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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

 মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় 

www.dls.gov.bd 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

১. ণিশন ও ণমশন  

তিশনঃ েকলের জন্য তনরাপদ, পর্ যাপ্ত ও মানেম্মি প্রাতিজ আতমষ েরবরাহ তনতিিকরি। 

তমশনঃ প্রাতিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্রাতির উৎপাদন ও উৎপাদনশীেিা বৃতি এবং মূল্য েংলর্াজলনর মাধ্যলম প্রাতিজ আতমলষর চাতহদাপুরি।  

২. প্রণতশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১) নাগণরক সসবা 

ক্রতমক 

নং 

সেবার নাম সেবার প্রদান 

পিতি 

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতপ্তস্থ্ান 
 

সেবামূল্য এবং পতরলশাধ পিতি 

 

সেবা প্রাতপ্তর 

েম্ভাব্য েময় 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা 

(নাম, পদতব, স ান ও ইলমইে) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  পশুখাদ্য তিরী 

(ত ড তমে) 

োইলেন্স 

(কযাটাগণর-১) 

প্রদান 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

লাইদসন্স প্রোন 

করা হয়। 

ক) তনধ যাতরি  রলম আলবদন 

(প্রাতপ্তস্থ্ান: পশুখাদ্য তবতধমাো, ২০১৩ এর ি তেে-১১, 

 রম-১ এবং www.dls.gov.bd) 

খ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

গ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স ও আয়কর েনদ 

ঘ) কাতরগতর জনবে েংক্রান্ত িথ্য 

ঙ) কারখানা সমতশনাতর, র্ন্ত্রপাতি, ও েরঞ্জামাতদর 

িাতেকা 

চ) মান তনয়ন্ত্রি ল্যাব, প্রলর্াজয সেলত্র SOP, 

GMP, HACCP ইিযাতদ 

ছ) পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রতক্রয়াজািকরি ও েংরেি 

েমিার িথ্যাবেী 

জ) প্যাতকং ও সেলবতেং তবষলয় িথ্যাতদ 

ঝ) বজযয পয়ঃ তনষ্কাশন ব্যবস্থ্া 

ঞ) পতরলবশ অতধদপ্তলরর েনদ 

ট) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 

ঠ) ল্যাব তরলপাট য (রাোয়তনক পরীোর প্রতিলবদন) 
 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: rlms.dls.gov.bd 

সরকাণর ণবণি  অনুযায়ী 

**ণবণিন্ন কযাটাগণরর আদবেন ণি, লাইদসন্স ণি, নবায়ন ণি  ও আণপল ণি এর 

তাণলকা 

কযাটাগণর আদবেন 

ণি 

(টাকা) 

লাইদসন্স 

ণি 

(টাকা) 

নবায়ন 

ণি 

(টাকা) 

আণপল 

ণি 

(টাকা) 

সময়াে 

কযাটাগণর-১ ১০০০/- ১০০০০/- ৫০০০/- ৬০০০/- লাইদসন্স ইস্যযর 

তাণরখ হইদত 

এক বছর 

*তব.দ্র. েকে ত -এর োলে ১৫% িযাট প্রলর্াজয। 

চাোন সকাড-( োইলেন্স ত ) ১-৪৪৪১-০০০০-২৬৮১ 

চাোন সকাড-( িযাট) ১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

৩০ কাযণৃেবস জনাব তজনাি সুেিানা 

উপপতরচােক 

খামার শাখা 

স ান: ০২-৯১১৪৫৮৭ 

    সমাবা: ০১৭৬৪৪৭০৩২৫ 

ইদমইল: farm@dls.gov.bd  

adkhamar.dls@gmail.com 

 

mailto:farm@dls.gov.bd
mailto:adkhamar.dls@gmail.com
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2.  পশুখাদ্য তিরী 

(লিট তপ্রতমক্স) 

োইলেন্স 

(কযাটাগণর-২)  

প্রদান 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব । সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

লাইদসন্স প্রোন 

করা হয় 

ক) তনধ যাতরি  রলম আলবদন  

(প্রাতপ্তস্থ্ান: পশুখাদ্য তবতধমাো, ২০১৩ এর ি তেে-১১, 

 রম-২ এবং www.dls.gov.bd) 

খ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

গ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স ও আয়কর েনদ 

ঘ) কাতরগতর জনবে েংক্রান্ত িথ্য 

ঙ) কারখানা সমতশনাতর, র্ন্ত্রপাতি, ও েরঞ্জামাতদর 

িাতেকা 

চ) মান তনয়ন্ত্রি ল্যাব, প্রলর্াজয সেলত্র SOP, 

GMP, HACCP ইিযাতদ 

ছ) পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রতক্রয়াজািকরি ও েংরেি 

েমিার িথ্যাবেী 

জ) প্যাতকং ও সেলবতেং তবষলয় িথ্যাতদ 

ঝ) বজযয পয়ঃ তনষ্কাশন ব্যবস্থ্া  

ঞ) পতরলবশ অতধদপ্তলরর েনদ 

ট) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 

ঠ) ল্যাব তরলপাট য (রাোয়তনক পরীোর প্রতিলবদন) 

 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: rlms.dls.gov.bd 

সরকাণর ণবণি  অনুযায়ী 

**ণবণিন্ন কযাটাগণরর আদবেন ণি, লাইদসন্স ণি, নবায়ন ণি  ও আণপল ণি এর 

তাণলকা 

কযাটাগণর আদবেন 

ণি 

(টাকা) 

লাইদসন্স 

ণি 

(টাকা) 

নবায়ন 

ণি 

(টাকা) 

আণপল 

ণি 

(টাকা) 

সময়াে 

কযাটাগণর-২ ১০০০/- ১০০০০/- ৫০০০/- ৫০০০/- লাইদসন্স ইস্যযর 

তাণরখ হইদত 

এক বছর 

*তব.দ্র. েকে ত -এর োলে ১৫% িযাট প্রলর্াজয। 

চাোন সকাড-( োইলেন্স ত ) ১-৪৪৪১-০০০০-২৬৮১ 

চাোন সকাড-( িযাট) ১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

৩০ কাযণৃেবস ডা. সমাঃ শাতহনুর আেম 

উপপতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১২৬৩৯৬২২ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

 

 

3.  মুরতগর গ্রান্ড 

প্যালরন্ট স্টক 

(তজতপ) খামার 

(লেিী 

তনতব যলশষ) 

তনবন্ধন প্রদান 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

তনবন্ধন প্রোন 

করা হয়। 

ক) তনধ যাতরি  রলম আলবদন  

(প্রাতপ্তস্থ্ান: পশুলরাগ তবতধমাো, ২০০৮ এর ি তেে 

অংলশ,  রম-৮(গ) এবং www.dls.gov.bd) 

খ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

গ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স ও আয়কর েনদ 

ঘ) কাতরগতর জনবে েংক্রান্ত িথ্য 

ঙ) ইনতকউলবটর, ইনতেলনলরটর (কার্ যেমিা েহ) 

চ) সরাগ তনি যয় ল্যাব 

ছ) সে আউট প্ল্যান  

জ) বজযয ও পয়ঃ তনষ্কাশন ব্যবস্থ্া 

ঝ) পতরলবশ অতধদপ্তলরর েনদ 

ঞ) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 
 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: rlms.dls.gov.bd 

সরকাণর ণবণি  অনুযায়ী 

** তনবন্ধন ণি, নবায়ন ণি এর তাণলকা 

 

*তব.দ্র. েকে ত -এর োলে ১৫% িযাট প্রলর্াজয। 

চাোন সকাড-( োইলেন্স ত ) ১-৪৪৪১-০০০০-২৬৮১ 

চাোন সকাড-( িযাট) ১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

তনবন্ধন ত  (টাকায়) নবায়ন ত  (টাকায়)    

০১ বছলরর জন্য 

৫০০০০.০০ ৮০০০.০০ 

৩০ কাযণৃেবস জনাব তজনাি সুেিানা 

উপপতরচােক 

খামার শাখা 

স ান: ০২-৯১১৪৫৮৭ 

    সমাবা: ০১৭৬৪৪৭০৩২৫ 

ইদমইল: farm@dls.gov.bd  

adkhamar.dls@gmail.com 

 

4.  পশুপুতি 

উপকরি, টিকা 

ও ঔষধ 

আমদানী/ 

রপ্তানীর 

অনাপতি েনদ 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

ক) আলবদন পত্র  

খ) সপ্রা ম যা ইনিলয়ে (তপআই) 

গ) কন্ট্রাক্ট সপপার 

ঘ) সিলটতরনাতর সহেে োটিত লকট/ সেলনটাতর 

োটি যত লকট (প্রাতপ্তস্থ্ান: প্রাতিেম্পদ অতদদপ্তর) 

ঙ) ল্যাব তরলপাট য 

তবনামূলল্য ৩০ কাযণৃেবস ডা. সমাঃ শাতহনুর আেম 

উপপতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১২৬৩৯৬২২ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

mailto:health@dls.gov.bd
mailto:adhealthdls@gmail.com
mailto:farm@dls.gov.bd
mailto:adkhamar.dls@gmail.com
mailto:health@dls.gov.bd
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প্রদান বাছাই করার পর 

অনাপতি েনদ 

প্রোন করা হয়। 

চ) ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

ছ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স, ট্যাক্স েনদ, িযাট ও 

তবন তনবন্ধন 

জ) রপ্তানীর অনুমতিপত্র (প্রাতপ্তস্থ্ান: রপ্তানী উন্নয়ন 

ব্যযলরা) 

ঝ) আমদতনর অনুমতিপত্র  

ঞ) পশুখাদ্য গুদামজািকরি ও েংরেি েমিার 

িথ্যাবেী 

ট) প্যাতকং ও সেলবতেং তবষলয় িথ্যাতদ  

  adhealthdls@gmail.com 

5.  গরু, মতহষ, 

ছাগে, সিড়া, 

উট, দুম্বা, 

খরলগাশ, 

মুরগীর বাচ্চা 

(টাতকয েহ), 

এমব্রালয়া, 

তহমাতয়ি 

তেলমন, 

গলবষিার 

প্রলয়াজনীয় 

নমুনা ও 

প্রাতিজাি পণ্য 

আমদাতনর 

অনাপতি েনদ 

প্রদান 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

অনাপতি েনদ 

প্রোন করা হয়। 

ক) মহাপতরচােক বরাবলর আলবদন 

খ) খামার তনবন্ধন পত্র 

গ) সপ্রা ম যা ইনিলয়ে (তপআই) 

ঘ) কন্ট্রাক্ট সপপার 

ঙ) সিলটতরনাতর সহেে োটিত লকট  

(প্রাতপ্তস্থ্ান: প্রাতিেম্পদ অতদদপ্তর) 

চ) সপতডতগ্র ইন রলমশন 

ছ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

জ) আমদাতন অনুমতিপত্র  

ঝ) OIE প্রদি হােনাগাদ সরাগ েংক্রমি িথ্য 

ঞ) অন্যান্য শিয (র্তদ োলক) 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: dls.ussbd.net 

তবনামূলল্য ৬০ কাযণৃেবস ডা. পল্লব কুমার দি 

উপপতরচােক 

মানব েম্পদ উন্নয়ন শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

    সমাবা: ০১৭১১৪৫০৬৩৩ 

ইদমইল:training@dls.gov.bd 

adtraining.dls@gmail.com 

 

6.  গরু, মতহষ, 

ছাগে, সিড়া, 

উট, দুম্বা, 

খরলগাশ, 

মুরগীর বাচ্চা 

(টাতকয েহ), 

এমব্রালয়া, 

তহমাতয়ি 

তেলমন, 

গলবষিার 

প্রলয়াজনীয় 

নমুনা ও 

প্রাতিজাি পণ্য 

রপ্তানীর 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

অনাপতি েনদ 

প্রোন করা হয়। 

ক) মহাপতরচােক বরাবলর আলবদন 

খ) খামার তনবন্ধন পত্র (প্রলর্াজয সেলত্র) (প্রাতপ্তস্থ্ান: 

প্রাতিেম্পদ অতদদপ্তর) 

গ) সপ্রা ম যা ইনিলয়ে (তপআই) 

ঘ) কন্ট্রাক্ট সপপার 

ঙ) সিলটতরনাতর সহেে োটিত লকট/ সেলনটাতর 

োটি যত লকট (প্রাতপ্তস্থ্ান: প্রাতিেম্পদ অতদদপ্তর) 

চ) ল্যাব তরলপাট য 

ছ) সপতডতগ্র ইন রলমশন (প্রলর্াজয সেলত্র) 

জ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

ঝ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স, ট্যাক্স েনদ, িযাট ও 

তবন তনবন্ধন 

ঞ) রপ্তানীর অনুমতিপত্র  

    (প্রাতপ্তস্থ্ান: রপ্তানী উন্নয়ন ব্যযলরা) 

তবনামূলল্য ৬০ কাযণৃেবস ডা. পল্লব কুমার দি 

উপপতরচােক 

মানব েম্পদ উন্নয়ন শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

    সমাবা: ০১৭১১৪৫০৬৩৩ 

ইদমইল:training@dls.gov.bd 

adtraining.dls@gmail.com 

 

mailto:adhealthdls@gmail.com
mailto:training@dls.gov.bd
mailto:adtraining.dls@gmail.com
mailto:training@dls.gov.bd
mailto:adtraining.dls@gmail.com
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অনাপতি েনদ 

প্রদান 

ট) আমদতনর অনুমতিপত্র 

ঠ) অন্যান্য শিয (র্তদ োলক) 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: dls.ussbd.net 

7.  প্রাতি ও 

প্রাতিজাি পণ্য 

আমদাতন/ 

রপ্তানীর সেলত্র 

সিলটতরনাতর 

সহেে 

োটিত লকট/ 

সেলনটাতর 

োটি যত লকট 

প্রদান 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

অনাপতি েনদ 

প্রোন করা হয়। 

ক) মহাপতরচােক বরাবলর আলবদন 

খ) ল্যাব তরলপাট য 

গ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স, ট্যাক্স েনদ, িযাট ও 

তবন তনবন্ধন 

ঘ) সপ্রা ম যা ইনিলয়ে (তপআই) 

ঙ) রপ্তানীর অনুমতিপত্র  

    (প্রাতপ্তস্থ্ান: রপ্তানী উন্নয়ন ব্যযলরা) 

চ) আমদতনর অনুমতিপত্র 

ছ) অন্যান্য শিয (র্তদ োলক) 

তবনামূলল্য ০৩ কাযণৃেবস ডা. পল্লব কুমার দি 

উপপতরচােক 

মানব েম্পদ উন্নয়ন শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

    সমাবা: ০১৭১১৪৫০৬৩৩ 

ইদমইল:training@dls.gov.bd 

adtraining.dls@gmail.com 

 

8.  সপাষা প্রাতি 

আমদাতন/ 

রপ্তানীর 

অনাপতি েনদ 

প্রদান 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

অনাপতি েনদ 

প্রোন করা হয়। 

ক) মহাপতরচােক বরাবলর আলবদন 

খ) িযাকতেলনশন োটি যত লকট 

গ) সিলটতরনাতর সহেে োটিত লকট 

     (প্রাতপ্তস্থ্ান: প্রাতিেম্পদ অতদদপ্তর) 

ঘ) তডওয়াতম যং োটি যত লকট 

ঙ) পােলপাট য এবং তিো এর কতপ 

চ) সপাষা প্রাতির রতঙন ছতব 

ছ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

জ) মাইলক্রা তচপে নম্বর  

ঝ) অন্যান্য শিয (র্তদ োলক) 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: dls.ussbd.net 

তবনামূলল্য ০৩ কাযণৃেবস ডা. পল্লব কুমার দি 

উপপতরচােক 

মানব েম্পদ উন্নয়ন শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

    সমাবা: ০১৭১১৪৫০৬৩৩ 

ইদমইল:training@dls.gov.bd 

adtraining.dls@gmail.com 

 

9.  গবাতদপশুর 

শুক্রানু 

প্রতক্রয়াজািকরি 

ল্যাবলরটরী (ব্যে 

সস্টশন) তনবন্ধন 

প্রদান 

আলবদনকারী 

পতরচােক, 

েম্প্রোরি, 

প্রাতিেম্পদ 

অতধদপ্তর বরাবর 

আলবদন করলবন। 

সাংণিষ্ট শাখা 

প্রিান কর্তকৃ 

যাচাই বাছাই 

করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

ণনবন্ধন প্রোন 

ক) পতরচােক বরাবলর আলবদন  

খ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

গ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স ও আয়কর েনদ 

ঘ) কাতরগতর জনবে েংক্রান্ত িথ্য 

ঙ) কারখানা সমতশনাতর, র্ন্ত্রপাতি, ও েরঞ্জামাতদর 

িাতেকা 

চ) মান তনয়ন্ত্রি ল্যাব, প্রলর্াজয সেলত্র SOP, 

GMP, HACCP ইিযাতদ 

ছ) উৎপাদন, প্রতক্রয়াজািকরি ও েংরেি েমিার 

িথ্যাবেী 

জ) প্যাতকং ও সেলবতেং তবষলয় িথ্যাতদ 

ঝ) বজযয পয়ঃ তনষ্কাশন ব্যবস্থ্া 

ঞ) পতরলবশ অতধদপ্তলরর েনদ 

সরকার ণনিাৃণরত ণি: 

 

প্রতিষ্ঠালনর নাম আলবদন 

 রলমর 

মূল্য 

তনবন্ধন ত  

(টাকা) 

নবায়ন ত  

(টাকা) 

০১ বছলরর জন্য 

গবাতদপশুর শুক্রানু েংগ্রহ ও 

প্রতক্রয়াজািকরি ল্যাবলরটরী 

(লবেরকাতর) 

১০০০.০০ ১০০০০০.০০ ৫০০০০.০০ 

*তব.দ্র. েকে ত -এর োলে ১৫% িযাট প্রলর্াজয। 

চাোন সকাড-( োইলেন্স ত ) ১-৪৪৪১-০০০০-২৬৮১ 

চাোন সকাড-( িযাট) ১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

৬০ কাযণৃেবস জনাব তজনাি সুেিানা 

উপপতরচােক 

খামার শাখা 

স ান: ০২-৯১১৪৫৮৭ 

    সমাবা: ০১৭৬৪৪৭০৩২৫ 

ইদমইল: farm@dls.gov.bd  

adkhamar.dls@gmail.com 

 

mailto:training@dls.gov.bd
mailto:adtraining.dls@gmail.com
mailto:training@dls.gov.bd
mailto:adtraining.dls@gmail.com
file:///I:/GO.docx
mailto:farm@dls.gov.bd
mailto:adkhamar.dls@gmail.com


5 

 

করা হয় ট) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 
 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: rlms.dls.gov.bd 

10.  প্রািী সরাগ 

তনি যয় 

গলবষিাগার 

(লবেরকাতর) 

এবং প্রািী 

হােপািাে 

(লবেরকাতর) 

তনবন্ধন প্রদান 

আলবদনকারী 

পতরচােক, 

প্রশােন, 

প্রাতিেম্পদ 

অতধদপ্তর বরাবর 

আলবদন করলবন। 

সাংণিষ্ট শাখা 

প্রিান কর্তকৃ 

যাচাই বাছাই 

করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

ণনবন্ধন প্রোন 

করা হয় 

ক) পতরচােক বরাবলর আলবদন 

খ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

গ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স ও আয়কর েনদ 

ঘ) কাতরগতর জনবে েংক্রান্ত িথ্য 

ঙ) সমতশনাতর, র্ন্ত্রপাতি, ও েরঞ্জামাতদর িাতেকা 

চ) মান তনয়ন্ত্রি ল্যাব, প্রলর্াজয সেলত্র SOP, 

GMP, HACCP ইিযাতদ 

ছ) বজযয পয়ঃ তনষ্কাশন ব্যবস্থ্া  

জ) পতরলবশ অতধদপ্তলরর েনদ 

ঝ) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 

সরকার ণনিাৃণরত ণি: 

 

প্রতিষ্ঠালনর নাম আলবদন 

 রলমর 

মূল্য 

তনবন্ধন ত  

(টাকা) 

নবায়ন ত  

(টাকা) 

০১ বছলরর জন্য 

প্রািী সরাগ তনি যয় গলবষিাগার 

(লবেরকাতর) 

১০০০.০০ ৫০০০০.০০ ১৫০০০.০০ 

প্রািী হােপািাে 

(লবেরকাতর) 

১০০০.০০ ৫০০০০.০০ ১৫০০০.০০ 

*তব.দ্র. েকে ত -এর োলে ১৫% িযাট প্রলর্াজয। 

চাোন সকাড-( োইলেন্স ত ) ১-৪৪৪১-০০০০-২৬৮১ 

চাোন সকাড-( িযাট) ১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

৬০ কাযণৃেবস ডা. সমাঃ শাতহনুর আেম 

উপপতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১২৬৩৯৬২২ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

11.  োলপর খামার  

(লবেরকাতর) 

এবং কুতমলরর 

খামার 

(লবেরকাতর) 

তনবন্ধন প্রদান 

আলবদনকারী 

মহাপতরচােক, 

প্রাতিেম্পদ 

অতধদপ্তর বরাবর 

আলবদন করলবন। 

সাংণিষ্ট শাখা 

প্রিান কর্তকৃ 

যাচাই বাছাই 

করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

ণনবন্ধন প্রোন 

করা হয় 

ক) মহাপতরচােক বরাবলর আলবদন  

খ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

গ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স ও আয়কর েনদ 

ঘ) কাতরগতর জনবে েংক্রান্ত িথ্য 

ঙ) সমতশনাতর, র্ন্ত্রপাতি, ও েরঞ্জামাতদর িাতেকা 

চ)  পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রতক্রয়াজািকরি ও 

েংরেি েমিার িথ্যাবেী 

জ) প্যাতকং ও সেলবতেং তবষলয় িথ্যাতদ 

ঝ) বজযয পয়ঃ তনষ্কাশন ব্যবস্থ্া  

ঞ) পতরলবশ অতধদপ্তলরর েনদ 

টি) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 
 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: rlms.dls.gov.bd 

সরকার ণনিাৃণরত ণি: 

 

প্রতিষ্ঠালনর নাম আলবদন 

 রলমর 

মূল্য 

তনবন্ধন ত  

(টাকা) 

নবায়ন ত  

(টাকা) 

০১ বছলরর জন্য 

োলপর খামার  (লবেরকাতর) ১০০০.০০ ২৫০০০.০০ ১০০০০.০০ 

কুতমলরর খামার (লবেরকাতর) ১০০০.০০ ২৫০০০.০০ ১০০০০.০০ 

*তব.দ্র. েকে ত -এর োলে ১৫% িযাট প্রলর্াজয। 

চাোন সকাড-( োইলেন্স ত ) ১-৪৪৪১-০০০০-২৬৮১ 

চাোন সকাড-( িযাট) ১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

৬০ কাযণৃেবস জনাব তজনাি সুেিানা 

উপপতরচােক 

খামার শাখা 

স ান: ০২-৯১১৪৫৮৭ 

    সমাবা: ০১৭৬৪৪৭০৩২৫ 

ইদমইল: farm@dls.gov.bd  

adkhamar.dls@gmail.com 

 

12.  পশুখালদ্যর 

রাোয়তনক 

তবলেষি 

আদবেদনর সাদে 

পশুপাণখর খাদ্য 

ও ণবণিন্ন িরদণর 

খাদ্য উপকরদণর 

নমুনা সপ্ররণ 

করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

ক) আলবদন পত্র 

খ) পশুখালদ্যর নমুনা  

 

সরকার ণনিাৃণরত মুদে: 

পরীোর নাম ণি 

আর্দ্তৃা (Moisture) ৭০/- 

শুষ্ক পোে ৃ(DM) ৭০/- 

ক্রুড সপ্রাটিন (CP) ২০০/- 

ইোর এক্সট্রাক্ট (EE) ১৫০/- 

ক্রুড িাইবার (CF) ৩০০/- 

অযাশ (Ash) ৭০/- 

০৭ কাযণৃেবস জনাব শালহদা আখিার 

তপ্রতন্সপাে োলয়তন্টত ক অত োর 

(অতি. দা:), 

প্রাতিপুতি ও পশুখাদ্য অনুতবিাগ  

প্রাতিেম্পদ অতধদপ্তর 

স ান: ০২-৯১৩৮৯০৩ 

   সমাবা: ০১৮২০১৭৪২০৭ 

ইদমইল: 

file:///I:/GO.docx
mailto:health@dls.gov.bd
mailto:adhealthdls@gmail.com
file:///I:/GO.docx
mailto:farm@dls.gov.bd
mailto:adkhamar.dls@gmail.com
file:///I:/GO.docx


6 

 

রাসায়ণনক 

ণবদিষণ কদর 

ণরদপাট ৃপ্রোন 

করা হয় 

এণসড ইন্সল্যযবল অযাশ (AIA) ৮০/- 

প্রণক্সদমট (AIA সহ) ণনণদৃয়র সবদৃমাট খরচ ৭০০/- 

কযালণসয়াম (টাইদট্রশন পদ্ধণত) ২০০/- 

িসিরাস (টাইদট্রশন পদ্ধণত) ২০০/- 

কযালণসয়াম ও িসিরাস (টাইদট্রশন পদ্ধণত) ৩৫০/- 

আিলাটণক্সন (অযালাইজা) ৫০০/- 

এণসড ণডটারদজন্ট িাইবার (এণডএি) ৩০০/- 

ণনউট্রাল ণডটারদজন্ট িাইবার (এনণডএি) ৭০/- 

ইউণরদয়জ একটিণিটি ৭০/- 

পার অক্সাইড িযাল্য ২০০/- 

নন সপ্রাটিন  নাইদট্রাদজন (NPN) ইউণরয়া ২৫০/- 

সপ্রাটিন সল্যযণিণলটি সটস্ট ২০০/- 

ণি িযাটি এণসড (FFA) িযাল্য ২০০/- 
 

psonutrition@gmail.com  

 

 

২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা  

ক্রণমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধণত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবমূে এবাং  

পণরদশাি পদ্ধণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃ 

(নাম, পেণব, সিান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

প্রাতিেম্পদ েম্পতকযি খেড়া আইন, 

তবতধ ও নীতিমাো প্রিয়লন প্রশােতনক 

মন্ত্রিােয়লক েহায়িা প্রদান  

প্রশােতনক মন্ত্রিােয় সেলক আইন, তবতধ 

ও নীতিমাো প্রিয়লন অেবা অন্যান্য 

তবষলয় প্রাতিেম্পদ অতধদপ্তলরর েহায়িা 

প্রদান প্রদান করা হদয় োদক 

প্রশােতনক মন্ত্রিােয় হলি 

প্রাপ্ত আইন, তবতধ ও 

নীতিমাো অেবা অন্যান্য 

তবষলয়র প্রস্তুিকৃি খেড়া  

ণবনামুদল য ০৩ কার্ যতদবে ডা. সমাঃ শাতহনুর আেম 

উপপতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১২৬৩৯৬২২ 

      ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

2.  

আমোণন নীণত আদেশ প্রণয়দণ 

প্রশােতনক মন্ত্রিােয় ও জািীয় রাজস্ব 

সবাড যলক েহায়িা প্রদান 

প্রশােতনক মন্ত্রিােয় ও জািীয় রাজস্ব 

সবাড যলক সেলক আমোণন নীণত আদেশ 

প্রিয়লন প্রাতিেম্পদ অতধদপ্তলরর েহায়িা 

প্রদান প্রদান করা হদয় োদক 

প্রশােতনক মন্ত্রিােয় ও 

জািীয় রাজস্ব সবাড য সেলক 

আমোণন নীণত আদেদশর 

প্রস্তুিকৃি খেড়া  

ণবনামুদল য ০৩ কার্ যতদবে ডা. পল্লব কুমার দি 

উপপতরচােক 

মানব েম্পদ উন্নয়ন শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

    সমাবা: ০১৭১১৪৫০৬৩৩ 

   ইদমইল:training@dls.gov.bd 

adtraining.dls@gmail.com 

mailto:health@dls.gov.bd
mailto:adhealthdls@gmail.com
mailto:training@dls.gov.bd
mailto:adtraining.dls@gmail.com
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3.  

ণবণিন্ন মন্ত্রণালয় প্রণীত খেড়া আইন, 

তবতধ ও নীতিমাোর উপর মিামি 

প্রদান 

তবতিন্ন মন্ত্রিােয়/ অতধদপ্তর/ েংস্থ্া 

সেলক আইন, তবতধ ও নীতিমাো 

প্রিয়লনর সেলত্র অেবা অন্যান্য তবষলয় 

প্রাতিেম্পদ অতধদপ্তলরর মিামি প্রদান 

করা হদয় োদক 

তবতিন্ন মন্ত্রিােয়/ অতধদপ্তর/ 

েংস্থ্া হলি প্রাপ্ত আইন, তবতধ 

ও নীতিমাো অেবা অন্যান্য 

তবষলয়র প্রস্তুিকৃি খেড়া  

ণবনামুদল য ০৩ কার্ যতদবে ডা. সমাঃ শাতহনুর আেম 

উপপতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১২৬৩৯৬২২ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

4.  

সবসরকাণর উন্নয়ন সাংস্থা এবাং 

অন্যান্য সরকাণর/ সবসরকাণর সাংস্থা 

কর্তকৃ উন্নয়নমূলক কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়দন কাণরগরী সহয়তা ও 

মতামত প্রোন 

সবসরকাণর উন্নয়ন সাংস্থা এবাং অন্যান্য 

সরকাণর/ সবসরকাণর সাংস্থা কর্তকৃ 

আদবেদনর সপ্রণেদত উন্নয়নমূলক 

কাযকৃ্রম বাস্তবায়দন প্রাতিেম্পদ 

অতধদপ্তর সেলক কাণরগরী সহয়তা ও 

মতামত প্রোন করা হদয় োদক 

সবসরকাণর উন্নয়ন সাংস্থা 

এবাং অন্যান্য সরকাণর/ 

সবসরকাণর সাংস্থা কর্তকৃ 

সপ্রণরত আদবেন 

ণবনামুদল য ০৩ কার্ যতদবে ডা. সমাঃ শাতহনুর আেম 

উপপতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১২৬৩৯৬২২ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

5.  

জাতীয়/ ববণিক পযাৃদয় প্রাণণদরাগ 

সনাটিণিদকশদনর োণয়ত্ব পালন 

সনাটিিাইদয়বল সাংক্রামক ও জুদনাটিক 

প্রাণণদরাগ প্রাদুিাৃদবর সেদত্র উপদজলা ও 

সজলা পযাৃয় সেদক প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তরদক অবণহত করদল ব্রবস্থা গ্রহণ 

করা হয় 

উপদজলা ও সজলা পযাৃয় 

সেদক সনাটিিাইদয়বল 

সাংক্রামক ও জুদনাটিক 

প্রাণণদরাগ প্রাদুিাৃদবর 

প্রণতদবেন (োব ণরদপাটসৃহ)  

ণবনামুদল য ০৩ কার্ যতদবে ডা. সমাঃ শাতহনুর আেম 

উপপতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১২৬৩৯৬২২ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

6.  

জাতীয় েীর্দৃময়ােী ও মধ্যদময়ােী 

পণরকল্পনা প্রণয়দন কাণরগরী তথ্যাণে 

ও পরামশ ৃপ্রোন 

প্রশােতনক মন্ত্রিােয় ও পণরকল্পনা 

কণমশন হদত চাণহোর সপ্রণেদত জাতীয় 

েীর্দৃময়ােী ও মধ্যদময়ােী পণরকল্পনা 

প্রণয়দন প্রাণণসম্পে সসক্টর সম্পণকৃত 

ণবষদয় কাণরগরী তথ্যাণে ও পরামশ ৃ

মতামত প্রোন করা হয় 

প্রশােতনক মন্ত্রিােয় ও 

পণরকল্পনা কণমশন হদত 

জাতীয় েীর্দৃময়ােী ও 

মধ্যদময়ােী পণরকল্পনার 

খসড়া 

ণবনামুদল য ০৭ কার্ যতদবে জনাব রাতহমা আক্তার 

পতরচােক (অতি. দা:) 

পতরকল্পনা শাখা 

স ান: ০২-৯১১০১১৫ 

সমাবা: ০১৯২০৯২৮৭৪৪ 

ইদমইল: le@dls.gov.bd 

 

7.  

সেশীয় ও ববদেণশক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ণ 

প্রকদল্পর উপর মতামত প্রোন 

প্রশােতনক মন্ত্রিােয় ও পণরকল্পনা 

কণমশন হদত চাণহোর সপ্রণেদত সেশীয় 

ও ববদেণশক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ণ প্রকদল্প 

প্রণয়দন প্রাণণসম্পে সসক্টর সম্পণকৃত 

ণবষদয় মতামত প্রোন করা হয় 

প্রশােতনক মন্ত্রিােয় ও 

পণরকল্পনা কণমশন হদত 

সেশীয় ও ববদেণশক 

সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ণ প্রকদল্প 

খসড়া ণডণপণপ 

ণবনামুদল য ০৭ কার্ যতদবে জনাব রাতহমা আক্তার 

পতরচােক (অতি. দা:) 

পতরকল্পনা শাখা 

স ান: ০২-৯১১০১১৫ 

সমাবা: ০১৯২০৯২৮৭৪৪ 

ইদমইল: le@dls.gov.bd 

 

mailto:health@dls.gov.bd
mailto:adhealthdls@gmail.com
mailto:health@dls.gov.bd
mailto:adhealthdls@gmail.com
mailto:health@dls.gov.bd
mailto:adhealthdls@gmail.com
mailto:le@dls.gov.bd
mailto:le@dls.gov.bd
mailto:le@dls.gov.bd
mailto:le@dls.gov.bd
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8.  

সিদটণরনাণর ণবিণবদ্যালয় ও কদলদজ 

ইণ্টাণশৃীপ কাযকৃ্রম বাস্তবায়দন 

সহয়তা প্রোন 

সিদটণরনাণর ণবিণবদ্যালয় ও কদলজ 

হদত সপণরত ইণ্টাণশৃীপ কাযকৃ্রদম 

সহায়তা আদবেদনর সপণেদত 

প্রাণণসম্পে আণিেপ্তর এর আিীনস্ত 

ণবণিন্ন েপ্তর/সাংস্থা সেদক সহায়তা প্রোন 

করা হদয় োদক 

সিদটণরনাণর ণবিণবদ্যালয় ও 

কদলজ হদত সপণরত 

ইণ্টাণশৃীপ কাযকৃ্রদম সহায়তা 

প্রাণপ্তর আদবেন 

ণবনামুদল য ০৩ কার্ যতদবে ডা. পল্লব কুমার দি 

উপপতরচােক 

মানব েম্পদ উন্নয়ন শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

    সমাবা: ০১৭১১৪৫০৬৩৩ 

ইদমইল: training@dls.gov.bd 

             adtraining.dls@gmail.com 

 

২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 

ক্রণমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধণত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবমূে এবাং  

পণরদশাি পদ্ধণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃ 

(নাম, পেণব, সিান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

অতজযি ছুটি মঞ্জুর (৩ মাে পর্ যন্ত) আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

সরকাণর আদেশ জারী  

 

 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) ণনিাৃণরত িরদম (বাাংলাদেশ িরম নাং-

২৩৯৫) সাংণিষ্ট ণহসাব রেণ অণিস সেদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রণতদবেন (দগদজদটড 

কমকৃতাৃদের সেদত্র)  

গ) ণনিাৃণরত িরদম (বাাংলাদেশ িরম নাং-

২৩৯৫) সাংণিষ্ট ণহসাব রেণ অণিস সেদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়ন পত্র (নন 

সগদজদটড কমচৃারীদের সেদত্র) 

প্রাণপ্তস্থানঃ ণহসাব রেণ কমকৃতাৃর কাযাৃলয় 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

mailto:training@dls.gov.bd
mailto:adtraining.dls@gmail.com
mailto:ddadmin@dls.gov.bd


9 

 

2.  

অতজযি ছুটি মঞ্জুর/ প্রস্তাব সপ্ররি 

(বতহঃ বাংোলদশ) (৩ মাে পর্ যন্ত)  

ক) আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

(কমকৃতাৃদের সেদত্র) খ) আদবেন 

পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তপৃদের 

অনুদমােন সাদপদে মঞ্জুরী আদেশ 

জারী (কমচৃারীদের সেদত্র)  

 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) ণনিাৃণরত িরদম (বাাংলাদেশ িরম নাং-

২৩৯৫) সাংণিষ্ট ণহসাব রেণ অণিস সেদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রণতদবেন (দগদজদটড 

কমকৃতাৃদের সেদত্র)  

গ) ণনিাৃণরত িরদম (বাাংলাদেশ িরম নাং-

২৩৯৫) সাংণিষ্ট ণহসাব রেণ অণিস সেদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়ন পত্র (নন 

সগদজদটড কমচৃারীদের সেদত্র) 

প্রাণপ্তস্থানঃ ণহসাব রেণ কমকৃতাৃর কাযাৃলয় 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

3.  

শ্রাণন্ত ও ণবদনােন ছুটি মঞ্জুর/ প্রস্তাব 

সপ্ররণ 

ক) আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

(৩য় সগ্রড ও তদুর্ধ্ৃ পযনৃ্ত 

পেমযাৃোিারী কমকৃতাৃদের 

সেদত্র)  

খ) আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

মঞ্জুরী আদেশ জারী (৪ে ৃসগ্রড 

পযনৃ্ত পেমযাৃোিারী কমকৃতাৃদের 

সেদত্র) 

গ) আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

মঞ্জুরী আদেশ জারী (কমচৃারীদের 

সেদত্র) 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) ণনিাৃণরত িরদম (বাাংলাদেশ িরম নাং-

২৩৯৫) সাংণিষ্ট ণহসাব রেণ অণিস সেদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রণতদবেন (দগদজদটড 

কমকৃতাৃদের সেদত্র)  

গ) ণনিাৃণরত িরদম (বাাংলাদেশ িরম নাং-

২৩৯৫) সাংণিষ্ট ণহসাব রেণ অণিস সেদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়ন পত্র (নন 

সগদজদটড কমচৃারীদের সেদত্র) 

(র্) পূববৃতী ছুটি মঞ্জুরীর কণপ (যণে োদক)  

প্রাণপ্তস্থানঃ ণহসাব রেণ কমকৃতাৃর কাযাৃলয় 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

সকল শাখা প্রিান 

4.  

মার্তত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

মঞ্জুরী আদেশ জারী 

 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) ডাক্তারী সনে 

 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

mailto:ddadmin@dls.gov.bd
mailto:ddadmin@dls.gov.bd
mailto:ddadmin@dls.gov.bd
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5.  

সাংগণনদরাি ছুটি মঞ্জুর আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

মঞ্জুরী আদেশ জারী 

 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) ডাক্তারী সনে 

 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

6.  

উচ্চতর সকাদস ৃঅধ্যয়দণর জন্য 

ণশো ছুটি মঞ্জুরীর প্রস্তাব সপ্ররণ 

আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) প্রাণতষ্ঠাণনক আহবান পত্র  

গ) ণশো ও গদবষণার প্রাণতষ্ঠাণনক আণেকৃ 

সাংস্থাদনর ণনশ্চয়তা পত্র 

র্) ণশো ও গদবষণার কাদজ আণেকৃ বরাদ্দ 

প্রদয়াজন নাই মদম ৃপ্রতযয়ন পত্র 

প্রাণপ্তস্থানঃ ওদয়বসাইট এবাং সাংণিষ্ট েপ্তর 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

7.  

আয়ন-ব্যয়ন েমতা প্রোন আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

প্রশাসণনক আদেশ জারী করা হয় 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) চাজৃ ণরদপাট ৃ 

 

ণবনামুদে   ০২ (দুই) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

8.  

চাকুরী ণনয়ণমতকরণ ও স্থায়ীকরণ/ 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

ডাটাদবজ ব্যবহার কদর আদবেন 

পাওয়ার পর আদেশ জারীর জন্য 

প্রশাসণনক মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব 

সপ্ররণ করা হয় 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

প্রশাসন শাখায় রণেত ডাটাদবজ 

ব্যবহার কদর আদবেন পাওয়ার 

পর পে সাংণিষ্ট ণনদয়াণবণি 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃদের 

অনুদমােনক্রদম সরকাণর আদেশ 

জারী 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) ণহসাব পরীো পাদশর সগদজদটর 

সতযাণয়ত কণপ- ০২ প্রস্থ 

গ) বুণনয়াণে প্রণশেদণর সনদের সতযাণয়ত 

কণপ- ০২ প্রস্থ 

 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) হালনাগাে বাণষকৃ সগাপনীয় প্রণতদবেন 

গ) ণনদয়াগপদত্রর সতযাণয়ত কণপ- ০২ প্রস্থ 

র্) সযাগোন পদত্রর সতযাণয়ত কণপ- ০২ প্রস্থ 

ঙ) সাণিসৃ বণহ 

প্রাণপ্তস্থানঃ ওদয়বসাইট এবাং সাংণিষ্ট েপ্তর 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

mailto:ddadmin@dls.gov.bd
mailto:ddadmin@dls.gov.bd
mailto:ddadmin@dls.gov.bd
mailto:ddadmin@dls.gov.bd
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9.  

ণসদলকশন সগ্রড, টাইমদেল, 

উচ্চতর সগ্রদড মঞ্জুরী প্রোন/ 

মঞ্জুরীর প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

ডাটাদবজ ব্যবহার কদর আদবেন 

পাওয়ার পর আদেশ জারীর জন্য 

প্রশাসণনক মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব 

সপ্ররণ করা হয় 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

প্রশাসন শাখায় রণেত ডাটাদবজ 

ব্যবহার কদর আদবেন পাওয়ার 

পর পে সাংণিষ্ট সরকাণর প্রজ্ঞাপন 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃদের 

অনুদমােনক্রদম সরকাণর আদেশ 

জারী 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) ণহসাব পরীো পাদশর সগদজদটর 

সতযাণয়ত কণপ- ০২ প্রস্থ 

গ) বুণনয়াণে প্রণশেদণর সনদের সতযাণয়ত 

কণপ- ০২ প্রস্থ 

 

ক) সাো কাগদজ আদবেন  

খ) হালনাগাে বাণষকৃ সগাপনীয় প্রণতদবেন 

গ) ণনদয়াগপদত্রর সতযাণয়ত কণপ- ০২ প্রস্থ 

র্) সযাগোন পদত্রর সতযাণয়ত কণপ- ০২ প্রস্থ 

ঙ) সাণিসৃ বণহ 

প্রাণপ্তস্থানঃ ওদয়বসাইট এবাং সাংণিষ্ট েপ্তর 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

10.  

অবসদরাত্তর ছুটি ও লাম্প এমাউন্ট 

মঞ্জুরী প্রোন/ মঞ্জুরীর প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

আদবেন পাওয়ার পর অনুদমােন 

সাদপদে মঞ্জুরী আদেশ জারী করা 

হয় 

 

ক) আলবদন পত্র- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

খ) আলবদনকারীর এে.এে.তে েনদ/ 

তবদ্যাের্ পতরিালগর ছাড় পলত্রর 

েিযাতয়ি কতপ- ০২ (দুই)  প্রস্থ্। 

গ) ছুটির তহোব েম্বতেি েীি  রম- ০২ 

(দুই) প্রস্থ্। 

ঘ) ই.এে.তপ.তে-এর েিযাতয়ি কতপ- 

০২ (দুই) প্রস্থ্। 

প্রাণপ্তস্থানঃ সট্রজারী এবাং সাংণিষ্ট েপ্তর 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

mailto:ddadmin@dls.gov.bd
mailto:ddadmin@dls.gov.bd
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11.  

সপনশন ও আনুদতাণষক মঞ্জুরী 

প্রোন/ মঞ্জুরীর প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

আদবেন পাওয়ার পর অনুদমােন 

সাদপদে মঞ্জুরী আদেশ জারী করা 

হয় 

 

ক) আলবদন পত্র- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

খ) পূরিকৃি সপনশন  রম- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

গ) আলবদনকারীর েিযাতয়ি ছতব- ০৪ (চার) 

প্রস্থ্। 

ঘ) অবের উির ছুটি মঞ্জুরী আলদলশর েিযাতয়ি 

কতপ- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

ঙ) প্রিযাতশি সশষ সবিন েনদ (ই.এে.তপ.তে) 

মুে কতপেহ- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

চ) আলবদনকারীর নমুনা স্বাের ও পাঁচ 

আঙ্গুলের ছাপ মূে কতপেহ- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

ছ) আলবদনকারীর োতি যে সিটলমন্ট ০২ (দুই) 

পািা/ োতি যে বতহ মূে কতপেহ- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

জ) তবিাগীয় না-দাবী প্রিযায়ন পত্র মূে 

কতপেহ- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

ঝ) আলবদনকারীর কম যকােীন েমলয় অতডট 

আপতি তনস্পতি েম্পলকয ৭ কোম তবতশি 

তনরীো েংক্রান্ত প্রিযায়ন পত্র- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

ঞ) অঙ্গীকার নামা- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

ট) আনুগিয েনদ পত্র- ০৪ (চার)  প্রস্থ্। 

ঠ) আলবদনকারীর তবধ উিরাতধকারী সঘাষনাপত্র 

মূে কতপেহ- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

ড) তবতিন্ন কম যস্থ্লের ১৭ (েির) কোম তবতশি 

তনরীো েংক্রান্ত িথ্যাতদ ১২ (বার) পািার মুে 

কতপেহ- ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

ঢ) তবিাগীয় মামো েংক্রান্ত প্রিযায়ন পত্র -০৪ 

(চার)  প্রস্থ্। 

ি) এে.এে.তে েনদ/ তবদ্যাের্ পতরিালগর ছাড় 

পলত্রর েিযাতয়ি কতপ - ০৪ (চার) প্রস্থ্। 

ি) েব যলশষ সবিন তনধ যারনী তববরনী - ০৪ (চার) 

প্রস্থ্। 

ে) জািীয় পতরচয় পলত্রর েিযাতয়ি কতপ- ০৪ 

(চার) প্রস্থ্। 

প্রাণপ্তস্থানঃ সট্রজারী এবাং সাংণিষ্ট েপ্তর 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাঃ মাহবুবুল আলম ভুঞা 

উপপণরচালক, প্রশাসন 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৫৪৭১ 

    সমাবা:  ০১৭১১১৪৬০১২ 

ই-সমইে: ddadmin@dls.gov.bd 

mailto:ddadmin@dls.gov.bd
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12.  

রাজস্ব বাদজট বরাদ্দ ণবিাজন, অে ৃ

বরাদ্দ ও ছাড়করণ 

রাজস্ব বাদজদটর অে ৃবরাদ্দ ও 

ছাড়করদণর আদেশ জারী 

ক) চাণহো পত্র 

খ) সপ সস্টটদমন্ট 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

13.  

প্রকদল্পর বাদজট বরাদ্দ ণবিাজন, 

অে ৃবরাদ্দ ও ছাড়করণ 

প্রকদল্পর বাদজদটর অে ৃবরাদ্দ 

ও ছাড়করদণর আদেশ জারী 

ক) প্রকল্প পণরচালদকর চাণহো পত্র 

 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস সমাঃ আবুল বাশার সমাল্লা 

চীি 

পণরকল্পনা ও মূোয়ণ সকাষ 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

14.  

বদকয়া সবতন-িাতাণে পণরদশাদির 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

 

 

 

বদকয়া সবতন-িাতাণে 

পণরদশাদির আদবেদনর 

ণিণত্তদত প্রশাসণনক মন্ত্রণালদয়র 

মাধ্যদম অে ৃমন্ত্রণালয়য় প্রস্তাব 

সপ্ররণ করা হয় 

ক) আদবেন 

খ) ণহসাব রেণ অণিদসর প্রতযয়নপত্র 

গ) পোয়ন আদেশ (প্রদযাজয সেদত্র) 

র্) বাদজট বরাদদ্দর চাণহোপত্র 

প্রাণপ্তস্থানঃ সট্রজারী এবাং সাংণিষ্ট েপ্তর 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

15.  

সািারণ িণবষ্য তহণবল হদত 

অণগ্রম মঞ্জুণর প্রোন 

কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

মঞ্জুণর আদেশ জারী করা হয় 

ক) ণনিাৃণরত িরদম আদবেন (বাাংলাদেশ 

িরম নাং- ২৬৩৯) 

খ) সািারণ িণবষ্য তহণবদল সবদৃশষ 

জমাকৃত অদেরৃ ণহসাব ণববরণীর মূলকণপ 

(ণহসাব রেণ কমকৃতাৃ কর্তকৃ প্রদেয়) 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
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16.  

সািারণ িণবষ্য তহণবদলর চুড়ান্ত 

উদত্তালদন মঞ্জুরী প্রোন/ মঞ্জুরীর 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

মঞ্জুণর আদেশ জারী করা হয় 

ক) ণনিাৃণরত িরদম আদবেন (বাাংলাদেশ 

িরম নাং- ২৬৩৯) 

খ) সািারণ িণবষ্য তহণবদল সবদৃশষ 

জমাকৃত অদেরৃ ণহসাব ণববরণীর মূলকণপ 

(ণহসাব রেণ কমকৃতাৃ কর্তকৃ প্রদেয়) 

প্রাণপ্তস্থানঃ সট্রজারী এবাং সাংণিষ্ট েপ্তর 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

mailto:budget@dls.gov.bd
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17.  

কোণ তহণবল হদত সাহায্য প্রাণপ্তর 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃর/ কমচৃারীর কোণ 

তহণবল হদত সাহায্য প্রাণপ্তর 

আদবেন প্রশাসণনক মন্ত্রণালদয়র 

মাধ্যদম কমচৃারী কোণদবাদড ৃ

প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

ক) মূে  রলম আলবদন পত্র- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

খ) তবধবা স্ত্রী /তবপত্নীক স্বামীর েিযাতয়ি ছতব- 

০২ (দুই) কতপ। 

গ) মৃি কমকৃতাৃ/ কমচৃারীর মৃত্যয েনদ 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঘ) মৃি কমকৃতাৃ/ কমচৃারীর মৃত্যযর প্রমান পত্র 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঙ) আলবদনকারীর তবধ উিরাতধকারী সঘাষনাপত্র 

মূে কতপেহ- ০২ (দুই) প্রস্থ্।  

চ) ওয়তরশান েনদপত্র ও নন-ম্যাতরজ েনদ 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্।  

ছ) মৃি কমকৃতাৃ/ কমচৃারীর জাতীয় পণরচয়পত্র 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

জ) তবধবা স্ত্রী /তবপত্নীক স্বামীর জাতীয় 

পণরচয়পত্র (েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঝ) তবধবা স্ত্রী /তবপত্নীক স্বামীর নমুনা স্বাের ও 

পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ মূে কতপেহ- ০২ (দুই) প্রস্থ্।  

ঞ) েমিা অপ যি ও অতিিাবক মলনানয়ন 

প্রিযয়নপত্র- ০২ (দুই) প্রস্থ্।  

ট) জািীয় সবিনলেে’২০১৫ অনুর্ায়ী সবিন 

তনধ যারনী তববরনী - ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঠ) মৃি কমকৃতাৃ/ কমচৃারীর এে.এে.তে েনদ/ 

তবদ্যাের্ পতরিালগর ছাড় পলত্রর েিযাতয়ি কতপ 

-  ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ড) আলবদনকারীর নাগতরক েনদপত্র 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঢ) সশষ সবিলনর প্রিযয়নপত্র 

প্রাণপ্তস্থানঃ সট্রজারী এবাং সাংণিষ্ট েপ্তর 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

mailto:budget@dls.gov.bd
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18.  

সযৌে বীমা তহণবল হদত সাহায্য 

প্রাণপ্তর প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃ/ কমচৃারীর সযৌে বীমা 

তহণবল হদত সাহায্য প্রাণপ্তর 

আদবেন প্রশাসণনক মন্ত্রণালদয়র 

মাধ্যদম কমচৃারী কোণদবাদড ৃ

প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

ক) মূে  রলম আলবদন পত্র- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

খ) তবধবা স্ত্রী /তবপত্নীক স্বামীর েিযাতয়ি ছতব- 

০২ (দুই) কতপ। 

গ) মৃি কমকৃতাৃ/ কমচৃারীর মৃত্যয েনদ 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঘ) মৃি কমকৃতাৃ/ কমচৃারীর মৃত্যযর প্রমান পত্র 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঙ) আলবদনকারীর তবধ উিরাতধকারী সঘাষনাপত্র 

মূে কতপেহ- ০২ (দুই) প্রস্থ্।  

চ) ওয়তরশান েনদপত্র ও নন-ম্যাতরজ েনদ 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্।  

ছ) মৃি কমকৃতাৃ/ কমচৃারীর জাতীয় পণরচয়পত্র 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

জ) তবধবা স্ত্রী /তবপত্নীক স্বামীর জাতীয় 

পণরচয়পত্র (েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঝ) তবধবা স্ত্রী /তবপত্নীক স্বামীর নমুনা স্বাের ও 

পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ মূে কতপেহ- ০২ (দুই) প্রস্থ্।  

ঞ) েমিা অপ যি ও অতিিাবক মলনানয়ন 

প্রিযয়নপত্র- ০২ (দুই) প্রস্থ্।  

ট) জািীয় সবিনলেে’২০১৫ অনুর্ায়ী সবিন 

তনধ যারনী তববরনী - ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঠ) মৃি কমকৃতাৃ/ কমচৃারীর এে.এে.তে েনদ/ 

তবদ্যাের্ পতরিালগর ছাড় পলত্রর েিযাতয়ি কতপ 

-  ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ড) আলবদনকারীর নাগতরক েনদপত্র 

(েিযাতয়ি)- ০২ (দুই) প্রস্থ্। 

ঢ) সশষ সবিলনর প্রিযয়নপত্র 

প্রাণপ্তস্থানঃ সট্রজারী এবাং সাংণিষ্ট েপ্তর 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

mailto:budget@dls.gov.bd
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19.  

গৃহণনমাৃণ/ ফ্ল্যাট ক্রদয়র ঋণ 

মঞ্জুরীর প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

মঞ্জুণর আদেশ জারী করা হয় 

ক) োদা কাগলজ আলবদন 

খ) সর্ জতমলি গৃহতনম যাি/লমরামি করা 

হলব সে জতমর দতেে/বায়নাপত্র 

গ) ৩০০/- টাকার নন জুতডতশয়াে স্টযালম্প 

অঙ্গীকারনামা এবং  

ঘ) র্োর্ে কর্তযপলের সুপাতরশ 

 

প্রাণপ্তস্থানঃ সট্রজারী/ সিন্ডর 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

20.  

সমাটরযান ক্রয় অণগ্রম মঞ্জুরীর 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

মঞ্জুণর আদেশ জারী করা হয় 

ক) োদা কাগলজ আলবদন 

খ) আলবদনকারীর ৩০০/- টাকার নন 

জুতডতশয়াে স্টযালম্প অঙ্গীকারনামা এবং  

গ) সমাটর োইলকে তবক্রয়কারীর  

অঙ্গীকারনামা 

 

প্রাণপ্তস্থানঃ সট্রজারী/ সিন্ডর 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

21.  

কণম্পউটার ক্রয় অণগ্রম মঞ্জুরীর 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

কমকৃতাৃদের সেদত্র: 

আদবেন পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় 

 

কমচৃারীদের সেদত্র 

আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তপৃদের অনুদমােন সাদপদে 

মঞ্জুণর আদেশ জারী করা হয় 

ক) োদা কাগলজ আলবদন 

খ) আলবদনকারীর ৩০০/- টাকার নন 

জুতডতশয়াে স্টযালম্প অঙ্গীকারনামা এবং  

গ) কণম্পউটার তবক্রয়কারীর  

অঙ্গীকারনামা 

 

প্রাণপ্তস্থানঃ সট্রজারী/ সিন্ডর 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
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22.  

পুনঃ উপদযাজন বরাদ্দ প্রস্তাব 

সপ্ররণ 

 

বরাদ্দ প্রস্তাব পাওয়ার পর মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হয় 

পুনঃ উপদযাজন বরাদ্দ প্রস্তাব ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

23.  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর বাবার 

স্টযাম্প, নামিলক, অনারদবাড,ৃ 

ণনদেণৃশকা সবাড ৃসরবরাহ 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন 

শাখা সেদক সপ্রণরত চাণহোর 

ণিণত্তদত বাবার স্টযাম্প, 

নামিলক, অনারদবাড,ৃ 

ণনদেণৃশকা সবাড ৃসরবরাহ প্রোন 

করা হয় 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন শাখা 

সেদক সপ্রণরত বাবার স্টযাম্প, নামিলক, 

অনারদবাড,ৃ ণনদেণৃশকা সবাড ৃসরবরাদহর 

চাণহোপত্র 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

24.  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর সটণলদিান 

(আবাণসক/োপ্তণরক), ইন্টারকম 

সরবরাহ, সাংরেণ, সাংদযাগ ও 

ণবণিন্নকরণ, আবাণসক সিান 

নগোয়ন/ ব্যণক্তকরণ 

কম যকিযা/ শাখা/ অনুতবিাগ 

সেলক প্রাপ্ত চাতহদাপলত্রর 

সপ্রতেলি কর্তযপলের অনুলমাদন 

োলপলে (আতে যক েমিা 

অনুর্ায়ী) তনধ যাতরি প্রাতধকার 

অনুোলর প্রাতিেম্পদ 

অতধদপ্তলরর সটতেল ান 

((আবাণসক/োপ্তণরক), 

সসলদিান, ইন্টারকম সরবরাহ, 

সাংরেণ, সাংদযাগ ণবণিন্নকরণ 

ও ব্যণক্তকরণ প্রস্তাব মঞ্জুরী 

আদেশ জারীর জন্য প্রশাসণনক 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হয় 

ক) চাণহোপত্র 

খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তকৃ 

জারীকৃত প্রাণিকাদরর অণিস স্মারক  

প্রাণপ্তস্থান: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
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25.  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর পাণনর 

ণিল্টার সরবরাহ, সমরামত ণবষয়ক 

যাবতীয় কাযাৃণে 

কমকৃতাৃ/ শাখা সেদক প্রাপ্ত চাণহো 

পদত্রর ণিণত্তদত কর্তপৃদের 

অনুদমােন সাদপদে েপ্তর সমূদহ 

পাণনর ণিল্টার সরবরাহ ও 

সমরামত করা হয় 

চাণহোপত্র ণবনামূদে ০৭ কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

26.  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর মণণহাণর 

ও আনুষাাংণগক র্দ্ব্যাণে ক্রয়পূবকৃ 

সরবরাহ ও সাংরেণ 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন 

শাখা সেদক সপ্রণরত চাণহোর 

ণিণত্তদত মণণহাণর ও 

আনুষাাংণগক র্দ্ব্যাণে সরবরাহ 

প্রোন করা হয় 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন শাখা 

সেদক সপ্রণরত মণণহাণর ও আনুষাাংণগক 

র্দ্ব্যাণে সররাদহর চাণহোপত্র 

ণবনামুদে   ০৩ (ণতন) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

27.  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর 

আসবাবপত্র ণিক্সচার, ণিটিাংস ও 

কণম্পউটার, সািাৃর, স্খ্যানার, 

িদটাকণপয়ার এবাং সটানার ইতযাণে 

যন্ত্রপাণত ক্রয়পূবকৃ সরবরাহ, 

সাংরেণ ও ণনবন্ধন করা 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন 

শাখা সেদক সপ্রণরত চাণহোর 

ণিণত্তদত আসবাবপত্র ণিক্সচার, 

ণিটিাংস ও কণম্পউটার, সািাৃর, 

স্খ্যানার, িদটাকণপয়ার এবাং 

সটানার ইতযাণে যন্ত্রপাণত 

ক্রয়পূবকৃ সরবরাহ, সাংরেণ ও 

ণনবন্ধন প্রোন করা হয় 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন শাখা 

সেদক সপ্রণরত আসবাবপত্র ণিক্সচার, 

ণিটিাংস ও কণম্পউটার, সািাৃর, স্খ্যানার, 

িদটাকণপয়ার এবাং সটানার ইতযাণে 

যন্ত্রপাণত ক্রয়পূবকৃ সরবরাহ, সাংরেণ ও 

ণনবন্ধদনর চাণহোপত্র 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

28.  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর যানবাহন 

ও সরঞ্জামাণে/ যন্ত্রপাণত TO&E 

ভুক্তকরদণর কাযকৃ্রম গ্রহণ 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর 

যানবাহন ও সরঞ্জামাণে/ 

যন্ত্রপাণত TO&E ভুক্তকরদণর 

জন্য প্রশাসণনক মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব 

সপ্ররণ করা হয় 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর যানবাহন ও 

সরঞ্জামাণে/ যন্ত্রপাণত TO&E 

ভুক্তকরদণর জন্য প্রস্তুতকৃত প্রস্তাব 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
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29.  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর যানবাহন 

ও সরঞ্জামাণে/ যন্ত্রপাণত ব্যবহার 

ণবষয়ক যাবতীয় কাজ  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন 

শাখা সেদক প্রাপ্ত যানবাহন ও 

সরঞ্জামাণে/ যন্ত্রপাণত 

রেণাদবেদণর চাণহোপদত্রর 

ণিণত্তদত কাযকৃ্রম গ্রহণ করা হয় 

ক) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন শাখা 

সেদক প্রাপ্ত চাণহোপত্র 

খ) যানবাহদনর সেদত্র লগবই 

গ) সরঞ্জামাণে/ যন্ত্রপাণতর সেদত্র স্টক 

সরণজষ্ট্রার 

ণবনামুদে   ০৭ (সাত) কাযণৃেবস ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

30.  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর 

অবকাঠাদমা স্থাপন, সমরামত, 

সাংোর ও রেণাদবেণ ণবষয়ক 

যাবতীয় কাজ  

অণিস িবন এবাং 

কমকৃতাৃ/কমচৃারীদের আবাণসক 

িবদনর চাণহো ণনরুপন করা হয় 

এবাং সস অনুসাদর িবন ণণমাৃদনর 

প্রস্তাব করা হয়। বতমৃান িবন 

সমুহ সমরামত ও সাংরেণ করা 

হয়। 

ণলণখত নকশা/ ণডজাইন/িবন ণণমাৃদনর 

কাগজপত্র, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 

প্রাণপ্তস্থানঃ প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

 

ণবনামুদে  প্রণত পুববৃতী বৎসদরর 

সম/জুন মাস 

ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

31.  

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর বই, 

সাংবােপত্র, সামণয়কী ইতযাণে 

সরবরাহ এবাং সরণজষ্টাদর সাংরেণ 

পতরকল্পনা শাখার চাতহদার 

তিতিলি বই, সাংবােপত্র, 

সামণয়কী ইতযাণে সরবরাহ 

এবাং সরণজষ্ট্রাদর সাংরেণ করা 

হয় 

ক) পতরকল্পনা শাখা হলি বই, সাংবােপত্র, 

সামণয়কী সরবরাদহর চাতহদাপত্র 

খ) বই ও সামণয়কীর স্টক সরণজষ্টার 

ণবনামুদল য ০৭ (োি) কার্ যতদবে ডাঃ সমাহাম্মে আলী 

পণরচালক 

ণহসাব বাদজট ও ণনরীো শাখা 

সিানঃ +৮৮-০২-৯১১৮৩৫৩ 

০১৭১৫৬৯৬৭৫৭ 

ই-সমইলঃ budget@dls.gov.bd 

 

ণব.র্দ্. অিযন্তরীণ জনবল (আওতািীন অণিেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থাসহ) এবাং একই প্রণতষ্ঠাদনর অন্য শাখা/অণিশাখা/অনুণবিাগ-সক প্রেত্ত সসবা। উোহরণ: লণজণস্টকস, ছুটি, ণজণপএি অণগ্রম। 

২.৪) আওতািীন অণিেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কর্তকৃ প্রেত্ত সসবা 

 

আওতািীন অণিেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর ণসটিদজন স চাটাৃর ণলঙ্ক আকাদর যুক্ত করদত হদব। 

 

৩) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

ক্রণমক প্রণতশ্রুত/কাণিত সসবা প্রাণপ্তর লদেয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ৃআদবেন জমা প্রোন 

mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
mailto:budget@dls.gov.bd
file:///C:/Users/DOLPHIN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Citizen's%20Charter%20for%20Wall%2029-9.doc
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২ যোযে প্রণক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ণিস পণরদশাি করা 

৩ সাোদতর জন্য ণনিাৃণরত সমদয়র পূদবইৃ উপণস্থত োকা 

৪ সসবা পাওয়ার জন্য অদপো করা 

৫ সসবাোনকারী প্রণতষ্ঠানদক প্রদয়াজনীয় সহদযাগীতা প্রোন করা 

 

ণব.র্দ্. সািারণত সয সকল কারদণ আদবেন বাণতল হয় অেবা সসবা প্রোন সম্ভব হয়না তা ণবদিষণ কদর ছক পূরণ করদত হদব। ণকছু ণবষয় সকল প্রণতষ্ঠাদনর জন্য একই হদব এবাং ণকছু ণবষয় আলাো হদব।
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৪) অণিদযাগ প্রণতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

সসবা প্রাণপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োণয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃর সদে সযাগাদযাগ করুন। তার কাছ সেদক সমািান পাওয়া না সগদল ণনদনাক্ত পদ্ধণতদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা অবণহত করুন। 

ক্রণমক কখন সযাগাদযাগ করদবন 
কার সদে সযাগাদযাগ 

করদবন 
সযাগাদযাদগর ঠিকানা 

ণনষ্পণত্তর 

সময়সীমা 

১ োণয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃ সমািান 

ণেদত না পারদল 

অণিদযাগ ণনষ্পণত্ত 

কমকৃতাৃ (অণনক) 

নাম ও পেণব: ডাঃ পল্লব কুমার েত্ত,  

সহকারী পণরচালক, প্রণশেণ, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 

সিান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

ইদমইল: training@dls.gov.bd 

            adtraining.dls@gmail.com 

ওদয়ব: www. dls.gov.bd 

৩০ ণেন 

২ 

অণিদযাগ ণনষ্পণত্ত কমকৃতাৃ 

ণনণেষৃ্ট সমদয় সমািান ণেদত 

না পারদল 

আণপল কমকৃতাৃ 

নাম ও পেণব:  ডা. সশখ আণজজুর রহমান 

মহাপণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 

সিান:০২-৯১০১৯৩২ 

ইদমইল: dg@dls.gov.bd 

            dgdls16@gmail.com 

ওদয়ব: www. dls.gov.bd 

২০ ণেন 

৩ আণপল কমকৃতাৃ ণনণেষৃ্ট সমদয় 

সমািান ণেদত না পারদল 

সণচব,মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় 

নাম ও পেণব: রওনক মাহমুদ,  

সণচব, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়। 

সিান: ০২-৯৫৪৫৭০০ 

ইদমইল: secretary@mofl.gov.bd 

ওদয়ব: www. mofl.gov.bd 

৬০ ণেন 

  

mailto:training@dls.gov.bd
mailto:dg@dls.gov.bd

