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অধিদপ্তর/ দপ্তররর নাম: প্রাধিসম্পদ অধিদপ্তর 

মন্ত্রিালয়/ধিভারের নাম: মৎস্য ও প্রাধিসম্পদ মন্ত্রিালয় 

 

১। অধিস প্প্রািাইল 

     ক) একনজরর অধিস 

প্রধিষ্ঠারনর নাম িাাংলা প্রাধিসম্পদ অধিদপ্তর 

ইাংররধজ Department of Livestock Services 

সাংধিপ্ত DLS 

অধিস প্রিারনর পদধি  মহাপধরচালক ধনয়ন্ত্রিকারী মন্ত্রিালয়/ধিভাে মৎস্য ও প্রাধিসম্পদ মন্ত্রিালয় 

অধিরসর সাংখ্যা  প্মাট ৮৪৩ ধিভােীয় অধিস: ৮ প্জলা অধিস: ৬৪ 

জনিল ১৩০৫২ 

 অধিরসর ঠিকানা কৃধি খামার সড়ক, িাম মরেট, ঢাকা-১২১৫। 

প্ াোর াে (ই-প্মইল, 

প্িান, িযাক্স) 

dgdls16@gmail.com 

dg@dls.gov.bd 

 প্িান: 02-9101932 

ওরয়িসাইরটর ঠিকানা www.dls.gov.bd 

 ািায়ারির িি মনা 

(গুেল ম্যাপসহ) 

url: http://www.dls.gov.bd/site/office/8a9d06de-0627-4005-aa98-

171ba7ce5089/- 

  

 

খ) অধিরসর ধভশন ও ধমশন :  

 
ধভশনঃ সকলের জন্য পর্ যাপ্ত, নিরাপদ ও মািসম্পন্ন প্রানিজ আনমষ সরবরাহকরি। 

নমশিঃ প্রানিসম্পলদর উৎপাদি ও উৎপাদিশীেতা বৃনি এবং মূল্য সংলর্াজলির (Value addition) মাধ্যলম প্রানিজ 

আনমলষর চানহদাপূরি। 

 
ে) অধিরসর পধরধচধি ও ছধিঃ  

জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুনজবুর রহমালির সূনচত পথ ধলর তাঁরই সুলর্াগ্য কন্যা মািিীয় প্রধািমন্ত্রী জিলিত্রী শশখ হানসিার শর্াগ্য 

শিতৃলে বাংোলদলশর শেকসই উন্নয়ি অগ্রর্াত্রায় ও আথ যসামানজক উন্নয়লি প্রানিসম্পদ অনধদপ্তর অভাবিীয় সাফল্য অজযি কলরলে। 

শদলশর ক্রমবধ যমাি প্রানিজ আনমলষর চানহদা পূরলির শেলত্র গবানদপশু এবং হাঁস-মুরনগর শেকসই জাত উন্নয়ি এবং শরাগ নিয়ন্ত্রলির 

মাধ্যলম উৎপাদি নিগুি করার কম যপনরকল্পিা গ্রহি করা হলয়লে। ২০১৯-২০ অথ যবেলর নজনিনপলত নিরমূলল্য প্রানিসম্পদ খালতর 

অবদাি ১.৪৩% এবং প্রবৃনির হার ৩.০৪% (নবনবএস, ২০২০) । শমাে কৃনষজ নজনিনপ’লত প্রানিসম্পদ খালতর অবদাি  ১৩.৪৩%। 

জিসংখ্যার প্রায় ২০% প্রতযে এবং ৫০% পলরােভালব প্রানিসম্পদ খালতর ওপর নিভযরশীে। অনধকন্তু প্রানিজ আনমলষর প্রধাি উৎস 

mailto:dgdls16@gmail.com
http://www.dls.gov.bd/site/office/8a9d06de-0627-4005-aa98-171ba7ce5089/-
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দুধ, মাংস ও নিলমর উৎপাদি নবগত এক দশলক র্থাক্রলম প্রায় ৪, ৫ ও ২ গুি বৃনি শপলয়লে। বতযমালি দুধ, মাংস ও নিলমর জি 

প্রনত প্রাপ্যতা শবলে র্থাক্রলম ১৭৫.৬৩ নম.নে/নদি, ১২৬.২০ গ্রাম/নদি, ও ১০৪.২৩ টি/বের এ উন্নীত হলয়লে। িাাংলারদশ স্বািীন 

হওয়ার পর ১৯৭২ সারল প্রাধিসম্পরদর সদর দপ্তরটি ১০৫/১০৬ মধিধিল িাধিধজযক এলাকায় এিাং িৎপরিিীরি আলাউধিন প্রারে 

স্থানান্তধরি হয়। পরর জাধির জনক িঙ্গিন্ধু প্শখ মুধজবুর রহমারনর ধনরদ মরশ মহকুমা ও থানা প মায় প মন্ত ধনরয়াধজি ধেগ্রীিারী 

কম মকিমারদর পদ ১৯৭৩ সারলর ১ জুলাই প্থরক ১ম প্েিীর ম মাদায় উন্নীি করা হয়। সি মরশি ১৯৮৪ সারল িাম মরেরট অিধস্থি কৃধি 

খামার সড়রক অধিদপ্তররর জন্য নিধনধম মি ধনজস্ব ভিরন স্থায়ীভারি স্থানান্তধরি করা হয়। ১৯৮৯ সারলর জুলাই মারস পশুপালন 

অধিদপ্তররর নাম পধরিিমন করর পশুসম্পদ অধিদপ্তর করা হয়। এভারি কারলর পধরক্রমায় ২০১১ সারল পশুসম্পদ অধিদপ্তর 

‘প্রাধিসম্পদ অধিদপ্তর’ নারম নি াত্রা শুরু করর।  

 

 

 

 

 

ঘ) অধিরসর অে মারনাগ্রাম 

ঙ) প্সিার িাধলকা 

ক্রম প্সিা নাম প্সিাপ্রাধপ্তর প মায় (অধিদপ্তর/আঞ্চধলক) 

০১ পশুখাদ্য তিরী (ধিে ধমল) লাইরসন্স প্রদান অধিদপ্তর 

০২ পশুখাদ্য/ ঔিি আমদানী-রপ্তানীর অনাপধি সনদ প্রদান অধিদপ্তর 

০৩ প্পািা প্রাধি আমদাধন/ রপ্তানীর অনাপধি সনদ প্রদান অধিদপ্তর 

০৪ অনলাইরন খামার ধনিন্ধন আঞ্চধলক 
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২। প্সিা প্প্রািাইল 

ক) প্সিার নাম: পশুখাদ্য/ ঔিি আমদানী-রপ্তানীর অনাপধি সনদ প্রদান 

খ) প্সিাটি সহধজকররির প্ ৌধিকিা:  

িিমমারন আরিদন দাধখল পদ্ধধিরি ম্যানুয়াধল অধিদপ্তররর ফ্রন্ট প্েরে আরিদন গ্রহি করা, প্ররয়াজনীয় কােজপরত্রর 

িাধলকা ওরয়িসাইরট না থাকা, আরিদনকারী সঠিকভারি আরিদন কররি না পারা, ধিদ্যমান প্রধক্রয়ায় িাপ প্িশী থাকায় অনাপধি 

সনদ প্পরি সময় প্িশী লারে এিাং  ািায়ারির জন্য  অধিধরি অথ ম ও সময় ব্যয় হয়। এমিািস্থায়, প্সিাটির গুিেিমান বৃধদ্ধ এিাং 

TCV কমারনার মাধ্যরম প্সিাগ্রধহিার সন্তুধি অজমরনর লরিয উি প্সিা সহধজকররির পদরিপ গ্রহি করা হরয়রছ। 

ে) প্সিাপ্রাধপ্তর প্মৌধলক িথ্যাধদ 

 ধিিয় িথ্যাধদ 

১ প্সিা প্রদানকারী অধিস প্রাধিসম্পদ অধিদপ্তর 

২ প্সিার সাংধিপ্ত ধিিরি আলবদিকারী মহাপনরচােক বরাবলর আলবদি করলব। সংনিষ্ট 

শাখা প্রধাি কতৃযক র্াচাই বাোই করার পর অনাপধি সনদ প্রদাি 

করা হয়। 

৩ িাধি মক প্সিা গ্রহিকারীর সাংখ্যা ১০০০০ 

৪ প্সিাপ্রাধপ্তর শিমািধল উপযুি প্সিাগ্রধহিার পশুখাদ্য/ ঔিি আমদানী-রপ্তানীর প্প্রািম মা 

ইনভরয়স (ধপআই), কন্ট্রাক্ট প্পপার, প্ভরটধরনাধর প্হলথ 

সাটিধিরকট/ প্সরনটাধর সাটি মধিরকট, ল্যাি ধররপাট ম, হালনাোদ প্েে 

লাইরসন্স, ট্যাক্স সনদ, ভযাট ও ধিন ধনিন্ধন, আমদধন-রপ্তানীর 

অনুমধিপত্র, পশুখাদ্য গুদামজািকরি ও সাংরিি িমিা এিাং  

প্যাধকাং ও প্লরিধলাং করার প্ াগ্যিা থাকা সারপরি। 

৫ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা ও কম মচারী ে. প্মাঃ আবু সুধিয়ান 

সহকারী পধরচালক 

প্রাধিস্বাস্থয শাখা 

প্িান: ০২-৯১১৫৯৬৮ প্মািা: ০১৭১২০২৪৬৫০ 

ইলমইে: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

৬ প্সিাপ্রাধপ্তর সময় ৩০ কার্ যনদবস 

৭ প্সিা প্রাধপ্তরি প্ররয়াজনীয় কােজপত্র ধনম্নিধি মি কােজপত্রাধদ দাধখল সারপরি অরিদনপত্র ধিরিচনা করা 

হয়: 

ক) আরিদন পত্র 

খ) প্প্রািম মা ইনভরয়স (ধপআই) 

ে) কন্ট্রাক্ট প্পপার 

ঘ) প্ভরটধরনাধর প্হলথ সাটিধিরকট/ প্সরনটাধর সাটি মধিরকট 

ঙ) ল্যাি ধররপাট ম 

চ) জািী  পধরচয়পত্র (NID) 

ছ) হালনাোদ প্েে লাইরসন্স, ট্যাক্স সনদ, ভযাট ও ধিন ধনিন্ধন 

জ) রপ্তানীর অনুমধিপত্র 

ি) আমদধনর অনুমধিপত্র 

ঞ) পশুখাদ্য গুদামজািকরি ও সাংরিি িমিার িথ্যািলী 

ট) প্যাধকাং ও প্লরিধলাং ধিিরয় িথ্যাধদ 

৮ প্সিাপ্রাধপ্তর জন্য খরচ  ধিনামূরল্য 

mailto:health@dls.gov.bd
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৯ প্সিাপ্রাধপ্তর জন্য  ািায়ারির সাংখ্যা ০৩ িার 

১০ সাংধিি আইন/ধিধি/নীধিমালার িাধলকা মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০, পশুখাদ্য ধিধিমালা, ২০১৩, 

পশুররাে আইন, ২০০৫, পশুররাে ধিধিমালা, ২০০৮, আমদানী 

নীধি আরদশ ২০১৫-২০১৮, রপ্তাধন নীধিমালা ২০১৫-২০১৮  

১১ প্সিা প্পরি ব্যথ ম হরল পরিিী প্রধিকারকারী 

কম মকিমা, পদধি, ইরমইল ও প্িান 

িাঃ পল্লব কুমার দত্ত,  

সহকারী পনরচােক, প্রনশেি, প্রানিসম্পদ অনধদপ্তর। 

শফাি: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

ইলমইে: training@dls.gov.bd 

            adtraining.dls@gmail.com 

ওলয়ব: www. dls.gov.bd 

            এিাং 

এস এম প্িররদৌস আলম 

যুগ্ম সধচি (প্রাধিসম্পদ-১) 

মৎস্য ও প্রাধিসম্পদ মন্ত্রিালয় 

০২-৯৫৭৪৪৯৫ 

js_livestock@mofl.gov.bd 

১২ প্সিা প্রাধপ্ত/ প্রদারনর প্িরত্র অসুধিিা/ সমস্যা / 

চযারলঞ্জসমূহ 

০১. ম্যানুয়াধল অধিদপ্তররর ফ্রন্ট প্েরে আরিদন গ্রহি করা  

০২. প্ররয়াজনীয় কােজপরত্রর িাধলকা ওরয়িসাইরট না থাকায় 

আরিদনকারী সঠিকভারি আরিদন কররি না পারা 

০৩. ধিদ্যমান প্রধক্রয়ায় িাপ প্িশী থাকায় অনাপধি সনদ প্পরি সময় 

প্িশী লারে 

০৪.  ািায়ারির জন্য  অধিধরি অথ ম ও সময় ব্যয় হয়।  

১৩ অন্যান্য প্রর াজয নয় 

 

ঘ) ধিদ্যমান প্সিা-পদ্ধধি ধিরিিি  

 

প্সিা প্রদারনর িাপ কা মক্রম প্রধি িারপর সময় 

(ধদন/ঘন্টা/ধমধনট) 

সম্পৃি ব্যধিিে ম (পদধি) 

িাপ-১ আরিদন দাধখল ১ ধদন পত্র গ্রাহক 

িাপ-২ মহাপধরচালক কর্তমক সীনকরি ১ ধদন মহাপধরচালক 

িাপ-৩ পধরচালক (প্রশাসন) কর্তমক সীনকরি ১ ধদন পধরচালক (প্রশাসন) 

িাপ-৪ পধরচালক (প্রশাসন) এর ধপএ কর্তমক োয়ধররি 

অন্তমভূিকরি 

১ ধদন ধপএ 

িাপ-৫ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) কর্তমক সীনকরি 

নধথরি অন্তমভূিকরি 

১ ধদন সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) 

 

িাপ-৬ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমারক সকল কােজপত্র সহ প্প্ররি ১ ধদন উপরজলা প্রাধিসম্পদ কম মকিমা/প্ভরটধরনাধর 

সাজমন 

িাপ-৭ প্টস্ট ধররপ মাটসহ সকল িথ্যাধদ প্রাথধমকভারি  াচাই 

করর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা কর্তমক কধমটির ধমটিাং এ 

উপস্থাপরনর জন্য নধথ প্রস্তুিকরি 

৮ ধদন উপরজলা প্রাধিসম্পদ কম মকিমা/প্ভরটধরনাধর 

সাজমন 

িাপ-৮ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) কর্তমক নধথ ঊি মোমীকরি ১ ধদন সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) 

িাপ-৯ উপ-পধরচালক (প্রশাসন) কর্তমক 

নধথ ঊি মোমীকরি 

১ ধদন উপপধরচালক (প্রশাসন) 

িাপ-১০ পধরচালক (প্রশাসন) কর্তমক ১ ধদন পধরচালক (প্রশাসন) 

mailto:training@dls.gov.bd


5 

 

ধমটিাং এর আহিান কররিন 

িাপ-১১ কধমটির সভায় সঠিক আরিদন  াচাই করর 

অনুরমাধদি অথিা অনুরমাধদি নয় 

৫ধদন ১৫ সদস্য ধিধশি কধমটি 

িাপ-১২ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) সভার ধসদ্ধান্ত িাস্তিায়রনর 

জন্য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমারক িাইল হস্তান্তর 

১ ধদন সহকারী পধরচালক (স্বাস্থয) 

িাপ-১৩ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা ও অধিস সহকারী কর্তমক 

অনুরমাধদি অনাপধি পত্র প্রস্তুিকরি এিাং নধথরি 

উপস্থাপন 

১ ধদন উপরজলা প্রাধিসম্পদ কম মকিমা/প্ভরটধরনাধর 

সাজমন 

িাপ-১৪ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) িাইল উি মোমীকরি ১ ধদন সহকারী পধরচালক (স্বাস্থয) 

িাপ-১৫ উপ-পধরচালক (প্রশাসন) িাইল উি মোমীকরি ১ ধদন উপপধরচালক (প্রশাসন) 

িাপ-১৬ পধরচালক (প্রশাসন) িাইল উি মোমীকরি ১ ধদন পধরচালক (প্রশাসন) 

িাপ-১৭ মহাপধরচালক কর্তমক 

িাইরল অনুরমাদন 

১ ধদন মহাপধরচালক 

িাপ-১৮ অনুরমাধদি/ অননুরমধদি অনাপধি পত্র ওরয়িসাইরট 

প্রদশ মন ও আরিদনকারীরক প্প্ররি 

১ ধদন আইধসটি কম মকিমা 

প্মাট িাপ: ১৮ সময়: ৩০ধদন সম্পৃি ব্যধিিে ম: ৮জন 

 

 

 

ঙ) ধিদ্যমান পদ্ধধির প্ররসস ম্যাপ (Process Map)  
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চ) ধিদ্যমান সমস্যা সমািারন কযাটােধরধভধিক প্রস্তািনা: 

 

প্িত্র সমস্যার িি মনা সমািারনর প্রস্তািনা 

১। আরিদনপত্র/ িরম/ 

 প্রধজস্টার/ প্রধিরিদন 

ম্যানুয়াধল আরিদন জমা প্দয়ার কাররন 

আরিদনকারীরক অধিদপ্তরর আসরি হরিা 

অনলাইন আরিদন জমা প্দয়ার কাররন 

আরিদনকারীরক অধিদপ্তরর আসরি হরি না 

২। দাধখলীয় কােজপত্রাধদ ক) আরিদন পত্র 

খ) প্প্রািম মা ইনভরয়স (ধপআই) 

ে) কন্ট্রাক্ট প্পপার 

ঘ) প্ভরটধরনাধর প্হলথ সাটিধিরকট/ প্সরনটাধর 

সাটি মধিরকট 

ঙ) ল্যাি ধররপাট ম 

চ) জািী  পধরচয়পত্র (NID) 

ছ) হালনাোদ প্েে লাইরসন্স, ট্যাক্স সনদ, ভযাট ও 

ধিন ধনিন্ধন 

জ) রপ্তানীর অনুমধিপত্র 

ি) আমদধনর অনুমধিপত্র 

ঞ) পশুখাদ্য গুদামজািকরি ও সাংরিি িমিার 

িথ্যািলী 

ট) প্যাধকাং ও প্লরিধলাং ধিিরয় িথ্যাধদ 

ক) আরিদন পত্র 

খ) প্প্রািম মা ইনভরয়স (ধপআই) 

ে) কন্ট্রাক্ট প্পপার 

ঘ) প্ভরটধরনাধর প্হলথ সাটিধিরকট/ 

প্সরনটাধর সাটি মধিরকট 

ঙ) ল্যাি ধররপাট ম 

চ) জািী  পধরচয়পত্র (NID) 

ছ) হালনাোদ প্েে লাইরসন্স, ট্যাক্স সনদ, 

ভযাট ও ধিন ধনিন্ধন 

জ) রপ্তানীর অনুমধিপত্র 

ি) আমদধনর অনুমধিপত্র 

ঞ) পশুখাদ্য গুদামজািকরি ও সাংরিি 

িমিার িথ্যািলী 

ট) প্যাধকাং ও প্লরিধলাং ধিিরয় িথ্যাধদ 

৩। প্সিার িাপ ১৬ টি, িাপ প্িশী হওয়ায় প্িশী সমরয়র প্ররয়াজন হয় ০৯ টি, সময় কম লারে 

৪। সম্পৃি জনিল ০৮ জন জনিল সম্পৃি থাকায় প্িশী সমরয়র 

প্ররয়াজন হয় 

০৫ জন জনিল সম্পিৃ থাকায় সময় কম 

লারে 

৫। স্বািরকারী/ অনুরমাদরনর সরঙ্গ 

সম্পৃি ব্যধির সাংখ্যা ও পদধি 

০৫ জন 

মহাপধরচালক 

পধরচালক (প্রশাসন) 

উপপধরচালক (প্রশাসন) 

সহকারী পধরচালক (প্রাধিস্বাস্থয ও প্রশাসন) 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা/অধিস সহকারী 

অথ মাৎ অধিক সাংখ্যক জনিল সম্পৃি থাকায় প্িশী 

সমরয়র প্ররয়াজন হয় 

০৩ জন 

পধরচালক (প্রশাসন) 

সহকারী পধরচালক (প্রাধিস্বাস্থয ও প্রশাসন) 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা/অধিস সহকারী 

অথ মাৎ কম সাংখ্যক জনিল সম্পিৃ থাকায় 

সময় কম লারে 

৬। আন্তঃঅধিস ধনভ মরশীলিা  ০৬ টি ০৬ টি 

৭।  আইন/ধিধি/ প্রজ্ঞাপন ইিযাধদ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০, পশুখাদ্য 

ধিধিমালা, ২০১৩, পশুররাে আইন, ২০০৫, পশুররাে 

ধিধিমালা, ২০০৮, আমদানী নীধি আরদশ ২০১৫-

২০১৮, রপ্তাধন নীধিমালা ২০১৫-২০১৮ 

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০, 

পশুখাদ্য ধিধিমালা, ২০১৩, পশুররাে আইন, 

২০০৫, পশুররাে ধিধিমালা, ২০০৮, 

আমদানী নীধি আরদশ ২০১৫-২০১৮, 

রপ্তাধন নীধিমালা ২০১৫-২০১৮ 

৮। অিকাঠারমা/ হাে মওয়ার ইিযাধদ ধিদ্যমান ধিদ্যমান 

৯। প্রকে ম/িথ্য সাংরিি ধিদ্যমান ধিদ্যমান 

১০। প্রযুধির প্ররয়াে প্রর াজয ধক না প্রর াজয প্রর াজয 

১১। খরচ (নােধরক+অধিস) ৪০০০ টাকা, অধিধরি খরচ হয় ০-১২০০ টাকা, খরচ কম হয় 

১২। সময় (নােধরক+অধিস) ৩০ কা মধদিস, প্িশী সমরয়র প্ররয়াজন হয় ১৬ কা মধদিস, সময় কম লারে 

১৩।  ািায়াি (নােধরক) ০৩ িার,  ািায়াি প্িশী কররি হয় ০-১ িার,  ািায়াি কম কররি হয় 

১৪। অন্যান্য  প্রর াজয নয় প্রর াজয নয় 

 

ছ)  তুলনামূলক ধিরিিি (ধিদ্যমান ও প্রস্তাধিি পদ্ধধির িাপধভধিক তুলনা): 

 

ধিদ্যমান প্ররসস 

ম্যারপর িাপ 

ধিদ্যমান িারপর িি মনা প্রস্তাধিি প্ররসস 

ম্যারপর িাপ 

প্রস্তাধিি িারপর িি মনা 

িাপ-১ আরিদন দাধখল িাপ-১ আরিদন দাধখল 

িাপ-২ মহাপধরচালক কর্তমক সীনকরি  প্ররয়াজন প্নই 

িাপ-৩ পধরচালক (প্রশাসন) কর্তমক সীনকরি িাপ-২ পধরচালক (প্রশাসন) কর্তমক সীনকরি 
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িাপ-৪ পধরচালক (প্রশাসন) এর ধপএ কর্তমক োয়ধররি 

অন্তমভূিকরি 

 প্ররয়াজন প্নই 

িাপ-৫ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) কর্তমক সীনকরি 

নধথরি অন্তমভূিকরি 

িাপ-৩ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) কর্তমক সীনকরি 

নধথরি অন্তমভূিকরি 

িাপ-৬ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমারক সকল কােজপত্র সহ 

প্প্ররি 

 প্ররয়াজন প্নই 

িাপ-৭ প্টস্ট ধররপ মাটসহ সকল িথ্যাধদ প্রাথধমকভারি 

 াচাই করর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা কর্তমক কধমটির 

ধমটিাং এ উপস্থাপরনর জন্য নধথ প্রস্তুিকরি 

িাপ-৪ প্টস্ট ধররপ মাটসহ সকল িথ্যাধদ প্রাথধমকভারি 

 াচাই করর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা কর্তমক 

কধমটির ধমটিাং এ উপস্থাপরনর জন্য নধথ 

প্রস্তুিকরি 

িাপ-৮ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) কর্তমক নধথ 

ঊি মোমীকরি 

 প্ররয়াজন প্নই 

িাপ-৯ উপ-পধরচালক (প্রশাসন) কর্তমক 

নধথ ঊি মোমীকরি 

 প্ররয়াজন প্নই 

িাপ-১০ পধরচালক (প্রশাসন) কর্তমক 

ধমটিাং এর আহিান কররিন 

িাপ-৫ পধরচালক (প্রশাসন) কর্তমক 

ধমটিাং এর আহিান কররিন 

িাপ-১১ কধমটির সভায় সঠিক আরিদন  াচাই করর 

অনুরমাধদি অথিা অনুরমাধদি নয় 

িাপ-৬ কধমটির সভায় সঠিক আরিদন  াচাই করর 

অনুরমাধদি অথিা অনুরমাধদি নয় 

িাপ-১২ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) সভার ধসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়রনর জন্য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমারক িাইল 

হস্তান্তর 

 প্ররয়াজন প্নই 

িাপ-১৩ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা/ অধিস সহকারী কর্তমক 

অনুরমাধদি অনাপধি পত্র প্রস্তুিকরি এিাং 

নধথরি উপস্থাপন 

িাপ-৭ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা/ অধিস সহকারী কর্তমক 

অনুরমাধদি অনাপধি পত্র প্রস্তুিকরি এিাং 

নধথরি উপস্থাপন 

িাপ-১৪ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) িাইল উি মোমীকরি িাপ-৮ সহকারী-পধরচালক (স্বাস্থয) কর্তমক নধথ 

ঊি মোমীকরি 

িাপ-১৫ উপ-পধরচালক (প্রশাসন) িাইল উি মোমীকরি 

 

 প্ররয়াজন প্নই 

িাপ-১৬ পধরচালক (প্রশাসন) িাইল উি মোমীকরি 

 

িাপ-৯ পধরচালক (প্রশাসন) কর্তমক 

িাইরল অনুরমাদন 

িাপ-১৭ মহাপধরচালক কর্তমক 

িাইরল অনুরমাদন 

 প্ররয়াজন প্নই 

িাপ-১৮ অনুরমাধদি/ অননুরমধদি অনাপধি পত্র 

ওরয়িসাইরট প্রদশ মন ও আরিদনকারীরক প্প্ররি 

 

িাপ-১০ অনুরমাধদি/ অননুরমধদি অনাপধি পত্র 

ওরয়িসাইরট প্রদশ মন ও আরিদনকারীরক 

প্প্ররি 

 

** ধি.দ্র: অনলাইরন আরিদন কররল িাপ হরি ০৪ টি এিাং সময় আররা কমরি। 
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জ) প্রস্তাধিি প্ররসস ম্যাপ 

 

 

 

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারর ধিদ্যমান ও প্রস্তাধিি পদ্ধধির তুলনা 

 

 ধিদ্যমান পদ্ধধি প্রস্তাধিি পদ্ধধি 

সময় (ধদন/ঘন্টা) ৩০ কা মধদিস ১৬ কা মধদিস 

খরচ (নােধরক ও অধিরসর) ৪০০০ টাকা ০-১২০০ টাকা 

 ািায়াি ৩ িার ০-১ িার 

িাপ ১৮ টি ১০ টি 

জনিল ০৮ জন ০৫ জন 

দাধখলীয় কােজপত্র ক) আরিদন পত্র 

খ) প্প্রািম মা ইনভরয়স (ধপআই) 

ে) কন্ট্রাক্ট প্পপার 

ঘ) প্ভরটধরনাধর প্হলথ সাটিধিরকট/ 

প্সরনটাধর সাটি মধিরকট 

ক) আরিদন পত্র 

খ) প্প্রািম মা ইনভরয়স (ধপআই) 

ে) কন্ট্রাক্ট প্পপার 

ঘ) প্ভরটধরনাধর প্হলথ সাটিধিরকট/ 

প্সরনটাধর সাটি মধিরকট 
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ঙ) ল্যাি ধররপাট ম 

চ) জািী  পধরচয়পত্র (NID) 

ছ) হালনাোদ প্েে লাইরসন্স, ট্যাক্স সনদ, 

ভযাট ও ধিন ধনিন্ধন 

জ) রপ্তানীর অনুমধিপত্র 

ি) আমদধনর অনুমধিপত্র 

ঞ) পশুখাদ্য গুদামজািকরি ও সাংরিি 

িমিার িথ্যািলী 

ট) প্যাধকাং ও প্লরিধলাং ধিিরয় িথ্যাধদ 

ঙ) ল্যাি ধররপাট ম 

চ) জািী  পধরচয়পত্র (NID) 

ছ) হালনাোদ প্েে লাইরসন্স, ট্যাক্স 

সনদ, ভযাট ও ধিন ধনিন্ধন 

জ) রপ্তানীর অনুমধিপত্র 

ি) আমদধনর অনুমধিপত্র 

ঞ) পশুখাদ্য গুদামজািকরি ও 

সাংরিি িমিার িথ্যািলী 

ট) প্যাধকাং ও প্লরিধলাং ধিিরয় 

িথ্যাধদ 

 

 

 

প্লখধচত্র:   

 

 

 

৪। িাস্তিায়ন  

  ক) িাস্তিায়রনর অধভজ্ঞিার আনুপূধি মক ধিিরি (২০০ শরের মরধ্য) 

প্রধশিি সমাধপ্ত পূি মক প্রাধিসম্পদ অধিদপ্তররর সাংধিি প্সিা প্রদানকারী প্েরের কম মকিমা-কম মচারীসহ উি মিন কম মকিমারদর সারথ 

প্রাথধমক তিঠক, পরিিীরি প্স্টকরহাল্ডারসহ একটি ধমটিাং এর আরয়াজন। প্সই ধমটিাং এ প্স্টকরহাল্ডাররদর মধ্য প্থরক একজন প্সিা 

গ্রহিকারী সিটওয়ার প্েরভলিরমরন্টর দাধয়ত্ব গ্রহি এিাং একটি মধনটধরাং টিম এর মাধ্যরম সিটওয়ার প্েরভলি করার জন্য ট্যাে 

করর প্দওয়া হয়। এধপএ প্সিা সহধজকরি এর টারে মট এর সারথ ধমল প্ররখ ২৫ প্িব্রুয়াধরর মরধ্য উি প্সিা সহধজকররির ধজও জাধর 

করার ধসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

  

 

ধাপ (টি) জিবে (জি) সময় (নদি) র্াতায়াত (বার) খরচ (হাজার োকা)

তুেিামূেক নচত্র

নবদ্যমাি প্রস্তানবত
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 খ) িাস্তিায়রনর সময়ািদ্ধ কম মপধরকল্পনাঃ  

কা মক্রম নিলসম্বর জানু শফব্রু মাচ য এনপ্র শম 

পাইেে (প্রলর্াজয শেলত্র) শুরু ও সমানপ্ত       

মনন্ত্রপনরষদ নবভালগ বাস্তবায়ি প্রনতলবদি 

শপ্ররলির তানরখসমূহ 

      

পুলরা অনধলেলত্র বাস্তবায়ি শুরুর তানরখ       

পুররা অধিরিরত্র িাস্তিায়ন মূল্যায়ন 

প্রধিরিদন প্প্ররি 

      

 

  খ) িাস্তিায়রনর জন্য ব্যধয়ি অরথ মর পধরমাি: শূন্য (প্কাম্পাধন কর্তমক স্পন্সর) 

  ে) িাস্তিায়রন চযারলঞ্জসমূহ: দি জনিল 

  ঘ) চযারলঞ্জ প্মাকারিলায় গৃহীি ব্যিস্থাধদ: কম মকিমারদর প্রধশিরির ব্যিস্থা 

  চ) সরকাধর আরদশ জাধরর িাধরখ: ২৫ প্িব্রুয়াধর’ ২০২১ 

  ছ) প্রচারর গৃহীি ব্যিস্থাধদ: ওরয়িসাইট, প্পাস্টার, ধলিরলট, প্শা-প্কধসাং, উন্নয়ন প্মলায় প্রদশ মন, অিধহিকরি সভা 

  জ) পধরিীিি: মন্ত্রিালয় কর্তমক েঠিি কধমটি 

  ি) অধভজ্ঞিালব্ধ ধশিি: আরলাচনার মাধ্যরম ধিদ্যমান প্সিার সমস্যা ধচধিিকরি এিাং গ্রাহক সন্তুধি ও গুিেি মান উন্নয়রন 

প্ররয়াজনীয় পদরিপ গ্রহি। 

  ঞ) প্সিা সহধজকরি কা মক্ররমর ছধি ও ধভধেও (ধলাংক)  

  ট) বাস্তবায়ি টিম: িাম, পদনব, েনব 

ক্রধমক নাং নাম পদধি ছধি 

১. প্মাঃ শামীম প্হারসন উপরজলা প্রাধিসম্পদ কম মকিমা 

 

২. োঃ দীধপ্ত রািী পাল উপরজলা প্রাধিসম্পদ কম মকিমা 

 

৩. িয়সাল প্মরহদী হাসান উপরজলা প্রাধিসম্পদ কম মকিমা 

 

 

  ঠ) প্টকসইকররন গৃহীি ব্যিস্থাধদঃ িাস্তিায়ন টিরমর সারথ আরলাচনার মাধ্যরম ধিদ্যমান সমস্যার সমািান এিাং প্সিার গুিেি 

গ্রাহক সন্তুধি অজমরন প্ররয়াজনীয় পদরিপ গ্রহি করা হরি। 
 


