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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 প্রাণণসম্পদের উন্নয়ন। 

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 প্রদান 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

লাইদসন্স প্রোন 

করা হয়। 

ক) মহাপতরচােক বরাবলর আলবদন তনধ যাতরি 

 রলম  

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 (পতরলবশ 

অতধদপ্তলরর েনদ) 

ঞ) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 

ট) ল্যাব তরলপাট য  

ঠ) পতরদশ যন প্রতিলবদন 
 

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 

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

তাণরখ হইদত 

এক বছর 

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

 

৩০ কাযণৃেবস ড. এ তব এম খালেদুজ্জামান 

েহকারী পতরচােক 

খামার শাখা 

স ান: ০২-৯১১৪৫৮৭ 

    সমাবা: ০১৭১৬০০১১৩৭ 

ইদমইল: farm@dls.gov.bd  

adkhamar.dls@gmail.com 

 

mailto:farm@dls.gov.bd
mailto:adkhamar.dls@gmail.com
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অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: rlms.dls.gov.bd 

2.  পশুখাদ্য তিরী 

(সিট তপ্রতমক্স) 

োইলেন্স প্রদান 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব । সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

লাইদসন্স প্রোন 

করা হয় 

ক) মহাপতরচােক বরাবলর আলবদন তনধ যাতরি 

 রলম  

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 (পতরলবশ 

অতধদপ্তলরর েনদ) 

ঞ) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 

ট) ল্যাব তরলপাট য  

ঠ) পতরদশ যন 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 

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

তাণরখ হইদত 

এক বছর 

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

 

৩০ কাযণৃেবস ড. সমাঃ আবু সুত য়ান 

েহকারী পতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১৬০০১১৩৭ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

 

 

3.  পশুখাদ্য/ ঔষধ 

আমদানী-

রপ্তানীর 

অনাপতি েনদ 

প্রদান 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

অনাপতি েনদ 

প্রোন করা হয়। 

ক) আলবদন পত্র 

খ) সপ্রা ম যা ইনিলয়ে (তপআই) 

গ) কন্ট্রাক্ট সপপার 

ঘ) সিলটতরনাতর সহেে োটিত লকট/ সেলনটাতর 

োটি যত লকট 

ঙ) ল্যাব তরলপাট য 

চ) ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

ছ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স, ট্যাক্স েনদ, িযাট ও 

তবন তনবন্ধন 

জ) রপ্তানীর অনুমতিপত্র 

ঝ) আমদতনর অনুমতিপত্র 

ঞ) পশুখাদ্য গুদামজািকরি ও েংরেি েমিার 

িথ্যাবেী 

ট) প্যাতকং ও সেলবতেং তবষলয় িথ্যাতদ  

তবনামূলল্য ৩০ কাযণৃেবস ড. সমাঃ আবু সুত য়ান 

েহকারী পতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১১ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

 

4.  গৃহপাতেি প্রাতি 

(গরু, মতহষ, 

আদবেনকারী 

মহাপণরচালক 

ক) মহাপতরচােক বরাবলর আলবদন 

খ) খামার তনবন্ধন পত্র 

তবনামূলল্য ৬০ কাযণৃেবস ডা. পল্লব কুমার দি 

েহকারী পতরচােক 

mailto:health@dls.gov.bd
mailto:adhealthdls@gmail.com
mailto:health@dls.gov.bd
mailto:adhealthdls@gmail.com
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ছাগে, সিড়া, 

উট, দুম্বা, 

খরলগাে, 

মুরগীর বাচ্চা, 

ইতিযাতদ) ও 

প্রাতিজাি পণ্য 

আমদাতনর 

অনাপতি েনদ 

প্রদান 

বরাবদর আদবেন 

করদব। সাংণিষ্ট 

শাখা প্রিান 

কর্তকৃ যাচাই 

বাছাই করার পর 

অনাপতি েনদ 

প্রোন করা হয়। 

গ) সপ্রা ম যা ইনিলয়ে (তপআই) 

ঘ) কন্ট্রাক্ট সপপার 

ঙ) সিলটতরনাতর সহেে োটিত লকট 

চ) সপতডতি ইন রলমশন 

ছ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

জ) আমদাতন অনুমতিপত্র  

ঝ) OIE কর্তযক প্রদি হােনাগাদ সরাগ েংক্রান্ত 

িথ্য 

ঞ) েরকার কর্তযক জারীকৃি অন্যান্য শিয (র্তদ 

োলক) 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: dls.ussbd.net 

প্রতশেি শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

    সমাবা: ০১৭১১৪৫০৬৩৩ 

ইদমইল:training@dls.gov.bd 

adtraining.dls@gmail.com 

 

5.  গৃহপাতেি প্রাতি 

(গরু, মতহষ, 

ছাগে, সিড়া, 

উট, দুম্বা, 

খরলগাে, 

মুরগীর বাচ্চা, 

ইতিযাতদ) ও 

প্রাতিজাি পণ্য 

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) খামার তনবন্ধন পত্র (প্রলর্াজয সেলত্র) 

গ) সপ্রা ম যা ইনিলয়ে (তপআই) 

ঘ) কন্ট্রাক্ট সপপার 

ঙ) সিলটতরনাতর সহেে োটিত লকট/ সেলনটাতর 

োটি যত লকট 

চ) ল্যাব তরলপাট য 

ছ) সপতডতি ইন রলমশন (প্রলর্াজয সেলত্র) 

জ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

ঝ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স, ট্যাক্স েনদ, িযাট ও 

তবন তনবন্ধন 

ঞ) রপ্তানীর অনুমতিপত্র  

ট) আমদতনর অনুমতিপত্র 

ঠ) েরকার কর্তযক জারীকৃি অন্যান্য শিয (র্তদ 

োলক) 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: dls.ussbd.net 

তবনামূলল্য ৬০ কাযণৃেবস ডা. পল্লব কুমার দি 

েহকারী পতরচােক 

প্রতশেি শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

    সমাবা: ০১৭১১৪৫০৬৩৩ 

ইদমইল:training@dls.gov.bd 

adtraining.dls@gmail.com 

 

6.  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 

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) েরকার কর্তযক জারীকৃি অন্যান্য শিয (র্তদ 

তবনামূলল্য ০৩ কাযণৃেবস ডা. পল্লব কুমার দি 

েহকারী পতরচােক 

প্রতশেি শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

    সমাবা: ০১৭১১৪৫০৬৩৩ 

ইদমইল:training@dls.gov.bd 

adtraining.dls@gmail.com 

 

mailto:training@dls.gov.bd
mailto:adtraining.dls@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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োলক) 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: dls.ussbd.net 

7.  গবাতদপশুর 

শুক্রানু 

প্রতক্রয়াজািকর

ি ল্যাবলরটরী 

তনবন্ধন প্রদান 

আলবদনকারী 

পতরচােক, 

েম্প্রোরি, 

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) 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 (পতরলবশ 

অতধদপ্তলরর েনদ) 

ঞ) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 

ট) পতরদশ যন প্রতিলবদন 
 

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 

গবাতদপশুর শুক্রানু েংিহ ও 

প্রতক্রয়াজািকরি ল্যাবলরটরী 

(লবেরকাতর) 

১০০০.০০ ১০০০০০.০০ ৫০০০০.০০ 

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

 

৬০ কাযণৃেবস ড. এ তব এম খালেদুজ্জামান 

েহকারী পতরচােক 

খামার শাখা 

স ান: ০২-৯১১৪৫৮৭ 

    সমাবা: ০১৭১৬০০১১৩৭ 

ইদমইল: farm@dls.gov.bd  

adkhamar.dls@gmail.com 

 

8.  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 (পতরলবশ 

অতধদপ্তলরর েনদ) 

জ) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 

ঝ) পতরদশ যন প্রতিলবদন 

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। 

 

৬০ কাযণৃেবস ড. সমাঃ আবু সুত য়ান 

েহকারী পতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১৬০০১১৩৭ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

9.  োলপর খামার  

(সবেরকাতর) 

এবং কুতমলরর 

আলবদনকারী 

মহাপতরচােক, 

প্রাতিেম্পদ 

ক) মহাপতরচােক বরাবলর আলবদন  

খ) জািীর্ পতরচয়পত্র (NID) 

গ) হােনাগাদ সেড োইলেন্স ও আয়কর েনদ 

সরকার ণনিাৃণরত ণি: 

 

প্রতিষ্ঠালনর নাম আলবদন তনবন্ধন ত  নবায়ন ত  

৬০ কাযণৃেবস ড. এ তব এম খালেদুজ্জামান 

েহকারী পতরচােক 

খামার শাখা 

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

(লবেরকাতর) 

তনবন্ধন প্রদান 

অতধদপ্তর বরাবর 

আলবদন করলবন। 

সাংণিষ্ট শাখা 

প্রিান কর্তকৃ 

যাচাই বাছাই 

করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

ণনবন্ধন প্রোন 

করা হয় 

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 (পতরলবশ 

অতধদপ্তলরর েনদ) 

ঞ) সেজারী চাোন র্াচাইকৃি 

ট) পতরদশ যন প্রতিলবদন 
 

অনোইন আলবদলনর সেলত্র  

url: rlms.dls.gov.bd 

 রলমর 

মূল্য 

(টাকা) (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। 

 

স ান: ০২-৯১১৪৫৮৭ 

    সমাবা: ০১৭১৬০০১১৩৭ 

ইদমইল: farm@dls.gov.bd  

adkhamar.dls@gmail.com 

 

10.  পশুখালদ্যর 

রাোয়তনক 

তবলেষি 

আদবেদনর সাদে 

পশুপাণখর খাদ্য 

ও ণবণিন্ন িরদণর 

খাদ্য উপকরদণর 

নমুনা সপ্ররণ 

করার পর 

ণনিাৃণরত ণি 

প্রোন সাদপদে 

রাসায়ণনক 

ণবদিষণ কদর 

ণরদপাট ৃপ্রোন 

করা হয় 

ক) আলবদন পত্র 

খ) 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/- 

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/- 
 

০৭ কাযণৃেবস জনাব সমাঃ আব্দুে মতজদ 

তপ্রতন্সপাে োলয়তিত ক অত োর, 

তনউতেশন ল্যাবলরটরী, প্রাতিেম্পদ 

অতধদপ্তর 

স ান: ০২-৯১৩৮৯০৩ 

   সমাবা: ০১৭১২৫০১৬৫১ 

ইদমইল:   

psonutrition@gmail.com  

২.২) প্রাণতষ্ঠাণনক সসবা 

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

১ সসবার পণরকল্পনা প্রণয়ণ 

অণিেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা/প্রণতষ্ঠান  ণনজস্ব  

বাৎসণরক কম ৃঅনুযায়ী  বা ৎসণরক 

কমপৃণরকল্পনা প্রনয়ন করদব এবাং সস 

অনুযায়ী বাস্তবায়ন। 

পুববৃতী বৎসদরর কম ৃ

পণরকল্পনার ণববরণী, 

সাংণিস্ট েপ্তর 

ণবনামুদে 
পুববৃতী বৎসদরর 

ণডদসম্ব্রর মাস 
সাংণিষ্ট েপ্তর প্রিান 

২ 
অবকাঠাদমা স্থাপন ও রেণাদবেণ 

 

বাণষকৃ কম ৃপণরকল্পনার বরাদ্দ অনুযায়ী 

েরপত্র আহবান এবাং কায ৃসম্পােন 

বরাদ্দপত্র,প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর। 
ণবনামুদে ণনিাৃণরত সময়সীমা মহাপণরচালক প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

৩ দুধ উৎপাদন ও তবক্রয় 

পণরচালক উৎপােন এবাং  সাংণিস্ট খামার 

ব্যবস্থাপক  খামাদরর  গািীর েমতা  

অনুযায়ী ঊৎপােন করদবন  এবাং  উৎপােন 

অনুযায়ী বাজারজাতকরদনর ব্যবস্থা গ্রহন 

করদবন। 

প্রদয়াজনীয় বরাদ্দপত্র, 

মন্ত্রনালদয়র মুে 

সম্পণকৃত সরকারী 

আদেশ, সাংণিস্ট 

খামার। 

ণবণি সমাতাদবক প্রণতণেন 
পণরচালক উৎপােন এবাং  সাংণিষ্ট 

খামার ব্যবস্থাপক   

৪ তডম উৎপাদন ও তবক্রয় 

পণরচালক উৎপােন এবাং  সাংণিস্ট খামার 

ব্যবস্থাপক  খামাদরর   উৎপােন েমতা  

অনুযায়ী  ণডম ঊৎপােন করদবন  এবাং  

উৎপােন অনুযায়ী বাজারজাতকরদনর 

ব্যবস্থা গ্রহন করদবন। 

প্রদয়াজনীয় বরাদ্দপত্র, 

মন্ত্রনালদয়র মুে 

সম্পণকৃত সরকারী 

আদেশ, সাংণিস্ট 

খামার। 

ণবণি সমাতাদবক প্রণতণেন 
পণরচালক উৎপােন এবাং সাংণিষ্ট খামার 

ব্যবস্থাপক   

৫ 
গবাতদপশু ও হাঁে-মুরগী উৎপাদন, 

তবক্রয় ও তবিরি  

পণরচালক উৎপােন এবাং  সাংণিস্ট খামার 

ব্যবস্থাপক  খামাদরর   উৎপােন েমতা  

অনুযায়ী গবাণেপশু  ও হাঁস –মুরগী 

ঊৎপােন করদবন  এবাং  উৎপােন অনুযায়ী 

বাজারজাতকরদনর ব্যবস্থা গ্রহন করদবন। 

প্রদয়াজনীয় বরাদ্দপত্র, 

মন্ত্রনালদয়র মুে 

সম্পণকৃত সরকারী 

আদেশ, সাংণিস্ট 

খামার। 

ণবণি সমাতাদবক প্রণতণেন 
পণরচালক উৎপােন এবাং  সাংণিষ্ট 

খামার ব্যবস্থাপক   

৬ 
অতধদপ্তলরর গলবষিা কার্ যক্রম প্রনয়ন ও 

বাস্তবায়ন 

প্রাণণসম্পদের  সাংরেণ, গদবষণা, উৎপােন 

বৃণির জন্য ণবণিন্ন প্রকার গদবষনার 

প্রদয়াজন পদে। এ জন্য প্রকল্প এবাং কমসৃ্যচী 

আকাদর কাযকৃ্রম গ্রহন করা হয়।  

প্রদয়াজনীয় বরাদ্দপত্র, 

প্রাণণসপে অণিেপ্তর 
ণবনামুদে 

বাণষকৃ পণরকল্পনা 

অনুযায়ী 
মহাপণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

file:///I:/GO.docx
file:///I:/GO.docx
file:///I:/GO.docx


7 

 

৭ 
েরকাতর রাজস্ব আদায় ও সকাষাগালর 

জমা প্রদান 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন িরদনর 

সসবা এবাং পণ্য ণবক্রয়  বাবে রাজস্ব আোয় 

করা হদয় োদক  এবাং  সাংণিস্ট  সট্রজারীদত  

ণনয়ণমত জমা প্রোন করা হদয় োদক। 

সরকাণর প্রজ্ঞাপন/ 

আদেশ / ণবণি, সাংণিস্ট 

ণবিাগ/শাখা।। 

প্রজ্ঞাপন/ণবণি 

সমাতাদবক 
প্রণতণেন মহাপণরচালক/ সাংণিষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

৮ ব্যান্ডউইে ক্রয় 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর আইণসটি কাযকৃ্রম 

সচল রাখার জন্য  সটলদনট কণমউণনদকশন 

ণলণমদটড সেদক  চাণহো অনুসাদর ব্যান্ড 

উইে ক্রয় করা হয় । প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

এবাং সেশ এবাং ণবদেদশর সকল 

েপ্তর/সাংস্থার সাদে সযাগাদযাগ রো করা 

হয়। 

প্রদয়াজনীয় বরাদ্দপত্র, 

প্রাণনসম্পে অণিেপ্তর 
ণবনামুদে সাবেৃণণক 

মহাপণরচালক প্রাণণসম্পে/ োণয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমকৃতাৃ 

৯ 

অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন শাখায় এবাং মাঠ 

পযাৃদয়র অণিদসর বাদজট বরাদ্দ 

প্রোন। 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ব্যয় ণনবাৃহ করার 

জন্য দুই পযাৃদয় বাদজট বরাদ্দ সপদয় োদক। 

উক্ত বরাদ্দ সেদক  ণবণিন্ন  ণবিাগ ও 

েপ্তদরর জন্য বরাদ্দ প্রোন করা হদয় হাদক। 

প্রদয়াজনীয় বরাদ্দপত্র, 

প্রাণনসম্পে অণিেপ্তর। 

ণবনামুদে বাদজট বরাদ্দ প্রাণপ্তর 

পর 

মহাপণরচালক প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর / 

উপপণরচালক, বাদজট। 

১০ 

দূদযাৃগ ও জলবায়ু পণরবতনৃ 

সমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

কাদলর ণববতদৃন জলবায়ু পণরবতনৃ হদে। 

িলশ্রুণতদত দুদযাৃগ বৃণদ্ধ পাদে। প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর েদযাৃগ সমাকাণবলায়  

কযাপাণসটি ণবণডাং সহ দুদযাৃগ সহনশীল 

কাযকৃ্রম গ্রহণ করা হদয় োদক 

প্রদয়াজনীয় পণরকল্পনা 

ও  বরাদ্দপত্র, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 

ণবনামুদল য সাবেৃণণক মহাপণরচালক প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর / 

সিাকাল পদয়ন্ট কমকৃতাৃ। 

(ডাাঃ সমাাঃ রণিকুল ইসলাম 

উপদজলা প্রাণণসম্পে কমকৃতাৃ(এল/আর) 

০১৭১২১৬৪৯৬১। 

Email- 

rislamdls@gmail.com 

www.dls.gov.bd) 

১১ 

পতেতে, আইন, তবতধ প্রিয়লনর জন্য 

মিামি প্রদান  

তবতিন্ন মন্ত্রিােয়/ অতধদপ্তর/ েংস্থ্া 

সেলক পতেতে, আইন, তবতধ প্রিয়লনর 

সেলত্র অেবা অন্যান্য তবষলয় প্রাতিেম্পদ 

অতধদপ্তলরর মিামি প্রদান করা হদয় 

োদক 

মন্ত্রিােয়/ অতধদপ্তর/ 

েংস্থ্া সেলক পতেতে, 

আইন, তবতধ প্রিয়লনর 

সেলত্র অেবা অন্যান্য 

তবষলয়র খেড়া  

ণবনামুদল য ০৩ কার্ যতদবে ড. সমাঃ আবু সুত য়ান 

েহকারী পতরচােক 

প্রাতিস্বাস্থ্য শাখা 

স ান: ০২-৯১১৫৯৬৮ 

    সমাবা: ০১৭১৬০০১১৩৭ 

ইদমইল: health@dls.gov.bd 

  adhealthdls@gmail.com 

 

mailto:rislamdls@gmail.com
mailto:health@dls.gov.bd
mailto:adhealthdls@gmail.com
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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) 

১ 
কমকৃতাৃ কমচৃারীদের শূণ্য পদের সাংখ্যা 

প্রণয়ন 

প্রায় ৬৭ বৎসদরর পুরাতন অণিেপ্তদরর 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের অদনদকই অবসদর  

বা অন্যান্য কারদন পেসমুহ খাণল হদে। 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের োণয়ত্ব বন্টদনর জন্য 

কমকৃতাৃ/কমচৃারীদের শুন্যয পদের সাংখা 

প্রনয়ণ করা হয়। 

ণবণিন্ন ণবিাগ / েপ্তদরর 

শুন্য পদের তাণলকা, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 

ণবনামুদে মাণসক 

 

মহাপণরচালক প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর/ 

সাংণিষ্ট েপ্তর প্রিান 

২ 
কমকৃতাৃ কমচৃারীদের শূণ্য পে পূরদনর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের শুন্য পদের তাণলকা 

প্রনয়দনর পর প্রশাসণনক মন্ত্রনালদয়র 

সম্মণতক্রদম শুন্য পে পুরদনর প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা করা হয়। পণত্রকায় ণবজ্ঞণপ্ত প্রোদনর 

পর ণলণখত এবাং সমৌণখজ পণরোা্র মাধ্যদম 

সমিাণিণিক তাণলকা  প্রণয়ন কদর 

ণনদয়াগপত্র প্রোন করা হয়। 

আদবেনপত্র, প্রাণনসম্পে 

অণিেপ্তর 
ণবনামুদে বাৎসণরক 

মহাপণরচালক/পণরচালক, প্রশাসন 

৩ 
কমকৃতাৃ কমচৃারীদের ইনসাণিসৃ 

প্রণশেদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের েেতা বৃণদ্ধর জন্য 

কমরৃত কমকৃতাৃ কমচৃারীদের কমসৃ্থল এর 

চাণহো সমাতাদবক প্রণশেণ ণনরুপন কদর 

প্রণশেদনর ব্যবস্থা করা হয়।  

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের 

তাণলকা,প্রাণনসম্পে 

অণিেপ্তর। 

ণবনামুদে চাণহো ণিণিক মহাপণরচালক/পণরচালক, প্রশাসন 

৪ 
কমকৃতাৃ কমচৃারীদের পদোন্নণতর জন্য 

পরীোর ব্যবস্থা গ্রহণ।  

প্রাণনসম্পে অণিেপ্তদরর কযাডার 

কমকৃতাৃদের পদোন্নণতর জন্য ণবিাগীয় 

এবাং পদোন্নণতর পণরোয় উিীণ ৃহদত হয়। 

কমকৃতাৃদের তাণলকা অনুযায়ী  ব্যবস্থা করা 

হয়। 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের 

তাণলকা, প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর। 

ণবনামুদল য চাণহো ণিণিক মহাপণরচালক/ পণরচালক, প্রশাসন 
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৫ প্রকল্প/কমসৃূচী প্রণয়ন 

আধুণনক ণবজ্ঞান ব্যবস্থায় প্রাণণসম্পদের 

উন্নণতর জন্য সেদশর চাণহো অনুযায়ী 

প্রকল্প/ কমসৃ্যচী ততরী করা হয়। প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর প্লাণন্নাং সসল ক র্তৃ ক  

প্রকল্প/কমসৃ্যচী প্রনয়ণ করা হদয় োদক। 

ণডণপণপ/টিণপণপ, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 
ণবনামুদে চাণহো ণিণিক 

 প্রশাসণনক মন্ত্রনালদয়র সণচব / 

মহাপণরচালক প্রাণনসম্পাে অণিেপ্তর 

৬ 
প্রকল্প পণরচালক/প্রকল্প সমন্বয়কারী 

পণরচালক ণনদয়াদগর প্রস্তাব ততরী। 

প্রাণনসম্পে অণিেপ্তদরর উন্নয়ন প্রকল্প সমুহ 

বাস্তবায়দনর জন্য অণিেপ্তদরর কমকৃতাৃদের 

মধ্য সেদক সযাগ্য কমকৃতাৃদক  প্রকল্প 

পণরচালক এবাং কমসৃ্যচী সমন্নয়কারী 

পণরচালক ণহসাদব ণনদয়াগ প্রোন করা হয়। 

একাদডণমক সনেপত্র 

এবাং বাৎসণরক 

সগাপনীয় প্রণতদবেন, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 

ণবনামুদে চাণহো ণিণিক 
 প্রশাসণনক মন্ত্রনালদয়র সণচব / 

মহাপণরচালক প্রাণনসম্পাে অণিেপ্তর 

৭ 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের 

টাইমদেল/ণসদলকশন সগ্রড প্রাণপ্তর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

নন কযাডার কমকৃতাৃ কমচৃারীদের  ণনয়ণমত 

সবতন বৃণদ্ধর জন্য  কণমটি গঠন কদর টাইম 

সেল/ ণসদলকশন  প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহন 

করা হয়। 

একাদডণমক সনেপত্র 

এবাং বাৎসণরক 

সগাপনীয় প্রণতদবেন, 

প্রাণনসম্পে অণিেপ্তর। 

ণবনামুদে চাণহো ণিণিক 

মহাপণরচালক প্রাণনসম্পাে 

অণিেপ্তর/পণরচালক, 

প্রশাসন/উপপণরচালক, প্রশাসন 

প্রাণনসম্পাে অণিেপ্তর 

৮ 
অণিেপ্তদরর আইণসটি কাযকৃ্রম সণক্রয় 

রাখার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ণবিাগীয়/আন্তাঃ 

ণবিাগীয়/দেশীয়/আন্তাঃদেশীয় সযাগাদযাগ 

রোর জন্য  প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর 

আইণসটি কাযকৃ্রম পণরচালনাকরা হয়। 

কমকৃতাৃ ও কমচৃারীদের 

তাণলকা, প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর। 

ণবনামুদে সাবেৃণনক 
মহাপণরচালক/োণয়তপ্রাপ্ত  

কমকৃতাৃ/কমচৃারী 

৯ 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের কোদণর জন্য 

প্রণতণনণি ণনদয়াদগর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের কোদনর জন্য 

ণবণিন্ন সাংগঠদনর ণনয়ণমত ণনবাৃচন 

অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয় এবাং 

প্রণতণনণি ণনবাৃচদনর আদয়াজন করা হয়। 

পুববৃতী বৎসদরর 

ণনবাৃণচত প্রণতণনণিদের   

ণনবাৃচদনর কাগজপত্র, 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 

ণবনামুদে ণবণি সমাতাদবক 
মহাপণরচালক/োণয়িপ্রাপ্ত 

কমকৃতাৃ/কমচৃারী 

১০ 
লণজণষ্টক মালামাদলর চাণহো ণনরূপন, 

সাংগ্রহ, ক্রয় ও রেণাদবেণ 

অণিেপ্তদরর পণরবহন শাখার প্রদয়াজনীয় 

মালামাল ক্রয়, সাংরেদনর জন্য প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ, োপ্তণরক মালামাল  তাণলকা 

অনুযায়ী ক্রয় করা হয়।  

পুববৃতী বৎসদরর 

তাণলকা, প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর। 

ণবনামুদল য 
প্রণত পুববৃতী বৎসদরর 

সম/জুন মাস 

মহাপণরচালক প্রাণনসম্পাে 

অণিেপ্তর/পণরচালক, 

প্রশাসন/উপপণরচালক, বাদজট 

প্রাণনসম্পাে অণিেপ্তর 

১১ 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের আবাণসক িবদনর 

চাণহো ণনরূপন, িবন স্থাপন, সমরামত ও 

সাংরেণ। 

কমকৃতাৃ/কমচৃারীদের আবাণসক  িবদনর 

চাণহো ণনরুপন করা হয় এবাং সস অনুসাদর 

িবন ণণমাৃদনর প্রস্তাব করা হয়। বতমৃান 

িবন সমুহ সমরামত অ সাংরেণ করা হয়। 

ণলণখত নকশা/ 

ণডজাইন/িবন ণণমাৃদনর 

কাগজপত্র, প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর। 

ণবনামুদে  
প্রণত পুববৃতী বৎসদরর 

সম/জুন মাস 

মহাপণরচালক প্রাণনসম্পাে 

অণিেপ্তর/পণরচালক, 

প্রশাসন/উপপণরচালক, প্রশাসন, 

প্রাণনসম্পাে অণিেপ্তর 



10 

 

১২ 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের ছুটি কমকৃতাৃ/কমচৃারীদের চাণহো অনুযায়ী ছুটি  

মঞ্জুর করা হয়। 

ক) আদবেনপত্র  

খ) ছুটির ণহসাব, 

সাংণিষ্ট সট্রজাণর অণিস 

সেদক 

ণবনামুদে   চাণহো অনুযায়ী মহাপণরচালক প্রাণনসম্পাে 

অণিেপ্তর/পণরচালক 

প্রশাসন/উপপণরচালক, প্রশাসন, 

প্রাণনসম্পাে অণিেপ্তর 

১৩ 

কমকৃতাৃ কমচৃারীদের ণজণপএি অণগ্রম 

প্রোন 

কমকৃতাৃ/কমচৃারীদের চাণহো অনুযায়ী 

ণজণপএি অণগ্রম প্রোন করা হয়। 

ক) আদবেনপত্র  

খ) ণজণপএি ণহসাদবর 

সনে, সাংণিষ্ট সট্রজাণর 

অণিস সেদক 

ণবনামুদে   চাণহো অনুযায়ী মহাপণরচালক প্রাণনসম্পাে 

অণিেপ্তর/পণরচালক 

প্রশাসন/উপপণরচালক, বাদজট, 

প্রাণনসম্পাে অণিেপ্তর 

 

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

২.৪) আওতািীন অণিেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কর্তকৃ প্রেি 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 

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।

Citizen's%20Charter%20for%20Wall%2029-9.doc
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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 

ণনষ্পণির 

সময়সীমা 

১ োণয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃ সমািান 

ণেদত না পারদল 

অণিদযাগ ণনষ্পণি 

কমকৃতাৃ (অণনক) 

নাম ও পেণব: ডাাঃ পল্লব কুমার েি,  

সহকারী পণরচালক, প্রণশেণ, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 

সিান: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

ইদমইল: training@dls.gov.bd 

            adtraining.dls@gmail.com 

ওদয়ব: www. dls.gov.bd 

৩০ কাযণৃেবস 

২ 

অণিদযাগ ণনষ্পণি কমকৃতাৃ 

ণনণেষৃ্ট সমদয় সমািান ণেদত 

না পারদল 

আণপল কমকৃতাৃ 

নাম ও পেণব:  ডা. আবদুল জব্বার ণশকোর, 

মহাপণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর। 

সিান:০২-৯১০১৯৩২ 

ইদমইল: dg@dls.gov.bd 

            dgdls16@gmail.com 

ওদয়ব: www. dls.gov.bd 

২০ কাযণৃেবস 

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 কাযণৃেবস 
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