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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, 

কৃণি খামার সড়ক, ফাম মদগট, বাংলাদেশ, ঢাকা-১২১৫। 

 

ণসটিদজন চাট মার 
প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর (সের েপ্তর) 

Web Site : www.dls.gov.bd 

 

মহা-পণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  
ফফানঃ ৮১১৫৫৩২, ফযাক্স- ৯১১০৩২৬। 

E-mail: info@dls.gov.bd  

 
প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সম্প্রসারণ ও ফসবা মূলক কার্ মক্রম পণরচালনা কদর গবাণে পশু ও হঁস-মুরণগর উৎপােনশীলতা 

বৃণির মাধ্যদম জনগদণর জীবন র্াত্রার মান উন্নয়ন কদর। অণিেপ্তদরর সম্প্রসারণ ও ফসবা কার্ মক্রমসমূদহর ণববরণ শাখা/ 

প্রণতষ্ঠান ণিণিক ণসটিদজন চাট মার আকাদর ণনদে প্রোন করা হলঃ- 

 

অণিেপ্তদরর ফসবাোন কার্ মাবলীঃ-  

১। প্রশাসণনক কার্ মক্রদমর মাধ্যদম ফসবা োন। 

২। পশু-পাণখর ণচণকৎসার মাধ্যদম ফসবা প্রোন। 

৩। পশু-পাণখর জাত উন্নয়ন কার্ মক্রদমর মাধ্যদম উৎপােনশীলতা বৃণি।  

৪। গবাণে পশু, হঁস-মুরণগ, ণসদমন, ঔিি ও র্ন্ত্রপাণত সরবরাদহর মাধ্যদম ফসবা প্রোন। 

৫। ফরাগ অনুসন্ধান, ণনয়ন্ত্রণ ও প্রণতদরাি কার্ মক্রম। 

৬। ক্ষুদ্র ঋণ কার্ মক্রদমর মাধ্যদম োণরদ্রতা হ্রাস ও কম মসংস্থান সৃণি। 

৭। পশুপুণি উন্নয়ন ও সরকারী/ ফবসরকারী খামাদরর পশু-পাণখর খাদের গুণগতমান ণবদেিণ। 

৮। মানবসম্পে উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুণি হস্তান্তর ণবিদয় প্রণশক্ষণ োন। 

৯। দুি উৎপােন বৃণি ও উন্নতজাত ততরীর জন্য কৃণত্রম প্রজনন কার্ মক্রম।  

১০। জীব তবণচত্র সংরক্ষণ ও জনসািারদণর ণচি ণবদনােদনর জন্য ণচণড়য়াখানা কার্ মক্রম পণরচালনা।  

১১। ফিদটণরনাণর পাবণলক ফহলথ কার্ মক্রম।  

১২। পশুজাত পণ্য উৎপােন, ণবতরণ ও ণবক্রয় কার্ মক্রম।  

১৩। গবাণেপশু ও হঁস-মুরণগ খামার ফরণজদেশনকরণ ও সরকার ফ াণিত অনুোন প্রোন। 

১৪। ণবণিন্ন গণমাধ্যম ও প্রকাশনার মাধ্যদম জনগণদক উদ্বুিকরণ ও গণসদচতনতা সৃণি।  

১৫। দূদর্ মাগকালীন সমদয় জরুরীণিণিদত ফসবা কার্ মক্রম গ্রহণ।  

http://www.dls.gov.bd/
mailto:info@dls.gov.bd
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প্রশাসন শাখা-১-এর ফসবার ণববরণ ও ফসবা প্রোদনর সময়সীমাঃ- 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ ফসবা গ্রহণকারী  

(ক্লাদয়ন্ট) 

ফসবা প্রোদনর সময়সীমা। 

১ কম মকতমা/ কম মচারীদের ণবরুদি শৃঙ্খলাজণনত অণিদর্াগ 

উপস্থাপন 

কম মকতমা/ কম মচারী ১ মাদসর মদধ্য  

২ কম মকতমা/ কম মচারীদের ণবরুদি শৃঙ্খলাজণনত অণিদর্াগ 

ণনষ্পণি 

কম মকতমা/ কম মচারী ণবণি ফমাতাদবক 

৩ ১ম ও ২য় ফেণীর কম মকতমাদের পদোন্নণত, ণসদলকশন ফগ্রড, 

ও টাইম ফেল প্রোদনর ব্যবস্থা করা  

১ম ও ২য় ফেণীর 

কম মকতমা 

ণবণি ফমাতাদবক 

৪ ১ম ফেণীর কম মকতমাগদণর অবসর প্রস্ত্িণত ছুটি ও ফপনশন 

মঞ্জুরীর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ   

১ম ফেণীর কম মকতমা  ণবণি ফমাতাদবক 

আদবেনপত্র প্রাণপ্তর ১ মাদসর 

মদধ্য সংণেি ব্যণি 

এল.ণপ.আর মঞ্জুরী এবং 

ফপনশন মঞ্জুরীর আদবেনপত্র 

পাওয়ার ৫ মাদসর মদধ্য 

প্রশাসণনক মন্ত্রণালয়/ 

ফপনশন মঞ্জুরী কর্তমপক্ষ 

সংণেি ব্যণির চাণরর 

ণববরণ / সাণি মস বণহ হাল 

নাগাে করণ এবং সব মদশি ৩ 

বৎসদরর ফরকদড মর ণিণিদত 

সরকাদরর ফেনা পাওনা 

ণহসাব কদর না োবী 

প্রোনপত্র সংগ্রহ করদবন ও 

ফপনশন মঞ্জুরীর ব্যবস্থা 

করদবন।  

৫ ২য় ফেণীর কম মকতমাদের ফপনশন মঞ্জুরী প্রোন ২য় ফেণীর কম মকতমা  

৬ কম মচারীদের ফপনশন মঞ্জুরী  ৩য় ও ৪থ ম ফেণীর 

কম মচারী 

৭ কম মচারী ণনদয়াগ, পোয়ন, পদোন্নণত ণসদলকশনদগ্রড, 

টাইমদেল প্রোন 

ণবণিন্ন েপ্তদরর 

কম মচারীদের  

প্রচণলতণবণি ফমাতাদবক। 

৮ সের েপ্তদর ব্যবহৃত সকল প্রকার ফিশনারী, মালামাল 

ণবণজ ফপ্রস হদত সংগ্রহ পূব মক প্রদতযক শাখার চাণহো 

অনুর্ায়ী সরবরাহ করা ও ণহসাব সংরক্ষণ 

সের েপ্তদরর সকল 

শাখা 

প্রচণলতণবণি ফমাতাদবক। 

৯ প্রাপ্যতা অনুর্ায়ী ড্রাইিারসহ ৪থ ম ফেণীর কম মচারীদের 

ণলিাণরজ সরবরাহ 

ড্রাইিার ও ৪থ ম 

ফেণীর কম মচারী 

প্রচণলতণবণি ফমাতাদবক। 

 
ফসবা প্রোনকারী কম মকতমাঃ- 

 
উপপণরচালক, প্রাণণস্বাস্থয ও প্রশাসন-১ 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা।  

কক্ষ নং- ৩২, ফটণলদফানঃ- ৯১১৫৪৭১ 

 
প্রশাসণনক কম মকতমা 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

কক্ষ নং- ২৯, ফটণলদফানঃ ৯১১৩৩৯২ 
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প্রাণণস্বাস্থয ও প্রশাসন-২ (ণহসাব ও বাদজট):- 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ ফসবা গ্রহণকারী ফসবাোদনর 

সময়সীমা  

 

মন্তব্য  

১ অণিেপ্তদরর তাণলকাভুণির 

জন্য  ঠিকাোরদের লাইদসন্স 

প্রোন ও নবায়ন করা।  

নতুন ও পুরাতন 

ঠিকাোরবৃন্দ 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ 

আদবেদনর ১৫ 

ণেদনর মদধ্য  

আদবেন ফরম ণফ- ২০০/- 

নতুন লাইদসন্স ণফ- ২০০০/- 

নবায়ন লাইদসন্স ণফ- ২০০০/- 

 
ফসবা প্রোনকারী ৪- 

উপপণরচালক, (ণহসাব ও বাদজট) 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা।  

কক্ষ নং- ২৬, ফটণলদফানঃ- ৯১১৮৩৫৩ 

 
খামার শাখা -৩ঃঃ- 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ ফসবা গ্রহণকারী মন্তব্য  

১ ফবসরকারী গবাণেপশু ও হঁস-মুরণগর খামার 

ফরণজদেশন করণ ও সরকারী নীণতমালা ফমাতাদবক 

অনুোন প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

খামারীগণ  ৭ কম ম ণেবদস ফরণজদেশন করা। 

সরকারী ণসিান্ত ফমাতাদবক 

অনুোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ  

 
ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সহকারী পণরচালক (খামার) 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা।  

কক্ষ নং- ২৫, ফটণলদফানঃ- ৯১১৪৫৮৭ 

 
প্রাণণস্বাস্থয ও প্রশাসন শাখা ৪- 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ ফসবা গ্রহণকারী (ক্লাদয়ন্ট) ফসবা প্রোদনর সময়সীমা  

১ আমোনী ণনিমর পশু খাদের ণবণিন্ন উপকরণ 

ঔিিপত্র ও টিকা আমোনীর ফক্ষদত্র সহায়তা 

োন  

গবাণে পশু ও হঁস-মুরণগ 

খামারীগণ, ণফডণমল ও হযাচারী 

মাণলক ও ঔিি ফকাম্পানী  

আদবেনপত্র প্রাণপ্তর ৭ 

কম ম ণেবস  

 
ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সহকারী পণরচালক (প্রাণণস্বাস্থয ও প্রশাসন) 

কক্ষ নং- ২৩, ফটণলদফানঃ ৯১১৫৯৬৮ 
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প্রণশক্ষণ শাখা - ৫ঃঃ- 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ ফসবা গ্রহণকারী ফসবা প্রোদনর সময়সীমা  

১ প্যাদরন্ট িক ও গ্রযান্ড প্যাদরন্ট িদকর এক 

ণেদনর মুরণগর বাচ্চা ও ণডম এবং হযাচারী ও 

প্যাদরন্টিক ফাদম মর র্ন্ত্রপাণত আমোণনর ফক্ষদত্র 

সহদর্াণগতা প্রোন  

প্যাদরন্ট িক ও গ্রযান্ড প্যাদরন্ট 

িদকর খামার মাণলকবৃন্দ 

৭ টি কম ম ণেবস 

২ সরকারী কম মকতমা/ খামারীদের েক্ষতা বৃণির 

লদক্ষয ফেদশ ও ণবদেদশ প্রণশক্ষদণর জন্য 

সহায়তা প্রোন  

সরকারী কম মকতমা/ খামারীবৃি  সংস্থান ফমাতাদবক 

৩ প্রাণণসম্পে ও পশুজাত পদণ্যর আমোনী ও 

রপ্তানীর ব্যবস্থা গ্রহদণ সহদর্াণগতা করা  

সরকারী /ফবসরকারী খামারী  ৭ কম ম ণেবস।  

ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সহকারী পণরচালক (প্রণশক্ষণ) 

কক্ষ নং- ১৯, ফটণলদফানঃ ৯১১৫৯৩৬ 

 
উপদরাি শাখা সমূদহর ফসবা র্থাসমদয় পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ- 

পণরচালক (প্রাণণস্বাস্থয ও প্রশাসন) 

কক্ষ নং- ২৭, ফটণলদফানঃ ৯১১৭৭৩৬ 

 
ফকন্দ্রীয় ফিদটণরনাণর হাসপাতাল, ৪৮, কাজী আলাউণিন ফরাড, ঢাকাঃ- 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ ফসবা 

গ্রহণকারী 

ফসবা প্রোদনর 

সময়সীমা  

মন্তব্য  

১ আউটদডার ব্যবস্থাপনায় ফরাগাক্রান্ত পশু-পাণখর 

প্রদয়াজনীয় ণচণকৎসা প্রোন  

ক) হাসপাতাদল  

খ) কৃিদকর বাণড়দত/ খামাদর/ ফচম্বাদর  

কৃিক/ 

খামারী 

সকাল- ৮.০০ হদত 

রাত- ৮.০০ 

(ণবরণত-০১-১.৩০) 

জরুরী প্রদয়াজদন ফর্ 

ফকান সময়  

 

 
(ক) ণবনা মূদে 

খ) ণনি মাণরত ণফ 

প্রোন সাদপদক্ষ 

২ গবাণে পশু, হঁস-মুরণগর নমুনা (ফগাবর, রি) 

পরীক্ষাদন্ত ফরাগ ণনণ ময় ও প্রদয়াজনীয় ণচণকৎসা 

প্রোন  

-ঐ- -ঐ- ণবনা মূদে  

৩ উন্নত ণচণকৎসাদসবা প্রোদনর লদক্ষয ণক্লণনকযাল 

প্যাথলণজি, ফরণডওলণজি ও এদনসদথণসওলণজি-

এর মাধ্যদম ণচণকৎসাদসবা প্রোন   

-ঐ- প্রদয়াজন অনুর্ায়ী  -ঐ- 

৪ দূদর্ মাগকালীন সমদয় জরুরী ণচণকৎসা েল গঠন কদর 

গবাণে পশুর ণচণকৎসাসহ অন্যান্য সহায়তা োন  

-ঐ- প্রদয়াজন অনুর্ায়ী  -ঐ- 

ফসবা প্রোনকারীঃ- 

চীফ ফিদটণরনাণর অণফসার, ফিদটণরনাণর অণফসার, ফিদটণরনাণর সাজমন,  

ফকন্দ্রীয় ফিদটণরনাণর হাসপাতাল, ৪৮, কাজী আলাউণিন ফরাড, ঢাকা। 

ফটণলদফানঃ ৭৩১৯৯৭১ 

 
র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ- 

পণরচালক (প্রাণণস্বাস্থয ও প্রশাসন) 

কক্ষ নং- ২৭, ফটণলদফানঃ ৯১১৭৭৩৬ 
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বাংলাদেশ জাতীয় ণচণড়য়াখানা, ণমরপুর, ঢাকাঃ- 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ ফসবা গ্রহণকারী 

 

ফসবা প্রোদনর 

সময়সীমা  

মন্তব্য  

১ প্রদবশ ণফ জনগণ/ছাত্র-ছাত্রী সকাল- ৭.০০ হদত 

সূর্ মাদস্তর পূব ম পর্ মন্ত 

প্রদবশ মূে-১০/- 

(ণশক্ষা প্রণতষ্ঠাদনর 

আদবেদনর ফপ্রণক্ষদত 

কমাদনা হয়) 

২ প্রাণী র্াদু র ও ণফস এযাকুণরয়াম -ঐ- -ঐ- ২/- 

৩ ণশশু পাকম -ঐ- -ঐ- ণি 

৪ পাবণলক টয়দলট -ঐ- -ঐ- ২/- 

৫ প্যাদগাডা 

ক) বড় 

খ) ফছাট 

-ঐ- -ঐ-  
২০০০/- 

১০০০/- 

৬ মৎস্য ণশকার (ণছপ দ্বারা) -ঐ- -ঐ- ১০০০/- 

৭ প্রদমাে আদরাহন 

(ক) হাতী 

(খ) ফ াড়া 

-ঐ- ণনি মাণরত সূচী 

ফমাতাদবক 
 

৫/- 

৩/- 

৮ হণরণ ণবক্রয় (প্রণত ফজাড়া) -ঐ-  ৩০,০০০/- 

৯ জু-গাইড (প্রণতটি)  -ঐ-  ২০/- 

১০ সরকারী/ফবসরকারী ণচণড়য়াখানায় প্রাণী 

সরবরাহ (অণতণরি প্রাণীর তাণলকা হদত) 

-ঐ-  ণি 

১১ বণহ পাণকমং ণফঃ    

 ক) িারী র্ানবাহন 

খ) ফছাট র্ানবাহন 

র্ানবাহন মাণলক -ঐ- ২০/ 

১০/ 

 গ) ফববী, ফটণক্স, ফটদম্পা, মটর সাইদকল, 

ণশশুক 

 ) ণরক্সা, িযান, বাইসাইদকল 

  ০৫/- 

০১/- 

 
রণববার ণচণড়য়াখানা বন্ধ 

 
ফসবা প্রোনকারীঃ- 

ণকউদরটরসহ সকল কম মকতমা 

বাংলাদেশ জাতীয় ণচণড়য়াখানা, ণমরপুর, ঢাকা। 

ফটণলদফানঃ ৮০৩৫০৩৫ 
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রংপুর ণবদনােন উোন ও ণচণড়য়াখানা, রংপুর। 

ক্রণমক 

নং 

ফসবার ণববরণ ফসবা গ্রহণকারী 

 

সময় সীমা  মন্তব্য  

১ প্রদবশ ণফ 

ক) প্রাপ্ত বয়ে 

খ) অপ্রাপ্ত বয়ে 

 

জনগণ/ছাত্র-ছাত্রী সকাল- ৭.০০ হদত 

সূর্ মাদস্তর পূব ম পর্ মন্ত 
 

০৫/- 

০২/- 

(ণশক্ষা প্রণতষ্ঠাদনর 

আদবেদনর ফপ্রণক্ষদত 

কমাদনা হয়) 

২ ণশশু পাকম  -ঐ- -ঐ- ২/- 

৩ কযানটিন -ঐ- -ঐ- বাৎসণরক ইজারা 

৪ ণপকণনকস্পট -ঐ- -ঐ- ণি 

৫ বণহ পাণকমং ণফঃ    

 ক) িারী র্ানবাহন 

খ) মাইদক্রাবাস 

গ) জীপ/ ণপকআপ 

র্ানবাহন মাণলক -ঐ- ২০/ 

১৫/- 

১০/ 

  ) ফববী, ফটণক্স, ফটদম্পা, মটর সাইদকল, 

ণশশুক 

ঙ) ণরক্সা, িযান, বাইসাইদকল 

  ০৫/- 

০৩/- 

 
ফসবা প্রোনকারীঃ- 

ণডপুটি ণকউদরটর ও জু অণফসার 

রংপুর ণবদনােন উোন ও ণচণড়য়াখানা, রংপুর।  

ফটণলদফানঃ ০৫২১/৬২২৬৪ 

 
উণিণখত ণচণড়য়াখানা ২টির ফসবা র্থাসমদয় পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

পণরচালক (প্রাণণ স্বাস্থয ও প্রশাসন) 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা।  

কক্ষ নং- ২৭, ফটণলদফানঃ ৯১১৭৭৩৬ 



7 

 

উপদজলা প্রাণণসম্পে েপ্তর (৪৮৪)ঃঃ- 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ  ফসবা 

প্রোনকারী 

ফসবা োদনর 

সময় সীমা  

মন্তব্য  

১ অসুস্থ গবাণে পশু ও হঁস-মুরণগর ণচণকৎসা ও 

ব্যবস্থাপত্র প্রোন  

ণি.এস. সকাল ৯.০০ 

হদত  ণবকাল 

৫.০০ 

(প্রদয়াজদন অণফস 

সমদয়র পদর) 

 ক) হাসপাতাদল  ণবনা মূদে 

 খ) কৃিদকর বাড়ী/খামাদর/ ফচম্বাদর    ণনি মাণরত ণফ প্রোন 

সাদপদক্ষ 

 গ) গবাণে পশু ও হঁস-মুরণগর নমুনা (ফগাবর, রি 

নমুনা পরীক্ষা ও প্রদয়াজনদবাদি আঞ্চণলক ফরাগ 

অনুসন্ধান গদবিণাগাদর ফপ্ররণ করা) 

  ণবনা মূদে  

২ ক) গবাণে পশু ও হঁস-মুরণগর টিকাবীজ সরবরাহ 

/ণবক্রয় 

ইউ.এল.ও/ 

ইউ.এল.এ/ 

ণি.এফ.এ  

-ঐ- মূে তাণলকা 

ফমাতাদবক 

-ঐ-  খ) উন্নতজাদতর  াদসর কাটিং বীজ সরবরাহ (প্রাণপ্ত 

সাদপদক্ষ) 

-ঐ- 

৩ ক) প্রযুণি হস্তান্তদরর ণনণমদি কৃিক প্রণশক্ষণ গবাণে 

পশু ও হঁস-মুরণগ পালন সংক্রান্ত প্রণশক্ষণ প্রোন  

-ঐ- -ঐ- প্রকদের সংস্থান 

অনুসাদর  

খ) ক্ষুদ্র ঋণ ণবতরদণর ণনণমদি সুফলদিাগী ণনব মাচন, 

ঋণ ণবতরণ ও ঋণ আোয় 

-ঐ- -ঐ- প্রকদের ণবণি 

ফমাতাদবক 

গ) গবাণে পশু ও হঁস-মুরণগ ফরাগাক্রান্ত এলাকা 

পণরেশ মন/ নমুনা সংগ্রহ ও ফরাগ ণনণ ময় এবং 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।  

-ঐ- -ঐ- ণবনা মূদে  

 ) ব্যণি মাণলকানািীন গবাণে পশু ও হঁস-মুরণগর 

খামার স্থাপদনর উদ্বুিকরণ ও ফরণজদেশন করদণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ  

-ঐ- -ঐ- ণবনা মূদে  

ঙ) প্রাকৃণতক দূদর্ মাগ চলাকালীন সমদয় স্থানীয় 

প্রশাসন, জনপ্রণতণনণি ও ফবসরকারী ফসবামূলক 

প্রণতষ্ঠাদনর সহদর্াণগতায় গবাণেপশু ও হঁস-

মুরণগর জরুরী ণচণকৎসা, টিকাোন ও ত্রাণ ণবতরণ 

-ঐ- -ঐ- ণবনা মূদে সরকারী 

ণবণি ফমাতাদবক। 

চ) উন্নত জাদতর গবাণে পশু হঁস-মুরণগর খামারী/ 

কৃিকদক অনুোন প্রোন 

ইউএলও 

এবং ণি.এস. 

-ঐ- সরকার ফ াণিত 

নীণতমালা 

ফমাতাদবক 

জ) ফরাগাক্রান্ত এলাকা ণচণিতকরণ ও প্রদয়াজনীয় 

টিকা প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ  

-ঐ- -ঐ- - 

ঝ) কৃণত্রম প্রজনন উপদকন্দ্র / পদয়দন্ট আণনত গািী 

প্রজদনর ব্যবস্থা গ্রহণ, গিমবতী গািীর গিম পরীক্ষা 

করণ  

এফ.এ 

(এ/আই) 

প্রণশক্ষণ প্রাপ্ত 

ফস্বচ্ছাদসবী 

-ঐ- তরল- ১৫/- 

ণহমাণয়ত- ৩০/- 

 

 
ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সংণেি উপদজলা প্রাণণসম্পে কম মকতমা  

ফটণলদফানঃ  

 
র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

সংণেি ফজলা প্রাণণসম্পে কম মকতমা  
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ফজলা প্রাণণসম্পে েপ্তর (৬৪)ঃঃ-  

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ  ফসবা গ্রহণকারী ফসবা োদনর 

সময় সীমা  

মন্তব্য  

১ জনসািারদণর অিাব-অণিদর্াগ গ্রহণ এবং সমািাদনর 

ব্যবস্থা গ্রহণ  

কৃিক/খামারী সকাল ৯.০০ 

হদত ণবকাল- 

৫.০০ 

 

২ ণবিাগীয় পরামশ ম প্রোন করা  -ঐ- -ঐ-  

৩ গবাণে পশু ও হঁস-মুরণগ খামার ফরণজদেশদনর ব্যবস্থা  -ঐ- -ঐ-  

৪ খামার/ কৃণত্রম প্রজনন উপদকন্দ্র/ পদয়ন্ট পণরেশ মন ও 

জনগণদক পরামশ ম োন 

-ঐ- -ঐ-  

৫ প্রাকৃণতক দূদর্ মাগকালীন সমদয় স্থানীয় প্রশাসন, জন 

প্রণতণনণি ও ফবসরকারী ফসবা মূলক প্রণতষ্ঠাদনর 

সহদর্াণগতায় অণিেপ্তদরর জরুরী ফসবা প্রোন করা  

-ঐ -ঐ- জরুরী ফমণডদকল 

টিম ফপ্ররণ জরুরী 

প্রদয়াজদন ফর্ ফকান সময়  

৬ উপদজলা সমূদহ টিকা ও ঔিিসহ অন্যান্য উপকরণাণে 

র্থা সমদয় সরবরাহ ণনণিত করণ  

উপদজলা 

প্রাণণসম্পে 

কম মকতমা/ 

প্রণতণনণি 

-ঐ-  

ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সংণেি ফজলা প্রাণণসম্পে কম মকতমা  

ফটণলদফানঃ  

 
র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

সংণেি উপপণরচালক, ণবিাগীয় প্রাণণসম্পে েপ্তর 

ফটণলদফানঃ  

ণবিাগীয় প্রাণণসম্পে েপ্তর  (৬) ঃঃ  

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ  ফসবা গ্রহণকারী ফসবা প্রোদনর 

সময় সীমা  

মন্তব্য  

১ জনসািারদণর অিাব-অণিদর্াগ গ্রহণ এবং সমািান 

প্রোন  

কৃিক/ খামারী সকাল ৯.০০ হদত 

ণবকাল ৫.০০ 
 

২ ণবিাগীয় পরামশ ম প্রোন করা  -ঐ- -ঐ-  

৩ প্রাকৃণতক দূদর্ মাগকালীন সমদয় স্থানীয় প্রশাসন, জন 

প্রণতণনণি ও ফবসরকারী ফসবামূলক প্রণতষ্ঠাদনর 

সহদর্াণগতায় অণিেপ্তদরর জরুরী ফসবা প্রোদনর 

ব্যবস্থা গ্রহণ  

-ঐ- -ঐ- 

জরুরী প্রদয়াজদন 

ফর্ ফকান সময়  

জরুরী 

ফমণডদকল টিম 

ফপ্ররণ  

৪ গবাণে পশু ও হঁস-মুরণগ খামারী ও জনগণদক 

খামার স্থাপদন উদ্বুিকরদণর লদক্ষয গবাণে পশু-

পাণখর প্রেশ মনীর আদয়াজন করা। 

-ঐ- সরকারী ণবণি 

ফমাতাদবক 
 

 
ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সংণেি উপ-পণরচালক, ণবিাগীয় প্রাণণসম্পে েপ্তর  

ফটণলদফানঃ  

 
র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

পণরচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 
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কক্ষ নং- ৪৩, ফটণলদফানঃ ৮১২৩৮৮১/৯১৩১৪০৪ 
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ফজলা কৃণত্রম প্রজনন ফকন্দ্র ৪- ২১ টি - 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ  ফসবা গ্রহনকারী ফসবা প্রোদনর 

সময় সীমা  

মন্তব্য  

১ ক) ফকদন্দ্র পাণলত িঁড় হদত ণসদমন সংগ্রহ ও 

সংরক্ষণ ও ণবণিন্ন উপদকন্দ্র/পদয়দন্ট ণবতরণ  

খ) তরল ও গিীর ণহমাণয়ত ণসদমন সংগ্রহ ও 

সংরক্ষণ ও ণবণিন্ন উপদকন্দ্র /পদয়দন্ট ণবতরণ 

 সকাল ৯.০০ 

হদত ণবকাল 

৫.০০ 

 

২ ফজলা ফকদন্দ্র আগত গািী/ বকনার কৃণত্রম প্রজনদনর 

ব্যবস্থা গ্রহণ  

কৃিক/খামারী -ঐ-  

ক) তরল ণসদমন  -ঐ- -ঐ- ১৫/- 

খ) গিীর ণহমাণয়ত ণসদমন -ঐ- -ঐ- ৩০/- 

ক) তরল ণসদমন  অণিেপ্তর 

বণহঃভূত 

সংস্থাসমূহ 

-ঐ- ১৫/- 

খ) গিীর ণহমাণয়ত ণসদমন -ঐ- -ঐ- ৪০/- 

গ) উপকরনাণের মূে  -ঐ- -ঐ- ক্রয় মূে 

৩ প্রদয়াজনীয় পরামশ ম প্রোন করা  -ঐ- -ঐ- ণবনা মূদে 

৪ কৃণত্রম প্রজনন উপদকন্দ্র/ পদয়ন্ট পণরেশ মনকাদল 

জনসািারদণর সমস্যা শুনা ও পরামশ ম প্রোন  

-ঐ- -ঐ- ণবনা মূদে 

 
ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সংণেি ফজলা কৃণত্রম প্রজনন ফকন্দ্র 

ফটণলদফানঃ  

 
র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

উপপণরচালক, কৃণত্রম প্রজনন ও  াস উৎপােন 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

কক্ষ নং- ৪৬, ফটণলদফানঃ ৯১৩২০১৫ 
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ফকন্দ্রীয় ফগা-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সািার, ঢাকাঃ-  

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ  ফসবা গ্রহণকারী ফসবা প্রোদনর 

সময় সীমা  

মন্তব্য  

১  ফেশী ও উন্নতজাদতর গািী/ বকনা পালন, 

প্রজনদনর জন্য প্রজননক্ষম িঁড় ততরী, ণসদমন 

সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ফজলা কৃণত্রম প্রজনন ফকদন্দ্র 

ণবতরণ  

কৃিক/খামারী সকাল ৯.০০ হদত 

ণবকাল ৫.০০ টা 

সরকার ণনি মাণরত 

মূে  

২ উন্নতজাদতর বকনা ততরী ও ণবতরণ  -ঐ- -ঐ- ণনি মাণরত মূদে  

৩ দুি ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপােন ও বাজারজাত করণ  -ঐ- -ঐ- প্রণত ণলঃ দুি-২০/-  

প্রণত ফকণজ ণ - ২৮০/- 

৪ খামার স্থাপদন জন সািারণদক পরামশ ম ও খামার 

পণরেশ মদনর ব্যবস্থা করা।  

-ঐ- -ঐ- ণবনা মূদে  

৫ উন্নতজাদতর  াদসর চারা বীজ ও কাটিং উৎপােন 

ও ণবতরণ করা  

-ঐ- -ঐ- -ঐ- 

৬ খামাদরর বাণতল িঁড় বাছুর, বকনা ও গািী 

ণনলাম ণবণক্র করা  

-ঐ- -ঐ- জীবন্ত ওজন 

এ++ ৮০/- ফকণজ, এ+ 

৭৫/- ফকণজ, এ ৭০/- 

ফকণজ, ণব ৬৫/- ফকণজ 

৭ উন্নতজাদতর গািী পালদনর উপর প্রণশক্ষদণর 

মাধ্যদম লাগসই প্রযুণি হস্তান্তর করা 

-ঐ- -ঐ- ণবনা মূদে সংস্থান 

ফমাতাদবক 

ফসবা প্রোনকারীঃ- 

উপ-পণরচালক, ফকন্দ্রীয় ফগা-প্রজনন ও েগ্ধ খামার, সািার, ঢাকা।  

ফটণলদফানঃ ৭৭০৮৩২৭ 

র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

পণরচালক (উৎপােন), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

কক্ষ নং- ১১, ফটণলদফানঃ ৯১১৭৪৫৮/৯১১৪০৯৯ 

ফজলা দুগ্ধ খামার সমূহঃ  

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ  ফসবা গ্রহণকারী মন্তব্য  

১ প্রজননক্ষম িঁড় ও খামাদর প্রণত পালদনর জন্য 

উন্নতজাদতর বকনা ততরী  
 ণনি মাণরত মূদে  

২ দুি ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপােন ও বাজারজাত করণ  জনগণ  ণনি মাণরত মূদে  

৩ গবাণে পশুর খামার স্থাপদন কৃিক ও খামারীদের 

উদু্বিকরণ ও পরামশ ম প্রোন  

-ঐ- ণবনা মূদে 

৪ উন্নতজাদতর  াদসর চারা, বীজ কাটিং ণবতরণ ও 

ণবক্রয়  

-ঐ- ণবনা মূদে ণনি মাণরত মূদে  

৫ খামাদরর বাণতল িঁড়, বাছুর ও গািী ণনলাদম ণবণক্র ও 

উন্নতজাদতর বকনা ণবতরণ 

-ঐ- ণনি মাণরত মূদে  

ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সহকারী পণরচালক/ ব্যবস্থাপক/ এ.ণপ.ও  

ফটণলদফানঃ  

র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

পণরচালক (উৎপােন), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

কক্ষ নং- ১১, ফটণলদফানঃ ৯১১৭৪৫৮/৯১১৪০৯৯ 
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ছাগল উন্নয়ন খামার সমূহঃ ৫ টি 

ক্র: নং ফসবাসমূহ  ফসবা গ্রহণকারী মন্তব্য  

১ ছাগদলর জাত সংরক্ষদণর জন্য উন্নতজাদতর প্রজনন ক্ষম 

পাঠা ততরী ও প্রজনন কাদজ ব্যবহাদরর জন্য ণবক্রয় 

কৃিক/খামারী প্রাপ্ত বয়ে ৮০০/- 

২ উন্নতজাদতর পাঠার মাধ্যদম ছাগী প্রজনন  -ঐ- ণবনা মূদে  

৩ ছাগল খামার স্থাপদন কৃিক/খামারীদের উদ্বুিকরণ ও 

পরামশ ম প্রোন  

-ঐ- ণবনা মূদে 

৪ খামাদরর বাণতল পাঠা ও ছাগী ণনলাদম ণবণক্রর ব্যবস্থা 

করা  

-ঐ- ণনি মাণরত মূদে  

ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সংণেি প্রাণণসম্পে কম মকতমা, ছাগল উন্নয়ন খামার 

ফটণলদফানঃ  

র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

পণরচালক (উৎপােন), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

কক্ষ নং- ১১, ফটণলদফানঃ ৯১১৭৪৫৮/৯১১৪০৯৯ 

মণহি উন্নয়ন খামার ৪ 

ক্র: নং ফসবাসমূহ  ফসবা গ্রহণকারী মন্তব্য  

১ ফেশী জাদতর মণহি বাছাই সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়দনর জন্য 

প্রজনন কার্ মক্রম গ্রহণ  
 ণনি মাণরত মূদে  

২ মণহি খামার স্থাপদন কৃিক ও খামারীদের উদ্বুিকরণ 

পণরেশ মন ও পরামশ ম প্রোন  

কৃিক/খামারী ণবনা মূদে  

৩ উন্নতজাদতর  াদসর চারা, বীজ কাটিং ণবতরণ ও ণবক্রয়  -ঐ- ণবনা মূদে ও ণনি মাণরত 

মূদে  

৪ খামাদরর অণতণরি/বাণতল মণহি ণনলাদম ণবণক্র জনগণ ণনি মাণরত মূদে  

ফসবা প্রোনকারীঃ- 

ব্যবস্থাপক, মণহি উন্নয়ন খামার, ফণকরহাট, বাদগরহাট 

ফটণলদফানঃ  

র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

পণরচালক (উৎপােন), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

কক্ষ নং- ১১, ফটণলদফানঃ ৯১১৭৪৫৮/৯১১৪০৯৯ 

ফকন্দ্রীয়, আঞ্চণলক ও ফজলা হঁস-মুরণগ খামারঃ 

ক্র:নং ফসবাসমূহ  ফসবা গ্রহণকারী মন্তব্য  

১ খামাদর উৎপাণেত হঁস-মুরণগর বাচ্চা সরকারী ও 

ফবসরকারী খামারীদের মদধ্য ণবক্রয় ও ণবতরণ করা  

কৃিক/ খামারী ১ ণেদনর মুরণগর বাচ্চা-১০/- 

১ ণেদনর হঁদসর বাচ্চা-১০/- 

২ প্রজনন উপদর্াগী ফমারগ, বাণতল ফমারগ-মুরণগ ও ণডম 

ও ণবণক্র 

-ঐ- ণনি মাণরত মূদে  

৩ হঁস-মুরণগর খামার স্থাপন কৃিক ও খামারীদের 

উদু্বিকরণ ও পরামশ ম প্রোন 

-ঐ- ণনি মাণরত মূদে 

ফসবা প্রোনকারীঃ- 

উপপণরচালক/ সহকারী পণরচালক/ ব্যবস্থাপক 

ফটণলদফানঃ  

র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

পণরচালক (উৎপােন), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 
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কক্ষ নং- ১১, ফটণলদফানঃ ৯১১৭৪৫৮/ ৯১১৪০৯৯ 
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প্রাণণসম্পে গদবিণা প্রণতষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকাঃ 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ  ফসবা গ্রহণকারী সময়সীমা  মন্তব্য  

১ প্রাণণসম্পে গদবিণা প্রণতষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা 

গবাণেপশু ও হঁস-মুরণগর ণবণিন্ন ফরাদগর টিকাবীজ 

উৎপােন, সংরক্ষণ ও ণবতরদণর মাধ্যদম ফসবা প্রোন  

 ণনি মাণরত মূদে   

হঁস-মুরণগর টিকা সমূহ কৃিক/খামারী   

আর.ণড.ণি  ১৫/- (১০০ মাত্রা)  

ণব.ণস.আর.ণড.ণি  ১৫/- (১০০ মাত্রা)  

ফাউল পক্স  ৪০/- (২০০ মাত্রা)  

ণপণজয়ন পক্স  ২০/- (১০০ মাত্রা)  

ডাক ফেগ  ৩০/- (১০০ মাত্রা)  

ফাউল কদলরা   ৩০/- (১০০ মাত্রা)  

গামদবাদরা   ২০০/- (১০০০ মাত্রা)  

মাদরক্স  ৩৫০/- (১০০০ মাত্রা)  

সালদমাদনলা   ৯০/- (২০০ মাত্রা)  

গবাণে পশুর টিকাসমূহ    

ক্ষুরাদরাগ (বাই)  ৯৬ (১৬ মাত্রা)  

ক্ষুরাদরাগ (ট্রাই)  ১৬০/- (১০০ মাত্রা)  

তড়কা  ৫০/- (১০০ মাত্রা)  

বােলা   ৩০/- (২০ মাত্রা)  

গলাফুলা   ৩০/- (১০০ মাত্রা)  

ণপ.ণপ.আর    ৫০/- (১০০ মাত্রা)  

ফগাট পক্স  ২৭/৫০ (এক মাত্রা)  

জলাতংক (ফলপ)  ২৫/- (এক মাত্রা)  

জলাতংক (ফহপ)  ২৫/- (এক মাত্রা)  

২ ফিদটণরনাণর পাবণলক ফহলথ এবং জুনুটিক ফরাগ 

অুসন্ধান ও জন সদচতনতা বৃণির মাধ্যদম ফসবাোন 

কৃিক/খামারী ণবনা মূদে   

৩ ণস.ণড.আই.এল 

গবাণেপশু, হঁস-মুরণগ ও ফপাষ্য প্রাণীর ফরাগ অনুসন্ধান 

নমূনা ও র্াবতীয় পরীক্ষা করা  

-ঐ- -ঐ-  

৪ পশুপাণখর ণবণিন্ন খাদে ফাংগাস ও টণক্সদনর মাত্রা 

ণনরূপন করা  

-ঐ- -ঐ-  

৫ ণবণিন্ন প্রজাণতর পশুপাণখর খাে তাণলকা প্রণয়ন ও 

খামার সংক্রান্ত র্াবতীয় পরামশ ম প্রোন  

-ঐ- -ঐ-  

৬ পশুপুণি 

পশুপাণখর খাে ও ণবণিন্ন িরদণর খাে উপকরদণর 

রাসায়ণনক ণবদেিণ  

সরকারী খামার/ 

কৃিক/ ফবসরকারী 

প্রণতষ্ঠান  

ণবনা মূদে/ ণনি মাণরত 

মূদে  
 

আদ্রতা  ০৫/-  

ক্রুড ফপ্রাটিন   ১৫/-  

চণব ম   ৩০/-  

আঁশ  ২০/-  

খণনজ পোথ ম  ১৫/-  

ণসণলকা  ২৫/-  
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প্রণক্সদমট  ৭৫/-  

কযালণসয়াম/ ফসফরাস  ৪০/-  

কযালণসয়াম ও ফসফরাস  ৫৫/-  

প্রণক্সদমট ও কযালণসয়াম ফসফরাস  ১০৫/-  

 

ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সংণেি ণপ.এস.ও/ এস.এস.ও/ এস.ও 

ফটণলদফানঃ  

র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

পণরচালক, গদবিণা, প্রণশক্ষণ ও মূোয়ন 

প্রাণণসম্পে গদবিণা প্রণতষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা। 

ফটণলদফানঃ ৮৮২১৯৯১ 

 

অণফসাস ম ফট্রণনং ইনণিটিউটঃ 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ   ফসবার সময়  মন্তব্য  

১ মানবসম্পে উন্নয়দনর লদক্ষয খামারীদের মাদঝ লাগসই 

প্রযুণি হস্তান্তর ণবিদয় প্রণশক্ষণ 

অণফস চলাকালীন 

সমদয়  

ণবনা মূদে  

২ প্রাণণসম্পে সম্পকীয় ণবিদয় সরকারী 

কম মকতমা/কম মচারী / এনণজও/ ফবসরকারী প্রণতষ্ঠাদনর 

কমীদের প্রণশক্ষণ প্রোন করা । 

-ঐ- সরকারী ণনদে মশনা ফমাতাদবক 

 
ফসবা প্রোনকারীঃ- 

সহকারী অধ্যাপক/ প্রিািক 

ফটণলদফানঃ ৭৭১০০৫৮ 

 
র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

অধ্যক্ষ, ও.টি.আই, সািার, ঢাকা। 

কক্ষ নং- ১১, ফটণলদফানঃ ৭৭১০০৫৮ 

 
প্রাকৃণতক দূদর্ মাগ/ ফরাগ বালাই-এর ফক্ষদত্র জরুরী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য মণনটণরং ফসলঃ 

ক্রণমক 

নং 

ফসবাসমূহ   ফসবার সময়  মন্তব্য  

১ প্রাকৃণতক দূদর্ মাগকালীন সমদয় করণীয় সম্পদকম পরামশ ম 

োন এবং ণবণিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ, কর্তমপদক্ষর ণনকট 

ফপ্ররণ  

সাব মক্ষণণক প্রদয়াজন ফবাদি  

 
ফসবা প্রোনকারীঃ- 

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

কক্ষ নং- ৫২ (চতুথ ম তলা), ফটণলদফানঃ ৯১২২৫৫৭ 

 
র্থাসমদয় ফসবা পাওয়া না ফগদল র্ার সহায়তা চাইদবনঃ 

পণরচালক, সম্প্রসারণ, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

কক্ষ নং- ৪৩, ফটণলদফানঃ ৮১২৩৮৮১/ ৯১৩১৪০৪ 
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ণসটিদজন চাট মার 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর (সের েপ্তর) 
মহা-পণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  
ফফানঃ ৮১১৫৫৩২, ফযাক্স- ৯১১০৩২৬। 

 

 
১।  প্রশাসণনক কার্ মক্রদমর মাধ্যদম ফসবাোন। 

২। পশুপাণখর ণচণকৎসার মাধ্যদম ফসবা প্রোন। 

৩।  পশুপাণখর জাত উন্নয়দনর মাধ্যদম উৎপােনশীলতা বৃণি। 

৪। গবাণে পশু, হঁস-মুরগী, ণসদমন, ঔিি ও র্ন্ত্রপাণত সরবাদহর মাধ্যদম ফসবা প্রোন। 

৫। ফরাগ অনুসন্ধান, ণনয়ন্ত্রণ ও প্রণতদরাি কার্ মক্রম। 

৬। ক্ষুদ্র ঋণ কার্ মক্রদমর মাধ্যদম োণরদ্রতা হ্রাস ও কম মসংস্থান সৃণি। 

৭। পশুপুণি উন্নয়ন ও সরকারী / ফবসরকারী খামাদরর পশুপাণখর খাদের গুণগত মান ণবদেিণ। 

৮। মানব সম্পে উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুণি হস্তান্তর ণবিদয় প্রণশক্ষণ োন। 

৯। দুি উৎপােন বৃণি ও উন্নত জাত ততরীর জন্য কৃণত্রম প্রজনন কার্ মক্রম গ্রহণ। 

১০। জীব তবণচত্র সংরক্ষণ ও জনসািারদণর ণচি ণবদনােদনর জন্য ণচণড়য়াখানা কার্ মক্রম পণরচালনা। 

১১। ফিদটণরনাণর পাবণলক ফহলথ কার্ মক্রম পণরচালনা। 

১২।  পশুজাত পণ্য উৎপােন, ণবতরণ ও ণবক্রয় কার্ মক্রম পণরচালনা। 

১৩। গবাণে পশু ও হঁস-মুরগী খামার ফরণজদেশন ও সরকার ফ াণিত অনুোন প্রোন। 

১৪। ণবণিন্ন গণ মাধ্যদম ও প্রকাশনার মাধ্যদম জনগণদক উদ্বুিকরণ ও গণসদচতনা সৃণি। 

১৫। দুদর্ মাগকালীন সমদয় জরুরী ণিণিদত ফসবা কার্ মক্রম গ্রহণ। 



19 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

কৃণি খামার সড়ক, ফাম মদগট, বাংলাদেশ, ঢাকা। 

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.১০১.৭৪.৭৩৯.১৫-১৩৩৬ তাণরখঃ- 
২১/০৬/২০১৫ ণি: 

০৭/০৩/১৪২২ ব: 

 
বরাবর 

সণচব, 

মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়,                                                                                                                                                                                                                             

বাংলাদেশ সণচবালয়, ঢাকা। 

 
দৃণি আকি মণ :- ফমা: আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, উপসণচব, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়। 

 

ণবিয়ঃ- ণসটিদজন চাট মার প্রণয়ন প্রসংদগ। 

 
সূত্রঃ- মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র ১৪.০৬.২০১৪ তাণরদখর নং- ৩৩.০০.০০০০.১০৮.০২৯.১১.১৫-

১০৪৫ সংখ্যক পত্র। 

 

 
উপযু মি ণবিয় ও সূদত্রাণিণখত পদত্রর চাণহো ফমাতাদবক প্রাণণসম্পে অণিেপ্তরািীন ণবণিন্ন ফজলা ও 

উপদজলা পর্ মাদয়র েপ্তর/ প্রণতষ্ঠাদনর জন্য প্রণণত ণসটিদজন চাট মার-এর হাড ম কণপ এবং সফট কণপ পরবণতম 

কার্ মক্রম গ্রহদনর জন্য ফপ্ররণ করা হল।  

 

সংযুণি:- ১৩ (ফতর পাতা)। 

(অজয় কুমার রায়) 

মহাপণরচালক (অ: ো:) 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। 
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