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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর 

 মৎস্য ও প্রাণণসম্পদ মন্ত্রণালে 

www.dls.gov.bd 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

১. ণির্ে ও ণমর্ে  

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

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

২. প্রণতশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১) োগণরক সসবা 

ক্রতমক 

নং 

সেবার নাম সেবার েংতিপ্ত তববরি সেবা প্রাতপ্তর 

েম্ভাব্য েময় 

সেবা প্রাতপ্তর তি  

(প্রলর্াজয সিলে) 

সেবা প্রাতপ্তর স্থ্ান 

০১ পশুপাতির 

তচতকৎো প্রদান 

অসুস্থ গবাণদপশু ও হাঁস-মুরগীর ণিণকৎসা 

ও ব্যবস্থাপত্র প্রদাে। 

ক) হােপািালে  

ি) কৃষলকর বাতিলি/িামালর/লচম্বালর 

গ) গবাণদপশু ও হাঁস-মুরগীর নমুনা (লগাবর, 

রক্ত) নমুনা পরীিা ও প্রলয়াজনলবালে আঞ্চতেক 

সরাগ অনুেন্ধান ও গলবষিাগালর সপ্ররি করা   

১-২ ঘন্টা  

ল্যাব পরীিা 

েহ ৩ তদন 

 

ণবোমুয়ে উপলজো 

প্রাতিেম্পদ দপ্তর, 

সজো সিলেতরনাতর 

হােপািাে এবং 

সকন্দ্রীয় সিলেতরনাতর 

হােপািাে, 

৪৮,কাজী 

আোউতিন সরাড, 

ঢাকা 

০২ গবাতদপশুর কৃতেম 

প্রজনন 

১। গািীর মাণলক গািী গরম হওোর পর 

গািীয়ক সজলা কৃণত্রম প্রজেে সকন্দ্র/ 

উপলজো প্রাতিেম্পদ দপ্তর/ ইউণেেে 

গািী গরম 

হওোর পর 

১০-২০ ঘন্টার 

সরকার ণেি শাণরত মুয়ে: 

১ম প্রজেে- 

তরল ণসয়মে ১৫/- 

সজলা কৃণত্রম প্রজেে 

সকন্দ্র, উপলজো 

প্রাতিেম্পদ দপ্তর 
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পর্ শায়ে কৃণত্রম প্রজেে পয়েন্ট-এ ণেয়ে 

আসয়বে এবাং কৃণত্রম প্রজেয়ের জন্য 

আয়বদে জাোয়ব।  

২। খামারী /পশুর মাণলকগণ গািী গরম 

হওোর ৮-১০ ঘণ্টা পর প্রজেে সকয়ন্দ্র 

ণেয়ে আসয়বে 

৩। কৃণত্রম প্রজেে সকয়ন্দ্র সরণজস্টারভূক্ত 

করয়ের পর উপযুক্ত পরীক্ষা ণেরীক্ষা করা 

হে। তারপর সরকারী রণর্য়দর মাধ্যয়ম ণি 

আদায়ের পর ণেেম অনুর্ােী কৃণত্রম 

প্রজেে করায়ো হে এবাং রণর্দ প্রদাে করা 

হে। 

ময়ধ্য ণহমাণেত ণসয়মে ৩০/- 

(তব.দ্র: এ আই সেকতনতশয়ালনর সিলে অতিতরক্ত ৪০/- োকা তি প্রদান করলি হলব।) 

এবাং ইউণেেে 

পর্ শায়ে কৃণত্রম 

প্রজেে পয়েন্ট। 

০৩ গবাতদপশুর 

টিকাদান 

১। গবাণদপশুর মাণলকগে তায়দর 

গবাণদপশু সমুহ টিকাদাে সকয়ন্দ্র ণেয়ে 

আসয়বে এবাং টিকা সদওোর জন্য 

আয়বদে জাোয়বে। টিকা প্রদােকারী 

কর্তশপক্ষ টিকা প্রদায়ের জন্য টিকা প্রস্তুত 

করয়বে এবাং ণি আদাে করয়বে। ণি 

আদায়ের পর টিকা প্রদাে করয়বে এবাং 

পশুর মাণলক পশু বাণি ণেয়ে র্ায়বে। 

ণেেণমতিায়ব এলাকার িাণহদা অনুর্ােী 

ণেণবি টিকাদাে কম শসূিী পণরিালো করা 

হয়ে থায়ক। 

২। কমপয়ক্ষ ১৫ ণদে অম্তর এক একটি  

সরায়গর টিকা ণদয়ত হে। 

৩। হঠাৎ সকাে সরায়গর প্রাদুি শাব সদখা 

ণদয়ল জরুরী ণিণিয়ত ঐ সরায়গর টিকা 

প্রদাে করা হে। 

৪। ণেণদ শষ্ট পশুয়ক ণেণদ শষ্ট সরায়গর টিকা 

প্রদাে করা হে। 

টিকা মজুদ 

সায়পয়ক্ষ 

তাৎক্ষণণক 

সময়ে 

অথবা পূব শ 

ণেি শাণরত 

সপ্রাগ্রাম করার 

সক্ষয়ত্র সয়ব শাচ্চ 

২ ণদে হয়ত ৭ 

ণদে 

 

সরকার ণেি শাণরত মুয়ে: 

টিকার নাম মূল্য {োকা (পতরমান)} 

ক্ষুরায়রাগ (বাইিযায়লন্ট) ৯৬/- (১৬ মাত্রা) 

ক্ষুরায়রাগ (ট্রাইিযায়লন্ট)) ১৬০/- (১৬ মাত্রা) 

তিকা ৫০/- (১০০ মাত্রা) 

বাদলা  ৩০/- (২০ মাত্রা) 

গলাফুলা  ৩০/- (৫০ মাত্রা) 

ণপ.ণপ.আর   ৫০/- (১০০ মাত্রা) 

সগাে পক্স ৫৫/- (১০০ মাত্রা) 

জলাতাংক (য়লপ) ২৫/- (এক মাত্রা) 

জলাতাংক (য়হপ) ২৫/- (এক মাত্রা) 
 

উপলজো 

প্রাতিেম্পদ দপ্তর 

এবাং ইউণেেে 

কোে সকন্দ্র 

০৪ হাঁে-মুরগীর ১। হাঁে-মুরগীর মাণলক ণেণদ শষ্ট স্থায়ে হাঁস- টিকা মজুদ সরকার ণেি শাণরত মুয়ে: উপলজো 

file:///E:/Scan%20vaccine-2.pdf
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টিকাদান মুরণগ জমা করয়ব এবাং টিকা প্রদায়ের 

জন্য আয়বদে করয়ব। টিকা গুলানুর পর  

এবাং মূে আদায়ের পর টিকা প্রদাে 

করয়ব। প্রণত সপ্তায়হ একণদে উপয়জলা 

প্রাণণ হাসপাতায়ল হাঁস-মুরগীর টিকা প্রদাে 

করা হে।  

২। ইউণেেে পশুপাখী কোে সকয়ন্দ্র 

প্রয়োজে অনুর্ােী টিকা প্রদাে করা হয়ে 

থায়ক । 

৩। সসবাকমীর মাধ্যয়ম সকাে ণেণদ শণ্ট 

এলাকাে িাণহদা সমাতায়বক টিকা প্রদাে 

করা হয়ে থায়ক। 

৪। সরকারী/য়বসরকারী খামার সমূয়হ 

রুটিে মাণিক টিকা প্রদাে করা হে। 

সায়পয়ক্ষ 

তাৎক্ষণণক 

সময়ে 

 

টিকার নাম মূল্য {োকা (পতরমান)} 

আর.ণি.ণি ১৫/- (১০০ মাত্রা) 

ণব.ণস.আর.ণি.ণি ১৫/- (১০০ মাত্রা) 

িাউল পক্স ৪০/- (২০০ মাত্রা) 

ণপণজেে পক্স ২০/- (১০০ মাত্রা) 

িাক সেগ ৩০/- (১০০ মাত্রা) 

িাউল কয়লরা  ৩০/- (১০০ মাত্রা) 

গাময়বায়রা  ২০০/- (১০০০ মাত্রা) 

মায়রক্স ৩৫০/- (১০০০ মাত্রা) 

সালয়মায়েলা  ৯০/- (২০০ মাত্রা) 
 

প্রাতিেম্পদ দপ্তর 

এবাং ইউণেেে 

কোে সকন্দ্র 

০৫ কৃষক/িামারী 

প্রতশিি 

১। প্রয়োজেীে বরাদ্দ পাওোর পর 

ণিএিএ, ইউএলএ এবাং জেপ্রণতণেণি 

সমন্বয়ে তাণলকা প্রেেণ করার পর ইউণপ 

সিা এবাং উপয়জলা পণরষদ সিাে 

তাণলকা অনুয়মাদয়ের পর প্রণর্ক্ষয়ণর ণদে, 

তাণরখ এবাং সমে ণেি শারণ করা হে এবাং 

সাংণিষ্টয়দর অবণহত করা হে 

২। প্রয়োজে অনুর্ােী অণতণথ বক্তা 

ণেব শািে করা হে 

৩। ণেণদ শষ্ট সমে প্রণর্ক্ষয়ণর সদওোর পর 

প্রণর্ক্ষণ সমাপ্ত করা হে  

১-৩ ণদে ণবোমুয়ে উপলজো 

প্রাতিেম্পদ দপ্তর  

০৬ ক্ষুদ্র ঋি তবিরি ১। প্রয়োজেীে প্রণর্ক্ষণ প্রদায়ের পর 

বরাদ্দ প্রাণপ্ত সায়পয়ক্ষ সরকাণর ণেেম 

সমাতায়বক জে প্রণত হায়র ঋণ প্রদাে করা 

হে 

২। ক্ষুদ্র ঋণ উপয়জলা অণিস সথয়ক এবাং 

বৃহদাকার ঋণ ব্যাাংয়কর মাধ্যয়ম প্রদাে 

১৫ ণদে ৫% সাণি শস িাজশ  

 

উপলজো 

প্রাতিেম্পদ দপ্তর 
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করা হে 

খামারীগণ ঋণ পাওোর জন্য উপয়জলা 

প্রাণেসম্পদ কম শকতশা বরাবর আয়বদে 

করয়ব। উপয়জলা ঋণদাে কণমটি কর্তশক  

বাছাই করার পর ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাে করা হে। 

০৭ গবাতদপশু ও  হাঁে-

মুরগী ণবতরণ 

ক) গবাতদপশু (গরু, মতহষ): 

জনগলির তনকে সেলক আলবদন প্রাতপ্তর 

পর উপলজো প্রাতিেম্পদ কম যকিযা/িামার 

ব্যবস্থ্াপক র্াচাই-বাছাই কলর অতেদপ্তলর 

সপ্ররি কলরন। অতেদপ্তলর পতরচােক 

(উৎপাদন) পুনরায় র্াচাই-বাছাই কলর 

মহাপতরচােলকর তনকে উপস্থ্াপন কলরন। 

মহাপতরচােক র্াচাই-বাছাই কলর 

অনুলমাদন কলর উপলজো প্রাতিেম্পদ 

কম যকিযা/ িামার ব্যবস্থ্াপলকর তনকে 

বরািপে সপ্ররি কলরন। পরবিীলি 

তনে যাতরি তবতনময় মূলল্যর মাধ্যলম 

জনগলির মালে তবিরি করা হয়। 

৩০ ণদে 

 

সরকার ণেি শাণরত মূয়ে: 

পয়ের োম মূল্য তনে যারলির তিতি/ উপকরি মূল্য (োকায়) 

গািী/বকনা ১) দদতহক প্রতি সকতজ ওজলনর জন্য ৪০.০০ 

২) ৩০৫ তদলনর মাতৃদূলের প্রতিতেোর দুে উৎপাদলনর জন্য  ৬.০০ 

৩) গিযকাে ৬০ তদলনর মলধ্য হলে  ২২০০.০০ 

৪) গিযকাে ৬০ তদলনর উলবয প্রতিতদলনর জন্য ৩৩.০০ 

৫) র্তদ দুোলো গািী হয় িাহলে “১ ও ২” এর অতিতরক্ত প্রতি 

তেোর দুে উৎপাদলনর জন্য 

১১০০.০০ 

বাছুর েহ 

তবক্রয় সর্াগ্য 

গািীর মূল্য 

তনে যারি 

১) দদতহক ওজলনর তিতিলি প্রতি সকতজ  ৪০.০০ 

২) ৩০৫ তদলনর মাতৃদূলের প্রতিতেোর দুে উৎপাদলনর জন্য  ৬.০০ 

৩) গািীর তনজস্ব উৎপাতদি প্রতি তেোর দুলের জন্য  ১১০০.০০ 

৪) বাছুলরর জন্মকােীন মূল্য 

ক) এঁলি 

ি) বকনা 

 

৪৪০০.০০ 

৬৬০০.০০ 

৫) বাছুলরর বয়ে প্রতিতদলনর জন্য  ৯০০.০০ 
 

েরকাতর িামারেমূহ  

ক) গবাতদপশু (ছাগে): 

জনগলির তনকে সেলক আলবদন প্রাতপ্তর 

পর উপলজো প্রাতিেম্পদ কম যকিযা 

কতৃযপলির মাধ্যলম তবিাগীয় 

উপপতরচােক এর তনকে সপ্ররি কলরন। 

তবিাগীয় উপপতরচােক র্াচাই-বাছাই কলর 

অনুলমাদন কলর উপলজো প্রাতিেম্পদ 

কম যকিযা/ িামার ব্যবস্থ্াপলকর তনকে 

বরািপে সপ্ররি কলরন। পরবিীলি 

তনে যাতরি তবতনময় মূলল্যর মাধ্যলম 

জনগলির মালে তবিরি করা হয়। 

২০ ণদে 

 

সরকার ণেি শাণরত মূয়ে: 

 

পয়ের োম বয়ে মূল্য (োকায়) 

পাঠা ০৬-০৮ মাে ১২০০.০০ 

ছাগী ০৬-০৮ মাে ১৮০০.০০ 

 

 

েরকাতর িামারেমূহ 

গ) হাঁে-মুরগী: পে প্রাণপ্ত সরকার ণেি শাণরত মূয়ে: 

 

েরকাতর িামারেমূহ 
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খামায়র উৎপাণদত হাঁে-মুরগী মজুদ 

োলপলি সরকাণর রণর্য়দর মাধ্যয়ম োকা 

আদায়ের পর সরবরাহ করা হে 

সায়পয়ক্ষ 

তাৎক্ষণণক 

সময়ে অথবা  

সয়ব শাচ্চ  

১ ণদে 

 

পয়ের োম মূল্য (োকায়) 

০-১ তদন বয়লের মুরতগর বাচ্চা (আনলেক্সড) সিব্রুয়ারী সেলক অলটাবর পর্ যন্ত প্রতিটি  

১২/- 

০-১ তদন বয়লের মুরতগর বাচ্চা (আনলেক্সড) নলিম্বর সেলক জানুয়ারী পর্ যন্ত প্রতিটি  ১০/- 

০-১ তদন বয়লের হাঁলের বাচ্চা (আনলেক্সড) সিব্রুয়ারী সেলক অলটাবর পর্ যন্ত প্রতিটি  

২০/- 

০-১ তদন বয়লের হাঁলের বাচ্চা (আনলেক্সড) নলিম্বর সেলক জানুয়ারী পর্ যন্ত প্রতিটি  ১৫/- 

২-২৮ তদন বয়লের হাঁে- মুরতগর বাচ্চা প্রতিটি  ৩৫/- 

২৯-৪২ তদন বয়লের হাঁে- মুরতগর বাচ্চা প্রতিটি  ৬০/- 

৪৩-৭০ তদন বয়লের হাঁে- মুরতগর বাচ্চা প্রতিটি  ৭৫/- 

৭১-৯০ তদন বয়লের হাঁে- মুরতগর বাচ্চা প্রতিটি  ৯০/- 

৯১-১১০ তদন বয়লের হাঁে- মুরতগর বাচ্চা প্রতিটি  ১০০/- 

১১১-১২৬ তদন বয়লের হাঁে- মুরতগর বাচ্চা প্রতিটি  ১২০/- 

১২৭-১৪০ তদন বয়লের হাঁে- মুরতগর বাচ্চা প্রতিটি  ১৪০/- 

১৪১ তদন ও িার উলবয প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁে- মুরতগ প্রতিটি  ১৭০/- 
 

ঘ) কাতেং গবাতদপশু: ৩০ ণদে 

 

সরকার ণেি শাণরত মূয়ে: 

জীবন্ত ওজন
 

এ++ ৮০/-  সকতজ  

এ+ ৭৫/- সকতজ 

এ ৭০/- সকতজ 

তব ৬৫/- সকতজ 

 

০৮ প্রাতিজাি পণ্য 

তবক্রয় 

১। সরকার কর্তক ণেি শাণরত মূয়ে সরকাণর 

খামার সথয়ক উৎপাণদত পে সামগ্রী ণবক্রে 

করা হে 

২। উৎপাণদত পে ণবক্রে সকয়ন্দ্র আো হে 

এবাং সরকাণর রণর্য়দর মাধ্যয়ম োকা 

আদায়ের পর পে সরবরাহ করা হে 

পে প্রাণপ্ত 

সায়পয়ক্ষ 

তাৎক্ষণণক 

সময়ে অথবা  

সয়ব শাচ্চ ১ ণদে 

 

সরকার ণেি শাণরত মুয়ে : 
 

পয়ের োম মূল্য (োকায়) 

খাবার ণিম মুরণগর ণিম-প্রণত হাণল -২০/- হাঁয়সর ণিম-প্রণত হাণল -২৬/- 

উব শর ণিম মুরণগর ণিম-প্রণত হাণল -২৪/- হাঁয়সর ণিম-প্রণত হাণল -৩০/- 

কাণলাং মুরগী প্রতি সকতজ  ১২০/- 

কাণলাং হাঁস প্রতি সকতজ  ১২০/- 

সেণসাং হাঁস প্রতি সকতজ  ১৪০/- 

দুি-৫০/- প্রতি তেোর  ৫০/- 
 

েরকাতর িামারেমূহ 

০৯ পুনব যােন ও ১। দুয়র্ শাগমে পণরণস্থণতয়ত/ণবয়র্ষ বৎসয়রর ণবোমুয়ে উপলজো 
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উপকরি েহায়িা 

প্রদান 

 

পণরণস্থণতয়ত পুেব শাসে  ও ক্ষণতপুরণ প্রদাে 

করা হে 

২। সরকার কর্তক প্রদােকৃত/বরাদ্দকৃত 

অথ শ/উপকরণ  অগ্রাণিকার তাণলকা 

প্রণেয়ের মাধ্যয়ম সাংণিষ্ট ক্ষণতগ্রস্ত 

খামারী/পালেকারীয়দর মায়ে পুেব শাসে ও 

উপকরণ সহােতা প্রদাে করা হে 

সকল  দুয়র্ শাগ 

কালীে সমে 

১-৩ ণদে 

প্রাতিেম্পদ দপ্তর 

১০ দূলর্ যাগকােীন 

েমলয় জরুরী সেবা 

প্রদান 

 

দুয়র্ শাগকালীে সময়ে জরুরী সসবা প্রদায়ের 

জন্য অগ্রািীকার তাণলকা ততরী করা হে। 

আক্রান্ত এলাকার িাণহদা সমাতায়বক এবাং 

সসবা পে প্রাণপ্ত সায়পয়ক্ষ ণেণদ শষ্ট এলাকাে 

সসবা প্রদাে করা হে। প্রাকৃণতক 

দূয়র্ শাগকালীে সময়ে স্থােীে প্রর্াসে     জে 

প্রণতণেণি ও সবসরকাণর   সসবা মূলক 

ণতষ্ঠায়ের সহয়র্াণগতাে অণিদপ্তয়রর প্র

জরুরী সসবা প্রদাে করা হে। 

প্রাণপ্ত সায়পয়ক্ষ 

১-৭ ণদে 

ণবোমুয়ে  উপলজো 

প্রাতিেম্পদ দপ্তর 

১১ উন্নি প্রযুতক্ত 

জনোোরলির 

মালে তবিরি 

উন্নত প্রযুণক্ত জেসািারয়ের মায়জ 

হস্তান্তয়রর জন্য কৃষক/ খামারীয়দরয়ক 

ণেয়ে সিা/প্রণর্ক্ষয়ণর আয়োজে করা হে। 

এর  মাধ্যয়ম প্রযুণক্তর/ ণববরণী 

জেসািারয়ের মায়ে হস্তান্তর করা হে। 

৬-১২ মাস ণবোমুয়ে উপলজো 

প্রাতিেম্পদ দপ্তর 

এবং সজলা 

প্রাণণসম্পদ দপ্তর 

১২ উন্নি জালির 

ঘালের চারা/বীজ 

তবিরি  

 

ণেণদ শষ্ট এলাকাে ঘাস িায়সর জন্য ণেণদ শষ্ট 

এলাকার কৃষক ণেব শািে করা হে। 

কৃষকয়দরয়ক র্থাণেেয়ম প্রণর্ক্ষণ প্রদাে 

করা হে। প্রণর্ক্ষয়ের পর বীজ/িারা 

ণবণতরণ করা হে। বীজ/িারা ণবতরয়ের 

পর ঘায়সর েে পণরদর্ শে করা হে। 

১ ণদে ণবোমুয়ে উপয়জলা 

প্রাণণসম্পদ 

কম শকতশা, গবাণদ 

পশুর খামার সমূহ, 

সজলা কৃণত্রম প্রজেে 

সকন্দ্র 

১৩ পশুিাদ্য দিরীর 

োইলেন্স প্রদান 

১। আয়বদেকারী মহাপণরিালক বরাবয়র 

আয়বদে করয়ব । সাংণিস্ট র্াখা প্রদাে 

কর্তশক র্ািাই বাছাই করার পর ণেি শাণরত 

ণি প্রদাে সায়পয়ক্ষ লাইয়সন্স প্রদাে করা 

৩০ ণদে সরকাণর ণবণি  অনুর্ােী 

**ণবণিন্ন কযাোগণরর আয়বদে ণি, লাইয়সন্স ণি, েবােে ণি  ও আণপল ণি এর তাণলকা 

কযাোগণর আয়বদে 

ণি (োকা) 

লাইয়সন্স 

ণি (োকা) 

েবােে ণি 

(োকা) 

আণপল ণি 

(োকা) 

সমোদ 

মহাপণরিালক 

প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর 
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হে কযাোগণর-১ ১০০০/- ১০০০০/- ৫০০০/- ৬০০০/- লাইয়সন্স ইসুযর তাণরখ 

হইয়ত এক বছর 

কযাোগণর-২ ১০০০/- ১০০০০/- ৫০০০/- ৫০০০/- লাইয়সন্স ইসুযর তাণরখ 

হইয়ত এক বছর 

কযাোগণর-৩ লাইয়সন্স ইসুযর তাণরখ 

হইয়ত এক বছর ক) তদণেক ৫১ 

েে সথয়ক তদুি শ 

৫০০/- ৫০০০/- ৬০০০/- ৩০০০/- 

খ) তদণেক ১১ 

েে সথয়ক ৫০ 

েে  পর্ শন্ত 

৩০০/- ১০০০/- ৫০০/- ১০০০/- 

গ) তদণেক ১০ 

েে পর্ শন্ত 

২০০/- ৫০০/- ৩০০/- ৫০০/- 

 

১৪ পশুিাদ্য/ঔষে 

আমদানী-রপ্তানীর 

োইলেন্স 

প্রদান/অনাপতি 

েনদ প্রদান 

১। আয়বদেকারী মহাপণরিালক বরাবয়র 

আয়বদে করয়ব । সাংণিষ্ট র্াখা প্রিাে 

কর্তশক র্ািাই বাছাই করার পর ণেি শাণরত 

ণি প্রদাে সায়পয়ক্ষ লাইয়সন্স প্রদাে করা 

হে 

৩০ ণদে সরকার ণেি শাণরত মুয়ে: 

নুতে-১০০০০/- 

পুরাতে-৫০০০/- 

মহাপণরিালক 

প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর 

১৫ গবাতদপশু ও হাঁে-

মুরতগর  িামার 

তনবন্ধন  

আলবদনকারী েংতিষ্ট সজো প্রাতিেম্পদ 

কম যকিযা বরাবর আলবদন করলবন। 

সাংণিষ্ট র্াখা প্রিাে কর্তশক র্ািাই বাছাই 

করার পর ণেি শাণরত ণি প্রদাে সায়পয়ক্ষ 

ণেবন্ধে প্রদাে করা হে 

৬০ ণদে সরকার ণেি শাণরত ণি: 

 

িামালরর তববরি হাঁে-মুরতগ/ গবাতদপশুর েংখ্যা অনুোলর 

িামালরর সেিী 

তনবন্ধন তি 

(োকায়) 

নবায়ন তি 

(োকায়) 

০১ বছলরর জন্য 

গািীর িামার এ- সেিী ( ৫১ বা িদুবয) ১০০০০.০০ ১৫০০.০০ 

তব- সেিী ( ২১ সেলক ৫০ পর্ যন্ত) ৫০০০.০০ ৭০০.০০ 

তে- সেিী ( ১০ সেলক ২০ পর্ যন্ত) ২০০০.০০ ৩০০.০০ 

ছাগে িামার এ- সেিী ( ৬১ বা িদুবয) ১০০০.০০ ২০০.০০ 

তব- সেিী ( ৪১ সেলক ৬০ পর্ যন্ত) ৮০০.০০ ১৬০.০০ 

তে- সেিী ( ২০ সেলক ৪০ পর্ যন্ত) ৫০০.০০ ১০০.০০ 

সিিার িামার এ- সেিী ( ৬১ বা িদুবয) ১০০০.০০ ২০০.০০ 

তব- সেিী ( ৪১ সেলক ৬০ পর্ যন্ত) ৮০০.০০ ১৬০.০০ 

তে- সেিী ( ২০ সেলক ৪০ পর্ যন্ত) ৫০০.০০ ১০০.০০ 

মুরতগ তজতপ িামার সেিী তনতব যলশষ ৫০০০০.০০ ৮০০০.০০ 

মুরতগর প্যালরন্ট এ- সেিী ( ৫০০০১ বা িদুবয) ৪০০০০.০০ ৬০০০.০০ 

সজো প্রাতিেম্পদ 

দপ্তর 
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স্টক িামার তব- সেিী ( ২০০০১ সেলক ৫০০০০ পর্ যন্ত) ২০০০০.০০ ৩০০০.০০ 

তে-সেিী ( ২০০১ সেলক ২০০০০ পর্ যন্ত) ১০০০০.০০ ১৫০০.০০ 

মুরতগর িামার 

(েয়ার) 

এ- সেিী (২০০০১ বা িদুবয) ১৫০০০.০০ ২৫০০.০০ 

তব- সেিী ( ১০০০১ সেলক ২০০০০ পর্ যন্ত) ১০০০০.০০ ১৫০০.০০ 

তে- সেিী ( ১০০১ সেলক ১০০০০ পর্ যন্ত) ৫০০০.০০ ৭০০.০০ 

মুরতগর িামার 

(ব্রয়োর) 

এ- সেিী (২০০০১ বা িদুবয) ১৫০০০.০০ ১৫০০.০০ 

তব- সেিী ( ১০০০১ সেলক ২০০০০ পর্ যন্ত) ৫০০০.০০ ৭০০.০০ 

তে- সেিী ( ১০০১ সেলক ১০০০০ পর্ যন্ত) ২৫০০.০০ ৪০০.০০ 

হাঁলের িামার এ- সেিী (৫০০১ বা িদুবয) ৫০০০.০০ ৬০০.০০ 

তব- সেিী ( ৩০০১ সেলক ৫০০০ পর্ যন্ত) ৩০০০.০০ ৪০০.০০ 

তে- সেিী ( ১০০১ সেলক ৩০০০ পর্ যন্ত) ১০০০.০০ ১৫০.০০ 
 

১৬ গবাতদপশুর শুক্রানু 

প্রতক্রয়াজািকরি 

ল্যাবলরেরী তনবন্ধন 

প্রদান 

আলবদনকারী পতরচােক, েম্প্রোরি, 

প্রাতিেম্পদ অতেদপ্তর বরাবর আলবদন 

করলবন। সাংণিষ্ট র্াখা প্রিাে কর্তশক র্ািাই 

বাছাই করার পর ণেি শাণরত ণি প্রদাে 

সায়পয়ক্ষ ণেবন্ধে প্রদাে করা হে 

৬০ ণদে সরকার ণেি শাণরত ণি: 

 

প্রতিষ্ঠালনর নাম আলবদন 

িরলমর মূল্য 

তনবন্ধন তি 

(োকা) 

নবায়ন তি 

(োকা) 

০১ বছলরর জন্য 

গবাতদপশুর শুক্রানু েংগ্রহ ও প্রতক্রয়াজািকরি 

ল্যাবলরেরী (লবেরকাতর) 

১০০০.০০ ১০০০০০.০০ ৫০০০০.০০ 

 

পতরচােক, 

েম্প্রোরি, 

প্রাতিেম্পদ 

অতেদপ্তর 

১৭ প্রািী সরাগ তনি যয় 

গলবষিাগার 

(লবেরকাতর) এবং 

প্রািী হােপািাে 

(লবেরকাতর) 

তনবন্ধন প্রদান 

আলবদনকারী পতরচােক, প্রশােন, 

প্রাতিেম্পদ অতেদপ্তর বরাবর আলবদন 

করলবন। সাংণিষ্ট র্াখা প্রিাে কর্তশক র্ািাই 

বাছাই করার পর ণেি শাণরত ণি প্রদাে 

সায়পয়ক্ষ ণেবন্ধে প্রদাে করা হে 

৬০ ণদে সরকার ণেি শাণরত ণি: 
 

প্রতিষ্ঠালনর নাম আলবদন 

িরলমর মূল্য 

তনবন্ধন তি 

(োকা) 

নবায়ন তি 

(োকা) 

০১ বছলরর জন্য 

প্রািী সরাগ তনি যয় গলবষিাগার (লবেরকাতর) ১০০০.০০ ৫০০০০.০০ ১৫০০০.০০ 

প্রািী হােপািাে (লবেরকাতর) ১০০০.০০ ৫০০০০.০০ ১৫০০০.০০ 
 

পতরচােক, প্রশােন, 

প্রাতিেম্পদ 

অতেদপ্তর 

১৮ োলপর িামার  

(লবেরকাতর) এবং 

কুতমলরর িামার 

(লবেরকাতর) 

তনবন্ধন প্রদান 

আলবদনকারী মহাপতরচােক, প্রাতিেম্পদ 

অতেদপ্তর বরাবর আলবদন করলবন। 

সাংণিষ্ট র্াখা প্রিাে কর্তশক র্ািাই বাছাই 

করার পর ণেি শাণরত ণি প্রদাে সায়পয়ক্ষ 

ণেবন্ধে প্রদাে করা হে 

৬০ ণদে সরকার ণেি শাণরত ণি: 
 

প্রতিষ্ঠালনর নাম আলবদন 

িরলমর মূল্য 

তনবন্ধন তি 

(োকা) 

নবায়ন তি 

(োকা) 

০১ বছলরর জন্য 

োলপর িামার  (লবেরকাতর) ১০০০.০০ ২৫০০০.০০ ১০০০০.০০ 

কুতমলরর িামার (লবেরকাতর) ১০০০.০০ ২৫০০০.০০ ১০০০০.০০ 
 

মহাপতরচােক, 

প্রাতিেম্পদ 

অতেদপ্তর 
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১৯ ণবয়োদে উদ্যাে ও 

ণিণিোখাো  

পণরিালো করা 

সদর্ী এবাং ণবয়দর্ী ণবরল প্রজাতীর প্রাণী 

সমুহ সাংগ্রহ কয়র জেসািারয়ের  

ণবয়োদয়ের জন্য ঊনু্মক্ত করা হে। 

ব্যবস্থাপো সুষ্ঠিায়ব পণরিালোর জন্য 

বাৎসণরক লীজ বা ইজারা প্রদাে করা হে। 

সাপ্তাণহক/ 

ছুটির  ণদে 

ব্যণতত সকল 

ণদে। 

সরকার ণেি শাণরত মুয়ে: 

ক) বাাংলায়দর্ জাতীে ণিণিোখাো: 

সসবাসমূহ সসবামুে/ণি 

প্রয়বর্ ণি প্রয়বর্ মূে-৫০/- 

(ণর্ক্ষা প্রণতষ্ঠায়ের আয়বদয়ের সপ্রণক্ষয়ত 

কমায়ো হে) 

প্রাণী র্াদুঘর ও ণিস এযাকুণরোম ১০/- 

ণর্শু পাকশ ণি 

পাবণলক েেয়লে ৫/- 

মৎস্য ণর্কার (ণছপ দ্বারা) ২০০০/- 

ক) হণরণ ণবক্রে (প্রণতটি) 

খ) ময়ুর (য়জািা) 

৭০,০০০/- 

৫০,০০০/- 

জু-গাইি (প্রণতটি) ২৭/- 

সরকারী/য়বসরকারী ণিণিোখাোে প্রাণী সরবরাহ 

(অণতণরক্ত প্রাণীর তাণলকা হয়ত) 

ণি 

বণহ পাণকশাং ণিিঃ 

ক) িারী র্ােবাহে ৪০/- 

খ) সছাে র্ােবাহে ২০/- 

গ) সববী, সেণক্স, সেয়ম্পা, মের সাইয়কল, ণমশুক ১০/- 

ঘ) ণরক্সা, িযাে, বাইসাইয়কল ০২/- 
 

খ) রাংপুর ণবয়োদে উদ্যাে/ণিণিোখাো: 
 

সসবাসমূহ সসবামুে/ণি 

প্রয়বর্ ণি 

 

১০/- 

(ণর্ক্ষা প্রণতষ্ঠায়ের আয়বদয়ের সপ্রণক্ষয়ত কমায়ো হে) 

ণর্শু পাকশ  ৫/- 

কযাণণ্টে বাৎসণরক ইজারা 

ণপকণেক স্পে ণি 

বণহ পাণকশাং ণিিঃ 

  ক) িারী র্ােবাহে ৪০/- 

  খ) মের সাইয়কল  ১০/- 

  গ) বাইসাইয়কল ০৫/- 
 

বাাংলায়দর্ জাতীে 

ণিণিোখাো এবাং 

রাংপুর ণবয়োদে 

উদ্যাে/ণিণিোখাো 
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২০ নমুনা গ্রহি, 

পরীিাকরি ও 

সরাগ তনি যয় 

গবাণদপশু, হাঁস-মুরণগ ও সপাষা প্রাণীর 

সরাগ অনুসন্ধাে, েমূো সাংগ্রহ ও র্াবতীে 

পরীক্ষা করা 

পশুপাণখর ণবণিন্ন খায়দ্য িাাংগাস ও 

েণক্সয়ের মাত্রা ণেরূপে করা 

 ০৩ ণদে ণবো মুয়ে সকন্দ্রীে সরাগ 

অনুসন্ধাে 

গয়বষণাগার এবাং 

আঞ্চণলক সরাগ 

অনুসন্ধাে 

গয়বষণাগার 

২১ পশুিালদ্যর 

রাোয়তনক 

তবলিষি 

পশুপাণখর খাদ্য ও ণবণিন্ন িরয়ণর খাদ্য 

উপকরয়ণর রাসােণেক ণবয়িষণ 

০৭ ণদে সরকার ণেি শাণরত মুয়ে: 

পরীক্ষার োম ণি 

আদ্র শতা (Moisture) ৭০/- 

শুষ্ক পদাথ শ (DM) ৭০/- 

ক্রুি সপ্রাটিে (CP) ২০০/- 

ইথার এক্সট্রাক্ট (EE) ১৫০/- 

ক্রুি িাইবার (CF) ৩০০/- 

অযার্ (Ash) ৭০/- 

এণসি ইন্সল্যযবল অযার্ (AIA) ৮০/- 

প্রণক্সয়মে (AIA সহ) ণেণ শয়ের সব শয়মাে খরি ৭০০/- 

কযালণসোম (োইয়ট্রর্ে পদ্ধণত) ২০০/- 

িসিরাস (োইয়ট্রর্ে পদ্ধণত) ২০০/- 

কযালণসোম ও িসিরাস (োইয়ট্রর্ে পদ্ধণত) ৩৫০/- 

আিলােণক্সে (অযালাইজা) ৫০০/- 

এণসি ণিোরয়জন্ট িাইবার (এণিএি) ৩০০/- 

ণেউট্রাল ণিোরয়জন্ট িাইবার (এেণিএি) ৭০/- 

ইউণরয়েজ একটিণিটি ৭০/- 

পার অক্সাইি িযাল্য ২০০/- 

েে সপ্রাটিে  োইয়ট্রায়জে (NPN) ইউণরো ২৫০/- 

সপ্রাটিে সল্যযণিণলটি সেস্ট ২০০/- 

ণি িযাটি এণসি (FFA) িযাল্য ২০০/- 
 

তনউতিশন 

ল্যাবলরেরী, 

প্রাতিেম্পদ 

অতেদপ্তর 
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২.২) দাপ্তণরক সসবা 

ক্রণমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধণত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাণপ্তস্থাে 

সসবমূে এবাং  

পণরয়র্াি পদ্ধণত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাণেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

(োম, পদণব, সিাে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সসবার পণরকল্পো প্রণেণ 

অণিদপ্তর/দপ্তর/সাংস্থা/প্রণতষ্ঠাে  ণেজস্ব  

বাৎসণরক কম শ অনুর্ােী  বা ৎসণরক 

কম শপণরকল্পো প্রেেে করয়ব এবাং সস 

অনুর্ােী বাস্তবােে। 

পুব শবতী বৎসয়রর কম শ 

পণরকল্পোর ণববরণী, 

সাংণিস্ট দপ্তর 

ণবোমুয়ে 
পুব শবতী বৎসয়রর 

ণিয়সম্ব্রর মাস 
সাংণিস্ট দপ্তর প্রিাে 

২ 
অবকাঠায়মা স্থাপে ও রক্ষণায়বক্ষণ 

 

বাণষ শক কম শ পণরকল্পোর বরাদ্দ অনুর্ােী 

দরপত্র আহবাে এবাং কার্ শ সম্পাদে 

বরাদ্দপত্র,প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর। 
ণবোমুয়ে ণেি শাণরত সমেসীমা মহাপণরিালক প্রাণণসম্পদ ওণিদপ্তর 

৩ 
ঔষে ক্রয় ও তবিরি 

 

বাণষ শক বরাদ্দ অনুর্ােী উপপণরিালক 

(য়স্টার) দরপত্র আহবাে করয়বে এবাং 

ঔষি ক্রে করয়বে  এবাং অথ শবৎসয়রর 

শুরুয়ত সাংণিস্ট দপ্তয়র সপ্ররে করয়বে। 

প্রয়োজেীে 

বরাদ্দপত্র,উপপণরিালক 

(য়স্টার),৪৮,কাজী 

আলাউণদ্দে সরাি,ঢাকা। 

ণবোমুয়ে সাংণিস্ট অথ শবৎসর 
উপপণরিালক (য়স্টার), প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর 

৪ 
তচতকৎো েরঞ্জাম ক্রয় ও তবিরি 

 

বাণষ শক বরাদ্দ অনুর্ােী উপপণরিালক 

(য়স্টার) দরপত্র আহবাে করয়বে এবাং ঔষি 

ক্রে করয়বে  এবাং অথ শবৎসয়রর শুরুয়ত 

সাংণিস্ট দপ্তয়র সপ্ররে করয়বে। 

প্রয়োজেীে 

বরাদ্দপত্র,উপপণরিালক 

(য়স্টার),৪৮,কাজী 

আলাউণদ্দে সরাি,ঢাকা। 

ণবোমুয়ে সাংণিস্ট অথ শবৎসর 
উপপণরিালক (য়স্টার), প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর 

৫ টিকা উৎপাদন ও তবিরি 

বাণষ শক বরাদ্দ অনুর্ােী পণরিালক প্রণর্ক্ষে, 

গয়বষো ও মুোেণ  এবাং ণপএস ও  

সাংণিস্ট  ণবিাগ দরপত্র আহবাে করয়বে 

এবাং টিকা উৎপাদে করয়বে  এবাং িাণহদা 

অনুর্ােী সাংণিস্ট দপ্তয়র সপ্ররে করয়বে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

এল আর আই, 

মহাখালী, ঢাকা 

**ণবণিয়মাতায়বক 

 
১-৭ ণদে 

পণরিালক প্রণর্ক্ষে, গয়বষো ও মুোেণ  

এবাং ণপএস ও  সাংণিস্ট  ণবিাগ 
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**ক্রণমক োং সসবাসমূহ  টিকার মূল্য  

 প্রাণণসম্পদ গয়বষণা প্রণতষ্ঠাে, মহাখালী, ঢাকা 

গবাণদপশু ও হাঁস-মুরণগর ণবণিন্ন সরায়গর টিকাবীজ উৎপাদে, সাংরক্ষণ ও 

ণবতরয়ণর মাধ্যয়ম সসবা প্রদাে  

 

হাঁস-মুরণগর টিকা সমূহ  

আর.ণি.ণি ১৫/- (১০০ মাত্রা) 

ণব.ণস.আর.ণি.ণি ১৫/- (১০০ মাত্রা) 

িাউল পক্স ৪০/- (২০০ মাত্রা) 

ণপণজেে পক্স ২০/- (১০০ মাত্রা) 

িাক সেগ ৩০/- (১০০ মাত্রা) 

িাউল কয়লরা  ৩০/- (১০০ মাত্রা) 

গাময়বায়রা  ২০০/- (১০০০ মাত্রা) 

মায়রক্স ৩৫০/- (১০০০ মাত্রা) 

সালয়মায়েলা  ৯০/- (২০০ মাত্রা) 

গবাণদ পশুর টিকাসমূহ  

 টিকার নাম মূল্য {োকা (পতরমান)} 

 ক্ষুরায়রাগ (বাইিযায়লন্ট) ৯৬/- (১৬ মাত্রা) 

 ক্ষুরায়রাগ (ট্রাইিযায়লন্ট)) ১৬০/- (১৬ মাত্রা) 

 তিকা ৫০/- (১০০ মাত্রা) 

 বাদলা  ৩০/- (২০ মাত্রা) 

 গলাফুলা  ৩০/- (৫০ মাত্রা) 

 ণপ.ণপ.আর   ৫০/- (১০০ মাত্রা) 

 সগাে পক্স ৫৫ (১০০ মাত্রা) 

 জলাতাংক (য়লপ) ২৫/- (এক মাত্রা) 
 

৬ দুে উৎপাদন ও তবক্রয় 

পণরিালক উৎপাদে এবাং  সাংণিস্ট খামার 

ব্যবস্থাপক  খামায়রর  গািীর ক্ষমতা  

অনুর্ােী ঊৎপাদে করয়বে  এবাং  উৎপাদে 

অনুর্ােী বাজারজাতকরয়ের ব্যবস্থা গ্রহে 

করয়বে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

মন্ত্রোলয়ের মুে 

সম্পণকশত সরকারী 

আয়দর্, সাংণিস্ট 

খামার। 

ণবণি সমাতায়বক প্রণতণদে 
পণরিালক উৎপাদে এবাং  সাংণিস্ট 

খামার ব্যবস্থাপক   
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৭ তডম উৎপাদন ও তবক্রয় 

পণরিালক উৎপাদে এবাং  সাংণিস্ট খামার 

ব্যবস্থাপক  খামায়রর   উৎপাদে ক্ষমতা  

অনুর্ােী  ণিম ঊৎপাদে করয়বে  এবাং  

উৎপাদে অনুর্ােী বাজারজাতকরয়ের 

ব্যবস্থা গ্রহে করয়বে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

মন্ত্রোলয়ের মুে 

সম্পণকশত সরকারী 

আয়দর্, সাংণিস্ট 

খামার। 

ণবণি সমাতায়বক প্রণতণদে 
পণরিালক উৎপাদে এবাং  সাংণিস্ট 

খামার ব্যবস্থাপক   

৮ 
গবাতদপশু ও হাঁে-মুরগী উৎপাদন, 

তবক্রয় ও তবিরি  

পণরিালক উৎপাদে এবাং  সাংণিস্ট খামার 

ব্যবস্থাপক  খামায়রর   উৎপাদে ক্ষমতা  

অনুর্ােী গবাণদপশু  ও হাঁস –মুরগী 

ঊৎপাদে করয়বে  এবাং  উৎপাদে অনুর্ােী 

বাজারজাতকরয়ের ব্যবস্থা গ্রহে করয়বে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

মন্ত্রোলয়ের মুে 

সম্পণকশত সরকারী 

আয়দর্, সাংণিস্ট 

খামার। 

ণবণি সমাতায়বক প্রণতণদে 
পণরিালক উৎপাদে এবাং  সাংণিস্ট 

খামার ব্যবস্থাপক   

৯ নমুনা গ্রহি, পরীিাকরি ও সরাগ তনি যয় 

গবাণদপশু  ও হাঁস-মুরগী  ণবণিন্ন প্রকার 

জাো এবাং অজাো সরায়গ আক্রান্ত হে। এ 

সরাগ সমুহ সমাকায়বলা করার জন্য সঠিক 

সরাগ ণেণ শে প্রয়োজে। প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তয়রর ণসণিআইএল এবাং এি ণি 

আইএল সমুহ এবাং সজলা সিয়েণরোণর 

হাস্পাতাল সমুহ ণবণিন্ন প্রকার েমুো সাংগ্রহ 

কয়র সরাগ ণেণ শে কয়র থায়ক। 

েমুো সোক্তকরয়ের 

জন্য প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র।, ণসণি 

আইএল/এিণি 

আইএল/য়জলা 

সিয়েণরোণর হাসপাতাল 

ণবো মুয়ে প্রণতণদে 
সাংণিস্ট ণপএস ও / এস এস ও/দাণেত্ব 

প্রাপ্তু কম শকতশা 
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*ক্রণমক 

োং 

সসবাসমূহ  সসবার মুে 

 সিয়েণরোণর পাবণলক সহলথ এবাং জুনুটিক সরাগ অনুসন্ধাে ও 

জেসয়িতেতা বৃণদ্ধর মাধ্যয়ম সসবাদাে 

ণবোমুয়ে 

 ণস.ণি.আই.এল 

গবাণদপশু, হাঁস-মুরণগ ও সপাষ্য প্রাণীর সরাগ অনুসন্ধাে েমূো ও 

র্াবতীে পরীক্ষা করা 

ণবোমুয়ে 

 পশুপাণখর ণবণিন্ন খায়দ্য িাাংগাস ও েণক্সয়ের মাত্রা ণেরূপে করা  ণবোমুয়ে 

 ণবণিন্ন প্রজাণতর পশুপাণখর খাদ্য তাণলকা প্রণেে ও খামার সাংক্রান্ত 

র্াবতীে পরামর্ শ প্রদাে  

ণবোমুয়ে 

 পশুপুণষ্ট 

পশুপাণখর খাদ্য ও ণবণিন্ন িরয়ণর খাদ্য উপকরয়ণর রাসােণেক 

ণবয়িষণ  

ণেি শাণরত মূয়ে  
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 আদ্র শতা (Moisture) ৭০/- 

 শুষ্ক পদাথ শ (DM) ৭০/- 

 ক্রুি সপ্রাটিে (CP) ২০০/- 

 ইথার এক্সট্রাক্ট (EE) ১৫০/- 

 ক্রুি িাইবার (CF) ৩০০/- 

 অযার্ (Ash) ৭০/- 

 এণসি ইন্সল্যযবল অযার্ (AIA) ৮০/- 

 প্রণক্সয়মে (AIA সহ) ণেণ শয়ের সব শয়মাে খরি ৭০০/- 

 কযালণসোম (োইয়ট্রর্ে পদ্ধণত) ২০০/- 

 িসিরাস (োইয়ট্রর্ে পদ্ধণত) ২০০/- 

 কযালণসোম ও িসিরাস (োইয়ট্রর্ে পদ্ধণত) ৩৫০/- 

 আিলােণক্সে (অযালাইজা) ৫০০/- 

 এণসি ণিোরয়জন্ট িাইবার (এণিএি) ৩০০/- 

 ণেউট্রাল ণিোরয়জন্ট িাইবার (এেণিএি) ৭০/- 

 ইউণরয়েজ একটিণিটি ৭০/- 

 পার অক্সাইি িযাল্য ২০০/- 

 েে সপ্রাটিে  োইয়ট্রায়জে (NPN) ইউণরো ২৫০/- 

 সপ্রাটিে সল্যযণিণলটি সেস্ট ২০০/- 

 ণি িযাটি এণসি (FFA) িযাল্য ২০০/- 
 

১০ 
অতেদপ্তলরর গলবষিা কার্ যক্রম প্রনয়ন ও 

বাস্তবায়ন 

প্রাণণসম্পয়দর  সাংরক্ষণ, গয়বষণা, উৎপাদে 

বৃণির জন্য ণবণিন্ন প্রকার গয়বষোর 

প্রয়োজে পয়ি। এ জন্য প্রকল্প এবাং কম শসুিী 

আকায়র কার্ শক্রম গ্রহে করা হে।  

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

প্রাণণসপদ অণিদপ্তর 
ণবোমুয়ে 

বাণষ শক পণরকল্পো 

অনুর্ােী 
মহাপণরিালক, প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর 

১১ 
েরকাতর রাজস্ব আদায় ও সকাষাগালর 

জমা প্রদান 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তয়রর ণবণিন্ন িরয়ের 

সসবা এবাং পে ণবক্রে  বাবদ রাজস্ব আদাে 

করা হয়ে থায়ক  এবাং  সাংণিস্ট  সট্রজারীয়ত  

ণেেণমত জমা প্রদাে করা হয়ে থায়ক। 

সরকাণর প্রজ্ঞাপে/ 

আয়দর্ / ণবণি, সাংণিস্ট 

ণবিাগ/র্াখা।। 

প্রজ্ঞাপে/ণবণি 

সমাতায়বক 
প্রণতণদে মহাপণরিালক/সাংণিস্ট দপ্তর/সাংস্থা 
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১২ ব্যান্ডউইে ক্রয় 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তয়রর আইণসটি কার্ শক্রম 

সিল রাখার জন্য  সেলয়েে কণমউণেয়কর্ে 

ণলণময়েি সথয়ক  িাণহদা অনুসায়র ব্যান্ড 

উইথ ক্রে করা হে । প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর 

এবাং সদর্ এবাং ণবয়দয়র্র সকল 

দপ্তর/সাংস্থার সায়থ সর্াগায়র্াগ রক্ষা করা 

হে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

প্রাণেসম্পদ অণিদপ্তর 
ণবোমুয়ে সাব শক্ষণণক 

মহাপণরিালক প্রাণণসম্পদ/ দাণেত্বপ্রাপ্ত 

কম শকতশা 

১৩ 

অণিদপ্তয়রর ণবণিন্ন র্াখাে এবাং মাঠ 

পর্ শায়ের অণিয়সর বায়জে বরাদ্দ 

প্রদাে। 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তয়রর ব্যে ণেব শাহ করার 

জন্য দুই পর্ শায়ে বায়জে বরাদ্দ সপয়ে থায়ক। 

উক্ত বরাদ্দ সথয়ক  ণবণিন্ন  ণবিাগ ও 

দপ্তয়রর জন্য বরাদ্দ প্রদাে করা হয়ে হায়ক। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

প্রাণেসম্পদ অণিদপ্তর। 
ণবোমুয়ে 

বায়জে বরাদ্দ প্রাণপ্তর 

পর 

মহাপণরিালক প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর / 

উপপণরিালক প্রর্াসে-২ (ণহসাব ও 

বায়জে)। 

১৪ 
দূয়র্ শাগ ও জলবায়ু পণরবতশে 

সমাকায়বলাে প্রয়োজেীে ব্যবস্থা গ্রহণ। 

কায়লর ণববতশয়ে জলবায়ু পণরবতশে হয়ে। 

িলশ্রুণতয়ত দুয়র্ শাগ বৃণদ্ধ পায়ে। প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তয়রর দয়র্ শাগ সমাকাণবলাে  

কযাপাণসটি ণবণডাং সহ দুয়র্ শাগ সহের্ীল 

কার্ শক্রম গ্রহব করা হয়ে থায়ক 

প্রয়োজেীে পণরকল্পো 

ও  বরাদ্দপত্র, 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ল য সাব শক্ষণণক 

মহাপণরিালক প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর / 

সিাকাল পয়েন্ট কম শকতশা। 

(িািঃ সমািঃ রণিকুল ইসলাম 

উপয়জলা প্রাণণসম্পদ কম শকতশা(এল/আর) 

০১৭১২১৬৪৯৬১। 

Email- 

rislamdls@gmail.com 

www.dls.gov.bd) 

 

ণব.দ্র.  ১। সরকাণর সর্ সকাে প্রণতষ্ঠাে এবাং আওতািীে অণিদপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রণতষ্ঠাে, উন্নেে সহয়র্াগী সাংস্থা ও দাপ্তণরকিায়ব সম্পৃক্ত সদণর্/ণবয়দণর্ সবসরকাণর প্রণতষ্ঠােয়ক প্রদি সসবা। উদাহরণ: বায়জে বরাদ্দ/ ণবিাজে, 

অথ শ ছাি, মতামত গ্রহণ।  

২। সসবাগ্রহণকারী সবসরকাণর প্রণতষ্ঠাে end user ো হয়ল অথবা সকাে চুণক্তর আওতাে প্রদি সসবা দাপ্তণরক সসবার অন্তর্ভ শক্ত হয়ব। উদাহরণ: ণবটিআরণস-এর ণেকে সথয়ক ব্যান্ডউইিথ  ক্রে। 

২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 

ক্রণমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধণত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাণপ্তস্থাে 

সসবমূে এবাং  

পণরয়র্াি পদ্ধণত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাণেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

(োম, পদণব, সিাে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

mailto:rislamdls@gmail.com
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১ 
কম শকতশা কম শিারীয়দর শূে পয়দর সাংখ্যা 

প্রণেে 

প্রাে ৬৭ বৎসয়রর পুরাতে অণিদপ্তয়রর 

কম শকতশা কম শিারীয়দর অয়েয়কই অবসয়র  

বা অন্যান্য কারয়ে পদসমুহ খাণল হয়ে। 

কম শকতশা কম শিারীয়দর দাণেত্ব বন্টয়ের জন্য 

কম শকতশা/কম শিারীয়দর শুন্যয পয়দর সাংখা 

প্রেেণ করা হে। 

ণবণিন্ন ণবিাগ / দপ্তয়রর 

শুন্য পয়দর তাণলকা, 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ে মাণসক 

 

মহাপণরিালক প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর/সাংণিস্ট দপ্তর প্রিাে 

২ 
কম শকতশা কম শিারীয়দর শূে পদ পূরয়ের 

প্রয়োজেীে ব্যবস্থা গ্রহণ 

কম শকতশা কম শিারীয়দর শুন্য পয়দর তাণলকা 

প্রেেয়ের পর প্রর্াসণেক মন্ত্রোলয়ের 

সম্মণতক্রয়ম শুন্য পদ পুরয়ের প্রয়োজেীে 

ব্যবস্থা করা হে। পণত্রকাে ণবজ্ঞণপ্ত প্রদায়ের 

পর ণলণখত এবাং সমৌণখজ পণরক্ষাা্র মাধ্যয়ম 

সমিাণিণিক তাণলকা  প্রণেে কয়র 

ণেয়োগপত্র প্রদাে করা হে। 

আয়বদেপত্র, প্রাণেসম্পদ 

অণিদপ্তর 
ণবোমুয়ে বাৎসণরক 

মহাপণরিালক/পণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে 

৩ 
কম শকতশা কম শিারীয়দর ইেসাণি শস 

প্রণর্ক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

কম শকতশা কম শিারীয়দর দক্ষতা বৃণদ্ধর জন্য 

কম শরত কম শকতশা কম শিারীয়দর কম শস্থল এর 

িাণহদা সমাতায়বক প্রণর্ক্ষণ ণেরুপে কয়র 

প্রণর্ক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হে।  

কম শকতশা কম শিারীয়দর 

তাণলকা,প্রাণেসম্পদ 

অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ে িাণহদা ণিণিক 
মহাপণরিালক/পণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে 

৪ 
কম শকতশা কম শিারীয়দর পয়দান্নণতর জন্য 

পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।  

প্রাণেসম্পদ অণিদপ্তয়রর কযািার 

কম শকতশায়দর পয়দান্নণতর জন্য ণবিাগীে 

এবাং পয়দান্নণতর পণরক্ষাে উিীণ শ হয়ত হে। 

কম শকতশায়দর তাণলকা অনুর্ােী  ব্যবস্থা করা 

হে। 

কম শকতশা কম শিারীয়দর 

তাণলকা, প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ল য িাণহদা ণিণিক 
মহাপণরিালক/ পণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে 

৫ প্রকল্প/কম শসূিী প্রণেে 

আধুণেক ণবজ্ঞাে ব্যবস্থাে প্রাণণসম্পয়দর 

উন্নণতর জন্য সদয়র্র িাণহদা অনুর্ােী 

প্রকল্প/ কম শসুিী ততরী করা হে। প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তয়রর োণন্নাং সসল ক র্তশ ক  

প্রকল্প/কম শসুিী প্রেেণ করা হয়ে থায়ক। 

ণিণপণপ/টিণপণপ, 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর। 
ণবোমুয়ে িাণহদা ণিণিক 

 প্রর্াসণেক মন্ত্রোলয়ের সণিব / 

মহাপণরিালক প্রাণেসম্পাদ অণিদপ্তর 
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৬ 
প্রকল্প পণরিালক/প্রকল্প সমন্বেকারী 

পণরিালক ণেয়োয়গর প্রস্তাব ততরী। 

প্রাণেসম্পদ অণিদপ্তয়রর উন্নেে প্রকল্প সমুহ 

বাস্তবােয়ের জন্য অণিদপ্তয়রর কম শকতশায়দর 

মধ্য সথয়ক সর্াগ্য কম শকতশায়ক  প্রকল্প 

পণরিালক এবাং কম শসুিী সমন্নেকারী 

পণরিালক ণহসায়ব ণেয়োগ প্রদাে করা হে। 

একায়িণমক সেদপত্র 

এবাং বাৎসণরক 

সগাপেীে প্রণতয়বদে, 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ে িাণহদা ণিণিক 
 প্রর্াসণেক মন্ত্রোলয়ের সণিব / 

মহাপণরিালক প্রাণেসম্পাদ অণিদপ্তর 

৭ 

কম শকতশা কম শিারীয়দর 

োইময়েল/ণসয়লকর্ে সগ্রি প্রাণপ্তর 

প্রয়োজেীে ব্যবস্থা গ্রহণ। 

েে কযািার কম শকতশা কম শিারীয়দর  ণেেণমত 

সবতে বৃণদ্ধর জন্য  কণমটি গঠে কয়র োইম 

সেল/ ণসয়লকর্ে  প্রদায়ের ব্যবস্থা গ্রহে 

করা হে। 

একায়িণমক সেদপত্র 

এবাং বাৎসণরক 

সগাপেীে প্রণতয়বদে, 

প্রাণেসম্পদ অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ে িাণহদা ণিণিক 

মহাপণরিালক প্রাণেসম্পাদ 

অণিদপ্তর/পণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে/উপপণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে-১ প্রাণেসম্পাদ অণিদপ্তর 

৮ 
অণিদপ্তয়রর আইণসটি কার্ শক্রম সণক্রে 

রাখার প্রয়োজেীে ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ণবিাগীে/আন্তিঃ 

ণবিাগীে/য়দর্ীে/আন্তিঃয়দর্ীে সর্াগায়র্াগ 

রক্ষার জন্য  প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তয়রর 

আইণসটি কার্ শক্রম পণরিালোকরা হে। 

কম শকতশা ও কম শিারীয়দর 

তাণলকা, প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ে সাব শক্ষণেক 
মহাপণরিালক/দাণেিপ্রাপ্ত 

কম শকতশা/কম শিারী 

৯ 

কম শকতশা কম শিারীয়দর কোয়ণর জন্য 

প্রণতণেণি ণেয়োয়গর প্রয়োজেীে ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

কম শকতশা কম শিারীয়দর কোয়ের জন্য 

ণবণিন্ন সাংগঠয়ের ণেেণমত ণেব শািে 

অনুষ্ঠায়ের আয়োজে করা হে এবাং 

প্রণতণেণি ণেব শািয়ের আয়োজে করা হে। 

পুব শবতী বৎসয়রর 

ণেব শাণিত প্রণতণেণিয়দর   

ণেব শািয়ের কাগজপত্র, 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ে ণবণি সমাতায়বক 
মহাপণরিালক/দাণেিপ্রাপ্ত 

কম শকতশা/কম শিারী 

১০ 
লণজণষ্টক মালামায়লর িাণহদা ণেরূপে, 

সাংগ্রহ, ক্রে ও রক্ষণায়বক্ষণ 

অণিদপ্তয়রর পণরবহে র্াখার প্রয়োজেীে 

মালামাল ক্রে, সাংরক্ষয়ের জন্য প্রয়োজেীে 

ব্যবস্থা গ্রহণ, দাপ্তণরক মালামাল  তাণলকা 

অনুর্ােী ক্রে করা হে।  

পুব শবতী বৎসয়রর 

তাণলকা, প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ল য 
প্রণত পুব শবতী বৎসয়রর 

সম/জুে মাস 

মহাপণরিালক প্রাণেসম্পাদ 

অণিদপ্তর/পণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে/উপপণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে-২(ণহসাব ও বায়জে) প্রাণেসম্পাদ 

অণিদপ্তর 

১১ 

কম শকতশা কম শিারীয়দর আবাণসক িবয়ের 

িাণহদা ণেরূপে, িবে স্থাপে, সমরামত ও 

সাংরক্ষণ। 

কম শকতশা/কম শিারীয়দর আবাণসক  িবয়ের 

িাণহদা ণেরুপে করা হে এবাং সস অনুসায়র 

িবে ণণম শায়ের প্রস্তাব করা হে। বতশমাে 

িবে সমুহ সমরামত অ সাংরক্ষণ করা হে। 

ণলণখত েকর্া/ 

ণিজাইে/িবে ণণম শায়ের 

কাগজপত্র, প্রাণণসম্পদ 

অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ে  
প্রণত পুব শবতী বৎসয়রর 

সম/জুে মাস 

মহাপণরিালক প্রাণেসম্পাদ 

অণিদপ্তর/পণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে/উপপণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে-১ প্রাণেসম্পাদ অণিদপ্তর 

১২ 
কম শকতশা কম শিারীয়দর ছুটি, ণজণপএি 

অণগ্রম প্রদাে 

কম শকতশা/কম শিারীয়দর িাণহদা অনুর্ােী , 

ছুটি  এবাং  ণজণপএি অণগ্রম প্রদাে করা 

হে। 

আয়বদেপত্র এবাং 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র, 

প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর। 

ণবোমুয়ে   িাণহদা অনুর্ােী 

মহাপণরিালক প্রাণেসম্পাদ 

অণিদপ্তর/পণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে/উপপণরিালক প্রাণণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে-১ প্রাণেসম্পাদ অণিদপ্তর 
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ণব.দ্র. অিযন্তরীণ জেবল (আওতািীে অণিদপ্তর/দপ্তর/সাংস্থাসহ) এবাং একই প্রণতষ্ঠায়ের অন্য র্াখা/অণির্াখা/অনুণবিাগ-সক প্রদি সসবা। উদাহরণ: লণজণস্টকস, ছুটি, ণজণপএি অণগ্রম। 
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২.৪) আওতািীে অণিদপ্তর/দপ্তর/সাংস্থা কর্তশক প্রদি সসবা 

 

আওতািীে অণিদপ্তর/দপ্তর/সাংস্থাসমূয়হর ণসটিয়জন স িাে শার ণলঙ্ক আকায়র যুক্ত করয়ত হয়ব। 

 

৩) আপোর কায়ছ আমায়দর প্রতযার্া 

ক্রণমক প্রণতশ্রুত/কাণিত সসবা প্রাণপ্তর লয়ক্ষয করণীে 

১ স্বোংসম্পূণ শ আয়বদে জমা প্রদাে 

২ র্থার্থ প্রণক্রোে প্রয়োজেীে ণিস পণরয়র্াি করা 

৩ সাক্ষায়তর জন্য ণেি শাণরত সময়ের পূয়ব শই উপণস্থত থাকা 

৪ সসবা পাওোর জন্য অয়পক্ষা করা 

৫ সসবাদােকারী প্রণতষ্ঠােয়ক প্রয়োজেীে সহয়র্াগীতা প্রদাে করা 

 

ণব.দ্র. সািারণত সর্সকল কারয়ণ আয়বদে বাণতল হে অথবা সসবা প্রদাে সম্ভব হেো তা ণবয়িষণ কয়র ছক পূরণ করয়ত হয়ব। ণকছু ণবষে সকল প্রণতষ্ঠায়ের জন্য একই হয়ব এবাং ণকছু ণবষে আলাদা হয়ব।

Citizen's%20Charter%20for%20Wall%2029-9.doc
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৪) অণিয়র্াগ প্রণতকার ব্যবস্থাপো (GRS) 

সসবা প্রাণপ্তয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাণেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশার সয়ে সর্াগায়র্াগ করুে। তার কাছ সথয়ক সমািাে পাওো ো সগয়ল ণেয়নাক্ত পদ্ধণতয়ত সর্াগায়র্াগ কয়র আপোর সমস্যা অবণহত করুে। 

ক্রণমক কখে সর্াগায়র্াগ করয়বে 
কার সয়ে সর্াগায়র্াগ 

করয়বে 
সর্াগায়র্ায়গর ঠিকাো 

ণেষ্পণির 

সমেসীমা 

১ দাণেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা সমািাে 

ণদয়ত ো পারয়ল 

অণিয়র্াগ ণেষ্পণি 

কম শকতশা (অণেক) 

োম ও পদণব: িািঃ পল্লব কুমার দি,  

সহকারী পণরিালক, প্রণর্ক্ষণ, প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর। 

সিাে: ০২-৯১১৫৯৩৬ 

ইয়মইল: training@dls.gov.bd 

            adtraining.dls@gmail.com 

ওয়েব: www. dls.gov.bd 

ণতে মাস 

২ 

অণিয়র্াগ ণেষ্পণি কম শকতশা 

ণেণদ শষ্ট সময়ে সমািাে ণদয়ত 

ো পারয়ল 

আণপল কম শকতশা 

োম ও পদণব:  িা. আবদুল জব্বার ণর্কদার, 

মহাপণরিালক, প্রাণণসম্পদ অণিদপ্তর। 

সিাে:০২-৯১০১৯৩২ 

ইয়মইল: dg@dls.gov.bd 

            dgdls16@gmail.com 

ওয়েব: www. dls.gov.bd 

এক মাস 

৩ আণপল কম শকতশা ণেণদ শষ্ট সময়ে 

সমািাে ণদয়ত ো পারয়ল 

সণিব,মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পদ মন্ত্রণালে 

োম ও পদণব: রওনক মাহমুদ,  

সণিব, মৎস্য ও প্রাণণসম্পদ মন্ত্রণালে। 

সিাে:০২-৭১৬৪৭০০ 

ইয়মইল:secretary@mofl.gov.bd 

ওয়েব: www. mofl.gov.bd 

ণতে মাস 

ণব.দ্র. 

• মন্ত্রণালয়ের অণিয়র্াগ ণেষ্পণি কম শকতশা হয়বে একজে যুগ্মসণিব। আণপল কম শকতশা হয়বে একজে সজযষ্ঠ যুগ্মসণিব/অণতণরক্ত সণিব; 

• অণিদপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রণতষ্ঠােসমূয়হর অণিয়র্াগ ণেষ্পণি কম শকতশা হয়বে সাংণিষ্ট প্রণতষ্ঠায়ের একজে সজযষ্ঠ কম শকতশা। এ সক্ষয়ত্র মন্ত্রণালয়ের অণেক আণপল কম শকতশা ণহসায়ব ণবয়বণিত হয়বে; 

• ণবিাগীে পর্ শায়ের প্রণতষ্ঠােসমূয়হর অণিয়র্াগ ণেষ্পণি কম শকতশা হয়বে সাংণিষ্ট প্রণতষ্ঠায়ের একজে কম শকতশা। অণিদপ্তর/মন্ত্রণালে পর্ শায়ের অণেক আণপল কম শকতশা ণহসায়ব ণবয়বণিত হয়বে; 

• ইউণেেে, উপয়জলা এবাং সজলা পর্ শায়ের দপ্তরসমূয়হর অণিয়র্াগ ণেষ্পণি কম শকতশা হয়বে সাংণিষ্ট দপ্তয়রর সজলা পর্ শায়ের একজে কম শকতশা। ণবিাগীে পর্ শায়ের অণেক আণপল কম শকতশা ণহসায়ব গে হয়বে।  

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

