অধিদপ্তর/ দপ্তররর নাম: প্রাধিসম্পদ অধিদপ্তর
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
১। অবিস প্প্রািাইল
ক) একনজগর অবিস
প্রবিষ্ঠাগনর নাম

িাাংলা

প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর

ইাংগরবজ

Department of Livestock Services

সাংবিপ্ত

DLS

অবিস প্রিাগনর পদবি

মহাপবরচালক

বনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাে

অবিগসর সাংখ্যা

প্মাট ৮৪৩ বিভােীয় অবিস: ৮ প্জলা অবিস: ৬৪

জনিল

১৩০৫২

অবিগসর ঠিকানা

কৃবি খামার সড়ক, িামমগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্ াোগ াে (ই-প্মইল,
প্িান, িযাক্স)

dgdls16@gmail.com

মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়

dg@dls.gov.bd

প্িান: 02-9101932
ওগয়িসাইগটর ঠিকানা
ািায়াগির িণ মনা
(গুেল ম্যাপসহ)

www.dls.gov.bd
url: http://www.dls.gov.bd/site/office/8a9d06de-0627-4005-aa98171ba7ce5089/-

খ) অবিগসর বভশন ও বমশন :
বভশনঃ 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।
ে) অবিগসর পবরবচবি ও ছবিঃ
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 কমযপনরকল্পিা গ্রহি করা হলয়লে। ২০২০-২১ অথ যবেলর নজনিনপলত নিরমূলল্য প্রানিসম্পদ খালতর
অবদাি ১.৪৪% এবং প্রবৃনির হার ৩.৮০% । শমাে কৃনষজ নজনিনপ’লত প্রানিসম্পদ খালতর অবদাি ১৩.১০%। জিসংখ্যার প্রায়
২০% প্রতযে এবং ৫০% পলরােভালব প্রানিসম্পদ খালতর ওপর নিভযরশীে। অনধকন্তু প্রানিজ আনমলষর প্রধাি উৎস 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 ১৯৩.৩৮ নম.নে/নদি, ১৩৬.১৮ গ্রাম/নদি, ও ১২১.১৮ টি/বের এ উন্নীত হলয়লে। িাাংলাগদশ স্বািীন হওয়ার পর
১৯৭২ সাগল প্রাবণসম্পগদর সদর দপ্তরটি ১০৫/১০৬ মবিবিল িাবণবজযক এলাকায় এিাং িৎপরিিীগি আলাউবিন প্রাগে স্থানান্তবরি

হয়। পগর জাবির জনক িঙ্গিন্ধু প্শখ মুবজবুর রহমাগনর বনগদ মগশ মহকুমা ও থানা প মায় প মন্ত বনগয়াবজি বেগ্রীিারী কমমকিমাগদর পদ
১৯৭৩ সাগলর ১ জুলাই প্থগক ১ম প্েণীর ম মাদায় উন্নীি করা হয়। সি মগশি ১৯৮৪ সাগল িামমগেগট অিবস্থি কৃবি খামার সড়গক
অবিদপ্তগরর জন্য নিবনবমমি বনজস্ব ভিগন স্থায়ীভাগি স্থানান্তবরি করা হয়। ১৯৮৯ সাগলর জুলাই মাগস পশুপালন অবিদপ্তগরর নাম
পবরিিমন কগর পশুসম্পদ অবিদপ্তর করা হয়। এভাগি কাগলর পবরক্রমায় ২০১১ সাগল পশুসম্পদ অবিদপ্তর ‘প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর’
নাগম নি াত্রা শুরু কগর।

ম
ঘ) অবিগসর অোগনাগ্রাম
ঙ) প্সিার িাবলকা
প্সিার নাম

প্সিাপ্রাবপ্তর প মায় (মন্ত্রণালয়/
সাংস্থার প্রিান কা মালয়/ বিভােীয়/
আঞ্চবলক/ প্জলা/ উপগজলা/
ইউবনয়ন প মায়)
অবিদপ্তর

প্সিার িরন

ক্রম

নােবরক প্সিা

০১

পশুখাদ্য তিরী (বিে বমল) লাইগসন্স (কযাোগনর-১) প্রদান

’’

০২

পশুখাদ্য তিরী (প্ভট বপ্রবমক্স) লাইগসন্স (কযাোগনর-১) প্রদান

অবিদপ্তর

,,

০৩

পশুখাদ্য আমদাবন, সাংরিণ ও িাজারজািকরণ (কযাোগনর-২)
লাইগসন্স প্রদান

অবিদপ্তর

’’

০৪

মুরবের গ্রান্ড প্যাগরন্ট স্টক (বজবপ) খামার (প্েণী বনবি মগশি)
বনিন্ধন প্রদান

অবিদপ্তর

’’

০৫

পশুপুবি উপকরণ, টিকা ও ঔিি আমদানী/ রপ্তানীর অনাপবি
সনদ প্রদান

অবিদপ্তর

’’

০৬

েরু, মবহি, ছােল, প্ভড়া, উট, দুম্বা, খরগোশ, মুরেীর িাচ্চা
(টাবকম সহ), এমব্রাগয়া, বহমাবয়ি বসগমন, েগিিণার প্রগয়াজনীয়

অবিদপ্তর

নমুনা ও প্রাবণজাি পণ্য আমদাবনর অনাপবি সনদ প্রদান
’’

০৭

েরু, মবহি, ছােল, প্ভড়া, উট, দুম্বা, খরগোশ, মুরেীর িাচ্চা
(টাবকম সহ), এমব্রাগয়া, বহমাবয়ি বসগমন, েগিিণার প্রগয়াজনীয়
নমুনা ও প্রাবণজাি পণ্য রপ্তানীর অনাপবি সনদ প্রদান

অবিদপ্তর

’’

০৮

প্রাবণ ও প্রাবণজাি পণ্য আমদাবন/ রপ্তানীর প্িগত্র প্ভগটবরনাবর
ম
প্হলথ সাটিবিগকট/ প্সগনটাবর সাটিবিগকট
প্রদান

অবিদপ্তর

’’

০৯

প্পািা প্রাবণ আমদাবন/ রপ্তানীর অনাপবি সনদ প্রদান

অবিদপ্তর

’’

১০

েিাবদপশুর শুক্রানু প্রবক্রয়াজািকরণ ল্যািগরটরী (বুল প্স্টশন)
বনিন্ধন প্রদান

অবিদপ্তর

’’

১১

প্রাণী প্রাে বনণ ময় েগিিণাোর (প্িসরকাবর) এিাং প্রাণী হাসপািাল
(প্িসরকাবর) বনিন্ধন প্রদান

অবিদপ্তর

’’

১২

সাগপর খামার (প্িসরকাবর) এিাং কুবমগরর খামার (প্িসরকাবর)
বনিন্ধন প্রদান

অবিদপ্তর

’’

১৩

পশুখাগদ্যর রাসায়বনক বিগেিণ

অবিদপ্তর

১৪

প্রাবণসম্পদ সম্পবকমি খসড়া আইন, বিবি ও নীবিমালা প্রণয়গন
প্রশাসবনক মন্ত্রণালয়গক সহায়িা প্রদান

অবিদপ্তর

’’

১৫

আমদানি িীনত আলদশ প্রিয়লি প্রশাসবনক মন্ত্রণালয় ও জািীয়
রাজস্ব প্িাে মগক সহায়িা প্রদান

অবিদপ্তর

’’

১৬

নবনভন্ন মন্ত্রিােয় প্রিীত খসড়া আইন, বিবি ও নীবিমালার উপর
মিামি প্রদান

অবিদপ্তর

’’

১৬

শবসরকানর উন্নয়ি সংিা এবং অন্যান্য সরকানর/ শবসরকানর
সংিা কতৃযক উন্নয়িমূেক কার্ যক্রম বাস্তবায়লি কানরগরী সহয়তা
ও মতামত প্রদাি

অবিদপ্তর

’’

১৮

জাতীয়/ ববনিক পর্ যালয় প্রানিলরাগ শিাটিনফলকশলির দানয়ে
পােি

অবিদপ্তর

’’

১৯

জাতীয় দীর্ যলময়াদী ও মধ্যলময়াদী পনরকল্পিা প্রিয়লি কানরগরী
তথ্যানদ ও পরামশয প্রদাি

অবিদপ্তর

’’

২০

শদশীয় ও ববলদনশক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ি প্রকলল্পর উপর মতামত
প্রদাি

অবিদপ্তর

’’

২১

শভলেনরিানর নবিনবদ্যােয় ও কলেলজ ইণ্টাি যশীপ কার্ যক্রম
বাস্তবায়লি সহয়তা প্রদাি

অবিদপ্তর

প্রাবিষ্ঠাবনক
প্সিা

২। প্সিা প্প্রািাইল
ক) প্সিার নাম: পশুখাদ্য আমদাবন, সাংরিণ ও িাজারজািকরণ (কযাোগনর-২) লাইগসন্স প্রদান
খ) প্সিাটি সহবজকরগণর প্ ৌবিকিাঃ
িিমমাগন আগিদন দাবখল পদ্ধবিগি ম্যানুয়াবল অবিদপ্তগরর ফ্রন্ট প্েগে আগিদন গ্রহণ করা, প্রগয়াজনীয় কােজপগত্রর পূণ মাঙ্গ
িাবলকা ওগয়িসাইগট না থাকা, আগিদনকারী সঠিকভাগি আগিদন করগি না পারা, বিদ্যমান প্রবক্রয়ায় িাপ প্িশী থাকায় লাইগসন্স

প্পগি সময় প্িশী লাগে এিাং ািায়াগির জন্য অবিবরি অথ ম ও সময় ব্যয় হয়। এমিািস্থায়, প্সিাটির গুণেিমান বৃবদ্ধ এিাং
TCV কমাগনার মাধ্যগম প্সিাগ্রবহিার সন্তুবি অজমগনর লগিয উি প্সিা সহবজকরগণর পদগিপ গ্রহণ করা হগয়গছ।
ে) প্সিাপ্রাবপ্তর প্মৌবলক িথ্যাবদ
বিিয়

িথ্যাবদ

১

প্সিা প্রদানকারী অবিস

প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর

২

প্সিার সাংবিপ্ত বিিরণ

৩

িাবি মক প্সিা গ্রহণকারীর সাংখ্যা

আলবদিকারী মহাপনরচােক বরাবলর নিধ যানরত ফরলম আলবদি
করলবি। সংনিষ্ট শাখা প্রধাি কতৃযক র্াচাই বাোই করার পর ও
নবভাগীয় পনরচােক এর নিকে শথলক পনরদশযি প্রনতলবদি পাওয়ার
পর ১৫ সদস্য নবনশষ্ট কনমটির সভায় অনুলমানদত হলে োইলসন্স
প্রদাি করা হয়।
১৫০

৪

প্সিাপ্রাবপ্তর শিমািবল

৫

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা ও কমমচারী

৬

প্সিাপ্রাবপ্তর সময়

৬০ কার্ যনদবস

৭

প্সিা প্রাবপ্তগি প্রগয়াজনীয় কােজপত্র

বনম্নিবণ মি প্মাট ০৮ িরগনর কােজপত্রাবদ দাবখল সাগপগি
অগিদনপত্র বিগিচনা করা হয়:

উপযুি প্সিাগ্রবহিার মানসম্মি সাংরিণাোর ও িারন িমিার
বিিরণ (োগনজ, হাইগগ্রাবমটার, িায়ার extinguisher, রুম
থাগমমাবমটার, এিাং প্রগ াজয প্িগত্র এবস), হালনাোদ প্েে লাইগসন্স
ও আয়কর সনদ, হালনাোদ আহকাি প্রবজগেশন সনদ,
আমদাবনিব্য পগণ্যর নাম ও প্প্রাোক্ট প্ব্রাবশয়ার।
অন্যান্য প্ াগ্যিা থাকা সাগপগি।
ো. প্মাঃ শাবহনুর আলম
উপপবরচালক
প্রাবণস্বাস্থয শাখা
প্িান: ০২-৯১১৫৯৬৮ প্মািা: ০১৭১২৬৩৯৬২২
ইলমইে: health@dls.gov.bd
adhealthdls@gmail.com

ক) বনি মাবরি িরগম আগিদন
(প্রাবপ্তস্থান: পশুখাদ্য বিবিমালা, ২০১৩ এর িিবসল-১১, িরম-২ এিাং
www.dls.gov.bd)

খ) ছবি
ে) জািীয় পবরচয়পত্র (NID)
ঘ) মানসম্মি সাংরিণাোর ও িারন িমিার বিিরণ (োগনজ, হাইগগ্রাবমটার,
িায়ার extinguisher, রুম থাগমমাবমটার, এিাং প্রগ াজয প্িগত্র এবস)
ঙ) হালনাোদ প্েে লাইগসন্স ও আয়কর সনদ
চ) হালনাোদ আহকাি প্রবজগেশন সনদ
ছ) আমদাবনিব্য পগণ্যর নাম ও প্প্রাোক্ট প্ব্রাবশয়ার।
জ) প্েজারী চালান াচাইকৃি

৮

প্সিাপ্রাবপ্তর জন্য খরচ

সরকার বনি মাবরি বি

৯

প্সিাপ্রাবপ্তর জন্য ািায়াগির সাংখ্যা

৩-৪ িার

১০ সাংবেি আইন/বিবি/নীবিমালার িাবলকা
১১

প্সিা প্পগি ব্যথ ম হগল পরিিী প্রবিকারকারী
কমমকিমা, পদবি, ইগমইল ও প্িান

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০, পশুখাদ্য বিবিমালা ২০১৩,
আমদানী নীবি আগদশ ২০১৫-২০১৮, রপ্তাবন নীবিমালা ২০১৫২০১৮
িাঃ পল্লব কুমার দত্ত, উপপনরচােক, প্রনশেি, প্রানিসম্পদ
অনধদপ্তর।
শফাি: ০২-৯১১৫৯৩৬
ইলমইে: training@dls.gov.bd
adtraining.dls@gmail.com
ওলয়ব: www. dls.gov.bd
এিাং

এস এম প্িরগদৌস আলম

অবিবরি সবচি (প্রাবণসম্পদ-১)
মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
০২-৯৫৭৪৪৯৫
js_livestock@mofl.gov.bd
১২

প্সিা প্রাবপ্ত/ প্রদাগনর প্িগত্র অসুবিিা/ সমস্যা /
চযাগলঞ্জসমূহ

১৩ অন্যান্য

০১. ম্যানুয়াবল অবিদপ্তগরর ফ্রন্ট প্েগে আগিদন গ্রহণ করা
০২. প্রগয়াজনীয় কােজপগত্রর িাবলকা পূণ মাঙ্গভাগর ওগয়িসাইগট না
থাকায় আগিদনকারী সঠিকভাগি আগিদন করগি না পারা
০৩. বিদ্যমান প্রবক্রয়ায় িাপ প্িশী থাকায় লাইগসন্স প্পগি সময়
প্িশী লাগে
০৪. ািায়াগির জন্য অবিবরি অথ ম ও সময় ব্যয় হয়।
প্রগ াজয নয়

ঘ) বিদ্যমান প্সিা-পদ্ধবি বিগেিণ
প্সিা প্রদাগনর িাপ

কা মক্রম

িাপ-১
িাপ-২
িাপ-৩
িাপ-৪

বনি মাবরি িরগম আগিদন দাবখল
মহাপবরচালক কর্তমক অনুস্বাির
পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক অনুস্বাির
পবরচালক (প্রশাসন) এর ব্যবিেি সহকারী কর্তমক
প্রবজিাগর অন্তমভূিকরণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুস্বাির
নবথগি অন্তমভূিকরণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট নবথ প্প্ররণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পবরচালক
(প্রশাসন) এর বনকট নবথ অগ্রোমীকরণ
পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অনুগমাদন ও পত্র স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয শাখায়
প্প্ররণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ
কমমকিমা প্ক পত্র প্প্ররণ
পবরদশমগনর জন্য িাবরখ বনি মারণ কগর পত্র প্রস্তুিকরণ
এিাং নবথ অবিবরি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার
বনকট প্প্ররণ
অবিবরি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা িাইল স্বাির
কগর প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট প্প্ররণ
প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা নবথ স্বাির কগর পত্র
আগিদনকারী এিাং উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা ও
পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তগরর বনকট প্প্ররণ
৩ সদগস্যর কবমটি কর্তমক পবরদশমন

িাপ-৫
িাপ-৬
িাপ-৭
িাপ-৮

িাপ-৯
িাপ-১০

িাপ-১১
িাপ-১২

িাপ-১৩

িাপ-১৪

িাপ-১৫

সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক
পবরদশমন প্রবিগিদন প্রস্তুি ও স্বাির কগর প্জলা
প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট প্প্ররণ
সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক পবরদশমন

প্রবি িাগপর সময়
(বদন/ঘন্টা/বমবনট)
১ বদন
১ বদন
১ বদন
১ বদন

সম্পৃি ব্যবিিে ম (পদবি)

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

১ বদন

উচ্চমান সহকারী

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

১ বদন

পবরচালক (প্রশাসন)

১ বদন

উচ্চমান সহকারী

১ বদন

উচ্চমান সহকারী

১ বদন

অবিবরি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা

২ বদন

প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা

৩ বদন

১ বদন

উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা, প্জলা
প্রাবণসম্পদ কমমকিমা, পবরচালক, বিভােীয়
প্রাবণসম্পদ দপ্তর
উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা

২ বদন

প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা

অবিস সহকারী
মহাপবরচালক
পবরচালক (প্রশাসন)
ব্যবিেি সহকারী

২ বদন

পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তর

িাপ-১৭

প্রবিগিদন স্বাির কগর পবরচালক, বিভােীয়
প্রাবণসম্পদ দপ্তর িরাির প্প্ররণ
পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তর পবরদশমন
প্রবিগিদন স্বাির কগর মহাপবরচালক িরািগর প্প্ররণ
ফ্রন্ট প্েগে পবরদশমন প্রবিগিদন গ্রহণ

১ বদন

অবিস সহকারী

িাপ-১৮

মহাপবরচালক কর্তমক অনুস্বাির

১ বদন

মহাপবরচালক

িাপ-১৯

পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক অনুস্বাির

১ বদন

পবরচালক (প্রশাসন)

িাপ-২০

পবরচালক (প্রশাসন) এর ব্যবিেি সহকারী কর্তমক
প্রবজিাগর অন্তমভূিকরণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুস্বাির
নবথগি অন্তমভূিকরণ
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমাগক সকল কােজপত্র সহ প্প্ররণ

১ বদন

ব্যবিেি সহকারী

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

১ বদন

উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা

৫ বদন

উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

১ বদন

উচ্চমান সহকারী

১ বদন

পবরচালক (প্রশাসন)

২ বদন

উচ্চমান সহকারী

৪ বদন

১৫ সদস্য বিবশি কবমটি

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

িাপ-৩০

বরগপমাটসহ সকল িথ্যাবদ প্রাথবমকভাগি াচাই কগর
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা কর্তমক কবমটির বমটিাং এ
উপস্থাপগনর জন্য নবথ প্রস্তুিকরণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক সভার িাবরখ বনি মারণ কগর
পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার
বনকট নবথ প্প্ররণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পবরচালক
(প্রশাসন) এর বনকট নবথ অগ্রোমীকরণ
পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অনুগমাদন করগিন ও বমটিাং এর জন্য পত্র স্বাির
কগর প্রাবণস্বাস্থয শাখায় প্প্ররণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সভার জন্য সকল সদগস্যর
মগধ্য পত্র বিিরণ
কবমটির সভায় সঠিক আগিদন াচাই কগর
অনুগমাবদি অথিা অনুগমাবদি নয়
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা সভার বসদ্ধান্ত
িাস্তিায়গনর জন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমাগক নবথ হস্তান্তর
সভার কা মবিিরণী প্রস্তুিকরণ

১ বদন

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা

িাপ-৩১

শাখা প্থগক উপস্থাপগনর জন্য নবথ প্রস্তুিকরণ

১ বদন

উচ্চমান সহকারী

িাপ-৩২

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ
অগ্রোমীকরণ
পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অগ্রোমীকরণ
মহাপবরচালক কর্তমক
নবথ অনুগমাদন
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ গ্রহণ

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

১ বদন

পবরচালক (প্রশাসন)

১ বদন

মহাপবরচালক

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

লাইগসন্স বি প্রদাগনর জন্য পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং নবথ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট প্প্ররণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা নবথ স্বাির কগর
পবরচালক (প্রশাসন) এর বনকট প্প্ররণ
পবরচালক (প্রশাসন) নবথ অনুগমাদন ও পত্র স্বাির
কগর উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা এর বনকট প্প্ররণ

১ বদন

উচ্চমান সহকারী

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

১ বদন

পবরচালক (প্রশাসন)

িাপ-১৬

িাপ-২১
িাপ-২২
িাপ-২৩

িাপ-২৪

িাপ-২৫
িাপ-২৬

িাপ-২৭
িাপ-২৮
িাপ-২৯

িাপ-৩৩
িাপ-৩৪
িাপ-৩৫
িাপ-৩৬
িাপ-৩৭
িাপ-৩৮

িাপ-৩৯
িাপ-৪০
িাপ-৪১
িাপ-৪২
িাপ-৪৩
িাপ-৪৪

িাপ-৪৫

প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি আগিদনকারীগক বি প্রদাগনর
জন্য পত্র প্প্ররণ
আগিদনকারী কর্তমক বি জমাদাগনর চালাগনর মূলকবপ
প্রদান
প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুগমাবদি লাইগসন্স
প্রস্তুিকরণ এিাং নবথগি উপস্থাপন
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক িাইল
উি মোমীকরণ
পবরচালক (প্রশাসন) নবথ উি মোমীকরণ
মহাপবরচালক কর্তমক
িাইগল অনুগমাদন এিাং উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয
শাখায় প্প্ররণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি অনুগমাবদি লাইগসন্স
আগিদনকারী কর্তমক গ্রহণ
প্মাট িাপ: ৪৫

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

৩ বদন

আগিদনকারী

১ বদন

উচ্চমান সহকারী

১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা

১ বদন
১ বদন

পবরচালক (প্রশাসন)
মহাপবরচালক

১ বদন

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা

সময়: ৬০ বদন

সম্পৃি ব্যবিিে:ম ১৯ জন

ঙ) বিদ্যমান পদ্ধবির প্রগসস ম্যাপ (Process Map)
মমাট িাপঃ ৪৫ টি

সময়: ৬০ ধদন,
সম্পৃ ক্ত জনবল: ১৯ জন
শুরু

িাপ-১
T:
িাপ-২

বনি মাবরি িরগম আগিদন দাবখল
মহাপবরচালক কর্তমক অনুস্বাির

১ বদন
T:

১ বদন

১ বদন

T:
িাপ-৩
T:
িাপ-৪

পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক অনুস্বাির

পবরচালক (প্রশাসন) এর ব্যবিেি সহকারী কর্তমক প্রবজিাগর অন্তমভূিকরণ

T:
িাপ-৫

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুস্বাির নবথগি অন্তমভূিকরণ

T:
িাপ-৬

প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট নবথ প্প্ররণ

T:
িাপ-৭

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পবরচালক
(প্রশাসন) এর বনকট নবথ অগ্রোমীকরণ

T:
িাপ-৮

পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অনুগমাদন ও পত্র স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয শাখায় প্প্ররণ

T:
িাপ-৯
T:
িাপ-১০
T:
িাপ-১১
T:
িাপ-১২
T:
িাপ-১৩
T:
িাপ-১৪
T:
িাপ-১৫
T:

প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ
কমমকিমা প্ক পত্র প্প্ররণ
পবরদশমগনর জন্য িাবরখ বনি মারণ কগর পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং
নবথ অবিবরি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট প্প্ররণ
অবিবরি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা িাইল
স্বাির কগর প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট
প্প্ররণ
প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা নবথ স্বাির কগর পত্র
আগিদনকারী এিাং উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা
ও পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তগরর
বনকট প্প্ররণ
৩ সদগস্যর কবমটি
কর্তমক পবরদশমন
সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক পবরদশমন প্রবিগিদন
প্রস্তুি ও স্বাির কগর প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট প্প্ররণ
সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক পবরদশমন প্রবিগিদন স্বাির
কগর পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তর িরাির প্প্ররণ

T: ১ বদন
(DO), T: ৩
বদন ১ বদন
সহায়ক,
T: T: ২-৩
ঘন্টা
১ বদন
T:
(DO), T: ১
বদন
১ বদন
T:
সহায়ক, T: ১
বদন
১ বদন
T:
সহায়ক, T: ১
বদন
১ বদন
T:
সহায়ক, T: ১
বদন
T:

১ বদন

সহায়ক, T: ১
বদন ১ বদন
T:
এক্সাবমনার
(DO), T:
১ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
২ বদন
(DO),
T:
১বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
৩ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
(DO),
২ বদনT:
১বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন

িাপ-১৬

পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তর পবরদশমন
প্রবিগিদন স্বাির কগর মহাপবরচালক িরািগর প্প্ররণ

২ বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন১ বদন

T:
ফ্রন্ট প্েগে পবরদশমন প্রবিগিদন গ্রহণ

িাপ-১৭

বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
১ বদন
T:
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন১ বদন

T:
মহাপবরচালক কর্তমক অনুস্বাির

িাপ-১৮
T:
িাপ-১৯

পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক অনুস্বাির

T:
িাপ-২০
T:
িাপ-২১

পবরচালক (প্রশাসন) এর ব্যবিেি সহকারী কর্তমক প্রবজিাগর অন্তমভূিকরণ

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুস্বাির নবথগি অন্তমভূিকরণ

T:িাপ-২২

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমাগক সকল কােজপত্র সহ প্প্ররণ

T:
িাপ-২৩

বরগপমাটসহ সকল িথ্যাবদ প্রাথবমকভাগি াচাই কগর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমা কর্তমক কবমটির বমটিাং এ উপস্থাপগনর জন্য নবথ প্রস্তুিকরণ

T:
প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক সভার িাবরখ বনি মারণ কগর পত্র
প্রস্তুিকরণ এিাং উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট নবথ
প্প্ররণ
িাপ-২৪

এক্সাবমনার
১ বদনT:
(DO),
১বদন
বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
১ বদন
T:
বনিন্ধক, T:
বদন
২-৩১ঘন্টা
বনিন্ধক, T:
T:
২-৩ ঘন্টা
৫ বদন
T:বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
১ বদন
T:
বনিন্ধক, T: ১
বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পবরচালক
(প্রশাসন) এর বনকট নবথ অগ্রোমীকরণ

T:
িাপ-২৫

T: ১ বদন
বনিন্ধক, T:
১ বদন

T:
িাপ-২৬
T:
িাপ-২৭

পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অনুগমাদন করগিন ও বমটিাং এর জন্য পত্র স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয
শাখায় প্প্ররণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সভার জন্য সকল সদগস্যর মগধ্য পত্র
বিিরণ

বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
T:

২ বদন

বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা

T:

T:

কবমটির সভায় সঠিক আগিদন াচাই
কগর অনুগমাবদি অথিা অনুগমাবদি
নয়

িাপ-২৮
T:

T: ১ বদন

অনুগমাবদি না হগল

অনুম োদিত হমে

৪ বদন

বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
T:

িাপ-২৯

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়গনর
জন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমাগক নবথ প্প্ররণ

T:
িাপ-৩০

সভার কা মবিিরণী প্রস্তুিকরণ

T:
িাপ-৩১
T:

শাখা প্থগক উপস্থাপগনর জন্য নবথ প্রস্তুিকরণ

১ বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
(DO),
T:
১ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন

িাপ-৩২

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ অগ্রোমীকরণ

১ বদন

পবরচালক (প্রশাসন) নবথ অগ্রোমীকরণ

বনিন্ধক, T:
২-৩১ঘন্টা
বদন

T:
িাপ-৩৩
T:
িাপ-৩৪

T:
এক্সাবমনার
(DO), T:
১ বদন
১বদন
বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
১ বদন
T:
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন
১ বদন

মহাপবরচালক কর্তমক
নবথ অনুগমাদন

T:
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ গ্রহণ

িাপ-৩৫
T:

লাইগসন্স বি প্রদাগনর জন্য পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং নবথ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট প্প্ররণ

িাপ-৩৬
T:

এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন ১ বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা নবথ স্বাির কগর
পবরচালক (প্রশাসন) এর বনকট প্প্ররণ

িাপ-৩৭

এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন
১ বদন

T:
িাপ-৩৮

পবরচালক (প্রশাসন) নবথ অনুগমাদন ও পত্র স্বাির কগর
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা এর বনকট প্প্ররণ

T:
প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি আগিদনকারীগক বি প্রদাগনর জন্য
পত্র প্প্ররণ

িাপ-৩৯
T:
িাপ-৪০

এক্সাবমনার
(DO), T:
১১বদন
বদন
এক্সাবমনার
(DO),
T:
৩ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১ বদন
১বদন

আগিদনকারী কর্তমক বি জমাদাগনর চালাগনর মূলকবপ প্রদান

T:

প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুগমাবদি লাইগসন্স
প্রস্তুিকরণ এিাং নবথগি উপস্থাপন

িাপ-৪১
T:

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক িাইল অগ্রোমীকরণ

িাপ-৪২
T:
িাপ-৪৩

পবরচালক (প্রশাসন) নবথ অগ্রোমীকরণ

T:
মহাপবরচালক কর্তমক িাইগল
অনুগমাদন

িাপ-৪৪
T:

T:

১ বদন
এক্সাবমনার
অনুম োদিত হমে
(DO), T:
১বদন

অনুগমাবদি না হগল

িাপ-৪৫

এক্সাবমনার
(DO), T:
১ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
(DO),
১ বদনT:
১বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন

প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি অনুগমাবদি
লাইগসন্স আগিদনকারী কর্তমক গ্রহণ

প্শি

১ বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন

চ) বিদ্যমান সমস্যা সমািাগন কযাটােবরবভবিক প্রস্তািনা:
সমস্যার িণ মনা

প্িত্র
১। আগিদনপত্র/ িরম/

সমািাগনর প্রস্তািনা

----

----

প্মাট ০৮ িরগনর
ক) বনি মাবরি িরগম আগিদন

প্মাট ০৭ িরগনর
ক) বনি মাবরি িরগম আগিদন

(প্রাবপ্তস্থান: পশুখাদ্য বিবিমালা, ২০১৩ এর িিবসল-১১,
িরম-২ এিাং www.dls.gov.bd)

(প্রাবপ্তস্থান: পশুখাদ্য বিবিমালা, ২০১৩ এর িিবসল-১১,
িরম-২ এিাং www.dls.gov.bd)

খ) ছবি
ে) জািীয় পবরচয়পত্র (NID)
ঘ) মানসম্মি সাংরিণাোর ও িারন িমিার বিিরণ
(োগনজ, হাইগগ্রাবমটার, িায়ার
extinguisher, রুম থাগমমাবমটার, এিাং
প্রগ াজয প্িগত্র এবস)
ঙ) হালনাোদ প্েে লাইগসন্স ও আয়কর সনদ
চ) হালনাোদ আহকাি প্রবজগেশন সনদ
ছ) আমদাবনিব্য পগণ্যর নাম ও প্প্রাোক্ট প্ব্রাবশয়ার।
জ) প্েজারী চালান াচাইকৃি

খ) ছবি
ে) জািীয় পবরচয়পত্র (NID)
ঘ) মানসম্মি সাংরিণাোর ও িারন িমিার বিিরণ
(োগনজ, হাইগগ্রাবমটার, িায়ার extinguisher,
রুম থাগমমাবমটার, এিাং প্রগ াজয প্িগত্র এবস)
ঙ) হালনাোদ প্েে লাইগসন্স ও আয়কর সনদ
চ) আমদাবনিব্য পগণ্যর নাম ও প্প্রাোক্ট প্ব্রাবশয়ার।
ছ) প্েজারী চালান াচাইকৃি

৩। প্সিার িাপ

৪৫ টি

৩৪ টি

৪। সম্পৃি জনিল

১৯ জন

১৪ জন

৫। স্বািরকারী/ অনুগমাদগনর সগঙ্গ

১৬ জন
মহাপবরচালক
পবরচালক (প্রশাসন)
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা
সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা
সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা
সাংবেি পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তর
কবমটির সদস্য ৯ জন
উচ্চমান সহকারী

১১ জন
মহাপবরচালক
পবরচালক (প্রশাসন)
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা
সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা
সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা
কবমটির সদস্য ৫ জন
উচ্চমান সহকারী

৬। আন্তঃঅবিস বনভমরশীলিা

০৫ টি

০৪ টি

৭। আইন/বিবি/ প্রজ্ঞাপন ইিযাবদ

----

----

৮। অিকাঠাগমা/ হােমওয়ার ইিযাবদ

----

----

৯। প্রকে ম/িথ্য সাংরিণ

----

----

১০। প্রযুবির প্রগয়াে প্রগ াজয বক

----

----

১১। খরচ (নােবরক+অবিস)

বনিন্ধন বি ১২৬৫০+ ািায়াি ৪৫০০ টাকা

বনিন্ধন বি ১২৬৫০+ ািায়াি ১৫০০ টাকা

১২। সময় (নােবরক+অবিস)

৬০ কা মবদিস

৪৮ কা মবদিস

১৩। ািায়াি (নােবরক)

৩-৪ িার

০-১ িার

১৪। অন্যান্য

প্রগ াজয নয়

প্রগ াজয নয়

প্রবজস্টার/ প্রবিগিদন
২। দাবখলীয় কােজপত্রাবদ

সম্পৃি ব্যবির সাংখ্যা ও পদবি

না

ছ) তুলনামূলক বিগেিণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিি পদ্ধবির িাপবভবিক তুলনা):
বিদ্যমান প্রগসস
ম্যাগপর িাপ
িাপ-১
িাপ-২
িাপ-৩
িাপ-৪
িাপ-৫
িাপ-৬

বিদ্যমান িাগপর িণ মনা
বনি মাবরি িরগম আগিদন দাবখল
মহাপবরচালক কর্তমক অনুস্বাির
পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক অনুস্বাির
পবরচালক (প্রশাসন) এর ব্যবিেি সহকারী কর্তমক
প্রবজিাগর অন্তমভূিকরণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুস্বাির
নবথগি অন্তমভূিকরণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট নবথ প্প্ররণ

িাপ-৭

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পবরচালক
(প্রশাসন) এর বনকট নবথ অগ্রোমীকরণ

িাপ-৮

পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অনুগমাদন ও পত্র স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয
শাখায় প্প্ররণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ
কমমকিমা প্ক পত্র প্প্ররণ
পবরদশমগনর জন্য িাবরখ বনি মারণ কগর পত্র
প্রস্তুিকরণ এিাং নবথ অবিবরি প্জলা প্রাবণসম্পদ
কমমকিমার বনকট প্প্ররণ
অবিবরি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা িাইল স্বাির
কগর প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট প্প্ররণ
প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা নবথ স্বাির কগর পত্র
আগিদনকারী এিাং উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা
ও পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তগরর বনকট
প্প্ররণ
৩ সদগস্যর (বিভােীয় পবরচালক, সাংবেি প্জলা
প্রাবণসম্পদ কমমকিমা, সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ
কমমকিমা) কবমটি কর্তমক পবরদশমন

িাপ-৯
িাপ-১০
িাপ-১১
িাপ-১২

িাপ-১৩

িাপ-১৪
িাপ-১৫
িাপ-১৬
িাপ-১৭
িাপ-১৮
িাপ-১৯
িাপ-২০
িাপ-২১
িাপ-২২
িাপ-২৩

সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক
পবরদশমন প্রবিগিদন প্রস্তুি ও স্বাির কগর প্জলা
প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট প্প্ররণ
সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক
পবরদশমন প্রবিগিদন স্বাির কগর পবরচালক,
বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তর িরাির প্প্ররণ
পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তর পবরদশমন
প্রবিগিদন স্বাির কগর মহাপবরচালক িরািগর
প্প্ররণ
ফ্রন্ট প্েগে পবরদশমন প্রবিগিদন গ্রহণ
মহাপবরচালক কর্তমক অনুস্বাির
পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক অনুস্বাির
পবরচালক (প্রশাসন) এর ব্যবিেি সহকারী কর্তমক
প্রবজিাগর অন্তমভূিকরণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুস্বাির
ও নবথগি অন্তমভূিকরণ
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমাগক সকল কােজপত্র সহ প্প্ররণ
বরগপমাটসহ সকল িথ্যাবদ প্রাথবমকভাগি াচাই
কগর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা কর্তমক কবমটির বমটিাং এ

প্রস্তাবিি প্রগসস
ম্যাগপর িাপ
িাপ-১

প্রস্তাবিি িাগপর িণ মনা
বনি মাবরি িরগম আগিদন দাবখল

প্রগয়াজন প্নই
প্রগয়াজন প্নই
প্রগয়াজন প্নই
িাপ-২
িাপ-৩
িাপ-৪

িাপ-৫
িাপ-৬

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক
অনুস্বাির নবথগি অন্তমভূিকরণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট নবথ
প্প্ররণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ
অনুগমাদন ও পত্র স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয
শাখায় প্প্ররণ
প্রগয়াজন প্নই

প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সাংবেি প্জলা
প্রাবণসম্পদ কমমকিমা প্ক পত্র প্প্ররণ
পবরদশমগনর জন্য িাবরখ বনি মারণ কগর পত্র
প্রস্তুিকরণ এিাং নবথ প্জলা প্রাবণসম্পদ
কমমকিমার বনকট প্প্ররণ

প্রগয়াজন প্নই
িাপ-৭

প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা নবথ স্বাির কগর
পত্র আগিদনকারী এিাং উপগজলা প্রাবণসম্পদ
কমমকিমার বনকট প্প্ররণ

িাপ-৮

৩ সদগস্যর (সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ
কমমকিমা, সাংবেি প্ভগটবরনাবর অবিসার,
সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা)
কবমটি কর্তমক পবরদশমন
সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক
পবরদশমন প্রবিগিদন প্রস্তুি ও স্বাির কগর
প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট প্প্ররণ
সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক
পবরদশমন প্রবিগিদন স্বাির কগর
মহাপবরচালক প্রাবণসম্পদ দপ্তর িরাির প্প্ররণ

িাপ-৯
িাপ-১০

প্রগয়াজন প্নই
িাপ-১১

ফ্রন্ট প্েগে পবরদশমন প্রবিগিদন গ্রহণ
প্রগয়াজন প্নই
প্রগয়াজন প্নই
প্রগয়াজন প্নই

িাপ-১২

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক
অনুস্বাির ও নবথগি অন্তমভূিকরণ
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমাগক সকল কােজপত্র সহ
প্প্ররণ
বরগপমাটসহ সকল িথ্যাবদ প্রাথবমকভাগি
াচাই কগর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা কর্তমক
কবমটির বমটিাং এ উপস্থাপগনর জন্য নবথ

িাপ-১৩
িাপ-১৪

িাপ-২৪

িাপ-২৫
িাপ-২৬

িাপ-২৭
িাপ-২৮
িাপ-২৯

িাপ-৩০
িাপ-৩১
িাপ-৩২
িাপ-৩৩
িাপ-৩৪
িাপ-৩৫

উপস্থাপগনর জন্য নবথ প্রস্তুিকরণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক সভার িাবরখ বনি মারণ কগর
পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয
শাখার বনকট নবথ প্প্ররণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পবরচালক
(প্রশাসন) এর বনকট নবথ অগ্রোমীকরণ
পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অনুগমাদন করগিন ও বমটিাং এর জন্য পত্র
স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয শাখায় প্প্ররণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সভার জন্য সকল সদগস্যর
মগধ্য পত্র বিিরণ
কবমটির সভায় সঠিক আগিদন াচাই কগর
অনুগমাবদি অথিা অনুগমাবদি নয়
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা সভার বসদ্ধান্ত
িাস্তিায়গনর জন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমাগক নবথ
প্প্ররণ
সভার কা মবিিরণী প্রস্তুিকরণ
শাখা প্থগক উপস্থাপগনর জন্য নবথ প্রস্তুিকরণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ
অগ্রোমীকরণ
পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অগ্রোমীকরণ
মহাপবরচালক কর্তমক
নবথ অনুগমাদন
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ গ্রহণ

িাপ-১৫

িাপ-১৬
িাপ-১৭

প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সভার জন্য সকল
সদগস্যর মগধ্য পত্র বিিরণ

িাপ-১৯

কবমটির সভায় সঠিক আগিদন াচাই কগর
অনুগমাবদি অথিা অনুগমাবদি নয়

প্রগয়াজন প্নই

িাপ-২০
িাপ-২১
িাপ-২২

সভার কা মবিিরণী প্রস্তুিকরণ
শাখা প্থগক উপস্থাপগনর জন্য নবথ প্রস্তুিকরণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ
অগ্রোমীকরণ

িাপ-২৩

পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অগ্রোমীকরণ
মহাপবরচালক কর্তমক নবথ অনুগমাদন

িাপ-২৪
িাপ-২৫

লাইগসন্স বি প্রদাগনর জন্য পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং
নবথ উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট প্প্ররণ

িাপ-২৬

িাপ-৩৭

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা নবথ স্বাির কগর
পবরচালক (প্রশাসন) এর বনকট প্প্ররণ

িাপ-২৭

িাপ-৩৮

পবরচালক (প্রশাসন) নবথ অনুগমাদন ও পত্র স্বাির
কগর উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা এর বনকট
প্প্ররণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি আগিদনকারীগক বি প্রদাগনর
জন্য পত্র প্প্ররণ
আগিদনকারী কর্তমক বি জমাদাগনর চালাগনর
মূলকবপ প্রদান
প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুগমাবদি লাইগসন্স
প্রস্তুিকরণ এিাং নবথগি উপস্থাপন
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক িাইল
উি মোমীকরণ
পবরচালক (প্রশাসন) নবথ অগ্রোমীকরণ
মহাপবরচালক কর্তমক
িাইগল অনুগমাদন এিাং উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয
শাখায় প্প্ররণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি অনুগমাবদি লাইগসন্স
আগিদনকারী কর্তমক গ্রহণ

িাপ-৪০
িাপ-৪১
িাপ-৪২
িাপ-৪৩
িাপ-৪৪

িাপ-৪৫

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক
পবরচালক (প্রশাসন) এর বনকট নবথ
অগ্রোমীকরণ
পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অনুগমাদন করগিন ও বমটিাং এর জন্য
পত্র স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয শাখায় প্প্ররণ

িাপ-১৮

িাপ-৩৬

িাপ-৩৯

প্রস্তুিকরণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক সভার িাবরখ বনি মারণ
কগর পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং উপপবরচালক,
প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট নবথ প্প্ররণ

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ
গ্রহণ
লাইগসন্স বি প্রদাগনর জন্য পত্র প্রস্তুিকরণ
এিাং নবথ উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার
বনকট প্প্ররণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা নবথ
অনুগমাদন ও পত্র স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয
শাখায় প্প্ররণ

প্রগয়াজন প্নই

িাপ-২৮

প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি আগিদনকারীগক বি
প্রদাগনর জন্য পত্র প্প্ররণ

িাপ-২৯

আগিদনকারী কর্তমক বি অনলাইন প্পগমন্ট
প্েটওগয় এর মাধ্যগম প্রদান

িাপ-৩০

প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুগমাবদি লাইগসন্স
প্রস্তুিকরণ এিাং নবথগি উপস্থাপন

িাপ-৩১

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক িাইল
উি মোমীকরণ

িাপ-৩২
িাপ-৩৩

পবরচালক (প্রশাসন) নবথ অগ্রোমীকরণ
মহাপবরচালক কর্তমক
িাইগল অনুগমাদন এিাং উপপবরচালক,
প্রাবণস্বাস্থয শাখায় প্প্ররণ

িাপ-৩৪

প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি অনুগমাবদি লাইগসন্স
আগিদনকারী কর্তমক গ্রহণ

জ) প্রস্তাবিি প্রগসস ম্যাপ
মমাট িাপঃ ৩৪ টি

সময়: ৪৮ ধদন,
সম্পৃ ক্ত জনবল: ১৪ জন
শুরু

িাপ-১
T:
িাপ-২
T:
িাপ-৩

বনি মাবরি িরগম আগিদন দাবখল
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুস্বাির নবথগি অন্তমভূিকরণ

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ অনুগমাদন
ও পত্র স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয শাখায় প্প্ররণ

T:
িাপ-৫

প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ
কমমকিমা প্ক পত্র প্প্ররণ

T:
িাপ-৬

পবরদশমগনর জন্য িাবরখ বনি মারণ কগর পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং
নবথ প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট প্প্ররণ

T:
িাপ-৭
T:
িাপ-৮
T:
িাপ-৯

প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা নবথ স্বাির কগর পত্র
আগিদনকারী এিাং উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট
প্প্ররণ ও পবরচালক, বিভােীয় প্রাবণসম্পদ দপ্তগরর বনকট
প্প্ররণ
৩ (সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা, সাংবেি প্ভগটবরনাবর
অবিসার, সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা) সদগস্যর কবমটি
কর্তমক পবরদশমন
সাংবেি উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক পবরদশমন প্রবিগিদন
প্রস্তুি ও স্বাির কগর প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমার বনকট প্প্ররণ

T:
িাপ-১০

সাংবেি প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা কর্তমক পবরদশমন প্রবিগিদন স্বাির
কগর মহাপবরচালক প্রাবণসম্পদ দপ্তর িরাির প্প্ররণ

T:
িাপ-১১
T:
িাপ-১২

ফ্রন্ট প্েগে পবরদশমন প্রবিগিদন গ্রহণ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুস্বাির নবথগি অন্তমভূিকরণ

T:
িাপ-১৩
T:
িাপ-১৪

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমাগক সকল কােজপত্র সহ প্প্ররণ
বরগপমাটসহ সকল িথ্যাবদ প্রাথবমকভাগি াচাই কগর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমা কর্তমক কবমটির বমটিাং এ উপস্থাপগনর জন্য নবথ প্রস্তুিকরণ

T:
িাপ-১৫
T:

T:
১ বদন
১ বদন

প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট নবথ প্প্ররণ

T:
িাপ-৪

১ বদন

প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক সভার িাবরখ বনি মারণ কগর পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট নবথ প্প্ররণ

T:

১ বদন

(DO), T: ৩
বদন
১ বদন
T:
সহায়ক, T: ২-৩
ঘন্টা
১ বদন
T:
(DO), T: ১
বদন
১ বদন
T:
সহায়ক, T: ১
বদন
২ বদন
T:
সহায়ক, T: ১
বদন
৩ বদন
T:
সহায়ক, T: ১
বদন
১ বদন
T:
সহায়ক, T: ১
বদন ২ বদন
T:
এক্সাবমনার
(DO), T:
১ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
১ বদনT:
(DO),
১বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
(DO),
৫ বদনT:
১বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন১ বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক পবরচালক
(প্রশাসন) এর বনকট নবথ অগ্রোমীকরণ

িাপ-১৬
T:

িাপ-১৭
T:

িাপ-১৮

পবরচালক (প্রশাসন) কর্তমক
নবথ অনুগমাদন করগিন ও বমটিাং এর জন্য পত্র স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয
শাখায় প্প্ররণ
প্রাবণস্বাস্থয শাখা প্থগক সভার জন্য সকল সদগস্যর মগধ্য পত্র
বিিরণ

১ বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন
১ বদন
বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
T: ২ বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন

T:
কবমটির সভায় সঠিক আগিদন াচাই
কগর অনুগমাবদি অথিা অনুগমাবদি
নয়

িাপ-১৯
T:

অনুগমাবদি না হগল

৪ বদন
অনুম োদিত হমে

বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
T:

িাপ-২০
T:
িাপ-২১

সভার কা মবিিরণী প্রস্তুিকরণ

১ বদন

শাখা প্থগক উপস্থাপগনর জন্য নবথ প্রস্তুিকরণ

বনিন্ধক, T: ১
বদন ১ বদন

T:
িাপ-২২

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ অগ্রোমীকরণ

T:
িাপ-২৩

পবরচালক (প্রশাসন) নবথ অগ্রোমীকরণ

T:
িাপ-২৪

মহাপবরচালক কর্তমক
নবথ অনুগমাদন

T:
িাপ-২৫

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক নবথ গ্রহণ

T:
িাপ-২৬

লাইগসন্স বি প্রদাগনর জন্য পত্র প্রস্তুিকরণ এিাং নবথ
উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখার বনকট প্প্ররণ

T:
িাপ-২৭

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা নবথ অনুগমাদন ও পত্র
স্বাির কগর প্রাবণস্বাস্থয শাখায় প্প্ররণ

T:
িাপ-২৮

প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি আগিদনকারীগক বি প্রদাগনর জন্য
পত্র প্প্ররণ

T:
িাপ-২৯
T:

আগিদনকারী কর্তমক বি অনলাইন প্পগমন্ট প্েটওগয় এর মাধ্যগম প্রদান

T:বনিন্ধক, T:
১ বদন
১ বদন
T:
বনিন্ধক, T:
২-৩১ ঘন্টা
বদন
T:
বনিন্ধক,
T:
২-৩ ঘন্টা
১ বদন
T:
বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
১ বদন
T:
বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
T: ১ বদন
বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
১ বদন
T:
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন
১ বদন
এক্সাবমনার
(DO),
T:
৩ বদন
১বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন

প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক অনুগমাবদি লাইগসন্স
প্রস্তুিকরণ এিাং নবথগি উপস্থাপন

িাপ-৩০

১ বদন

T:
িাপ-৩১

বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা
১ বদন
T:
এক্সাবমনার
১ বদনT:
(DO),
১বদন
বনিন্ধক, T:
২-৩ ঘন্টা

উপপবরচালক, প্রাবণস্বাস্থয শাখা কর্তমক িাইল অগ্রোমীকরণ

T:
িাপ-৩২

পবরচালক (প্রশাসন) নবথ অগ্রোমীকরণ

T:
মহাপবরচালক কর্তমক িাইগল
অনুগমাদন

িাপ-৩৩
T:

িাপ-৩৪
T:

T:

১ বদন

এক্সাবমনার
অনুম োদিত হমে
(DO), T:
১বদন

অনুগমাবদি না হগল

প্রাবণস্বাস্থয শাখা হগি অনুগমাবদি লাইগসন্স আগিদনকারী
কর্তমক অবিদপ্তগরর ওগয়িসাইট প্থগক োউনগলাে

প্শি

১ বদন
এক্সাবমনার
(DO), T:
১বদন

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাগর বিদ্যমান ও প্রস্তাবিি পদ্ধবির তুলনা

সময় (বদন/ঘন্টা)
খরচ (নােবরক ও অবিগসর)
ািায়াি
িাপ
জনিল
দাবখলীয় কােজপত্র

বিদ্যমান পদ্ধবি
৬০ কা মবদিস
বনিন্ধন বি ১২৬৫০/-+ ৫০০০ টাকা
৪ িার
৪৫ টি
১৯ জন

প্রস্তাবিি পদ্ধবি
৪৮ কা মবদিস
বনিন্ধন বি ১২৬৫০/-+ ১৫০০ টাকা
০-১ িার
৩৪ টি
১৪ জন

প্মাট ০৮ িরগনর
ক) বনি মাবরি িরগম আগিদন

প্মাট ০৭ িরগনর
ক) বনি মাবরি িরগম আগিদন

(প্রাবপ্তস্থান: পশুখাদ্য বিবিমালা, ২০১৩ এর িিবসল-১১,
িরম-২ এিাং www.dls.gov.bd)

(প্রাবপ্তস্থান: পশুখাদ্য বিবিমালা, ২০১৩ এর
িিবসল-১১, িরম-২ এিাং
www.dls.gov.bd)

খ) ছবি
ে) জািীয় পবরচয়পত্র (NID)
ঘ) মানসম্মি সাংরিণাোর ও িারন িমিার
বিিরণ (োগনজ, হাইগগ্রাবমটার, িায়ার
extinguisher, রুম থাগমমাবমটার, এিাং
প্রগ াজয প্িগত্র এবস)
ঙ) হালনাোদ প্েে লাইগসন্স ও আয়কর সনদ
চ) হালনাোদ আহকাি প্রবজগেশন সনদ
ছ) আমদাবনিব্য পগণ্যর নাম ও প্প্রাোক্ট
প্ব্রাবশয়ার।
জ) প্েজারী চালান াচাইকৃি

খ) ছবি
ে) জািীয় পবরচয়পত্র (NID)
ঘ) মানসম্মি সাংরিণাোর ও িারন িমিার
বিিরণ (োগনজ, হাইগগ্রাবমটার, িায়ার
extinguisher, রুম থাগমমাবমটার, এিাং
প্রগ াজয প্িগত্র এবস)
ঙ) হালনাোদ প্েে লাইগসন্স ও আয়কর সনদ
চ) আমদাবনিব্য পগণ্যর নাম ও প্প্রাোক্ট
প্ব্রাবশয়ার।
ছ) প্েজারী চালান াচাইকৃি

প্লখবচত্র:

৪। িাস্তিায়ন
ক) িাস্তিায়গনর অবভজ্ঞিার আনুপূবি মক বিিরণ (২০০ শগের মগধ্য)
প্রবশিণ সমাবপ্ত পূি মক প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তগরর সাংবেি প্সিা প্রদানকারী প্েগের কমমকিমা-কমমচারীসহ উর্ধ্মিন কমমকিমাগদর সাগথ
অিবহিকরণ কমমশালা কগর বসদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিিীগি প্স্টকগহাল্ডারসহ একটি বমটিাং এর আগয়াজন করা। একটি মবনটবরাং টিম এর
মাধ্যগম এবপএ প্সিা সহবজকরণ এর টাগেটম এর সাগথ বমল প্রগখ ৩১ বেগসম্বর’২০২১ মগধ্য উি প্সিা সহবজকরগণর বজও জাবর
করার বসদ্ধান্ত গৃহীি হয়।

খ) িাস্তিায়গনর সময়ািদ্ধ কমমপবরকল্পনা

কা মক্রম

জানু’২২

শফব্রু’২২

মাচ য’২২

এনপ্রে’২২

প্ম’২২

জুি’২২

পাইেে (প্রলর্াজয শেলত্র)
শুরু ও সমানপ্ত
মনন্ত্রপনরষদ নবভালগ
বাস্তবায়ি প্রনতলবদি
শপ্ররলির তানরখসমূহ
পুলরা অনধলেলত্র
বাস্তবায়ি শুরুর তানরখ
পুগরা অবিগিগত্র
িাস্তিায়ন মূল্যায়ন
প্রবিগিদন প্প্ররণ
খ) িাস্তিায়গনর জন্য ব্যবয়ি অগথ মর পবরমাণ: শূন্য (মন্ত্রণালগয়র প্রকল্প প্থগক ব্যয় বনি মাহ করা হগি)
ে) িাস্তিায়গন চযাগলঞ্জসমূহ: দি জনিল
ঘ) চযাগলঞ্জ প্মাকাগিলায় গৃহীি ব্যিস্থাবদ: কমমকিমাগদর প্রবশিগণর ব্যিস্থা
চ) সরকাবর আগদশ জাবরর িাবরখ: ৩১ বেগসম্বর’২০২১ বি:
ছ) প্রচাগর গৃহীি ব্যিস্থাবদ: ওগয়িসাইট, প্পাস্টার, বলিগলট, প্শা-প্কবসাং, উন্নয়ন প্মলায় প্রদশমন, অিবহিকরণ কমমশালা
জ) পবরিীিণ: মন্ত্রণালয় কর্তমক েঠিি কবমটি
ি) অবভজ্ঞিালব্ধ বশিণ আগলাচনার মাধ্যগম বিদ্যমান প্সিার সমস্যা বচবিিকরণ এিাং গ্রাহক সন্তুবি ও গুণেি মান উন্নয়গন
প্রগয়াজনীয় পদগিপ গ্রহণ।
ঞ) প্সিা সহবজকরণ কা মক্রগমর ছবি ও বভবেও (বলাংক): https://www.youtube.com/watch?v=9ydRMqW9dhI
ট) বাস্তবায়ি টিম: িাম, পদনব, েনব
ক্রবমক নাং
১.

নাম
প্মাঃ শামীম প্হাগসন

পদবি
প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা
লীভ, প্েপুগটশন এন্ড প্েবনাং বরজাভম পদ
সাংযুবি- আইবসটি শাখা
প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর, ঢাকা।

২.

োঃ প্মাঃ রবিকুল ইসলাম

প্জলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা
লীভ, প্েপুগটশন এন্ড প্েবনাং বরজাভম পদ
সাংযুবি- প্রশাসন শাখা
প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর, ঢাকা।

৩.

োঃ প্মাহাম্মদ োজী শাহ্ আলম

উপগজলা প্রাবণসম্পদ কমমকিমা
লীভ, প্েপুগটশন এন্ড প্েবনাং বরজাভম পদ
সাংযুবি- প্রাবণস্বাস্থয শাখা
প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর, ঢাকা।

ছবি

ঠ) প্টকসইকরগণ গৃহীি ব্যিস্থাবদঃ িাস্তিায়ন টিগমর সাগথ আগলাচনার মাধ্যগম বিদ্যমান সমস্যার সমািান এিাং প্সিার গুণেি
গ্রাহক সন্তুবি অজমগন প্রগয়াজনীয় পদগিপ গ্রহণ করা হগি।

