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মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়
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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি
(Citizen’s Charter)
১. তিশন: েকলের জন্য তনরাপদ, পর্ যাপ্ত ও মানেম্মি
প্রাতিজ আতমষ তনতিিকরি।
ণমশন: মৎস্য ও প্রাতিজ পলের উৎপােন ও
উৎপােনশীলতা বৃণি এবাং মূল্য সাংদ াজদনর
মাধ্যদম প্রাণণজ আতমলষর চাণিো পূরণ।

প্রশােন-১ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং
১

২

৩
৪

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৫
৬

৭

৮
৯
১০

১১

১

অিযন্তরীি সেবা

২

৩

৪

৫

সেবার নাম

সেবা প্রদান
পদ্ধতি

প্রলয়াজনীয়
সেবা প্রদালনর
কাগজপত্র
েময়েীমা
এবং প্রাতপ্তস্থান

মন্ত্রিােলয়র কমযকিযালদর েকে েরকারী
সেতেল ান, সমাবাইে ও ইন্টারলনে েংক্রান্ত
র্াবিীয় কার্ যক্রম ;
মতন্ত্রপতরষদ তবিালগর মাতেক/বাতষ যক প্রতিলবদন
প্রস্তুি এবং মতন্ত্রেিা ববঠলকর তেদ্ধান্ত
বাস্তবায়নেহ র্াবিীয় কার্ যক্রম
মৎস্য ও প্রাতিেম্পদ িথ্য দপ্তলরর র্াবিীয়
েংস্থাপন/প্রশােতনক কাজ প্রতক্রয়াকরি
তেটিলজর চাে যার, ইউটি সকাড, তিেমহে,
অতিলর্াগ গ্রহি ও তনষ্পতি;েতচবােয়
তনলদ যশমাো/২০১৪ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
তবতিন্ন প্রকার তদবে/পদক-এ মলনানয়র এবং
মন্ত্রিােলয়র োইলেরী েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
এ টু আই (A2I) ও িথ্য সর্াগলর্াগ প্রযুতি
নীতিমাে/২০১৫ এ বতিি কমযপতরকল্পনা
েংক্রান্ত কার্ যক্রম

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-১ শাখা

১৫
কমযতদবে

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-১ শাখা

সবলি সদয়া
েমলয়র মলধ্য

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-১ শাখা

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-১ শাখা

১৫
কমযতদবে
১৫
কমযতদবে

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-১ শাখা

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-১ শাখা

তনি যাতরি িাতরখ
সমািালবক
চাতহদা সমািালবক

মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তবলদশ
ে র েংক্রান্ত োর-েংলেপ মতন্ত্রেিায়
অবতহিকরি;
মহামান্য রাষ্ট্রপতির িাষি েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
সজো প্রশােক েলম্মেন েংক্রান্ত কার্ক্রম;
বাতষ যক কমযেম্পাদন চুতি (এতপএ) েংক্রান্ত
কার্ যক্রম;
অতিদপ্তর/দপ্তর/েংস্থার কমযকিযা/কমযচারীলদর
অস্থায়ী পতরচয়পত্র প্রদান েংক্রান্ত র্াবিীয়
কার্ যাতদ েম্পাদন;

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-১ শাখা

র্থােমলয়

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-১ শাখা

সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য
র্থােমলয়

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-১ শাখা

প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক
পলত্রর মাধ্যলম

অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-১ শাখা

১৫
কমযতদবে

প্রশােন-১ শাখা

র্থােমলয়

জনপ্রশােন মন্ত্রিােলয়র িথ্য/প্রতিলবদন আদানপ্রদান, ৯ম সগ্রড ও িদুর্ধ্য কমযকিযালদর তবতিন্ন
ব্যতিগি আলবদন জনপ্রশােন মন্ত্রিােয় ও
অন্যান্য দপ্তর/েংস্থার অগ্রায়ন েংক্রান্ত
কার্ যক্রম;
মন্ত্রিােলয়র তনরাপিা তবষয়ক কার্ যাতদ তনরাপিা
অত োর তহলেলব দাতয়ত্ব পােন;

েংতিষ্ট
েংস্থায়
অনুলরািপত্র
সপ্ররলির
মাধ্যলম
চাতহদা
সমািালবক

মাননীয় মন্ত্রী/মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মলহাদলয়র
সেচ্ছািীন িহতবলের অনুদান প্রদান েংক্রান্ত
র্াবিীয় কাজ;

তজ, ও জারীর
মাধ্যলম

েংতিষ্ট শাখা ও
অতিশাখা হলি
চাতহদা
সমািালবক
প্রশােন-১ শাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-১ শাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-১ শাখা

SDG msµvšÍ hveZxq Kvh©µg|

০৩
কমযতদবে

০৩
কমযতদবে

মন্ত্রিােলয়র কমযকিযা/কমযচারীলদর স্থায়ী
পতরচয়পত্র প্রদান েংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ যাতদ
েম্পাদন;

প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক

অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-১ শাখা

০৩ কমযতদবে

মন্ত্রিােলয়র কমযকিযালদর েকে েরকারী
সেতেল ান, সমাবাইে ও ইন্টারলনে েংক্রান্ত
র্াবিীয় কার্ যক্রম ;

প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক

অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-১ শাখা

০১ কমযতদবে
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দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

এস, এম, তাণরক
উপসণচব
স ান: ৯৫৪০৪৩৮

তবতব আলয়শা
প্রশােতনক কমযকিযা
স ান: ৯৫৭৬৬৯৬

সমাহাম্মদ আতমনুে ইেোম
প্রশােতনক কমযকিযা
স ান নং-০১৫৫২৩৯৪০৫৩

সমাোঃ নূর-ই-আেম
প্রশােতনক কমযকিযা
স ান নং-০১৭৩৫৬৪০৮৭৪

প্রশােন-২ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং
1
২

৩

৪

৫

৬

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৭
৮

৯

10
১১

১২
১৩
১৪

সেবার নাম

সেবা প্রদান
পদ্ধতি

প্রলয়াজনীয়
সেবা প্রদালনর
কাগজপত্র
েময়েীমা
এবং প্রাতপ্তস্থান

gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©v/Kg©PvixM‡Yi
cÖvwZôvwbK/ms¯’vcwbK welqvw` cÖwµqvKiY
তবতিন্ন মন্ত্রিােয়/অতিদপ্তর/দপ্তর/েংস্থা হলি
cÖvß তচঠিপত্র গ্রহি এবং তবতিন্ন শাখায় সপ্ররি
েম্পতকযি কার্ যক্রম;
মন্ত্রিােলয়র তবতিন্ন শাখা হলি অতিদপ্তর/
দপ্তর/েংস্থার সপ্রতরিব্য তচঠিপত্র গ্রহি এবং
অতিদপ্তর/ দপ্তর/েংস্থায় সপ্ররি েম্পতকযি
কার্ যক্রম;
তবতেএে (প্রশােন) কযাডার হলি আগি
কমযকিযাগিলক সপ্রষলি বাংোলদশ মৎস্য উন্নয়ন
কলপযালরলশন/বাংোলদশ প্রাতিেম্পদ গলবষিা
ইনতিটিউে/মৎস্য ও প্রাতনেম্পদ িথ্য দপ্তলর
পদায়ন েংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ যক্রম;
মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তযক প্রদি
প্রতিশ্রুতি/অতজযি ো ল্য েম্পতকযি প্রতিলবদন
প্রস্তিকরি এবং প্রতিলবদন সপ্ররি েংক্রান্ত
র্াবিীয় কাজ;
দূলর্ যাগ তনয়ন্ত্রি সেলের িারপ্রাপ্ত কমযকর্রিায
তহলেলব দাতয়ত্ব পােন এবং মৎস্য ও
প্রাতিেম্পদ সেক্টলরর েংঘঠিি েয়েতির
প্রতিলবদন প্রিয়ন;
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কার্ যােলয়র তরলপযাে প্রস্তি
েংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ যক্রম;
তব যতিন্ন মন্ত্রিােয়/ তবিাগ হলি প্রাপ্ত অত ে
আলদশ, প্রজ্ঞাপন পতরপত্র ইিযাতদ র্থার্থ
ব্যবস্থা গ্রহি;
তব যতিন্ন মন্ত্রিােয়/ তবিাগ হলি প্রাপ্ত অত ে
আলদশ, প্রজ্ঞাপন পতরপত্র ইিযাতদ মন্ত্রিােলয়র
কমযকিযা এবং অতিনস্থ অতিদপ্তর/দপ্তর/ েংস্থা/
প্রতিষ্ঠালন পৃষ্ঠাংকনকরিেহ র্থার্থ ব্যবস্থা
গ্রহি;
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কার্ যােলয় সিজাে েংক্রান্ত
মাতেক প্রতিলবদন সপ্ররি,
কমযকিযা/কমযচারীলদর জন্য অত ে কে বরাদ্দ
এবং ইহালদর েংরেলনর জন্য েরকারী
আবােন পতরদপ্তর/গিপূিয দপ্তলরর োলথ
সর্াগালর্াগ রো করা।
তবতিন্ন মন্ত্রিােয়/তবিাগ হলি চাতহদাকৃি
িথ্য/প্রতিলবদন েংগ্রহ ও সপ্ররি

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা

িাৎেতনক
িালব
িাৎেতনক
িালব

প্রশােন-২
অতিশাখা

০৩ কমযতদবে

প্রশােন-২
অতিশাখা

০৩ কমযতদবে

তনব যাচন েংক্রান্ত নতথ।

পলত্রর মাধ্যলম

পলত্রর মাধ্যলম

পলত্রর মাধ্যলম

মমাোঃ মগালাম মমাস্তফা
পলত্রর মাধ্যলম

পলত্রর মাধ্যলম

পলত্রর মাধ্যলম
পলত্রর মাধ্যলম

পলত্রর মাধ্যলম

সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য

উপেতচব
স ান: ৯৫৭৬৬৯৬
ইলমইে:

প্রশােন-২
অতিশাখা

সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য

প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা

সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য

প্রশােন-২
অতিশাখা

০৭ কমযতদবে

তবতব আলয়শা
প্রশােতনক কমযকিযা
স ান: ৯৫৭৬৬৯৬
সমাহাম্মদ আতমনুে ইেোম
প্রশােতনক কমযকিযা
স ান: ৯৫৭৬৬৯৬
স ান নং-০১৫৫২৩৯৪০৫৩

০৭ কমযতদবে
সমাোঃ নূর-ই-আেম
প্রশােতনক কমযকিযা

পলত্রর মাধ্যলম
পলত্রর মাধ্যলম

পলত্রর মাধ্যলম
পলত্রর মাধ্যলম
পলত্রর মাধ্যলম

১৭
১৮

েতচব েিার কার্ যপত্র প্রতক্রয়াকরি;

পলত্রর মাধ্যলম

১৬

প্রশােন-২
অতিশাখা

dsmofla@gmail.com

বাংোলদশ কৃতষ ব্যাংলকর পতরচােনা পর্লদর
পতরচােক তনলয়াগ েংক্রান্ত
এ তেতডআই cÖK‡íi cwiPvjK wb‡qvM
Kvh©µg
এ মন্ত্রিােলয়র পদ সৃজন েংক্রাšÍ
র্াবিীয় কাজ
G gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©v‡`i ¯^v¯’¨ cixÿv

১৫

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

পলত্রর মাধ্যলম
পলত্রর মাধ্যলম
পলত্রর মাধ্যলম
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প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা

প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা

০৭ কমযতদবে
সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য

সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য
সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য
০৭ কমযতদবে
০৭ কমযতদবে
০৭ কমযতদবে
০৭ কমযতদবে
০৭ কমযতদবে

০১৭৩৫৬৪০৮৭৪

ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান
পদ্ধতি

প্রলয়াজনীয়
সেবা প্রদালনর
কাগজপত্র
েময়েীমা
এবং প্রাতপ্তস্থান

পলত্রর মাধ্যলম

২১

মাননীয় cÖavbgš¿x KZ…©K G gš¿Yvjq cwi`k©b
cÖwZ‡e`b
cveZ©¨ PÆMÖvg welqK gš¿Yvj‡q wbqwgZ
ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b †cÖiY
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix msµvšÍ

22

G gš¿Yvj‡qi Kvh©e›Ub msµvšÍ

পলত্রর মাধ্যলম

23

‡Rjv cÖkvm‡bi AMÖvwaKvi wfwËK
Kg©cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Rb¨ Dc‡`óv
wb‡qvM
মন্ত্রিােলয়র র্ানবাহন েংগ্রহ, ক্রয়, পতরচােনা
এবং েংরেি,

পলত্রর মাধ্যলম

প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা

১৯
২০

1

2

3

4

Af¨šÍixY †mev

5

6

7

8

9

10

মন্ত্রিােলয়র সষ্টশনারী েংগ্রহ, /ক্রয়
প্রতক্রয়াজািকরি এবং তবিরি েম্পতকযি
কার্ যাতদ।
মন্ত্রণালদয়র ণবণিন্ন সিা অনুষ্ঠাদনর ব্যাপাদর
সাণব িক সিায়তা োন এবাং এ ধরদণর সিায়
মকবলমাত্র অপণরিা ি সেলত্র ণবণধমদত
আপ্যায়দনর ব্যবস্থা করা;
মন্ত্রণালদয়র কমিকতিাদের জন্য ণবণধদমাতাদবক
ম্যাগাণজন, সাংবােপত্র সরবরাি, মন্ত্রণালদয়র
ণনজস্ব গ্রন্থাগাদরর জন্য প্রদয়াজনীয় পুণস্তকাণে
সাংগ্রি এবাং এতেসাংক্রান্ত ণবল পণরদশাদধর
ব্যবস্থা গ্রিণ;
মন্ত্রণালদয়র প্রণতি  শাাাঅঅণধশাাায়
সরবরািকৃত কণম্পউটার ণপ্রন্টারসমূি সচল
রাাার ণবষদয় ণবণিন্ন প্রকার তোরণকঅ
মমরামদতর ব্যবস্থা করা ও নতুন কণম্পউটার ও
কণম্পউটার সামগ্রী সরবরাি করা।
মন্ত্রিােলয় কমযরি ১০ সথলক ২০ সগ্রড পর্ যন্ত
কমযকিযা/কমযচারীলদর সপনশন তনষ্পতিকরি:

এ মন্ত্রণালদয় কমিরত ১ মেদক ৯ম মগ্রড , ১০
সথলক ২০ সগ্রড পর্ যন্ত কমিচারীদের অণজিত
ছুি অশ্রাতন্তণবদনােন ছুি  ও িাতা প্রোনঅবণিোঃ
বাাংলাদেশ ছুি অ ণজণপএফ অণগ্রমঅ
বেণলঅপোয়নঅব্যণিগত আদবেন ণনষ্পণিকরণ।
মন্ত্রণালদয়র ১৩-২০ মগ্রড প িন্ত কমিচারীদের
ণনদয়াগঅপদোন্নণত সাংক্রান্ত কণমি র সিা
আিবান করা সাংক্রান্ত াবতীয় কাজ,
মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন
অণধেপ্তদরর প্রাপ্যতা অনু ায়ী
কমিকতিাঅকমিচারীদের জন্য এ,ণব,ণস টাইপ
সরকারী বাসা বরাদ্দ
মন্ত্রিােলয়র প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী কমযচারীলদর
সপাষাকাতদ েরবরালহর ব্যবস্থা গ্রহি

পলত্রর মাধ্যলম
পলত্রর মাধ্যলম

০৭ কমযতদবে
০৭ কমযতদবে
০৭ কমযতদবে
০৭ কমযতদবে
০৭ কমযতদবে

নীতিমাো
অনুর্ায়ী
ক্রলয়র মাধ্যলম
েরবরাহ
নীতিমাো
অনুর্ায়ী
ক্রলয়র মাধ্যলম
েরবরাহ
প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক
প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক

অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা

নীতিমাো
অনুর্ায়ী
ক্রলয়র মাধ্যলম
েরবরাহ

অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা

প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক
তজও জারীর
মাধ্যলম

অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
প্রশােন-২
অতিশাখা

০৭ কমযতদবে

প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক
প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক
নীতিমাো
অনুর্ায়ী
ক্রলয়র মাধ্যলম
েরবরাহ

অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা

০৭ কমযতদবে
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০৭ কমযতদবে

০৭ কমযতদবে

০৭ কমযতদবে

০৭ কমযতদবে

০৭ কমযতদবে

০৭ কমযতদবে

০৭ কমযতদবে
০৭ কমযতদবে

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

ক্রতমক সেবার নাম
নং
11

12

সেবা প্রদান
পদ্ধতি

জনপ্রশােন মন্ত্রিােয় কর্তযক পদায়নকৃি ১
মেদক ৯ম মগ্রড এর কমযকিযাগি মন্ত্রিােলয়র
তবতিন্ন অনুতবিাগ/শাখায় পদায়ন/বদতে েংক্রান্ত
কার্ যক্রম
মন্ত্রিােলয় কমযরি প্রশােন কযাডার ও
ইলকানতমক কযাডালরর েকে কমযকিযালদর
ব্যতিগি নতথর কার্ক্রম

13

প্রলোকে েংক্রান্ত
দাতয়লত্ব কার্ যক্রম

14

wewfbœ mfvi Avc¨vqb msµvšÍ hveZxq
Kvh©µg

15

mgš^q mfvi Kvh©cÎ †cÖiY

13

মন্ত্রিােলয়র ১০ সথলক 20 সগ্রড পর্ যন্ত পলদ
কমযরি কমযকিযা/ কমযচারীলদরলক মন্ত্রিােলয়র
তবতিন্ন অনুতবিাগ/শাখায় পদায়ন/বদতে েংক্রান্ত
কার্ যক্রম
gš¿Yvj‡qi Awdm hš¿cvwZ ,d¨v·, B›UviKg,
mfvK‡ÿi gvB‡µv‡dvb, Kw¤úDUvi, e¨envi
wbqš¿Y msiÿY I cwiPvjbv msµvšÍ hveZxq
KvRf
gš¿Yvj‡qi Af¨šÍixb KvR I AvšÍ:
`ßi/ms¯’v msµvšÍ welqvw`i mgš^q mvab;

চাতহদা
সমািালবক

16

gš¿Yvj‡qi Awd‡mi cwi¯‹vi cwi”QbœZvi
e¨vcv‡i e¨e¯’v MÖnY;

চাতহদা
সমািালবক

17

gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Avw_©K
mvnv‡h¨i Rb¨ gvbbxq cÖavbgš¿xi eivei
mvi-ms‡ÿc †cÖiY msµvšÍ Kvh©µg|

চাতহদা
সমািালবক

18

gvbbxq gš¿x I gvbbxq cÖwZgš¿xi e¨w³MZ
bw_mn gvbbxq gš¿xi GKvšÍ, mnKvix GKvšÍ
mwPe, Z_¨ Kg©KZ©v Ges gvbbxq cÖwZgš¿xi
GKvšÍ mwPe, mnKvix GKvšÍ mwPe Gi
e¨w³MZ bw_i Kvh©µg|

চাতহদা
সমািালবক

14

15

র্াবিীয় কাজ কলমযর

প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক
প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক
প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক
প্রাপ্যিা
অনুর্ায়ী
চাতহদা
সমািালবক
চাতহদা
সমািালবক

চাতহদা
সমািালবক

চাতহদা
সমািালবক

প্রলয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রাতপ্তস্থান
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা
অতির্াচন পলত্রর
মাধ্যলম
প্রশােন-২
অতিশাখা

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

০৭ কমযতদবে

০৭ কমযতদবে

র্থােমলয়/
িাৎেতিক

র্থােমলয়

র্থােমলয়

০৩ কমযতদবে

র্থােমলয়

র্থােমলয়

র্থােমলয়

র্থােমলয়

র্থােমলয়

প্রশােন-৩ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং
১

সেবার নাম

মন্ত্রিােয় এবং অিীনস্থ অতিদপ্তর/ দপ্তর/ েংস্থা/
প্রতিষ্ঠানেমূলহর কমযকিযালদর তবলদলশ অনুতষ্ঠি
েকে প্রতশেি/ সেতমনার/ কমযশাো/ তশো
ে র ইিযাতদলি সর্াগদান েম্পতকযি নীতিমাো
প্রিয়ন এবং এ েংক্রান্ত তবষয়াতদ প্রতক্রয়াকরি ও
সপ্রষিালদশ জারীকরি;

সেবা প্রদান
পদ্ধতি
পত্র ও ওলয়ব
োইে মাধ্যলম
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প্রলয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রাতপ্তস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

প্রশােন-৩ অতিশাখা

০৭ কমযতদবে

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান
পদ্ধতি

২

তবতিন্ন কতমটি তবলশষ কলর মন্ত্রিােলয়র
ববলদতশক প্রতশেি েংক্রান্ত স্থায়ী বািাই কতমটি
গঠন েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
জনপ্রশােন মন্ত্রিােয় কর্তযক আলয়াতজি
মন্ত্রিােলয়র কমযকিযা /কমযচারীলদর সদলশ/
তবলদলশ প্রতশেি েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
মন্ত্রিােয় এবং অিীনস্থ অতিদপ্তর/ দপ্তর/ েংস্থা/
প্রতিষ্ঠানেমূলহর কমযকিযালদর সদলশর অিযন্তলর
অনুতষ্ঠি উচ্চ তশো (এমত ে, এমএে বা
েমমান ও তপএইচতড বা েমমান) গ্রহলির
তনতমি কার্ যক্রম গ্রহি;
তবতিন্ন মন্ত্রিােলয়র সেতমনার/ ওয়াকযশলপ
মন্ত্রিােলয়র প্রতিতনতি/ স াকাে পলয়ন্ট
অংশগ্রহলির অনুমতি েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
িথ্য অতিকার আইন বাস্তবায়ন এবং জািীয়
সিািা অতিকার েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
তবলদশী েংস্থায় তনলয়ালগর তনতমলি কমযকিযালদর
আলবদন সপ্ররি এবং তবতিন্ন প্রতশেলির ত
বাবদ আতথ যক তজ.ও.জাতর েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
তবতিন্ন মন্ত্রিােলয়র সেতমনার/ ওয়াকযশলপ
মন্ত্রিােলয়র প্রতিতনতি/ স াকাে পলয়ন্ট
অংশগ্রহলির অনুমতি েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
িথ্য অতিকার আইন বাস্তবায়ন এবং জািীয়
সিািা অতিকার েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
তবলদশী েংস্থায় তনলয়ালগর তনতমলি কমযকিযালদর
আলবদন সপ্ররি এবং তবতিন্ন প্রতশেলির ত
বাবদ আতথ যক তজ.ও.জাতর েংক্রান্ত কার্ যক্রম;

পত্র ও ওলয়ব
োইে মাধ্যলম

৩

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৪

৫

৬
৭

৫

৬
৭

প্রলয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রাতপ্তস্থান
প্রশােন-৩ অতিশাখা

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

০৭ কমযতদবে

পত্র ও ওলয়ব প্রশােন-৩ অতিশাখা
োইে মাধ্যলম

০৫কময
তদবে

পত্র ও ওলয়ব প্রশােন-৩ অতিশাখা
োইে মাধ্যলম

০৫কময
তদবে

পত্র ও ওলয়ব প্রশােন-৩ অতিশাখা
োইে মাধ্যলম

০৭ কমযতদবে

পত্র ও ওলয়ব প্রশােন-৩ অতিশাখা
োইে মাধ্যলম
পত্র ও ওলয়ব প্রশােন-৩ অতিশাখা
োইে মাধ্যলম

০৭ কমযতদবে

পত্র ও ওলয়ব প্রশােন-৩ অতিশাখা
োইে মাধ্যলম

০৭ কমযতদবে

পত্র ও ওলয়ব প্রশােন-৩ অতিশাখা
োইে মাধ্যলম
পত্র ও ওলয়ব প্রশােন-৩ অতিশাখা
োইে মাধ্যলম

০৭ কমযতদবে

১৫ কমযতদবে

সমাোঃ শত কুে ইেোম
উপেতচব
স ানোঃ ৯৫৪০৪০৭
ই-সমইে:
administration3@mofl.gov.bd

সমা: জাতহদুে ইেোম
প্রশাতেনক কমযকিযা
স ানোঃ ৯৫৪০৪০৭

১৫ কমযতদবে

প্রশােন-৪ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক সেবার নাম
নং
১

২

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৩

৪
৫

৬
৭

মন্ত্রণালদয়র রাজস্ব বাদজদটর ব্যয় সাংক্রান্ত
অণডট আপণির দ্রুত ণনষ্পণির লদযে ব্যবস্থা
গ্রিণ;
মন্ত্রণালয় এবাং অণধনস্থ সকল েপ্তর ও প্রকদের
াবতীয় ব্যয় সাংক্রান্ত ণবষদয়র অণডট এবাং
অনুণমত ণিসাব কণমি  ও ণপ.এ. কণমি  সাংক্রান্ত
াবতীয় কা িক্রম;
মৎস্য ও প্রাণণসম্পে অণধেপ্তদরর সকল
কা িালদয়র ণিসাব ণনরীযা সাংক্রান্ত মমাট
প্রণতদবেদনর
উপর
কা িকর
ব্যবস্থা
প্রণক্রয়াকরণ;
উন্নয়ন ব্যয় সাংক্রান্ত অণডট আপণি ণনষ্পণিকদে
ব্যবস্থা গ্রিণ;
মৎস্য ও প্রাণণসম্পে অণধেপ্তর ও উিার অধীনস্থ
সকল প্রণতষ্ঠাদনর অণডট ণরদপাট ি প িাদলাচনা ও
উিার ণনষ্পণিকরণঅ প্রণক্রয়াকরণ;
মন্ত্রণালদয়র অণডট সাংক্রান্ত সকল কাজ
প্রণক্রয়াকরণ;
অতনষ্পন্ন অতডে আপতি তনষ্পতিকলল্প গঠিি
তত্রপেীয় কতমটির েিার আলয়াজন, কা িপত্র
সাংগ্রি ও সিা পণরচালনা, সিার কা িণববরণ
প্রস্তুত ও সাংণিষ্ট অণডট অণফদস মপ্ররণ;

সেবা প্রদান
পদ্ধতি
পদত্রর মাধ্যদম

প্রলয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রাতপ্তস্থান
প্রশাসন-৪ শাাা

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা
30 কর্মদিবস

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

30 কর্মদিবস

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

30 কর্মদিবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

মমাোঃ আব্দুল াাদলক ণমঞা
সিকারী সণচব
মৎস্য ও প্রাণণসম্পে
মন্ত্রণালয়
মফানোঃ ৯৫৫৩৮৪০
(অণফস)
administration4@mofl.gov.bd

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

30 কর্মদিবস

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

30 কর্মদিবস

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য
সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য
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রিন কুমার বড়ুয়া
প্রশােতনক কমযকিযা
মৎস্য ও প্রাণণসম্পে
মন্ত্রণালয়
মফানোঃ ৯৫৫৩৮৪০
(অণফস)

ক্রতমক
নং

সেবার নাম

৮

বাংোলদশ মৎস্য উন্নয়ন কলপযালরশন ও প্রকল্প
ও দপ্তরেমূলহর অতডে আপতি তনষ্পতির
কা িক্রম গ্রিণ;
বাংোলদশ মৎস্য গলবষিা ইনতিটিউে ও
বাংোলদশ প্রাতিেম্পদ গলবষিা ইনতিটিউে এর
অতডে তরলপাে পর্ যালোচনা / আপতি তনষ্পতির
কা িক্রম গ্রিণ;
রাজে বালজলের আওিায় অতডে / েমীো ত
খালি বরাদ্দকৃি অথ য দ্বারা েমীো পতরচােনার
জন্য াময তনলয়াগ প্রতক্রয়াকরি ও এিদ্েম্পতকযি েকে কার্ যাতদ েম্পাদন;
প্রশােন-১ শাখা / অতিশাখার কমযকিযা ও তহোব
রেি কমযকিযার ছুটিকােীন তবকল্প কমযকিযা
তহলেলব দাতয়ত্ব পােন; এবং
ঊর্ধ্যিন কর্তযপে কর্তযক েময় েময় অতপযি
অন্যান্য দাতয়ত্ব পােন।

৯

১০

১১

১২.

সেবা প্রদান
পদ্ধতি
পদত্রর মাধ্যদম

প্রলয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রাতপ্তস্থান
প্রশাসন-৪ শাাা

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা
সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

ণনদে িশনা সবলি
সদয়া েমলয়র মলধ্য

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

সবলি সদয়া েমলয়র
মলধ্য

পদত্রর মাধ্যদম

প্রশাসন-৪ শাাা

ণনদে িশনা মমাতাদবক
ণনধ িাণরত সময়

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

নবতমিা দাে গুপ্তা
প্রশােতনক কমযকিযা
মৎস্য ও প্রাণণসম্পে
মন্ত্রণালয়
মফানোঃ ৯৫৫৩৮৪০
(অণফস)
administration4@mofl.gov.bd

grm¨-1 শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং

সেবা প্রদান পদ্ধতি

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা
10 কর্মদিবস

মৎস্য অতিদপ্তলরর প্রশােতনক তবষয়

2

কযাডার/নন-কযাডার
পলদান্নতি
কযাডার/নন-কযাডার
পদায়ন, বদতে

কমযকিযালদর

তডতপতে েিার মাধ্যলম

মৎস্য-১ অতিশাখা

30 কর্মদিবস

কমযকিযালদর

মৎস্য-১ অতিশাখা

7 কর্মদিবস

4

কযাডার/নন-কযাডার
তপ আর এে মঞ্জুর

কমযকিযালদর

মৎস্য-১ অতিশাখা

10 কর্মদিবস

5

কযাডার/নন-কযাডার কমযকিযালদর
বরখাস্ত/অপোরি

মৎস্য-১ অতিশাখা

30 কর্মদিবস

6

কমযকিযা/কমযচারীলদর তনলয়াগতবতি
অনুলমাদন

মৎস্য-১ অতিশাখা

30 কর্মদিবস

7

অগ্রালনাগ্রাম অনুলমাদ

মৎস্য-১ অতিশাখা

১০ কর্মদিবস

8

কযাডার/নন-কযাডার কমযকিযালদর
সগ্রলডশন িাতেকা অনুলমাদন
তবতেএে (মৎস্য) কযাডার
কমযকিযালদর উপেতচব পলদ
পলদান্নতি
কযাডার/নন-কযাডার কমযকিযালদর
ঐতচ্ছি/বাধ্যিামূেক অবের অথবা
অেমলথ যর কারলি অবের

মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম তজও
জাতরর মাধ্যলম
মাননীয় েতচব মলহাদলয়র
অনুলমাদনক্রলম তজও
জাতরর মাধ্যলম
তপএেতে’র মিামি এবং
মহামান্য রাষ্ট্রপতির
অনুলমাদন োলপলে
জনপ্রশােন মন্ত্রিােয় ও
অথ য মন্ত্রিােলয়র েম্মতি
োলপলে
জনপ্রশােন মন্ত্রিােয় ও
অথ য মন্ত্রিােলয়র েম্মতি
োলপলে
তপএেতে’র সুপাতরশ
োলপলে
জনপ্রশােন ও তপএেতের
অনুলমাদন ক্রলম

মৎস্য-১ অতিশাখা

30 কর্মদিবস

মৎস্য-১ অতিশাখা

10 কর্মদিবস

কযাডার কমযকিযালদর
সেলত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতির
অনুলমাদন োলপলে

মৎস্য-১ অতিশাখা

30 কর্মদিবস

মাননীয় েতচব ও মাননীয়
মন্ত্রীর অনুলমাদনক্রলম
তজও জাতরর মাধ্যলম
মাননীয় েতচব ও মাননীয়
মন্ত্রীর অনুলমাদনক্রলম
তজও জাতরর মাধ্যলম

মৎস্য-১ অতিশাখা

7 কর্মদিবস

মৎস্য-১ অতিশাখা

10 কর্মদিবস

9

10

11

কযাডার/নন-কযাডার
শ্রাতন্ত তবলনাদন

কমযকিযালদর

12

কযাডার/নন-কযাডার
তেলয়ন ছুটি মঞ্জুতর

কমযকিযালদর

---------

প্রলয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রাতপ্তস্থান
মৎস্য-১ অতিশাখা

1

3

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

সেবার নাম

7
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দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

হা িা সবগম,
উপেতচব
স ান: ০১৭-১১৩-১০০৭৭
ইলমইে:
hafsabegum20
@gmail.com

শাহলনওয়াজ সবগম,
প্রশােতনক কমযকিযা
স ান: ০১৭-৩২১-২২১৯২
ইলমইে:
shahnazmofl@gmai
l.com

ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

13

কযাডার/নন-কযাডার কমযকিযালদর
সপনশন ও আনুলিাতষক মঞ্জুর

মৎস্য-১ অতিশাখা

14

নন-কযাডার কমযকিযা/কমযচারীলদর
শাতস্তর আলদলশর তবরুলদ্ধ আপীে
আলবদন েংক্রান্ি
কযাডার/নন-কযাডার কমযকিযালদর
োিারি িতবষ্য িহতবলে জমাকৃি
োকা অতগ্রম/ চূড়ান্ত উলিােন
২য়, ৩য় ও ৪থ য সশ্রিীর কমযচারীলদর
োিারি িতবষ্য িহতবলর জমাকৃি
োকা সথলক ৪র্থ অতগ্রম উলিােন
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কল্যাি িহতবে
হলি আতথ যক অনুদান

মাননীয় েতচব ও
মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম তজও
জাতরর মাধ্যলম
---------

মৎস্য-১ অতিশাখা

30 কর্মদিবস

---------

মৎস্য-১ অতিশাখা

07 কর্মদিবস

মাননীয় েতচব
মলহাদলয়র
অনুলমাদনক্রলম
-------

মৎস্য-১ অতিশাখা

07 কর্মদিবস

জনপ্রশােন মন্ত্রিােয় ও
অথ য মন্ত্রিােলয়র েম্মতি
োলপলে
-------

মৎস্য-১ অতিশাখা

120 কর্মদিবস

মৎস্য-১ অতিশাখা

07 কর্মদিবস

-------

মৎস্য-১ অতিশাখা

০৩ কর্মদিবস

-------

মৎস্য-১ অতিশাখা

০৭ কর্মদিবস

-------

মৎস্য-১ অতিশাখা

০৩ কর্মদিবস

-------

মৎস্য-১ অতিশাখা

07 কর্মদিবস

-------

মৎস্য-১ অতিশাখা

30 কর্মদিবস

-------

মৎস্য-১ অতিশাখা

10 কর্মদিবস

ইউলনালের মাধ্যলম

মৎস্য-১ অতিশাখা

10 কর্মদিবস

তরলপাে য /ইউও সনাে
আকালর
তবতিন্ন শাখা কর্তযক
চাতহি িথ্যাতদ ইউ.ও
সনালের মাধ্যলম তবতিন্ন
শাখায় সপ্ররি

মৎস্য-১ অতিশাখা

10 কর্মদিবস

15

16

18

19

নতুন উপলজোয় পদ সৃজন েংক্রান্ত

20

কযাডার/নন-কযাডার কমযকিযালদর
সপ্রষি/তেলয়ন েংক্রান্ত
তবতেএে অথবা সর্ সকান পরীোয়
অংশগ্রহলির অনুলমাদন
চাকতরর িারাবাতহকিা/সবিন
েংরেি/সবিন েমিা ইিযাতদ
তবিাগীয় পরীো/ বুতনয়াদী
প্রতশেলি অংশগ্রহি
১ম সশ্রিীর কযাডার কমযকিযালদর
চুতিতিতিক তনলয়াগ
১ম সশ্রিীর কযাডার কমযকিযালদর
এেএেতব’সি পলদান্নতির প্রস্তাব
প্ররি
কযাডার/নন-কযাডার কমযকিযালদর
চাকরী স্থায়ীকরি
মাতেক েমন্বয় েিার জন্য িথ্যাতদ
প্রদান,
প্রশােন-২ অতিশাখার চাতহদা
অনুর্ায়ী িথ্য প্রদান
অন্যান্য অতিশাখা সথলক চাতহি
িথ্যাতদ

21
22
23
24
25

26

Af¨šÍixY †mev

১.
২.
৩.

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতপ্তস্থান

মৎস্য-১ অতিশাখা

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

30 কর্মদি
বস

30 কর্মদি
বস

মৎস্য-১ অতিশাখা

grm¨-২ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং

সেবার নাম

1

জাতীয় মৎস্য সম্পদ সম্পর্কিত
নীর্তমালা, ককৌশল পদ্ধর্ত,জাতীয়
মৎস্য নীর্ত প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ
এবং তা বাস্তবায়ননর জন্য কার্ িকর
ব্যবস্থা গ্রহণ ও পর্রবীক্ষণ

সেবা প্রদান পদ্ধতি

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

8
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প্রলয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রাতপ্তস্থান
মৎস্য-২
অর্িশাখা

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা
30 কর্মদিবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

ক্রর্মক
নং
২

৩

৪

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৫

কসবার নাম

কসবা প্রদান পদ্ধর্ত

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশনয় মৎস্য
সম্পদ সম্প্রসারণ ও সংরক্ষনণর
নীর্তমালা সংক্রান্ত সকল র্বষয়ার্দ
প্রর্ক্রয়াকরণ
মৎস্য অর্িদিনরর আওতািীন
সমাি উন্নয়ন প্রকল্পসমূনহর জনবল
রাজস্ব বানজনট স্থানান্তর
প্রর্ক্রয়াকরণ
জাতীয় মৎস্য সিাহ উদর্াপন
সংক্রান্ত কার্ িাবলী
জাটকা সংরক্ষণ সিাহ এবং মা
ইর্লশ রক্ষা কার্ িক্রম

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

প্রনয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রার্িস্থান
মৎস্য-২
অর্িশাখা

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

মৎস্য-২
অর্িশাখা

120 কর্মদিবস

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম
পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম
পত্র ও ই-কমইল

মৎস্য-২
অর্িশাখা
মৎস্য-২
অর্িশাখা
মৎস্য-২
অর্িশাখা
মৎস্য-২
অর্িশাখা

60 কর্মদিবস

৬

মৎস্য অর্িদির ও উহার অর্িনস্থ প্রর্তষ্ঠানসমূনহ
র্ননয়ার্জত কমিকতিা ও কমিিারীনদর দানয়রকৃত
র্বভ্াগীয় মামলা সংক্রান্ত র্বষয়সমূহ

৭.

মৎস্য অর্িদির এর অিীনস্থ
দিরসমূনহ কমিরত
কমিকতিা/কমিিারীনদর র্বরুনদ্ধ
র্বর্ভ্ন্ন ব্যর্ক্তর র্নকট কেনক প্রাি
সািারণ অর্ভ্নর্াগ
মৎস্য অর্িদিনরর কযাডার/ ননকযাডার কমিকতিা/কমিিারীনদর
র্বভ্াগীয় মামলায় শার্স্তর আনদনশর
র্বরুনদ্ধ আপীল আনবদন সংক্রান্ত
কার্ িক্রম
মৎস্য অর্িদির এর অর্িনস্থ
প্ররর্তষ্ঠানসমূনহর সকল কের্ণর
কমিকতিা ও কমিিারীনদর কপ্রষনণ
র্ননয়াগ (র্বনদশ প্রর্শক্ষণ ব্যর্তত)
মৎস্য অর্িদির ও উহার অর্িনস্থ
প্রর্তষ্ঠানসমূনহর প্রেম কের্ণর ও
তদুদ্ধি কের্ণর অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত
প্রর্ক্রয়াকরণ
মৎস্য অর্িদিনরর প্রেম কের্ণর
কমিকতিানদর র্বরুনদ্ধ শৃঙ্খলামূলক
ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্ িাবলী
প্রর্ক্রয়াকরণ
মৎস্য অর্িদির/ দির এর প্রেম
কের্ণর কমিকতিানদর ভ্র্বষ্যৎ
তহর্বল/গৃহ র্নমিাণ/মটর র্ান/মটর
সাইনকল/ সাইনকল অর্গ্রম প্রদান
সংক্রান্ত কাজ

৮

৯

১০

১১

১২

পত্র ও ই-কমইল

কসবা প্রদাননর
সময়সীমা

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

60 কর্মদিবস

60 কর্মদিবস
র্বর্িনমাতানবক
15 কর্মদিবস

কমা: nvwg`yi ingvb
উপসর্িব
ক ান-957635
ই-কমইল fisheries-2
mofl.gov.bd

পত্র ও নর্ে কপ্ররনণর
মাধ্যনম

মৎস্য-২
অর্িশাখা

র্বর্িনমাতানবক

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

মৎস্য-২
অর্িশাখা

15 কর্মদিবস

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

মৎস্য-২
অর্িশাখা

15 কর্মদিবস

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

মৎস্য-২
অর্িশাখা

র্বর্িনমাতানবক

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

মৎস্য-২
অর্িশাখা

15 কর্মদিবস

সমাোঃ সিৌতহদুে ইেোম
প্রশােতনক কমযকিযা
ক ান-957635

grm¨-৩ শাখা/অতিশাখা

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

ক্রতমক
নং
১

সেবার নাম

র্বএ র্ডর্সর
কমিকতিা/কমিিারীনদর
িাকুর্রর প্রর্বিানমালা,
ি
অগাননাগ্রাম
সংক্রান্ত সকল
কার্ িক্রম;

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতপ্তস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

১২০ কর্মদিবস
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দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

ক্রতমক কসবার নাম
নং
২

৩

১.

২.
৩.

৪.
৫.

Af¨šÍixY †mev

৬.

৭.

৮.

৯.

১০.

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রার্িস্থান

কসবা প্রদাননর
সময়সীমা

কমর্রন র্ শার্রজ একানডর্মর
উন্নয়ন খাত হনত রাজস্ব খানত
স্থানান্তর/ র্নয়র্মতকরণ;
মনৌবাণিনীর কমিকতিাদের
মপ্রষণ সাংক্রান্ত কা িক্রম;

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

১২০ কর্মদিবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

১০ কর্মদিবস

র্বএ র্ডর্সর 1ম কেণীর
কমিকতিানদর বর্হোঃবাংলানদশ
ছুটি মঞ্জুর;
র্বএ র্ডর্সর গ্রযাচুইটি সংক্রান্ত
কার্ িক্রম;
মমণরন ণফসাণরজ একানডর্মর
র্বর্ভ্ন্ন প্রকার প্রশাসর্নক
অনুনমাদন;
একানডর্মর র্বভ্াগীয় মামলা
সংক্রান্ত র্বষয়ার্দ র্নষ্পর্ি;
একানডর্মর র্বর্ভ্ন্ন প্রকার
মালামানলর সংগ্রহ সংক্রান্ত
কটন্ডার সমূনহর প্রশাসর্নক ও
আর্ে িক মঞ্জুর্র প্রদান;
একানডর্মনত কযানডট ভ্র্তি
সংক্রান্ত নীর্তমালা অনুনমাদন,
কযানডট ভ্র্তি পরীক্ষার ব্যনয়র
মঞ্জুর্র প্রদান ও একানডর্মক
কাউর্িনলর সুপার্রশ অনুর্ায়ী
কযানডট ভ্র্তির চূড়ান্ত
অনুনমাদন প্রদান;
কমর্রন র্ শার্রজ একানডর্মর
একানডর্মক কাউর্িনলর সভ্া
সংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ িাবলী;
একানডর্মর 1ম ও 2য় কগ্রড ও
তদুর্ধ্ি কমিকতিা র্ননয়াগ,
পনদান্নর্ত, টাইম কেল,
র্সনলকশন কগ্রড মঞ্জুর্র প্রদান;
একানডর্মর 1ম ও 2য় কগ্রড ও
তদুর্ধ্ি কমিকতিানদর অর্জিত
ছুটি, োর্ন্ত ও র্িি র্বননাদন
মূলক ছুটি, বর্হোঃবাংলানদশ
ছুটি, অবসর প্রস্তুর্তমূলক ছুটি,
লাম্প-গ্রান্ট, কপনশন,
আনুনতার্ষক ইতযার্দ মঞ্জুর্র
প্রদান;
একানডর্মর 1ম ও 2য় কগ্রড ও
তদুর্ধ্ি কমিকতিানদর সািারণ
ভ্র্বষ্যৎ তহর্বনলর অগ্রীম ও
চূড়ান্ত উনিালন মঞ্জুর্র প্রদান;

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

১০ কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

৩০ কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

07 কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা েংতিষ্ট তবতি
সমািালবক
মৎস্য-3 অর্িশাখা 07 কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

কমাোঃ কমাদানের র্বল্লাহ্
উপেতচব
স ান: ৯৫৭৬৩৫৬
ইলমইে: fisheries3@mofl.gov.bd

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

৩০ কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

07 কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

৩০ কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

১৫ কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

07 কমির্দবস
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ক্রতমক কসবার নাম
নং
১১.

১২.
১৩.

একানডর্মর অধ্যক্ষ তো অর্ স
প্রিাননর ননর্মর্িক ছুটি, ভ্রমণ
ভ্াতা র্বল ইতযার্দ অনুনমাদন
প্রদান সংক্রান্ত কার্ িক্রম;
একানডর্মর 3য় ও 4ে ি কের্ণর
শূন্যপনদ জনবল র্ননয়াগ;
নবনদর্শক কযানডটনদরনক
একানডর্মনত প্রর্শক্ষনণর
সুনর্াগ প্রদান ও আমন্ত্রণ
সম্পর্কিত কার্ িক্রম;

সেবা প্রদান পদ্ধতি
পত্রলর্ালগ

প্রনয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রার্িস্থান
মৎস্য-3 অর্িশাখা

কসবা প্রদাননর
সময়সীমা
07 কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

১০ কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-3 অর্িশাখা

১০ কমির্দবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

grm¨-৪ শাখা/অতিশাখা
সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতপ্তস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

১

বলগাপোগলর মৎস্য আহরলির জন্য
মৎস্য ট্রোর এর ত তশং োইলেন্স
পতরবিযলনর অনুমতি প্রদান।

পলত্রর মাধ্যলম

মৎস্য- ০৪ শাখা

15 কর্মদিবস

২

বলগাপোগলর মৎস্য আহরলির জন্য
মৎস্য ট্রোর এর মাতেকানা
পতরবিযলনর অনুমতি প্রদান।

পলত্রর মাধ্যলম

মৎস্য- ০৪ শাখা

15 কর্মদিবস

৩

বলগাপোগলর মৎস্য আহরলির জন্য
মৎস্য ট্রোর এর নাম পতরবিযলনর
অনুমতি প্রদান।
মাতেক েমন্বয় েিার জন্য িথ্যাতদ
প্রদান।

পলত্রর মাধ্যলম

মৎস্য- ০৪ শাখা

15 কর্মদিবস

ই্ও সনাে আকালর

মৎস্য-৪ শাখা

03 কর্মদিবস

তরলপযাে/
ইউও সনাে আকালর

মৎস্য-৪ শাখা

03 কর্মদিবস

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

ক্রতমক
নং

Af¨šÍixY †mev

১

২

এ মন্ত্রিােলয়র প্রশােন-২ অতিশাখা
সথলক চাতহি তবতিন্ন িথ্যাতদ
প্রতিলবদন প্রদান।

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

নােতরন সুেিানা
তেতনয়র েহকারী েতচব
স ানোঃ ৯৫৪০৪৩৮
ইলমইে: fisheries4@mofl.gov.bd
সমাবাোঃ০১৭২০০৩০৩৪৮
লয়জ আহমদ
প্রশােতনক কমযকিযা
স ানোঃ ৯৫৪০৪৩৮

grm¨-৫ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতপ্তস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

১

কবসরকারী খানত র্িংর্ড় ও মৎস্য
িাষ সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-5 অর্িশাখা

30 কমির্দবস

২

NACA, World Fish, INFOFISH, BOBP-IGO,
BOBLME, IORA, IOTC,
FAO, Info-fish, UNODC
UNIDO ইিযাতদ েম্পতকযি

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-5 অর্িশাখা

১0 কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-5 অর্িশাখা

৭ কমির্দবস

৩

কার্ যাবেী
মৎস্য প্রর্ক্রয়াজাতকরণ কারখানা
স্থাপননর অনাপর্িপত্র
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দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

কমাোঃ মুর্হবুজ্জামান,
উপেতচব
স ান: ৯৫৪৯১৪১
ইলমইে:
mmuhib@gmail.
com fisheries5@mofl.gov.bd

ক্রতমক
নং
4

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

5

6

7

8

সেবার নাম
বাংোলদশ মৎস্য গলবষিা
ইনতিটিউলের েকে কমযকিযার
তবরুলদ্ধ শৃঙ্খো জতনি
বাংোলদশ মৎস্য গলবষিা
ইনতিটিউলের েকে কমযকিযার
তবরুলদ্ধ শৃঙ্খো জতনি অতিলর্াগ
তনষ্পতি
বাংোলদশ মৎস্য গলবষিা
ইনতিটিউলের েকে কমযকিযার
পলদান্নতি, তেলেকশন সগ্রড, তেতনয়র
সেে এবং োইমলেে েম্পতকযি
কার্ যাবেী
বাংোলদশ
মৎস্য
গলবষিা
ইনতিটিউলের েকে কমযকিযার
সপনশন মঞ্জুরী
বাংোলদশ
মৎস্য
গলবষিা
ইনতিটিউলের
েকে
কমযকিযা/কমযচারীর (1ম, ২য় এবং
৩য়) তনলয়াগ

সেবা প্রদান পদ্ধতি

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-5 অর্িশাখা

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা
আইনদ্বারা
তনি যাতরি
েময়েীমা।
তবতি সমািালবক

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-5 অর্িশাখা

তবতি সমািালবক

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-5 অর্িশাখা

র্বর্ি কমাতানবক

পত্রলর্ালগ

মৎস্য-5 অর্িশাখা

তবতি সমািালবক

পত্রলর্ালগ

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান
মৎস্য-5 অর্িশাখা

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা
সজেতমন আিার
প্রশােতনক কমযকিযা
স ানোঃ ৯৫৪৯১৪১

প্রাতিেম্পদ-১ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং
১
২

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৩

সেবার নাম
প্রাতিেম্পদ অতিদপ্তলরর প্রশােতনক
তবষয়
তবতেএে (োইিিক) কযাডালরর
কমযকিযালদর পলদান্নতি
তবতেএে (োইিিক) কযাডালরর
কমযকিযালদর পদায়ন,বদতে

৪

তবতেএে (োইিিক) কযাডালরর
কমযকিযালদর শ্রাতন্ত তবলনাদন

৫

তবতেএে (োইিিক) কযাডার
কমযকিযালদর তেলয়ন ছুটি মঞ্জুতর

৬

তবতেএে (োইিিক) কযাডালরর
কমযকিযালদর ৩য় সগ্রলড পলদান্নতির
সেলত্র এে.এে.তব ও কাউতন্সে
কতমটির তবলবচনালথ য প্রলর্াজনীয়
কাগজপত্র জনপ্রশােন মন্ত্রিােলয়
সপ্ররি।
প্রাতিেম্পদ অতিদপ্তরািীন তবতিন্ন
প্রকলল্পর প্রকল্প পতরচােক
তনলয়াগ/বদতে
তবতেএে (োইিিক) কযাডালরর
কমযকিযালদর সগ্রলডশন িাতেকা ও
তনলয়াগতবতি হাে নাগাদকরি,
প্রতক্রয়াকরি ও েংরেি

৭

৮

সেবা প্রদান পদ্ধতি

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-১ অর্িশাখা

5 কমির্দবস

তডতপতে েিার মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-১ অর্িশাখা

মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম তজও
জাতরর মাধ্যলম
মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম তজও
জাতরর
মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম তজও
জাতরর মাধ্যলম
এে.এে.তব েিার
মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-১ অর্িশাখা

5 কমির্দবস

প্রাতিেম্পদ-১ অর্িশাখা

3 কমির্দবস

সদলোয়ারা সবগম, উপেতচব
স ান: ০১৭১১-১৩৭৫৭৩
ইলমইে: delwora_

প্রাতিেম্পদ-১ অর্িশাখা

5 কমির্দবস

6324@yahoo.com

প্রাতিেম্পদ-১ অর্িশাখা

8 কমির্দবস
স রলদৌেী জাহান
প্রশােতনক কমযকিযা
স ান: ০১৭১১-৩৭৭৭৩৪
ইলমইে:

মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম তজও
জাতরর মাধ্যলম
মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম পত্র
জাতরর মাধ্যলম
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প্রাতিেম্পদ-১ অর্িশাখা

5 কমির্দবস

প্রাতিেম্পদ-১ অর্িশাখা

8 কমির্দবস

ferdousejahan@yah
oo.com

Af¨šÍixY †mev

ক্রতমক
নং
১

২
৩

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

মাতেক েমন্বয় েিার জন্য িথ্যাতদ
প্রদান,

ইউলনালের মাধ্যলম

প্রশােন-২ অতিশাখার চাতহদা
অনুর্ায়ী িথ্য প্রদান
অন্যান্য অতিশাখা সথলক চাতহি
িথ্যাতদ

তরলপাU/ইউও সনাে
আকালর
তবতিন্ন শাখা কর্তযক
চাতহি িথ্যাতদ ইউ.ও
সনালের মাধ্যলম তবতিন্ন
শাখায় সপ্ররি

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতপ্তস্থান
প্রাতিেম্পদ-১অর্িশাখা

কসবা প্রদাননর
সময়সীমা
2 কমির্দবস

প্রাতিেম্পদ-১ অর্িশাখা

2 কমির্দবস

প্রাতিেম্পদ-১অর্িশাখা

2 কমির্দবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং
১

২

৩

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৪

৫
৬

৭

৮

৯

১০
১১
১২

১৩

সেবার নাম
প্রাণণসম্পে সাংণিষ্ট ণবষদয়
আমোণনর অনুমণত প্রোন সাংক্রান্ত
াবতীয় কা িক্রম;
মবসরকাণর ণবণিন্ন সাংস্থাঅপ্রণতষ্ঠানঅ
ব্যণিঅএদসাণসদয়শদনর প্রাণণসম্পে
সাংক্রান্ত ণবণিন্ন আদবেন
প্রণক্রয়াকরণ সাংক্রান্ত কা িক্রম;
েরকাতর খামালরর অতিতরি গবাতদ
পশু তবিরি/ তবক্রয়/ব্যবস্থাপনা
েংক্রান্ত কা িক্রম;
বাংোলদশ প্রাতিেম্পদ গলবষিা
ইনতিটিউে এবং বাংোলদশ
সিলেতরনাতর কাউতন্সে এর
প্রশােতনক, তনলয়াগ, নতুন পদ
সৃজনেহ র্াবিীয় কার্ যক্রম;
বাংোলদশ সিলেতরনাতর কাউতন্সে
এর র্াবিীয় কাজ;
বাাংলাদেশ জাতীয় ণচণিয়াাানার
জনবল ব্যবস্থাপনা ছািা সকল
কাজ;
প্রাতিেম্পদ সেক্টলরর
ইমযাতজং/তরইমাতজযং জুলনটিক সরাগ
তনয়ন্ত্রি ও প্রতিলরাি েংক্রান্ত
কার্ যক্রম;
প্রাতিেম্পদ েংতিষ্ট তবতিন্ন
চুতি/েমল ািা স্মারক এবং
ববলদতশক তমশন েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
প্রাকৃতিক দূলর্ যাগকােীন প্রাতিেম্পদ
সেক্টলরর েয়েতি েংক্রান্ত তবষলয়
তদক তনলদ যশনা েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
কৃতত্রম প্রজনন েংক্রান্ত নীতি
তনি যারিী কার্ যক্রম;
তবতিন্ন জািীয়/আন্তজযাতিক
তদবে/েপ্তাহ/সমো/প্রদশযনী অনুষ্ঠান
েংক্রান্ত কার্ যক্রম;
বাাংলাদেশ দুগ্ধ উন্নয়ন পণরষে
(Bangladesh Dairy
Development Council)
সাংক্রান্ত কা িক্রম;
প্রাণণসম্পে অণধেপ্তদরর উৎপাণেত
পদের মূল্য ণনধ িারণ সাংক্রান্ত
কা িক্রম;

সেবা প্রদান পদ্ধতি
মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম পত্র
জাতর
মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম পত্র
জাতর
মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম পত্র
জাতর
পলত্রর মাধ্যলম

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান
প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা
3 কমির্দবস

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

তনগার সুেিানা
তেতনয়র েহকারী েতচব
স ানোঃ ৯৫৭৬৬৯৮,
সমাবাইেোঃ ০১৫৫২৪৫৯৬৫১
ইলমইেোঃ
sultanabd1010@gmail.com

সমাোঃ তেরাজুে ইেোম
প্রশােতনক কমযকিযা
স ানোঃ ০১৭১১৪৫৯২৫৫
ইলমইেোঃsiraj.islam2009@yahoo.com

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম পত্র
জাতর

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস
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Af¨šÍixY †mev

ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

১

মাতেক েমন্বয় েিার জন্য িথ্যাতদ
প্রদান

ইউওলনাে আকালর

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

২

প্রশােন-২ অতিশাখার চাতহদা
অনুর্ায়ী িথ্য প্রদান

তরলপাে য/ইউও সনাে
আকালর

প্রাতিেম্পদ-২ শাখা

3 কমির্দবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

প্রাতিেম্পদ-৩ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং
১

সপনশন

২

প্রাতিেম্পদ অতিদপ্তলরর কযাডার /
নন-কযাডার ১ম সশ্রিীর কমযকিযালদর
তবিাগীয় মামো
প্রাতিেম্পদ অতিদপ্তলরর কযাডার
কমযকিযালদর শাতস্তর আলদলশর
তবরুলদ্ধ আপীে আলবদন
প্রাতিেম্পদ অতিদপ্তলরর নন-কযাডার
কমযকিযা/কমযচারীলদর শাতস্তর
আলদলশর তবরুলদ্ধ আপীে আলবদন
েংক্রান্ত
প্রাতিেম্পদ অতিদপ্তলরর কযাডার/
নন-কযাডার ১ম সশ্রিীর কমযকিযালদর
সপনশন ও আনুলিাতষক মঞ্জুর
প্রাতিেম্পদ অতিদপ্তলরর কযাডার
/নন-কযাডার ১ম সশ্রিীর
কমযকিযালদর তপ আর এে মঞ্জুর
েংক্রান্ত
প্রাতিেম্পদ অতিদপ্তলরর কযাডার
কমযকিযালদর চাকতর হলি
বরখাস্ত/অপোরি

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৩

৪

৫
৬

৭

Af¨šÍixY †mev

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

েতচব মলহাদলয়র
অনুলমাদনক্রলম তজও
জাতরর মাধ্যলম
পত্রলর্ালগ

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

3 কমির্দবস

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

েংতিষ্ট তবতি
অনুর্ায়ী

পত্রলর্ালগ

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

30 কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

30 কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

30 কমির্দবস

পত্রলর্ালগ

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

10 কমির্দবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

সক,এ ,এম,সজেমীন আখিার,

উপেতচব
স ান: ০১৭১৩০৪০৮৬২
ইলমইে:
kfm_i@yahoo.com

পত্রলর্ালগ

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

30 কমির্দবস

সমাোঃ তেরাজুে ইেোম
প্রশােতনক কমযকিযা
স ানোঃ ০১৭১১৪৫৯২৫৫
ইলমইেোঃsiraj.islam2009@yahoo.com

1

মাতেক েমন্বয় েিার জন্য িথ্যাতদ
প্রদান,

ইউও সনাে আকালর

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

2 কমির্দবস

2

প্রশােন-২ অতিশাখার চাতহদা
অনুর্ায়ী িথ্য প্রদান

তরলপাে য /ইউও সনাে
আকালর

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

2 কমির্দবস

3

অন্যান্য অতিশাখা সথলক চাতহি
িথ্যাতদ

তবতিন্ন শাখা কর্তযক
চাতহি িথ্যাতদ ইউ.ও
সনালের মাধ্যলম তবতিন্ন
শাখায় সপ্ররি

প্রাতিেম্পদ-৩ অতিশাখা

2 কমির্দবস
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প্রাতিেম্পদ-৪ শাখা/অতিশাখা
ক্রতমক
নং

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

১

প্রাণণসম্পে াাদত উন্নয়ন
প্রকেসমূদির অধীদন পে সৃজন ও
মঞ্জুণর বিাল তাণলকা প্রণক্রয়াকরণ;

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-৪ অতিশাখা

8 কমির্দবস

২

প্রাণণসম্পে াাদত উন্নয়ন
প্রকেসমূদির প্রশাসণনক অনুদমােন
প্রণক্রয়াকরণ;
প্রাণণসম্পে অণধেপ্তদরর উন্নয়ন
প্রকেসমূি রাজস্ব বাদজদট স্থানান্তর;
প্রাণণসম্পে অণধেপ্তদরর াবতীয়
সম্পণি/ জণম সাংক্রান্ত সকল ণবষয়;

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-৪ অতিশাখা

5 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-৪ অতিশাখা

8 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-৪ অতিশাখা

5 কমির্দবস

প্রাণণসম্পে অণধেপ্তরঅেপ্তর এর
কমিকতিাঅকমিচারীদের িণবষ্যৎ
তিণবল/মমাটর ান/ মটর সাইদকল/
সাইদকলঅগৃি ণনমিাণ অণগ্রম প্রোন
সাংক্রান্ত াবতীয় কাজ প্রণক্রয়াকরণ;
জাতীয় সাংসে সাংক্রান্ত াবতীয়
কা িাবলী;

মাননীয় মন্ত্রীর
অনুলমাদনক্রলম তজও
জাতরর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-৪ অতিশাখা

5 কমির্দবস

পলত্রর মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-৪ অতিশাখা

5 কমির্দবস

১

মাতেক েমন্বয় েিার জন্য িথ্যাতদ
প্রদান,

ইউলনালের মাধ্যলম

প্রাতিেম্পদ-৪ অতিশাখা

2 কমির্দবস

২

প্রশােন-২ অতিশাখার
অনুর্ায়ী িথ্য প্রদান

তরলপাে য /ইউও সনাে
আকালর

প্রাতিেম্পদ-৪ অতিশাখা

2 কমির্দবস

৩

অন্যান্য অতিশাখা সথলক চাতহি
িথ্যাতদ

তবতিন্ন শাখা কর্তযক
চাতহি িথ্যাতদ ইউ.ও
সনালের মাধ্যলম তবতিন্ন
শাখায় সপ্ররি

প্রাতিেম্পদ-৪ অতিশাখা

2 কমির্দবস

৩
৪

৫

৬

Af¨šÍixY †mev

সেবার নাম

চাতহদা

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

অেীম কুমার বাো,
উপেতচব
স ান: ০১৭১৫-৮৯৫৮৭৭
ইলমইে:ashimkuma.b
ala@yahoo.com

সমাোঃ তগ ারুে ইেোম
ফুয়াদ
প্রশােতনক কমযকিযা
স ান: ০১৯২-৪৩২৮৫৭৫
ইলমইে:
gfuad7
@gmail.com

বালজে-১ শাখা/AwakvLv
ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

১

প্রাদিসম্পি অদিিপ্তর, বাাংলাদিশ
প্রাদিসম্পি গদবষিা ইনদিটিউট ও
বাাংলাদিশ ভেদটদরনারী কাউদিলএর র্ধ্যদর্য়ািী বাদেট কাঠাদর্া
প্রিয়ন।

বানজট প্রণয়ননর
মাধ্যনম

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-1 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

2

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র বাদেট পদরপত্র-1
ও বাদেট পদরপত্র-2 ভর্াতাদবক
সদিবালয় অাংশসহ প্রাদিসম্পি
অদিিপ্তর, বাাংলাদিশ প্রাদিসম্পি
গদবষিা ইনদিটিউট ও বাাংলাদিশ
ভেদটদরনারী কাউদিল-এর দসদলাং
দনি মারি, বাদেট ওয়াদকমাং গ্রুপ ও
বাদেট ব্যবস্থাপনা কদর্টির সোর
েন্য তথ্য সাংগ্রহ ও উপস্থাপন।

বানজট প্রণয়ন ও তথ্য
প্রদাননর মাধ্যনম

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-1 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র
অর্ ম দবোগ কর্তমক
োরীকৃত পদরপত্র;
বাদেট অদিশাখা,
র্ৎস্য ও
প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়
অর্ ম দবোগ কর্তমক
োরীকৃত পদরপদত্র
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী

15
C:\Users\User\Desktop\Citizen Charater MoFL\Citizen charter Mofl.doc

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

ড. ভশখ হারুনুর রদশি
আহর্ি, যুগ্মসর্িব
ক ান: ৯৫৫১০০৭
ইনমইল:
harunrashid61@g
mail.com

ক্রতমক
নং
১

২

৩।

৪।

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৫।

8

9

10

11

12

13

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান
অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-1 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা
অর্ ম দবোগ
কর্তমক িার্য্মকৃত
সর্য়সীর্া অনুযায়ী

বাদেট কাঠাদর্া (MBF) প্রিয়ন
ও তা বাদেট ওয়াদকমাং গ্রুপ ও
বাদেট ব্যবস্থাপনা কদর্টির সোয়
উপস্থাপদনর দবষদয় প্রদয়ােনীয়
কায মক্রর্।

বানজট প্রণয়ন ও তথ্য
প্রদাননর মাধ্যনম

কায মক্রদর্র ফলাফল দনদি মশক
কর্মকৃদত লক্ষ্যর্াত্রা (KPI)
দনি মারিকদে অর্ ম র্বভ্াগ ও
সংস্থাসমূনহর সর্হত সমন্বনয়র
মাধ্যনম প্রস্তুতপূব মক তা বাদেট
ওয়াদকমাং গ্রুপ ও বাদেট ব্যবস্থাপনা
কদর্টির সোর র্াধ্যদর্ অনুদর্ািন।
বানজট কাঠানমা চূড়ান্তকরনণর
লনক্ষয রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ব্যয় ও
উন্নয়ন ব্যয় এর র্বষনয় সংস্থা হনত
প্রাি প্রস্তাব পর্ িানলািনা, বাদেট
ওয়াদকমাং গ্রুপ ও বাদেট ব্যবস্থাপনা
কদর্টির সোর র্াধ্যদর্ অনুদর্ািন।
iBAS Database
Network-এর র্াধ্যদর্ ডাটা
এদি সাংক্রান্ত কায মক্রর্।
রােস্ব আয়, ব্যয় (অনুন্নয়ন ও
উন্নয়ন), ভকৌশলগত লক্ষ্যর্াত্রা,
রােস্ব কর্মসূদি ইতযাদির আদর্ মক
বাস্তব অগ্রগদতর তথ্যাদি গ্রহি,
র্বএমর্সনত উপস্থাপন এবাং অর্ ম
দবোদগ ভপ্ররি।
র্ধ্যদর্য়ািী বাদেট কাঠাদর্ার
অন্তর্ভমক্ত র্ন্ত্রিালয় দহদসদব বাদেট
বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কাদের েন্য
গঠিত মূল্যায়ন কদর্টিদক সহায়তা
প্রিান।
সাংদশাদিত বাদেট প্রিয়ন ও
iBAS Database
Network-এর র্াধ্যদর্ ডাটা
এদিকরি।

বানজট প্রণয়ননর
মাধ্যনম

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পত্র; বাদেট-1 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

অর্ ম দবোগ
কর্তমক িার্য্মকৃত
সর্য়সীর্া অনুযায়ী

বানজট প্রণয়ননর
মাধ্যনম

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পত্র; বাদেট-1 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

অর্ ম দবোগ
কর্তমক িার্য্মকৃত
সর্য়সীর্া অনুযায়ী

iBAS-এ ডাটা এদির
র্াধ্যদর্

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম দবোগ
কর্তমক োরীকৃত পদরপত্র;
বাদেট-1 শাখা, র্ৎস্য ও
প্রাদিসম্পি র্ন্ত্রিালয়

অর্ ম দবোগ কর্তমক
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী

বানজট প্রণয়ন ও
র্বএমর্স সভ্ার মাধ্যনম

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পত্র; কর্মসূদির প্রস্তাব,
অর্িদির/দির/সংস্থা

7 কর্মদিবস

তথ্য প্রদাননর মাধ্যনম

বাদেট-1 শাখা

৫ কর্মদিবস

বানজট প্রণয়ন ও
iBAS-এ ডাটা এদির
র্াধ্যদর্

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-1 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়
র্ন্ত্রিালয়/ অদিিপ্তর/
িপ্তর কর্তমক ভপ্রদরত
প্রস্তাব

অর্ ম দবোগ কর্তমক
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী

অর্ ম ছাদড়র প্রশাসদনক
অনুদর্ািন ও র্ঞ্জুদর
আদিশ োরীর র্াধ্যদর্

স্বায়ত্তশাদসত প্রদতষ্ঠান
কর্তমক ভপ্রদরত প্রস্তাব

৭ কর্মদিবস

মঞ্জুর্র আনদশ জারীর
মাধ্যনম

র্নর্দ িষ্ট ছনক আনবদনপত্র,
মন্ত্রণালয় ও অর্িদিনরর
ওনয়ব-সাইট
আন্তেমাদতক ভফারাদর্র
িাঁিা পদরদশাদির প্রস্তাব

৭ কর্মদিবস

সদিবালয় অাংশসহ প্রাদিসম্পি
অদিিপ্তদরর কর্মকতমা/ কর্মিারীদির
েন্য প্রদিয় ঋি ও অদগ্রদর্র অর্ ম এ
র্ন্ত্রিালদয়র প্রাদতষ্ঠাদনক ভকাদড
প্রিান করা হদয় র্াদক যা দবোেন
প্রস্তুতপূব মক সাংস্থার দবপরীদত বরাদ্দ
প্রিান।
বাাংলাদিশ প্রাদিসম্পি গদবষিা
ইনদিটিউট ও বাাংলাদিশ
ভেদটদরনারী কাউদিল-এর অর্ ম
দবোেন অনুদর্ািন ও ত্রত্রর্াদসক
অর্ ম ছাড়করি।
র্ন্ত্রিালদয়র কর্মকতমা/কর্মিারীদির
ঋি অদগ্রর্ র্ঞ্জুরী।
আন্তেমাদতক সাংস্থাসমূদহর (OIE,
APHCA) বাদষ মক িাঁিা পদরদশাি
দবষদয় কায মক্রর্।

সভ্া ও মঞ্জুর্র আনদশ
জারীর মাধ্যনম

মঞ্জুর্র আনদশ জারীর
মাধ্যনম
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ফারোনা আক্তার,
প্রশাসর্নক কর্মকতমা
ক ান: 01951950732
ইনমইল:
farjanamofl82@yah
oo.com

৫ কর্মদিবস

5 কর্মদিবস

ক্রতমক
নং

কসবার নাম

কসবা প্রদান পদ্ধর্ত

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

কসবা প্রদাননর
সময়সীমা

14

ইউদনয়ন পদরষি, ভপৌরসো, দসটি
কদপমাদরশন এবাং র্ভদর্ উন্নয়ন কর
প্রিাদনর দবষদয় ব্যবস্থা গ্রহি।
কর্মকতমাদির দবদিশ ভ্রর্দির ভক্ষ্দত্র
অদগ্রর্ উদত্তালদনর দেও োরীকরি।

পত্র কপ্ররণ, ই-কমইল,
কটর্লন ান
কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
মঞ্জুর্র আনদশ জারীর
মাধ্যনম

র্ভদর্ উন্নয়ন কর,
ভপৌরকর ও দবদ্যযৎ দবল
পদরদশাদির প্রস্তাব
আনবদনপত্র, সাংদিষ্ট
িপ্তর/ শাখা/ অদিশাখা

5 কর্মদিবস

কর ব্যতীত রােস্ব (NTR) ও
োতীয় রােস্ব ভবাড ম বদহর্ভমত
করসমূহ (Non-NBR) আিায়
সাংক্রান্ত দবষদয় দবদেন্ন তথ্যাদি গ্রহি
ও অর্ ম দবোদগ ভপ্ররি।
সদিবালয় অাংশসহ প্রাদিসম্পি
অদিিপ্তর, বাাংলাদিশ প্রাদিসম্পি
গদবষিা ইনদিটিউট ও বাাংলাদিশ
ভেদটদরনারী
কাউদিল-এর
অদতদরক্ত বরাদ্দ প্রিান, উপদযােন
ও দবদয়ােন দবষয়ক কায মক্রর্ গ্রহি।

প্রর্তনবদন কপ্ররনণর
মাধ্যনম

অর্ ম দবোগ কর্তমক
োরীকৃত পত্র; বাদেট-1
শাখা, র্ৎস্য ও
প্রাদিসম্পি র্ন্ত্রিালয়

৭ কর্মদিবস

মঞ্জুর্র আনদশ জারীর
মাধ্যনম

অদতদরক্ত বরাদদ্দর প্রস্তাব
ও পুনঃউপদযােদনর
প্রস্তাব,
মন্ত্রণালয়/ অর্িদির/
দির/ সংস্থা

15

16

17

18

Af¨šÍixY †mev

১৯

সদিবালয় অাংশসহ প্রাদিসম্পি
অদিিপ্তর, বাাংলাদিশ প্রাদিসম্পি
গদবষিা ইনদিটিউট ও বাাংলাদিশ
ভেদটদরনারী কাউদিল-এর পক্ষ্
হদত ভর্য়াি উত্তীি ম ভিদকর স্থদল
নতুন ভিক প্রিান দবষয়ক কায মক্রর্
গ্রহি।
র্ন্ত্রিালদয়র কর্মিারীদির
যাতায়াত/অদিকাল োতা কায ম
সাংক্রান্ত োতা/নাস্তা োতা দবল
প্রিান সাংক্রান্ত যাবতীয় কাে।

পত্র জারীর মাধ্যনম

ভিক ইস্যযর প্রতযয়ন
প্রিাদনর প্রস্তাব,
মন্ত্রণালয়/ অর্িদির/
দির/ সংস্থা

মঞ্জুর্র আনদশ জারীর
মাধ্যনম

র্নর্দ িষ্ট ছনক আনবদনপত্র

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

৭ কর্মদিবস

7 কর্মদিবস

৭ কর্মদিবস

5 কর্মদিবস

১

মার্সক সমন্বয় সভ্ার জন্য তথ্যার্দ
প্রদান

ইউননানটর মাধ্যনম

সাংদিষ্ট শাখা/অদিশাখা

5 কর্মদিবস

২

িার্হত তথ্যার্দ

ইউননানটর মাধ্যনম

সাংদিষ্ট শাখা/অদিশাখা

5 কর্মদিবস

বালজে- ২ শাখা/AwakvLv
ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

১

র্ৎস্য অদিিপ্তর, ভর্দরন দফশাদরে
একাদডর্ী, র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
তথ্য িপ্তর, বাাংলাদিশ র্ৎস্য
গদবষিা ইনদিটিউট ও বাাংলাদিশ
র্ৎস্য উন্নয়ন কদপমাদরশন-এর
র্ধ্যদর্য়ািী বাদেট কাঠাদর্া
প্রিয়ন।

বানজট প্রণয়ননর
মাধ্যনম

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-2 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

অর্ ম দবোগ কর্তমক
োরীকৃত পদরপদত্র
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী

17
C:\Users\User\Desktop\Citizen Charater MoFL\Citizen charter Mofl.doc

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

ক্রর্মক
নং
২

৩

৪

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৫

৬

কসবার নাম

কসবা প্রদান পদ্ধর্ত

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান
অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-2 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

কসবা প্রদাননর
সময়সীমা
অর্ ম দবোগ কর্তমক
োরীকৃত পদরপদত্র
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র বাদেট পদরপত্র-1
ও বাদেট পদরপত্র-2 ভর্াতাদবক
সদিবালয় অাংশসহ র্ৎস্য অদিিপ্তর,
ভর্দরন দফশাদরে একাদডর্ী, র্ৎস্য
ও প্রাদিসম্পি তথ্য িপ্তর,
বাাংলাদিশ র্ৎস্য গদবষিা
ইনদিটিউট ও বাাংলাদিশ র্ৎস্য
উন্নয়ন কদপমাদরশন-এর দসদলাং
দনি মারি, বাদেট ওয়াদকমাং গ্রুপ ও
বাদেট ব্যবস্থাপনা কদর্টির সোর
েন্য তথ্য সাংগ্রহ ও উপস্থাপন।
বাদেট কাঠাদর্া (MBF) প্রিয়ন
ও তা বাদেট ওয়াদকমাং গ্রুপ ও
বাদেট ব্যবস্থাপনা কদর্টির সোয়
উপস্থাপদনর দবষদয় প্রদয়ােনীয়
কায মক্রর্।

বানজট প্রণয়ন ও তথ্য
প্রদাননর মাধ্যনম

বানজট প্রণয়ন ও তথ্য
প্রদাননর মাধ্যনম

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-2 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

অর্ ম দবোগ
কর্তমক িার্য্মকৃত
সর্য়সীর্া অনুযায়ী

কায মক্রদর্র ফলাফল দনদি মশক
কর্মকৃদত লক্ষ্যর্াত্রা (KPI)
দনি মারিকদে অর্ ম র্বভ্াগ ও
সংস্থাসমূনহর সর্হত সমন্বনয়র
মাধ্যনম প্রস্তুতপূব মক তা বাদেট
ওয়াদকমাং গ্রুপ ও বাদেট ব্যবস্থাপনা
কদর্টির সোর র্াধ্যদর্ অনুদর্ািন।
বানজট কাঠানমা চূড়ান্তকরনণর
লনক্ষয রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ব্যয় ও
উন্নয়ন ব্যয় এর র্বষনয় সংস্থা হনত
প্রাি প্রস্তাব পর্ িানলািনা, বাদেট
ওয়াদকমাং গ্রুপ ও বাদেট ব্যবস্থাপনা
কদর্টির সোর র্াধ্যদর্ অনুদর্ািন।
iBAS Database
Network-এর র্াধ্যদর্ ডাটা
এদি সাংক্রান্ত কায মক্রর্।

বানজট প্রণয়ননর
মাধ্যনম

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পত্র; বাদেট-2 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

অর্ ম দবোগ
কর্তমক িার্য্মকৃত
সর্য়সীর্া অনুযায়ী

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পত্র; বাদেট-2 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়

অর্ ম দবোগ
কর্তমক িার্য্মকৃত
সর্য়সীর্া অনুযায়ী

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-2 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়
অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পত্র; কর্মসূদির প্রস্তাব,
অর্িদির/দির/
সংস্থা

অর্ ম দবোগ কর্তমক
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-2 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়
অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পত্র; কর্মসূদির প্রস্তাব,
অর্িদির/দির/
সংস্থা

অর্ ম দবোগ কর্তমক
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী

বানজট প্রণয়ননর
মাধ্যনম

iBAS-এ ডাটা এদির
র্াধ্যদর্

৭

রােস্ব আয়, ব্যয় (অনুন্নয়ন ও
উন্নয়ন), ভকৌশলগত লক্ষ্যর্াত্রা,
রােস্ব কর্মসূদি ইতযাদির আদর্ মক
বাস্তব অগ্রগদতর তথ্যাদি গ্রহি,
র্বএমর্সনত উপস্থাপন এবাং অর্ ম
দবোদগ ভপ্ররি।

বানজট প্রণয়ন ও
র্বএমর্স সভ্ার মাধ্যনম

৮

iBAS Database
Network-এর র্াধ্যদর্ ডাটা
এদি সাংক্রান্ত কায মক্রর্।

iBAS-এ ডাটা এদির
র্াধ্যদর্

৯

রােস্ব আয়, ব্যয় (অনুন্নয়ন ও
উন্নয়ন), ভকৌশলগত লক্ষ্যর্াত্রা,
রােস্ব কর্মসূদি ইতযাদির আদর্ মক
বাস্তব অগ্রগদতর তথ্যাদি গ্রহি,
র্বএমর্সনত উপস্থাপন এবাং অর্ ম
দবোদগ ভপ্ররি।

বানজট প্রণয়ন ও
র্বএমর্স সভ্ার মাধ্যনম
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ড. ভশখ হারুনুর রদশি
আহর্ি, যুগ্মসর্িব
ক ান: ৯৫৫১০০৭
ইনমইল:
harunrashid61@g
mail.com

ফারোনা আক্তার,
প্রশাসর্নক কর্মকতমা

অর্ ম দবোগ কর্তমক
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী; প্রস্তাব
প্রাদপ্তর 7
কর্মদিবদসর র্দধ্য

অর্ ম দবোগ কর্তমক
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী; প্রস্তাব
প্রাদপ্তর 7
কর্মদিবদসর র্দধ্য

ক ান: 01951950732
ইনমইল:
farjanamofl82@yah
oo.com

ক্রতমক
নং
১০

১১

১২

১৩

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

১৪

১৫

১৬

১৭
১৮

১৯

২০

অিযন্তরীি সেবা

১
২

কসবার নাম
র্ধ্যদর্য়ািী বাদেট কাঠাদর্ার
অন্তর্ভমক্ত র্ন্ত্রিালয় দহদসদব বাদেট
বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কাদের েন্য
গঠিত মূল্যায়ন কদর্টিদক সহায়তা
প্রিান।
সাংদশাদিত বাদেট প্রিয়ন ও
iBAS Database
Network-এর র্াধ্যদর্ ডাটা
এদিকরি।

কসবা প্রদান পদ্ধর্ত
তথ্য প্রদাননর মাধ্যনম

বানজট প্রণয়ন ও
iBAS-এ ডাটা এদির
র্াধ্যদর্

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান
বাদেট-2 শাখা

কসবা প্রদাননর
সময়সীমা
৫ কর্মদিবস

অর্ ম র্ন্ত্রিালদয়র অর্ ম
দবোগ কর্তমক োরীকৃত
পদরপত্র; বাদেট-2 শাখা,
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
র্ন্ত্রিালয়
অদিিপ্তর/িপ্তর কর্তমক
ভপ্রদরত প্রস্তাব

অর্ ম দবোগ কর্তমক
িার্য্মকৃত সর্য়সীর্া
অনুযায়ী

কর্মকতমা/ কর্মিারীদির েন্য প্রদিয়
ঋি ও অদগ্রদর্র অর্ ম এ র্ন্ত্রিালদয়র
প্রাদতষ্ঠাদনক ভকাদড প্রিান করা হদয়
র্াদক যা দবোেন প্রস্তুতপূব মক
সাংস্থার দবপরীদত বরাদ্দ প্রিান।
বাাংলাদিশ র্ৎস্য গদবষিা
ইনদিটিউট-এর অর্ ম দবোেন
অনুদর্ািন ও ত্রত্রর্াদসক অর্ ম
ছাড়করি।
র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি তথ্য িপ্তদরর
কর্মকতমা/ কর্মিারীদির ঋি অদগ্রর্
র্ঞ্জুরী।
আন্তেমাদতক সাংস্থাসমূদহর
(BOBP-IGO, NACA,
INFOFISH) বাদষ মক িাঁিা
পদরদশাি দবষদয় কায মক্রর্।

সভ্া ও মঞ্জুর্র আনদশ
জারীর মাধ্যনম

৫ কর্মদিবস

ইউদনয়ন পদরষি, ভপৌরসো, দসটি
কদপমাদরশন এবাং র্ভদর্ উন্নয়ন কর
প্রিাদনর দবষদয় ব্যবস্থা গ্রহি।
কর্মকতমাদির দবদিশ ভ্রর্দির ভক্ষ্দত্র
অদগ্রর্ উদত্তালদনর দেও োরীকরি।
কর ব্যতীত রােস্ব (NTR) ও
োতীয় রােস্ব ভবাড ম বদহর্ভমত
করসমূহ (Non-NBR) আিায়
সাংক্রান্ত দবষদয় দবদেন্ন তথ্যাদি গ্রহি
ও অর্ ম দবোদগ ভপ্ররি।
র্ৎস্য অদিিপ্তর, ভর্দরন দফশাদরে
একাদডর্ী, র্ৎস্য ও প্রাদিসম্পি
তথ্য িপ্তর, বাাংলাদিশ র্ৎস্য
গদবষিা ইনদিটিউট ও বাাংলাদিশ
র্ৎস্য উন্নয়ন কদপমাদরশন-এর পক্ষ্
হদত ভর্য়াি উত্তীি ম ভিদকর স্থদল
নতুন ভিক প্রিান দবষয়ক কায মক্রর্
গ্রহি।
কর্মিারীদির যাতায়াত/অদিকাল
োতা কায ম সাংক্রান্ত োতা/নাস্তা
োতা দবল প্রিান সাংক্রান্ত যাবতীয়
কাে।
মার্সক সমন্বয় সভ্ার Rb¨ তথ্যার্দ
প্রদান
িার্হত তথ্যার্দ

পত্র কপ্ররণ, ই-কমইল,
কটর্লন ান
কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
মঞ্জুর্র আনদশ জারীর
মাধ্যনম
প্রর্তনবদন কপ্ররনণর
মাধ্যনম

র্ভদর্ উন্নয়ন কর,
ভপৌরকর ও দবদ্যযৎ দবল
পদরদশাদির প্রস্তাব
আনবদনপত্র, সাংদিষ্ট
িপ্তর/ শাখা/ অদিশাখা
অর্ ম দবোগ কর্তমক
োরীকৃত পত্র; বাদেট-2
শাখা, র্ৎস্য ও
প্রাদিসম্পি র্ন্ত্রিালয়

5 কর্মদিবস

পত্র জারীর মাধ্যনম

ভিক ইস্যযর প্রতযয়ন
প্রিাদনর প্রস্তাব,
অর্িদির/দির/সংস্থা

7 কর্মদিবস

মঞ্জুর্র আনদশ জারীর
মাধ্যনম

র্নর্দ িষ্ট ছনক আনবদনপত্র,

5 কর্মদিবস

ইউননানটর মাধ্যনম

সাংদিষ্ট শাখা/অদিশাখা

2 কর্মদিবস

ইউননানটর মাধ্যনম

সাংদিষ্ট শাখা/অদিশাখা

2 কর্মদিবস

অর্ ম ছাদড়র প্রশাসদনক
অনুদর্ািন ও র্ঞ্জুদর
আদিশ োরীর র্াধ্যদর্

স্বায়ত্তশাদসত প্রদতষ্ঠান
কর্তমক ভপ্রদরত প্রস্তাব

7 কর্মদিবস

মঞ্জুর্র আনদশ জারীর
মাধ্যনম

র্নর্দ িষ্ট ছনক আনবদনপত্র,
মন্ত্রণালয় ও অর্িদিনরর
ওনয়ব-সাইট
আন্তেমাদতক ভফারাদর্র
িাঁিা পদরদশাদির প্রস্তাব

7 কর্মদিবস

মঞ্জুর্র আনদশ জারীর
মাধ্যনম
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5 কর্মদিবস

7 কর্মদিবস
7 কর্মদিবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

আইন -১ শাখা/অর্িশাখা
ক্রতমক
নং
1

২
৩

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

৪
৫

৬

৭

৮

৯
১০

সেবার নাম

জাতীয় মৎস্য সম্পদ (আভ্যন্তরীণ ও
স্বাদুপার্নর) কমিসূিী বাস্তবায়নন
সহায়তা প্রদাননর লক্ষয জাতীয়
মৎস্য নীর্ত প্রণয়ন/হাল-নাগাদকরণ
মৎস্য সম্পদ ও প্রার্ণসম্পদ সংক্রান্ত
আইন/ র্বর্িমালা/নীর্তমালা প্রণয়ন।
আইন সংনশািন/ আধুর্নকীকরণ
অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশনয় মৎস্য
সম্পদ সম্প্রসারণ ও সংরক্ষনণর
নীর্তমালা প্রণয়ন/চুড়ান্তকরণ
মৎস্য আইননর আওতায় অভ্যন্তরীণ
ও স্বাদু পার্নর জলাশনয় মৎস্য
সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন/সংনশািন
মন্ত্রণালয় এর অিীনস্থ সকল
দির/সংস্থার র্রট মামলা সংক্রান্ত
জবাব প্রস্তুত/নপ্ররণ ও অন্যান্য
কার্াবলী
মন্ত্রণালয় এর অিীনস্থ সকল
দির/সংস্থার আপীল মামলা
সংক্রান্ত কাজ
আইন/র্বর্িমালা বাস্তবায়ননর জন্য
আইন মন্ত্রণালনয়র সানে কর্াগানর্াগ
রক্ষা করা
হালদা নদীনত অভ্য়ােম প্রর্তষ্ঠা
সংক্রান্ত আইন/র্বর্িমালা
ইর্লশ মানছর আইন/র্বর্িমালা
প্রণয়ন

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

আইন অর্িশাখা

30 কর্মদিবস

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম
পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম
পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

আইন অর্িশাখা

60 কর্মদিবস

আইন অর্িশাখা

120 কর্মদিবস

আইন অর্িশাখা

60 কর্মদিবস

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

আইন অর্িশাখা

60 কর্মদিবস

পত্র ও ই-কমইল

আইন অর্িশাখা

15 কর্মদিবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

কমা: nvwg`yi ingvb
উপসর্িব
ক ান-957635
ই-কমইল fisheries-2
mofl.gov.bd

সমাোঃ মতশউর রহমান
প্রশােতনক কমযকিযা
পত্র ও ই-কমইল

আইন অর্িশাখা

15 কর্মদিবস

পত্র ও নর্ে কপ্ররনণর
মাধ্যনম

আইন অর্িশাখা

15 কর্মদিবস

পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম
পত্র ও ওনয়ব সাইট
মাধ্যনম

আইন অর্িশাখা

15 কর্মদিবস

আইন অর্িশাখা

120 কর্মদিবস

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

2 কর্মদিবস

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g
bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g

wnmve kvLv

1 কর্মদিবস

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

3 কর্মদিবস

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

1 কর্মদিবস

ক ান-957635

তহোব শাখা
ক্রতমক
নং

প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা

১

২

সেবার নাম

cÖ¯‘ZK…Z †eZb wej cÖavb
wnmveiÿY Kg©KZ©vi Kvhv©jq
(wm.G.I), grm¨ I cÖvwYm¤ú`
gš¿Yvj‡q †cÖiY
Kg©KZ©v‡`i †eZb we‡ji †PK
cÖ`vb

৩

bZzb fv‡e c`vqbK…Z Kg©KZ©v‡`i
†eZb wej cÖ¯‘Z Ges wm.G.I
Awd‡m †cÖiY

৪

bZzb fv‡e c`vqbK…Z Kg©KZ©v‡`i
†eZ‡bi †PK cÖ`vb

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g
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দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

ক্রতমক
নং
৫

৬

সেবার নাম

Kg©KZ©v‡`i †eZb e¨ZxZ Ab¨vb¨
wej †hgb: kÖvwšÍ we‡bv`b fvZv,
wR.wc.Gd, †gvUi mvB‡Kj,
†gvUi Kvi, M„nwbgvY© AwMÖg,
AwZwi³ `vwqZ¡fvZv, ågY fvZv
wej (AvšÍ©RvwZK/Af¨šÍixY)
BZ¨vw` cÖ¯‘Z, Aby‡gv`b Ges
wm.G.I Awd‡m `vwLj|
cÖvwaKvif~³ Kg©KZ©v‡`i Mvwo
µq msµvšÍ

৭

Kg©Pvwi‡`i wbqwgZ †eZb wej
ˆZix Ges wm.G.I Awd‡m `vwLj

৮

Kg©Pvwii wbqwgZ †eZ‡bi †PK
cÖ`vb

৯

Kg©Pvwi‡`i (†eZb e¨ZxZ)
Ab¨vb¨ wej †hgb: kÖvwšÍ we‡bv`b
fvZv, wR.wc.Gd, †gvUi
mvB‡Kj, †gvUi Kvi, M„nwbgvY©
AwMÖg, AwZwi³ `vwqZ¡fvZv, ågY
fvZv wej BZ¨vw` cÖ¯‘Z,
Aby‡gv`b Ges wm.G.I Awd‡m
`vwLj
Kg©KZ©v‡`i (†eZb e¨ZxZ)
Ab¨vb¨ we‡ji †PK cÖ`vb

১০

১১

wW.wW.IÕi wnmve n‡Z AwMÖg
cÖ`vb

১২

AvbymswMK wej cÖ¯‘Z, ¯^vÿi,
wm.G.I Awd‡m †cÖiY, †PK
msMÖn, weZiY I mgš^q

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

5 কর্মদিবস

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g
bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g
bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g
bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

2 কর্মদিবস

wnmve kvLv

cÖwZ gv‡mi
20-26 Zvwi‡Li
g‡a¨
cÖwZgv‡mi 1g I
2q Kg©w`e‡m

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

6 কর্মদিবস

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g
bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g
bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

6 কর্মদিবস

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g
bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g

wnmve kvLv Ges ev‡RU
AwakvLv

5 কর্মদিবস

wnmve kvLv Ges ev‡RU
AwakvLv

e¨‡qi cieZx©
gv‡mi 5-20
Zvwi‡Li g‡a¨
G gš¿Yvj‡qi
ev‡RU AwakvLv
KZ…©K avh©¨K…Z
mgqmxgv

wnmve kvLv

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv
wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

01কর্মদিবস
(Bg‡cÖó dv‡Ûi
g‡a¨)
8 কর্মদিবস

১৩

gš¿Yvj‡qi evrmwiK I ms‡kvwaZ
ev‡RU (GgwUweGd) msµvšÍ KvR

১৪

ev‡RU eiv‡Ïi wecix‡Z gvwmK
Li‡Pi wnmve cÖ¯‘Z

১৫

grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvj‡qi
ev‡RU eiv‡Ïi wecix‡Z gvwmK,
ˆÎgvwmK Li‡Pi wnmve cÖ¯‘Z Ges
wm.G.I Awd‡mi mv‡_ wgjKiY

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g

wnmve kvLv Ges ev‡RU
AwakvLv

১৬

grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvj‡qi
mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvwi Gi †eZb
wba©viY I mgZvKiY, DbœwZKiY
BZ¨vw`
‡cbkb msµvšÍ KvR

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

8 কর্মদিবস

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g

wnmve kvLv Ges
cÖkvmb-2 AwakvLv

5 কর্মদিবস

১৭
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দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

‡gvt AvjZvd †nv‡mb
wnmveiÿY Kg©KZ©v
‡dvb: 9570660
B‡gBj:
accountsofficer@
gmail.com

ক্রতমক
নং
১৮

অিযন্তরীি সেবা

1

সেবার নাম

kvLv/AwakvLv chv©‡qi bw_i
wewaMZ gZvgZ cÖ`vb msµvšÍ
gvwmK, ‰ÎgvwmK, ôgvwmK I
evrmwiK e¨q weeiYx †cÖiY

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

bw_, wej fvDPvi Ges
wmGI Awd‡mi
gva¨‡g
BD.I †bvU AvKv‡i

wnmve kvLv Ges mswkøó
kvLv

3 কর্মদিবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

wnmve kvLv
3 কর্মদিবস

2

cÖkvmb-2 I ev‡RU AwakvLvi
Pvwn`v Abyhvqx Z_¨ cÖ`vb

BD.I †bvU AvKv‡i

wnmve kvLv

3 কর্মদিবস

3

Ab¨vb¨ kvLv/AwakvLv †_‡K
PvwnZ Z_¨vw`

wewfbœ kvLv/AwakvLv
KZ…©K PvwnZ Z_¨vw`
BD.I †bv‡Ui gva¨‡g
wewfbœ kvLv/AwakvLvq
†cÖiY

wnmve kvLv

3 কর্মদিবস

পণরকেনা অনুণবিাগ
ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান
পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র এবং
প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

অে ি ণবিাদগর এবাং মৎস্য ও
প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র ওদয়ব
সাইট
প্রকে েণলল এবাং সাংণিষ্ট
সাংস্থা
প্রকে েণলল এবাং সাংণিষ্ট
সাংস্থা
সমাপ্ত প্রকদের মূল্যায়ন
প্রণতদবেন এবাং সাংণিষ্ট সাংস্থা
পণরকেনা কণমশন ও মৎস্য
অণধেপ্তর
অে ি ণবিাগ ও মন্ত্রণালয়
প্রকে েণলল এবাং সাংণিষ্ট
সাংস্থা
পণরকেনা কণমশন ও মৎস্য
অণধেপ্তর এবাং ণবএফণডণস
প্রকে েণলল এবাং সাংণিষ্ট
সাংস্থা

7 কমির্দবস

১

প্রকদের অে ি ছািঅ প্রকদের
জনবদলর পে সাংরযণ

সরাসণর

২

ণবএফআরআই ও মৎস্য অণধেপ্তদরর
প্রকে অনুদমােন সাংক্রান্ত কাজ
ণিয়াণরাংঅ ণনদয়াগ কণমি র সিা
আদয়াজন
সমাপ্ত প্রকদের মূল্যায়ন প্রণতদবেন
মপ্ররণ
প্রাতিেম্পদ অণধেপ্তদরর প্রকদের
অনুদমােন ও প্রণক্রয়া সাংক্রান্ত কাজ
প্রকদের অে ি ছাি
ণিয়াণরাংঅ ণনদয়াগ কণমি র সিা
আদয়াজন
মৎস্য অণধেপ্তর ও ণবএফণডণস-এর
প্রকে অনুদমােন সাংক্রান্ত কাজ
ণিয়াণরাংঅ ণনদয়াগ কণমি র সিা

সরাসণর

৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

১২
১৩
14
15
16

সরাসণর
সরাসণর
সরাসণর
সরাসণর
সরাসণর
সরাসণর
সরাসণর

15 কমির্দবস

120 কমির্দবস
7 কমির্দবস
15 কমির্দবস
120 কমির্দবস
15 কমির্দবস

প্রকদের অে ি ছাি
cÖK‡íi ev¯Íevqb ch©v‡q Rbe‡ji
c` msiÿY
mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡eb
†cÖiY
Dbœqb cÖK‡íi A_© Qvo
cÖvwYm¤ú` Awa`ß‡ii Gi cÖKí
Aby‡gv`b msµvšÍ KvR

সরাসণর
সরাসণর

অে ি ণবিাগ ও মন্ত্রণালয়
A_© wefvM I mswkøó ms¯’v

7 কমির্দবস
7 Kg©w`em

m ivmwi

mgvwß cÖK‡íi g~j¨vqb
cÖwZ‡e`b I mswkøó ms¯’v
cÖKí `wjj Ges mswkøó ms¯’v
cÖKí `wjj Ges mswkøó ms¯’v

7 Kg©w`em
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masum.ridi@gmail.com

এইচ, এম, মণনরুজ্জামান
ণসণনয়র সিকারী প্রধান
মফান:
০১৯১২-৮৩৭৩০০
ইদমইল:

মনজুরুে আেম
েহকারী প্রিান
স ান: ৯৫৫০৩৭১
fisheriesplanning
-3@mofl.gov.bd

সরাসণর

mivmwi
mivmwi

মািমুো মাসুম,
সিকারী প্রধান
মফানোঃ ০১৭১৬-৮২৭৭৭৫
ই-মমইলোঃ

7 কমির্দবস

সমাপ্ত প্রকদের মূল্যায়ন প্রণতদবেন
মপ্ররণ
মৎস্য অণধেপ্তর ও ণবএফআরআই
এর প্রকে উন্নয়ন অনুদমােন সাংক্রান্ত

সরাসণর

সমাণপ্ত প্রকদের মুল্যায়ন
প্রণতদবেন এবাং সাংণিষ্ট সাংস্থা
পণরকেনা কণমশন ও মৎস্য
অণধেপ্তর এবাং ণবএফআরআই

3 কমির্দবস

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

7 কমির্দবস
120 কমির্দবস

7 Kg©w`em
120 Kg©w`em

Rbve †gvnv¤§`
Avj- gviæd
mnKvix cÖavb
‡dvb: 01712-733889

ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

cÖKí `wjj Ges mswkøó
ms¯’
mgvwß cÖK‡íi g~j¨vqb
cÖwZ‡e`b Ges mswkøó
ms¯’v
A_©‰bwZK m¤úK©
wefvM I mswkøó ms¯’v

15 Kg©w`em

সমাহাম্মদ নাজমুে হক
েহকারী প্রিান
স ান: ৯৫৬১৬৭৭
ইলমইে:

17

wóqvwi /wb‡qvM KwgwUi mfv

mivmwi

18

mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
†cÖiY

mivmwi

19

wcwWwcwc BAviwW I cwiKíbv
Kwgk‡b †cÖiY

mivmwi

20

প্রকদের অে ি ছাি

সরাসণর

অে ি ণবিাগ ও মন্ত্রণালয়

7 কমির্দবস

21

cÖK‡íi Rbe‡ji c` msiÿY

mivmwi

cÖKí `wjj Ges mswkøó
ms¯’v

7 Kg©w`em

পুেলকশ মন্ডে
তেতনয়র েহকারী প্রিান
স ান: ৯৫৭৪৮১৬
ইলমইে:

22

wóqvwi /wb‡qvM KwgwUi mfv

mivmwi

cÖKí `wjj Ges mswkøó
ms¯’v

15 Kg©w`em

pulak76@gmail.c
om

23

grm¨ Awa`ß‡ii cÖKí Aby‡gv`b
msµvšÍ KvR

mivmwi

cÖKí `wjj Ges mswkøó
ms¯’v

15 Kg©w`em

7 Kg©w`em

livestockplanning
-1@mofl.gov.bd

7 Kg©w`em

আইণসি  মসল
ক্রতমক
নং

সেবার নাম

সেবা প্রদান
পদ্ধতি

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র এবং
প্রার্িস্থান

সেবা প্রদালনর
েময়েীমা

মন্ত্রিােলয় কমযরি েকে
কমযকিযার কতম্পউোর ও
কতম্পউোর োমতগ্রর োলপাে য
ও রোলবেি

 আইতেটি
 ে েওয়যার োলপাে য
শাখায়
 হাড যওয়যার োলপাে য
সর্াগালর্ালগর
প্রশােন-২ অতিশাখা
সপ্রতেলি
হলি প্রাতপ্ত োলপে
 সেতেল ালনর
মাধ্যলম
অবতহিকরলি
র মাধ্যলম

৩তদন

২

সোকাে এতরয়া সনেওয়াকয
েম্প্রোরি ও রোলবেি

 েরােতর,
সমাবাইে ও
ইন্টারলনে

 সেকতনকযাে েমস্যার
েমািান
 হাড যওয়যার োলপাে য
প্রশােন-২ অতিশাখা
হলি প্রাতপ্ত োলপে

৩তদন

৩

WiFi রোিালবেি ও
েম্প্রোরি

 েরােতর,
সমাবাইে ও
ইন্টারলনে।

 সেকতনকযাে েমস্যার
েমািান
 হাড যওয়যার োলপাে য
প্রশােন-২ অতিশাখা
হসি প্রাতপ্ত োলপে

৩তদন

অিযন্তরীি সেবা

১
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দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা

সমা: ইউসু খান
তেলিম এনাতেষ্ট
ইদমইল:
yousufdof@g
mail.com
মফান০১৭১২৭৫৪৩০৪

৪

ওলয়বোইলে িথ্য
হােনাগাদকরি

 অন্য শাখা/
অতিশাখা
সথলক িথ্য
প্রাতপ্তর পর

 সেকতনকযাে োলপে য

৫

কতম্পউোর তবষয়ক প্রতশেি

 প্রকল্প/রাজে  প্রতশেক তহলেলব
কার্ যক্রলমর
অংশ গ্রহি
আওিায়

৬

অলোলমশলনর েলে
ে েওয়যার পতরচােনা,
রোলবেি ও োলপাে য

 সেতেল ান/তে  সেকতনকযাে োলপে য
তখি পত্র
মার ি প্রাপ্ত
েমস্যার
েমািান

১তদন

তেতডউে
অনুোলর
১তদন

অতিলর্াগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)
সেবা প্রাতপ্তলি অেন্তুষ্ট হলে দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযার েলগ সর্াগালর্াগ করুন ।িার কালি সথলক েমািান পাওয়া না সগলে তনলনাি
পদ্ধতিলি সর্াগালর্াগ কলর আপনার েমস্যা অবতহি করুন ।

ক্রতমক

কখন সর্াগালর্াগ করলবন

কার েলগ সর্াগালর্াগ
করলবন

সর্াগালর্ালগর ঠিকানা

তনষ্পতির েময়েীমা

১.

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকিযা
েমািান তদলি না পারলে

অতিলর্াগ তনষ্পতি
কমযকিযা (অতনক)

কাজী ওয়াতি উতদ্দন
যুগ্মেতচব (প্রাতিেম্পদ-২)
স ান: ৯৫১৪৬৪৫
সমাবাইে নং-০১৭১৫-০৪৯০৫১
ই-সমইে:
wasiuddin4145@gmail.com

120 কমির্দবস

২.

অতিলর্াগ তনষ্পতি
কমযকিযা তনতদ যষ্ট েমলয়
েমািান তদলি না পারলে

আতপে কমযকিযা

নাম ও পদতব: অরুন কুমার মাোকার
অতিতরি েতচব (প্রশােন)
স ান: ৯৫৪৫৫৬৩
ইলমইে:
addlsec_admin@mofl.gov.bd
ওলয়ব: www.mofl.gov.bd

30 কমির্দবস

৩.

আতপে কমযকিযা তনতদ যষ্ট
েমলয় েমািান তদলি না
পারলে

মতন্ত্রপতরষদ তবিালগর
অতিলর্াগ ব্যবস্থাপনা
সেে

অতিলর্াগ গ্রহি সকন্দ্র
৫নং সগইে, বাংোলদশ েতচবােয়, ঢাকা
ওলয়ব:www.grs.gov.bd

120 কমির্দবস
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