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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় 

www.mofl.gov.bd 

 

সসবা প্রোন প্রণতশ্রুণত (Citizen’s Charter) 
১. ণিশন (Vision) ও ণমশন (Mission):  

ণিশন (Vision): সকদলর জন্য ণনরাপে, পর্ যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণণজ আণমষ ণনণিতকরণ। 

ণমশন (Mission): মৎস্য ও প্রাণণজ পদের উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃণি এবাং মূল্য সাংদর্াজদনর মাধ্যদম প্রাণণজ আণমদষর চাণিো পূরণ। 

 

২. প্রণতশ্রুত সসবাসমূি 

২.১) নাগণরক সসবা 

ক্রণমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

১। তথ্য অণধকার 

আইদনর আওতায় 

তথ্য প্রোন 

পত্র জাণরর মাধ্যদম /ই-সমইদল ণনধ যাণরত ফরদম আদবেন  

 

প্রাণপ্তস্থান: 

মন্ত্রণালয় / তথ্য কণমশদনর ওদয়বসাইট। 

তথ্য অণধকার 

আইন ২০০৯ এ 

বণণ যত সরকাণর 

ণফ 

ক। ২০ কম যণেবস 

(ণনজ প্রণতষ্ঠাদনর 

তদথ্যর সেদত্র অনুদরাধ 

প্রাণপ্তর তাণরখ িদত) 

 

খ। ৩০ কম যণেবস 

(একাণধক ইউণনট / 

কর্তযপদের তদথ্যর 

জন্য অনুদরাধ প্রাণপ্তর 

তাণরখ িদত) 

সমা: মািবুবুল িক 

উপসণচব (বাদজট) 

ও  

তথ্য প্রোনকারী কম যকতযা 

ফ োন: ৯৫৫১০০৭ 

ফ োবোইল: 01718647580 

ই-ফ ইল: ds_budget@mofl.gov.bd 

 

 

সমা: আবদুর রিমান 

উপসণচব (প্রশা-১)  

ও 

ণবকল্প তথ্য প্রোনকারী কম যকতযা 

সফান: ৯৫৪০৪৩৮ 

সমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-সমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 
 

 

 

 

http://www.mofl.gov.bd/
mailto:ds_budget@mofl.gov.bd
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ক্রণমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

২। সমুদে মৎস্য 

আিরদণর জন্য 

বাণণণজিক মৎস্য 

ট্রলাদরর ণফণশাং 

লাইদসন্স প্রোদনর 

অনুমণত। 

অণধেপ্তর সেদক প্রণতদবেন প্রাণপ্ত সাদপদে 

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােনক্রদম 

পত্রজাণর 

১.  ণনধ যাণরত ফরদম আদবেন; 

২.আদবেনকারীর নাগণরকত্ব বা জাতীয়তা প্রমাদণর 

সনেপত্র; 

৩.  স্থানীয় মৎস্য সনৌর্াদনর সেদত্র, Bangladesh 

Merchant Shipping Ordinance, 1983 

(Ordinance XXVI of 1983) এর অধীন 

ইস্যিকৃত সার্ট যণফদকট অব সরণজদেশন (CoR) ও 

সার্ট যণফদকট অব ইনদেকশন (CoI) এর কণপ;  

৪.  “সামুণেক মৎস্য আইন ২০২০ এর ৯ (২) (খ) 

ধারা অনুর্ায়ী মৎস্য সনৌর্াদনর আমোণন বা 

প্রস্তুদতর ববধ েণললাণে [বাণণণজিক ট্রলার 

আমোণন বা স্থানীয়িাদব বতণরর ণনণমদে মৎস্য 

ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় কর্তযক অনুদমাণেত 

জািাদজর ণনণে যষ্টকৃত নমুনা 

(Specification) পত্র] সাংযুক্ত করদত 

িদব”। 

 

প্রাণপ্তস্থান: 

পণরচালক (সামুণেক) মৎস্য অণধেপ্তর, আগ্রাবাে, চট্রগ্রাম 

ণবনামূদল্য ৩০ কম যণেবস আ.ন.ম. নাণজম উদ্দীন 

উপসণচব (মৎস্য-৪ অণধশাখা) 

সফানঃ ৯৫৪০০৮০ 

সমাবাইল: ০১৭১৮-২০৭০৬৫ 

ই-সমইল- fisheries-

4@mofl.gov.bd 

 

৩। প্রাণণসম্পে সাংণিষ্ট 

ণবষদয় আমোণনর 

অনুমণত প্রোন 

সাংক্রান্ত কার্ যক্রম।  

১।  আনুষণিক ডকুদমন্টসি আদবেনপত্র 

প্রাণপ্তর পর শাখায় পর্ যাদলাচনা ও 

সটকণনকিাল কণমর্টর সিা আিবাদনর 

জন্য নণে উপস্থাপন; 

২। সটকণনকিাল কণমর্টর সিা অনুষ্ঠান ও 

কার্ যণববরণী অনুদমােন; 

৩। সটকণনকিাল কণমর্টর স্যপাণরশ 

অনুদমােদনর জন্য নণে উপস্থাপন ও 

মাননীয় মন্ত্রীর অনুদমােনক্রদম আদেশ 

জাণর। 

১। আদবেনপত্র; 

২। সপ্রাডাক্ট সডাণসয়ার; 

৩। প্রাণণসম্পে অণধেপ্তদরর সরণজদেশন সাংক্রান্ত সনে। 

 

প্রাণপ্তস্থান: 

প্রাণণসম্পে-২ অণধশাখা / প্রাণণসম্পে অণধেপ্তর 

ণবনামূদল্য ২১ কম যণেবস ড. অণমতাি চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ অণধশাখা) 

সফানঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-

2@mofl.gov.bd 
 

 

৪। মৎস্য ও মৎস্যপে 

বাণণজি সাংক্রান্ত সকল 

প্রণতষ্ঠান স্থাপদনর 

উদদ্দদে অনাপণে 

প্রোন। 

মাননীয় মন্ত্রী ও সণচব মদিােদয়র 

অনুদমােনক্রদম পত্রজাণরর  

আবেদন 

 

প্রাণপ্তস্থান: 

মৎস্য-৫ অণধশাখা 

ণবনামূদল্য ৬০ কম যণেবস  োহবুবো পোন্নো 

যুগ্মসচিব ( ৎস্য-৫ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৪৯১৪১ 

সমাবাইল: ০১৫৫৬৩২৯১৯৩ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 

 

mailto:fisheries-4@mofl.gov.bd
mailto:fisheries-4@mofl.gov.bd
mailto:fisheries5@mofl.gov.bd


C:\Users\Programmer\Downloads\CC Mofl Latest.doc                                          - 3 - 

২.২) প্রাণতষ্ঠাণনক সসবাসমূি 

ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

০১। মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয় / েপ্তর / 

সাংস্থার কম যচাণর 

ণনদয়াগ ণবণধমালা 

প্রণয়ন /সাংদশাধন 

(স্বায়ত্বশাণসত 

সাংস্থার সেদত্র 

প্রণবধানমালা)। 

ক। প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়স্থ ণনদয়াগণবণধ পরীেণ সাংক্রান্ত 

উপকণমর্টদত সপ্ররণ। 

খ। ণনদয়াগণবণধ পরীেণ সাংক্রান্ত 

উপকণমর্টর মতামত প্রাণপ্তর পর প্রশাসণনক 

উন্নয়ন সাংক্রান্ত সণচব কণমর্টদত 

উপস্থাপদনর জন্য প্রস্তাব সপ্ররণ। 

গ। প্রশাসণনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সণচব 

কণমর্টর অনুদমােন প্রাণপ্তর পর 

ণবণপএসণস’র মতামদতর জন্য প্রস্তাব 

সপ্ররণ। 

ঘ। ণবণপএসণস’র মতামত প্রাণপ্তর পর আইন 

মন্ত্রণালদয়র সির্টাং এর জন্য সপ্ররণ। 

ঙ। সির্টাংকৃত প্রস্তাণবত ণনদয়াগণবণধ প্রাণপ্তর 

পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যদম মিামান্য 

রাষ্ট্রপণতর অনুদমােদনর জন্য সপ্ররণ।  

চ। মিামান্য রাষ্ট্রপণতর অনুদমােন প্রাণপ্তর 

পর এসআরও নম্বদরর জন্য সলণজসদলর্টি 

ও সাংসে ণবষয়ক ণবিাদগ সপ্ররণ। 

ছ। এসআরও নম্বর প্রাণপ্তর পর মুেদণর জন্য 

ণবণজ সপ্রদস সপ্ররণ। 

ক। তুলনামূলক ণববরণী, নবসৃণজত পেসমুদির পৃষ্ঠাাংণকত 

সরকাণর আদেশ) 

 

খ। প্রশাসণনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সণচব কণমর্টদত উপস্থাপদনর 

জন্য সারসাংদেপ 

 

 

গ। ণবণপএসণস-সত উপস্থাপদনর জন্য সারসাংদেপ 

 

 

ঘ। সাংণিষ্ট নণে। 

 

ঙ। মিামান্য রাষ্ট্রপণতর জন্য সারসাংদেপ, প্রস্তাণবত 

ণনদয়াগণবণধ। 

 

চ। সাংণিষ্ট নণে। 

 

 

ছ। অনুদমাণেত ণনদয়াগণবণধ। 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট / মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালদয়র সাংণিষ্ট অণধশাখা।  

ণবনামূদল্য ক। ১৫ কম যণেবস 

 

 

খ। ১০ কম যণেবস 

 

 

 

গ। ১০ কম যণেবস 

 

 

 

ঘ। ১০ কম যণেবস 

 

ঙ। ১০ কম যণেবস 

 

 

চ। ০৭ কম যণেবস 

 

 

ছ। ০৫ কম যণেবস 

শািীন মািবুবা 

যুগ্মসণচব (প্রশা-২ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬৪৮০ 

সমাবাইল: ০১৭১৩০৩৮০১৯ 

ই-সমইল: administration-2@mofl.gov.bd 
 

 োহবুবো পোন্নো 

যুগ্মসচিব ( ৎস্য-৫ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৪৯১৪১ 

সমাবাইল: ০১৫৫৬৩২৯১৯৩ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 
 

িাফছা সবগম 

উপসণচব (মৎস্য-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৭৭২৬২ 

সমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইম ইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

ড. অণমতাি চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ অণধশাখা) 

সফানঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-2@mofl.gov.bd 
 

নাণেরা িায়োর 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬১১১ 

সমাবাইল: ০১৮১৬৮৪৫২৩০ 

ইদমইল: haidernadirafns@gmail.com 

 
সমা: আবদুর রিমান 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪০৪৩৮ 

সমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-সমইল: administration-1@mofl.gov.bd 
 

mailto:administration-2@mofl.gov.bd
mailto:fisheries5@mofl.gov.bd
mailto:fisheries-1@mofl.gov.bd
mailto:administration-1@mofl.gov.bd
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ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

ড. ফ ো: আবদুল লচি  

উপসচিব ( ৎস্য-৩ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৭৬৩৫৬ 

সমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল:fisheries-3@mofl.gov.bd 

০২। মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার রাজস্ব 

খাদত পে সৃজন 

ক। প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সম্মণতর জন্য সপ্ররণ। 

খ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সম্মণত প্রাণপ্তর 

পর অে য ণবিাদগর ব্যয় ণনয়ন্ত্রণ অনুণবিাদগর 

সম্মণতর জন্য সপ্ররণ।  

গ। অে য ণবিাদগর ব্যয় ণনয়ন্ত্রণ অনুণবিাদগর 

সম্মণত প্রাণপ্তর পর সবতন সেল সির্টাং এর 

জন্য অে য ণবিাদগর বাস্তবায়ন অনুণবিাদগ 

সপ্ররণ।   

ঘ। ১ম সেণণর নবসৃণজতব্য পদের সেদত্র 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মণতর জন্য 

সারসাংদেপ সপ্ররণ এবাং অন্যান্য পদের 

সেদত্র এ মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রীর 

অনুমণতক্রদম ণজও জাণর। 

ঙ। সারসাংদেপ প্রাণপ্তর পর ণজও জাণর। 

ক। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ণনধ যাণরত সচকণলস্ট অনুর্ায়ী 

প্রস্তাব 

খ। অে য ণবিাদগর ণনধ যাণরত সচকণলস্ট অনুর্ায়ী প্রস্তাব 

 

গ। জনপ্রশাসন ও অে য মন্ত্রণালদয়র সম্মণতর কণপ।  

 

 

ঘ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য সারসাংদেপ।  

 

 

 

 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

জনপ্রশাসন / অে য মন্ত্রণালয় ওদয়বসাইট / মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র সাংণিষ্ট অণধশাখা। 

ণবনামূদল্য ক। ১০কম যণেবস 

 

খ। ১০ কম যণেবস 

 

 

গ। ১০ কম যণেবস 

 

 

 

ঘ। ১২ কম যণেবস 

 

 

 

 

ঙ। ০৫ কম যণেবস 

শািীন মািবুবা 

যুগ্মসণচব (প্রশা-২ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬৪৮০ 

সমাবাইল: ০১৭১৩০৩৮০১৯ 

 

 োহবুবো পোন্নো 

যুগ্মসচিব ( ৎস্য-৫ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৪৯১৪১ 

সমাবাইল: ০১৫৫৬৩২৯১৯৩ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 
 

িাফছা সবগম 

উপসণচব (মৎস্য-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৭৭২৬২ 

সমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইম ইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

ড. অণমতাি চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ অণধশাখা) 

সফানঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-2@mofl.gov.bd 
 

নাণেরা িায়োর 
উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬১১১ 

সমাবাইল: ০১৮১৬৮৪৫২৩০ 

ইদমইল: haidernadirafns@gmail.com 
 

সমা: আবদুর রিমান 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪০৪৩৮ 

সমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-সমইল: administration-1@mofl.gov.bd 

mailto:fisheries5@mofl.gov.bd
mailto:fisheries-1@mofl.gov.bd
mailto:livestock-2@mofl.gov.bd
mailto:administration-1@mofl.gov.bd


C:\Users\Programmer\Downloads\CC Mofl Latest.doc                                          - 5 - 

ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

 

ড. ফ ো: আবদুল লচি  

উপসচিব ( ৎস্য-৩ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৭৬৩৫৬ 

সমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল: fisheries-3@mofl.gov.bd  

৩।  ৎস্য ও প্রোচিসম্পদ 

 ন্ত্রিোলয়  / দপ্তর / 

সংস্থোর অর্ গোমনোগ্রো  

অনুম োদন 

ক। প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সম্মণতর জন্য সপ্ররণ। 

খ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সম্মণত প্রাণপ্তর 

পর অে য ণবিাদগর সম্মণতর জন্য সপ্ররণ।  

গ। অে য ণবিাদগর সম্মণত প্রাণপ্তর পর 

প্রশাসণনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সণচব কণমর্টদত 

উপস্থাপদনর জন্য মণন্ত্রপণরষে ণবিাদগ 

সপ্ররণ।   

ঘ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রি সম্মণতর 

জন্য সারসাংদেপ সপ্ররণ । 

ঙ। সারসাংদেপ প্রাণপ্তর পর ণজও জাণর। 

ক। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ণনধ যাণরত সচকণলস্ট অনুর্ায়ী 

প্রস্তাব 

খ। অে য ণবিাদগর ণনধ যাণরত সচকণলস্ট অনুর্ায়ী প্রস্তাব 

গ। জনপ্রশাসন ও অে য মন্ত্রণালদয়র সম্মণতর কণপ, 

সারসাংদেপ।  

 

 

ঘ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য সারসাংদেপ।  

 

 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

জনপ্রশাসন / অে য মন্ত্রণালয় ওদয়বসাইট / মৎস্য ও 

প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র সাংণিষ্ট অণধশাখা। 

 

 

 

 

চবনোমূমে 

ক। ১০ কম যণেবস 

 

খ। ১০ কম যণেবস 

 

গ। ১০ কম যণেবস 

 

 

 

ঘ। ১২ কম যণেবস 

 

ঙ। ০৫ কম যণেবস 

শািীন মািবুবা 

যুগ্মসণচব (প্রশা-২ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬৪৮০ 

সমাবাইল: ০১৭১৩০৩৮০১৯ 

 

 োহবুবো পোন্নো 

যুগ্মসচিব ( ৎস্য-৫ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৪৯১৪১ 

সমাবাইল: ০১৫৫৬৩২৯১৯৩ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 
 

িাফছা সবগম 

উপসণচব (মৎস্য-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৭৭২৬২ 

সমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইম ইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

ড. অণমতাি চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ অণধশাখা) 

সফানঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-2@mofl.gov.bd 
 

নাণেরা িায়োর 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬১১১ 

সমাবাইল: ০১৮১৬৮৪৫২৩০ 

ইদমইল: haidernadirafns@gmail.com 
 

সমা: আবদুর রিমান 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪০৪৩৮ 

সমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

mailto:fisheries5@mofl.gov.bd
mailto:fisheries-1@mofl.gov.bd
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ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

ই-সমইল: administration-1@mofl.gov.bd 
 

ড. ফ ো: আবদুল লচি  

উপসচিব ( ৎস্য-৩ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৭৬৩৫৬ 

সমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল: fisheries-3@mofl.gov.bd 

৪।  ৎস্য ও প্রোচিসম্পদ 

 ন্ত্রিোলয়/ 

দপ্তর/সংস্থোর 

ক গিোচরমদর িোকচর 

স্থোয়ীকরি। 

সাংণিষ্ট ণনদয়াগ ণবণধ অনুসরণ কদর চাকণর 

স্থায়ীকরণ আদেশ জাণর।  

 

০২ বছদরর বাণষ যক সগাপনীয় প্রণতদবেন, বুণনয়ােী প্রণশেণ 

সনে, ণবিাগীয় পরীোয় উেীণ য িওয়ার সগদজট।  

 

 

ণবনামূদল্য ০৭ ক গচদবস শািীন মািবুবা 

যুগ্মসণচব (প্রশা-২ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬৪৮০ 

সমাবাইল: ০১৭১৩০৩৮০১৯ 

 

নাণেরা িায়োর 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬১১১ 

সমাবাইল: ০১৮১৬৮৪৫২৩০ 

ইদমইল: haidernadirafns@gmail.com 

 
িাফছা সবগম 

উপসণচব (মৎস্য-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৭৭২৬২ 

সমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইম ইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

৫।  ৎস্য ও প্রোচিসম্পদ 

 ন্ত্রিোলয়/ দপ্তর / 

সংস্থোর ক গিোচরমদর 

অবসর, চপআরএল, 

লোম্পগ্রযোন্ট, ফপনশন 

ও আনুমিোচিক 

 ঞ্জুর। 

প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর সণচব মদিােদয়র 

অনুদমােনক্রদম পত্রজাণর।  

১. আদবেন/মপনশন  রম  আমবদন, 

২. পোসমপোর্ গ সোইমের সিযোচয়ি ছচব 

৩. ফশি ফবিমনর প্রিযয়ন পত্র )ই এল চপ চস(  

৪. অচডর্ আপচি ও চনষ্পচি সম্পমকগ প্রিযয়নপত্র 

৫. প্রোপ্তব্য ফপনশমনর ববি উিরোচিকোরী ফ োিিো পত্র 

৬. নো দোবী সনদপত্র   

৭. অঙ্গীকোরনো ো   

৮. আন্তেগোচিক সংস্থোয় িোকুরী নো করোর প্রিযয়ন পত্র 

৯. সরকোরী বোসোয় বসবোস নো করো সম্পমকগ প্রিযয়ন পত্র 

১০. িোকচরর চববরিী     

১১. নমুনো স্বোক্ষর ও পাঁি আঙ্গুমলর ছোপ  

১২. িোকচর স্থোয়ীকরি আমদশ 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

মন্ত্রণালয় / েপ্তর / সাংস্থার সাংণিষ্ট শাখা / অণধশাখা। 

বেনামূবে ০৭ ক গচদবস শািীন মািবুবা 

যুগ্মসণচব (প্রশা-২ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬৪৮০ 

সমাবাইল: ০১৭১৩০৩৮০১৯ 

 

 োহবুবো পোন্নো 

যুগ্মসচিব ( ৎস্য-৫ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৪৯১৪১ 

সমাবাইল: ০১৫৫৬৩২৯১৯৩ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 

 

িাফছা সবগম 

উপসণচব (মৎস্য-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৭৭২৬২ 

সমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

mailto:administration-1@mofl.gov.bd
mailto:fisheries-1@mofl.gov.bd
mailto:fisheries5@mofl.gov.bd
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ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

 ইম ইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

বদলওয়ারা আবলা 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-৩ অণধশাখা) 

সফানঃ ৯৫৬১১১৭ 

সমাবাইলঃ ০১৫৫২৩৮০৯৬৩ 

ইদমইলঃ livestock-3@mofl.gov.bd 
 

ড. ফ ো: আবদুল লচি  

উপসচিব ( ৎস্য-৩ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৭৬৩৫৬ 

সমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল: fisheries-3@mofl.gov.bd 

৬। মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার 

কম যচাণরদের 

োণন্তণবদনােন/ 

অণজযত/ 

বণি:বাাংলাদেশ ছুর্ট 

মঞ্জুর 

আদবেন প্রাণপ্তর পর র্োর্ে কর্তযপদের 

অনুদমােনক্রদম ছুর্টর আদেশ জাণর 

োণন্ত ণবদনােন ছুর্টর জন্য প্রদয়াজন: 

১. আদবেন 

২. ণচফ একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স অণফসার কর্তযক ছুর্ট 

প্রাপ্যতার সনে 

 

অণজযত ছুর্টর জন্য প্রদয়াজন: 

১. আদবেন 

২. ণচফ একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স অণফসার কর্তযক প্রেে 

ণনধ যাণরত ফরদম ছুর্টর ণিসাব 

 

বণি:বাাংলাদেশ ছুর্টর জন্য প্রদয়াজন: 

১. আদবেন 

২. ণচফ একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স অণফসার কর্তযক প্রেে 

ণনধ যাণরত ফরদম ছুর্টর ণিসাব 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

সাংণিষ্ট শাখা / অণধশাখা/ মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট/ ণচফ 

একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স অণফসার এর কার্ যালয় 

ণবনামূদল্য ০৭ কম যণেবস শািীন মািবুবা 

যুগ্মসণচব (প্রশা-২ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬৪৮০ 

সমাবাইল: ০১৭১৩০৩৮০১৯ 

 

 োহবুবো পোন্নো 

যুগ্মসচিব ( ৎস্য-৫ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৪৯১৪১ 

সমাবাইল: ০১৫৫৬৩২৯১৯৩ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 

 

িাফছা সবগম 

উপসণচব (মৎস্য-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৭৭২৬২ 

সমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইম ইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

ড. অণমতাি চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ অণধশাখা) 

সফানঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-2@mofl.gov.bd 
 

নাণেরা িায়োর 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ অণধশাখা) 

mailto:fisheries-1@mofl.gov.bd
mailto:fisheries5@mofl.gov.bd
mailto:fisheries-1@mofl.gov.bd
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ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

সফান: ৯৫৪৬১১১ 

সমাবাইল: ০১৮১৬৮৪৫২৩০ 

ইদমইল: haidernadirafns@gmail.com 

 

ড. ফ ো: আবদুল লচি  

উপসচিব ( ৎস্য-৩ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৭৬৩৫৬ 

সমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল: fisheries-3@mofl.gov.bd 

 
 

৭। মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার 

কম যচাণরদের সাধারণ 

িণবষ্য তণিবদল 

জমাকৃত টাকা 

অণগ্রম/ এককালীন 

উদোলন। 

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােনক্রদম সরকাণর 

আদেশ জাণর 

১. ণনধ যাণরত ফরদম আদবেন 

২. ণচফ একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স অণফসার কর্তযক ইস্যিকৃত 

িণবষ্য তিণবদল সাংণিষ্ট অে য বছদরর জমা ণিপ। 

 

প্রাণপ্তস্থান: 

সাংণিষ্ট শাখা /অণধশাখা/ মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

ণবনামূদল্য ০৫ কম যণেবস শািীন মািবুবা 

যুগ্মসণচব (প্রশা-২ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬৪৮০ 

সমাবাইল: ০১৭১৩০৩৮০১৯ 

 

িাফছা সবগম 

উপসণচব (মৎস্য-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৭৭২৬২ 

সমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইম ইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

আরমান হায়দার 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-৪ অণধশাখা) 

সফানঃ ৯৫৪০০৮১ 

সমাবাইলঃ ০১৯১১২৮৮৩৩১ 

ইদমইলঃ livestock-4@mofl.gov.bd 
 

ড. ফ ো: আবদুল লচি  

উপসচিব ( ৎস্য-৩ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৭৬৩৫৬ 

সমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল:fisheries-3@mofl.gov.bd 

৮। মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার 

প্রাণধকারপ্রাপ্ত 

কম যচাণরদের 

আদবেন প্রাণপ্তর পর র্োর্ে কর্তযপদের 

অনুদমােনক্রদম পত্রজাণর 

১। ণনধ যাণরত ফরদম আদবেন  

২। ০২ কণপ পাসদপাট য সাইদজর ছণব 

৩। জাতীয় পণরচয়পদত্রর ফদটাকণপ 

৪। বেণল / পোয়ন আদেশ (প্রদর্াজি সেদত্র) 

৫। পূবে ে ইস্যুকৃত পাবের ফব াকবপ 

ণবনামূদল্য ০৫ কম যণেবস সমা: আবদুর রিমান 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪০৪৩৮ 

সমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-সমইল: administration-1@mofl.gov.bd 

mailto:fisheries-3@mofl.gov.bd
mailto:fisheries-1@mofl.gov.bd
mailto:administration-1@mofl.gov.bd
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ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

সণচবালদয় প্রদবদশর 

অস্থায়ী প্রদবশপত্র 

প্রোদনর ণনণমে 

আদবেন স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ। 

 

প্রাণপ্তস্থান: 

প্রশাসন-১অণধশাখা/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

৯। মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালবয়র অধীন 

েপ্তর/সাংস্থার 

প্রাণধকারপ্রাপ্ত 

কম যচাণরদের গাণি 

সণচবালদয়র প্রদবদশর 

জন্য ণস্টকার প্রোদনর 

আদবেন স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ। 

আদবেন প্রাণপ্তর পর র্োর্ে কর্তযপদের 

অনুদমােনক্রদম পত্রজাণর 

১। ণনধ যাণরত ফরদম আদবেন 

২। গাণির সরণজদেশন সনে 

৩। ড্রাইণিাং লাইদসন্স 

৪। জাতীয় পণরচয়পদত্রর ফদটাকণপ (চালবকর) 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

প্রশাসন-১অণধশাখা/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

ণবনামূদল্য ০৭ কম যণেবস 

১০। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

কর্তযক আদয়াণজত এ 

মন্ত্রণালয় / েপ্তর / 

সাংস্থার কম যচারীদের 

সেদশ/ণবদেদশ প্রণশেণ 

সাংক্রান্ত কার্ যক্রম;  

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােনক্রদম 

পত্রজাণর 

১. ণনধ যাণরত ফরদম আদবেন 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

ণবনামূদল্য ০৭ কম যণেবস স্যব্রত সিৌণমক 

উপসণচব (প্রোসন-৩) 

সফান: ৯৫৪০৪০৭ 

মমাোইল: ০১৭১১-৩৭৫৮৫৯ 

ই-সমইল: administration-3@mofl.gov.bd 

 

 
১১। মন্ত্রণালয় এবাং 

েপ্তর/সাংস্থার 

কম যকতযাদের সেদশর 

অিিন্তদর উচ্চ ণশো 

(এমণফল, এমএস বা 

সমমান ও ণপএইচণড 

বা সমমান) গ্রিদণর 

ণনণমে কার্ যক্রম গ্রিণ 

;  

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােনক্রদম 

পত্রজাণর 

১. আদবেন 

২. সাংস্থা প্রোদনর স্যপাণরশ 

৩. অে যায়ন/বৃণের ণনিয়তা 

৪. স্থায়ীকরণ আদেশ 

৫. ণবিাগীয় মামলা সনই মদম য প্রতিয়ন 

৬. নন-জুণডণশয়াল স্টিাদম্পর মাধ্যদম মুচদলকা 

৭. উচ্চ ণশো গ্রিদণর পূব যানুমণত  (প্রদর্াজি সেদত্র) 

ণবনামূদল্য ০৭ কম যণেবস 

১২। ণবদেশী সাংস্থায় 

ণনদয়াদগর ণনণমে 

কম যচাণরদের আদবেন 

অগ্রায়ণ 

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােনক্রদম 

পত্রজাণর 

১. আদবেন 

২. ণনদয়াদগর ণবজ্ঞাপন/অনুদরাধপত্র 

৩. েপ্তর/সাংস্থার অনাপণেপত্র (প্রদর্াজি সেদত্র) 

ণবনামূদল্য ০৭ কম যণেবস 

১৩। মন্ত্রণালয় এবাং অধীন 

েপ্তর/সাংস্থার অণডট 

ণরদপাট য পর্ যাদলাচনা 

ও উিার 

ণনেণেকরণ/প্রণক্রয়া

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােনক্রদম 

ণত্রপেীয় সিার আদয়াজন/ব্রডশীট জবাব 

অণডট অণধেপ্তদর সপ্ররণ 

১. অণডট অণধেপ্তর িদত প্রাপ্ত অণডট প্রণতদবেন 

২. সাংণিষ্ট েপ্তর/সাংস্থা িদত প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব 

 

প্রাণপ্তস্থান: 

প্রশাসন-৪ শাখা/অণডট অণধেপ্তদরর ওদয়বসাইট 

ণবনামূদল্য ৩০ কম যণেবস সমা: আব্দুল খাদলক ণমঞা 

সিকারী সণচব 

সফান: ৯৫৫৩৮৪০ 

মমাোইল: ০১৫৫২-৩৮৭৩৪৭ 

ই-সমইল: administration-4@mofl.gov.bd 

mailto:administration-3@mofl.gov.bd
mailto:administration-4@mofl.gov.bd
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ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

করণ  

১৪।  ন্ত্রিোলময়র অিীন 

দপ্তর/সংস্থোর 

অর্ গচবভোেন 

অনুম োদন, ছোড়করি 

ও চবময়োেন-

উপম োেন 

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােন গ্রিণক্রদম 

সরকাণর আদেশ জারী 

দপ্তর/সংস্থো কর্তগক প্রস্তোব 

 

প্রোচপ্তস্থোন: বোমের্ অচিশোখো 

চবনোমূমে ১০ ক গচদবস সমা: মািবুবুল িক 

উপসণচব (বাদজট) 

ফ োন: ৯৫৫১০০৭ 

ফ োবোইল: 01718647580 

ই-ফ ইল: ds_budget@mofl.gov.bd 
 

১৫। মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয় / েপ্তর / 

সাংস্থার ক গিোরীমদর 

ঋি/অচগ্র   ঞ্জুরী 

(মৎস্য অধিদপ্তর ও 

প্রাধিসম্পদ অধিদপ্তর ব্যধিি) 

 ঞ্জুচর আমদশ েোরীর  োধ্যম  চনি গোচরি আমবদন 

 

প্রোচপ্তস্থোন: 

বোমের্ অচিশোখো 

চবনোমূমে ০7 ক গচদবস 

১৬।  ো ইচলশ, েোর্কো 

সংরক্ষি, সমুমে ৬৫ 

চদন  োছ িরো চনচিদ্ধ 

স য় এবং কোপ্তোই 

ফলমক  ৎস্য আহরি 

চনচিদ্ধ স ময় 

চভ.চে.এ .  ঞ্জুচর 

প্রদোন 

কর্তগপমক্ষর অনুম োদনক্রম  ফেলো 

প্রশোসমকর অনুকূমল  ঞ্জুচর / বরোদ্দ পত্র 

েোচর 

 ৎস্য অচিদপ্তর / বোংলোমদশ  ৎস্য উন্নয়ন কমপ গোমরশন 

কর্তগক চভচেএ  বরোমদ্দর িোচহদোপত্র 

 

প্রোচপ্তস্থোন: 

 ৎস্য-২ অচিশোখো। 

চবনোমূমে ১০ ক গচদবস সুমবোি িন্দ্র ঢোলী 

যুগ্মসচিব ( ৎস্য-২ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৪০২৫০ 

সমাবাইল: ০১৭১২-০২৬০৬৮ 

ইদমইল: fisheries-2@mofl.gov.bd 

১৭। প্রকল্প বাস্তবায়দনর 

প্রদয়াজদন জলমিাল 

ইজারা গ্রিণ সাংক্রান্ত 

সমদ াতা স্মারক 

স্বাের। 

কর্তগপমক্ষর অনুম োদনক্রম  সমদ াতা 

স্মারক স্বাের। 

 ৎস্য অচিদপ্তমরর প্রস্তোব সম্বচলি পত্র 

 

প্রোচপ্তস্থোন: 

 ৎস্য- ৫ অচিশোখো। 

চবনোমূমে ৬০ ক গচদবস  োহবুবো পোন্নো 

যুগ্মসচিব ( ৎস্য-৫ অচিশোখো) 

সফান: ৯৫৪৯১৪১ 

সমাবাইল: ০১৫৫৬৩২৯১৯৩ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 

 ১৮। মৎস্য অণধেপ্তদরর 

ব্যবস্থাপনাধীন ণচাংণি 

প্লট ইজারা 

প্রোন/নবায়ন প্রস্তাদব 

ণসিান্ত জ্ঞাপন। 

কর্তগপমক্ষর অনুম োদনক্রম  পত্রজাণর  ৎস্য অচিদপ্তমরর প্রস্তোব সম্বচলি পত্র 

 

প্রোচপ্তস্থোন: 

 ৎস্য- ৫ অচিশোখো। 

চবনোমূমে ১৫ ক গচদবস 

১৯। আন্তজযাণতক সাংস্থার 

সাদে সম্পাণেত চুণক্তর 

আওতায় ণবদেশী 

নাগণরকগদণর 

কম যসম্পােন ণবষদয় 

ণিসা, কাস্টমস বুক 

ইতিাণের স্যপাণরশ 

সপ্ররণ 

কর্তগপমক্ষর অনুম োদনক্রম  পত্রজাণর  ৎস্য অচিদপ্তমরর প্রস্তোব সম্বচলি পত্র 

 

প্রোচপ্তস্থোন: 

 ৎস্য- ৫ অচিশোখো। 

চবনোমূমে ১৫ ক গচদবস 

mailto:ds_budget@mofl.gov.bd
mailto:fisheries5@mofl.gov.bd


C:\Users\Programmer\Downloads\CC Mofl Latest.doc                                          - 11 - 

ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

২০। মৎস্য ও মৎস্যপে 

মানণনয়ন্ত্রণ ণবষদয় 

স্বাস্থিকরত্ব সনে, 

প্রণমত পণরচালনা 

পিণত (SOP) 

ইতিাণে অনুদমােন। 

কর্তগপমক্ষর অনুম োদনক্রম  পত্রজাণর  ৎস্য অচিদপ্তমরর প্রস্তোব সম্বচলি পত্র 

 

প্রোচপ্তস্থোন: 

 ৎস্য- ৫ অচিশোখো। 

চবনোমূমে ৬০ ক গচদবস 

২১। উন্নয়ন প্রকল্প 

অনুদমােদনর জন্য 

ণডণপণপ পণরকল্পনা 

কমশদন সপ্ররণ। 

ক) সরকাণর খাদত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন 

প্রণক্রয়াকরদণর পণরপদত্র ণবদ্যমান 

ণবণধণবধান অনুসরণপূব যক র্াচাই-সিা 

আিবান, অে যণবিাগ কর্তযক জনবল ণনধ যারণ, 

ণডণপণপ পূনগ যঠদণর পর মন্ত্রণালয় কর্তযক 

অনুদমােন।  

খ) অনুদমাণেত ণডণপণপ পণরকল্পনা 

কণমশদন সপ্ররণ।   

 

ক) মন্ত্রণালয় কর্তযক অনুদমাণেত প্রকল্প েণলল। 

খ) অে য ণবিাগ কর্তযক জনবল ণনধ যারন কণমর্টর স্যপাণরশ। 

 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

যুগ্মসণচব (পণরকল্পনা-১) 

পণরকল্পনা ও মুল্যায়ন উইাং 

ণবনামূদল্য জনবল কাঠাদমা অে য 

মন্ত্রণালয় কর্তযক 

অনুদমাদের পর িদত 

৩০ কম যণেবস 

সমািাম্মে িাবীবুর রিমান 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে পর-১ ও মণন-২) 

সফানঃ ৯৫৬৫৭৭৫ 

সমাবাইলঃ০১৭৫৮৫৪৫৩৮৮ 

ইদমইলঃ livestockplanning-

2@mofl.gov.bd 

২২। প্রকদল্পর েশম ও 

তদুধ য সগ্রদড জনবল 

ণনদয়াগ। 

ক) অনুদমাণেত ণডণপণপ’র সাংস্থান অনুর্ায়ী   

ণনদয়াগ ণবণধমালা অনুসরণ 

খ) সসবা ক্রয় পিণত অনুসরদণ 

আউটদসাণস যাং ফাম য ণনদয়াদগর মাধ্যদম 

ক) ণনদয়াগ কণমর্টর স্যপাণরশ প্রণতদবেন ও  অনুদমােন। 

খ) ফাম য ণনদয়াদগর কার্ যাদেশ 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

যুগ্মসণচব (পণরকল্পনা-২) 

পণরকল্পনা ও মুল্যায়ন উইাং  

ণবনামূদল্য ক) ণনদয়াগ কণমর্টর 

সিা আহ্বাদনর তাণরখ 

িদত ৪০ কার্ যণেবস 

খ) আউটদসাণস যাং ফাম য 

ণনদয়াদগর সেদত্র 

ইওআই োণখদলর পর 

৬০ কার্ যণেবস 

গ) ০৭ কম যণেবস 

পুলদকশ মন্ডল 

উপসণচব (মৎস্য পণরকল্পনা-২) 

সফান: ৯৫৬১৬৭৭ 

সমাবাইল:০১৭১১-০৪৭০৬৮ 

ই-সমইল: livestockplanning-

1@mofl.gov.bd 

২৩। উন্নয়ন প্রকদল্পর 

“প্রকল্প পণরচালক” 

ণনদয়াগ 

প্রকল্প পণরচালদকর ণনদয়াদগর প্রস্তাব প্রাণপ্তর 

পর মাননীয় মন্ত্রী কর্তযক চূিান্ত অনুদমােন। 

ক) সম্ভাব্য ণতন জন আদবেনকারীর জীবন বৃোন্ত 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

যুগ্মসণচব (পণরকল্পনা-২) 

পণরকল্পনা ও মুল্যায়ন উইাং 

ণবনামূদল্য প্রস্তাব প্রাণপ্তর ১০ 

কম যণেবস 

আলমগীর হুছাইন 

উপসণচব (মণনটণরাং- ২) 

সফান: ৯৫৭৭৩৩৯ 

সমাবাইল: ০১৭১৮৪৫৯১৪৯ 

ই-সমইল: monitoring-

2@mofl.gov.bd 
২৪। প্রকদল্পর ণপণসআর 

আইএমইণড-সত 

সপ্ররণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন সশদষ আইএমইণড-এর ০৪ 

ফরবমব  প্রণীত প্রণতদবেন মন্ত্রণালয় কর্তযক 

র্াচাই-বাছাদয়র মাধ্যদম অনুদমােনপুব যক 

আইএমইণড-সত সপ্ররণ 

আইএমইণড’র ণপণসআর ফরম 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

আইএমইণড’র ওদয়বসাইট 

ণবনামূদল্য ণপণসআর প্রাণপ্তর পর ৭ 

কম যণেবস 

২৫। ণবণিন্ন মন্ত্রণালয় ও 

সাংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প 

এবাং এনণজও 

ণবষয়ক প্রকদল্পর 

উপর মতামত প্রোন 

ক) প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর েপ্তর/সাংস্থা িদত 

মতামত গ্রিণ।  

খ) মতামত প্রাণপ্তর পর র্াচাই-বাছাই, 

অনুদমােন ও মতামত সপ্ররণ 

েপ্তর / সাংস্থা িদত প্রাপ্ত মতামত 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

মতামত প্রোনকারী েপ্তর / সাংস্থা  

ণবনামূদল্য প্রস্তাব প্রাণপ্তর ১৫ 

কম যণেবস 

(সাংস্থার চাণিত সমদয়র 

মদধ্য) 

সমািাম্মে িাবীবুর রিমান 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে পণরকল্পনা-১ ও মণনটণরাং-২) 

সফানঃ ৯৫৬৫৭৭৫ 

সমাবাইলঃ০১৭৫৮৫৪৫৩৮৮ 

ইদমইলঃ livestockplanning-

2@mofl.gov.bd 
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ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

২৬। ণবণিন্ন জাতীয় নীণত 

ও পণরকল্পনা প্রণয়দন 

ইনপুট প্রোন (দডল্টা 

প্লিান, পঞ্চবাণষ যক 

পণরকল্পনা, এসণডণজ, 

সপ্রণেত পণরকল্পনা, 

বাাংলদেশ অে যননণতক 

সমীো ইতিাণে) 

েপ্তর / সাংস্থা িদত তথ্য সাংগ্রিপূব যক 

কম্পাইদলশন, অনুদমােন ও সপ্ররন 

প্রাপ্ত মতামত 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

মতামত প্রোনকারী দপ্তর/সাংস্থা 

ণবনামূদল্য প্রস্তাব প্রাণপ্তর ১৫ 

কম যণেবস 

(সাংস্থার চাণিত সমদয়র 

মদধ্য) 

ড. এস এম সর্াবায়দুল কণবর  

উপসণচব (প্রাণণসম্পে পণরকল্পনা-১ ও 

মণনটণরাং-১) 

সফান: ৯৫৭৪৮১৭ 

সমাবাইল: ০১৭১৫২৭৯৩৮১ 

ই-সমইল: fisheriesplanning-

2@mofl.gov.bd 

২৭। এমর্টণবএফ, এণডণপ 

ও আরএণডণপ প্রণয়ন 

ক) অে য ণবিাগ িদত আণে যক ণসণলাং গ্রিণ। 

খ) সকল েপ্তর / সাংস্থা িদত চাণিো 

ণনরুপণ।  

গ) প্রকল্পণিণেক বরাদ্দ প্রোন ও অনুদমােন 

ঘ) অণতণরক্ত বরাদদ্দর জন্য ণত্রপেীয় সিায় 

চাণিো উপস্থাপন 

ঙ) অে য ণবিাগ ও কার্ যক্রম ণবিাগ িদত 

চুিান্ত অনুদমােন 

ক) অে য ণবিাগ িদত প্রাপ্ত আণে যক ণসণলাং 

খ) েপ্তর / সাংস্থা িদত প্রাপ্ত চাণিোপত্র 

গ) অণতণরক্ত বরাদদ্দর জন্য ণত্রপেীয় সিার অনুদমােনপত্র 

ঘ) অে য ণবিাগ ও কার্ যক্রম ণবিাগ িদত চুিান্ত অনুদমােন 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

যুগ্মসণচব (পণরকল্পনা-১) 

পণরকল্পনা ও মুল্যায়ন উইাং 

 

ণবনামূদল্য ণসণলাং প্রাণপ্তর ৬০ 

কম যণেবস 

২৮। ণপএমআইএস, 

এএমএস ও 

আইবাস++-এ 

অনুদমােন প্রোন 

ণপএমআইএস 

প্রকল্প পণরচালক কর্তযক ণপএমআইএস-এ 

প্রেে তথ্যাণে র্াচাই ও অনুদমােন 

 

এএমএস 

েপ্তর / সাংস্থা িদত চুিান্ত এণডণপ ও 

আরএণডণপ বরাদ্দ এএমএস-এ প্রোদনর পর 

র্াচাই ও অনুদমােন 

 

আইবাস++ 

ক) অনুদমাণেত প্রকদল্পর এণডণপ ও 

আরএণডণপ বরাদ্দ আইবাস++-এ ইনপুট 

প্রোদনর পর র্াচাই ও অনুদমােন 

খ) অনুদমাণেত প্রকদল্পর এণডণপ ও 

আরএণডণপ বরাদ্দ ণবিাজন অনুদমােন 

ণপএমআইএস 

প্রকল্প েণলল 

 

এএমএস 

মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রকল্পণিণেক প্রেে চূিান্ত বাদজট বরাদদ্দর 

কণপ 

 

আইবাস++ 

ক) মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রকল্পণিণেক প্রেে চূিান্ত বাদজট 

বরাদদ্দর কণপ 

খ) েপ্তর / সাংস্থার অনুদমাণেত বরাদ্দ ণবিাজদনর কণপ  

 

প্রাণপ্তস্থান:  

যুগ্মসণচব (পণরকল্পনা-১) 

পণরকল্পনা ও মুল্যায়ন উইাং 

ণবনামূদল্য প্রস্তাব প্রাণপ্তর ৩ কম যণেবস 

(সাংস্থার চাণিত সমদয়র 

মদধ্য) 

২৯। উন্নয়ন প্রকদল্পর 

সাংদশাধন 

প্রণক্রয়াকরণ ও 

আন্তঃঅি সমন্বয় 

 

১ম সাংদশাধন 

ক) প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর মন্ত্রণালয় িদত 

ণডণপইণস / ণডএসণপইণস সিার স্যপাণরশ 

গ্রিণ ও মাননীয় মন্ত্রী কর্তযক অনুদমােন 

 

২য় সাংদশাধন 

১ম সাংদশাধন 

ক) ণডণপণপ 

খ) সিার কার্ যণববরণী 

 

২য় সাংদশাধন 

ক) ণডণপণপ 

ণবনামূদল্য প্রস্তাব প্রাণপ্তর ১০ 

কম যণেবস 

সমািাম্মে িাবীবুর রিমান 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে পণরকল্পনা-১ ও 

মণনটণরাং-২) 

সফানঃ ৯৫৬৫৭৭৫ 

সমাবাইলঃ০১৭৫৮৫৪৫৩৮৮ 

ইদমইলঃ livestockplanning-

mailto:livestockplanning-2@mofl.gov.bd
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ক্রণমক

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

ক) মাননীয় মন্ত্রীর অনুদমােনক্রদম ২য় 

সাংদশাণধত ণডণপণপ অনুদমােদনর জন্য 

পণরকল্পনা কণমশদন সপ্ররণ।  

 

আন্তঃঅি সমন্বয় 

ক) প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর মন্ত্রণালয় িদত 

ণডণপইণস / ণডএসণপইণস সিার স্যপাণরশ 

গ্রিণ ও মাননীয় মন্ত্রী কর্তযক অনুদমােন 

 

আন্তঃঅিসমন্বয় 

ক) ণডণপণপ 

খ) সিার কার্ যণববরণী 

 

প্রাণপ্তস্থান:  

যুগ্মসণচব (পণরকল্পনা-১) 

পণরকল্পনা ও মুল্যায়ন উইাং 

2@mofl.gov.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

৩০। আণে যক েমতা 

অনুর্ায়ী ণবণিন্ন 

উন্নয়ন প্রকদল্পর ক্রয় 

প্রস্তাব অনুদমােন 

েপ্তর / সাংস্থা িদত ক্রয় প্যাদকজ মূল্যায়দনর 

সার-সাংদেপ প্রাণপ্তর পর অনুদমােন প্রোন।  

মূল্যায়দনর সার-সাংদেপ ও ণপণপআর-এর সাংণিষ্ট ধারার 

কণপ  

 

প্রাণপ্তস্থান:  

আদবেনকারী েপ্তর / সাংস্থা 

ণবনামূদল্য প্রস্তাব প্রাণপ্তর ৭ কম যণেবস আলমগীর হুছাইন 

উপসণচব (মণনটণরাং- ২) 

সফান: ৯৫৭৭৩৩৯ 

সমাবাইল: ০১৭১৮৪৫৯১৪৯ 

ই-সমইল: monitoring-

2@mofl.gov.bd 

 

২.৩) অিিন্তরীণ সসবাসমূি 

ক্রণমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

১। এ মন্ত্রণালদয়র 

কম যচাণরগদণর 

সণচবালয় প্রদবশপত্র 

(স্থায়ী/অস্থায়ী কাড য) 

প্রোদনর জন্য আবেদন 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় 

সপ্ররণ 

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােনক্রদম 

পত্রজাণর 

১. ণনধ যাণরত ফরম পূরণসি আদবেন 

২. পাসদপাট য সাইজ ছণব- ২কণপ 

৩. এনআইণড/দর্াগোন/পূদব যর আইড কাদড যর ফদটাকণপ 

(প্রদর্াজিদেদত্র) 

 

প্রাণপ্তস্থান: 

প্রশাসন-১অণধশাখা/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

ণবনামূদল্য ০৫ কম যণেবস সমা: আবদুর রিমান 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪০৪৩৮ 

সমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-সমইল: administration-1@mofl.gov.bd 
 

২। প্রাণধকারপ্রাপ্ত 

কম যকতযাগদণর 

সণচবালদয় প্রদবদশর 

ণনণমে গাণির ণস্টকার 

প্রোদনর জন্য আবেদন 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় 

সপ্ররণ 

 

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােনক্রদম 

পত্রজাণর 
১. ণনধ যাণরত ফরম পূরণসি আদবেন 

২. গাণির সরণজদেশন এর ফদটাকণপ 

৩. এনআইণড/ আইড কাদড যর ফদটাকণপ 

৪. চালদকর এনআইড/ড্রাইণিাং লাইদসন্স এর ফদটাকণপ 

(প্রদর্াজি সেদত্র) 

 প্রাণপ্তস্থান: 

প্রশাসন-১অণধশাখা/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

ণবনামূদল্য ০৭ কম যণেবস 

mailto:livestockplanning-2@mofl.gov.bd
mailto:administration-1@mofl.gov.bd
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ক্রণমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পিণত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাণপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পণরদশাধ পিণত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

৩। প্রাণধকার প্রাপ্ত 

কম যকতযাগদণর 

সরকাণর আবাণসক 

সটণলদফান সাংদর্াদগর 

মঞ্জুণর /খাত 

পণরবতযন/ 

ব্যণক্তগতকরণ/ 

নগদায়নভাতা প্রদান 

সাংক্রান্ত পত্র সংবিষ্ট 

ণবর্টণসএল অণফস/ 

ণচফ একাউন্টস এন্ড 

ণফন্যান্স অণফসার এর 

কার্ যালময়  সপ্ররণ 

আবেদন প্রাবির পর র্োর্ে কর্তযপদের 

অনুদমােনক্রদম পত্র/ সরকাবর আবদে জাণর 
১. আবাণসক সটণলদফান নীণতমালা-২০১৮ এর বনধ োবরত ছক 

পূরণসহ আদবেন। 

  

প্রাণপ্তস্থান: 

প্রশাসন-১অণধশাখা/আবাণসক সটণলদফান নীণতমালা-২০১৮ 

ণবনামূদল্য ০৫ কম যণেবস 

৪। আবাণসক 

সটণলদফাদনর ণবল 

পণরদশাধ সাংক্রান্ত 

অনাপণেপত্র প্রোন 

ণবল পণরদশাধ সাংক্রান্ত তথ্য র্াচাই ও 

কর্তযপদের অনুদমােনক্রদম পত্রজাণর 
আদবেন 

 

প্রাণপ্তস্থান: 

প্রশাসন-১অণধশাখা 

ণবনামূদল্য ০৫ কম যণেবস 

৫। মন্ত্রণালবয়র 

কম েচারীবদর 

পাসদপাদট যর জন্য 

অনাপণে পত্র প্রোন 

আদবেন প্রাণপ্তর পর র্োর্ে কর্তযপদের 

অনুদমােনক্রম পত্র জাবর এবাং ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

১. আদবেন 

২. পূরণকৃত ণনধ যাণরত NOC ফরম 

প্রাণপ্তস্থান: 

প্রশাসন-২ / স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

ণবন্যমূদল্য ০৫ কম যণেবস শািীন মািবুবা 

যুগ্মসণচব (প্রশা-২ অণধশাখা) 

সফান: ৯৫৪৬৪৮০ 

সমাবাইল: ০১৭১৩০৩৮০১৯ 

ই-সমইল: administration-

2@mofl.gov.bd 
 

৬। মন্ত্রণালদয়র 

কম যচারীদের প্রাপ্যতা 

সমাতাদবক বাসা 

বরাদ্দ 

র্োর্ে কর্তযপদের অনুদমােন সাদপদে 

বরাদ্দ আদেশজারী 

বাসা বরাদ্দ প্রাণপ্তর আদবেন ণবনামূদল্য ২০ কম যণেবস 

 

mailto:administration-2@mofl.gov.bd
mailto:administration-2@mofl.gov.bd
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৩) আওতাধীন দির/সংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠানসমুবহর বসটিবজনস চা োর বলঙ্ক:  

ক্রম নং দির / সংস্থা বসটিবজনস চা োর বলঙ্ক 

১ প্রাবণসম্পদ অবধদির http://www.dls.gov.bd/site/office_citizen_charter/719edd07-af87-449f-bd68-f68989c5b173/ 

২ মৎস্য অবধদির http://www.fisheries.gov.bd/site/page/5e972456-4a2d-4361-a5c4-637f39c922e8/ 

৩ োংলাবদে মৎস্য উন্নয়ন কবপ োবরেন http://www.bfdc.gov.bd/site/files/3ef5b702-1df0-4017-9e7a-c49339ed139a/ 

৪ োংলাবদে প্রাবণসম্পদ গবেষণা ইনবিটিউ  http://www.blri.gov.bd/site/office_citizen_charter/fe5a447e-5a0a-48e0-a32f-632c6b77d871 

৫ োংলাবদে মৎস্য গবেষণা ইনবিটিউ  http://fri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/fri.portal.gov.bd/office_citizen_charter 

৬ মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ তথ্য দির https://flid.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/ 

৭ মমবরন বফোবরজ একাবেমী https://www.mfacademy.gov.bd/site/view/citizen_charter 

৮ োংলাবদে মভব বরনাবর কাউবিল http://bvc.gov.bd/site/page/39534c61-c72d-4d5f-8846-1ffdff3240f1/ 

 

৪) আপনার কাবছ আমাবদর প্রতুাো: 

 

ক্র: নং প্রবতশ্রুত/কাবিত মসো প্রাবির লবযু করণীয় 

১ স্বয়ংসম্পূণ ে আবেদন জমা প্রদান 

২ যথাযথ প্রবক্রয়ায় প্রবয়াজনীয় বফস পবরবোধ করা 

৩ সাযাবতর জন্য বনধ োবরত সমবয়র পূবে েই উপবস্থত থাকা 

৪ প্রবতটি মসো সম্পবকে যথাযথ ধারণা লাবভর জন্য সবচষ্ট থাকা 

৫ মসো প্রাবির পর আপনার মূেোন মতামত প্রদান করা 

 

৫) অবভবযাগ প্রণতকার ব্যবস্থাপনা (GRS): সসবা প্রাণপ্তদত অসন্তুষ্ট িদল োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার সদি সর্াগাদর্াগ করুন ।তার কাদছ সেদক সমাধান পাওয়া না সগদল ণনদনাক্ত পিণতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা 

অবণিত করুন । 

ক্রণমক কখন সর্াগাদর্াগ করদবন কার সদি সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা ণনষ্পণের  সময়সীমা 

১. োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা সমাধান ণেদত 

না পারদল 

অণিদর্াগ ণনষ্পণে  

কম যকতযা (অণনক)  

যুগ্মসণচব (প্রাণণসম্পে-১) 

 

এসএম মফরবদৌস আলম 

যুগ্মসণচব (প্রাণণসম্পে-১) 

সফান: ৯৫১৫৫২৭ 

ই-সমইল: js_livestock@mofl.gov.bd 

৩০ ক গচদবস 

          

http://www.dls.gov.bd/site/office_citizen_charter/719edd07-af87-449f-bd68-f68989c5b173/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.fisheries.gov.bd/site/page/5e972456-4a2d-4361-a5c4-637f39c922e8/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.bfdc.gov.bd/site/files/3ef5b702-1df0-4017-9e7a-c49339ed139a/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)
http://www.blri.gov.bd/site/office_citizen_charter/fe5a447e-5a0a-48e0-a32f-632c6b77d871/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://fri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/fri.portal.gov.bd/office_citizen_charter/4cad4459_24b6_4749_8bed_c07e9531c310/Citizen%20Charter.HQ.modified%20format.pdf
https://flid.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/6a22a939-fea9-499a-9a91-c832cb957bd2
https://www.mfacademy.gov.bd/site/view/citizen_charter
http://bvc.gov.bd/site/page/39534c61-c72d-4d5f-8846-1ffdff3240f1/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1
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ক্রণমক কখন সর্াগাদর্াগ করদবন কার সদি সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা ণনষ্পণের  সময়সীমা 

২. অণিদর্াগ ণনষ্পণে কম যকতযা ণনণে যষ্ট 

সমদয় সমাধান ণেদত না পারদল 

আণপল কম যকতযা নাম ও পেণব: স্যবোল মোস মবন 

অণতণরক্ত সণচব (প্রশাসন) 

সফান: ৯৫৪৫৫৬৩ 

মমোইল: ০১৭১২৭৪৯৯২০ 

ইদমইল: addlsec_admin@mofl.gov.bd 
ওদয়ব: www.mofl.gov.bd 

 ২0 ক গচদবস 

৩. আণপল কম যকতযা ণনণে যষ্ট সমদয় 

সমাধান ণেদত না পারদল 

মণন্ত্রপণরষে ণবিাদগর অণিদর্াগ 

ব্যবস্থাপনা সসল 

অণিদর্াগ গ্রিণ সকন্দ্র 

৫নাং সগইট, বাাংলাদেশ সণচবালয়, ঢাকা 

মফান: ৯৫১৩৬০১ 

ইবমইল: grs_sec@cabinet.gov.bd 

ওদয়ব:www.grs.gov.bd 

      ৬0 ক গচদবস 

 

http://www.mofl.gov.bd/

