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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মৎসয ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় 
www.mofl.gov.bd 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 
১. তিশন (Vision) ও তিশন (Mission):  

তিশন (Vision): সকদলর জন্য ণন্রাপে, পর্ যাপ্ত ও মান্সম্মত প্রাণণজ আণমষ ণন্শ্চিতকরণ। 

তিশন (Mission): মৎসয ও প্রাণণজ পদণযর উৎপােন্ ও উৎপােন্শীলতা বৃশ্চি এবাং মূলয সাংদর্াজদন্র মাধ্যদম প্রাণণজ আণমদষর চাণিো পূরণ। 

 

২. প্রতিশ্রুি সেবােিূহ 

২.১) নাগতিক সেবা 

ক্রতিক 

নং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

১। তথ্য অণধ্কার 

আইদন্র 

আওতায় তথ্য 

প্রোন্ 

পত্র জাণরর মাধ্যদম /ই-

মমইদল 

ণন্ধ্ যাণরত ফরদম আদবেন্  

 

প্রাতিস্থান: 

মন্ত্রণালয় / তথ্য কণমশদন্র ওদয়বসাইট। 

তথ্য 

অণধ্কার 

আইন্ 

২০০৯ এ 

বণণ যত 

সরকাণর ণফ 

তথ্য মূলয 

চালাদন্র 

মাধ্যদম 

জমাোদন্র 

মকাড 

১-৩৩০১-

০০০১-

১৮০৭ 

 

ক। ২০ 

কম যণেবস 

 ( ণন্জ 

প্রণতষ্ঠাদন্র 

তদথ্যর মেদত্র 

অনু্দরাধ্ প্রাণপ্তর 

তাণরখ িদত) 

 

খ। ৩০ 

কম যণেবস 

 (একাণধ্ক 

ইউণন্ট / 

কতৃ যপদের 

তদথ্যর জন্য 

অনু্দরাধ্ প্রাণপ্তর 

মমা: মািবুবুল িক 

উপসণচব (বাদজট) 

ও  

তথ্য প্রোন্কারী কম যকতযা 

মফান্: ৯৫৫১০০৭ 

মমাবাইল: 01718647580 

ই-মমইল: ds_budget@mofl.gov.bd 

 

 

মমা: আবেুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রশা-১)  

ও 

ণবকল্প তথ্য প্রোন্কারী 

কম যকতযা 

মফান্: ৯৫৪০৪৩৮ 

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

নং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

তাণরখ িদত ) মমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-মমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 

 

 

 

 

২। সমুদে মৎসয 

আিরদণর জন্য 

বাণণশ্চজযক 

মৎসয ট্রলাদরর 

ণফণশাং 

লাইদসন্স 

প্রোদন্র 

অনু্মণত। 

অণধ্েপ্তর মথ্দক প্রণতদবেন্ 

প্রাণপ্ত সাদপদে র্থ্ার্থ্ 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

পত্রজাণর 

১.  ণন্ধ্ যাণরত ফরদম আদবেন্; 

২.আদবেন্কারীর ন্াগণরকত্ব বা জাতীয়তা 

প্রমাদণর সন্েপত্র; 

৩.  স্থান্ীয় মৎসয মন্ৌর্াদন্র মেদত্র, 

Bangladesh Merchant Shipping 

Ordinance, 1983 (Ordinance XXVI of 

1983) এর অধ্ীন্ ইসুযকৃত সার্টযণফদকট 

অব মরশ্চজদেশন্ (CoR) ও সার্টযণফদকট 

অব ইন্দেকশন্ (CoI) এর কণপ;  

৪.  “সামুণেক মৎসয আইন্ ২০২০ এর ৯ 

 (২) (খ) ধ্ারা অনু্র্ায়ী মৎসয মন্ৌর্াদন্র 

আমোণন্ বা প্রস্তুদতর ববধ্ েণললাণে 

[বাণণশ্চজযক ট্রলার আমোণন্ বা 

স্থান্ীয়ভাদব বতণরর ণন্ণমদে মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় কতৃযক 

অনু্দমাণেত জািাদজর ণন্ণেযষ্টকৃত ন্মুন্া 

(Specification) পত্র] সাংর্ুক্ত করদত 

িদব”। 

 

প্রাতিস্থান: 

পণরচালক (সামুণেক) মৎসয েপ্তর, 

আগ্রাবাে, চট্রগ্রাম 

ণবন্ামূদলয ৩০ কম যণেবস আ.ন্.ম. ন্াশ্চজম উদ্দীন্ 

উপসণচব (মৎসয-৪ অণধ্শাখা) 

মফান্ঃ ৯৫৪০০৮০ 

মমাবাইল: ০১৭১৮-২০৭০৬৫ 

ই-মমইল- fisheries-

4@mofl.gov.bd 

 

৩। প্রাণণসম্পে 

সাংণিষ্ট ণবষদয় 

১।  আনু্ষণিক ডকুদমন্টসি 

আদবেন্পত্র প্রাণপ্তর পর 

১। আদবেন্পত্র; 

২। মপ্রাডাক্ট মডাণসয়ার; 

ণবন্ামূদলয ২১ কম যণেবস ড. অণমতাভ চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ 

mailto:administration-1@mofl.gov.bd
mailto:administration-1@mofl.gov.bd
mailto:fisheries-4@mofl.gov.bd
mailto:fisheries-4@mofl.gov.bd
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ক্রতিক 

নং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

আমোণন্র 

অনু্মণত প্রোন্ 

সাংক্রান্ত 

কার্ যক্রম।  

শাখায় পর্ যাদলাচন্া ও 

মটকণন্কযাল কণমর্টর সভা 

আিবাদন্র জন্য ন্ণথ্ 

উপস্থাপন্; 

২। মটকণন্কযাল কণমর্টর সভা 

অনু্ষ্ঠান্ ও কার্ যণববরণী 

অনু্দমােন্; 

৩। মটকণন্কযাল কণমর্টর 

সুপাণরশ অনু্দমােদন্র 

জন্য ন্ণথ্ উপস্থাপন্ ও 

মান্ন্ীয় মন্ত্রীর 

অনু্দমােন্ক্রদম আদেশ 

জাণর। 

৩। প্রাণণসম্পে অণধ্েপ্তদরর মরশ্চজদেশন্ 

সাংক্রান্ত সন্ে। 

 

প্রাতিস্থান: 

প্রাণণসম্পে-২ অণধ্শাখা / প্রাণণসম্পে 

অণধ্েপ্তর 

অণধ্শাখা) 

মফান্ঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

মমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-

2@mofl.gov.bd 

 

 

৪। মৎসয ও 

মৎসযপণয 

বাণণজয সাংক্রান্ত 

সকল প্রণতষ্ঠান্ 

স্থাপদন্র 

উদদ্দদশয 

অন্াপণে 

প্রোন্। 

মান্ন্ীয় মন্ত্রী ও সণচব 

মদিােদয়র অনু্দমােন্ক্রদম 

পত্রজাণর 

আদবেন্ 

 

প্রাতিস্থান: 

মৎসয-৫ অণধ্শাখা 

ণবন্ামূদলয ৬০ কম যণেবস এ মজড এম নূ্রুল িক 

উপসণচব (মৎসয-৫ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৯১৪১ 

মমাবাইল: ০১৭১৫০৪৫৮২৭ 

ইদমইল: 

fisheries5@mofl.gov.bd 

 

mailto:fisheries5@mofl.gov.bd
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২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সেবােিূহ 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

০১। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয় / 

েপ্তর / সাংস্থার 

কম যচাণর 

ণন্দয়াগ 

ণবণধ্মালা 

প্রণয়ন্ 

/সাংদশাধ্ন্ 

 (াায়ত্বশাণসত 

সাংস্থার মেদত্র 

প্রণবধ্ান্মালা)। 

ক। প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর 

জন্প্রশাসন্ মন্ত্রণালয়স্থ 

ণন্দয়াগণবণধ্ পরীেণ সাংক্রান্ত 

উপকণমর্টদত মপ্ররণ। 

খ। ণন্দয়াগণবণধ্ পরীেণ 

সাংক্রান্ত উপকণমর্টর মতামত 

প্রাণপ্তর পর প্রশাসণন্ক উন্নয়ন্ 

সাংক্রান্ত সণচব কণমর্টদত 

উপস্থাপদন্র জন্য প্রস্তাব 

মপ্ররণ। 

গ। প্রশাসণন্ক উন্নয়ন্ সাংক্রান্ত 

সণচব কণমর্টর অনু্দমােন্ 

প্রাণপ্তর পর ণবণপএসণস’র 

মতামদতর জন্য প্রস্তাব মপ্ররণ। 

ঘ। ণবণপএসণস’র মতামত 

প্রাণপ্তর পর আইন্ মন্ত্রণালদয়র 

মভর্টাং এর জন্য মপ্ররণ। 

ঙ। মভর্টাংকৃত প্রস্তাণবত 

ণন্দয়াগণবণধ্ প্রাণপ্তর পর 

মান্ন্ীয় প্রধ্ান্মন্ত্রীর মাধ্যদম 

মিামান্য রাষ্ট্রপণতর 

অনু্দমােদন্র জন্য মপ্ররণ।  

চ। মিামান্য রাষ্ট্রপণতর 

অনু্দমােন্ প্রাণপ্তর পর 

এসআরও ন্ম্বদরর জন্য 

মলশ্চজসদলর্টভ ও সাংসে 

ণবষয়ক ণবভাদগ মপ্ররণ। 

ছ। এসআরও ন্ম্বর প্রাণপ্তর পর 

মুেদণর জন্য ণবশ্চজ মপ্রদস 

মপ্ররণ। 

ক। তুলন্ামূলক ণববরণী, ন্বসৃশ্চজত 

পেসমুদির পৃষ্ঠাাংণকত সরকাণর আদেশ) 

 

খ। প্রশাসণন্ক উন্নয়ন্ সাংক্রান্ত সণচব 

কণমর্টদত উপস্থাপদন্র জন্য সারসাংদেপ 

 

 

গ। ণবণপএসণস-মত উপস্থাপদন্র জন্য 

সারসাংদেপ 

 

 

 

ঘ। সাংণিষ্ট ন্ণথ্। 

 

ঙ। মিামান্য রাষ্ট্রপণতর জন্য সারসাংদেপ, 

প্রস্তাণবত ণন্দয়াগণবণধ্। 

 

চ। সাংণিষ্ট ন্ণথ্। 

 

 

ছ। অনু্দমাণেত ণন্দয়াগণবণধ্। 

 

প্রাতিস্থান    

জন্প্রশাসন্ মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট / 

মৎসয ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র সাংণিষ্ট 

অণধ্শাখা।  

ণবন্ামূদলয 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 

মমািাম্মে আব্দলু আিাে 

উপসণচব (প্রশা-২ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬৪৮০ 

মমাবাইল : ০১৭০৩৫০৫০৩০ 

ই-মমইল: administration-

2@mofl.gov.bd 
 

এ মজড এম নূ্রুল িক 

উপসণচব (মৎসয-৫ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৯১৪১ 

মমাবাইল: ০১৭১৫০৪৫৮২৭ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 
 

িাফছা মবগম 

উপসণচব (মৎসয-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৭২৬২ 

মমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইদমইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

ড. অণমতাভ চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ 

অণধ্শাখা) 

মফান্ঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

মমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-2@mofl.gov.bd 

 

শািীন্া মফরদেৌসী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ 

অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬১১১ 

মমাবাইল: ০১৭৯৭-৪৯৯৭৩০ 

ইদমইল: livestock-1@mofl.gov.bd 

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


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

 

মমা: আবেুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধ্শাখা ) 

মফান্: ৯৫৪০৪৩৮ 

মমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-মমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 
 

ড. মমা: আবেুল লণতফ 

উপসণচব (মৎসয-৩ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৬৩৫৬ 

মমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল:fisheries-3@mofl.gov.bd 

০২। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার 

রাজা খাদত 

পে সৃজন্ 

ক। প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর 

জন্প্রশাসন্ মন্ত্রণালদয়র 

সম্মণতর জন্য মপ্ররণ। 

খ। জন্প্রশাসন্ মন্ত্রণালদয়র 

সম্মণত প্রাণপ্তর পর অথ্ য 

ণবভাদগর বযয় ণন্য়ন্ত্রণ 

অনু্ণবভাদগর সম্মণতর জন্য 

মপ্ররণ।  

গ। অথ্ য ণবভাদগর বযয় ণন্য়ন্ত্রণ 

অনু্ণবভাদগর সম্মণত প্রাণপ্তর 

পর মবতন্ মেল মভর্টাং এর 

জন্য অথ্ য ণবভাদগর বাস্তবায়ন্ 

অনু্ণবভাদগ মপ্ররণ।   

ঘ। ১ম মেণণর ন্বসৃশ্চজতবয 

পদের মেদত্র মান্ন্ীয় 

প্রধ্ান্মন্ত্রীর সম্মণতর জন্য 

সারসাংদেপ মপ্ররণ এবাং 

অন্যান্য পদের মেদত্র এ 

মন্ত্রণালদয়র মান্ন্ীয় মন্ত্রীর 

অনু্মণতক্রদম শ্চজও জাণর। 

ঙ। সারসাংদেপ প্রাণপ্তর পর 

ক। জন্প্রশাসন্ মন্ত্রণালদয়র ণন্ধ্ যাণরত 

মচকণলস্ট অনু্র্ায়ী প্রস্তাব 

খ। অথ্ য ণবভাদগর ণন্ধ্ যাণরত মচকণলস্ট 

অনু্র্ায়ী প্রস্তাব 

 

 

গ। জন্প্রশাসন্ ও অথ্ য মন্ত্রণালদয়র 

সম্মণতর কণপ।  

 

 

 

ঘ। মান্ন্ীয় প্রধ্ান্মন্ত্রীর জন্য সারসাংদেপ।  

 

 

 

 

 

প্রাতিস্থান    

জন্প্রশাসন্ / অথ্ য মন্ত্রণালয় ওদয়বসাইট / 

মৎসয ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র সাংণিষ্ট 

অণধ্শাখা। 

ণবন্ামূদলয ক। ১০ কম যণেবস 

 

খ। ১০ কম যণেবস 

 

 

গ। ১০ কম যণেবস 

 

 

 

ঘ। ১২ কম যণেবস 

 

 

 

 

ঙ। ০৫ কম যণেবস 

মমািাম্মে আব্দলু আিাে 

উপসণচব (প্রশা-২ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬৪৮০ 

মমাবাইল: ০১৭০৩৫০৫০৩০ 
 

এ মজড এম নূ্রুল িক 

উপসণচব (মৎসয-৫ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৯১৪১ 

মমাবাইল: ০১৭১৫০৪৫৮২৭ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 
 

িাফছা মবগম 

উপসণচব (মৎসয-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৭২৬২ 

মমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইদমইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 
 

ড. অণমতাভ চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ 

অণধ্শাখা) 

মফান্ঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

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


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

শ্চজও জাণর। মমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-2@mofl.gov.bd 
 

শািীন্া মফরদেৌসী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ 

অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬১১১ 

মমাবাইল: ০১৭৯৭-৪৯৯৭৩০ 

ইদমইল: livestock-1@mofl.gov.bd 
 

মমা: আবেুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪০৪৩৮ 

মমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-মমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 
 

ড. মমা: আবেুল লণতফ 

উপসণচব (মৎসয-৩ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৬৩৫৬ 

মমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল: fisheries-3@mofl.gov.bd  

৩। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়  / 

েপ্তর / সাংস্থার 

অগ যাদন্াগ্রাম 

অনু্দমােন্ 

ক। প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর 

জন্প্রশাসন্ মন্ত্রণালদয়র 

সম্মণতর জন্য মপ্ররণ। 

খ। জন্প্রশাসন্ মন্ত্রণালদয়র 

সম্মণত প্রাণপ্তর পর অথ্ য 

ণবভাদগর সম্মণতর জন্য মপ্ররণ।  

গ। অথ্ য ণবভাদগর সম্মণত 

প্রাণপ্তর পর প্রশাসণন্ক উন্নয়ন্ 

সাংক্রান্ত সণচব কণমর্টদত 

উপস্থাপদন্র জন্য মণন্ত্রপণরষে 

ণবভাদগ মপ্ররণ।   

ঘ। মান্ন্ীয় প্রধ্ান্মন্ত্রীর 

ক। জন্প্রশাসন্ মন্ত্রণালদয়র ণন্ধ্ যাণরত 

মচকণলস্ট অনু্র্ায়ী প্রস্তাব 

খ। অথ্ য ণবভাদগর ণন্ধ্ যাণরত মচকণলস্ট 

অনু্র্ায়ী প্রস্তাব 

গ। জন্প্রশাসন্ ও অথ্ য মন্ত্রণালদয়র 

সম্মণতর কণপ, সারসাংদেপ।  

 

 

ঘ। মান্ন্ীয় প্রধ্ান্মন্ত্রীর জন্য সারসাংদেপ।  

 

 

 

 

 

 

 

ণবন্ামূদলয 

ক। ১০ কম যণেবস 

 

খ। ১০ কম যণেবস 

 

গ। ১০ কম যণেবস 

 

 

 

ঘ। ১২ কম যণেবস 

 

ঙ। ০৫ কম যণেবস 

মমািাম্মে আব্দলু আিাে 

উপসণচব (প্রশা-২ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬৪৮০ 

মমাবাইল: ০১৭০৩৫০৫০৩০ 
 

এ মজড এম নূ্রুল িক 

উপসণচব (মৎসয-৫ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৯১৪১ 

মমাবাইল: ০১৭১৫০৪৫৮২৭ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 
 

িাফছা মবগম 

উপসণচব (মৎসয-১ অণধ্শাখা) 

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


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

সানু্গ্রি সম্মণতর জন্য 

সারসাংদেপ মপ্ররণ । 

ঙ। সারসাংদেপ প্রাণপ্তর পর 

শ্চজও জাণর। 

প্রাতিস্থান    

জন্প্রশাসন্ / অথ্ য মন্ত্রণালয় ওদয়বসাইট / 

মৎসয ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র সাংণিষ্ট 

অণধ্শাখা। 

মফান্: ৯৫৭৭২৬২ 

মমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইদমইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 
 

ড. অণমতাভ চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ 

অণধ্শাখা) 

মফান্ঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

মমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-2@mofl.gov.bd 
 

শািীন্া মফরদেৌসী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ 

অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬১১১ 

মমাবাইল: ০১৭৯৭-৪৯৯৭৩০ 

ইদমইল: livestock-1@mofl.gov.bd 
 

মমা: আবেুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪০৪৩৮ 

মমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-মমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 
 

ড. মমা: আবেুল লণতফ 

উপসণচব (মৎসয-৩ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৬৩৫৬ 

মমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল: fisheries-3@mofl.gov.bd 

৪। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার 

সাংণিষ্ট ণন্দয়াগ ণবণধ্ অনু্সরণ 

কদর চাকণর স্থায়ীকরণ আদেশ 

জাণর।  

 

০২ বছদরর বাণষ যক মগাপন্ীয় প্রণতদবেন্, 

বুণন্য়ােী প্রণশেণ সন্ে, ণবভাগীয় পরীোয় 

উেীণ য িওয়ার মগদজট।  

 

ণবন্ামূদলয ০৭ কম যণেবস মমািাম্মে আব্দলু আিাে 

উপসণচব (প্রশা-২ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬৪৮০ 

মমাবাইল: ০১৭০৩৫০৫০৩০ 

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


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

কম যচাণরদের 

চাকণর 

স্থায়ীকরণ। 

  

শািীন্া মফরদেৌসী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ 

অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬১১১ 

মমাবাইল: ০১৭৯৭-৪৯৯৭৩০ 

ইদমইল: livestock-1@mofl.gov.bd 

 

িাফছা মবগম 

উপসণচব (মৎসয-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৭২৬২ 

মমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইদমইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

৫। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর / সাংস্থার 

কম যচাণরদের 

অবসর, 

ণপআরএল, 

লাম্পগ্রযান্ট, 

মপন্শন্ ও 

আনু্দতাণষক 

মঞ্জরু। 

প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর সণচব 

মদিােদয়র অনু্দমােন্ক্রদম 

পত্রজাণর।  

১. আদবেন্/দপন্শন্ ফরদম আদবেন্, 

২. পাসদপাটয সাইদজর সতযাণয়ত ছণব 

৩. মশষ মবতদন্র প্রতযয়ন্ পত্র )ই এল ণপ 

ণস(  

৪. অণডট আপণে ও ণন্ষ্পণে সম্পদকয 

প্রতযয়ন্পত্র 

৫. প্রাপ্তবয মপন্শদন্র ববধ্ উেরাণধ্কারী 

মঘাষণা পত্র 

৬. ন্া োবী সন্েপত্র   

৭. অিীকারন্ামা   

৮. আন্তজযাণতক সাংস্থায় চাকুরী ন্া করার 

প্রতযয়ন্ পত্র 

৯. সরকারী বাসায় বসবাস ন্া করা সম্পদকয 

প্রতযয়ন্ পত্র 

১০. চাকণরর ণববরণী     

১১. ন্মুন্া াাের ও পা াঁচ আিুদলর ছাপ  

১২. চাকণর স্থায়ীকরণ আদেশ 

 

প্রাতিস্থান    

মন্ত্রণালয় / েপ্তর / সাংস্থার সাংণিষ্ট শাখা / 

ণবন্ামূদলয ০৭ কম যণেবস মমািাম্মে আব্দলু আিাে 

উপসণচব (প্রশা-২ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬৪৮০ 

মমাবাইল: ০১৭০৩৫০৫০৩০ 

 

এ মজড এম নূ্রুল িক 

উপসণচব (মৎসয-৫ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৯১৪১ 

মমাবাইল: ০১৭১৫০৪৫৮২৭ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 

 

িাফছা মবগম 

উপসণচব (মৎসয-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৭২৬২ 

মমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইদমইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

মমা: আবেুর রিমান্ 

উপসণচব  (প্রশা-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪০৪৩৮ 

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


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

অণধ্শাখা। 

 

মমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-মমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 

 

ণেলওয়ারা আদলা 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-৩ 

অণধ্শাখা) 

মফান্ঃ ৯৫৬১১১৭ 

মমাবাইলঃ ০১৫৫২৩৮০৯৬৩ 

ইদমইলঃ livestock-3@mofl.gov.bd 

 

ড. মমা: আবেুল লণতফ 

উপসণচব (মৎসয-৩ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৬৩৫৬ 

মমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল: fisheries-3@mofl.gov.bd 

৬। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার 

কম যচাণরদের 

োণন্তণবদন্ােন্/ 

অশ্চজযত/ 

বণি:বাাংলাদেশ 

ছুর্ট মঞ্জরু 

আদবেন্ প্রাণপ্তর পর র্থ্ার্থ্ 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

ছুর্টর আদেশ জাণর 

োণন্ত ণবদন্ােন্ ছুর্টর জন্য প্রদয়াজন্: 

১. আদবেন্ 

২. ণচফ একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স অণফসার 

কতৃযক ছুর্ট প্রাপযতার সন্ে 

 

অশ্চজযত ছুর্টর জন্য প্রদয়াজন্: 

১. আদবেন্ 

২. ণচফ একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স অণফসার 

কতৃযক প্রেে ণন্ধ্ যাণরত ফরদম ছুর্টর ণিসাব 

 

বণি:বাাংলাদেশ ছুর্টর জন্য প্রদয়াজন্: 

১. আদবেন্ 

২. ণচফ একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স অণফসার 

কতৃযক প্রেে ণন্ধ্ যাণরত ফরদম ছুর্টর ণিসাব 

 

প্রাতিস্থান    

সাংণিষ্ট শাখা / অণধ্শাখা/ মন্ত্রণালদয়র 

ণবন্ামূদলয ০৭ কম যণেবস মমািাম্মে আব্দলু আিাে 

উপসণচব (প্রশা-২ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬৪৮০ 

মমাবাইল: ০১৭০৩৫০৫০৩০ 

 

এ মজড এম নূ্রুল িক 

উপসণচব (মৎসয-৫ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৯১৪১ 

মমাবাইল: ০১৭১৫০৪৫৮২৭ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 

 

িাফছা মবগম 

উপসণচব (মৎসয-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৭২৬২ 

মমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইদমইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

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


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

ওদয়বসাইট/ ণচফ একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স 

অণফসার এর কার্ যালয় 

মমা: আবেুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪০৪৩৮ 

মমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-মমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 

 

ড. অণমতাভ চক্রবেী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-২ 

অণধ্শাখা) 

মফান্ঃ ৯৫৭৬৬৯৮ 

মমাবাইলঃ ০১৭১২-২০৬৬৪৪ 

ইদমইলঃ livestock-2@mofl.gov.bd 

 

শািীন্া মফরদেৌসী 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-১ 

অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬১১১ 

মমাবাইল: ০১৭৯৭-৪৯৯৭৩০ 

ইদমইল: livestock-1@mofl.gov.bd 

 

ড. মমা: আবেুল লণতফ 

উপসণচব (মৎসয-৩ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৬৩৫৬ 

মমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল: fisheries-3@mofl.gov.bd 

 

 

৭। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার 

কম যচাণরদের 

সাধ্ারণ ভণবষয 

র্থ্ার্থ্ কতৃযপদের 

অনু্দমােন্ক্রদম সরকাণর 

আদেশ জাণর 

১. ণন্ধ্ যাণরত ফরদম আদবেন্ 

২. ণচফ একাউন্টস এন্ড ণফন্যান্স অণফসার 

কতৃযক ইসুযকৃত ভণবষয তিণবদল সাংণিষ্ট 

অথ্ য বছদরর জমা ণিপ। 

 

প্রাতিস্থান: 

ণবন্ামূদলয ০৫ কম যণেবস মমািাম্মে আব্দলু আিাে 

উপসণচব (প্রশা-২ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬৪৮০ 

মমাবাইল: ০১৭০৩৫০৫০৩০ 

 

িাফছা মবগম 

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


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

তণিবদল 

জমাকৃত টাকা 

অণগ্রম/ 

এককালীন্ 

উদোলন্। 

সাংণিষ্ট শাখা /অণধ্শাখা/ মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

উপসণচব (মৎসয-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৭২৬২ 

মমাবাইল: ০১৭১১৩১০০৭৭ 

ইদমইল: fisheries-1@mofl.gov.bd 

 

মমা: আবেুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪০৪৩৮ 

মমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-মমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 
 

আরমান্ িায়োর 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে-৪ 

অণধ্শাখা) 

মফান্ঃ ৯৫৪০০৮১ 

মমাবাইলঃ ০১৯১১২৮৮৩৩১ 

ইদমইলঃ livestock-4@mofl.gov.bd 
 

ড. মমা: আবেুল লণতফ 

উপসণচব (মৎসয-৩ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৭৬৩৫৬ 

মমাবাইল: ০১৭৪২৮৬৪৯০৬ 

ইদমইল:fisheries-3@mofl.gov.bd 

৮। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার 

প্রাণধ্কারপ্রাপ্ত 

কম যচাণরদের 

সণচবালদয় 

প্রদবদশর 

অস্থায়ী 

প্রদবশপত্র 

আদবেন্ প্রাণপ্তর পর র্থ্ার্থ্ 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

পত্রজাণর 

১। ণন্ধ্ যাণরত ফরদম আদবেন্  

২। ০২ কণপ পাসদপাটয সাইদজর ছণব 

৩। জাতীয় পণরচয়পদত্রর ফদটাকণপ 

৪। বেণল / পোয়ন্ আদেশ (প্রদর্াজয 

মেদত্র) 

৫। পূদব য ইসুযকৃত পাদশর ফদটাকণপ 

 

প্রাতিস্থান: 

প্রশাসন্-১ অণধ্শাখা/ারাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

ণবন্ামূদলয ০৫ কম যণেবস মমা: আবেুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪০৪৩৮ 

মমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-মমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 

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


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

প্রোদন্র 

ণন্ণমে 

আদবেন্ ারাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ। 

৯। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মন্ত্রণালদয়র 

অধ্ীন্ 

েপ্তর/সাংস্থার 

প্রাণধ্কারপ্রাপ্ত 

কম যচাণরদের 

গাণি 

সণচবালদয়র 

প্রদবদশর জন্য 

ণস্টকার 

প্রোদন্র 

আদবেন্ ারাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ। 

আদবেন্ প্রাণপ্তর পর র্থ্ার্থ্ 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

পত্রজাণর 

১। ণন্ধ্ যাণরত ফরদম আদবেন্ 

২। গাণির মরশ্চজদেশন্ সন্ে 

৩। ড্রাইণভাং লাইদসন্স 

৪। জাতীয় পণরচয়পদত্রর ফদটাকণপ 

 (চালদকর) 

 

প্রাতিস্থান    

প্রশাসন্-১ অণধ্শাখা/ারাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

ণবন্ামূদলয ০৭ কম যণেবস 

১০। জন্প্রশাসন্ 

মন্ত্রণালয় কতৃযক 

আদয়াশ্চজত এ 

মন্ত্রণালয় / েপ্তর 

/ সাংস্থার 

কম যচারীদের 

মেদশ/ণবদেদশ 

প্রণশেণ 

সাংক্রান্ত 

কার্ যক্রম;  

র্থ্ার্থ্ কতৃযপদের 

অনু্দমােন্ক্রদম পত্রজাণর 

১. ণন্ধ্ যাণরত ফরদম আদবেন্ 

 

প্রাতিস্থান    

জন্প্রশাসন্ মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

ণবন্ামূদলয ০৭ কম যণেবস সুব্রত মভৌণমক 

উপসণচব  (প্রশাসন্-৩) 

মফান্: ৯৫৪০৪০৭ 

মমাবাইল: ০১৭১১-৩৭৫৮৫৯ 

ই-মমইল: administration-

3@mofl.gov.bd 

 

 

১১। মন্ত্রণালয় এবাং 

েপ্তর/সাংস্থার 

কম যকতযাদের 

মেদশর 

র্থ্ার্থ্ কতৃযপদের 

অনু্দমােন্ক্রদম পত্রজাণর 

১. আদবেন্ 

২. সাংস্থা প্রোদন্র সুপাণরশ 

৩. অথ্ যায়ন্/বৃণের ণন্িয়তা 

৪. স্থায়ীকরণ আদেশ 

ণবন্ামূদলয ০৭ কম যণেবস 

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


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

অভযন্তদর উচ্চ 

ণশো 

(এমণফল, 

এমএস বা 

সমমান্ ও 

ণপএইচণড বা 

সমমান্) 

গ্রিদণর ণন্ণমে 

কার্ যক্রম গ্রিণ  

৫. ণবভাগীয় মামলা মন্ই মদম য প্রতযয়ন্ 

৬. ন্ন্-জণুডণশয়াল স্টযাদম্পর মাধ্যদম 

মুচদলকা 

৭. উচ্চ ণশো গ্রিদণর পূব যানু্মণত  (প্রদর্াজয 

মেদত্র) 

১২। ণবদেশী সাংস্থায় 

ণন্দয়াদগর 

ণন্ণমে 

কম যচাণরদের 

আদবেন্ 

অগ্রায়ণ 

র্থ্ার্থ্ কতৃযপদের 

অনু্দমােন্ক্রদম পত্রজাণর 

১. আদবেন্ 

২. ণন্দয়াদগর ণবজ্ঞাপন্/অনু্দরাধ্পত্র 

৩. েপ্তর/সাংস্থার অন্াপণেপত্র (প্রদর্াজয 

মেদত্র) 

ণবন্ামূদলয ০৭ কম যণেবস 

১৩। মন্ত্রণালয় এবাং 

অধ্ীন্ 

েপ্তর/সাংস্থার 

অণডট ণরদপাটয 

পর্ যাদলাচন্া ও 

উিার 

ণন্েণেকরণ/

প্রশ্চক্রয়াকরণ 

র্থ্ার্থ্ কতৃযপদের 

অনু্দমােন্ক্রদম শ্চত্রপেীয় 

সভার আদয়াজন্/ব্রডশীট 

জবাব অণডট অণধ্েপ্তদর মপ্ররণ 

১. অণডট অণধ্েপ্তর িদত প্রাপ্ত অণডট 

প্রণতদবেন্ 

২. সাংণিষ্ট েপ্তর/সাংস্থা িদত প্রাপ্ত ব্রডশীট 

জবাব 

 

প্রাতিস্থান: 

প্রশাসন্-৪ শাখা/অণডট অণধ্েপ্তদরর 

ওদয়বসাইট 

ণবন্ামূদলয ৩০ কম যণেবস মমা: আব্দলু খাদলক ণমঞা 

সিকারী সণচব 

মফান্: ৯৫৫৩৮৪০ 

মমাবাইল: ০১৫৫২-৩৮৭৩৪৭ 

ই-মমইল: administration-

4@mofl.gov.bd 

 

১৪। মন্ত্রণালদয়র 

অধ্ীন্ 

েপ্তর/সাংস্থার 

অথ্ যণবভাজন্ 

অনু্দমােন্, 

ছািকরণ ও 

ণবদয়াজন্-

উপদর্াজন্ 

র্থ্ার্থ্ কতৃযপদের অনু্দমােন্ 

গ্রিণক্রদম সরকাণর আদেশ 

জারী 

েপ্তর/সাংস্থা কতৃযক প্রস্তাব 

 

প্রাতিস্থান: বাদজট অণধ্শাখা 

ণবন্ামূদলয ১০ কম যণেবস মমা: মািবুবুল িক 

উপসণচব (বাদজট) 

মফান্: ৯৫৫১০০৭ 

মমাবাইল: 01718647580 

ই-মমইল: ds_budget@mofl.gov.bd 

 

১৫। মৎসয ও 

প্রাণণসম্পে 

মঞ্জণুর আদেশ জারীর 

মাধ্যদম 

ণন্ধ্ যাণরত আদবেন্ 

 

ণবন্ামূদলয ০7 কম যণেবস 

mailto:administration-4@mofl.gov.bd
mailto:administration-4@mofl.gov.bd
mailto:ds_budget@mofl.gov.bd


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

মন্ত্রণালয় / 

েপ্তর / সাংস্থার 

কম যচারীদের 

ঋণ/অণগ্রম 

মঞ্জরুী (মৎসয 
অণধ্েপ্তর ও 

প্রাণণসম্পে 

অণধ্েপ্তর বযণতত) 

প্রাতিস্থান: 

বাদজট অণধ্শাখা 

১৬। মা ইণলশ, 

জাটকা 

সাংরেণ, সমুদে 

৬৫ ণেন্ মাছ 

ধ্রা ণন্ণষি সময় 

এবাং কাপ্তাই 

মলদক মৎসয 

আিরণ ণন্ণষি 

সমদয় 

ণভ.শ্চজ.এফ. 

মঞ্জণুর প্রোন্ 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

মজলা প্রশাসদকর অনু্কূদল 

মঞ্জণুর / বরাদ্দ পত্র জাণর 

মৎসয অণধ্েপ্তর / বাাংলাদেশ মৎসয উন্নয়ন্ 

কদপ যাদরশন্ কতৃযক ণভশ্চজএফ বরাদদ্দর 

চাণিোপত্র 

 

প্রাতিস্থান: 

মৎসয-২ অণধ্শাখা। 

ণবন্ামূদলয ১০ কম যণেবস সুদবাধ্ চন্দ্র ঢালী 

র্ুগ্মসণচব (মৎসয-২ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪০২৫০ 

মমাবাইল: ০১৭১২-০২৬০৬৮ 

ইদমইল: fisheries-2@mofl.gov.bd 

১৭। প্রকল্প 

বাস্তবায়দন্র 

প্রদয়াজদন্ 

জলমিাল 

ইজারা গ্রিণ 

সাংক্রান্ত 

সমদ াতা 

স্মারক াাের। 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

সমদ াতা স্মারক াাের। 

মৎসয অণধ্েপ্তদরর প্রস্তাব সম্বণলত পত্র 

 

প্রাতিস্থান: 

মৎসয- ৫ অণধ্শাখা। 

ণবন্ামূদলয ৬০ কম যণেবস এ মজড এম নূ্রুল িক 

উপসণচব (মৎসয-৫ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৯১৪১ 

মমাবাইল: ০১৭১৫০৪৫৮২৭ 

ইদমইল: fisheries5@mofl.gov.bd 

 

১৮। মৎসয 

অণধ্েপ্তদরর 

বযবস্থাপন্াধ্ীন্ 

ণচাংণি প্লট 

ইজারা 

প্রোন্/ন্বায়ন্ 

প্রস্তাদব ণসিান্ত 

জ্ঞাপন্। 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

পত্রজাণর 

মৎসয অণধ্েপ্তদরর প্রস্তাব সম্বণলত পত্র 

 

প্রাতিস্থান: 

মৎসয- ৫ অণধ্শাখা। 

ণবন্ামূদলয ১৫ কম যণেবস 

mailto:fisheries5@mofl.gov.bd


03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

১৯। আন্তজযাণতক 

সাংস্থার সাদথ্ 

সম্পাণেত চুশ্চক্তর 

আওতায় ণবদেশী 

ন্াগণরকগদণর 

কম যসম্পােন্ 

ণবষদয় ণভসা, 

কাস্টমস বুক 

ইতযাণের 

সুপাণরশ মপ্ররণ 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

পত্রজাণর 

মৎসয অণধ্েপ্তদরর প্রস্তাব সম্বণলত পত্র 

 

প্রাতিস্থান: 

মৎসয- ৫ অণধ্শাখা। 

ণবন্ামূদলয ১৫ কম যণেবস 

২০। মৎসয ও 

মৎসযপণয 

মান্ণন্য়ন্ত্রণ 

ণবষদয় 

াাস্থযকরত্ব 

সন্ে, প্রণমত 

পণরচালন্া 

পিণত (SOP) 

ইতযাণে 

অনু্দমােন্। 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

পত্রজাণর 

মৎসয অণধ্েপ্তদরর প্রস্তাব সম্বণলত পত্র 

 

প্রাতিস্থান: 

মৎসয- ৫ অণধ্শাখা। 

ণবন্ামূদলয ৬০ কম যণেবস 

২১। উন্নয়ন্ প্রকল্প 

অনু্দমােদন্র 

জন্য ণডণপণপ 

পণরকল্পন্া 

কণমশদন্ 

মপ্ররণ। 

ক) সরকাণর খাদত উন্নয়ন্ 

প্রকল্প প্রণয়ন্ প্রশ্চক্রয়াকরদণর 

পণরপদত্র ণবেযমান্ ণবণধ্ণবধ্ান্ 

অনু্সরণপূব যক র্াচাই-সভা 

আিবান্, অথ্ যণবভাগ কতৃযক 

জন্বল ণন্ধ্ যারণ, ণডণপণপ 

পূন্গ যঠদণর পর মন্ত্রণালয় 

কতৃযক অনু্দমােন্।  

খ) অনু্দমাণেত ণডণপণপ 

পণরকল্পন্া কণমশদন্ মপ্ররণ।   

 

ক) মন্ত্রণালয় কতৃযক অনু্দমাণেত প্রকল্প 

েণলল। 

খ) অথ্ য ণবভাগ কতৃযক জন্বল ণন্ধ্ যারন্ 

কণমর্টর সপুাণরশ। 

 

 

প্রাতিস্থান    

র্ুগ্মসণচব (পণরকল্পন্া-১) 

পণরকল্পন্া ও মুলযায়ন্ উইাং 

ণবন্ামূদলয জন্বল কাঠাদমা 

অথ্ য মন্ত্রণালয় 

কতৃযক 

অনু্দমাদের পর 

িদত 

৩০ কম যণেবস 

মমািাম্মে িাবীবুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে পণর:-২ 

ও মণন্ :-২) 

মফান্ঃ ৯৫৬৫৭৭৫ মমাবাইলঃ 

০১৭৫৮৫৪৫৩৮৮ 

ইদমইলঃ livestockplanning-

2@mofl.gov.bd 

২২। প্রকদল্পর েশম 

ও তেুধ্ য মগ্রদড 

জন্বল 

ক) অনু্দমাণেত ণডণপণপ’র 

সাংস্থান্ অনু্র্ায়ী   ণন্দয়াগ 

ণবণধ্মালা অনু্সরণ 

ক) ণন্দয়াগ কণমর্টর সুপাণরশ প্রণতদবেন্ ও  

অনু্দমােন্। 

খ) ফাম য ণন্দয়াদগর কার্ যাদেশ 

ণবন্ামূদলয ক) ণন্দয়াগ 

কণমর্টর সভা 

আহ্বাদন্র তাণরখ 

পুলদকশ মন্ডল 

উপসণচব (মৎসয পণরকল্পন্া-

২) 



03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

ণন্দয়াগ। খ) মসবা ক্রয় পিণত 

অনু্সরদণ আউটদসাণস যাং ফাম য 

ণন্দয়াদগর মাধ্যদম 

 

প্রাতিস্থান    

র্ুগ্মসণচব (পণরকল্পন্া-২) 

পণরকল্পন্া ও মুলযায়ন্ উইাং  

িদত ৪০ 

কার্ যণেবস 

খ) আউটদসাণস যাং 

ফাম য ণন্দয়াদগর 

মেদত্র ইওআই 

োণখদলর পর ৬০ 

কার্ যণেবস 

গ) ০৭ কম যণেবস 

মফান্: ৯৫৬১৬৭৭ 

মমাবাইল:০১৭১১-০৪৭০৬৮ 

ই-মমইল: fisheriesplanning-

2@mofl.gov.bd 

২৩। উন্নয়ন্ 

প্রকদল্পর 

 “প্রকল্প 

পণরচালক” 

ণন্দয়াগ 

প্রকল্প পণরচালদকর ণন্দয়াদগর 

প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর মান্ন্ীয় মন্ত্রী 

কতৃ যক চূিান্ত অনু্দমােন্। 

ক) সম্ভাবয ণতন্ জন্ আদবেন্কারীর জীবন্ 

বৃোন্ত 

 

প্রাতিস্থান    

র্ুগ্মসণচব (পণরকল্পন্া-২) 

পণরকল্পন্া ও মুলযায়ন্ উইাং 

ণবন্ামূদলয প্রস্তাব প্রাণপ্তর ১০ 

কম যণেবস 

মমািাঃ মমাজাদম্মল িক 

উপসণচব (মণন্টণরাং- ২) 

মফান্: ৯৫৭৭৩৩৯ 

মমাবাইল: ০১৭১১০১৩৭৮৬ 

ই-মমইল: monitoring-

2@mofl.gov.bd 

২৪। প্রকদল্পর 

ণপণসআর 

আইএমইণড-

মত মপ্ররণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন্ মশদষ 

আইএমইণড-এর ০৪ ফরদমদট 

প্রণীত প্রণতদবেন্ মন্ত্রণালয় 

কতৃযক র্াচাই-বাছাদয়র মাধ্যদম 

অনু্দমােন্পুব যক আইএমইণড-

মত মপ্ররণ 

আইএমইণড’র ণপণসআর ফরম 

 

প্রাতিস্থান    

আইএমইণড’র ওদয়বসাইট 

ণবন্ামূদলয ণপণসআর প্রাণপ্তর 

পর ৭ কম যণেবস 

২৫। ণবণভন্ন 

মন্ত্রণালয় ও 

সাংস্থার উন্নয়ন্ 

প্রকল্প এবাং 

এন্শ্চজও 

ণবষয়ক 

প্রকদল্পর উপর 

মতামত প্রোন্ 

ক) প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর 

েপ্তর/সাংস্থা িদত মতামত 

গ্রিণ।  

খ) মতামত প্রাণপ্তর পর র্াচাই-

বাছাই, অনু্দমােন্ ও 

মতামত মপ্ররণ 

েপ্তর / সাংস্থা িদত প্রাপ্ত মতামত 

 

প্রাতিস্থান    

মতামত প্রোন্কারী েপ্তর / সাংস্থা  

ণবন্ামূদলয প্রস্তাব প্রাণপ্তর ১৫ 

কম যণেবস 

 (সাংস্থার চাণিত 

সমদয়র মদধ্য) 

মমািাম্মে িাবীবুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে পণরকল্পন্া-২ 

ও মণন্টণরাং-২) 

মফান্ঃ ৯৫৬৫৭৭৫ 

মমাবাইলঃ০১৭৫৮৫৪৫৩৮৮ 

ইদমইলঃ livestockplanning-

2@mofl.gov.bd 

২৬। ণবণভন্ন জাতীয় 

ন্ীণত ও 

পণরকল্পন্া 

প্রণয়দন্ ইন্পুট 

প্রোন্ (দডল্টা 

েপ্তর / সাংস্থা িদত তথ্য 

সাংগ্রিপূব যক কম্পাইদলশন্, 

অনু্দমােন্ ও মপ্ররন্ 

প্রাপ্ত মতামত 

 

প্রাতিস্থান    

মতামত প্রোন্কারী েপ্তর/সাংস্থা 

ণবন্ামূদলয প্রস্তাব প্রাণপ্তর ১৫ 

কম যণেবস 

 (সাংস্থার চাণিত 

সমদয়র মদধ্য) 

ড. এস এম মর্াবায়েুল কণবর  

উপসণচব (প্রাণণসম্পে 

পণরকল্পন্া-১ ও মণন্টণরাং-১) 

মফান্: ৯৫৭৪৮১৭ 

মমাবাইল: ০১৭১৫২৭৯৩৮১ 



03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

প্লযান্, 

পঞ্চবাণষ যক 

পণরকল্পন্া , 

এসণডশ্চজ, 

মপ্রণেত 

পণরকল্পন্া, 

বাাংলদেশ 

অথ্ যনন্ণতক 

সমীো 

ইতযাণে) 

ই-মমইল: livestockplanning-

1@mofl.gov.bd 

২৭। এমর্টণবএফ, 

এণডণপ ও 

আরএণডণপ 

প্রণয়ন্ 

ক) অথ্ য ণবভাগ িদত আণথ্ যক 

ণসণলাং গ্রিণ। 

খ) সকল েপ্তর / সাংস্থা িদত 

চাণিো ণন্রুপণ।  

গ) প্রকল্পণভণেক বরাদ্দ প্রোন্ 

ও অনু্দমােন্ 

ঘ) অণতণরক্ত বরাদদ্দর জন্য 

শ্চত্রপেীয় সভায় চাণিো 

উপস্থাপন্ 

ঙ) অথ্ য ণবভাগ ও কার্ যক্রম 

ণবভাগ িদত চুিান্ত 

অনু্দমােন্ 

ক) অথ্ য ণবভাগ িদত প্রাপ্ত আণথ্ যক ণসণলাং 

খ) েপ্তর / সাংস্থা িদত প্রাপ্ত চাণিোপত্র 

গ) অণতণরক্ত বরাদদ্দর জন্য শ্চত্রপেীয় 

সভার অনু্দমােন্পত্র 

ঘ) অথ্ য ণবভাগ ও কার্ যক্রম ণবভাগ িদত 

চুিান্ত অনু্দমােন্ 

 

প্রাতিস্থান    

র্ুগ্মসণচব (পণরকল্পন্া-১) 

পণরকল্পন্া ও মুলযায়ন্ উইাং 

 

ণবন্ামূদলয ণসণলাং প্রাণপ্তর 

৬০ কম যণেবস 

২৮। ণপএমআইএস, 

এএমএস ও 

আইবাস++-এ 

অনু্দমােন্ 

প্রোন্ 

ণপএমআইএস 

প্রকল্প পণরচালক কতৃযক 

ণপএমআইএস-এ প্রেে তথ্যাণে 

র্াচাই ও অনু্দমােন্ 

 

এএমএস 

েপ্তর / সাংস্থা িদত চুিান্ত 

এণডণপ ও আরএণডণপ বরাদ্দ 

এএমএস-এ প্রোদন্র পর র্াচাই 

ও অনু্দমােন্ 

 

ণপএমআইএস 

প্রকল্প েণলল 

 

এএমএস 

মন্ত্রণালয় কতৃযক প্রকল্পণভণেক প্রেে চূিান্ত 

বাদজট বরাদদ্দর কণপ 

 

আইবাস++ 

ক) মন্ত্রণালয় কতৃযক প্রকল্পণভণেক প্রেে 

চূিান্ত বাদজট বরাদদ্দর কণপ 

খ) েপ্তর / সাংস্থার অনু্দমাণেত বরাদ্দ 

ণবন্ামূদলয প্রস্তাব প্রাণপ্তর ৩ 

কম যণেবস 

 (সাংস্থার চাণিত 

সমদয়র মদধ্য) 



03 October 2021 

ক্রতি

কনং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

আইবাস++ 

ক) অনু্দমাণেত প্রকদল্পর 

এণডণপ ও আরএণডণপ বরাদ্দ 

আইবাস++-এ ইন্পুট প্রোদন্র 

পর র্াচাই ও অনু্দমােন্ 

খ) অনু্দমাণেত প্রকদল্পর 

এণডণপ ও আরএণডণপ বরাদ্দ 

ণবভাজন্ অনু্দমােন্ 

ণবভাজদন্র কণপ  

 

প্রাতিস্থান    

র্ুগ্মসণচব (পণরকল্পন্া-১) 

পণরকল্পন্া ও মুলযায়ন্ উইাং 

২৯। উন্নয়ন্ 

প্রকদল্পর 

সাংদশাধ্ন্ 

প্রশ্চক্রয়াকরণ ও 

আন্তঃঅি 

সমন্বয় 

 

১ম সাংদশাধ্ন্ 

ক) প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর মন্ত্রণালয় 

িদত ণডণপইণস / ণডএসণপইণস 

সভার সুপাণরশ গ্রিণ ও 

মান্ন্ীয় মন্ত্রী কতৃ যক অনু্দমােন্ 

 

২য় সাংদশাধ্ন্ 

ক) মান্ন্ীয় মন্ত্রীর 

অনু্দমােন্ক্রদম ২য় সাংদশাণধ্ত 

ণডণপণপ অনু্দমােদন্র জন্য 

পণরকল্পন্া কণমশদন্ মপ্ররণ।  

 

আন্তঃঅি সমন্বয় 

ক) প্রস্তাব প্রাণপ্তর পর মন্ত্রণালয় 

িদত ণডণপইণস / ণডএসণপইণস 

সভার সুপাণরশ গ্রিণ ও 

মান্ন্ীয় মন্ত্রী কতৃ যক 

অনু্দমােন্ 

১ম সাংদশাধ্ন্ 

ক) ণডণপণপ 

খ) সভার কার্ যণববরণী 

 

২য় সাংদশাধ্ন্ 

ক) ণডণপণপ 

 

আন্তঃঅিসমন্বয় 

ক) ণডণপণপ 

খ) সভার কার্ যণববরণী 

 

প্রাতিস্থান    

র্ুগ্মসণচব (পণরকল্পন্া-১) 

পণরকল্পন্া ও মুলযায়ন্ উইাং 

ণবন্ামূদলয প্রস্তাব প্রাণপ্তর ১০ 

কম যণেবস 

মমািাম্মে িাবীবুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রাণণসম্পে 

পণরকল্পন্া-২ ও মণন্টণরাং-২) 

মফান্ঃ ৯৫৬৫৭৭৫ 

মমাবাইলঃ০১৭৫৮৫৪৫৩৮৮ 

ইদমইলঃ livestockplanning-

2@mofl.gov.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০। আণথ্ যক েমতা 

অনু্র্ায়ী ণবণভন্ন 

উন্নয়ন্ 

প্রকদল্পর ক্রয় 

প্রস্তাব 

অনু্দমােন্ 

েপ্তর / সাংস্থা িদত ক্রয় 

পযাদকজ মূলযায়দন্র সার-

সাংদেপ প্রাণপ্তর পর 

অনু্দমােন্ প্রোন্।  

মূলযায়দন্র সার-সাংদেপ ও ণপণপআর-এর 

সাংণিষ্ট ধ্ারার কণপ  

 

প্রাতিস্থান    

আদবেন্কারী েপ্তর / সাংস্থা 

ণবন্ামূদলয প্রস্তাব প্রাণপ্তর ৭ 

কম যণেবস 

মমািাঃ মমাজাদম্মল িক 

উপসণচব (মণন্টণরাং- ২) 

মফান্: ৯৫৭৭৩৩৯ 

মমাবাইল: ০১৭১১০১৩৭৮৬ 

ই-মমইল: monitoring-

2@mofl.gov.bd 

 

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


03 October 2021 

 

২.৩) অিযন্তিীণ সেবােিূহ 

ক্র

তিক 

নং 

সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

১। এ মন্ত্রণালদয়র 

কম যচাণরগদণর 

সণচবালয় 

প্রদবশপত্র 

(স্থায়ী/অস্থায়ী 

কাডয) প্রোদন্র 

জন্য আদবেন্ 

ারাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ 

র্থ্ার্থ্ কতৃযপদের 

অনু্দমােন্ক্রদম পত্রজাণর 

১. ণন্ধ্ যাণরত ফরম পূরণসি আদবেন্ 

২. পাসদপাটয সাইজ ছণব- ২কণপ 

৩. এন্আইণড/দর্াগোন্/পূদব যর আইড 

কাদডযর ফদটাকণপ (প্রদর্াজযদেদত্র) 

 

প্রাতিস্থান   

প্রশাসন্-১অণধ্শাখা/ারাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

ণবন্ামূদলয ০৫ কম যণেবস মমা: আবেুর রিমান্ 

উপসণচব (প্রশা-১ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪০৪৩৮ 

মমাবাইল: ০১৭১২-৫৮২৩২৩ 

ই-মমইল: administration-

1@mofl.gov.bd 
 

২। প্রাণধ্কারপ্রাপ্ত 

কম যকতযাগদণর 

সণচবালদয় 

প্রদবদশর ণন্ণমে 

গাণির ণস্টকার 

প্রোদন্র জন্য 

আদবেন্ ারাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ 

 

র্থ্ার্থ্ কতৃযপদের 

অনু্দমােন্ক্রদম পত্রজাণর 

১. ণন্ধ্ যাণরত ফরম পূরণসি আদবেন্ 

২. গাণির মরশ্চজদেশন্ এর ফদটাকণপ 

৩. এন্আইণড/ আইড কাদডযর ফদটাকণপ 

৪. চালদকর এন্আইড/ড্রাইণভাং লাইদসন্স 

এর ফদটাকণপ (প্রদর্াজয মেদত্র) 

 প্রাতিস্থান   

প্রশাসন্-১অণধ্শাখা/ারাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

ণবন্ামূদলয ০৭ কম যণেবস 

৩। প্রাণধ্কার প্রাপ্ত 

কম যকতযাগদণর 

সরকাণর 

আবাণসক 

মটণলদফান্ 

সাংদর্াদগর 

আদবেন্ প্রাণপ্তর পর র্থ্ার্থ্ 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রদম 

পত্র/ সরকাণর আদেশ জাণর 

১. আবাণসক মটণলদফান্ ন্ীণতমালা-২০১৮ 

এর ণন্ধ্ যাণরত ছক পূরণসি আদবেন্। 

  

প্রাতিস্থান   

প্রশাসন্-১অণধ্শাখা/আবাণসক মটণলদফান্ 

ন্ীণতমালা-২০১৮ 

ণবন্ামূদলয ০৫ কম যণেবস 

mailto:administration-1@mofl.gov.bd
mailto:administration-1@mofl.gov.bd
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ক্র

তিক 

নং 

সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবাি 

িূল্য এবং 

পতিয়শাধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

মঞ্জণুর /খাত 

পণরবতযন্/ 

বযশ্চক্তগতকরণ/ 

ন্গোয়ন্ভাতা 

প্রোন্ সাংক্রান্ত 

পত্র সাংণিষ্ট 

ণবর্টণসএল 

অণফস/ ণচফ 

একাউন্টস এন্ড 

ণফন্যান্স 

অণফসার এর 

কার্ যালময়  

মপ্ররণ 

৪। আবাণসক 

মটণলদফাদন্র 

ণবল পণরদশাধ্ 

সাংক্রান্ত 

অন্াপণেপত্র 

প্রোন্ 

ণবল পণরদশাধ্ সাংক্রান্ত তথ্য 

র্াচাই ও কতৃযপদের 

অনু্দমােন্ক্রদম পত্রজাণর 

আদবেন্ 

 

প্রাতিস্থান   

প্রশাসন্-১অণধ্শাখা 

ণবন্ামূদলয ০৫ কম যণেবস 

৫। মন্ত্রণালদয়র 

কম যচারীদের 

পাসদপাদটযর 

জন্য অন্াপণে 

পত্র প্রোন্ 

আদবেন্ প্রাণপ্তর পর র্থ্ার্থ্ 

কতৃযপদের অনু্দমােন্ক্রম 

পত্র জাণর এবাং ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

১. আদবেন্ 

২. পূরণকৃত ণন্ধ্ যাণরত NOC ফরম 

প্রাতিস্থান   

প্রশাসন্-২ / ারাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

ণবন্যমূদলয ০৫ কম যণেবস মমািাম্মে আব্দলু আিাে 

উপসণচব (প্রশা-২ অণধ্শাখা) 

মফান্: ৯৫৪৬৪৮০ 

মমাবাইল: ০১৭০৩৫০৫০৩০ 

ই-মমইল: administration-

2@mofl.gov.bd 

 
৬। মন্ত্রণালদয়র 

কম যচারীদের 

প্রাপযতা 

মমাতাদবক 

বাসা বরাদ্দ 

র্থ্ার্থ্ কতৃযপদের অনু্দমােন্ 

সাদপদে বরাদ্দ আদেশজারী 

বাসা বরাদ্দ প্রাণপ্তর আদবেন্ ণবন্ামূদলয ২০ কম যণেবস 

 

mailto:administration-2@mofl.gov.bd
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৩) আওিাধীন দিি/েংস্থা/অনযানয প্রতিষ্ঠানেিুয়হি তেটিয়জনে চািমাি তল্ঙ্ক   

ক্রি নং দিি / েংস্থা তেটিয়জনে চািমাি তল্ঙ্ক 

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

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

৩ বাাংলাদেশ মৎসয উন্নয়ন্ 

কদপ যাদরশন্ 

http://www.bfdc.gov.bd/site/files/3ef5b702-1df0-4017-9e7a-c49339ed139a/ 

৪ বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা 

ইন্ণস্টর্টউট 

http://www.blri.gov.bd/site/office_citizen_charter/fe5a447e-5a0a-48e0-a32f-632c6b77d871 

৫ বাাংলাদেশ মৎসয গদবষণা 

ইন্ণস্টর্টউট 

http://fri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/fri.portal.gov.bd/office_citizen_charter 

৬ মৎসয ও প্রাণণসম্পে তথ্য েপ্তর https://flid.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/ 

৭ মমণরন্ ণফশাণরজ একাদডমী https://www.mfacademy.gov.bd/site/view/citizen_charter 

৮ বাাংলাদেশ মভদটণরন্াণর কাউশ্চন্সল http://bvc.gov.bd/site/page/39534c61-c72d-4d5f-8846-1ffdff3240f1/ 

 

৪) আপনাি কায়ে আিায়দি প্রিযাশা  

 

ক্র: 

ন্াং 

প্রণতশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত মসবা প্রাণপ্তর লদেয করণীয় 

১ ায়াংসম্পূণ য আদবেন্ জমা প্রোন্ 

২ র্থ্ার্থ্ প্রশ্চক্রয়ায় প্রদয়াজন্ীয় ণফস পণরদশাধ্ করা 

৩ সাোদতর জন্য ণন্ধ্ যাণরত সমদয়র পূদব যই উপণস্থত থ্াকা 

৪ প্রণতর্ট মসবা সম্পদকয র্থ্ার্থ্ ধ্ারণা লাদভর জন্য সদচষ্ট থ্াকা 

৫ মসবা প্রাণপ্তর পর আপন্ার মূলযবান্ মতামত প্রোন্ করা 

 

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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৫) অতিয় াগ প্রতিকাি বযবস্থাপনা (GRS): মসবা প্রাণপ্তদত অসন্তুষ্ট িদল োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার সদি মর্াগাদর্াগ করুন্ ।তার কাদছ মথ্দক সমাধ্ান্ পাওয়া ন্া 

মগদল ণন্দনাক্ত পিণতদত মর্াগাদর্াগ কদর আপন্ার সমসযা অবণিত করুন্ । 

ক্রতিক 
কখন স াগায় াগ 

কিয়বন 

কাি েয়ে 

স াগায় াগ কিয়বন 
স াগায় ায়গি টিকানা 

তনষ্পতিি  

েিয়েীিা 

১. োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

সমাধ্ান্ ণেদত ন্া পারদল 

অণভদর্াগ ণন্ষ্পণে  

কম যকতযা (অণন্ক)  

অণতণরক্ত সণচব 

(প্রাণণসম্পে-২) 

 

এসএম মফরদেৌস আলম 

অণতণরক্ত সণচব (প্রাণণসম্পে-২) 

মফান্: ৯৫১৫৫২৭ 

ই-মমইল: addlsec_livestock-2@mofl.gov.bd 

৩০ কম যণেবস 

 

২. 

 

অণভদর্াগ ণন্ষ্পণে 

কম যকতযা ণন্ণেযষ্ট সমদয় 

সমাধ্ান্ ণেদত ন্া পারদল 

 

আণপল কম যকতযা 

 

ন্াম ও পেণব: সুদবাল মবাস মণন্ 

অণতণরক্ত সণচব (প্রশাসন্) 

মফান্: ৯৫৪৫৫৬৩ 

সিবাইল্  ০১৭১২৭৪৯৯২০ 

ইদমইল: addlsec_admin@mofl.gov.bd 

ওদয়ব: www.mofl.gov.bd 

      

 ২0 কম যণেবস 

৩. আণপল কম যকতযা ণন্ণেযষ্ট 

সমদয় সমাধ্ান্ ণেদত ন্া 

পারদল 

মণন্ত্রপণরষে ণবভাদগর 

অণভদর্াগ বযবস্থাপন্া 

মসল 

অণভদর্াগ গ্রিণ মকন্দ্র 

৫ন্াং মগইট, বাাংলাদেশ সণচবালয়, ঢাকা 

মফান্: ৯৫১৩৬০১ 

ইদমইল: grs_sec@cabinet.gov.bd 

ওদয়ব:www.grs.gov.bd 

      ৬0 কম যণেবস 

 

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

