সেবার নাম - বববিন্ন মন্ত্রণালয় / ববিাগে েিা / সেবমনার / কমমশালায় কমমকর্মা
মগনানয়ন।
মন্ত্রণালয়/ববিাগের নাম: মৎস্য ও প্রাবণেম্পদ মন্ত্রণালয়
১। অফিস প্রোিোইল
ক) একনজরে অফিস
রফিষ্ঠোরনে নোম

বোাংলো

মৎস্য ও রোফিসম্পদ মন্ত্রিোলয়

ইাংরেফজ

Ministry of Fisheries and Livestock

সাংফিপ্ত

MOFL

অফিস রধোরনে পদফব

সচিব

অফিরসে সাংখ্যো

১টি (রধোন কোর্ যোলয়)

জনবল

১৫৩ জন

অফিরসে ঠিকোনো

মৎস্য ও রোফিসম্পদ মন্ত্রিোলয়, বোাংলোরদশ সফিবোলয়, ঢোকো-১০০০

প্র্োগোরর্োগ (ই-প্মইল,
প্িোন, িযোক্স)

ই-প্মইল: secretary@mofl.gov.bd
প্িোন: +৮৮-০২- ৯৫৪৫৭০০
িযোক্স: +৮৮-০২- ৯৫১২২২০

ওয়েবসাইট

https://www.mofl.gov.bd
েমনো থোনোে অন্তগিয প্রসক্লোরবে পোরবয বোাংলোরদশ সফিবোলরয় ৬ নাং ভবরনে ৬ষ্ঠ িলোয় মৎস্য ও
রোফিসম্পদ মন্ত্রিোলয়
ম্যায়ে চিঙ্কঃ https://bit.ly/2G6epGy

র্োিোয়োরিে বি যনো (গুগল
ম্যোপসহ)

খ) ফভশন ও ফমশন
রূপকল্প (Vision):েকগলর জন্য বনরাপদ, পর্ মাপ্ত ও মানেম্মর্ প্রাবণজ আবমষ বনবির্করণ।
অবিলক্ষ্য (Mission):মৎস্য ও প্রাবণজ পগের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলর্া বৃবি এবং মূল্য েংগর্াজগনর মাধ্যগম প্রাবণজ আবমগষর
চাবিদা পূরণ।
গ) অফিরসে পফেফিফি ও ছফব

পফেফিফি:
 স্বোধীনিো উত্তে বন, মৎস্য ও পশুপোলন নোরম কৃফি মন্ত্রিোলরয়ে একটি ফবভোগ ফছল
 রোফিজ আফমরিে উৎপোদন বৃফিে লরিয রোফিজ ও মৎস্য জোিীয় সম্পরদে সম্প্রসোেরিে জন্য ১৯৭৮ সোরল কৃফি মন্ত্রিোলয়
প্থরক আলোদো হরয় মৎস্য ও পশুপোলন মন্ত্রিোলয় নোরম একটি নতুন মন্ত্রিোলয় গঠিি হয়
 পেবিীরি ১৯৮৪ সোরলে জোনুয়োফে পর্ যন্ত মৎস্য ও পশুপোলন ফবভোগ নোরম কৃফি মন্ত্রিোলরয়ে আওিোধীন একটি ফবভোরগ
পফেিি হয়
 পৃথক মন্ত্রিোলরয়ে মোধ্যরম কোর্ যক্রম পফেিোলনোে ররয়োজন অনুভূি হওয়োয় ১৯৮৬ সোরল পুনেোয় মৎস্য ও পশুপোলন
য হয়
মন্ত্রিোলয় নোরম পুিগঠিি
 ১৯৮৯ সোরল মৎস্য ও পশুপোলন মন্ত্রিোলরয়ে নোম আাংফশক সাংরশোধন করে নোমকেি কেো হয় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রিোলয়
 সব য প্শরি ২০০৯ সোরল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রিোলরয়ে নোম পফেবিযন করে মৎস্য ও রোফিসম্পদ মন্ত্রিোলয় ফহরসরব
নোমকেি কেো হয়

োম্প্রবর্ক বছরেমূগির (৩ বছর) প্রধান অজমনেমূি:
 ২০১৭-১৮ অর্ মবছগর জার্ীয় বজবিবপগর্ মৎস্য খাগর্র অবদান ৩.৫৭%, কৃবষজ বজবিবপগর্ অবদান ২৫.৩০%; প্রবৃবির িার
৬% এবং জার্ীয় বজবিবপগর্ প্রাবণেম্পদ খাগর্র অবদান ১.৫৪%, কৃবষজ বজবিবপ সর্ অবদান ১৩.৬২% এবং প্রবৃবির িার
৩.৪০%
 মৎস্য উৎপাদগন ক্রমাের্ প্রবৃবির ফগল অিযন্তরীণ মুক্ত জলাশগয় মাছ উৎপাদগনর সক্ষ্গে বাংলাগদশ ববগে ৩য় ও বি জলাশগয়
চাষকৃর্ মাছ উৎপাদগন ৫ম স্থান অবধকার কগরগছ।
 ববের্ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ অর্ মবছগর মৎস্য উৎপাদন বছল র্র্াক্রগম ৩৮.৭৮, ৪১.৩৪ ও ৪২.৭৭ লক্ষ্ সমবিক
টন; মাংগের উৎপাদন বছল ৬১.৫২, ৭১.৫৪ ও ৭২.৬০ লক্ষ্ সমবিক টন; দুগধর উৎপাদন বছল ৭২.৭৫, ৯২.৮৩ ও ৯৪.০৬
লক্ষ্ সমবিক টন এবং বিগমর উৎপাদন বছল ১১৯১, ১৪৯৩ ও ১৫৫২ সকাটি।
 দদবনক মার্াবপছু মাছ গ্রিগণর পবরমাণ (৬০ গ্রাম) বৃবি সপগয় ৬২.৫৮ গ্রাম-এ উন্নীর্ িগয়গছ।
 ২০১৭-১৮ অর্ মবছর সশগষ মাংে, দুধ ও বিগমর জন প্রবর্ প্রাপ্যর্া সবগে র্র্াক্রগম ১২১.১০ গ্রাম/বদন, ১৫৮.১১ বম.বল/বদন ও
৯৫.২৭ টি/বছর এ উন্নীর্ িগয়গছ।
 র্াছাো বগগাপোেগর মাগছর মজুদ বনণ মগয়র জন্য আর বি মীন েন্ধানী’র মাধ্যগম জবরপ পবরচাবলর্ িগে।

য
ঘ) অফিরসে অগোরনোগ্রোম

ঙ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের প্রধান কার্ যাবলী











দদয়ের জনগয়ির জন্য ণনরাপদ প্রাণিজ আণমষ সরবরাহ ণনণিতকরি
মৎস্য, গবাণদপশু ও হাঁস-মুরণগর পুণি উন্নেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পণকযত গয়বষিা ও উন্নেন
মৎস্য, গবাণদপশু ও হাঁস-মুরণগর দরাগ প্রণতয়রাধ ও ণনেন্ত্রি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পয়দর উৎপাদন, আহরি ও এ সংক্রান্ত কার্ যাবণলর আধুণনকােন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ জণরপ ও ণিণিোখানা সম্পণকযত ণবষোণদ
সামুণিক মৎস্য সম্পদ উন্নেন, আহরি, সংরক্ষি ও ব্যবস্থাপনা
মূল্য সংয়র্াণজত মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তাণন
অপ্রিণলত মৎস্য (োমুক, ণিনুক) ও কৃণিম মুক্তা িাষ উন্নেন
নারীর দক্ষ্র্া উন্নয়গনর মাধ্যগম আবর্ মক েক্ষ্মর্া অজমন

২। প্সবো প্রোিোইল
ক) সেবার নামঃ বববিন্ন মন্ত্রণালয়/ববিাগের েিা/সেবমনার/কমমশালায় কমমকর্মা মগনানয়ন।
সেবা েিবজকরগণ অংশগ্রিণকারী কমমকর্মাগদর নামঃ
১। সমাঃ আব্দুর রিমান, উপেবচব, মৎস্য ও প্রাবণেম্পদ মন্ত্রণালয়।
২। নূর সমািাম্মদ, সপ্রাগ্রামার, মৎস্য ও প্রাবণেম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। সমাঃ আবমনুল ইেলাম, প্রশােবনক কমমকর্মা, মৎস্য ও প্রাবণেম্পদ মন্ত্রণালয়।

খ) প্সবোটি সহফজকেরিে প্র্ৌফিকিো

মৎস্য ও রোফিসম্পদ মন্ত্রিোলয় হরি রফিফদনই ফবফভন্ন মন্ত্রিোলয়/ফবভোরগ সভো/প্সফমনোে/কমযশোলোয় রফিফনফধ মরনোনয়নপূব যক
প্রেি কেো হরয় থোরক। দ্রুিিোে সোরথ সাংফিষ্ট কমযকিযো/রফিফনফধ/প্িোকোল পরয়ন্টরক ফবফভন্ন মন্ত্রিোলয়/ফবভোরগে
সভো/প্সফমনোে/কমযশোলোয় রফিফনফধ ফহরসরব মরনোনয়ন পূব যক প্রেি কেো ররয়োজন। িোই এই প্সবোটি সহফজকেি কেোে
প্র্ৌফিকিো েরয়রছ।

গ) প্সবো রোফপ্তে প্মৌফলক িথ্যোফদিঃ
ক্র:নাং
১.
২.

ফবিয়
প্সবো রদোনকোেী অফিস
প্সবোে সাংফিপ্ত ফববেি

িথ্যোফদ
মৎস্য ও রোফিসম্পদ মন্ত্রিোলয়
মৎস্য ও রোফিসম্পদ মন্ত্রিোলয় হরি রফিফদনই ফবফভন্ন মন্ত্রিোলয়/ফবভোরগ
সভো/প্সফমনোে/কমযশোলোয় রফিফনফধ মরনোনয়নপূব যক প্রেি কেো হরয় থোরক। ফবদ্যমোন
প্সবো পিফিরি সভো/প্সফমনোে সাংক্রোন্ত পত্রটি সফিব মরহোদরয়ে অবগফিে পে সাংফিষ্ট
শোখোয় প্পৌৌঁরছ সাংফিষ্ট কমযকিযো বো প্িোকোল পরয়ন্ট কমযকিযো চূড়োন্ত হওয়ো পর্ যন্ত ১১ টি
ধোরপ ৫.৭৫ ফদন লোরগ। দ্রুিিোে সোরথ সাংফিষ্ট কমযকিযো বো প্িোকোল পরয়ন্টরক ফবফভন্ন
মন্ত্রিোলয়/ফবভোরগে সভো/প্সফমনোে/কমযশোলোয় রফিফনফধ ফহরসরব মরনোনয়ন পূব যক প্রেি
কেোে লরিয এই প্সবোটি সহফজকেি কেো হরে। প্সবোটি সহফজকেি কেো হরল ৪ ধোরপ
১ ফদরনই এই প্সবো প্দয়ো সম্ভব।

৩.

বোফি যক প্সবো গ্রহি কোেীে
সাংখ্যো
প্সবো রোফপ্তে শিযোবলী

৫০০

দোফয়ত্বরোপ্ত কমযকিযো ও
কমযিোেী

উপসফিব (রশোসন-৩)

৪.

৫.

ররর্োজয নয়

ক্র:নাং

৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

ফবিয়

প্সবো রোফপ্তে সময়
প্সবো রোফপ্তরি ররয়োজনীয়
কোগজপত্র
প্সবো রোফপ্তে খেি
প্সবো রোফপ্তে জন র্োিোয়োরিে
সাংখ্যো
প্সবো রোফপ্ত/ রদোরনে প্িরত্র
অসুফবধো/ সমস্যো/
িযোরলঞ্জসমূহ

িথ্যোফদ

অফিসকোলীন সময়
ররর্োজয নয়
ররর্োজয নয়
ররর্োজয নয়
প্িোকোল পরয়ন্ট কমযকিযোে অনুপফিফি।

ঘ) ফবদ্যমোন প্সবো-পিফি ফবরিিি
ববদ্যমান প্রগেে
ম্যাগপর ধাপ
ধাপ-১
ধাপ-২
ধাপ-৩
ধাপ-৪
ধাপ-৫
ধাপ-৬
ধাপ-৭
ধাপ-৮
ধাপ-৯
ধাপ-১০
ধাপ-১১

ববদ্যমান ধাগপর বণ মনা

প্রবর্ ধাগপর েময়
(বদন/ঘন্টা/বমবনট
সভা/য়সণমনার/কমযোলার পি গ্রহি।
১/৪ বদন
সণিয়বর দপ্তয়র দপ্ররি
১/৪
গ্রহি ও সণিয়বর ণনকট উপস্থাপন
১/৪
সণিয়বর দপ্তর হয়ত অণতণরক্ত সণিব (প্রোাঃ) ১
এর ণনকট দপ্ররি
গ্রিণ ও অবর্বরক্ত েবচব (প্রশাঃ) এর বনক্ত ১/৪
উপস্থাপন
অবর্বরক্ত েবচব (প্রশাঃ) এর দপ্তর িগর্ ১/৪
প্রশােন-৩ অবধশাখায় সপ্ররণ
গ্রিণ ও েংবিষ্ট সফাকাল পগয়ন্ট কমমকর্মার ২
নামেি অনুগমাদগনর জন্য উপস্থাপন।
চূোন্ত অনুগমাদগনর জন্য অবর্বরক্ত েবচব ১/৪
(প্রশাঃ) এর বনকট উপস্থাপন
অনুগমাদন পূব মক পেজাবরর জন্য প্রশােন-৩ ১/২
অবধশাখায় সফরর্ প্রদান।
পেজাবর
১/২
েংবিষ্ট সফাকাল পগয়ন্ট বা মগনানীর্ ১/৪
কমমকর্মার বনকট ববর্রণ।

েংম্পৃক্ত ব্যবক্ত বে ম (পদবব)
গ্রিণ সপ্ররণ শাখা
অবফে েিায়ক
ব্যবক্তের্ কমমকর্মা
অবফে েিায়ক
ব্যবক্তের্ কমমকর্মা
অবফে েিায়ক
প্রশােবনক কমমকর্মা
শাখা কমমকর্মা
ব্যবক্তের্ কমমকর্মা
শাখা কমমকর্মা
অবফে েিায়ক

ঙ) ফবদ্যমোন পিফিে ররসস ম্যোপ (Process Map)

ি) ফবদ্যমোন সমস্যো সমোধোরন কযোটোগফেফভফত্তক রস্তোবনো:
েমস্যার বণ মনা

সক্ষ্ে

েমাধাগনর প্রস্তাবনা

১। আয়বদনপি, তথ্য/
সভা/য়সণমনার/কমযোলার ণিঠি

সভা/য়সণমনার/কমযোলার ণিঠি

প্রগর্াজয নয়

প্রগর্াজয নয়

৩। দসবার ধাপ

১১

৪

৪। ণনভযরেীলতা

প্রগর্াজয নয়

প্রগর্াজয নয়

৫। ণবণধ/আইন/প্রজ্ঞাপন

প্রগর্াজয নয়

প্রগর্াজয নয়

প্রগর্াজয নয়

প্রগর্াজয নয়

প্রগর্াজয নয়

প্রগর্াজয নয়

উপাত্ত/ফরম/ফরয়মট/
প্রতযেনপি/ণরয়পাট য/
দরণজস্টার ইতযাণদ
২। আয়বদন দাণখল সংক্রান্ত

ইতযাণদ
৬। দরকর্ য/তথ্য উপাত্ত
সংরক্ষি
৭। অন্যান্য

ছ) রস্তোফবি প্সবো পিফি ফবরিিি
প্রস্তাববর্ প্রগেে
ম্যাগপর ধাপ
ধাপ-১
ধাপ-২
ধাপ-৩
ধাপ-৪

প্রস্তাববর্ ধাগপর বণ মনা

প্রবর্ ধাগপর েময়
(বদন/ঘন্টা/বমবনট
সভা/য়সণমনার/কমযোলার পি গ্রহি।
১/৪ বদন
সণিয়বর দপ্তয়র দপ্ররি
১/৪ বদন
েংবিষ্ট সফাকাল পগয়ন্ট কমমকর্মার ১/৪ বদন
মগনানয়নেি প্রশােন-৩ অবধশাখায় সপ্ররণ
প্রশােন-৩ অবধশাখা িগর্ সফাকাল পগয়ন্ট ১/৪ বদন
কমমকর্মা/মগনানীর্ কমমকর্মার বনকট পগের
কবপ সপ্ররণ ও অবর্বরক্ত েবচব (প্রশাঃ) সক
অববির্করণ।

েংম্পৃক্ত ব্যবক্ত বে ম (পদবব)
গ্রিণ সপ্ররণ শাখা
অবফে েিায়ক
ব্যবক্তের্ কমমকর্মা
অবফে েিায়ক

জ) রস্তোফবি ররসস ম্যোপ

ঝ) তুলনোমূলক ফবরিিি (ফবদ্যমোন ও রস্তোফবি পিফিে ধোপফভফত্তক তুলনো):
ববদ্যমান প্রগেে
ম্যাগপর ধাপ
ধাপ-১
ধাপ-২
ধাপ-৩
ধাপ-৪
ধাপ-৫
ধাপ-৬
ধাপ-৭
ধাপ-৮
ধাপ-৯
ধাপ-১০
ধাপ-১১

ববদ্যমান ধাগপর বণ মনা

প্রস্তাববর্ প্রগেে
ম্যাগপর ধাপ
ধাপ-১
ধাপ-২
ধাপ-৩

সভা/য়সণমনার/কমযোলার পি গ্রহি।
সণিয়বর দপ্তয়র দপ্ররি
গ্রহি ও সণিয়বর ণনকট উপস্থাপন
সণিয়বর দপ্তর হয়ত অণতণরক্ত সণিব (প্রোাঃ)
এর ণনকট দপ্ররি
গ্রিণ ও অবর্বরক্ত েবচব (প্রশাঃ) এর বনক্ত
উপস্থাপন
অবর্বরক্ত েবচব (প্রশাঃ) এর দপ্তর িগর্
প্রশােন-৩ অবধশাখায় সপ্ররণ
গ্রিণ ও েংবিষ্ট সফাকাল পগয়ন্ট কমমকর্মার
নামেি অনুগমাদগনর জন্য উপস্থাপন।
চূোন্ত অনুগমাদগনর জন্য অবর্বরক্ত েবচব
(প্রশাঃ) এর বনকট উপস্থাপন
অনুগমাদন পূব মক পেজাবরর জন্য প্রশােন-৩
অবধশাখায় সফরর্ প্রদান।
পেজাবর
েংবিষ্ট সফাকাল পগয়ন্ট বা মগনানীর্
কমমকর্মার বনকট ববর্রণ।

প্রস্তাববর্ ধাগপর বণ মনা

ধাপ-৪

সভা/য়সণমনার/কমযোলার পি গ্রহি।
সণিয়বর দপ্তয়র দপ্ররি
েংবিষ্ট সফাকাল পগয়ন্ট কমমকর্মার
মগনানয়নেি প্রশােন-৩ অবধশাখায় সপ্ররণ
প্রগয়াজন নাই।

ধাপ-৫

প্রগয়াজন নাই।

ধাপ-৬

প্রগয়াজন নাই।

ধাপ-৭

প্রগয়াজন নাই।

ধাপ-৮

প্রগয়াজন নাই।

ধাপ-৯

প্রগয়াজন নাই।

ধাপ-১০
ধাপ-১১

প্রগয়াজন নাই।
প্রশােন-৩ অবধশাখা িগর্ সফাকাল পগয়ন্ট
কমমকর্মা/মগনানীর্ কমমকর্মার বনকট পগের
কবপ সপ্ররণ ও অবর্বরক্ত েবচব (প্রশাঃ) সক
অববির্করণ।

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসোরে ফবদ্যমোন ও রস্তোফবি পিফিে তুলনো
ববদ্যমান পিবর্
েময় (বদন/ঘন্টা)
খরচ (নােবরক ও অবফগের)
র্ার্ায়ার্

৫ ৩/৪ বদন
-

প্রস্তাববর্ পিবর্
১ বদন
-

ধাপ
জনবল
দাবখলীয় কােজপে

১১
১২
-

৪
৪
-

