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সফা প্রদান প্রণতশ্রুণত (citizen charter) 
 

১. ণবন ও ণভন 

ণবন: 

আধুণনক প্রযুণি ব্যফাদযয দ্বাযা ভৎস্য চাল, আযণ, অফতযণ, প্রণিয়াকযণ, াংযক্ষণ ও ণফণদনয ভাধ্যদভ ণনযাদ ওস্বাস্থ্য-ম্মত ভাদেয পুণিভান ণনণিত কযা। এই 

vision ফাস্তফায়দন ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন দীঘ প অধ পতাব্দী ধদয কাজ কযদে। সম রূকল্প (vision) এয ণবণিদত ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন 

প্রণতষ্ঠা দয়ণের তায ফাস্তফায়দন আযও একধা এণগদয় মাফায জন্য ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন তাদদয রব্দ জ্ঞান প্রচায এফাং ণফতযণ (disseminate) 

কযদে। ফতপভাদন Extension work ণযচারনা কদয ভৎস্য অণধদপ্তয, গদফলনা কাজ ণযচারনা কদয ভৎস্য গদফলনা ইনণিটিউট, ভাে উৎাদন, প্রণিয়াকযদন ও 

ণফণদন ব্যণি ভাণরকানাধীন প্রণতষ্ঠান। ণকন্ত উৎাণদত ভাে স্বাস্থ্যম্মত স্বাদন অফতযদণয কাজটি মথামথ না ওয়ায় এয গুনগতভান নি দয় দে। তাই এ ণফদফচনায় 

যকাদযয ণদকণনদদ পনা অনুমায়ী ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন আধুণনক স্বাস্থ্যম্মত (যাাভান ম্পন্ন) ভৎস্য অফতযণ সকদেয ভাধ্যদভ ভৎস্যজীফী/ ভৎস্য 

ব্যফায়ীদদয ভাদেয গুনগতভান অক্ষুন্ন যাখা, ন্যায্য মূল্য প্রাণপ্ত ও ণফণদন াণফ পক ায়তা প্রদাদন অগ্রনী ভুণভকা ারন কদয 
 

ণভন: 

 ভৎস্য ম্পদ ও ভৎস্য ণদল্পয উন্নয়দনয জন্য ব্যফস্থ্া গ্রণ; 

 ভৎস্য ণল্প স্থ্ান;  

 ভৎস্য আযদণয জন্য ইউণনট প্রণতষ্ঠা এফাং ভৎস্য ম্পদদয সুষ্ঠ ুব্যফাদযয উদেদে অণধকতয ভণিত দ্ধণতয উন্নয়ন; 

 ভৎস্য ণকাদযয সনৌকা, ভৎস্য ফান, স্থ্র ও জরদথ ভৎস্য ণযফন এফাং ভৎস্য ণল্প উন্নয়দনয ণত জণেত প্রদয়াজনীয় কর আধুণনক যঞ্জাভ ও মন্ত্রাাং 

াংগ্র, ধাযণ ও স্তান্তয; 

 ভৎস্য এফাং ভৎস্যজাত ণ্য াংযক্ষণ, প্রণিয়াকযণ, ণফতযণ এফাং ফাজাযজাতকযদণয জন্য ইউণনট প্রণতষ্ঠা; 

 ভৎস্য ণল্প ও ভৎস্যজীফী ভফায় ণভণতদক অণগ্রভ ঋণ প্রদান; 

 ভৎস্যজীফী ভফায় ণভণত প্রণতষ্ঠায় উৎা প্রদান; 

 ভৎস্য ম্পদদয জণয ও অনুন্ধাদনয ব্যফস্থ্া গ্রণ; 

 ভৎস্য ণকায, ণযফন, াংযক্ষণ এফাং ফাজাযজাতকযদণয দ্ধণত ম্পণকপত গদফলণা এফাং প্রণক্ষণ প্রদাদনয জন্য ইনণিটিউট প্রণতষ্ঠা ফা ব্যফস্থ্া গ্রণ; 

 ভৎস্য এফাং ভৎস্যজাত ণ্য যপ্তাণনয জন্য প্রণতষ্ঠান স্থ্ান; 

 এফাং উণয-উণিণখত কর ফা সম সকান কাম প ম্পাদদনয উদেদে আফেকীয় ম্পদ অজপন, ধাযণ ও স্তান্তয।  
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২. প্রণতশ্রুত সফামূ: 

২.১) নাগণযক সফা: 

িঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা 

প্রদান 

দ্ধণত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাণপ্তস্থ্ান সফামূল্য এফাং ণযদাধ 

দ্ধণত 

 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপা 

(নাভ, দণফ, সপান ও 

ই-সভইর) 

তত্বাফধানকাযী 

কভ মকতমা 

(নাভ, দণফ, সপান ও 

ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১.১ কাপ্তাই সরদক ভৎস্য আযদণ ব্যফহৃত 

ভৎস্যজীফীদদয জার এয রাইদন্প 

প্রদান। 

ংদিষ্ট 

মকন্দ্র 

য়ত 

যাদয 

ভৎস্যজীফীয প্রয়োজনীে কাগজত্রঃ 

ক) দনধ মাদযত অয়ফদন পযভ। 

খ) দুআ কদ তিাদেত ছদফ।  

গ) জাতীে দযচে মত্রয তিাদেত কদ। 

ঘ) নাগদযক নদয়ত্রয তিাদেত কদ। 

 

দফএপদডদ যাংগাভাটি মকন্দ্র, কাপ্তাআ, 

রংগদু, ফাঘাআছদি এফং ভারছদি 

উয়কন্দ্র  কর মভাফাআর ভদনটদযং 

মন্টায। 

জায়রয প্রকায নুমােী 

(ফাৎদযক) : 

ধভ ম জার=৪৫০/- 

 মকচদক জার=৪০০/-

ডাগ জার= ৫০০/- 

বাা জার= ১৭০/-  

মফয জার=৭০০/- 

ফিদ=৪০০/- 

 

কাপ্তাই সরদক 

ভৎস্য 

আযণ 

উন্ুিকারীন 

দদণনক। 

কভান্ডায ভাআনুর 

আরাভ যকায, 

(দ)দফএন 

ব্যফস্থাক,  

০৩৫১৬২২৩৬ () 

০১৮৫৪৮১৯৮০৯ 

mainul1029 

@gmail.com 

সভাঃ সতাজাদম্মর 

সাদন, ব্যফস্থ্াক, 

ফাস্তফায়ন/ভাদকপটিাং 

৯৫৬১২৭২  (অ) 

০১৯১৫৯৯৫৫২৩            

 

১.২ কাপ্তাআ মরয়ক ভৎস্য ব্যফােীয়দয 

রাআয়ন্স প্রদান। 

ংদিষ্ট 

মকন্দ্র 

য়ত 

যাদয 

ভৎস্য ব্যফােীয়দয প্রয়োজনীে কাগজত্রঃ 

ক) দনধ মাদযত অয়ফদন পযভ। 

খ) দুআ কদ তিাদেত ছদফ।  

গ) জাতীে দযচে মত্রয তিাদেত কদ। 

ঘ) নাগদযক নদয়ত্রয তিাদেত কদ। 

ঙ) ারনাগাদ মেড রাআয়ন্স। 

 

দফএপদডদ যাংগাভাটি মকন্দ্র, কাপ্তাআ এফং 

ভারছদি উয়কন্দ্র। 

অয়ফদন পযয়ভয  

মূল্য =১০/-  

ভৎস্য ব্যফায দযদধ 

নুমােী (ফাৎদযক): 

খুচযা ভৎস্য ব্যফােী 

রাআয়ন্স 

=৮০০+১৫% বিাট, 

াআকাযী ভৎস্য ব্যফােী 

রাআয়ন্স 

=১৭০০+১৫%বিাট। 

দনধ মাদযত 

ভয়েয 

ভয়ে। 

১.৩ কাপ্তাআ হ্রয়দ ভায়ছয উৎাদন বৃদিয 

ভােয়ভ াফ মতি মজরা মূয়য 

জনগয়ণয অথ ম-াভাদজক ফস্থায 

উন্নেয়ন প্রজনন মভৌসুয়ভ ভায়ছয ফাধ 

ও সুষ্ঠু প্রজনয়নয জন্য প্রদত ফছয প্রাে 

দতন ভা মরয়ক ভাছ অযণ, 

দযফন ও ফাজাযজাত দনদলিকযণ 

এফং তা দনদিয়তয রয়যি দনযাত্তা 

মজাযদাযকযণ। 

ংদিষ্ট 

মকন্দ্র 

য়ত 

যাদয 

মজরা প্রাক,  

যাংগাভাটি এয অয়দ। 

 

দফএপদডদ যাংগাভাটি মকমন্দ্রয ধীন 

কাপ্তাআ, রংগদু, ফাঘাআছদি এফং 

ভারছদি উয়কন্দ্র কর 

মচকয়াষ্ট/দপ। 

দফনামূয়ল্য। কাপ্তাই সরদক 

ভৎস্য 

আযণ 

ফন্ধকারীন 

দদণনক। 
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১.৪ প্রজনন মভৌসুয়ভ কাপ্তাআ মরয়ক ভাছ 

অযণ ফন্ধকারীন প্রাে ২২,০০০  

ভৎস্যজীফীয়ক খাদ্য ােতা প্রদায়নয 

রয়যি দবদজএপ চার দফতযণ। 

ংদিষ্ট আউদনট 

য়ত যাদয 

(যকায য়ত 

প্রাপ্ত) 

জাতীে ভৎস্যজীফী দনফন্ধন 

তাদরকানুমােী। 

দফনামূয়ল্য। কাপ্তাই সরদক 

ভৎস্য আযণ 

ফন্ধকারীন। 

কভান্ডায ভাআনুর 

আরাভ যকায, 

(দ)দফএন 

ব্যফস্থাক,  

০৩৫১৬২২৩৬ () 

০১৮৫৪৮১৯৮০৯ 

mainul1029 

@gmail.com 

সভাঃ সতাজাদম্মর 

সাদন, ব্যফস্থ্াক, 

ফাস্তফায়ন/ভাদকপটিাং 

৯৫৬১২৭২  (অ) 

০১৯১৫৯৯৫৫২৩            

 

১.৫ কাপ্তাআ মরয়ক মদীে প্রজাদতয ভৎস্য 

উৎাদন বৃদি, উৎাদদত/অযণকৃত 

ভায়ছয স্বাস্থি ম্মত ফতযণ 

সুদফধাদদ প্রদান। 

ংদিষ্ট আউদনট 

য়ত যাদয 

দফএপদডদ  

যাংগাভাটি মকন্দ্র, কাপ্তাআ এফং 

ভারছদি উয়কন্দ্র। 

দনধ মাদযত মফামূল্য। কাপ্তাই সরদক 

ভৎস্য আযণ 

উন্ুিকারীন 

দদণনক। 

১.৬ কাপ্তাআ মরয়ক ভৎস্য ব্যফােী ও 

ভৎস্যজীফীয়দয ভাছ ংযযয়ণয জন্য 

সুরব মুয়ল্য ফযপ যফযা।  

ংদিষ্ট আউদনট 

য়ত যাদয 

চাদদাত্র নুমােী, 

দফএপদডদ  

যাংগাভাটি মকন্দ্র এফং কাপ্তাআ 

উয়কন্দ্র। 

দনধ মাদযত মফামূল্য। কাপ্তাই সরদক 

ভৎস্য আযণ 

উন্ুিকারীন 

দদণনক। 

১.৭ কাপ্তাআ মরয়ক উৎাদদত/অদযত 

ভাছ ফাজাযজাতকযয়ণয উয়েয়ে 

দযফন সুদফধা প্রদায়নয দনদভত্ত 

ংদিষ্ট গািীয াদকমং সুদফধা প্রদান। 

ংদিষ্ট আউদনট 

য়ত যাদয 

দফএপদডদ  

যাংগাভাটি মকন্দ্র এফং কাপ্তাআ, 

ভারছদি উয়কন্দ্র। 

দফনামূয়ল্য। কাপ্তাই সরদক 

ভৎস্য আযণ 

উন্ুিকারীন 

দদণনক। 

১.৮ কাপ্তাআ মরয়ক ভৎস্য উৎাদন বৃদি 

স্থানীে জনয়গাষ্ঠীয প্রাদনজ অদভয়লয 

চাদদা পূযণ ও ভৎস্যজীফীয়দয অে 

বৃদিয দনদভত্ত দনজস্ব না মাযীয়ত মমৌথ 

উয়দ্যামগ কা ম জাতীে ভায়ছয মানা 

প্রদতারন এফং মরয়ক ফমুক্তকযণ।    

ংদিষ্ট আউদনট 

য়ত যাদয 

দফএপদডদ  

যাংগাভাটি মকন্দ্র 

দফনামূয়ল্য। কাপ্তাই সরদক 

ভৎস্য আযণ 

ফন্ধকারীন। 

২.১ চট্টগ্রাভ ভৎস্য ফন্দয়য দপদং েরায 

ডদকং ও অনডদকং সুদফধাদদ প্রদান। 

ংদিষ্ট আউদনট 

মত যাদয 

অয়ফদনত্র। 

দফএপদডদ 

 চট্টগ্রাভ ভৎস্য ফন্দয, চট্টগ্রাভ। 

ণনধ পাণযত সফামূল্য। দদণনক। কভান্ডায জাদভর 

অযাপ, (দফএন) 

ভাব্যফস্থ্াক, 

চট্টগ্রাভ ভৎস্য ফন্দয। 

০৩১-৬১৩০০৬ (অ) 

০১৭১৫৮৮৬৭৪১ 

ctgfishharbour

@gmail.com 

২.২ চট্টগ্রাভ ভৎস্য ফন্দয়য দপদং েরায 

মভযাভত সুদফধাদদ ও দনভ মাণ। 

ংদিষ্ট আউদনট 

য়ত যাদয 

অয়ফদনত্র। 

দফএপদডদ 

 চট্টগ্রাভ ভৎস্য ফন্দয, চট্টগ্রাভ। 

ণনধ পাণযত সফামূল্য। দদণনক। 

৩.১ কয় মায়যয়নয অওতাধীন ভৎস্য 

ফতযণ মকন্দ্র মূয় স্বাস্থি ম্মত 

ফতযণ সুদফধাদদ প্রদান। 

ংদিষ্ট আউদনট 

য়ত যাদয 

দফএপদডদ  

কক্সফাজায, াথযঘাটা এফং 

খুরনা মকন্দ্র। 

ণনধ পাণযত সফামূল্য। দদণনক। ব্যফস্থাক, 

ংদিষ্ট আউদনট। 



-৪- 
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩.২ কম মামযয়নয অওতাধীন স্বাস্থি 

ম্মত ফতযণ মকন্দ্র মূয় ভৎস্য 

ব্যফােী ও ভৎস্যজীফীয়দয ভাছ 

ংযযয়ণয জন্য সুরব মূয়ল্য ফযপ 

যফযা। 

ংদিষ্ট আউদনট 

য়ত যাদয 

দফএপদডদ 

 কক্সফাজায, াথযঘাটা এফং 

খুরনা মকন্দ্র। 

ণনধ পাণযত সফামূল্য। দদণনক। ব্যফস্থাক, 

ংদিষ্ট আউদনট। 

সভাঃ সতাজাদম্মর 

সাদন, ব্যফস্থ্াক, 

ফাস্তফায়ন/ভাদকপটিাং 

৯৫৬১২৭২  (অ) 

০১৯১৫৯৯৫৫২৩            

৪.১ কয় মায়যয়নয ভৎস্য প্রদিোকযণ 

মকন্দ্র মূয় ভৎস্য ও ভৎস্যজাত ণ্য 

ংগ্র, প্রদিোকযণ ও ংযযয়ণ 

সুদফধাদদ প্রদান। 

ংদিষ্ট আউদনট 

য়ত যাদয 

দফএপদডদ  

চট্টগ্রাভ ভৎস্য ফন্দয এফং 

কক্সফাজায ভৎস্য প্রদিোকযণ 

মকন্দ্র। 

ণনধ পাণযত সফামূল্য। দদণনক। ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক 

ংদিষ্ট আউদনট। 

৫ ঢাকা নগযফাীয সদায সগাোয় সুরব 

মূদল্য পযভাণরন মুি ভাে যফযা। 

যাণয যণদমূদর নগদ প্রদান সুরব মূদল্য।        দদণনক। 

 

এ এভ ভাবুয যীদ খান 

ব্যফস্থ্াক 

ভৎস্য প্রণিয়াকযণ ও ণফণন 

সকে, নাযায়নগঞ্জ। 

৭৬৮২৮৪৬ (অ) 

০১৭১৩৫২৭২৯৫ 

৬ ঢাকা ভানগযীয জনগয়ণয দনকট 

সুরব মূয়ল্য ভাছ যফযায়য রয়যি 

গুরান মরক, উত্তযা মরক, ফনানী 

মরক এফং দডএনদড মরয়ক মমৌথ 

ব্যফস্থানাে ভৎস্য চাল কভ মসূচী 

ফাস্তফােন।  

যাদয ভানগয জরাে আউদনট,  

দফএপদডদ, ঢাকা। 

সুরব মূয়ল্য। দনধ মাদযত ভে। গয়ণ চন্দ্র মবৌদভক 

ব্যফস্থাক 

ভানগয জরাে আউদনট,  

দফএপদডদ, ঢাকা। 

০১৬৭৪৯২৭৭৮০। 

 

২.২) দাপ্তণযক সফা: 

িঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধণত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাণপ্তস্থ্ান 

সফামূল্য এফাং 

ণযদাধ দ্ধণত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপা 

(নাভ, দণফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ যকাদযয প্রণতশ্রুণত ফাস্তফায়ন ও 

ণফণবন্ন ণফলদয় ভন্ত্রনারয়/ 

ণফবাগ/অণধদপ্তয/দপ্তয/ সফযকাযী 

প্রণতষ্ঠাসনয াদথ সমাগাদমাগ। 

ওদয়ফাইট/সপানারা/  

ডাক সমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ। 
প্রদয়াজন অনুমায়ী 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য ণফণধ সভাতাদফক 

সখান্দকায লুৎফুনদনো 

ণচফ 

৯৫৫২০১৪ (অ) 

৮৪৩১২৪২ (আ) 

০১৭১৪২৪৫৭১৬ 

২ দাপ্তণযক কাদজ গােী যফযা কযা। যাণয চাণদাত্র 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য প্রদয়াজন অনুমায়ী 

৩ ব্যদক্তগত কায়জ গািী ব্যফায যাণয চাণদাত্র 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

দনধ মাদযত মূয়ল্য চাদদা মভাতায়ফক 



-৫- 

 
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ দাপ্তণযক ণযচারনা ব্যয় 

ণযদাধ। 
নগদ/সচদকয ভাধ্যদভ প্রসয়াজন অনুমায়ী 

ণাফ ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য অণপ চরাকারীন জনাফ সভাঃ নজরুর ইরাভ 

ণাফ ণনয়ন্ত্রক 

৯৫৫২৩৮৭  (অ) 

০১৭১৬৬১৬১৭১   

৫ ণফএপণডণয অফকাঠাদভা/স্থ্ানা 

ণনভ পাণ, মন্ত্রাণত াংদমাজন।  

    ণফণধ সভাতাদফক আদফদন ত্র/সকদেয প্রস্তাফ অনুমায়ী 

ফাস্তফায়ন ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য ণণডউদরয ণনধ পাণযত  

ভয়ীভা অনুমায়ী। 
সভাঃ সতাজাদম্মর সাদন 

ব্যফস্থ্াক 

ফাস্তফায়ন ণফবাগ 

৯৫৬১২৭২  (অ) 

০১৯১৫৯৯৫৫২৩ 

৬ যাভ মক/ঠিকাদায ণনদয়াগ, 

ণণডউর প্রণয়ন ও 

চুণিত্র স্বাক্ষয। 

ণফজ্ঞাদনয ভাধ্যদভ ণফণধ সভাতাদফক/ দযত্র/ আদফদন 

ত্র ফাস্তফায়ন ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

তপানুমায়ী  দদঅয-২০০৮/ভে 

ভে জাযীকৃত যকাযী 

দনয়দ মনা অনুমায়ী 

৭ ভৎস্য ও ভৎস্য ণদল্পয উন্নয়দন 

ফাস্তফাণয়ত প্রকদল্পয  
Feasibility study কযা  

যাণয ণনদদ পনা অনুমায়ী  

ণযকল্পনা ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য অণপ চরাকারীন  

সখান্দকায লুৎফুনদনো 

ব্যফস্থ্াক 

ণযকল্পনা ণফবাগ 

৯৫৫২০১৪ (অ) 

৮৪০১২৪২ (আ) 

০১৭১৪২৪৫৭১৬ 

 

৮ প্রকদল্পয ণডণণ/আযণডণণ 

প্রণয়ন এফাং প্রকল্প অনুদভাদদনয 

ব্যফস্থ্া গ্রণ। 

প্রসয়াজন অনুমায়ী ণনদদ পনা অনুমায়ী 

ণযকল্পনা ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য অণপ চরাকারীন 

৯ এণডণ, াংদাণধত এণডণ ও 

ভধ্যদভয়াণদ ফাদজট কাঠাদভা 

প্রণয়ন কযা।  

প্রসয়াজন অনুমায়ী ণনদদ পনা অনুমায়ী 

ণযকল্পনা ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য অণপ চরাকারীন 

১০ প্রদয়াজনীয় ভারাভার 

িয়/যফযা, দযত্র 

দতণয/প্রকা। 

যাণয অনুদভাদদনয প্রভান ত্র 

িয় ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ফাজায মুদল্য অণপ চরাকারীন এ, সক, এভ, নূয সভাাম্মদ  

ব্যফস্থ্াক (িয় ণফবাগ) 

৯৫১৪০৮০ (অ)  

০১৭১৬৯৯২৮০৪ 

১১ অত্র কদ পাদযদনয যাজস্ব ফাদজট 

প্রণয়ন এফাং অনুদভাদদনয ব্যফস্থ্া 

গ্রণ 

যাণয াংণিি সকে/ইউণনট 

অথ প ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য ণনধ পাণযত ভয়ীভা 

অনুমায়ী 

সভাঃ সাদয়বুয যভান 

অথ প ণনয়ন্ত্রক 

৯৫৫৩৯৭৫ (অ) 

০১৭১২৬২৮৪৬৯ 

১২ কদ পাদযদনয ণনযীক্ষা কাম পিভ ও 

প্রণতদফদন প্রণয়ন 

যাণয াংণিি সকে/ইউণনট এয ণফর 

বাউচায াংণিি কাগজ ত্রাণদ। 

অণডট ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য ১৫ কভ পণদফ সভাঃ আণনসুয যভান 

অণডট ণনয়ন্ত্রক (অঃদাঃ) 

০১৬৭৫৪০৪৬৪৬ 

 

 



-৬- 

 

 

 

 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩ দফএপদডদয ফকাঠায়ভা/স্থানা 

দনভ মাণ, মন্ত্রাদত ংয়মাজন/িে 

এয অদথ মক নুয়ভাদন 

দফদধ মভাতায়ফক প্রাদনক নুয়ভাদন 

ফাস্তফায়ন ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

দফনামূয়ল্য ১৫ কভ পণদফ সভাঃ সাদয়বুয যভান 

অথ প ণনয়ন্ত্রক 

৯৫৫৩৯৭৫ (অ) 

০১৭১২৬২৮৪৬৯ 

১৪ ভারাভার িয়েয অদথ মক 

নুয়ভাদন 

দফদধ মভাতায়ফক প্রাদনক নুয়ভাদন 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

দফনামূয়ল্য ১০ কভ পণদফ সভাঃ সাদয়বুয যভান 

অথ প ণনয়ন্ত্রক 

৯৫৫৩৯৭৫ (অ) 

০১৭১২৬২৮৪৬৯ 

১৫ দফএপদডদয মূরধন খযয়চয 

অদথ মক ভঞ্জুযী প্রদান 

দফদধ মভাতায়ফক প্রাদনক ও অদথ মক নুয়ভাদন 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

দফনামূয়ল্য ৫ কভ পণদফ সভাঃ সাদয়বুয যভান 

অথ প ণনয়ন্ত্রক 

৯৫৫৩৯৭৫ (অ) 

০১৭১২৬২৮৪৬৯ 

১৬ মকন্দ্র মূয়য প্রতিানয়মাগ্য 

খযচ( কভচাযীয়দয দতদযক্ত 

ভে কায়জয বাতা, ছাপা বাধাই 

ও মন াহরী দ্রবযাদি বাবি) এর 

আদথিক মঞু্জরী প্রিা  

দফদধ মভাতায়ফক াংণিি সকে/ইউণনট 

অথ প ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

দফনামূয়ল্য দনধ মাদযত ভেীভা 

নুমােী 

সভাঃ সাদয়বুয যভান 

অথ প ণনয়ন্ত্রক 

৯৫৫৩৯৭৫ (অ) 

০১৭১২৬২৮৪৬৯ 
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২.৩) অবযন্তযীণ সফা: 

িণভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধণত প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রাণপ্তস্থ্ান 

সফামূল্য এফাং 

ণযদাধ দ্ধণত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপা 

(নাভ, দণফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কভ পকতপা/কভ পচাযী ণনদয়াগ, 

দদান্নণত, দায়ন, ফদরী এফাং 

সপ্রলণ। 

ণফণধ সভাতাদফক প্রয়োজন নুমােী/ 

আদফদন ত্র 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য প্রণফধানভারা সভাতাদফক 

সখান্দকায লুৎফুনদনো 

ণচফ 

৯৫৫২০১৪ (অ) 

৮৪৩১২৪২ (আ) 

০১৭১৪২৪৫৭১৬ 

২ ভারাভার িয় এয প্রাণনক 

অনুদভাদন, াংযক্ষণ এফাং 

যফযা। 

যাণয চাণদাত্র 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য ১৫ কভ প ণদফ 

৩ ল মদ ও ভন্বে বায অয়োজন। যাদয দনয়দ মনা নুমােী 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

দফনামুয়ল্য দনধ মাদযত ভে 

সখান্দকায লুৎফুনদনো 

ণচফ 

৯৫৫২০১৪ (অ) 

৮৪৩১২৪২ (আ) 

০১৭১৪২৪৫৭১৬ 

৪ কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয ণফরুদদ্ধ 

শাংখরাজণনত অণবদমাগ উস্থ্ান। 

ণফণধ সভাতাদফক অণবদমাগ ত্র 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য ২০ কভ পণদফ 

৫ কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয ণফরুদদ্ধ 

শাংখরাজণনত অণবদমাদগয  

ণনষ্পণি। 

ণফণধ সভাতাদফক ণফণধ সভাতাদফক 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

 

ণফনামূদল্য 

 

প্রণফধানভারা অনুমায়ী 

 

৬ কভ পকতপা/কভ পকতপাদদয ছুটি/ অফয 

প্রস্ত্িণতমুরক ছুটি এফং গ্রাচুযইটি 

ভঞ্জুযী প্রদান। 

ণফণধ সভাতাদফক ণফণধ সভাতাদফক 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য প্রণফধানভারা/জাতীয় 

সফতন সের সভাতাদফক 

৭  ৪থ প সেণীয কভ পচাযীদদয 

সাাকাদদ যফযা। 

যাদয প্রয়োজন নুমােী/ 

আদফদন ত্র 

প্রান ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য ণফণধ সভাতাদফক 

৮ ভন্বয় ও ল পদ বায ণদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন ও আয়-ব্যদয়য 

প্রণতদফদন মূল্যায়ন। 

ণফণধ সভাতাদফক প্রণতদফদন অনুমায়ী 

ফাস্তফায়ন ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য ১০ কভ পণদফ সভাঃ সতাজাদম্মর সাদন, ব্যফস্থ্াক 

ফাস্তফায়ন ণফবাগ 

৯৫৬১২৭২  (অ) 

০১৯১৫৯৯৫৫২৩ 
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯ সফতন-বাতাণদ ণযদাধ। নগদ/সচদকয ভাধ্যদভ প্রসয়াজন অনুমায়ী 

ণাফ ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য অণপ চরাকারীন 

সভাঃ নজরুর ইরাভ 

ণাফ ণনয়ন্ত্রক 

৯৫৫২৩৮৭  (অদপ) 

০১৭১৬৬১৬১৭১ 

 ১০ গ্রাচুইটি, অফযজণনত ছুটি 

নগদায়ন, ণণএপ,  

গ্রু্ ইন্পুদযন্প, কল্যাণ তণফর 

প্রদান। 

যাদয আদফদন ত্র 

ণাফ ণফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

ণফনামূদল্য ৯০ কভ পণদফ 

 

 

 

২.৪) আওতাধীন অণধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থ্া কর্তপক প্রদি সফা 

        আওতাধীন অণধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থ্ামূদয ণটিদজন চাট পায ণরঙ্ক আকাদয যুি কযদত দফ। 
 

 

 

৩) আনায কাদে আভাযদদয প্রতযাা: 

 

িণভক প্রণতশ্রুত/কাণিত সফা প্রাণপ্তয রদক্ষয কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ প আদফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রণিয়ায় প্রদয়াজনীয় ণপ ণযদাধ কযা  

৩ াক্ষাদতয জন্য ণনধ পাণযত ভদয়য পূদফ পই উণস্থ্ত থাকা 
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৪. অণবদমাগ প্রণতকায ব্যফস্থ্ানা (GRS): 

 সফা প্রাণপ্তদত অন্তুি দর দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপায দে সমাগাদমাগ করুন। তায কাে সথদক ভাধান াওয়া না সগদর ণনদনাি দ্ধণতদত সমাগাদমাগ কদয আনায 

 ভস্যা অফণত করুন। 
 

িণভক কখন সমাগদমাগ 

কযদফন 

কায দে 

সমাগাদমাগ কযদফন 

সমাগাদমাদগয ঠিকানা ণনস্পণিয 

ভয়ীভা 

১ 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপা 

ভাধান ণদদত না 

াযদর 

অণবদমাগ ণনস্পণি 

কভ পকতপা (অণনক) 

জনাফ  সভাঃ পজলুর ক 

ণযচারক (অথ প) 

ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন 

২৪-২৫, ণদরকুা ফাণণণজযক এরাকা 

ভদতদঝর, ঢাকা-১০০০। 

সপানঃ ৯৫৭৬৪৫৫ 
bfdc_64@ yahoo.com 

৩ ভা 

২ 

অণবদমাগ ণনস্পণি 

কভ পকতপা ণনণদ পি ভদয় 

ভাধান ণদদত না 

াযদর 

আণর কভ পকতপা 

জনাফ ণউ কস্তা 

সচয়াযম্যান 

ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন 

২৪-২৫, ণদরকুা ফাণণণজযক এরাকা 

ভদতদঝর, ঢাকা-১০০০। 

সপানঃ ৯৫৮৬৭৯৬ 

piuscosta15@gmail.com 

১ ভা 

৩ 
অদর কভ মকতমা দনদদষ্ট 

ভয়ে ভাধান দদয়ত 

না াযয়র 

ভণন্ত্র ণযলদ 

ণফবাদগয অণবদমাগ 

ব্যফস্থ্ানা সর 

দবয়মাগ গ্রণ মকন্দ্র  

৫ নং মগআট, ফাংরায়দ দচফারে, ঢাকা 

আয়ভআর:dsmofla@gmail.com 

 

৩ ভা 

 


