
 

 

 

ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন  

 
   বফএপবডব বফন, ২৩-২৪, কাওযান ফাজায, ততজগাঁও, ঢাকা-১২১৫  
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ওদয়ফ াইট: www.bfdc.gov.bd ই-তভইর: bfdc_64@yahoo.com  
  

 

 

 

 

ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন  

তফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (citizens charter)  
 

১. ববন ও বভন:  

১.১) ববন: জনগ    জ                                  

 

১.২) বভন    গ   ন  -ন                                                                                          

    ন                       ন      জনগ          গ           ন ।  

২. প্রবতশ্রুত তফামূ  
 

 

২.১) নাগবযক তফা: 
 

 

   ন  

তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাবিস্থান 

তফামূল্য এফাং 

বযদাধ 

দ্ধবত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দবফ, তপান ও ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১                     

        ন          ন      ন        ন  

       ন       

    

বফএপবডব তর তন্টায 

২৩-২৪       ন   জ                  বপবযান 

(ধানভবি, ইস্কাটন, বভযপুয বডওএইচএ, ফনানী 

বডওএইচএ, ভাখারী বডওএইচএ, গুরান, তচ 

বফন-ভাবনক বভয়া এবববনউ 

  জ       

  নগ    
১           

জন                 

       (    ন) 

bfdc_64@yahoo.com 

২  ন    ন       ন   

                      

   ন 

                 

(www.bfdc 

onlinefish.com 

 ন    ন     ন  
  জ       

  নগ    
১          

জন                 

       (    ন) 

bfdc_64@yahoo.com 
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২.২) দািবযক তফা: 

ক্রঃ 

নাং তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাবিস্থান  

তফামূল্য এফাং 

বযদাধ 

দ্ধবত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দবফ, তপান ও ই-তভইর) 

১ 

      গ   ন            ন         ন      

        ন    ন 

    ন 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা 

বফনামূদল্য   ১          

জনাফ মুাম্মদ ারুন অয যীদ 

বচফ 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

২ 

দািবযক বযচারনা ব্যয় 

বযদাধ 

     ন          

       ন             

                    

অনুদভাবদত বফর 

বাফ বফবাগ, 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা 

বফনামূদল্য ১          

জন           জ       

বাফ বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪৩ 

ca@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৩ 

       /ঠিকাদায 

বনদয়াগ, ববডউর 

প্রণয়ন ও 

চুবিত্র স্বাক্ষয 

জাতীয় দদবনক বত্রকায় 

বফজ্ঞান প্রদান ও প্রাি প্রস্তাফ 

মূল্যায়ন 

দযত্র ববডউর 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা 
তপানুমায়ী ৪৫          

জন      :           

ব্যফস্থাক 

ফাস্তফায়ন বফবাগ 

৫৫০১২৫৪৪ (অ) 

manager.implementation@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৪ 
প্রকদেয 

বডবব/আযবডবব 

প্রণয়ন এফাং প্রকে 

অনুদভাদদনয ব্যফস্থা 

গ্রণ 

ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় 

জনপ্রবতবনবধ/বনজস্ব প্রস্তাফ 

প্রাবি, বযদ পন প্রবতদফদন, 

প্রকদেয বডবব/ আযবডবব 

প্রণয়নাদে প্রস্তাফ ভন্ত্রণারদয় 

তপ্রযণ 

ভন্ত্রণারদয়য 

ত্র/বনদদ পনা 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা 

বফনামূদল্য ৯০          

জন      :         ন 

ব্যফস্থাক 

বযকেনা বফবাগ 

   ন  ৫৫০১১৮৫২ 

manager.planning@gmail.com 

bfdcplanning64@gmail.com 

৫ 

এবডব, াংদাবধত 

এবডব ও ভধ্যদভয়াবদ 

ফাদজট কাঠাদভা প্রণয়ন 

কযা 

ভন্ত্রণারদয়য নমুনা ছক অনুমায়ী 

খড়া ফাদজট প্রণয়ন ও 

ভন্ত্রণারদয় অনুদভাদদনয জন্য 

তপ্রযণ 

ভন্ত্রণারদয়য নমুনা ছক 

ওদয়ফাইট/ভন্ত্রণারয়

তত প্রাি ত্র 

বফনামূদল্য ১০          

জন      :         ন 

ব্যফস্থাক 

বযকেনা বফবাগ 

   ন  ৫৫০১১৮৫২ 

manager.planning@gmail.com 

bfdcplanning64@gmail.com 

৬ 

প্রদয়াজনীয় ভারাভার 

ক্রয়/যফযা, দযত্র 

দতবয/প্রকা 

দািবযক আদফদন প্রাবিয য 

প্রাবনক ও আবথ পক অনুদভাদন 

গ্রণ 

ক্রদয়য আদদ 

প্রধান কাম পারয় 
বফনামূদল্য ১০          

জন             গ  

ব্যফস্থাক, ক্রয় বফবাগ 

৫৫০১২৫৪৫ 

manager.purchase 

@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 
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mailto:bfdc@citechco.net
mailto:bfdc@citechco.net
mailto:bfdc@citechco.net


ক্রঃ 

নাং তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাবিস্থান 

তফামূল্য এফাং 

বযদাধ 

দ্ধবত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দবফ, তপান ও ই-তভইর) 

৮ অত্র কদ পাদযদনয 

যাজস্ব ফাদজট প্রণয়ন 

এফাং অনুদভাদদনয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রধান কাম পারয় ও ফব:স্থ 

তকদেয প্রস্তাফ বনধ পাবযত ছদক 

প্রণয়ন ও অনুদভাদদনয জন্য 

ভন্ত্রণারদয় তপ্রযণ 

াংবিষ্ট তকে/ইউবনট 

দত প্রাি খড়া ফাদজট, 

প্রধান কাম পারয় 

বফনামূদল্য ১৫ কভ পবদফ 

জন            

অথ প বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪২ 

cf@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৯ 

কদ পাদযদনয বনযীক্ষা 

কাম পক্রভ ও প্রবতদফদন 

প্রণয়ন 

ভদয় ভদয় বফববন্ন তকদে 

গভন বনযীক্ষা কাম পক্রভ অদে 

প্রবতদফদন দাবখর 

বনযীক্ষা প্রবতদফদন 

প্রধান কাম পারয় 
বফনামূদল্য ১৫ কভ পবদফ 

জন            

অবডট বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪২ 

caudit@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

১০ 
                 

           

      ন 

দািবযক আদফদন প্রাবিয য 

আবথ পক অনুদভাদন গ্রণ 

     

            ন     

প্রধান কাম পারয় 

  ন     ১০          

জন      :  ন       ন      

বযচারক (অথ প) 

তপান: ০২-৫৫০১২৫৪৮ 

bfdc_64@yahoo.com 

১১ 

             ন 

                 

   ন 

আবথ পক অনুদভাদদনয য ভঞ্জুযী 

আদদজাযী 

     ন          

      ন 

প্রধান কাম পারয়, ঢাকা 

  ন     ১০          

জন            

অথ প বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪২ 

cf@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

 



২.৩) অবযেযীণ তফা: 

ক্রবভক তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাবিস্থান 

তফামূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দবফ, তপান ও ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
কভ পকতপা/কভ পচাযী 

বনদয়াগ, দদান্নবত, 

দায়ন, ফদরী এফাং 

তপ্রলণ 

বফদ্যভান প্রবফধানভারা, 

বনদয়াগবফবধ অনুযণ ও 

বত্রকায় বফজ্ঞবি, দদান্নবতয 

বফবধ অনুযণ 

আদফদনত্র 

প্রধান কাম পারয়/ ওদয়ফাইট 
বফনামূদল্য             

জনাফ মুাম্মদ ারুন অয যীদ 

বচফ 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

২ 

      ন          

             ন 

      ন             জ  

      ন        ন       

   ন          ন      ন 

            জন 

      ন    

প্রধান কাম পারয়/ ওদয়ফাইট 
বফনামূদল্য ৯০          

জনাফ মুাম্মদ ারুন অয যীদ 

বচফ 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 
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ক্রবভক তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাবিস্থান 

তফামূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দবফ, তপান ও ই-তভইর) 

৩ 
কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

বফরুদদ্ধ শাংখরাজবনত 

অববদমাগ উস্থান ও 

বনষ্পবি 

াংবিষ্ট কভ পকতপা/কভ পচাযীয 

বফরুদদ্ধ প্রাি অববদমাদগয 

আদফদন, তদে প্রবতদফদন 

দাবখর 

তদে প্রবতদফদন 

প্রধান কাম পারয় 
বফনামূদল্য ২০ কভ পবদফ 

জনাফ মুাম্মদ ারুন অয যীদ 

বচফ 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৪ 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয  

ছুটি/অফয প্রস্তুবতমুরক 

ছুটি 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

আদফদন প্রাবিয য 

কর্তপদক্ষয অনুদভাদন ও 

অবপ আদদ জাযী 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

আদফদন 

প্রধান কাম পারয় 

বফনামূদল্য ৬০ কভ পবদফ 

জনাফ মুাম্মদ ারুন অয যীদ 

বচফ 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৫ গ্রযাচুইটি ভঞ্জুযী, 

অফযজবনত ছুটি 

নগদায়ন, ববএপ, গ্রু্ 

ইন্সুদযন্স ও কল্যাণ 

তবফর প্রদান 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

আদফদন প্রাবিয য 

কর্তপদক্ষয অনুদভাদন ও 

অবপ আদদ জাযী 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

আদফদন 

প্রধান কাম পারয় 

বফনামূদল্য ৯০ কভ পবদফ 

জন           জ       

বাফ বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪৩ 

ca@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৬ 

৪থ প তেণীয কভ পচাযীদদয 

তাা     যফযা 

কভ পচাযীদদয আদফদন প্রাবিয 

য কর্তপদক্ষয অনুদভাদন ও 

অবপ আদদ জাযী 

কভ পচাযীদদয আদফদন 

প্রধান কাম পারয় 
বফনামূদল্য ৬০ কভ পবদফ 

জনাফ মুাম্মদ ারুন অয যীদ 

বচফ 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৭ 

ভন্বয় ও বযচারনা 

তফাড প বায বদ্ধাে 

ফাস্তফায়ন  

ভন্বয় ও বযচারনা তফাড প 

বায বদ্ধাে াংবিষ্ট 

বফবাগ/ইউবনদট ফাস্তফায়দনয 

জন্য তপ্রযণ 

অবপ আদদ 

প্রধান কাম পারয় 
বফনামূদল্য ১০ কভ পবদফ 

জনাফ মুাম্মদ ারুন অয যীদ 

বচফ 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৮ 

তফতন-বাতাবদ 

বযদাধ 

তফতন-বাতাবদ প্রবতভাদ 

ব্যাাংক একাউদন্টয ভাধ্যদভ 

বযদাধ কযা য় 

বাফ বফবাগ 

প্রধান কাম পারয় 
বফনামূদল্য ১ কভ পবদফ 

জন           জ       

বাফ বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪৩ 

ca@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 
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৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা: 
 

ক্রবভক প্রবতশ্রুত/কাবিত তফা প্রাবিয রদক্ষয কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ প আদফদন জভা প্রদান; 

২ মথামথ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় বপ বযদাধ কযা;  

৩     জ                   জ  -        ন    ন             

৪ াক্ষাদতয জন্য             বনধ পাবযত ভদয়য পূদফ পই উবস্থত থাকা; এফাং 

৫                 ন       ন          ন    ।   

 

৪. অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থানা (GRS): তফা প্রাবিদত অন্তুষ্ট দর দাবয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দে তমাগাদমাগ করুন। তায কাছ তথদক ভাধান াওয়া না তগদর বনদনাি দ্ধবতদত 

তমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফবত করুন।  
 

ক্রবভক কখন তমাগদমাগ কযদফন 
কায দে তমাগাদমাগ 

কযদফন 
তমাগাদমাদগয ঠিকানা 

বনস্পবিয 

ভয়ীভা 

১ 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

ভাধান বদদত না াযদর 

অববদমাগ বনস্পবি 

কভ পকতপা (অবনক) 

নাভ ও দবফ: জন      :  ন      ন       

বযচারক (অথ প) 

তপান: ০২-৫৫০১২৫৪৮ 

ইদভইর: bfdc_64@yahoo.com,  

      ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নয়ন কদ পাদযন 

২৩-২৪ কাওযান ফাজায, ততজগাঁও, ঢাকা-১২১৫  

৩০          

২ 

অববদমাগ বনস্পবি কভ পকতপা 

বনবদ পষ্ট ভদয় ভাধান 

বদদত না াযদর 

আবর কভ পকতপা 

নাভ ও দবফ: জনাফ                   

            (       -২) 

তপান: ০২- ৯৫১৫৫২৭ 

ইদভইর: addlsec_livestock-2@mofl.gov.bd 

 ওদয়ফ: www.mofl.gov.bd  

                             

        ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা  

২০          

৩ 

              ন    

          ন      ন  

      

ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয 

অববদমাগ ব্যফস্থানা 

তর 

অববদমাগ গ্রণ তকে 

৫নাং তগইট, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

   ন: ৯৫১৩৬০১ 

     : grs_sec@cabinet.gov.bd 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd  

৬০          
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