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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

উপ-পিরচালক, মৎ ও ািণসদ ত দর

এবং

সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত িতন বছর মৎ ও ািণসদ ত দর কক ‘িজ আইড় মােছর ািতক জনন, পানা উৎপাদন ও চাষ বাপনা’ ‘গিনয়া
মােছর জনন, পানা উৎপাদন ও চাষ বাপনা’ ‘কািলবাউস মােছর িম জনন ও চাষ বাপনা’ ‘িচতল মােছর িম জনন ও চাষ
বাপনা’  ‘মহােশাল  মােছর  িম  জনন  ও  চাষ  বাপনা’  ‘িবপ  জািতর  ফিল  মােছর  িম  জনন  ও  চাষ  বাপনা,  ‘নানা
াংরার জনন, পানা উৎপাদন ও নাস ারী বাপনা’ ‘বািনক পিতেত কারবানীর পর চামড়া ছাড়ােনা ও সংরণ’, ‘কারবাণীর জ
-সবল গবািদ-প চনার উপায়’, ‘তড়কা রাগ িতেরােধ করণীয়’, ‘গাভী পালন’, ‘কতর পালন’, “টািক পালন”, ‘ছাগল ও ভড়ার
িপিপআর রাগ’, ‘গবািদ-পর লাি িন িডিজজ’ মৎ ও ািণসদ মণালেয়র ‘বািষ ক িতেবদন-২০১৮-১৯’ ‘বািষ ক িতেবদন-
২০১৭-১৮’, ‘বািষ ক িতেবদন-২০১৬-১৭’ ‘২০০৯-১০ হেত ২০১৬-১৭ সাল পয  মণালেয়র কায াবলীর উপর ৮ বৎসেরর বািষ ক
িতেবদন’ এবং ‘জাতীয় মৎ সাহ, জাটকা সংরণ সাহ, মা ইিলশ সংরণ, ’৬৫ িদন সাগের মাছ ধরা িনিষ’ ‘িব এিবােয়াক
সেচতনতা সাহ ও িব জলাতংক িদবস ইতািদ িবষেয় জনসাধারণেক উু করার লে ায় ৭ ল ৯৪ হাজার কিপ পাার, িলফেলট,
ফাার, ক-িকা ণব ক তা িবনাে জনসাধারেণর িনকট িবতরণ করা হেয়েছ। একই উেে িবগত িতন বছর ৪ িভ িফলার,
৯ ামা িচ, ৬ িভিডও িপ ও ৪ িজেল িনম াণ করা হেয়েছ এবং তা বাংলােদশ টিলিভশন ও িবিভ বসরকাির িভ চােনেল
চািরত হেয়েছ। পাশাপািশ বাংলােদশ বতার ও বাংলােদশ টিলিভশেন জাতীয় অথ নীিতেত মৎ ও ািণসেদর  সেক টক-
শা’র আেয়াজন করা হেয়েছ। এ সমেয় জাতীয় মৎ সাহ, জাটকা সংরণ সাহ, মা ইিলশ সংরণ, ’৬৫ িদন সাগের মাছ ধরা িনিষ’
‘গবািদপর  রােরাগ  দমন,  ‘তড়কা  রাগ  িতেরােধ  করণীয়’কারবানীর  জ  -সবল  প  য়,  িব  এিবােয়াক  সাহ  ও  িব
জলাতংক িদবস ইতািদ িবষেয় জাতীয় দিনক পিকা ও সরকাির-বসরকাির িভ চােনেল ল আকাের ২৬ িবি চার করা হয়।
এসব চার-চারণার ফেল মৎ ও ািণসদ সর সেক জনসাধারেণর আহ মাগত ি পাে।

সমা এবং চােলসহ:

মৎ ও ািণসদ ত দর সদর দরসহ ৪ আিলক কায ালেয়র মােম ত সবা দান কের থােক। তেব সদর দরসহ উেিখত
আিলক কায ালয়িলর অবকাঠােমাগত তা/সীমাবতার কারেণ নগত মানস সবা দান াহত হে। তাছাড়া সংার রাজ
খাত বতমান জনবল মা ৪১ জন। অল জনবেলর ফেল িবিভ চািহদামািফক ত সবা িবতরণ বাধা হে।

ভিবৎ পিরকনা:

* মৎ ও ািণসেদর টকসই উয়ন, সংরণ ও সেদর ু বাপনা িনিতকরেণ তেসবার মান উয়ন।
* জলবা পিরবতেনর ফেল মৎ ও ািণসেদর উপর যসকল িবপ ভাব পড়েছ তা মাকােবলায় িবিভ গণমােমর সাহাে চার-
চারণার মােম জনসেচতনতা ি করা।
* দেরর ািতািনক কাঠােমাগত সমতা ও জনবল ির মােম তেসবা সসারণ ও জারদারকরণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মৎ ও ািণসদ িবষয়ক নন নন ি সসারেণ চার ও কাশনার মােম হর জনেগাীেক উুকরণ।
ি  ও  ইেলকিনক  িমিডয়ায়  মৎ  ও  ািণসদ  িবষয়ক  িবিভ  িবি,  িভিস,  িভ  িফলার,  িজেল,  ড-ামা  ও  নানা
ধরেনর চারণার সংান রাখা।
দেরর ওেয়বসাইটেক আরও সকরণ।
রাজধানীর িবিভ ণ  ানসেহ মৎ ও ািণসদ িবষয়ক িভিডও দশ নী আেয়াজন কের জনসাধারণেক উুকরণ।
মণালেয়র বািষ ক কম কাের িরেপাট  ণয়ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

উপ-পিরচালক, মৎ ও ািণসদ ত দর

এবং

সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৭ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িবল জনেগািেক মৎ ও ািণসদ উয়ন িবষয়ক নন নন কলােকৗশল ও িেত উুকরণ এবং মৎ ও ািণসদ
সেরর উয়েনর লে দেশর িবল জনেগািেক আিনক মাছ চাষ, হস-রিগ ও গবািদপ পালন সংা ত অবিহতকরণসহ
উত  কলােকৗশল  ও  ি  িবষয়ক  তাবলী  ি  ও  ইেলকিনক  িমিডয়ায়  চােরর  মােম  সরকার  ঘািষত  ‘িডিজটাল
বাংলােদশ’  গঠন  ও  ‘িভশন-২০৪১’  বাবায়েনর  তয়েক  এিগেয়  নয়া।

১.২ অিভল (Mission)
ত ও মবধ নশীল খাত িহেসেব মৎ ও ািণসদ উয়েন নন ি ও কলােকৗশল সেক িবিভ গণমাম ও চার-
চারণার সাহাে জনগণেক অবিহত করেণর মােম তােদর কম সংান ও আেয়র পথ গম করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. মৎ ও ািণসদ িবষয়ক জনস িবিভ িভিস, িজেল, িভ িফলার ইতািদ িনম াণব ক িবিভ
গনমােম  চােরর  মােম  জনসেচতনতা  ি।
২. মৎ ও ািণসদ িবষয়ক নব নব ি সিকত ণ সামী জনসাধারেণর মে িবতরেণর মােম এ সিকত
চারণা ি।
৩. মৎ ও ািণসদ িবষয়ক জনসেচতনতালক িবি ও িভ ল িবিভ গণমােম চােরর মােম জনসেচতনতা
ি।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মৎ ও ািণসদ সিকত পাার, িলফেলট, ফাার, িকা ণ ও িবতরণ।
২. মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার, ড-ামা, িজেল তরী এবং িবিভ সরকাির- বসরকাির িভ চােনল ও
বতাের চার।
৩. মৎ ও ািণসদ সিকত জনস িবি জাতীয় দিনক পিকায় ও িভ েল কাশ।
৪. িবিভ জাতীয় কম িচ যমন-মৎ সাহ, জাটকা সংরণ সাহ, মা ইিলশ সংরণ অিভযান, ািণেসবা সাহ, িব
জলাতংক িদবস ইতািদ উপলে বতার ও িভ চােনেল টক-শা অান আেয়াজেনর বা হণ।
৫. মৎ ও ািণসদ সিকত িবিভ জাতীয় অােনর ির ও িভিডও িচ ধারণ ও চাের সহেযািগতা দান।
৬. িবিভ জনবল ােন মৎ ও ািণসদ উয়ন িবষয়ক িভিডও িচ দশ নীর আেয়াজন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

(১) মৎ ও ািণসদ িবষয়ক নব নব ি
সিকত ণ সামী জনসাধারেণর মে
িবতরেণর মােম এ সিকত চারণা ি। (২)
মৎ ও ািণসদ িবষয়ক িভিস, িভ
িফলার, ামা িচ ও টক-শা িবিভ
গণমােম চােরর মােম জনসেচতনতা ি।
(৩) মৎ ও ািণসদ িবষয়ক
জনসেচতনতালক িবি ও িভ ল িবিভ
গণমােম চােরর মােম জনসেচতনতা ি।

মৎ ও ািণসদ িবষয়ক
িবিভ পাার,িলফেলট,
ফাার, ক, িভ িফলার,
ডামা,ামা
িচ,িবাপন ইতািদর
পিরমাণ।

সংা ৩,০১,৭৩৯ ২,৯১,৩১৬ ২,৯২,০০০ ২,৯৫,০০০ ৩,০০,০০০

মৎ অিধদর(িডওএফ), ািণসদ
অিধদর(িডএলএস), বাংলােদশ মৎ গেবষণা
ইনিউট(িবএফআরআই), বাংলােদশ ািণসদ
গেবষণা ইনিউট(িবএলআরআই), মিরন
িফশািরজ একােডিম(এমএফএ), বাংলােদশ মৎ
উয়ন কেপ ােরশন(িবএফিডিস), বাংলােদশ
ভেটিরনাির কাউিল(িবিভিস) ।

মৎ ও
ািণসদ
মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন,
সেরজিমন
পিরদশ ন
িতেবদন
ইতািদ।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৬:১৩ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ১৫, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৬:১৩ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ১৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] মৎ ও
ািণসদ িবষয়ক
জনস িবিভ
িভিস, িজেল, িভ
িফলার ইতািদ
িনম াণব ক িবিভ
গনমােম চােরর
মােম জনসেচতনতা
ি।

২৫

[১.১] মৎ ও
ািণসদ সিকত
িভ িফলার, িভ
টলপ, ডামা ও
ামািচ িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত
মৎ ও
ািণসদ
সিকত িভ
িফলার, িভ
টলপ, ডামা
ও ামািচ

সমি
া
নর

১০ ৭ ৭ ৭ ৬ ৬ ৫ ৪ ৭ ৮

[১.২] মৎ ও
ািণসদ িবষয়ক
িভিডও দশ নী

[১.২.১] দিশ ত
মৎ ও
ািণসদ
িবষয়ক িভিডও

সমি
া
নর

৮ ৫ ১৪ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১৫ ১৫

[১.৩] মৎ ও
ািণসদ িবষয়ক
টক-শা চার

[১.৩.১] চািরত
মৎ ও
ািণসদ
িবষয়ক টক-শা

সমি
া
নর

৭ ১ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[২] মৎ ও
ািণসদ িবষয়ক
নব নব ি
সিকত ণ সামী
জনসাধারেণর মে
িবতরেণর মােম এ
সিকত চারণা
ি।

২৫

[২.১] মৎ ও
ািণসদ সিকত
পাার, িলফেলট,
ফাার, ক ণ ও
িবতরণ

[২.১.১] িত ও
িবতরণত মৎ
ও ািণসদ
সিকত
পাার,
িলফেলট,
ফাার ও ক

সমি সংা ২৫ ৩০১৭০০ ২৯১২৯০ ২৯২০০০ ২৬২৮০০ ২৩৩৬০০ ২০৪৪০০ ১৭৫২০০ ২৯৫০০০ ৩০০০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৬:১৩ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ১৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] মৎ ও
ািণসদ িবষয়ক
জনসেচতনতালক
িবি ও িভ ল
িবিভ গণমােম
চােরর মােম
জনসেচতনতা ি।

২০

[৩.১] মৎ ও
ািণসদ সিকত
জনস িবি
জাতীয় দিনক পিকায়
ও িভ েল কাশ।

[৩.১.১] জাতীয়
দিনক পিকা ও
িভ েল
কািশত মৎ ও
ািণসদ
সিকত
জনস
িবি

সমি সংা ২০ ৩২ ২২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৬:১৩ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ১৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৬:১৩ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ১৫, ২০২১

আিম,  উপ-পিরচালক,  মৎ ও  ািণসদ ত দর,  সিচব,  মৎ ও  ািণসদ মণালয়-এর  িনকট  অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  মৎ  ও  ািণসদ  মণালয়  িহসােব  উপ-পিরচালক,  মৎ  ও  ািণসদ  ত  দর-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

উপ-পিরচালক
মৎ ও ািণসদ ত দর

তািরখ

সিচব
মৎ ও ািণসদ মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৬:১৩ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ১৫, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এমএফএ মিরন িফশািরজ একােডিম

২ িডএলএস িডপাট েম অব লাইভক সািভ েসস

৩ িডওএফ িডপাট েম অব িফশািরজ

৪ িবএফআরআই বাংলােদশ িফশািরজ িরসাচ  ইনিউট

৫ িবএফিডিস বাংলােদশ িফশািরজ ডেভলপেম কেপ ােরশন

৬ িবএলআরআই বাংলােদশ লাইভক িরসাচ  ইনিউট

৭ িবিভিস বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউিল



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৬:১৩ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ১৫, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার, িভ
টলপ, ডামা ও ামািচ িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার,
িভ টলপ, ডামা ও ামািচ

মৎ ও ািণসদ ত দর
মৎ ও ািণসদ ত দর কক িনিম ত িভ িফলার, িভিস,
ামািচ ইতািদ

[১.২] মৎ ও ািণসদ িবষয়ক িভিডও দশ নী [১.২.১] দিশ ত মৎ ও ািণসদ িবষয়ক িভিডও মৎ ও ািণসদ ত দর
মৎ ও ািণসদ ত দর কক দিশ ত মৎ ও ািণসদ
িবষয়ক িভিডও

[১.৩] মৎ ও ািণসদ িবষয়ক টক-শা চার [১.৩.১] চািরত মৎ ও ািণসদ িবষয়ক টক-শা মৎ ও ািণসদ ত দর বাংলােদশ বতার ও বাংলােদশ টিলিভশেন চািরত টক-শা

[২.১] মৎ ও ািণসদ সিকত পাার, িলফেলট,
ফাার, ক ণ ও িবতরণ

[২.১.১] িত ও িবতরণত মৎ ও ািণসদ সিকত
পাার, িলফেলট, ফাার ও ক

মৎ ও ািণসদ ত দর
মৎ ও ািণসদ ত দর কক িত ও িবতরণত িলফেলট,
ফাার, ক ইতািদ

[৩.১] মৎ ও ািণসদ সিকত জনস
িবি জাতীয় দিনক পিকায় ও িভ েল কাশ।

[৩.১.১] জাতীয় দিনক পিকা ও িভ েল কািশত মৎ
ও ািণসদ সিকত জনস িবি

মৎ ও ািণসদ ত দর
মৎ ও ািণসদ ত দর কক দিনক পিকা ও িভ েল
কািশত মৎ ও ািণসদ সিকত জনস িবি



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৬:১৩ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ১৫, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

মৎ ও ািণসদ সিকত পাার,
িলফেলট, ফাার, ক ণ ও িবতরণ

িত ও িবতরণত মৎ ও ািণসদ সিকত
পাার, িলফেলট, ফাার ও ক

বাংলােদশ মৎ গেবষণা
ইনিউট

প যাগােযাগ/ ই-মইেলর মােম মৎ সিকত িত ও িবতরণত পাার, িলফেলট, ফাার
ও ক ইতািদ সেক অবিহতকরণ ও মাঠ পয ােয় সকভােব িবতরেণ সহেযাগীতার অেরাধসহ

মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার,
িভ টলপ, ডামা ও ামািচ িনম াণ

িনিম ত মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার,
িভ টলপ, ডামা ও ামািচ

মৎ অিধদর
প যাগােযাগ/ ই-মইেলর মােম মৎ সিকত িভ িফলার, িভিস, ামািচ ইতািদ
সেক অবিহতকরণ ও মাঠ পয ােয় তা চােরর অেরাধসহ

মৎ ও ািণসদ সিকত পাার,
িলফেলট, ফাার, ক ণ ও িবতরণ

িত ও িবতরণত মৎ ও ািণসদ সিকত
পাার, িলফেলট, ফাার ও ক

মৎ অিধদর
প যাগােযাগ/ ই-মইেলর মােম মৎ সিকত িত ও িবতরণত পাার, িলফেলট, ফাার
ও ক ইতািদ সেক অবিহতকরণ ও মাঠ পয ােয় সকভােব িবতরেণ সহেযাগীতার অেরাধসহ

মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার,
িভ টলপ, ডামা ও ামািচ িনম াণ

িনিম ত মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার,
িভ টলপ, ডামা ও ামািচ

বাংলােদশ মৎ গেবষণা
ইনিউট

প যাগােযাগ/ ই-মইেলর মােম মৎ সিকত িনিম ত িভ িফলার, িভিস, ামািচ ই্যািদ
সেক অবিহতকরণ ও মাঠ পয ােয় তা চােরর অেরাধসহ

মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার,
িভ টলপ, ডামা ও ামািচ িনম াণ

িনিম ত মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার,
িভ টলপ, ডামা ও ামািচ

বাংলােদশ ািণসদ
গেবষণা ইনিউট

প যাগােযাগ/ ই-মইেলর মােম ািণসদ সিকত িনিম ত িভ িফলার, িভিস, ামািচ
ই্যািদ সেক অবিহতকরণ ও মাঠ পয ােয় তা চােরর অেরাধসহ

মৎ ও ািণসদ সিকত পাার,
িলফেলট, ফাার, ক ণ ও িবতরণ

িত ও িবতরণত মৎ ও ািণসদ সিকত
পাার, িলফেলট, ফাার ও ক

বাংলােদশ ািণসদ
গেবষণা ইনিউট

প যাগােযাগ/ই-মইেলর মােম ািণসদ সিকত িত ও িবতরণত সামী সেক
অবিহতকরণ ও মাঠ পয ােয় সকভােব িবতরেণ সহেযাগীতার অেরাধসহ

মৎ ও ািণসদ সিকত পাার,
িলফেলট, ফাার, ক ণ ও িবতরণ

িত ও িবতরণত মৎ ও ািণসদ সিকত
পাার, িলফেলট, ফাার ও ক

ািণসদ অিধদর
প যাগােযাগ/ ই-মইেলর মােম ািণসদ সিকত িত ও িবতরণত পাার, িলফেলট,
ফাার ও ক ইতািদ সেক অবিহতকরণ ও মাঠ পয ােয় সকভােব িবতরেণ সহেযাগীতার
অেরাধসহ

মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার,
িভ টলপ, ডামা ও ামািচ িনম াণ

িনিম ত মৎ ও ািণসদ সিকত িভ িফলার,
িভ টলপ, ডামা ও ামািচ

ািণসদ অিধদর
প যাগােযাগ/ ই-মইেলর মােম ািণসদ সিকত িনিম ত িভ িফলার, িভিস, ামািচ
ই্যািদ সেক অবিহতকরণ ও মাঠ পয ােয় তা চােরর অেরাধসহ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


