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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেন্স চার্ টার) 
 

১.     তিশন ও তিশন: 

ক) রুপকল্প: দুগ্ধবিী গািী লালন পালজনর িাধ্যজি গ্রািীণ েনজগাতির কি টেংস্থান সৃতি, দাতরদ্র তবজিাচন, দুগ্ধ উৎপাদজন স্বয়ংেম্পূণ টিা অেটন এবং েজব টাপতর পুতি েমৃদ্ধ সিধাবী িানব 

েম্পদ প্রতিিা কজর উন্নি সদশ গঠন। 

 

(১.২)   অতিলক্ষ্য: 

ক) বাংলাজদজশর গ্রািাঞ্চজলর দতরদ্র, ভূতিহীন ও প্রাতিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকজদরজক েিবায় েতিতি গঠজনর িাধ্যজি সু-েংগঠিি কজর, 

িাজদর গবাতদপশু/গািী সেজক উৎপাতদি গুণগি িানেম্পন্ন িরল দুধ ন্যায্যমূজে ক্রয় করা; 
 

খ) শহরাঞ্চজল বেবােকারী েনোধারজণর েন্য ন্যায্যমূজে খাঁটি ও স্বাস্থযেম্মি িরল দুধ ও দুগ্ধোি পণ্য েরবরাহ তনতিিকরণ। 

 

২.১) নাগতরক সেবা: 
 

নং সেবার নাি সেবা প্রদাজনর পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাতিস্থান 
সেবার মূে ও 

পতরজশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাজনর 

েিয় েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাি কি টকিটা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ প্রােতিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী েিবায় 

েতিতি গঠন করা 

েজরেতিজন েরীপ কজর েতিতি 

গঠন করা 

আজবদনপজত্রর িাধ্যজি স্থানীয় 

তিল্কতির্া অত জে আজবদন করা 

তবনামূজে সেবা 

সদয়া হয়; 

৯০ (নব্বই) 

কার্ টতদবে 

জনাব তমাোঃ মুস্তানিজুর রহমান 

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (সনমনে),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭৯৫-৩৬২৬৪০,  

 ই-সিইল:  

societymilkvita.ho@hotmail.com 

 ও েংতিি সকজের িারপ্রাি কি টকিটা 

২ প্রােতিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী েিবায় 

েতিতির েদস্যজদর দুধ ন্যায্য মূজে ক্রয় 

করা 

দুু্জধর ননীর পতরিাজণর উপর 

তিতি কজর মূে তনধ টারণ করা 

দুগ্ধ পাঠাজনার চালান, স্থানীয় তিল্ক 

তির্া অত জে 

তবনামূজে সেবা 

সদয়া হয়; 

০৭ (োি) তদন জনাব তমাোঃ মুস্তানিজুর রহমান 

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (সনমনে),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭৯৫-৩৬২৬৪০,  

ই-সিইল:  

societymilkvita.ho@hotmail.com 

 ও েংতিি সকজের িারপ্রাি কি টকিটা 

৩ প্রােতিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী েিবায় 

েতিতির েদস্যজদর গািীজক তবনামূজে 

কৃতত্রি প্রেনন করা 

প্রতিিাজনর তনেস্ব 

প্রেননকারীজদর তদজয় সেবা প্রদান 

করা 

স ান কজলর িাধ্যজি 

প্রেননকারীজক োনাজি হজব 

তবনামূজে সেবা 

সদয়া হয়; 

১২ (বাজরা) ঘন্টা জনাব তমাোঃ মুস্তানিজুর রহমান 

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (সনমনে),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭৯৫-৩৬২৬৪০,  

societymilkvita.ho@hotmail.com 

 ও েংতিি সকজের িারপ্রাি কি টকিটা এবং েংতিি 

সকজের কৃতত্রি প্রেননকারী 

http://www.milkvita.org/


নং সেবার নাি সেবা প্রদাজনর পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাতিস্থান 
সেবার মূে ও 

পতরজশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাজনর 

েিয় েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাি কি টকিটা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪ প্রােতিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী েিবায় 

েতিতির েদস্যজদর গািীজক তবনামূজে 

তচতকৎো টিকা ও ঔষধ প্রদান করা 

প্রতিিাজনর তনেস্ব প্রাতণ 

তচতকৎেকজদর তদজয় সেবা করা 

স ান কজলর িাধ্যজি এবং িাতেক 

তেতিউল অনুর্ায়ী পশুতচতকৎেকজক 

োনাজি হজব 

তবনামূজে সেবা 

সদয়া হয়; 

োনাজনার পর 

০০:৩০  তিতনর্ 

সেজক ০৬:০০ 

ঘন্টা 

জনাব তমাোঃ মুস্তানিজুর রহমান 

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (সনমনে),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭৯৫-৩৬২৬৪০,  

ই-সিইল:  

societymilkvita.ho@hotmail.com 

 ও েংতিি সকজের িারপ্রাি কি টকিটা 

৫ প্রােতিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী েিবায় 

েতিতির েদস্যজদর িজধ্য লাি নয়-ক্ষ্তিও 

নয় তিতিজি দানাদার সগা-খাদ্য তবিরণ 

করা 

প্রতিিাজনর তনেস্ব কারখানায় 

উৎপাতদি সগা-খাদ্য েরবরাহ করা 

আজবদনপজত্রর িাধ্যজি স্থানীয় 

তিল্কতির্া অত জে আজবদন করা 

তিল্ক ইউতনয়জনর 

সগা-খাজদ্যর 

বাোরমূজে 

অনুর্ায়ী সেবা 

সদয়া হয়; 

০৭ (োি) 

কার্ টতদবে 

ডা. খন্দকার তরজাউল কনরম  

উপ-মহাব্যবস্থাপক (দগা-খাদ্য কারখানা), লানহড়ী 

তমাহনপুর; 

ই-সিইল: drkrkarim@gmail.com  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-০৫৪৯৯৬ 

ও 

জনাব তমাোঃ শামীম উনিন 

উপ-ব্যবস্থাপক (দগা-খাদ্য কারখানা), লানহড়ী 

তমাহনপুর; 

ই-সিইল: samemuddin@yahoo.com 

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১৮-৫৮৫৯৯২  

এবং েংতিি সকজের িারপ্রাি কি টকিটা 

৬ প্রােতিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী েিবায় 

েতিতির েদস্যজদর িজধ্য প্রজয়ােনীয়িার 

তিতিজি গািীঋণ তবিরণ করা 

সুদ তবহীন /সেবা মূে েদস্যজদর 

িজধ্য ঋণ তবিরণ করা 

আজবদনপজত্রর িাধ্যজি স্থানীয় 

তিল্কতির্া অত জে আজবদন করা 

তিল্ক ইউতনয়জনর 

ঋণ নীতিিালা 

অনুর্ায়ী সেবা 

সদয়া হয়; 

০৭ (োি) 

কার্ টতদবে 

জনাব তমাোঃ মুস্তানিজুর রহমান 

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (সনমনে),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭৯৫-৩৬২৬৪০,  

ই-সিইল:  

societymilkvita.ho@hotmail.com 

 ও েংতিি সকজের িারপ্রাি কি টকিটা 

৭ প্রােতিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী েিবায় 

েতিতির েদস্যজদর িজধ্য প্রজয়ােনীয়িার 

তিতিজি ঘাজের বাীে তবিরণ করা; 

তবতিন্ন সিৌসুজি েদস্যজদর িজধ্য 

ঘাজের বীে তবিরণ করা; 

আজবদনপজত্রর িাধ্যজি স্থানীয় তিল্ক 

তির্া অত জে আজবদন করা; 

তবনামূজে সেবা 

সদয়া হয়; 

০৭ (োি) 

কার্ টতদবে 

জনাব তমাোঃ মুস্তানিজুর রহমান 

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (সনমনে),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭৯৫-৩৬২৬৪০,  

ই-সিইল:  

societymilkvita.ho@hotmail.com 

 ও েংতিি সকজের িারপ্রাি কি টকিটা 

৮ প্রােতিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী েিবায় 

েতিতির েদস্যজদর গািীজক তবনামূজে 

টিকা প্রদান করা; 

প্রতিিাজনর তনেস্ব প্রাতণ 

তচতকৎেক ও প্রেননকারীজদর 

তদজয় টিকা প্রদান করা; 

িাতেক তেতিউল অনুর্ায়ী 

পশুতচতকৎেকগণ তবতিন্ন সরাজগর 

টিকা প্রদান করজবন; 

তবনামূজে সেবা 

সদয়া হয়; 

০৭ (োি) 

কার্ টতদবজে কার্ ট 

েম্পাদন করজি 

হজব; 

জনাব তমাোঃ মুস্তানিজুর রহমান 

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (সনমনে),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭৯৫-৩৬২৬৪০,  

ই-সিইল:  

societymilkvita.ho@hotmail.com 

 ও েংতিি সকজের িারপ্রাি কি টকিটা 

mailto:drkrkarim@gmail.com
mailto:samemuddin@yahoo.com


নং সেবার নাি সেবা প্রদাজনর পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাতিস্থান 
সেবার মূে ও 

পতরজশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাজনর 

েিয় েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাি কি টকিটা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯ প্রতিতদন েকাজল িাজকটটিং সোোইটি/ 

পতরজবশনকারীর তনকর্ পাস্তুতরি িরল দুধ 

ও দুগ্ধ পণ্য েরবরাহ করা; 

িাজকটটিং সোোইটি/পতরজবশন 

কারীগজণর চাতহদার তিতিজি 

েরােতর সদাকাজন পণ্য েরবরাহ 

করা; 

সিাবাইল স াজনর িাধ্যজি স্থানীয় 

তিল্ক তির্া অত জে চাতহদা প্রদান 

করা; 

প্রতিিাজনর তনেস্ব 

পতরবহন 

ব্যবস্থাপনায় 

মূজে সেবা সদয়া 

হয়; 

০১ (এক) 

কার্ টতদবজে 

কার্ টক্রি 

েম্পাদন করজি 

হজব; 

িাজকটটিং, 

নাি:  নমজযা আবুল কালাম আজাে  

পদবী:  উপ-মহাব্যবস্থাপক (নবপণন) 

কম যকেযা নাং-১৪৮ 

ব্যতিগি ই-সিইল: 

mirzaakazad@gmil.com 

সর্াগাজর্াজগর সিাবাইল নম্বর: ০১৩২১-১৪৩৬৭৩।  

ও 

নাি:  জনাব তমাোঃ শহীদুর রহমান   

পদবী:  ব্যবস্থাপক (নবপণন) 

কম যকেযা নাং-১৮২ 

ব্যতিগি ই-সিইল: 

shahidurmilkvita@gmail.com  

সর্াগাজর্াজগর সিাবাইল নম্বর: ০১৩২১-১৪৩৭২৯। 

 

২.২) অিযিরীণ সেবা: 

নং সেবার নাি সোবা প্রদাজনর পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূে ও 

পতরজশাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাজনর 

েিয় েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাি কি টকিটা  

(নাি, পদবী, স ান নম্বর ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ িতবষ্যৎ িহতবজলর অগ্রীি িঞ্জুর করা; আজবদন পাওয়ার পর প্রতিিাজনর 

প্রচতলি তবতধ সিািাজবক িতবষ্য 

িহতবজলর অগ্রীি িঞ্জুর করা; 

তনধ টাতরি  রজি আজবদন ও  

িতবষ্যৎ িহতবজলর েব টজশষ তহোব 

তববরণী 

তবনামূজে; ৩০ (তত্রশ) 

কার্ টতদবে 

জনাব সিাোঃ িইনুল হক সচৌধুরী  

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (অর্ য নহসাব ও নবপণন 

নহসাব),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৩২১-১৪৩৮৯৪,  

ই-সিইল:  

milkvitafinance@gmail.com   

ও েংতিি কি টকিটা 

২ শ্রাতি/ তচি তবজনাদন ছুটি ও িািা আজবদন পাওয়ার পর শ্রাতি/ তচি 

তবজনাদন ছুটি ও িািা তবতধিালা, 

১৯৭৯ অনুর্ায়ী তনস্পতি কজর 

দািতরক আজদশ োতর করা; 

িত্ত্বাবাধায়ক কি টকিটার সুপাতরশেহ  

তনতদ টি  রজি আজবদন 

তবনামূজে; ১০ (দশ) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

ই-সিইল:  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিি কি টকিটা 

 

 

 

mailto:mirzaakazad@gmil.com
mailto:shahidurmilkvita@gmail.com


নং সেবার নাি সোবা প্রদাজনর পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূে ও 

পতরজশাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাজনর 

েিয় েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাি কি টকিটা  

(নাি, পদবী, স ান নম্বর ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩ অেটি ছুটি িঞ্জুর আজবদন পাওয়ার পর তনধ টাতরি 

ছুটি তবতধিালা, ১৯৫৯ অনুর্ায়ী 

উপযুি কর্তটপজক্ষ্র (আতে টক ও 

প্রশােতনক ক্ষ্িিা অনুর্ায়ী) 

তনস্পতি কজর দািতরক আজদশ 

োতর করা; 

িত্ত্বাবাধায়ক কি টকিটার সুপাতরশেহ  

তনতদ টি  রজি আজবদন 

তবনামূজে; ১০ (দশ) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

ই-সিইল:  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিি কি টকিটা 

৪ ননতিতিক ছুটি িঞ্জুর তনধ টাতরি  রজি আজবদন করার 

পর  প্রশােতনক অনুজিাদন 

প্রদাজনর িাধ্যজি ননতিতিক ছুটি 

িঞ্জুর করা; 

িত্ত্বাবাধায়ক কি টকিটার সুপাতরশেহ  

তনতদ টি  রজি আজবদন 

তবনামূজে; ০২ (দুই) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

ই-সিইল:  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিি কি টকিটা 

৫ িার্তত্বকালীন ছুটি আজবদন পাওয়ার পর তনধ টাতরি 

িার্তত্বকালীন ছুটি তবতধিালা 

অনুর্ায়ী উপযুি কর্তটপজক্ষ্র 

অনুজিাদন োজপজক্ষ্ তনস্পতি কজর 

দািতরক আজদশ োতর করা; 

িত্ত্বাবাধায়ক কি টকিটার সুপাতরশেহ  

তনতদ টি  রসি আজবদন  

এবং িািাজরর সুপাতরশ 

তবনামূজে; ১০ (দশ) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

ই-সিইল:  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিি কি টকিটা 

৬ তপর্তত্বকালীন ছুটি আজবদন পাওয়ার পর তনধ টাতরি 

তপর্তত্বকালীন ছুটি তবতধিালা 

অনুর্ায়ী উপযুি কর্তটপজক্ষ্র 

অনুজিাদন োজপজক্ষ্ তনস্পতি কজর 

দািতরক আজদশ োতর করা;  

িত্ত্বাবাধায়ক কি টকিটার সুপাতরশেহ  

তনতদ টি  রজি আজবদন  

তবনামূজে; ১০ (দশ) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

ই-সিইল:  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিি কি টকিটা 

৭ তচতকৎো ছুটি িঞ্জুর আজবদন পাওয়ার পর তনধ টাতরি 

তচতকৎো ছুটি তবতধিালা অনুর্ায়ী 

উপযুি কর্তটপজক্ষ্র অনুজিাদন 

োজপজক্ষ্ তনস্পতি কজর দািতরক 

আজদশ োতর করা;  

িত্ত্বাবাধায়ক কি টকিটার সুপাতরশেহ  

তনতদ টি  রজি আজবদন  

এবং িািাজরর সুপাতরশ 

তবনামূজে; ০২ (দুই) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

ই-সিইল:  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিি কি টকিটা 

৮ অধ্যয়ন ছুটি িঞ্জুর আজবদন পাওয়ার পর তনধ টাতরি 

অধ্যয়ন ছুটির তবতধিালা অনুর্ায়ী 

উপযুি কর্তটপজক্ষ্র অনুজিাদন 

োজপজক্ষ্ তনস্পতি কজর দািতরক 

আজদশ োতর করা;  

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্রেহ আজবদন তবনামূজে; ১০ (দশ) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

ই-সিইল:  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিি কি টকিটা 



নং সেবার নাি সোবা প্রদাজনর পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূে ও 

পতরজশাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাজনর 

েিয় েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাি কি টকিটা  

(নাি, পদবী, স ান নম্বর ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯ অধ্যয়ন ছুটি িঞ্জুর (বতহোঃ বাংলাজদশ) আজবদন পাওয়ার পর তনধ টাতরি 

অধ্যয়ন ছুটির তবতধিালা অনুর্ায়ী 

উপযুি কর্তটপজক্ষ্র অনুজিাদন 

োজপজক্ষ্ তনস্পতি কজর দািতরক 

আজদশ োতর করা;  

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্রেহ আজবদন তবনামূজে; ১০ (দশ) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিষ্র্ কি টকিটা 

১০ তচতকৎো েহায়িা আজবদন পাওয়ার পর তনধ টাতরি 

তচতকৎো েহায়িা তবতধিালা 

অনুর্ায়ী উপযুি কর্তটপজক্ষ্র 

(আতে টক ও প্রশােতনক ক্ষ্িিা 

অনুর্ায়ী) অনুজিাদন োজপজক্ষ্ 

তনস্পতি কজর দািতরক আজদশ 

োতর করা;  

আজবদনপত্র এবং প্রজয়ােনীয়  

তবল িাউচার েরবরাহ 

তবনামূজে ৬০ (ষার্) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

ই-সিইল:  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিি কি টকিটা 

 

১১ অবেরকালীন প্রাপ্য সুতবধা আজবদন পাওয়ার পর তনধ টাতরি 

ছুটি তবতধিালা অনুর্ায়ী উপযুি 

কর্তটপজক্ষ্র (আতে টক ও প্রশােতনক 

ক্ষ্িিা অনুর্ায়ী) অনুজিাদন 

োজপজক্ষ্ তনস্পতি কজর দািতরক 

আজদশ োতর করা;  

আজবদনপত্র তবনামূজে ৯০ (নব্বই) 

কার্ টতদবে 

ডা. তমাোঃ মাহফুজুল হক  

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্ য ও ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮,  

ই-সিইল:  

hrdivision.milkvita@gmail.com 

ও েংতিি কি টকিটা 

১২ প্রতশক্ষ্ণ (সদজশ/তবজদজশ) কর্তটপজক্ষ্র অনুজিাদন সিািাজবক 

িজনানয়ন প্রদান 

োিীয় পতরচয়পজত্রর কতপ,  

পােজপার্ টেহ অন্যান্য কাগেপত্র; 

তিল্কতির্া ও 

উন্নয়ন েহজর্াগী 

কর্তটক পতরজশাতধি 

ত  এর তবতনিজয়; 

১৫ (পজনর) 

কার্ টতদবে 

জনাব তমাোঃ মুস্তানিজুর রহমান 

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (পনরকল্পনা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭৯৫-৩৬২৬৪০,  

ই-সিইল:  

mvplanning@yahoo.com  

ও েংতিি কি টকিটা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২.৩) প্রাতিিাতনক সেবা: 

১। অিযিরীন তনরীক্ষ্া েম্পাদন, ২। আপতি তনষ্পতি: 

ক্রয়, তনরীক্ষ্া ও অে ট ও তহোব তবিাগ; 

ক্রতিক 

নং 

সেবার নাি সোবা প্রদাজনর পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূে ও 

পতরজশাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাজনর 

েিয় েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাি কি টকিটা  

(নাি, পদবী, স ান নম্বর ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ িালািাল েরবরাহকারীর তবল িাউচার 

তনরীক্ষ্ার েন্য উপস্থাপন করা; 

তনরীক্ষ্া েম্পাদন কজর কর্তটপজক্ষ্র 

অনুজিাদন োজপজক্ষ্ তবল পতরজশাধ 

করা 

কার্ টাজদশ ও প্রজয়ােনীয় তবল 

িাউচার েমূহ 

তবনামূজে তবল িাউচার 

েিা 

প্রদাজনর 

২কার্ ট তদবে 

জনাব প্রীেম কুমার োস 

ব্যবস্থাপক (ক্রয়),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১১-৩৫৯৩৭২, 

ই-সিইল:  

mvpurchase.ho@gmail.com ও 

েংতিি কি টকিটা 

২ িালািাল েরবরাহকারীর তবল িাউচার 

তনরীক্ষ্া করা; 

১। অিযিরীন তনরীক্ষ্া েম্পাদন, 

২। আপতি তনষ্পতি: 

 

তনরীক্ষ্া েম্পাদন কজর কর্তটপজক্ষ্র 

অনুজিাদন োজপজক্ষ্ তবল পতরজশাধ 

করা 

কার্ টাজদশ ও ক্রয় তবিাজগর 

সুপাতরশেহ প্রজয়ােনীয় তবল 

িাউচার েমূহ 

তবনামূজে তবল িাউচার 

েিা 

প্রদাজনর ৩ 

কার্ ট তদবে 

জনাব সাইদুর রহমান খান 

উপ-ব্যবস্থাপক (ননরীক্ষা),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৩২১-১৪৩৭৪৪, 

ই-সিইল:  

audit.milkvita@yahoo.com ও 

েংতিি কি টকিটা 

৩ িালািাল েরবরাহকারীর তবল িাউচার 

পতরজশাধ করা; 

নগজদ/সচজকর িাধ্যজি কার্ টাজদশ ও ক্রয় তবিাজগর 

সুপাতরশেহ তনরীক্ষ্ীি তবল িাউচার 

েমূহ 

তবনামূজে তবল িাউচার 

েিা 

প্রদাজনর 

২কার্ ট তদবে 

জনাব সিাোঃ িইনুল হক সচৌধুরী  

অনেনরক্ত মহাব্যবস্থাপক (অর্ য নহসাব ও নবপণন 

নহসাব),  

সিাবাইল নম্বর: ০১৩২১-১৪৩৮৯৪,  

ই-সিইল:  

milkvitafinance@gmail.com  ও 

েংতিি কি টকিটা 

 

 

আপনার কাজে আিাজদর প্রিযাশা: 

ক্রতিক নং প্রতিশ্রুতি/কাতক্ষ্ি সেবা প্রাতির লজক্ষ্য করণীয় 

১ তনধ টাতরি  রজি েম্পূণ টিাজব পুরণকৃি আজবদন েিা তদজি হজব 

২ আজবদজনর োজে প্রজয়ােনীয় কােগপত্র েংযুি করজি হজব 

৩ েঠিক িাধ্যজি প্রজয়ােনীয় ত ে পতরজশাধ করজি হজব 

৪ োক্ষ্াজির েন্য তনধ টাতরি েিজয়র পূজব ট উপতস্থি োকজি হজব 

 

 

 



 

০৩. অতিজর্াগ  ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: 

ক্রতিক 

নং 

কখন সর্াগাজর্াগ করজবন কার োজে সর্াগাজর্াগ করজবন সর্াগাজর্াজগর ঠিকানা তনস্পতির েিয় েীিা 

১ দাতয়ত্বপ্রাি কি টকিটা  

েিাধান তদজি ব্যে ট হজল 

অতিজর্াগ তনস্পতি কি টকিটা (অতনক) নািোঃ িা. সিাোঃ িাহফুজুল হক 

পদবীোঃ িহাব্যবস্থাপক (প্রশােন, অে ট ও তনরীক্ষ্া) 

সিাবাইল নম্বর: ০১৭১২-৫২২১০৮  

ইজিইলোঃ hrdivision.milkvita@gmail.com 

ওজয়বোঃ www.milkvita.org 

৩০ (তত্রশ) কার্ টতদবে 

২ অতিজর্াগ তনস্পতি কি টকিটা তনতদ টি 

েিজয় েিাধান তদজি ব্যে ট হজল 

আতপল কি টকিটা েনাব আশরা  উদ্দীন খান, যুগ্ম েতচব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও েিবায় তবিাগ, 

স ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৮৩ 

সিাবাইল নম্বর: +৮৮-০১৭৩১-৫৪৫২৭১ 

ইজিইলোঃ js.development@rdcd.gov.bd 

ওজয়বোঃ www. rdcd.gov.bd  

২০ (তবশ) কার্ টতদবে 

৩ আপীল কি টকিটা তনতদ টি েিজয় 

েিাধান তদজি 

িতিপতরষদ তবিাজগর 

অতিজর্াগ ব্যবস্থাপনা সেল 
িতিপতরষদ তবিাগ 

৬০ (ষার্) কার্ টতদবে 

 

http://www.milkvita.org/
http://www.milkvita.org/

