
সেবা েহজিকরণের তাজিকা 

ক্রম মন্ত্রোিয়/জবভাগ অজিদপ্তর/েংস্থা অর্ থবছর সেবার নাম 

১ 

স্বাস্থয জিক্ষা ও পজরবার 

পজরকল্পনা জবভাগ পজরবার পজরকল্পনা অজিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ সপনিন সেবা 

২ স্বাা্র্ানীয় েরকার জবভাগ িনস্বাস্থয প্রণকৌিি অজিদপ্তর ২০১৭-১৮ সপাজনর উৎস্য স্থাপণনর মাধ্যণম পাজন েরবরাহ 

৩ 

দুণ্ থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাে 

মন্ত্রোিয় 
দুণ্ থাগ ব্যবস্থাপনা অজিদপ্তর 

২০১৭-১৮ 

Digital payment system of Employment Generation 

Program for the Poorest (ECPP) beneficiaries 

৪ ২০১৭-১৮ 

৫০টি েংরজক্ষত আেণনর েংেদ েদস্যণদর উপণিিা ওয়ারী কাজবখার বরাদ্দ প্রদাণনর িন্য 

নজর্ জনষ্পজির িাপ হ্রােকরে 

৫ ২০১৮-২০১৯ িাটকা ইজিি আহরণে জবরত র্াকার িন্য সিণিণদর খাদ্য েহায়তা প্রদান 

৬ 

জবদুযৎ, জ্বািাজন ও খজনি েম্পদ 

মন্ত্রোিয়  

জততাে গ্যাে ট্রান্সজমিন এন্ড 

জিজিজবউিন সকাম্পানী জিজমণটি ২০১৬-২০১৭ কি সেন্টাণরর মাধ্যণম সেবা প্রদান 

৭ 

পাজন েম্পদ মন্ত্রোি়্  বাংিাণদি পাজন উন্নয়ন সবাি থ 

২০১৭-১৮ নতুন িনবি জনণয়াগ 

৮ ২০১৫-২০১৬ পাজন জবজ্ঞান েংজিষ্ট তথ্য উপাি েরবরাহকরে 

৯ ২০১৮-২০১৯ সেচ কা্ থক্রম সুজবিা প্রদান 

১০ ২০১৭-২০১৮ 

GIS based digital land information system on BWDB 

acquire land in Dhaka city and its surrounding 

১১ 

খাদ্য মন্ত্রোিয় খাদ্য অজিদপ্তর  

২০১৭-২০১৯ খাদ্যিস্য িাইণেন্স সরজিণিিন ও নবায়ন কা্ থক্রম েহজিকরে 

১২ ২০১-২০১৭ খাদ্যবান্ধব কম থসূজচর উপকারণভাগীণদর েঠিকভাণব খাদ্যিষ্য প্রাজপ্ত তদাজরকরে 

১৩ 

বাজেিয মন্ত্রোিয়  

সট্রজিং কণপ থাণরিন অব বাংিাণদি 

(টিজেজব) 

২০১৭-২০১৮ েফটওয়যাণরর মাধ্যণম েংস্থার েকণির সবতন প্রদান 

১৪ ২০১৭-২০১৮ সমাবাইি এেএমএে এর মাধ্যণম জিিারণদর বরাণদ্দর কা্ থক্রম অবজহতকরে 

১৫ ২০১৭-২০১৮ বািারদর প্রকাি  

১৬ ২০১৭-২০১৮ বাজতি প্রদান 

১৭  সভাক্তা অজিকার েংরক্ষে অজিদপ্তর ২০১৭-২০১৮ সভাক্তা অজিকার েম্পজকথত সমাবাইি এযাপস্ চালুকরে 

১৮ অর্ থ মন্ত্রোিয়  

ইনণভস্টণমন্ট কণপ থাণরিন অব 

বাংিাণদি  ২০১৮-২০১৯ আইজেজব ইউজনট ফাণন্ডর ডুজিণকট িভযাংিপত্র ইসুয 

http://www.mpemr.gov.bd/
http://www.mpemr.gov.bd/
http://www.mowr.gov.bd/
http://www.dgfood.gov.bd/
http://www.mincom.gov.bd/
http://www.tcb.gov.bd/
http://www.tcb.gov.bd/
http://www.mof.gov.bd/
http://www.icb.gov.bd/
http://www.icb.gov.bd/


ক্রম মন্ত্রোিয়/জবভাগ অজিদপ্তর/েংস্থা অর্ থবছর সেবার নাম 

১৯ 

জবদুযৎ, জ্বািাজন ও খজনি েম্পদ 

মন্ত্রোিয় বাংিাণদি সপণট্রাজিয়াম কণপ থাণরিন ২০১৮-২০১৯ জহোব জবভাণগর কা্ থক্রম অণটাণমিণনর আওতায় আনায়ন 

২০ 

বাজেিয মন্ত্রোিয়  বাংিাণদি রপ্তানী উন্নয়ন ব্যযণরা 

২০১৮-২০১৯ 

ঢাকা আন্তিথাজতক বাজনিযণমিায় অংিগ্রহে এবং জবজভন্ন প্রকাণর সিান বরাণদ্দর িামানণতর 

টাকা সফরত প্রদান 

২১ ২০১৮-২০১৯ অনিাইণন জিেজপ েনদ িারীকরন 

২২ ২০১৮-২০১৯ নতুু ন প্রজতষ্ঠাণনর জনবন্ধন ও নবায়ন 

২৩ আজর্ থক প্রজতষ্ঠান জবভাগ  িীবন বীমা কণপ থাণরিন  ২০১৮-২০১৯ অনিাইণন বীমাকরন 

২৪ 

েড়ক পজরবহন ও মহােড়ক 

জবভাগ  

বাংিাণদি েড়ক পজরবহন 

কণপ থাণরিন  ২০১৭-২০১৮ 

জবআরটিজে জিণপা মজনটজরং ব্যবস্থা সিারদারকরণনর মাধ্যণম নাগজরক/্াত্রী সেবা জনজিত 

করা 

২৫ 

িনপ্রিােন মন্ত্রোিয় বাংিাণদি কম থচারী কল্যাে সবাি থ 

২০১৭-২০১৮ 

েরকাজর ও সবাণি থর এখজতয়ারভুক্ত স্বায়ত্বিাজেত েংস্থার কম থচারী এবং কম থচারীর পজরবাণরর 

েদস্যগণের িন্য োিারে জচজকৎো অনুদান  

২৬ ২০১৭-২০১৮ ১১-২০ সগ্রণির কম থরত েরকাজর কম থচারীর েন্তানণদর িন্য জিক্ষাবৃজি/ জিক্ষােহায়তা 

২৭ ২০১৭-২০১৮ অক্ষম, অবেরপ্রাপ্ত ও মৃত কম থচারীর েন্তানণদর িন্য জিক্ষাবৃজি 

২৮ ২০১৭-২০১৮ কম থরত েরকাজর কম থচারীর িটিি ও ব্যয়বহুি সরাণগর জচজকৎো অনুদান  

২৯ ২০১৭-২০১৮ 

অনিাইন ব্যবস্থাপনা চালু (২টি সেবা – ১১ সর্ণক ২০ সগ্রির জিক্ষাবৃজি/ জিক্ষােহায়তা এবং 

অক্ষম, অবেরপ্রাপ্ত ও মৃত কম থচারীর েন্তানণদর িন্য জিক্ষাবৃজি)  

৩০ ২০১৭-২০১৮ 

“কল্যােভাতা, স্ৌর্বীমা ও দাফন অনুদান একীভূতকরে” েংক্রান্ত ইণনাণভিন উণদ্যাগ  

(৩টি অনুদাণনর িন্য ১টি ফরণম আণবদন গ্রহে এবং ১িন পজরচািণকর অিীণন একোণর্ 

অনুণমাদন)  

৩১ 

স্থানীয় েরকার জবভাগ এিজিইজি 

২০১৫-২০১৬ উৎণে কর কতথন প্রতযয়নপত্র প্রদান 

৩২ ২০১৬-২০১৭ প্রকল্প প্রেয়ণন জিণমর দ্বৈততা পজরহার 

৩৩ মজহিা ও জিশু জবষ্ক় মন্ত্রোিয় মজহিা জবষয়ক অজিদপ্তর -- কম থিীবী মজহিা সহাণস্টণি জেট বরাদ্দ ও প্রাজপ্ত প্রজক্রয়া  

৩৪ 

স্বাস্থয সেবা জবভাগ ঔষি প্রিােন অজিদপ্তর 

-- ঔষি উৎপাদন িাইণেন্স নবায়ন েহজিকরন (প্রস্তাজবত) 

৩৫ -- ঔষণির কাঁচামাি, সমাড়কোমগ্রী ও প্রস্তুতকৃত ঔষি আমদাজনর পূব থানুণমাদন প্রদান  

৩৬ -- খুচরা ড্রাগ িাইণেন্স নবায়ন েহজিকরন (প্রস্তাজবত) 

http://www.mincom.gov.bd/
http://www.epb.gov.bd/
http://www.fid.gov.bd/
http://www.jbc.gov.bd/
http://www.rthd.gov.bd/
http://www.rthd.gov.bd/
http://www.brtc.gov.bd/
http://www.brtc.gov.bd/


ক্রম মন্ত্রোিয়/জবভাগ অজিদপ্তর/েংস্থা অর্ থবছর সেবার নাম 

৩৭ 

জিল্প মন্ত্রোিয় জবএেটিআই 

২০১৬-২০১৭ 

বাধ্যতামূিক (Mandatory) মান েনণদর আওতাভুক্ত পণের গুেগত মান েনদ 

(Certification Marks License) প্রদান ও নবায়ন 

৩৮ ২০১৭-২০১৮ রোয়ন/পদার্ থ পরীক্ষে সেবা প্রদান  

৩৯ ২০১৭-২০১৮ ওিন ও পজরমাপ ্ন্ত্রপাজত সভজরজফণকিন 

৪০ ২০১৭-২০১৮ ওিন ও পজরমাপক ্ন্ত্রপাজত কযাজিণেিন 

৪১ ২০১৭-২০১৮ পণের সমাড়কিাতকরে জনবন্ধন 

৪২ গৃহায়ে ও গেপূতথ মন্ত্রোিয় েরকাজর আবােন পজরদপ্তর ২০১৬-২০১৭ েরকাজর বাো/বাজড়র না-দাজব েনদপত্র িারী  

৪৩ 

বাজেিয মন্ত্রোিয় আমদাজন ও রপ্তাজন জনয়ন্ত্রে অজিদপ্তর 

২০১৬-২০১৭ আমদাজন জনবন্ধন েনদপত্র (IRC) 

৪৪ ২০১৬-২০১৭ রপ্তাজন জনবন্ধন েনদপত্র (ERC) 

৪৫ মৎস্য ও প্রাজেেম্পদ মন্ত্রোিয় মৎস্য অজিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ অনিাইণন মৎস্য খাণদ্যর িাইণেন্স প্রদান  

৪৬ জিল্প মন্ত্রোিয় 

বাংিাণদি ক্ষুদ্র ও কুটির জিল্প 

কণপ থাণরিন ২০১৮-২০১৯ জবজেক এর ক্ষুদ্র ও কুটির জিল্প জনবন্ধন সেবা 

৪৮ 

গৃহায়ে ও গেপূতথ মন্ত্রোিয় গেপূতথ অজিদপ্তর 

২০১৮-২০১৯ জবজভন্ন েরকাজর দপ্তর ও আবাজেক ভবনেমূণহর দ্বদনজিন সমরামত ও রক্ষোণবক্ষে  

৪৯ ২০১৮-২০১৯ অনিাইন প্রণিক্ট মজনটজরং জেণস্টম 

৫০ মাধ্যজমক ও উচ্চ জিক্ষা জবভাগ মাধ্যজমক ও উচ্চ জিক্ষা অজিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ 

মাধ্যজমক ও উচ্চ জিক্ষা অজিদপ্তরািীন েরকারী কণিি েমূণহ কম থরত জবজেএে (োাঃ 

জিাঃ)কযািাণরর প্রভাষক ও েহকারী অধ্যাপক প্ থাণয়র কম থকতথাগণনর বদিী সেবা  

৫১ 

পল্লী উন্নয়ন ও েমবায় জবভাগ, বাংিাণদি পল্লী উন্নয়ন সবাি থ 

২০১৮-২০১৯ অভযন্তরীন দায়ণদনা েংক্রান্ত প্রজতণবদন সপ্ররে েহজিকরে 

৫২ ২০১৮-২০১৯ ঋে জবতরে েহজিকরে 

৫৩ 

সুরক্ষা সেবা জবভাগ 
বাংিাণদি ফায়ার োজভ থে ও জেজভি 

জিণফন্স অজিদপ্তর 

২০১৭-২০১৮ অনিাইণন ফায়ার িাইণেন্স প্রদান (e-Fire Licence) 

৫৪ ২০১৬-২০১৭ অনিাইণন বহুতি ভবণনর অনাপজি েনদ (e-NOC) 

৫৫ 

ভূজম মন্ত্রোিয় ভূজম সরকি থ ও িজরপ অজিদপ্তর 

২০১৮-২০১৯ অজিদপ্তণরর কম থচারীণদর ব্যাংক জহণেণব েরােজর সবতন-ভাতা পজরণিাি 

 ২০১৮-২০১৯ অজিদপ্তণরর কম থকতথা কম থচারীণদর পােণপাট থ ইসুয/নবায়ণনর ক্ষমতা জবণকন্দ্রীকরে 

 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রোিয় পাট অজিদপ্তর 

২০১৬-২০১৭ 

(১) পাটিাত পে প্রস্তুতকারক িাইণেন্স ইসুয ও নবায়ন  

(২) পাটিাতপে রপ্তাজনকারক িাইণেন্স ইসুয ও নবায়ন  

(৩) কাঁচা পাট রপ্তাজন কারক িাইণেন্স ইসুয ও নবায় 



ক্রম মন্ত্রোিয়/জবভাগ অজিদপ্তর/েংস্থা অর্ থবছর সেবার নাম 

৫৬ ২০১৫-২০১৬ মাঠ প্ থাণয়র অজফে ভাড়া চুজক্তপত্র েম্পাদন 

৫৭ ২০১৭-২০১৮ ৪২ িন মূখ্য পজরদি থকগেণক আয়ন-ব্যয়ন কম থকতথার ক্ষমতা অপ থন 

৫৮ স্থানীয় েরকার জবভাগ ঢাকা দজক্ষে জেটি কণপ থাণরিন ২০১৮-২০১৯ কজমউজনটি সেন্টার ভাড়া 

৫৯ 

কাজরগজর ও মাদ্রাো জিক্ষা 

জবভাগ 
কাজরগজর জিক্ষা অজিদপ্তর 

২০১৭-২০১৮ অনিাইণন বদিীর আণবদন 

৬০ ২০১৭-২০১৮ জবণিষ চাজহদা েম্পন্ন জিক্ষার্ীণদর অনিাইন িাটাণবইে 

৬১ ২০১৮-২০১৯ অনিাইন (ACR) এজেআর ম্যাণনিণমন্ট জেণস্টম 

৬২ ২০১৮-২০১৯ অনিাইন (Visitor) সেবা প্রতযােী ম্যাণনিণমন্ট জেণস্টম 

৬৩ 

সবেরকাজর জবমান পজরবহন ও 

প্ থটন মন্ত্রোিয় বাংিাণদি প্ থটন কণপ থাণরিন ২০১৮-২০১৯ জবজভন্ন প্রকার ছুটি 

৬৪ 

পজরণবি, বন ও িিবায়ু পজরবতথন 

মন্ত্রোিয় বন অজিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ োমাজিক বনায়ণন েম্পৃক্ত উপকারণভাগীণদর মণধ্য অনিাইণন সিয়াণরর অর্ থ জবতরন 

৬৫ 

িম থ জবষয়ক মন্ত্রোিয় বাংিাণদি ইেিামী ফাউণন্ডিন 

২০১৮-২০১৯ প্রাক প্রার্জমক জিক্ষাব্যবস্থার আঙ্গুিীয় পদ্ধজত প্রণয়াগ 

৬৬ ২০১৮-২০১৯ সমাাবাইণি ইেিামী তথ্য প্রদান  

৬৭ 

কাজরগজর ও মাদ্রাো জিক্ষা 

জবভাগ 
মাদ্রাো জিক্ষা অজিদপ্তর 

২০১৮-২০১৯ 

সবেরকাজর মাদ্রাোর গভথজনং বজিণত মহাপজরচািক,মাদ্রাো জিক্ষা অজিদপ্তর কর্তথক 

জবণদ্যাৎোহী েদস্য মণনানয়ন। 

৬৮ ২০১৮-২০১৯ দরপত্র/ সকাণটিন আহ্বান ওণয়বোইণট প্রকাি 

৬৯ ২০১৮-২০১৯ প্রজ্ঞাপন, পজরপত্র ও অজফে আণদি ওণয়বোইণট প্রকাি 

৭০ ২০১৮-২০১৯ প্রিান কা্ থািণয়র েকি কজম্পউটারণক সিাকাি এজরয়া সনটওয়াকথ (LAN) েংযুক্তকরে 

৭১ ২০১৮-২০১৯ Digital Attendance System প্রবতথন 

৭২ ২০১৮-২০১৯ অনিাইন অজভণ্াগ গ্রহে 

৭৩ মাধ্যজমক ও উচ্চ জিক্ষা জবভাগ জবশ্বজবদ্যািয় মঞ্জুরী কজমিন ২০১৮-২০১৯ পাবজিক জবশ্বজবদ্যািয়েমূণহর ইণিকট্রজনক ফান্ড ট্রান্সফার 

৭৪ 

িাক, সটজিণ্াগাণ্াগ ও 

তথ্যপ্রযুজক্ত মন্ত্রোিয় তথ্য ও স্াগাণ্াগ প্রযুজক্ত অজিদপ্তর 

  
৭৫ স্থানীয় েরকার জবভাগ ঢাকা ওয়াো ২০১৫-২০১৬ অন-িাইন পাজনর িাইন েংণ্াগ 

৭৬ সুরক্ষা সেবা জবভাগ ইজমণগ্রিন ও পােণপাট থ অজিদপ্তর ২০১০-২০১১ অনিাইণন সমজিন জরণিবি পােণপাণট থর আণবদন 



ক্রম মন্ত্রোিয়/জবভাগ অজিদপ্তর/েংস্থা অর্ থবছর সেবার নাম 

৭৭ ২০১৪-২০১৫ অনিাইন ব্যাংণকর মাধ্যণম পােণপাট থ আণবদণনর জফ গ্রহে 

৭৮ ২০১৬-২০১৭ সবেরকাজর কুজরয়ার োজভ থণের মাধ্যণম জবণদিস্থ জমিনেমূণহ মুজদ্রত পােণপাট থ সপ্ররে 

৭৯ ২০১৮-২০১৯ দ্রুত সেবা প্রদাণনর িণক্ষয জিণিাণমটিক সেন্টার স্থাপন 

৮০ ২০১৮-২০১৯ পােণপাট থ েহাজয়কা এপস্ দ্বতরী 

৮১ ২০১৮-২০১৯ "সপপারণিে পােণপাট থ ইসুয ও জবতরে প্রজক্রয়া" ব্যবস্হাপনা চালু করা 

৮২ ২০১৮-২০১৯ সুপার এক্সণপ্রে পােণপাট থ োজভ থে চালু করা 

৮৩ ২০১৮-২০১৯ প্রিান কা্ থািণয় সহল্পিাইনেহ “সকন্দ্রীয় তথ্য সকন্দ্র স্থাপন” 

৮৪ বাজেিয মন্ত্রোিয় 

স্ৌর্ মূিিনী সকাম্পাজন ও 

ফাম থেমূণহর পজরদপ্তর ২০১৬-২০১৭ জরটান থ ফাইজিং 

৮৫ 

স্বাস্থয সেবা জবভাগ স্বাস্থয অজিদপ্তর 

২০১৫-২০১৬ উপণিিা স্বাস্থয কমণিণক্স বজহজব থভাণগ সেবা 

৮৬ ২০১৬-২০১৭ মার্ত ও জিশুমৃতুয হার কমাণনা 

৮৭ ২০১৪-২০১৫ দুগ থম এিাকার স্বাস্থয সেবা েহিীকরে 

৮৮ ২০০৯-২০১০ সটজিণমজিজেন সেবা প্রদান ও গ্রহে 

৮৯ ২০১১-২০১২ Hospital Automation 

৯০ 

স্থানীয় েরকার জবভাগ ঢাকা উির জেটি কণপ থাণরিন 

২০১৭-২০১৮ সহাজডং ট্যাক্স জনি থারে 

৯১ -- বাড়ী বা ভবণনর সহাজডং নম্বর প্রদান 

৯২ -- বাড়ী বা ভবণনর সহাজডংণয়র নামিাজর 

৯৩ -- সট্রি িাইণেন্স ইসুয ও নবায়ন 

৯৪ -- জিএনজেজের মাজিকানািীন মাণকথটেমূণহ সদাকান বরাদ্দ 

৯৫ সনৌ-পজরবহন মন্ত্রোি়্ 

বাংিাণদি অভযন্তরীে সনৌপজরবহন 

কণপ থাণরিন ২০১৭-২০১৮ আনুণতাজষক প্রদান 

৯৬ 

জবদুযৎ জবভাগ বাংিাণদি জবদুযৎ উন্নয়ন সবাি থ 

২০১৮-২০১৯ পল্লী জবদুযৎ অনিাইন েংণ্াগ জেণস্টম 

৯৭ ২০১৮-২০১৯ জবি অন ওণয়ব 

৯৮ শ্রম ও কম থেংস্থান মন্ত্রোি়্  শ্রম অজিদপ্তর ২০১৭-২০১৮ শ্রজমণকর স্বাস্থয কর্া’ নামক অযাপে 

http://www.mole.gov.bd/
http://www.dol.gov.bd/


ক্রম মন্ত্রোিয়/জবভাগ অজিদপ্তর/েংস্থা অর্ থবছর সেবার নাম 

৯৯ সুরক্ষা সেবা জবভাগ মাদকদ্রব্য জনয়ন্ত্রে অজিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ 

Dangerous Drugs License(Service Procces 

Simplification) 

১০০ 

পজরণবি, বন ও িিবায়ু পজরবতথন 

মন্ত্রোি়্ 
পজরণবি অজিদপ্তর 

২০১৪-২০১৫ ছাড়পত্র প্রজক্রয়া (েব্যি সশ্রনীর ছাড়পত্র প্রদান) 

১০১ ২০১৪-২০১৫ ছাড়পত্র প্রজক্রয়া (কমিা ক সশ্রনীর ছাড়পত্র প্রদান) 

১০২ ২০১৪-২০১৫ ছাড়পত্র প্রজক্রয়া (কমিা খ সশ্রনীর ছাড়পত্র প্রদান) 

১০৩ ২০১৪-২০১৫ ছাড়পত্র প্রজক্রয়া (িাি সশ্রনীর ছাড়পত্র প্রদান) 

১০৪ ২০১৭-২০১৮ ই -োটি থজফণকট প্রদান (েকি কযাটাগরী) 

১০৫ ২০১৮-২০১৯ জিল্পপ্রজতষ্ঠাণনর তরি, বাণয়াবীয় বিথ ও িণের গুনগত মান জবণিষে 

১০৬ অভযন্তরীে েম্পদ জবভাগ িাতীয় েঞ্চয় অজিদপ্তর 

  

১০৭ 

েড়ক পজরবহন ও মহােড়ক 

জবভাগ। 
বাংিাণদি েড়ক পজরবহন কর্তথপক্ষ 

২০১৪-২০১৫ 

িান থার ড্রাইজভং িাইণেন্স ইসুয [ ইণিক্ট্রজনক িান থার ড্রাইজভং িাইণেন্স ইসুয (জবআরটিএ োজভ থে 

সপাট থাি) ]  

১০৮ ২০১৪-২০১৫ 

স্মাট থকাি থ ড্রাইজভং িাইণেন্স ইসুয [ ইণিক্ট্রজনক িান থার ড্রাইজভং িাইণেন্স ইসুয (জবআরটিএ 

োজভ থে সপাট থাি) ]  

১০৯ ২০১৪-২০১৫ 

স্মাট থকাি থ ড্রাইজভং িাইণেন্স নবায়ন [ ইণিক্ট্রজনক িান থার ড্রাইজভং িাইণেন্স ইসুয (জবআরটিএ 

োজভ থে সপাট থাি) ]  

১১০ ২০১৪-২০১৫ সমাটর্ান জনবন্ধন [ ইণিক্ট্রজনক িান থার ড্রাইজভং িাইণেন্স ইসুয (জবআরটিএ োজভ থে সপাট থাি) ]  

১১১ ২০১৪-২০১৫ 

সমাটর্াণনর জফটণনে নবায়ন [ ইণিক্ট্রজনক িান থার ড্রাইজভং িাইণেন্স ইসুয (জবআরটিএ োজভ থে 

সপাট থাি) ]  

১১২ 

েমািকল্যাে মন্ত্রোিয় েমািণেবা অজিদপ্তর 

২০১৭-২০১৮ ক্ষুদ্রঋে কা্ থক্রম 

১১৩ ২০১৮-২০১৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্রজিক্ষে 

১১৪ ২০১৮-২০১৯ সস্বচ্ছাণেবী েংস্থা জনবন্ধন 

১১৫ ২০১৮-২০১৯ ভাতা কা্ থক্রম 

১১৬ 

অর্ থ জবভাগ 
বাংিাণদি হাউে জবজডং ফাইনান্স 

কণপ থাণরিন 

২০১৮-২০১৯ ঋে সেবা প্রদান প্রজক্রয়া 

১১৭ ২০১৮-২০১৯ সপনিন সেবা প্রজক্রয়া 

১১৮ ২০১৮-২০১৯ দজিিপত্র সফরত প্রজক্রয়া 



ক্রম মন্ত্রোিয়/জবভাগ অজিদপ্তর/েংস্থা অর্ থবছর সেবার নাম 

১১৯ 

কৃজষ মন্ত্রোিয় বাংিাণদি কৃজষ গণবষো কাউজন্সি 

২০১৮-২০১৯ প্রকণল্পর জবি ভাউচার এর জবপরীণত অর্ থ প্রদান 

১২০ ২০১৭-২০১৮ সেবা েহজিকরে দৃষ্টান্ত: খুচরা ও পাইকাজর বািাইনািক িাইণেনন্স প্রদান/ নবায়ন সেবা 

১২১ ২০১৭-২০১৮ 

বাজষ থক ফেি উৎপাদন কম থসূচীর আওতায় জবজভন্ন ফেণির আবাদ ও উৎপাদন িক্ষযমাত্রা 

জনি থারে 

১২২ 

গৃহায়ে ও গেপূতথ মন্ত্রোিয় রািিানী উন্নয়ন কর্তথপক্ষ(রািউক) 

২০১৮-২০১৯ সবেরকারী আবাজেক প্রকণল্পর ভূজম উন্নয়ন জবজিমািা এর আওতায় উণদ্যাক্তা জনবন্ধীকরে 

১২৩ ২০১৮-২০১৯ নকিা/ইমারত জনম থাে অনুণমাদন 

১২৪ ২০১৮-২০১৯ হস্তান্তরসূণত্র/দান(সহবা)/ বন্টনসূণত্র নামিারী (িট/ ফ্ল্যাট) 

১২৫ ২০১৮-২০১৯ হস্তান্তর/ দানপত্র/বন্টণনর অনুমজত 

১২৬ 

মাধ্যজমক ও উচ্চ জিক্ষা জবভাগ 
বাংিাণদি জিক্ষাতথ্য ও পজরেংখ্যান 

ব্যযণরা (ব্যানণবইে) 

২০১৮-২০১৯ জিক্ষা পজরেংখ্যান সেবা 

১২৭ ২০১৮-২০১৯ পণদান্নজত সেবা 

১২৮ ২০১৮-২০১৯ িাইণেজর সেবা 

১২৯ ২০১৮-২০১৯ Education GIS 

১৩০ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রোিয় বস্ত্র পজরদপ্তর 

২০১৮-২০১৯ ্াবতীয় ছুটি সেবা 

১৩১ ২০১৮-২০১৯ সপনিন সেবা 

১৩২ ২০১৮-২০১৯ প্রর্ম এিহক আইআরজে 

১৩৩ ২০১৮-২০১৯ মাজিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা পজরবতথন 

১৩৪ 

পল্লী উন্নয়ন ও েমবায় জবভাগ েমবায় অজিদপ্তর 

২০১৮-২০১৯ েমবায় েজমজতর জনরীক্ষা প্রজক্রয়া েহজিকরে 

১৩৫ ২০১৮-২০১৯ ব্যবস্থাপনা কজমটির জনব থাচন প্রজক্রয়া েহজিকরে 

১৩৬ ২০১৮-২০১৯ েমবায় েজমজতর জবণরাি জনষ্পজি প্রজক্রয়া েহজিকরে 

১৩৭ 

শ্রম ও কম থেংস্থান মন্ত্রোিয় 
কিকারখানা ও প্রজতষ্ঠান পজরদি থন 

অজিদপ্তর 

২০১৮-২০১৯ অজভণ্াগ গ্রহে ও জনষ্পজি 

১৩৮ ২০১৮-২০১৯ িাইণেন্স গ্রহে কা্ থক্রম 

১৩৯ কৃজষ মন্ত্রোিয় মৃজিকা েম্পদ উন্নয়ন ইনজস্টটিউট 

  
১৪০ কৃজষ মন্ত্রোিয় বাংিাণদি কৃজষ উন্নয়ন কণপ থাণরিন ২০১৮-২০১৯ সেচ িীম সেবা 

১৪১ প্রিানমন্ত্রীর কা্ থািয় এনজিও জবষয়ক ব্যযণরা ২০১৭-২০১৮ প্রকল্প অনুণমাদন ও অর্ থছাড় প্রজক্রয়া 



ক্রম মন্ত্রোিয়/জবভাগ অজিদপ্তর/েংস্থা অর্ থবছর সেবার নাম 

১৪২ ২০১৭-২০১৮ জবণদিী জবণিষজ্ঞ জনণয়াগ পত্র েতযায়ন ও কা্ থানুমজত 

১৪৩ প্রিানমন্ত্রীর কা্ থািয় 

পাবজিক প্রাইণভট পাট থনারিীপ 

অজফে ২০১৮-২০১৯ ট্রানণিকিন এিভাইিার জনণয়াগ েহজিকরন 

১৪৪ সনৌ-পজরবহন মন্ত্রোিয় বাংিাণদি স্থি বির কর্তথপক্ষ ২০১৭-২০১৮ ব্যজড়মারী স্থিবিণর আমদাজনকৃত পেবাহী গাজড়র ওিন েহজিকরে 

১৪৫ 

প্রবােী কল্যাে ও দ্ববণদজিক 

কম থেংস্থান মন্ত্রোিয় 

বাংিাণদি ওভারেীি এমিয়ণমন্ট 

এন্ড োজভ থণেে জিাঃ (সবাণয়ণেি) 

২০১৮-২০১৯ জবণদি গমণনচ্ছুক প্রার্ীণদর পােণপাট থ সফরত প্রদান 

১৪৬ ২০১৮-২০১৯ জবণদিগামী কমীণদর বজহগ থমন ছাড়পণত্রর সচক প্রদান (অভযন্তরীে সেবা) 

১৪৭ ২০১১-২০১২ দজক্ষে সকাজরয়া গমণনচ্ছুকণদর অনিাইণন আণবদন গ্রহে 

১৪৮ 

মৎস্য ও প্রাজেেম্পদ মন্ত্রোিয় প্রাজেেম্পদ অজিদপ্তর 

২০১৭-২০১৮ আমদাজনকৃত দ্রব্যাজদর (ঔষি/খাণদ্য উপকরে ইতযাজদ) অনাপজি েনদ (NOC) প্রদান 

১৪৯ ২০১৭-২০১৮ পশুখাদ্য নমুনা জবণিষে ও প্রজতণবদন প্রদান কা্ থক্রম 

১৫০ ২০১৭-২০১৮ সপাজি খামার সরজিণেিন সেবা প্রদান 

১৫১ ২০১৭-২০১৮ সপনিন সেবা প্রদান 

১৫২ 

মুজক্তযুদ্ধ জবষয়ক মন্ত্রোিয় িাতীয় মুজক্তণ্াদ্ধা পজরষদ (িামুকা) 

২০১৮-২০১৯ মুজক্তণ্াদ্ধা জহণেণব তাজিকাভুজক্তর আণবদণনর হািনাগাদ তথ্য প্রদান 

১৫৩ ২০১৮-২০১৯ মুজক্তণ্াদ্ধা েংজিষ্ট েজমজত/ েংগঠণনর জনবন্ধনকরে 

১৫৪ ২০১৮-২০১৯ মন্ত্রোিয়/দপ্তর/েংস্থা কর্তথক চাজহত তথ্য প্রদান। 

১৫৫ ২০১৮-২০১৯ জবি পজরণিাি 

১৫৬ 

েড়ক পজরবহন ও মহােড়ক 

জবভাগ 
েড়ক ও িনপর্ অজিদপ্তর 

২০১৬-২০১৭ 

েড়ক জনম থাণের জবজভন্ন উপকরে ও জনম থাে োমগ্রী েড়ক গণবষোগাণর পরীক্ষাকরে কা্ থক্রম 

েহিীকরে 

১৫৭ ২০১৭-২০১৮ েওি এর জবজভন্ন েরঞ্জাম ও ্ন্ত্রপাজত জবজভন্ন উন্নয়ন কাণি ভাড়ায় প্রদান 

১৫৮ ২০১৮-২০১৯ পজরদি থন্ান সমরামতকরে েহিীকরে 

১৫৯ ২০১৮-২০১৯ e_M & E 

১৬০ জিল্প মন্ত্রোিয় 

সপণটন্ট, জিিাইন ও সট্রিমাকথে 

অজিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ সট্রিমাকথ োচ থ জরণপাট থ প্রদান 

১৬১ েংস্কৃজত জবষয়ক মন্ত্রোিয় গেগ্রন্থাগার অজিদপ্তর ২০১৭-২০১৮ েম্প্রোরনমূিক সেবা 

১৬২ 

জিল্প মন্ত্রোিয় 
বাংিাণদি সকজমকযাি ইন্ড্রাজেি 

কণপ থাণরিন 

২০১৮-২০১৯ ইউজরয়া,টিএেজপ ওজিএজপ োর জবতরন 

১৬৩ ২০১৮-২০১৯ জিিার জনণয়াগ 



ক্রম মন্ত্রোিয়/জবভাগ অজিদপ্তর/েংস্থা অর্ থবছর সেবার নাম 

১৬৪ ২০১৮-২০১৯ ্াবতীয় ছুটি সেবা 

১৬৫ ২০১৮-২০১৯ অনিাইণন তথ্য প্রদান 

১৬৭ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রোিয় যুব উন্নয়ন অজিদপ্তর ২০১৭-২০১৮ প্রজিক্ষে েনদ প্রদান েহজিকরে 

১৬৮ 

প্রার্জমক ও গেজিক্ষা মন্ত্রোিয় প্রার্জমক জিক্ষা অজিদপ্তর 

২০১৬-২০১৭ সপনিন সেবা েহজিকরে 

১৬৯ ২০১৭-২০১৮ ই-সপনিন জেণস্টম 

১৬৯ ২০১৮-২০১৯ পােণপাট থকরণের অনুমজত প্রদান 

১৭০ ২০১৮-২০১৯ উচ্চতর জিক্ষা গ্রহোণর্ থ অধ্যয়ণনর অনুমজত প্রদান 

১৭১ শ্রম ও কম থেংস্থান মন্ত্রোিয় কিকারখানা ও প্রজতষ্ঠান পজরদি থন 

অজিদপ্তর, 

২০১৮-২০১৯ োজভ থে রুি 

১৭২ গৃহায়ে ও গেপূতথ মন্ত্রোিয় িাতীয় গৃহায়ন কর্তথপক্ষ ২০১৮-২০১৯ সখিাপী জকজস্তর টাকা িমা সদয়ার অনুমজত 

১৭৩ অর্ থ জবভাগ 

 

বাংিাণদি হাউে জবজডং ফাইনান্স 

কণপ থাণরিন 

২০১৮-২০১৯ ঋণের মাজেক জকজস্ত িমাদান পদ্ধজত 

১৭৪ জিল্প মন্ত্রোিয় প্রিান বয়িার পজরদি থণকর কা্ থািয় ২০১৮-২০১৯ বয়িার জনবন্ধন 

 

 


