বাাংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদবষিা ইনণিটিউট
সাভার, ঢাকা
www.blri.gov.bd

সসবা প্রোন প্রণিশ্রুণি (Citizen’s Charter)
১. রূপকল্প ও অণভলক্ষ্যঃ
রূপকল্পঃ সেদশর প্রাণিসম্পদের উন্নয়দন জািীয় চাণিোর ণনণরদে গদবষিা কার্ যক্রম পণরচালনা ও প্রযুণি উদ্ভাবন।
অণভলক্ষ্যঃ গদবষিালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুণি প্রদয়াগ ও প্রাথণমক সম্প্রসারদির মাধ্যদম প্রাণিসম্পদের উৎপােন ও উৎপােনশীলিা বৃণি কদর প্রাণিজ আণমদষর চাণিো পূরি, োদ্য ও পুণি সরবরাদি স্বয়াংসম্পূন যিা অজযন
এবাং কমযসাংস্থান ও োণরদ্র ণবদমাচদন জািীয় প্রাণিসম্পে উৎপােন ও ণবপনন ব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভবনা ণচণিিকরি।

২. প্রণিশ্রুি সসবাসমূি

২.১. নাগণরক সসবাঃ
ক্রণমক

সসবার নাম

সসবা প্রোন পিণি

(১)

(২)

(৩)
োমারী ও উদদ্যািাবৃন্দ
িাদের সমস্যা ণবষদয়
সরাসণর ইনণিটিউদট
সর্াগাদর্াগ এবাং সাংণিি
ণবজ্ঞানীর ণনকট িদি
পরামশয গ্রিি

সপাণি ও প্রাণিসম্পদের
উন্নয়দন কাণরগণর পরামশয
প্রোন
১

উদ্ভাণবি উন্নি জাদির
কাটিাং ণবিরি
২

ডার

আদবেনপত্র গ্রিদির মাধ্যদম
ণবএলআরআই প্রধান
কার্ যালয় ও আঞ্চণলক সকন্দ্র
িদি সরাসণর ণবিরি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাণিস্থান
(৪)
প্রণশক্ষ্ি, পণরকল্পনা ও প্রযুণি
পরীক্ষ্ি ণবভাগ ও সাংণিি
ণবভাদগ সরাসণর বা স াদন
সর্াগাদর্াগ

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পিণি
(৫)
ণবনামূদল্য

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা
(৬)
১ (এক)
কার্ যণেবস

(আদবেন পত্র)
গদবষিা োমার, ণবএলআরআই
ও আঞ্চণলক সকন্দ্র

ণনধ যাণরি মূল্য ণিসাব শাোয়
জমাোন
১) মূল্য িাণলকা (কাটিাং েরচ
ব্যািীি):
ক) জামযান ও পাকচাং ঘাস- প্রণি
িাজার ৬০ (ষাট) টাকা
ে) অন্যান্য ঘাস- প্রণি িাজার
৪০ (চণিশ) টাকা

৭ (সাি)
কার্ যণেবস
(পর্ যাি কাটিাং
মজুে থাকদল)

*চাষকৃি জণমদি
ণবএলআরআই-এর সাইনদবাড য
স্থাপন বাধ্যিামূলক
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োণয়ত্বপ্রাি কমযকিযা
(নাম, পেণব, স ান ও ইদমইল)
(৭)
সমাঃ সরজাউল িাই রাণকব
ঊর্ধ্যিন ববজ্ঞাণনক কমযকিযা
প্রণশক্ষ্ি পণরকল্পনা ও প্রযুণি পরীক্ষ্ি ণবভাগ
স ান- ০১৭২৮১৬৮৮৬১
ই-দমইল- rakib_rezaul@blri.gov.bd
ও
সাংণিি ণবভাগ এর কমযকিযাবৃন্দ
শামীম আিদমে
ঊর্ধ্যিন ববজ্ঞাণনক কমযকিযা (গদবষিা োমার)
সমাবাইল: ০১৭৩৭২৯৩০৪৯
ই-দমইল- sahmed@blri.gov.bd

ক্রণমক

৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাণিস্থান
(আদবেন পত্র)
সপাণি উৎপােন গদবষিা ণবভাগ

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পিণি
ণনধ যাণরি মূল্য ণিসাব শাোয়
জমাোন
১) মূল্য িাণলকাঃ
ক) িযাণচাং ণডম- ১০ (েশ) টাকা
ে) মুরণগর বাচ্চা- ১৫ (পদনদরা)
টাকা

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা
ক) িযাণচাং ণডমষাট (৬০)
কার্ যণেবস
(পর্ যাি িযাণচাং
ণডম মজুে
থাকদল)
ে) মুরণগর বাচ্চা৯০ (নব্বই)
কার্ যণেবস
(পর্ যাি মুরণগর
বাচ্চা মজুে
থাকদল)

োণয়ত্বপ্রাি কমযকিযা
(নাম, পেণব, স ান ও ইদমইল)
ড. শাণকলা ারুক
প্রধান ববজ্ঞাণনক কমযকিযা
ও
ণবভাগীয় প্রধান
সপাণি উৎপােন গদবষিা ণবভাগ
সমাবাইল: ০১৭১২২০৫২২৩
ই-দমইল- shakila@blri.gov.bd

সাংণিি উপদজলার
প্রাণিসম্পে কমযকিযার
সুপাণরশসি আদবেন

(আদবেন পত্র)
িাগল ও সভড়া উৎপােন
গদবষিা ণবভাগ

ণনধ যাণরি মূল্য ণিসাব শাোয়
জমাোন
প্রণি সকণজ মূল্য–
২০০ (দুইশি) টাকা (+১২.৫%
ভযাট)

৯০ (নব্বই)
কার্ যণেবস
(পর্ যাি প্রজনন
পাঠা মজুে
থাকদল)

োমারীদের সথদক
আদবেনপত্র গ্রিদির মাধ্যদম

(আদবেন পত্র)
প্রণশক্ষ্ি, পণরকল্পনা ও প্রযুণি
পরীক্ষ্ি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

৯০ (নব্বই)
কার্ যণেবস
(প্রণশক্ষ্ি সূণচ
অনুর্ায়ী)

ড. িাদেক আিদমে
প্রধান ববজ্ঞাণনক কমযকিযা
ও
ণবভাগীয় প্রধান (অণিঃ োঃ)
িাগল ও সভড়া উৎপােন গদবষিা ণবভাগ
সমাবাইল: ০১৭১২১৮৯২১২
ই-দমইলsadek.ahmed@blri.gov.bd
সমাঃ সরজাউল িাই রাণকব
ঊর্ধ্যিন ববজ্ঞাণনক কমযকিযা
প্রণশক্ষ্ি পণরকল্পনা ও প্রযুণি পরীক্ষ্ি ণবভাগ
স ান- ০১৭২৮১৬৮৮৬১
ই-দমইল- rakib_rezaul@blri.gov.bd

সসবার নাম

সসবা প্রোন পিণি

স্বল্পমূদল্য উন্নি জাদির সেণশ
মুরণগ ও ণবএলআরআই
উদ্ভাণবি মুরণগর বাচ্চা ও
িযাণচাং ণডম ণবিরি –
জাদির নাম১) শুভ্রা (সলয়ার)
২) স্বি যা (সলয়ার)
৩) মাণিকালার সটণবল ণচদকন
(এমণসটিণস)
৪) সেশী মুরণগ ক) কমন সেশী
ে) ণিণল
গ) গলাণিলা
৫) িাঁস
৬) সকাদয়ল
স্বল্পমূদল্য উন্নি জাদির িাগল
ও সভড়ার প্রজনন পাঠা ণবিরি

সাংণিি উপদজলার
প্রাণিসম্পে কমযকিযার
সুপাণরশসি আদবেন

োমারী ও উদদ্যািাগিদক প্রািী
ও সপাণি প্রযুণি ণবষয়ক
প্রণশক্ষ্ি প্রোন

৪

৫
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২.২ প্রাণিষ্ঠাণনক সসবাঃ
ক্রণমক

সসবার নাম

সসবা প্রোন পিণি

(১)

(২)
ণবণভন্ন েিদরর েসড়া আইন/ণবণধ/নীণিমালা ও
অন্যান্য ণবষদয় মিামি প্রোন

(৩)
পত্র
সর্াগাদর্াগ/ইদমইদল
প্রাি আদবেদনর
মাধ্যদম
পত্র
সর্াগাদর্াগ/ইদমইদল
প্রাি আদবেদনর
মাধ্যদম

১

ণবণভন্ন সরকাণর/সবসরকাণর প্রণিষ্ঠাদনর সাদথ ণিপাণক্ষ্ক চুণি/সমদ ািা স্মারক সাক্ষ্র
২
িথ্য অবমুিকরি
৩

পত্র/ইদমইদল ণনধ যাণরি
রম্যাদট প্রাি
আদবেদনর
পণরদপ্রণক্ষ্দি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাণিস্থান
(৪)
পত্র/আদবেন;
প্রণশক্ষ্ি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীক্ষ্ি ণবভাগ

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পিণি
(৫)
ণবনামূদল্য

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা
(৬)
১০ (েশ)
কার্ যণেবস

চুণি স্থাপদনর প্রস্তাব ও
অন্যান্য প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্রাণে;
প্রণশক্ষ্ি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীক্ষ্ি ণবভাগ
(আদবেন পত্র)
সাদপাট য সাণভযস ণবভাগ

ণবনামূদল্য

৩০ (ণত্রশ)
কার্ যণেবস

১) প্রদয়াজনীয়
সক্ষ্দত্র িদথ্যর
ণনধ যাণরি মূল্য
ণিসাব শাোয়
জমাোন
২) ণবনামূদল্য

৩০ (ণত্রশ)
কার্ যণেবস
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োণয়ত্বপ্রাি কমযকিযা
(নাম, পেণব, স ান ও ইদমইল)
(৭)
সমাঃ সরজাউল িাই রাণকব
ঊর্ধ্যিন ববজ্ঞাণনক কমযকিযা
প্রণশক্ষ্ি পণরকল্পনা ও প্রযুণি পরীক্ষ্ি ণবভাগ
স ান- ০১৭২৮১৬৮৮৬১
ই-দমইল- rakib_rezaul@blri.gov.bd

সেবদজযাণি সঘাষ
িথ্য কমযকিযা
সমাবাইল: ০১৯১৩৮১০৮৭১
ই-দমইলdevjyotighosh@blri.gov.bd

২.৩. আভযন্তরীি সসবাঃ
ক্রণমক

সসবার নাম

সসবা প্রোন পিণি

(১)

(২)
ইনণিটিউদট কমযরি সকল কমযকিযার আইণসটি
সম্পণকযি কাণরগরী সিায়িা ও রক্ষ্নাদবক্ষ্ি

(৩)
আইণসটি শাোয় আদবেনপত্র
গ্রিদির মাধ্যদম

অবসরপ্রাি কমযকিযা/কমযচারীগদির অবসর উত্তর
ছুটি, ও গ্রাচুইটি/দপনশন মঞ্জুণরর ব্যবস্থা করা

আদবেনপত্র গ্রিদির মাধ্যদম

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
এবাং প্রাণিস্থান
(৪)
(আদবেন পত্র)
আইণসটি শাো

১

২
৩
৪
৫

কমযকিযা/কমযচারীগদির ণসণপএ অণগ্রম মঞ্জুণরর আদবেনপত্র গ্রিদির মাধ্যদম
ব্যবস্থা করা
কমযকিযা/কমযচারীগদির শৃঙ্খলাজণনি অণভদর্াগ
অণভদর্াগ প্রণিকার
উপস্থাপন ও ণনষ্পণত্ত
ব্যবস্থাপনা অনুর্ায়ী অণভদর্াগ
োণেদলর মাধ্যদম
বণি:বাাংলাদেশ গমদন পাসদপাট য প্রাণির জন্য আদবেনপত্র গ্রিদির মাধ্যদম
অনাপণত্ত (NOC) প্রোদনর ব্যবস্থা করা
োিণরক কাদজ গাড়ী সরবরাদির ব্যবস্থা করা

আদবেনপত্র গ্রিদির মাধ্যদম

৬
৭

৮

প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী সকল ৪থ য সিিীর কমযচারীদের
সপাষাক সরবরাদির ব্যবস্থা করা

সরকাণর ণনয়মানুর্ায়ী
আদবেনপদত্রর মাধ্যদম

অণ স, ল্যাব ও ণবণভন্ন গদবষিা সসদড কাণরগণর
সিায়িা, সর্মন- ণবদুযৎ, গ্যাস ও পাণনর সাংদর্াগ
প্রোন ও সমরামি

আদবেনপত্র গ্রিদির মাধ্যদম

(আদবেন পত্র)
সাদপাট য সাণভযস
ণবভাগ
(আদবেন পত্র)
ণিসাব শাো
(ণজআরএস)
সাদপাট য সাণভযস
ণবভাগ
(আদবেন পত্র)
সাদপাট য সাণভযস
ণবভাগ
(আদবেন পত্র)
সাদপাট য সাণভযস
ণবভাগ
(আদবেন পত্র)
সাদপাট য সাণভযস
ণবভাগ
(আদবেন পত্র)
প্রদকৌশল শাো
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সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ
পিণি
(৫)
ক) প্রদয়াজনীয়
র্ন্ত্াাংশ বা
রক্ষ্িাদবক্ষ্ি
ব্যয়
ে) ণবনামূদল্য
ণবনামূদল্য

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োণয়ত্বপ্রাি কমযকিযা
(নাম, পেণব, স ান ও ইদমইল)

(৬)
৩০ (ণত্রশ) কার্ যণেবস

(৭)
সমািাম্মে লুৎফুল িক
ণসদিম এনাণলি
স ান: ৭৭৯১৬৮২
সমাবাইল: ০১৭১১৪৪৬২৪৬
ই-দমইল- sa@blri.gov.bd
সমাঃ এনামুল িক েন্দকার
ণিসাবরক্ষ্ি কমযকিযা (অঃ োঃ)
স ান: ৭৭৯১৬৯৩
সমাবাইল: ০১৭৩৩১০৬০৪৪
ই-দমইল- ao@blri.gov.bd
সমাঃ আজিারুল আণমন
অণিণরি পণরচালক
সাদপাট য সাণভযস ণবভাগ
স ান: ৭৭৯১৬৭৩
ই-দমইল- ad@blri.gov.bd

৩০ (ণত্রশ) কার্ যণেবস

ণবনামূদল্য

১০ (েশ) কার্ যণেবস

ণবনামূদল্য

৬০ (ষাট) কার্ যণেবস

ণবনামূদল্য

৭ (সাি) কার্ যণেবস

ণবনামূদল্য

২ (দুই) কার্ যণেবস

ণবনামূদল্য

৬০ (ষাট) কার্ যণেবস

ণবনামূদল্য

দুই (২) কার্ যণেবস

সমাঃ আশরাফুল ইসলাম
ণনব যািী প্রদকৌশলী
স ানঃ ৭৭৯১৬৮৯
সমাবাইলঃ ০১৮১২০৪২১৫১
ই-দমইল- xen@blri.gov.bd

২.৪. আওিাধীন আঞ্চণলক সকন্দ্র ও উপদকন্দ্র কর্তক
য প্রেত্ত সসবাঃ







কৃষদকর বাণড়/োমাদর পরীক্ষ্ামূলক প্রেশযনী স্থাপন এবাং প্রযুণির গ্রিিদর্াগ্যিা র্াচাই ও প্রেশযন।
প্রযুণি ণবষদয় সম্প্রসারিকমী সাংদর্াগ োমারী ও উদদ্যািাদের প্রণশক্ষ্ি প্রোন।
প্রযুণি পুণস্তকা, প্রণশক্ষ্ি ম্যানুদয়ল এবাং ণডণজটাল িথ্য সামগ্রী বিরী এবাং বুকদলট/ণল দলট ণবিরি।
কমযশালা, প্রযুণি সমলা, আদলাচনা সভা ইিযাণে আদয়াজন করা।
প্রাকৃণিক দুদর্ যাদগর সময় এবাং পরবিী কাদল প্রাণিোদ্য ও ণচণকৎসা সিায়িা প্রোন।
জনগুরুত্বপূি য ও জরুরী প্রদয়াজদন সরকাণর ণনদে যদশ োদ্য ও প্রাণিস্বাস্থয ণবষয়ক নমুনা সাংগ্রি , ণবদিষি ও করিীয় ণনধ যারি এবাং োমারী ও উদদ্যািাদের সিায়িা প্রোন।

৩) আপনার কাদি আমাদের প্রিযাশাঃ
ক্রণমক
১
স্বয়াংসম্পূি য আদবেন প্রোন।

প্রণিশ্রুি/কাণিি সসবা প্রাণির লদক্ষ্য করিীয়

২

র্থার্থ প্রণক্রয়ায় ণনধ যাণরি সসবামূল্য পণরদশাধ করা।

৩

সাক্ষ্াদির জন্য ণনধ যাণরি সমদয়র পূদব যই উপণস্থি থাকা।

৪

উত্তম ব্যবিার এবাং সসবা প্রোদনর জন্য অদপক্ষ্া করার মানণসকিা থাকা।
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৪) অণভদর্াগ প্রণিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):
সসবা প্রাণিদি অসন্তুি িদল োণয়ত্বপ্রাি কমযকিযার সদে সর্াগাদর্াগ করুন । িার কাদি সথদক সমাধান পাওয়া না সগদল ণনদনাি পিণিদি সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অবণিি করুন ।

ক্রণমক

কেন সর্াগাদর্াগ করদবন

কার সদে সর্াগাদর্াগ করদবন

সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা

ণনষ্পণত্তর সময়সীমা

১.

োণয়ত্বপ্রাি কমযকিযা সমাধান
ণেদি না পারদল

অণিণরি পণরচালক (সাঃ সাঃ)
বাাংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদবষিা
ইনণিটিউট

৩০ (ণত্রশ) ণেন

২.

অণভদর্াগ ণনষ্পণত্ত কমযকিযা
ণনণে যি সমদয় সমাধান ণেদি
না পারদল

আণপল কমযকিযা

৩.

আণপল কমযকিযা ণনণে যি
সমদয় সমাধান ণেদি না
পারদল

মণন্ত্পণরষে ণবভাদগর অণভদর্াগ
ব্যবস্থাপনা সসল

জনাব সমাঃ আজিারুল আণমন
স ান: ০১৫৫২৪৫৬৪১৩
সমইল: adblri@blri.gov.bd
অণিণরি পণরচালক, ণবএলআরআই, সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ওদয়ব: www.blri.gov.bd
এস এম স রদেৌস আলম
যুগ্ম সণচব (প্রাণিসম্পে-১)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পে মন্ত্িালয়
স ান: ০১৭৩১৭৪৯৯৯৯
সমইল: js_livestock@mofl.gov.bd
ওদয়ব: www.mofl.gov.bd
অণভদর্াগ গ্রিি সকন্দ্র
৫নাং সগইট, বাাংলাদেশ সণচবালয়, ঢাকা
ওদয়ব: www.grs.gov.bd
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২০ (ণবশ) ণেন

৬০ (ষাট) ণেন

