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ফাাংরাদদ প্রাণণম্পদ গদফলণা ইনণিটিউট 

াবায, ঢাকা 

www.blri.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রণতশ্রুণত (Citizen’s Charter) 

১  .ণবন  ও ণভন  

ণবন: কদরয জন্য ণনযাদ, ম যাপ্ত ও ভানম্মত প্রাণণজ আণভল ণনণিতকযণ। 

ণভন:  খাদ্য ও পুণি যফযাদ স্বয়াংম্পূন যতা অজযন, কভ যাংস্থান ও দাণযদ্র ণফদভাচদন জাতীয় প্রাণণম্পদ উৎাদন ও ণফনন ব্যফস্থায ভস্যা ও ম্ভফনা ণবণিক গদফলণায ভাধ্যদভ এফাং জ্ঞান ও প্রযুণি উদ্ভাফন 

এফাং এয প্রাথণভক ম্প্রাযণ 

২  .প্রণতশ্রুত  সফামূ 

২ .১ (নাগণযক সফা  :                                            

ক্রণভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধণত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাণপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ণযদাধ দ্ধণত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ, দণফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

সাণি ও প্রাণণম্পদদয উন্নয়ন এয 

রদযে প্রদয়াজনীয় দমাগীতা 

খাভাযী/উদ্োিাবৃন্দ তাদদয ভস্যা 

ণফলদয় যাণয ইনণিটিউদট 

সমাগাদমাগ এফাং াংণিি ণফজ্ঞানীয 

ণনকট দত যাভ য গ্রণ কদযন। 

প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ 

ণফবাগ/ াংণিি ণফবাগ 

ণফনামূদল্য প্রণতণদন অণপ 

কাম যণদফদ 

 ড. নাণযন সুরতানা 

প্রধান বফজ্ঞাণনক কভ যকতযা ও ণফবাগীয় প্রধান 

সপান-৭৭৯১৬৮৫ 

সভাফাইর: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪ 

ই-সভইর- 

nassul2003@yahoo.com 

াংণিি ণফবাগ এয কভ যকতযা 

২ 

উদ্ভাণফত উন্নত জাদতয পডায 

ীড/কাটিাং ণফতযণ 

ণফএরআযআই দয দপ্তয 

খাভায/আঞ্চণরক সকন্দ্র দত যাণয 

ণফতযণ। সপান/ই-সভইর 

মুখ্য বফজ্ঞাণনক 

কভ যকতযা (দাণি 

উৎাদন)/াংণিি 

প্রকল্প-ণযচারক 

ণনধ যাণযত মূল্য াযা ফছয ড. নাথুযাভ যকায 

প্রকল্প-ণযচারক 

সপান- ৭৭৯১৬৮৩ 

সভাফাইর: ০১৭১১-৭৩৩১১৯ 

ই-সভইর-sarkernr62@yahoo.com 

৩ 

উন্নত সদী জাদতয 

মুযগী /ছাগর/সবো/াাা/লাে/ফকনা গক 

 ণফতযণ  

উদ্ভাণফত সদী উন্নত 

লাে/ফকনা/ছাগর/দবোয উৎাদন 

দযতা খাভাযী ম যাদয় মাচাইদয়য 

রদযে ণফতযণ 

াংণিি ণফবাগ 

প্রাণী উৎাদন/ছাগর 

ও সবো উৎাদন 

/দাণি উৎাদন 

ণনধ যাণযত মূল্য প্রদয়াজনীয় াংখ্যক 

প্রাণণ প্রাণপ্ত াদদয 

াভীভ আদভদ 

ঊর্ধ্যতন বফজ্ঞাণনক কভ যকতযা 

সভাফাইর: ০১৭৩৭২৯৩০৪৯ 

ই-সভইর-

sahmed_blri@yahoo.com 

ও 
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ক্রণভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধণত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাণপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ণযদাধ দ্ধণত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ, দণফ, সপান ও ইদভইর) 

াংণিি ণফবাদগয কভ যকতযা 

৪ 

সাণি প্রাণণখাদ্য ণফদিলন খাভাযীদদয চাণদা অনুমায়ী ণনধ যাণযত 

মূদল্য খাদ্য নমুনা ণফদিলন। 

াংণিি ণফবাগ 

প্রাণী উৎাদন/দাণি 

উৎাদন 

ণনধ যাণযত মূল্য বদণনক/াপ্তাণক ড. ণফপ্লফ কুভায যায় 

এএও ও ল্যাফ ইনচাজয, প্রাণী উৎাদন 

ভাসুদ যানা, বফজ্ঞাণনক কভ যকতযা 

৫ 

সাণি ও প্রাণণস্বাস্থে াংণিি সযাগ 

ণনণ যয় 

খাভাযী এফাং যকাণয ও সফযকাণয 

াংস্থা দত প্রাপ্ত স্বাস্থে নমুনায ণফদিলণ 

এফাং যাভ য প্রদান। 

াংণিি ণফবাগ 

সাণি/প্রাণণস্বাস্থে 

ণনধ যাণযত মূল্য প্রণতণদন ড. সভা: ণগয়া উণ্ন 

প্রধান বফজ্ঞাণনক কভ যকতযা ও ণফবাগীয় প্রধান 

প্রাণণস্বাস্থে গদফলণা ণফবাগ 

সপান- ৭৭৯২২০৮ 

সভাফাইর: ০১৭১১-০৫৫৫৯৭ 

ই-সভইর- mgias04@yahoo.com 

৬ 

ম্প্রাযণ াভগ্রী ণফতযণ প্রযুণি বুকদরট  ,ণরপদরট াংণিি  

খাভাযী এফাং ম্প্রাযণ কভংদদয ভাদঝ 

ণফতযণ। 

প্রকানা কভ যকতযা ণফনামূদল্য/ 

ণনধ যাণযত মূল্য 

লান্মাণক/ফাৎণযক সভাোঃ আর-ভামুন 

রাইদেণযয়ান 

সভাফাইর: ০১৯২৪-৯০৭৭৯৭ 

ই-সভইর- almamun.blri@gmail.com  

৭ 

সেণনাংফা ভাা ণদফ উদ্ভাণফত প্রযুণি খাভাযীদদয ভাদঝ 

ম্প্রাযদণয জন্য সদদয ণফণবন্ন 

অঞ্চদর সেণনাং এফাং ভাা ণদফদয 

আদয়াজন। 

প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য লান্মাণক/ফাৎণযক ড. নাণযন সুরতানা 

প্রধান বফজ্ঞাণনক কভ যকতযা ও ণফবাগীয় প্রধান 

সপান-৭৭৯১৬৮৫ 

সভাফাইর: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪ 

ই-সভইর- nassul2003@yahoo.com 

৮ 

জনদচতনতা বৃণদ্ধয রদযে ওদয়ফ 

াইদটয ভাধ্যদভ কর তথ্য উাি 

উস্থান 

সাণি ও প্রাণণম্পদ ণফলদয় 

অনরাইদন প্রচায। 

আইণটি ণফনামূদল্য সম সকান ভয় সভাাম্মদ লুৎফুর ক 

ণদিভ এনাণরি 

সপান: ৭৭৯১৬৮২ 

সভাফাইর: ০১৫৫২৩৮৩৮৮৫ 

ই-সভইর-lutful70yahoo.com 

৯ 

প্রাণণম্পদ ও সাণি ম্পদদয 

অথ যননণতক উন্নয়দন যাভ য প্রদান 

প্রাণণম্পদ ও সাণি সথদক উৎাণদত 

দেয অথ যননণতক ণফদিলদণ দমাণগতা 

ণফলদয় যাণয ইনণিটিউদট সমাগাদমাগ 

এফাং াংণিি ণফজ্ঞানীয ণনকট দত যাভ য 

গ্রণ। 

আথ য-াভাণজক 

গদফলণা ণফবাগ 

ণফনামূদল্য প্রণতণদন অণপ 

কাম যণদফদ 

ড. সভাোঃ এযাদুজ্জাভান 

প্রধান বফজ্ঞাণনক কভ যকতযা ও ণফবাগীয় প্রধান 

আথ য-াভাণজক গদফলণা ণফবাগ 

সপান- ৭৭৯২২০৬ 

সভাফাইর: ০১৭১৬৪৮৪২৩৮ 

ইদভইর: 

ershad1988@hotmail.com 

mailto:ই-মেইল-sarkernr62@yahoo.com
mailto:almamun.blri@gmail.com
mailto:ershaduzzaman@hotmail.com
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২ .২(  দাপ্তণযক সফা 

ক্রণভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধণত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাণপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ণযদাধ দ্ধণত 
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ, দণফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

াংদদয প্রাণণম্পদ াংক্রান্ত ণফণবন্ন প্রদেয 

উিয প্রণয়ন ও সপ্রযণ এফাং াংদীয় স্থায়ী 

কণভটিয কাম যক্রভ ণযচারনা কযা 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর াদাট য াণব য ণফবাগ ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় সভাোঃ া আরভ 

তথ্য কভ যকতযা 

সভাফাইর: ০১৭১১৩৫৫২৩০ 

ই-সভইর-shahalam.dulal@yahoo.com 
২ 

তথ্য অফমুিকযণ ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর াদাট য াণব য ণফবাগ ণফনামূদল্য/ণনধ যাণযত 

মূদল্য 

চাণত তদথ্যয সপ্রণযদত 

৩ 

ভাভান্য যাষ্ট্রণত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফাং 

ভৎস্য ও প্রাণণম্পদ ভন্ত্রী ভদাদয় কর্তযক 

প্রদি ণফণবন্ন ফিৃতায জন্য গদফলণায 

অগ্রগণত ণফলদয় প্রণতদফদন বতণয ও সপ্রযণ  

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় ড. নাণযন সুরতানা 

প্রধান বফজ্ঞাণনক কভ যকতযা ও ণফবাগীয় প্রধান 

সপান-৭৭৯১৬৮৫ 

সভাফাইর: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪ 

ই-সভইর- nassul2003@yahoo.com 

 

 

৪ 
ইনণিটিউদটয কর ণফবাগ ও আঞ্চণরক 

সকন্দ্র দত গদফলণা প্রকল্প প্রস্তাফনা আহ্বান 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 

৫ 

গদফলণা অগ্রগণত ও গদফলণা প্রকল্প 

প্রস্তাফনা চূোন্তকযদণয রদযে কভ যারায 

আদয়াজন 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 

৬ 
গদফলণা প্রস্তাফনামু মাচাই ফাছাই ও 

াংদাধন 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 

৭ 
ণফএরআযআই কণভটি ও কাণযগযী কণভটিয 

ভাধ্যদভ প্রস্তাফনামূ অনুদভাদন 

বা/কভ যারা প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য াংণিি ণফণধ অনুমায়ী 

৮ 
চরভান গদফলণামূ ণযফীযণ/মূল্যায়দনয 

প্রণতদফদদনয উয ব্যফস্থা গ্রণ 

ত্র সমাগাদমাগ প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

webvg~‡j¨ ভদয়য সপ্রযাদট 

প্রদয়াজন সভাতাদফক 

৯ 
গদফলণা/ণযকল্পনা াংক্রান্ত ণফলদয় 

সদী/ণফদদী াংস্থায াদথ ভন্বয় 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য ভদয়য সপ্রযাদট 

প্রদয়াজন সভাতাদফক 

১০ 

প্রাণণম্পদ গদফলণা ণফলদয় ভৎস্য ও 

প্রাণণম্পদ ভন্ত্রণারয় অন্যান্য ভন্ত্রণারয় 

ও াংস্থায াদথ সমাগাদমাগ, ভতাভত প্রদান 

ও বায় সমাগদান 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য ভদয়য সপ্রযাদট 

প্রদয়াজন সভাতাদফক 

১১ 
ণফণবন্ন দপ্তদযয খো নীণতভারায উয 

ভতাভত প্রদান 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য  

১২ ভন্ত্রণারদয়য ভাণক বা ও ণফএআযণয ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও ণফনামূদল্য  
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ক্রণভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধণত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাণপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ণযদাধ দ্ধণত 
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ, দণফ, সপান ও ইদভইর) 

ভন্বয় বায় সমাগদান ও অগ্রগণত 

উস্থান 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

১৩ 
ইনণিটিউদটয ফাণল যক কভ যণযকল্পনা 

বতণযকযণ 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য  

১৪ 
ণনদদ যনানুমায়ী উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফনা 

বতণযকযণ ওভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য  

১৫ 

ভন্ত্রণারদয় সপ্রণযত উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রস্তাফনামূ অনুদভাদদনয প্রণক্রয়া 

অনুযণ 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য  

১৬ 

ণফণবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়দন প্রকল্প 

ণযচারকদদযদক দাপ্তণযক দমাণগতা 

প্রদান 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য  

১৭ 

ফাস্তফায়নাধীন গদফলণা প্রকল্প প্রস্তাফনামূ 

ভাা ম যাদয় ফাস্তফায়ন অগ্রগণত ণযফীযণ 

ও মূল্যায়ন এফাং প্রণতদফদন প্রদান 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য  

১৮ 

ইনণিটিউদটয ফাণল যক গদফলণা কভ যারা ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর াদাট য াণব য ণফবাগ / 

প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য  অণতণযি ণযচারক, াদাট য াণব য ণফবাগ 

সপান: ৭৭৯১৬৭৩ 

ড. নাণযন সুরতানা 

প্রধান বফজ্ঞাণনক কভ যকতযা ও ণফবাগীয় প্রধান 

সপান-৭৭৯১৬৮৫ 

সভাফাইর: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪ 

ই-সভইর- nassul2003@yahoo.com 

১৯ 

ফাণণণজেক অণডট, ণণবর অণডট ও 

বফদদণক াায্যপুি অণডট অণধদপ্তয দত 

ণফণবন্ন ভদয় ণনযীযা প্রণতদফদদন উত্থাণত 

অণডট আণি ণনষ্পণিয ণাফভুণিকযণ 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর ণাফ াখা ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় সখ সভা: ভাবুবুয যভান 

ণাফ যযণ কভ যকতযা 

সপান: ৭৭৯১৬৯৩ 

সভাফাইর: ০১৯১৮১০৩০১৫ 

ই-সভইর- mahbubaoblri@yahoo.com 

২০ 

ণফণবন্ন অণডট অণধদপ্তয দত ণফণবন্ন ভদয় 

ণনযীযা প্রণতদফদদন উত্থাণত অণডট 

আণি ণনষ্পণিয রদযে জফাফ  বতণয ও 

সপ্রযণ 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর ণাফ াখা ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 

২১ 
ণফণবন্ন অণডট অণধদপ্তয দত ণফণবন্ন ভদয় 

ণনযীযা প্রণতদফদদন উত্থাণত অণডট 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর ণাফ াখা ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 
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ক্রণভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধণত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাণপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ণযদাধ দ্ধণত 
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ, দণফ, সপান ও ইদভইর) 

আণি ণনষ্পণিয রদযে ণিযীয় ও 

ণত্রযীয় বা আহ্বাদনয জন্য কাম যত্র 

বতণয ও সপ্রযণ 

২২ 
অণডট আণি ও ণনষ্পণিয ভাণক 

প্রণতদফদন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর ণাফ াখা ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 

২৩ 
ইনণিটিউদটয ফাৎণযক ফাদজট বতণয ও 

অনুদভাদদনয জন্য ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ 

ত্র সমাগাদমাগ/ইদভইর ণাফ াখা ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 

২৪ 

প্রাণণম্পদ ণফলদয় উন্নত প্রযুণি ও 

ব্যফস্থানা ণযকল্পনা ণফলদয় গদফলকদদয 

প্রণযণ প্রদান 

ব্যণি সমাগাদমাগ/ ত্র 

সমাগাদমাগ/ 

সভাফাইর/ইদভইর 

প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য প্রণযণ সূচী অনুমায়ী ড. কাভকন নাায ভণনযা 

ঊর্ধ্যতন প্রণযণ কভ যকতযা 

সপান-৭৭৯১৬৮৫ 

সভাফাইর: ০১৬৭৭১৫৫৬৪১ 

ই-সভইর- monirablri@yahoo.com 

 

ড. নাণযন সুরতানা 

প্রধান বফজ্ঞাণনক কভ যকতযা ও ণফবাগীয় প্রধান 

সপান-৭৭৯১৬৮৫ 

সভাফাইর: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪ 

ই-সভইর- nassul2003@yahoo.com 

 

২৫ 

ইনণিটিউদটয ভানফ ম্পদ উন্নয়দন 

কভ যকতযা/কভ যচাণযদদয জন্য স্থানীয়বাদফ 

স্বল্প সভয়াদী ও দীঘ য সভয়াণদ প্রণযদণয 

ব্যফস্থা কযা 

ব্যণি সমাগাদমাগ/ ত্র 

সমাগাদমাগ/ 

সভাফাইর/ইদভইর 

প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য প্রণযণ সূচী অনুমায়ী 

২৬ 

ইনণিটিউদটয ভানফ ম্পদ উন্নয়দন 

কভ যকতযাদদয জন্য স্বল্প সভয়াদী ও দীঘ য 

সভয়াণদ বফদদণক প্রণযদণয ব্যফস্থা কযা 

ব্যণি সমাগাদমাগ/ ত্র 

সমাগাদমাগ/ 

সভাফাইর/ইদভইর 

প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য প্রণযণ সূচী অনুমায়ী 

২৭ 

খাভাযী উদদ্যিাদদয ণফণবন্ন প্রযুণি ণফলদয় 

প্রণযণ 

ব্যণি সমাগাদমাগ/ ত্র 

সমাগাদমাগ/ 

সভাফাইর/ইদভইর 

প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য প্রণযণ সূচী অনুমায়ী 

২৮ 

ইনণিটিউদটয ণফণবন্ন ম যাদয়য 

কভ যকতযাদদয কণম্পউটায ণফলদয় প্রণযণ 

ব্যণি সমাগাদমাগ/ ত্র 

সমাগাদমাগ/ 

সভাফাইর/ইদভইর 

প্রণযণ, ণযকল্পনা ও 

প্রযুণি যীযণ ণফবাগ 

ণফনামূদল্য প্রণযণ সূচী অনুমায়ী ড. কাভকন নাায ভণনযা 

ঊর্ধ্যতন প্রণযণ কভ যকতযা 

সপান-৭৭৯১৬৮৫ 

সভাফাইর: ০১৬৭৭১৫৫৬৪১ 

ই-সভইর- monirablri@yahoo.com 

 

 

সভাাম্মদ লুৎফুর ক 

ণদিভ এনাণরি 

সপান: ৭৭৯১৬৮২ 

সভাফাইর: ০১৫৫২৩৮৩৮৮৫ 

ই-সভইর- lutful70@yahoo.com 

 

mailto:monirablri@yahoo.com
mailto:monirablri@yahoo.com
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২ .৩ (অবেন্তযীণ সফা  

ক্রণভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধণত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফাং প্রাণপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ণযদাধ দ্ধণত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ, দণফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

জাতীয় অনুষ্ঠান উদমান গদফলণায পরাপর উস্থান 

ণফণবন্ন সণভনায ও কভ যারায 

আদয়াজন 

ণফএরআযআই ণদ্ধান্ত অনুমায়ী যকায কর্তযক 

সঘাণলত ণনধ যাণযত 

ভদয় 

অণতণযি ণযচারক 

 াদাট য াণব য ণফবাগ 

সপান: ৭৭৯১৬৭৩ 

২  

ইনণিটিউদট কভ যযত কর কভ যকতযায 

কণম্পউটায ম্পণকযত কাণযগযী 

ায়তা ও যযনাদফযণ 

আইণটি াখায় 

সমাগাদমাগ/দটণরদপান/ই-সভইদর 

অফণতকযণ 

আইণটি াখা ণফনামূদল্য/যযণাদফযণ 

ব্যয় 

প্রদয়াজন াদদয সভাাম্মদ লুৎফুর ক 

ণদিভ এনাণরি 

সপান: ৭৭৯১৬৮২ 

সভাফাইর: ০১৫৫২৩৮৩৮৮৫ 

ই-সভইর- lutful70@yahoo.com 

 

সভাোঃ আর-ভামুন 

রাইদেণযয়ান 

সভাফাইর: ০১৯২৪-৯০৭৭৯৭ 

ই-সভইর- almamun.blri@gmail.com 

৩ 

WiFi, সরাকার সনটওয়াকয ও 

াদব যইল্যান্স ণদিভ ম্প্রাযণ ও 

যযণাদফযণ 

আইণটি াখায় 

সমাগাদমাগ/দটণরদপাদন অফণতকযণ 

আইণটি াখা ণফনামূদল্য  

৪ 

ওদয়ফাইদট তথ্য ারনাগাদকযণ তথ্য প্রাণপ্ত াদদয /যাণয আইণটি াখা ণফনামূদল্য মথাভদয় 

৫ 
কভ যকতযা/কভ যচাযী ণনদয়াদগয 

ব্যফস্থাকযণ 

আদফদনত্র গ্রণ দাট য াণব য াখা ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় অণতণযি ণযচারক 

 াদাট য াণব য ণফবাগ 

সপান: ৭৭৯১৬৭৩ 

 
৬ 

কভ যকতযা/কভ যচাযী দদান্নণত,  

টাইভদের ও ণদরকনদগ্রড প্রদান 

াংণিি ণনদয়াগ কণভটিয ভাধ্যদভ দাট য াণব য াখা ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 

৭ 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগদণয চাকণয 

ণনয়ণভতকযণ ও স্থায়ীকযদণয ব্যফস্থা 

কযা 

ণফণধ সভাতাদফক দাট য াণব য াখা ণফনামূদল্য আদফদনকাযীয 

চাণদা সভাতাদফক 

৮ 
কভ যকতযা/কভ যচাযীগদণয ছুটি, দায়ন 

ও ফদরীয ব্যফস্থা কযা 

প্রাণনক ণদ্ধাদন্তয ভাধ্যদভ দাট য াণব য াখা ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 

৯ 

অফযপ্রাপ্ত কভ যকতযা/কভ যচাযীগদণয 

অফয প্রস্তুণত ছুটি, ও 

গ্রাচুইটি/দনন ভঞ্জুণযয ব্যফস্থা কযা 

 

আদফদনত্র গ্রদণয ভাধ্যদভ দাট য াণব য াখা ণফনামূদল্য ণনধ যাণযত ভদয় 

১০ 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগদণয ণণএপ 

অণগ্রভ ভঞ্জুণযয ব্যফস্থা কযা 

আদফদনত্র গ্রদণয ভাধ্যদভ ণাফ াখা ণফনামূদল্য অণপ ভদয় সখ সভা: ভাবুবুয যভান 

ণাফ যযণ কভ যকতযা 

সপান: ৭৭৯১৬৯৩ 

mailto:lutful70@yahoo.com
mailto:almamun.blri@gmail.com
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ক্রণভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধণত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফাং প্রাণপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ণযদাধ দ্ধণত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ, দণফ, সপান ও ইদভইর) 

সভাফাইর: ০১৯১৮১০৩০১৫ 

ই-সভইর- mahbubaoblri@yahoo.com 

১১ 
কভ যকতযা/কভ যচাযীগদণয শৃঙ্খরাজণনত 

অণবদমাগ উস্থান ও ণনষ্পণি 

প্রাণনক ম যদফযদণয ভাধ্যদভ দাট য াণব য াখা ণফনামূদল্য অণপ ভদয় অণতণযি ণযচারক 

 াদাট য াণব য ণফবাগ 

সপান: ৭৭৯১৬৭৩ 
১২ 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগদণয সজেষ্ঠতা 

তাণরকা প্রণয়দন ায়তা প্রদান 

ণফণধ সভাতাদফক দাট য াণব য াখা ণফনামূদল্য অণপ ভদয় 

১৩ 

ফণ:ফাাংরাদদ গভদন াদাট য 

প্রাণপ্তয জন্য অনাণি (NOC) 

প্রদাদনয ব্যফস্থা কযা 

আদফদনত্র গ্রদণয ভাধ্যদভ দাট য াণব য াখা ণফনামূদল্য অণপ ভদয় 

১৪ 

ইনণিটিউদটয ১ভ সিণীয 

কভ যকতযাদদয ণফবাগীয় ভাভরা 

অন্যান্য ভাভরা ণযচারনা কযা 

ণফণধ সভাতাদফক দাট য াণব য াখা ণফনামূদল্য অণপ ভদয় 

১৫ 
দাপ্তণযক কাদজ গােী যফযাদয 

ব্যফস্থা কযা 

আদফদন গ্রণ দাট য াণব য াখা ণনয়ভানুমায়ী ণনধ যাণযত ভদয় 

১৬ 

প্রাপ্যতা অনুমায়ী কর ৪থ য সিণীয 

কভ যচাযীদদয সালাক যফযাদয 

ব্যফস্থা কযা 

যকাণয ণনয়ভানুমায়ী দাট য াণব য াখা ণনয়ভানুমায়ী ণনধ যাণযত ভদয় 

 

২ .৪ ( আওতাধীন সকন্দ্র ও উদকন্দ্র কর্তযক প্রদি সফা 

 

 কৃলদকয ফাণে /খাভাদয যীযামূরক প্রদ যনী স্থান এফাং প্রযুণিয গ্রণদমাগ্যতা মাচাই ও প্রদ যন। 

 প্রযুণি ণফলদয় ম্প্রাযণকভং াংদমাগ খাভাযী ও উদদ্যািাদদয প্রণযণ প্রদান। 

 প্রযুণি পুণস্তকা প্রণযণ ম্যানুদয়র এফাং ণডণজটার তথ্য াভগ্রী বতযী এফাং বুকদরট/ণরপদরট ণফতযণ 

 কভ যারা প্রযুণি সভরা আদয়াজন ইতোণদ, আদরাচনা বা। 

 প্রাকৃণতক দুদম যাদগয ভয় এফাং যফতং কাদর প্রাণণখাদ্য ও ণচণকৎা ায়তা প্রদান। 

 জনগুকত্ব ও জকযী প্রদয়াজদন যকাণয ণনদদ যদ খাদ্য ও প্রাণণস্বাস্থে ণফলয়ক নমুনা াংগ্র  ,ণফদিলণ ও কযণীয় ণনধ যাযণ এফাং খাভাযী ও উদদ্যািাদদয ায়তা প্রদান।  

 



8 

 

৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতোা 

ক্রণভক প্রণতশ্রুত/কাণিত সফা প্রাণপ্তয রদযে কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ য আদফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রণক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ণপ ণযদাধ কযা 

৩ াযাদতয জন্য ণনধ যাণযত ভদয়য পূদফ যই উণস্থত থাকা 

৪ সফায জন্য সকান যকভ অথ য ব্যয় না কযা   

৫ উিভ ব্যফায এফাং সফা প্রদাদনয জন্য অদযা কযায ভানণকতা থাকা  

 

৪) অণবদমাগ প্রণতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 

সফা প্রাণপ্তদত অন্তুি দর দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দে সমাগাদমাগ ককন । তায কাদছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর ণনদনাি দ্ধণতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফণত ককন । 

 

   

ক্রণভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন  কায দে সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা ণনষ্পণিয ভয়ীভা  

১. দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ভাধান 

ণদদত না াযদর 

ভাণযচারক 

ণফএরআযআই 

ড. নাথুযাভ যকায, 

ভাণযচারক, ণফএরআযআই, াবায, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.blri.gov.bd  

১৫ ণদন 

২. অণবদমাগ ণনষ্পণি কভ যকতযা 

ণনণদ যি ভদয় ভাধান ণদদত না 

াযদর 

আণর কভ যকতযা ভন্ত্রণারয় কর্তযক ণনধ যাণযত কভ যকতযা 

ওদয়ফ: www.mofl.gov.bd  

এক ভা 

৩. আণর কভ যকতযা ণনণদ যি ভদয় 

ভাধান ণদদত না াযদর 

ভণন্ত্রণযলদ ণফবাদগয 

অণবদমাগ ব্যফস্থানা সর 

অণবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫নাং সগইট, ফাাংরাদদ ণচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd  

ণতন ভা 

 

http://www.blri.gov.bd/
http://www.mofl.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/

