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বাাংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদবষিা ইনণিটিউট 

আঞ্চণলক ককন্দ্র, ভাঙ্গা, ফরিদপুি। 

www.blri.gov.bd 

সসবা প্রোন প্রণিশ্রুণি (Citizen’s Charter) 

১. রূপকল্প ও অণিলক্ষ্যঃ 

রূপকল্পঃ সেদশর প্রাণিসম্পদের উন্নয়দন জািীয় চাণিোর ণনণরদে গদবষিা কার্ যক্রম পণরচালনা ও প্রযুণি উদ্ভাবন। 

অণিলক্ষ্যঃ গদবষিালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুণি প্রদয়াগ ও প্রাথণমক সম্প্রসারদির মাধ্যদম প্রাণিসম্পদের উৎপােন ও উৎপােনশীলিা বৃণি কদর প্রাণিজ আণমদষর চাণিো পূরি, োদ্য ও পুণি সরবরাদি স্বয়াংসম্পূি যিা অজযন 

এবাং কম যসাংস্থান ও োণরদ্র ণবদমাচদন জািীয় প্রাণিসম্পে উৎপােন ও ণবপিন ব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভাবনা ণচণিিকরি। 

২. প্রণিশ্রুি সসবাসমূি 

২.১. নাগণরক সসবাঃ 

ক্রণমক সসবার নাম সসবা প্রোন পিণি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাণিস্থান 

সসবামূল্য এবাং  

পণরদশাধ পিণি 
সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োণয়ত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম, পেণব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ 
ক ারি ও প্রারিসম্পদদি 

উন্নয়দে কারিগরি  িামর্ শ প্রদাে 

োমাণর ও 

উদদ্যািাবৃন্দদের সমস্যা 

ণবষদয় সরাসণর 

আঞ্চণলক সকদে 

সর্াগাদর্াগ এবাং সাংণিি 

ণবজ্ঞানীর ণনকট িদি 

পরামশ য গ্রিি 

ণবএলআরআই আঞ্চণলক 

সকে, িাঙ্গা,  ণরেপুর 
ণবনামূদল্য ১ (এক) কার্ যণেবস 

ডা. সাইদুল ইসলাম 

ববজ্ঞাণনক কম যকিযা ও সাইট ইনচাজয 

ণবএলআরআই আঞ্চণলক সকে 

িাঙ্গা,  ণরেপুর 

সমাবাইলঃ ০১৫৬৭-৮৯২৫১২ 

ই-দমইল- dr.syidul@blri.gov.bd 

০২ 
উদ্ভারিত উন্নত জাদতি ফডাি 

কাটিং রিতিি 

আদবেনপত্র গ্রিদির 

মাধ্যদম আঞ্চণলক সকে 

িদি সরাসণর ণবিরি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

১) ণনধ যাণরি আদবেন পত্র 

২) জািীয় পণরচয়পদত্রর কণপ 

প্রাণিস্থান: 

ণবএলআরআই আঞ্চণলক 

সকে, িাঙ্গা,  ণরেপুর 

ণনধ যাণরি মূল্য সাংণিি সকদের 

ইনচাজয বরাবর  জমা প্রোন 

মূল্য িাণলকাঃ 

ক) জাম যান ও পাকচাং ঘাস- 

প্রণি িাজার ৬০ (ষাট) টাকা 

ে) অন্যান্য ঘাস- প্রণি িাজার 

৪০ (চণিশ) টাকা 

৭ (সাি) কার্ যণেবস 

(উৎপােন সক্ষ্মিা 

অনুর্ায়ী পর্ যাি কাটিাং 

মজুে সাদপদক্ষ্)   

ডা. সাইদুল ইসলাম 

ববজ্ঞাণনক কম যকিযা ও সাইট ইনচাজয 

ণবএলআরআই আঞ্চণলক সকে 

িাঙ্গা,  ণরেপুর 

সমাবাইলঃ ০১৫৬৭-৮৯২৫১২ 

ই-দমইল- dr.syidul@blri.gov.bd 

০৩ 

খামািী ও উদযাক্তাগিদক প্রারি 

ও ক ারি প্রযুরক্ত রিষয়ক 

প্ররর্ক্ষি প্রদাে 

োমারীদের সথদক 

আদবেনপত্র গ্রিদির 

মাধ্যদম আঞ্চণলক সকে 

িদি সরাসণর সসবা 

প্রোন 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

১) ণনধ যাণরি আদবেন পত্র 

২) জািীয় পণরচয়পদত্রর কণপ 

প্রাণিস্থান: 

ণবএলআরআই আঞ্চণলক 

সকে, িাঙ্গা,  ণরেপুর 

রিোমূদে 

৯০ (েব্বই) কার্ শরদিস 

(প্রণশক্ষ্ি প্রোদনর সুদর্াগ 

ও সক্ষ্মিা অনুর্ায়ী) 

ডা. সাইদুল ইসলাম 

ববজ্ঞাণনক কম যকিযা ও সাইট ইনচাজয 

ণবএলআরআই আঞ্চণলক সকে 

িাঙ্গা,  ণরেপুর 

সমাবাইলঃ ০১৫৬৭-৮৯২৫১২ 

ই-দমইল- dr.syidul@blri.gov.bd 

 

http://blri.gov.bd/sites/default/files/files/blri.portal.gov.bd/download/af8f824d_0f55_4a71_978a_0817664012f0/2021-12-29-06-48-427fae83a10f23b9e0438f41626db012.pdf
http://blri.gov.bd/sites/default/files/files/blri.portal.gov.bd/download/053812ec_628e_4420_806a_7cf1e38b916b/2021-12-28-07-18-db1a8626b1582e9f4dd9eaa0bed02aba.pdf
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ক্রণমক সসবার নাম সসবা প্রোন পিণি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাণিস্থান 

সসবামূল্য এবাং  

পণরদশাধ পিণি 
সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োণয়ত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম, পেণব, স ান ও ইদমইল) 

০৪ 

উন্নি জাদির সেণশ িাঁদসর ণডম 

ণবিরি 

জাদির নাম-  

১) োদগশ্বিী 

২) রূপালী 

 

আদবেনপত্র গ্রিদির 

মাধ্যদম আঞ্চণলক সকে 

িদি সরাসণর সসবা 

প্রোন  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

১) ণনধ যাণরি আদবেন পত্র 

২) জািীয় পণরচয়পদত্রর কণপ 

৩) সাংণিি উপদজলার 

প্রাণিসম্পে কম যকিযার 

সুপাণরশ 

৪) োমার 

সরণজদেশন/লাইদসদের কণপ 

(র্ণে থাদক) 

 

প্রাণিস্থান: 

 ণবএলআরআই আঞ্চণলক 

সকে, িাঙ্গা,  ণরেপুর 

ণনধ যাণরি মূল্য সাংণিি সাইট 

ইনচাজয বরাবর জমা প্রোন 

মূল্য িাণলকাঃ 

ণডম- ৫ (পাঁচ) টাকা 

 

ষাট (৬০) কার্ যণেবস 

(উৎপােন সক্ষ্মিা 

অনুর্ায়ী পর্ যাি ণডম 

মজুে থাকদল) 

ডা. সাইদুল ইসলাম 

ববজ্ঞাণনক কম যকিযা ও সাইট ইনচাজয 

ণবএলআরআই আঞ্চণলক সকে 

িাঙ্গা,  ণরেপুর 

সমাবাইলঃ ০১৫৬৭-৮৯২৫১২ 

ই-দমইল- dr.syidul@blri.gov.bd 

০৫ 

অন্যান্য আদবেন/অণিদর্াদগর 

প্রণিকার 

আদবেনপত্র গ্রিদির 

মাধ্যদম 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাণিস্থান: 

১) ণনধ যাণরি অণিদর্াগ 

োণেল  ম য পূরি কদর 

অণিদর্াগ বাদে অণিদর্াগ 

করুন 

অথবা 

grs.gov.bd 
এই ঠিকানায় অণিদর্াগ 

োণেল করুন 

ণবনামূদল্য ৩০ (ণত্রশ) কার্ যণেবস 

ড. সমাঃ ণজল্লুর রিমান 

অণিণরি পণরচালক 

সসবা ও সিায়িা ণবিাগ 

স ান: ৭৭৯১৬৭৩ 

ই-দমইল- mzillur@blri.gov.bd 

 
৩. আপনার কাদে আমাদের প্রিযাশা 

ক্রণমক প্রণিশ্রুি/কাণিি সসবা প্রাণির লদক্ষ্য করিীয় 

১ স্বয়াংসম্পূি য আদবেন জমা প্রোন। 

২ র্থার্থ প্রণক্রয়ায় ণনধ যাণরি সসবামূল্য পণরদশাধ করা। 

৩ সাক্ষ্াদির জন্য ণনধ যাণরি সমদয়র পূদব যই উপণস্থি থাকা। 

৪ সাংণিি ণবষদয় পরামশ য সসবা গ্রিদনর সময় সঠিক িথ্য প্রোন করা।  

৫ উত্তম ব্যবিার এবাং সসবা গ্রিদির জন্য অদপক্ষ্া করার মানণসকিা থাকা। 

৫ অোিশ্যক কফাে িা তদরিি ো কিা। 

 

http://blri.gov.bd/sites/default/files/files/blri.portal.gov.bd/download/7d8ff2e2_481d_48d6_8c2d_dbcb8e80f3d4/2021-12-29-06-44-9a0c3a1e79b47b41cd0cf34b2645a2ee.pdf
http://blri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/blri.portal.gov.bd/download/95dbf7b9_331f_4447_ac46_e5b2a98a2b9b/2022-06-27-10-41-20759748dafc588b1bb331fa8c49e90b.pdf
http://blri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/blri.portal.gov.bd/download/95dbf7b9_331f_4447_ac46_e5b2a98a2b9b/2022-06-27-10-41-20759748dafc588b1bb331fa8c49e90b.pdf
http://www.grs.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/
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৪. অণিদর্াগ প্রণিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

সসবা প্রাণিদি অসন্তুি িদল োণয়ত্বপ্রাি কম যকিযার সদঙ্গ সর্াগাদর্াগ করুন । িার কাদে সথদক সমাধান পাওয়া না সপদল ণনদনাি পিণিদি সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অবণিি করুন  

 

ক্রণমক কেন সর্াগাদর্াগ করদবন কার সদঙ্গ সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা ণনষ্পণত্তর সময়সীমা 

১. োণয়ত্বপ্রাি কম যকিযা সমাধান 

ণেদি না পারদল 

অণিদর্াগ ণনষ্পণত্তকারী কম যকিযা ড. সমাঃ ণজল্লুর রিমান 

অণিণরি পণরচালক 

ণবএলআরআই, সািার, ঢাকা-১৩৪১ 

স ান: ৭৭৯১৬৭৩ 

সমাবাইল: ০১৬৭৭১৫৫৬৪১ 

 ই-দমইল- mzillur@blri.gov.bd 
ওদয়ব: www.blri.gov.bd 

৩০ (ণত্রশ) কার্ যণেবস 

২. অণিদর্াগ ণনষ্পণত্ত কম যকিযা 

ণনণে যি সমদয় সমাধান ণেদি 

না পারদল 

আণপল কম যকিযা জোি সমাঃ িাণমদুর রিমান 

যুগ্মসণচব 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পে মন্ত্রিালয় 

স ান: ০২২২৩৩৫৬৩৫৭ 

সমাবাইল: ০১৭১২১১৫২১৮ 

সমইল: js_be@mofl.gov.bd 

ওদয়ব: www.mofl.gov.bd 

২০ (ণবশ) কার্ যণেবস 

৩. আণপল কম যকিযা ণনণে যি 

সমদয় সমাধান ণেদি না 

পারদল 

মণন্ত্রপণরষে ণবিাদগর অণিদর্াগ 

ব্যবস্থাপনা সসল 

অণিদর্াগ গ্রিি সকে 

৫নাং সগইট, বাাংলাদেশ সণচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ (ষাট) কার্ যণেবস 

 

mailto:mzillur@blri.gov.bd

