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

সসবা প্রোন প্রণিশ্রুণি (Citizen’s Charter)
১ণভশন . ও ণিশন
ণভশন: সকদলর জন্য ণনরাপে, পর্ যাপ্ত ও িানসম্মি প্রাণিজ আণিষ ণনণিিকরি।
ণিশন: খাদ্য ও পুণি সরবরাদে স্বয়াংসম্পূন যিা অজযন, কিযসাংস্থান ও োণরদ্র ণবদিাচদন জািীয় প্রাণিসম্পে উৎপােন ও ণবপনন ব্যবস্থার সিস্যা ও সম্ভবনা ণভণিক গদবষিার িাধ্যদি এবাং জ্ঞান ও প্রযুণি উদ্ভাবন
এবাং এর প্রাথণিক সম্প্রসারি
২প্রণিশ্রুি . সসবাসমূে

২নাগণরক সসবা (১. :
ক্রণিক
(১)

১

২

৩

সসবার নাি

সসবা প্রোন পদ্ধণি

(২)
(৩)
সপাণি ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন এর খািারী/উদ্োিাবৃন্দ িাদের সিস্যা
লদযে প্রদয়াজনীয় সেদর্াগীিা
ণবষদয়
সরাসণর
ইনণিটিউদট
সর্াগাদর্াগ এবাং সাংণিি ণবজ্ঞানীর
ণনকট েদি পরািশয গ্রেি কদরন।

উদ্ভাণবি উন্নি জাদির
সীড/কাটিাং ণবিরি

ডার ণবএলআরআই
সের
েপ্তর
খািার/আঞ্চণলক সকন্দ্র েদি সরাসণর
ণবিরি। স ান/ই-দিইল

উন্নি সেশী জাদির
মুরগী বকনা/ষাড়/পাঠা/সভড়া/ছাগল/
গরু ণবিরি

উদ্ভাণবি
সেশী
উন্নি
ষাড়/বকনা/ছাগল/দভড়ার উৎপােন
েযিা খািারী পর্ যাদয় র্াচাইদয়র লদযে
ণবিরি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাণপ্তস্থান
(৪)
প্রণশযি, পণরকল্পনা
ও প্রযুণি পরীযি
ণবভাগ/ সাংণিি
ণবভাগ

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পদ্ধণি
(৫)
ণবনামূদল্য

সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা
(৬)
প্রণিণেন অণ স
কার্ যণেবদস

মুখ্য ববজ্ঞাণনক
কিযকিযা (দপাণি
উৎপােন)/সাংণিি
প্রকল্প-পণরচালক
সাংণিি ণবভাগ
প্রািী উৎপােন/ছাগল
ও সভড়া উৎপােন
/দপাণি উৎপােন

ণনধ যাণরি মূল্য

সারা বছর

ণনধ যাণরি মূল্য

প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক
প্রাণি প্রাণপ্ত সাদপদয
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োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা
(নাি, পেণব, স ান ও ইদিইল)
(৭)
ড. নাসণরন সুলিানা
প্রধান ববজ্ঞাণনক কিযকিযা ও ণবভাগীয় প্রধান
স ান-৭৭৯১৬৮৫
সিাবাইল: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪
ই-দিইল- nassul2003@yahoo.com
সাংণিি ণবভাগ এর কিযকিযা
ড. নাথুরাি সরকার, মূখ্য ববজ্ঞাণনক কিযকিযা
স ান- ৭৭৯১৬৮৩
সিাবাইল: ০১৭১১-৭৩৩১১৯
ই-দিইল-sarkernr62@yahoo.com
শািীি আেদিে
ঊর্ধ্যিন ববজ্ঞাণনক কিযকিযা
সিাবাইল: ০১৭৩৭২৯৩০৪৯
ই-দিইল-sahmed_blri@yahoo.com
ও
সাংণিি ণবভাদগর কিযকিযা

ক্রণিক

সসবার নাি
সপাণি প্রাণিখাদ্য ণবদিষন

৪
সপাণি ও প্রাণিস্বাস্থে সাংণিি সরাগ
ণনি যয়
৫

সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা
বেণনক/সাপ্তাণেক

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা
(নাি, পেণব, স ান ও ইদিইল)
ড. ণবপ্লব কুিার রায়
এসএসও ও ল্যাব ইনচাজয, প্রািী উৎপােন

ণনধ যাণরি মূল্য

প্রণিণেন

ড. সিা: ণগয়াস উণ্ন
মুখ্য ববজ্ঞাণনক কিযকিযা ও ণবভাগীয় প্রধান
প্রাণিস্বাস্থে গদবষিা ণবভাগ
স ান- ৭৭৯২২০৮
সিাবাইল: ০১৭১১-০৫৫৫৯৭
ই-দিইল- mgias04@yahoo.com
সিাোঃ আল-িামুন
লাইদেণরয়ান
সিাবাইল: ০১৯২৪-৯০৭৭৯৭
ই-দিইল- almamun.blri@gmail.com
ড. নাসণরন সুলিানা
প্রধান ববজ্ঞাণনক কিযকিযা ও ণবভাগীয় প্রধান
স ান-৭৭৯১৬৮৫
সিাবাইল: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪
ই-দিইলnassul2003@yahoo.com
সিাোম্মে লুৎফুল েক
ণসদিি এনাণলি
স ান: ৭৭৯১৬৮২
সিাবাইল: ০১৫৫২৩৮৩৮৮৫
ই-দিইল-lutful70yahoo.com
ড. সিাোঃ এরশাদুজ্জািান
প্রধান ববজ্ঞাণনক কিযকিযা ও ণবভাগীয় প্রধান
আথ য-সািাণজক গদবষিা ণবভাগ
স ান- ৭৭৯২২০৬
সিাবাইল: ০১৭১৬৪৮৪২৩৮
ইদিইল: ershad1988@hotmail.com

প্রযুণি বুকদলট ণল দলট সাংণিি ,
খািারী এবাং সম্প্রসারি কিীদের
িাদে ণবিরি।

প্রকাশনা কিযকিযা

ণবনামূদল্য/
ণনধ যাণরি মূল্য

ষান্মাণসক/বাৎসণরক

সেণনাংবা িাঠ ণেবস

উদ্ভাণবি প্রযুণি খািারীদের িাদে
সম্প্রসারদির জন্য সেদশর ণবণভন্ন
অঞ্চদল সেণনাং এবাং িাঠ ণেবদসর
আদয়াজন।

প্রণশযি, পণরকল্পনা
ও প্রযুণি পরীযি
ণবভাগ

ণবনামূদল্য

ষান্মাণসক/বাৎসণরক

জনসদচিনিা বৃণদ্ধর লদযে ওদয়ব
সাইদটর িাধ্যদি সকল িথ্য উপাি
উপস্থাপন

সপাণি ও প্রাণিসম্পে ণবষদয় অনলাইদন
প্রচার।

আইণসটি

ণবনামূদল্য

সর্ সকান সিয়

প্রাণিসম্পে ও সপাণি সম্পদের
অথ যননণিক উন্নয়দন পরািশয প্রোন

প্রাণিসম্পে ও সপাণি সথদক উৎপাণেি
পদের
অথ যননণিক
ণবদিষদি
সেদর্াণগিা
ণবষদয়
সরাসণর
ইনণিটিউদট সর্াগাদর্াগ এবাং সাংণিি
ণবজ্ঞানীর ণনকট েদি পরািশয গ্রেি।

আথ য-সািাণজক
গদবষিা ণবভাগ

ণবনামূদল্য

প্রণিণেন অণ স
কার্ যণেবদস

৭

৯

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পদ্ধণি
ণনধ যাণরি মূল্য

সম্প্রসারি সািগ্রী ণবিরি
৬

৮

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাণপ্তস্থান
খািারীদের চাণেো অনুর্ায়ী ণনধ যাণরি
সাংণিি ণবভাগ
মূদল্য খাদ্য নমুনা ণবদিষন।
প্রািী উৎপােন/দপাণি
উৎপােন
খািারী এবাং সরকাণর ও সবসরকাণর
সাংণিি ণবভাগ
সাংস্থা েদি প্রাপ্ত স্বাস্থে নমুনার ণবদিষি
সপাণি/প্রাণিস্বাস্থে
এবাং পরািশয প্রোন।
সসবা প্রোন পদ্ধণি
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২(২. োপ্তণরক সসবা
ক্রণিক
(১)
১
২

৩

৪
৫
৬
৭
৮
৯

সসবার নাি

সসবা প্রোন পদ্ধণি

(২)
(৩)
সাংসদের প্রাণিসম্পে সাংক্রান্ত ণবণভন্ন
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
প্রদের উির প্রিয়ন ও সপ্ররি এবাং
সাংসেীয় স্থায়ী কণিটির কার্ যক্রি
পণরচালনা করা
িথ্য অবমুিকরি
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
িোিান্য রাষ্ট্রপণি, িাননীয় প্রধানিন্ত্রী
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
এবাং িৎস্য ও প্রাণিসম্পে িন্ত্রী
িদোেয় কর্তযক প্রেি ণবণভন্ন বিৃিার
জন্য গদবষিার অগ্রগণি ণবষদয়
প্রণিদবেন বিণর ও সপ্ররি
ইনণিটিউদটর সকল ণবভাগ ও
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
আঞ্চণলক সকন্দ্র েদি গদবষিা প্রকল্প
প্রস্তাবনা আহ্বান
গদবষিা অগ্রগণি ও গদবষিা প্রকল্প
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
প্রস্তাবনা
চূড়ান্তকরদির
লদযে
কিযশালার আদয়াজন
গদবষিা প্রস্তাবনাসমুে র্াচাই বাছাই ও পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
সাংদশাধন
ণবএলআরআই কণিটি ও কাণরগরী
সভা/কিযশালা
কণিটির িাধ্যদি প্রস্তাবনাসমূে
অনুদিােন
চলিান
গদবষিাসমূে
পত্র সর্াগাদর্াগ
পণরবীযি/মূল্যায়দনর প্রণিদবেদনর
উপর ব্যবস্থা গ্রেি
গদবষিা/পণরকল্পনা সাংক্রান্ত ণবষদয়
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
সেশী/ণবদেশী সাংস্থার সাদথ সিন্বয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাণপ্তস্থান
(৪)
সাদপাট য সাণভযস ণবভাগ

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পদ্ধণি
(৫)
ণবনামূদল্য

সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা
(৬)
ণনধ যাণরি সিদয়

সাদপাট য সাণভযস ণবভাগ ণবনামূদল্য/ণনধ যাণরি
মূদল্য
প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
ণবনামূদল্য
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

চাণেি িদথ্যর
সপ্রণযদি
ণনধ যাণরি সিদয়

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ
প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

ণবনামূদল্য

সাংণিি ণবণধ
অনুর্ায়ী

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

webvg~‡j¨

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

সিদয়র সপ্রযাপদট
প্রদয়াজন
সিািাদবক
সিদয়র সপ্রযাপদট
প্রদয়াজন
সিািাদবক

3

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা
(নাি, পেণব, স ান ও ইদিইল)
(৭)
আল মামুন,
িথ্য কিযকিযা (অণিোঃ োোঃ)
সিাবাইল: ০১৭১১৩৫৫২৩০
ই-দিইল-almamun.blri@gmail.com
ড. নাসণরন সুলিানা
প্রধান ববজ্ঞাণনক কিযকিযা ও ণবভাগীয় প্রধান
স ান-৭৭৯১৬৮৫
সিাবাইল: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪
ই-দিইল- nassul2003@yahoo.com

ক্রণিক

১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

১৭

সসবার নাি

সসবা প্রোন পদ্ধণি

প্রাণিসম্পে গদবষিা ণবষদয় িৎস্য ও
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
প্রাণিসম্পে িন্ত্রিালয়সে অন্যান্য
িন্ত্রিালয় ও সাংস্থার সাদথ সর্াগাদর্াগ,
িিািি প্রোন ও সভায় সর্াগোন
ণবণভন্ন েপ্তদরর খসড়া নীণিিালার পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
উপর িিািি প্রোন
িন্ত্রিালদয়র িাণসক সভা ও
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
ণবএআরণসর সিন্বয় সভায় সর্াগোন ও
অগ্রগণি উপস্থাপন
ইনণিটিউদটর বাণষ যক কিযপণরকল্পনা
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
বিণরকরি
ণনদে যশনানুর্ায়ী উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
বিণরকরি ওিন্ত্রিালদয় সপ্ররি
িন্ত্রিালদয় সপ্রণরি উন্নয়ন প্রকল্প
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
প্রস্তাবনাসমূে অনুদিােদনর প্রণক্রয়া
অনুসরি
ণবণভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দন প্রকল্প
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
পণরচালকদেরদক োপ্তণরক সেদর্াণগিা
প্রোন
বাস্তবায়নাধীন
গদবষিা
প্রকল্প
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
প্রস্তাবনাসমূে িাঠ পর্ যাদয় বাস্তবায়ন
অগ্রগণি পণরবীযি ও মূল্যায়ন এবাং
প্রণিদবেন প্রোন
ইনণিটিউদটর বাণষ যক গদবষিা
পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল
কিযশালা

১৮

১৯

বাণিণজেক অণডট, ণসণভল অণডট ও
ববদেণশক সাোয্যপুি অণডট অণধেপ্তর

পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাণপ্তস্থান
প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পদ্ধণি
ণবনামূদল্য

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ
প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ
প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ
প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

সাদপাট য সাণভযস ণবভাগ
/ প্রণশযি, পণরকল্পনা
ও প্রযুণি পরীযি
ণবভাগ

ণবনামূদল্য

ণেসাব শাখা

ণবনামূদল্য
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সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা
সিদয়র সপ্রযাপদট
প্রদয়াজন
সিািাদবক

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা
(নাি, পেণব, স ান ও ইদিইল)

ণবনামূদল্য

ণবনামূদল্য
ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

অণিণরি পণরচালক, সাদপাট য সাণভযস ণবভাগ
স ান: ৭৭৯১৬৭৩
ড. নাসণরন সুলিানা
প্রধান ববজ্ঞাণনক কিযকিযা ও ণবভাগীয় প্রধান
স ান-৭৭৯১৬৮৫
সিাবাইল: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪
ই-দিইল- nassul2003@yahoo.com
ণেসাব রযি কিযকিযা (অোঃোোঃ)
স ান: ৭৭৯১৬৯৩

ক্রণিক

২০

২১

২২
২৩
২৪

২৫

২৬
২৭
২৮

সসবার নাি
েদি ণবণভন্ন সিদয় ণনরীযা প্রণিদবেদন
উত্থাণপি অণডট আপণি ণনষ্পণির
ণেসাবভুণিকরি
ণবণভন্ন অণডট অণধেপ্তর েদি ণবণভন্ন
সিদয় ণনরীযা প্রণিদবেদন উত্থাণপি
অণডট আপণি ণনষ্পণির লদযে জবাব
বিণর ও সপ্ররি
ণবণভন্ন অণডট অণধেপ্তর েদি ণবণভন্ন
সিদয় ণনরীযা প্রণিদবেদন উত্থাণপি
অণডট আপণি ণনষ্পণির লদযে
ণিপযীয় ও ণত্রপযীয় সভা আহ্বাদনর
জন্য কার্ যপত্র বিণর ও সপ্ররি
অণডট আপণি ও ণনষ্পণির িাণসক
প্রণিদবেন িন্ত্রিালদয় সপ্ররি
ইনণিটিউদটর বাৎসণরক বাদজট বিণর
ও অনুদিােদনর জন্য িন্ত্রিালদয় সপ্ররি
প্রাণিসম্পে ণবষদয় উন্নি প্রযুণি ও
ব্যবস্থাপনা
পণরকল্পনা
ণবষদয়
গদবষকদের প্রণশযি প্রোন
ইনণিটিউদটর িানব সম্পে উন্নয়দন
কিযকিযা/কিযচাণরদের
জন্য
স্থানীয়ভাদব স্বল্প সিয়ােী ও েীর্ য
সিয়াণে প্রণশযদির ব্যবস্থা করা
ইনণিটিউদটর িানব সম্পে উন্নয়দন
কিযকিযাদের জন্য স্বল্প সিয়ােী ও েীর্ য
সিয়াণে ববদেণশক প্রণশযদির ব্যবস্থা
করা
খািারী উদদ্যিাদের ণবণভন্ন প্রযুণি
ণবষদয় প্রণশযি
ইনণিটিউদটর ণবণভন্ন পর্ যাদয়র
কিযকিযাদের কণম্পউটার ণবষদয়
প্রণশযি

সসবা প্রোন পদ্ধণি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাণপ্তস্থান

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পদ্ধণি

সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল

ণেসাব শাখা

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল

ণেসাব শাখা

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল

ণেসাব শাখা

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

পত্র সর্াগাদর্াগ/ইদিইল

ণেসাব শাখা

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

ব্যণি সর্াগাদর্াগ/ পত্র সর্াগাদর্াগ/
সিাবাইল/ইদিইল

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

প্রণশযি সূচী
অনুর্ায়ী

ব্যণি সর্াগাদর্াগ/ পত্র সর্াগাদর্াগ/
সিাবাইল/ইদিইল

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

প্রণশযি সূচী
অনুর্ায়ী

ব্যণি সর্াগাদর্াগ/ পত্র সর্াগাদর্াগ/
সিাবাইল/ইদিইল

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

প্রণশযি সূচী
অনুর্ায়ী

ব্যণি সর্াগাদর্াগ/ পত্র সর্াগাদর্াগ/
সিাবাইল/ইদিইল
ব্যণি সর্াগাদর্াগ/ পত্র সর্াগাদর্াগ/
সিাবাইল/ইদিইল

প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ
প্রণশযি, পণরকল্পনা ও
প্রযুণি পরীযি ণবভাগ

ণবনামূদল্য

প্রণশযি সূচী
অনুর্ায়ী
প্রণশযি সূচী
অনুর্ায়ী
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ণবনামূদল্য

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা
(নাি, পেণব, স ান ও ইদিইল)
সিাবাইল: ০১৭১১৩৫৫২৩০
ই-দিইল- enamul.blri@yahoo.com

ড. কািরুন নাোর িণনরা
ঊর্ধ্যিন প্রণশযি কিযকিযা
স ান-৭৭৯১৬৮৫
সিাবাইল: ০১৬৭৭১৫৫৬৪১
ই-দিইল- monirablri@yahoo.com
ড. নাসণরন সুলিানা
প্রধান ববজ্ঞাণনক কিযকিযা ও ণবভাগীয় প্রধান
স ান-৭৭৯১৬৮৫
সিাবাইল: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪
ই-দিইল- nassul2003@yahoo.com
ড. কািরুন নাোর িণনরা
ঊর্ধ্যিন প্রণশযি কিযকিযা
স ান-৭৭৯১৬৮৫

ক্রণিক

সসবার নাি

সসবা প্রোন পদ্ধণি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাণপ্তস্থান

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পদ্ধণি

সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা
(নাি, পেণব, স ান ও ইদিইল)
সিাবাইল: ০১৬৭৭১৫৫৬৪১
ই-দিইল- monirablri@yahoo.com
সিাোম্মে লুৎফুল েক
ণসদিি এনাণলি
স ান: ৭৭৯১৬৮২
সিাবাইল: ০১৫৫২৩৮৩৮৮৫
ই-দিইল- lutful70@yahoo.com

২অভেন্তরীি সসবা (৩.
ক্রণিক
(১)

সসবার নাি
(২)
জািীয় অনুষ্ঠান উের্াপন

১

২

৩

ইনণিটিউদট কিযরি সকল কিযকিযার
কণম্পউটার সম্পণকযি কাণরগরী
সোয়িা ও রযনাদবযি
WiFi, সলাকাল সনটওয়াকয ও
সাদভযইল্যান্স ণসদিি সম্প্রসারি ও
রযিাদবযি
ওদয়বসাইদট িথ্য োলনাগােকরি

সসবা প্রোন পদ্ধণি
(৩)
গদবষিার লা ল উপস্থাপন
ণবণভন্ন সসণিনার ও কিযশালার
আদয়াজন
আইণসটি শাখায়
সর্াগাদর্াগ/দটণলদ ান/ই-দিইদল
অবণেিকরি
আইণসটি শাখায়
সর্াগাদর্াগ/দটণলদ াদন অবণেিকরি
িথ্য প্রাণপ্ত সাদপদয /সরাসণর

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
এবাং প্রাণপ্তস্থান
(৪)
ণবএলআরআই

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পদ্ধণি

সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা
(নাি, পেণব, স ান ও ইদিইল)

(৫)
ণসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী

(৬)
সরকার কর্তযক
সর্াণষি ণনধ যাণরি
সিদয়
প্রদয়াজন সাদপদয

(৭)
অণিণরি পণরচালক
সাদপাট য সাণভযস ণবভাগ
স ান: ৭৭৯১৬৭৩
সিাোম্মে লুৎফুল েক
ণসদিি এনাণলি
স ান: ৭৭৯১৬৮২
সিাবাইল: ০১৫৫২৩৮৩৮৮৫
ই-দিইল- lutful70@yahoo.com

র্থাসিদয়

সিাোঃ আল-িামুন
লাইদেণরয়ান
সিাবাইল: ০১৯২৪-৯০৭৭৯৭
ই-দিইলalmamun.blri@gmail.com

আইণসটি শাখা

ণবনামূদল্য/রযিাদবযি
ব্যয়

আইণসটি শাখা

ণবনামূদল্য

আইণসটি শাখা

ণবনামূদল্য

৪
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ক্রণিক
৫
৬
৭
৮
৯

১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা
(নাি, পেণব, স ান ও ইদিইল)

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

অণিণরি পণরচালক
সাদপাট য সাণভযস ণবভাগ
স ান: ৭৭৯১৬৭৩

ণবনামূদল্য

আদবেনকারীর
চাণেো সিািাদবক

সদপাট য সাণভযস
শাখা
সদপাট য সাণভযস
শাখা

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

ণবনামূদল্য

ণনধ যাণরি সিদয়

আদবেনপত্র গ্রেদির িাধ্যদি

ণেসাব শাখা

ণবনামূদল্য

অণ স সিদয়

প্রশাসণনক পর্ যদবযদির িাধ্যদি

সদপাট য সাণভযস
শাখা
সদপাট য সাণভযস
শাখা
সদপাট য সাণভযস
শাখা

ণবনামূদল্য

অণ স সিদয়

ণবনামূদল্য

অণ স সিদয়

ণবনামূদল্য

অণ স সিদয়

ণবণধ সিািাদবক

সদপাট য সাণভযস
শাখা

ণবনামূদল্য

অণ স সিদয়

আদবেন গ্রেি

সদপাট য সাণভযস
শাখা

ণনয়িানুর্ায়ী

ণনধ যাণরি সিদয়

সসবা প্রোন পদ্ধণি

কিযকিযা/কিযচারী
ণনদয়াদগর
ব্যবস্থাকরি
কিযকিযা/কিযচারী
পদোন্নণি,
টাইিদেল ও ণসদলকশনদগ্রড প্রোন
কিযকিযা/কিযচারীগদির
চাকণর
ণনয়ণিিকরি ও স্থায়ীকরদির ব্যবস্থা
করা
কিযকিযা/কিযচারীগদির ছুটি, পোয়ন
ও বেলীর ব্যবস্থা করা
অবসরপ্রাপ্ত কিযকিযা/কিযচারীগদির
অবসর
প্রস্তুণি
ছুটি,
ও
গ্রাচুইটি/দপনশন িঞ্জুণরর ব্যবস্থা করা

আদবেনপত্র গ্রেি

কিযকিযা/কিযচারীগদির
ণসণপএ
অণগ্রি িঞ্জুণরর ব্যবস্থা করা
কিযকিযা/কিযচারীগদির শৃঙ্খলাজণনি
অণভদর্াগ উপস্থাপন ও ণনষ্পণি
কিযকিযা/কিযচারীগদির
সজেষ্ঠিা
িাণলকা প্রিয়দন সোয়িা প্রোন
বণে:বাাংলাদেশ গিদন পাসদপাট য
প্রাণপ্তর জন্য অনাপণি (NOC)
প্রোদনর ব্যবস্থা করা
ইনণিটিউদটর
১ি
সিিীর
কিযকিযাদের ণবভাগীয় িািলাসে
অন্যান্য িািলা পণরচালনা করা
োপ্তণরক কাদজ গাড়ী সরবরাদের
ব্যবস্থা করা

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
এবাং প্রাণপ্তস্থান
সদপাট য সাণভযস
শাখা
সদপাট য সাণভযস
শাখা
সদপাট য সাণভযস
শাখা

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পদ্ধণি

সসবার নাি

সাংণিি ণনদয়াগ কণিটির িাধ্যদি
ণবণধ সিািাদবক
প্রশাসণনক ণসদ্ধাদন্তর িাধ্যদি
আদবেনপত্র গ্রেদির িাধ্যদি

ণবণধ সিািাদবক
আদবেনপত্র গ্রেদির িাধ্যদি
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ণেসাব রযি কিযকিযা
স ান: ৭৭৯১৬৯৩
সিাবাইল: ০১৭৩৩১০৬০৪৪
ই-দিইলঅণিণরি পণরচালক
সাদপাট য সাণভযস ণবভাগ
স ান: ৭৭৯১৬৭৩
ই-দিইলazharulamin.info@gmail.com

ক্রণিক

সসবার নাি

সসবা প্রোন পদ্ধণি
সরকাণর ণনয়িানুর্ায়ী

১৬

প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী সকল ৪থ য সিিীর
কিযচারীদের সপাষাক সরবরাদের
ব্যবস্থা করা

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
এবাং প্রাণপ্তস্থান
সদপাট য সাণভযস
শাখা

সসবামূল্য এবাং
পণরদশাধ পদ্ধণি

সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

ণনয়িানুর্ায়ী

ণনধ যাণরি সিদয়

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা
(নাি, পেণব, স ান ও ইদিইল)

২ (৪.আওিাধীন সকন্দ্র ও উপদকন্দ্র কর্তযক প্রেি সসবা
•
•
•
•
•
•

কৃষদকর বাণড় খািাদর/পরীযামূলক প্রেশযনী স্থাপন এবাং প্রযুণির গ্রেিদর্াগ্যিা র্াচাই ও প্রেশযন।
প্রযুণি ণবষদয় সম্প্রসারিকিী সাংদর্াগ খািারী ও উদদ্যািাদের প্রণশযি প্রোন।
প্রযুণি পুণস্তকা প্রণশযি ম্যানুদয়ল এবাং ণডণজটাল িথ্য সািগ্রী বিরী এবাং বুকদলট/ণল দলট ণবিরি
কিযশালা প্রযুণি সিলা আদয়াজন ইিোণে, আদলাচনা সভা।
প্রাকৃণিক দুদর্ যাদগর সিয় এবাং পরবিী কাদল প্রাণিখাদ্য ও ণচণকৎসা সোয়িা প্রোন।
জনগুরুত্ব ও জরুরী প্রদয়াজদন সরকাণর ণনদে যদশ খাদ্য ও প্রাণিস্বাস্থে ণবষয়ক নমুনা সাংগ্রেণবদিষি ও করিীয় ণনধ যারি এবাং খািারী ও উদদ্যািাদের সোয়িা প্রোন। ,

৩) আপনার কাদছ আিাদের প্রিোশা
ক্রণিক

প্রণিশ্রুি/কাণিি সসবা প্রাণপ্তর লদযে করিীয়

১

স্বয়াংসম্পূি য আদবেন জিা প্রোন

২

র্থার্থ প্রণক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ণ স পণরদশাধ করা

৩

সাযাদির জন্য ণনধ যাণরি সিদয়র পূদব যই উপণস্থি থাকা

৪

সসবার জন্য সকান রকি অথ য ব্যয় না করা

৫

উিি ব্যবোর এবাং সসবা প্রোদনর জন্য অদপযা করার িানণসকিা থাকা

৪) অণভদর্াগ প্রণিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)
8

সসবা প্রাণপ্তদি অসন্তুি েদল োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযার সদে সর্াগাদর্াগ করুন । িার কাদছ সথদক সিাধান পাওয়া না সগদল ণনদনাি পদ্ধণিদি সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সিস্যা অবণেি করুন ।
ক্রণিক
১.

২.
৩.

কখন সর্াগাদর্াগ করদবন
কার সদে সর্াগাদর্াগ করদবন
োণয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকিযা সিাধান
িোপণরচালক
ণেদি না পারদল
ণবএলআরআই
অণভদর্াগ ণনষ্পণি কিযকিযা
ণনণে যি সিদয় সিাধান ণেদি না
পারদল
আণপল কিযকিযা ণনণে যি সিদয়
সিাধান ণেদি না পারদল

সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
ড. নাথুরাি সরকার,
িোপণরচালক, ণবএলআরআই, সাভার, ঢাকা
ওদয়ব: www.blri.gov.bd
িন্ত্রিালয় কর্তযক ণনধ যাণরি কিযকিযা
ওদয়ব: www.mofl.gov.bd

আণপল কিযকিযা
িণন্ত্রপণরষে ণবভাদগর
অণভদর্াগ ব্যবস্থাপনা সসল

অণভদর্াগ গ্রেি সকন্দ্র
৫নাং সগইট, বাাংলাদেশ সণচবালয়, ঢাকা
ওদয়ব: www.grs.gov.bd
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ণনষ্পণির সিয়সীিা
১৫ ণেন

এক িাস
ণিন িাস

