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বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট 

ময়মনস্টসাংহ 

www.fri.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

১. ভবন ও ভভন 

 ভবন:  দদশয ভৎস্য ম্পদ উন্নয়শন জাতীয় চাভদায ভনভয সে গশফলণা ভযচারনা ও প্রযুভি উদ্ভাফন। 
 তভন:  গশফলণারব্ধ প্রযুভি স্তান্তরযয ভাধ্যশভ ভাশেয উৎাদন বৃভি ও আভভল চাভদা পূযশণ ায়তা কযণ। 

 

২. প্রভতশ্রুত দফামূ 

২.১) নাগভযক দফা 

ক্রভভক 

নং 
দফায নাভ দফা প্রদান িভত 

প্রশয়াজনীয় 

কাগজত্র/ এফং 

প্রাভিস্থান 

দফামূল্য 

এফং  

ভযশাধ 

িভত 

সফা প্রদারনয 

ভয়ীভা 
দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দভফ, দপান ও ইশভইর) 

(১) (২) (৩) (৪)  (৫) (৬) (৭)  

১ 

উন্নি জারিয 

ভাছ/ত ংতিয সযণু/সানা 

উৎাদন ও তফিযণ 

ইনতিটিউরেয যা াযীরি যাতয অথফা 

সপারন সমাগারমারগয  ভাধ্যরভ 

 

তফএপআযআই 

যা াযী 

তনধ ধাতযি 

মূরে ব্াংক 

 ারারনয 

ভাধ্যরভ 

ভাছ/ত ংতিয 

প্রজননকার     

অনুারয সযণুরানা ৫-

১০ কাম ধ তদফ ও 

 াযারানা ৩০-৪৫ 

কাম ধ তদফ। 

ড. সভাোঃ াা আরী, তএও, স্বাারক  

০১৭১১৭০৫২১১ 

drmdshaha_ali@yahoo.com 

 

২ 

উন্নি জারিয ভাছ, 

ত ংতি ও কাঁকিায সানা 

উৎাদন  ও  াল এফং 

জরজ ম্পদ ব্ফস্থানা 

তফলয়ক যাভ ধ প্রদান 

যাতয অথফা অনরাইরন/সভাফাইরর 

সমাগারমাসগয ভাধ্যরভ 

 

স্বাদুাতন সকন্দ্র 

ও সরানাাতন 

সকন্দ্র   

তফনামূরে িাৎক্ষতণক 

ড. সভাোঃ াা আরী, তএও, স্বাারক  

০১৭১১৭০৫২১১ 

drmdshaha_ali@yahoo.com 

 
ড. মমাোঃ লস্টিফুল ইসলাম, তএও, সরাারক 

০১৭১৫-৬৪৫২৬০ 

latiful.bfri@gmail.com 

৩ 

উন্নি জারিয ভাছ  াল 

তফলয়ক পুতস্তকা, গরফলণা 

প্রতিরফদন, ফাতল ধক 

প্রতিরফদন ইিযাতদ 

তফিযণ 

তফএপআযআই ওরয়ফাইে 

(www.fri.gov.bd) অথফা  

তফএপআযআই গ্রন্থাগায রি 

 

তফএপআযআই 

গ্রন্থাগায 

তফনামূরে িাৎক্ষতণক 

ভামুদা েন্দকায 

উর্ধ্ধিন গ্রন্থাগাতযক 

01718-562957 

librarianbfri@gmail.com 

http://www.fri.gov.bd/
mailto:drmdshaha_ali@yahoo.com
mailto:drmdshaha_ali@yahoo.com
mailto:latiful.bfri@gmail.com
http://www.fri.gov.bd/
mailto:librarianbfri@gmail.com


2 

 

ক্রভভক 

নং 
দফায নাভ দফা প্রদান িভত 

প্রশয়াজনীয় 

কাগজত্র/ এফং 

প্রাভিস্থান 

দফামূল্য 

এফং  

ভযশাধ 

িভত 

সফা প্রদারনয 

ভয়ীভা 
দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দভফ, দপান ও ইশভইর) 

৪ 

ভৎস্য/ত ংতি সযাগ তনণ ধয় 

ও প্রতিকায তফলরয় 

ক্ষতিগ্রস্থ  ালীরদয নমূনা 

যীক্ষা ও যাভ ধ সফা 

প্রদান। 

ইনতিটিউরেয তডতজ োরফ ভাছ/াতনয 

নমূনা তনরয় এর অথফা প্রস্তারফয 

ভাধ্যরভ ভাঠ ম ধারয় তযদ ধরনয ভাধ্যরভ 

 

স্বাদুাতন সকন্দ্র 

ও ত ংতি 

গরফলণা সকন্দ্র   

তফনামূরে 

গরফলণাগারয 

ভাছ/াতনয নমূনা 

প্রাতিয সক্ষরে  ১-৭ 

কাম ধ তদফ। 

ভাঠ ম ধারয় 

তযদ ধরনয সক্ষরে 

তযদ ধন যফিী ৭ 

কাম ধ তদফ। 

সভা: আতকুয যভান, এএও, স্বাারক 

০১৭১২১২৭০৭৪ 

sofs4@fri.gov.bd 

 

এই  এভ যাতকবুর ইরাভ, এএও, ত গরক 

০১৭১১৪৫০৫০০ 

rakib.bfri@gmail.com 

৫ 

ভৎস্য/ত ংতি যা াযী, 

োভায তডজাইন ও 

ব্ফস্থানায় কাতযগতয 

ায়িা প্রদান। 

ইনতিটিউরেয যা াযীসি ফা প্ররকৌর 

াোয় যাতয এর অথফা প্রস্তারফয 

আররাসক তযদ ধরনয ভাধ্যরভ 

স্বাদুাতন সকন্দ্র তফনামূরে 

তনতদ ধষ্ট প্রস্তারফয 

আররারক ভাঠ ম ধারয় 

তযদ ধরনয সক্ষরে 

৯০-১০০ কাম ধ তদফ। 

ড. সভাোঃ াা আরী, তএও, স্বাারক  

০১৭১১৭০৫২১১ 

drmdshaha_ali@yahoo.com 

সভাোঃ যাতজবুর কতযভ, তনফ ধাী প্ররকৌরী, 

০১৭৩২১০৬২১২ 

razibkarim@yahoo.com 

৬ 

ভাছ  াল ও ব্ফস্থানা 

তফলরয় ভৎস্য ালীরদয 

জন্য  তফতবন্ন প্রতক্ষণ 

তয ারনা 

ইনতিটিউরেয ওরয়ফাইে সথরক পযভ 

ডাউনররাড করয অথফা প্রতক্ষণ াো 

সথরক পযভ ংগ্র অথফা সপানারার 

ইনতিেউে কর্তধক তনধ ধাতযি তদরন  

 

প্রতক্ষণ াো 

দয দিয 

তফনামূরে ১০-১৫ কাম ধ তদফ 

ড. জুবাইো নাসরীন আখিার 

স্টসএসও, সের েপ্তর 

০১৭১১০৪৫৮৮৯ 

nasreenakther0000@yahoo.com 

৭ 

গরফলণারব্ধ প্রযুতিয 

উয ম্প্রাযণ 

কভীরদযরক প্রতক্ষণ 

প্রদান 

*স্বাারক: স্বাদুাতন সকন্দ্র, ভয়ভনতং; নরক: নদী সকন্দ্র,  াঁদপুয; সরাারক: সরানাাতন সকন্দ্র, াইকগাছা;  ত গরক: ত ংতি গরফলণা সকন্দ্র, ফারগযাে। 

২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সফা 

ক্রভভক 

নং 
দফায নাভ দফা প্রদান িভত 

প্রশয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

দফমূল্য 

এফং  

ভযশাধ 

িভত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, দপান ও ইশভইর) 

mailto:sofs4@fri.gov.bd
mailto:rakib.bfri@gmail.com
mailto:drmdshaha_ali@yahoo.com
mailto:razibkarim@yahoo.com
mailto:nasreenakther0000@yahoo.com
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িথ্য অফমুিকযণ 
ে সমাগারমাগ/ 

ইরভইর/যাতয 

ভাতয ারক 

ভরাদরয়য দিয 
তফনামূরে তনধ ধাতযি ভরয় 

জান্নাতুর সপযরদৌ ঝুভা, কাযী তয ারক 

( .দা), দয দিয, ০১৭৫৬৩১১৬৮০ 

jhuma.jannat@gmail.com 

২ 
ভৎস্য োদ্য ও োদ্য উকযরণয 

পুতষ্টভান তফরেলণ। 

ইনতিটিউরেয োদ্য ও 

পুতষ্ট োরফ োরদ্যয নমূনা 

সপ্রযণ করয 

 

স্বাদুাতন সকন্দ্র 

ও ত ংতি 

গরফলণা সকন্দ্র   

তনধ ধাতযি 

তপ প্রদান 

াররক্ষ 

গরফলণাগারয নমুনা 

প্রাতি াররক্ষ ০৭-১০ 

কাম ধ তদফ। 

ড. ডুতযন আেিায জাান, প্রধান বফজ্ঞাতনক 

কভ ধকিধা, স্বাদুাতন সকন্দ্র, ০১৭১২৬১১১৮৫ 

durin_bfri@yahoo.com 

৩ 

ভারছয ওয কৃতল কারজ 

ব্ফহৃি তফতবন্ন 

কীেনাক/ফারাইনারকয 

তফলতিয়া তনরূণ। 

কৃতল ম্প্রাযণ 

অতধদিরযয তএটিত 

সর এয অনুরভাদন 

াররক্ষ োফ ও তপল্ড 

সেরিয ভাধ্যরভ 

স্বাদুাতন সকন্দ্র 

তনধ ধাতযি 

তপ প্রদান 

াররক্ষ 

গরফলণাগারয তফলতিয়া 

তনরুরণয সক্ষরে ৫-১০ 

কাম ধ তদফ। ও পুকুরয 

তফলতিয়া তনরূরণয 

সক্ষরে ৩০-১০০ কাম ধ 

তদফ। 

 

ডা. এ.এ.এভ িানতফরুর ক, এএও, ত ংতি 

গরফলণা সকন্দ্র, ফারগযাে 

tanbirulhaque@yahoo.com  

ও 

সভা: আতকুয যভান, এএও, স্বাারক 

০১৭১২১২৭০৭৪ 

sofs4@fri.gov.bd 

 

২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্রভভক 

নং 
দফায নাভ দফা প্রদান িভত 

প্রশয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

দফামূল্য এফং  

ভযশাধ িভত 
দফা প্রদাশনয ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, দপান ও ইশভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

ইনতিটিউরে কভ ধযি কর 

কভ ধকিধায কতম্পউোয ম্পতকধি 

কাতযগযী ায়িা ও যক্ষণারফক্ষণ 

আইতটি াোয় 

সমাগারমাগ/ 

সেতররপারন 

অফতিকযণ 
আইতটি াো 

তফনামূরে 

১-৩ কাম ধ তদফ 

সভাাম্মদ তদ উো 

তরিভ এনাতরষ্ট,  

দয দিয, ০১৮১৩২২৬৭৬৬ 

teknilpan@gmail.com 
২ 

কতম্পউোয তফলয়ক প্রতক্ষণ প্রকল্প/যাজস্ব 

কাম ধিরভয আওিায় 

তফতধ অনুমায়ী ততডউর অনুমায়ী 

৩ 
কভ ধকিধা/কভ ধ াযী তনরয়ারগয 

ব্ফস্থাকযণ 

আরফদনে গ্রণ 

 
প্রান াো তফনামূরে 

আরফদনে গ্ররণয য 

৫-৬ ভা 

জান্নাতুর সপযরদৌ ঝুভা 

কাযী তয ারক ( .দা) 

mailto:jhuma.jannat@gmail.com
mailto:durin_bfri@yahoo.com
mailto:tanbirulhaque@yahoo.com
mailto:sofs4@fri.gov.bd
mailto:teknilpan@gmail.com
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৪ 

কভ ধকিধা/কভ ধ াযী রদান্নতি , 

োইভরের ও তররকন সগ্রড 

প্রদান 

ংতেষ্ট তনরয়াগ 

কতভটিয ভাধ্যরভ  
তনধ ধাতযি ভরয় 

দয দিয, ০১৭৫৬৩১১৬৮০ 

jhuma.jannat@gmail.com 

৫ 

কভ ধকিধা/কভ ধ াযীগরণয  াকতয 

তনয়তভিকযণ ও স্থায়ীকযরণয 

ব্ফস্থা কযা 

তফতধ সভািারফক তনধ ধাতযি ভরয় 

৬ 
কভ ধকিধা/কভ ধ াযীগরণয  ছুটি, 

দায়ন ও ফদরীয ব্ফস্থা কযা  

প্রাতনক 

তদ্ধারন্তয ভাধ্যরভ 
তনধ ধাতযি ভরয় 

৭ 

অফযপ্রাি 

কভ ধকিধা/কভ ধ াযীগরণয  Aemi 

cÖ ‘̄wZ QzwU ও গ্রাচুইটি/ সনন  

ভঞ্জুতযয ব্ফস্থা কযা 

আরফদনে গ্ররণয 

ভাধ্যরভ 
তনধ ধাতযি ভরয় 

৮ 
কভ ধকিধা/কভ ধ াযীগরণয ততএপ 

অতগ্রভ ভঞ্জুতযয ব্ফস্থা কযা 

আরফদনে গ্ররণয 

ভাধ্যরভ 
৮-১০ কাম ধ তদফ 

৯ 

ইনতিটিউরেয কভ ধ াযীরদয 

প্রাপ্যিা সভািারফক ফাা ফযাদ্দ 

প্রদান 

আরফদনে গ্ররণয 

ভাধ্যরভ 
  ৩০-৬০ কাম ধ তদফ 

১৪ 

ফতোঃফাংরারদ গভরন ারাে ধ 

প্রতিয জন্য অনাতি (NOC) 

প্রদারনয ব্ফস্থা কযা 

আরফদনে গ্ররণয 

ভাধ্যরভ 
প্রান াো 

 ৩ কাম ধ তদফ 

১৬ 
`vßwiK Kv‡R Mvox mieiv‡ni 

e¨e ’̄v Kiv| 
আরফদন গ্রণ তনয়ভানুমায়ী তনধ ধাতযি ভরয় 

১৭ 

cÖvc¨Zv Abyhvqx mKj 4_© 

†kªYxi Kg©Pvix‡`i RyZv, QvZv, 

†cvlvK mieiv‡ni e¨e ’̄v Kiv| 

যকাযী 

তনয়ভানুমায়ী 
বাণ্ডায াো তফনামূরে ২ ভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jhuma.jannat@gmail.com
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২.৪) আওিাধীন সকন্দ্র ও উরকন্দ্র কর্তধক প্রদি সফা 

 

 তনযফতিন্ন গরফলণায ভাধ্যরভ গুরুত্বপূণ ধ নানা প্রজাতিয ভাছ , ত ংতি ও অন্যান্য জরজ জীরফয প্রজনন ,  াল, ব্ফস্থানা দ্ধতি , জীফবফত েয ংযক্ষণ , জরজ তযরফ উন্নয়ন , প্রতিয়াজািকযণ, 

তফনন ব্ফস্থায উন্নয়রন সেকই ও তযরফ উরমাগী ভৎস্য াল ও ব্ফস্থানা প্রযুতি উদ্ভাফন।  

 পুকুরয ভাছ   াল এফং  াওয, ফাওি, োর-তফর ও ামুতিক ভৎস্যম্পরদয উন্নয়রন জািীয় ম ধারয় প্ররয়াজনীয় গরফলণা তয ারনা কযা এফং গরফলণায সক্ষরে জািীয় ও আন্তধজাতিক ম ধা সয় 

ভন্বয় াধন কযা। 

 ভৎস্য ম্পরদয রফ ধািভ ব্ফারযয ররক্ষয ভৎস্যম্পদ উন্নয়ন, ব্ফস্থানা ও ংযক্ষণ তফলরয় নীতি প্রণয়ন ম্পতকধি গরফলণা তয ারনা কযা। 

 ভৎস্য প্রতিয়াজািকযণ, গুনগিভান তনণ ধয়, ভৎস্য জাি ণ্য উৎাদন ও ভৎস্য তফনন ব্ফস্থায উন্নয়রন প্ররয়াজনীয় গরফলণা তয ারনা কযা।  

 ভাঠ ম ধারয় উদ্ভুি ভস্যা তনযরন প্ররমাজয সক্ষরে ৩০% গরফলণা ভাঠ ম ধারয় তয ারনা কযা। 

 উদ্ভাতফি প্রযুতিয ওয ভৎস্য অতধদিয অন্যান্য যকাতয ও সফযকাতয ংস্থায ম্প্রাযণ কভী/ংরমাগ  ালী/উরদ্যািা ম ধারয় প্রযুতিতবতিক কাতযগযী প্রতক্ষণ প্রদান কযা।  

 সেকতনতয়ান ও গরফলক ম ধারয় প্রতক্ষরণয ভাধ্যরভ দক্ষ জনতি বিযী কযা।  

 প্রযুতি ম্প্রাযণমূরক প্রদ ধনী োভায স্থান কযা। 

 প্রযুতিতবতিক ম্যানুরয়র, বুকররে, তরপররে ইিযাতদ প্রকা ও তফিযণ কযা। 

 

অভবশমাগ প্রভতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 

দফা প্রাভিশত অন্তুষ্ট শর উর্ধ্মতন কভ মকতমায শে দমাগাশমাগ করুন। তায কাে দথশক ভাধান াওয়া না দগশর ভনশনাি িভতশত দমাগাশমাগ কশয আনায ভস্যা অফভত করুন। 

ক্রভভক কখন দমাগাশমাগ কযশফন কায শে দমাগাশমাগ কযশফন দমাগাশমাশগয ঠিকানা 
ভনষ্পভিয 

ভয়ীভা 

১ 
দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান 

ভদশত না াযশর 

অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকতমো (অভিক) 

বোাংলোযেশ র্ৎস্য গযবষণো ইিভিটিউট 

পভিচোলক (প্রশাসন ও অর্ থ) 

বোাংলোযেশ র্ৎস্য গযবষণো ইিভিটিউট 

ওযেব: www.fri.gov.bd 

৩০ কাম ধতদফ 

২ 

অভবশমাগ ভনষ্পভি কভ মকতমা 

ভনভদ মষ্ট ভশয় ভাধান ভদশত না 

াযশর 

আভপল কর্ মকতমো 

(অভিক, র্ৎস্য ও প্রোভণসম্পে র্ন্ত্রণোলে) 

 

এস এর্ ফেিযেৌস আলর্ 

যুগ্ম সভচব (প্রোভণসম্পে-১) 

ফেোি: ০২৯৫৭৪৪৯৫, ফর্োবোইল: ০১৭৩১৭৪৯৯৯৯ 

email :js_livestock@mofl.gov.bd 

web: www.mofl.gov.bd 

২০ কার্ থস্টেবস 

৩ 
আভর কভ মকতমা ভনভদ মষ্ট ভশয় 

ভাধান ভদশত না াযশর 

র্ভন্ত্রপভিষে ভবিোযগি অভিয োগ 

ব্যবস্থোপিো ফসল 

অভিয োগ গ্রহণ ফকন্দ্র 

৫ িাং ফগইট, বোাংলোযেশ সভচবোলে, ঢোকো 

email :grs_sec@cabinet.gov.bd 

ওযেব: www.grs.gov.bd 

৬০ কার্ থস্টেবস 

http://www.fri.gov.bd/
mailto:js_livestock@mofl.gov.bd
http://www.mofl.gov.bd/
mailto:grs_sec@cabinet.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/
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আনায কাশে আভাশদয প্রতযাা 

 

ক্রভভক প্রভতশ্রুত/কাভিত দফা প্রাভিয রশযয কযণীয় 

১ স্বয়ংম্পূণ ম আশফদন জভা প্রদান 

২ ভৎস্যচাশলয যাভ ম প্রদানকাশর পুকুয ম্পশকম মাফতীয় তথ্য (আয়তন, গবীযতা, াভনয যং, আগাো, 

ভৎস্য প্রজাভত, ভজুদ ঘনত্ব, ভৎস্য খাদ্য, ভৎস্য দযাগ) প্রদান  

৩ 
মথামথ প্রভক্রয়ায় প্রশয়াজনীয় ভপ ভযশাধ কযা 

৪ প্ররমাজয সক্ষরে সভাফাইর সভরজ/ইরভইররয তনযরদ ধনা অনুযণ কযা 

৫ াযাশতয জন্য ভনধ মাভযত ভশয়য পূশফ মই উভস্থত থাকা 

৬ অনাফশ্যক সপান/িদফীয না কযা 

 


