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বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উট 
ময়মনিসংহ 

www.fri.gov.bd 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter) 
 
১. িভশন ও িমশন 
িভশন:�দেশর মৎ�স�দ উ�য়েন জাতীয় চািহদার িনির�খ গেবষণা পিরচালনা ও ��ি� উ�াবন। 
িমশন:গেবষণাল� ��ি� হ�া�েরর মা�েম মােছর উৎপাদন �ি� ও আিমষ চািহদা �রেণ সহায়তাকরণ। 
 
২. �িত�ত �সবাস�হ 
 
২.১) নাগিরক �সবা 

�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােন 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন ফরম 
�াি��ান 

�সবা�� এবং  
পিরেশাধ 
প�িত 

দািয়��া� কম �কত�া উ��তন কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪)  (৫) (৬)  (৭) 

১ 
উ�ত জােতর মাছ/িচংিড়র 
�র�/�পানা উৎপাদন ও িবতরণ 

মাছ/িচংিড়র 
�জননকাল     

অ�সাের চািহদার 
আেলােক �র�েপানা 

৫-১০ িদন ও 
চারােপানা ৩০-৪৫ 

িদন। 

�র� / �পানা িবতরেনর িনধ �ািরত ফরম 
�নই। আ�হী চাষী সংি�� শাখায় 

�যাগােযাগ �ব �ক �সবা �হন কিরেবন। 
 

িবএফআরআই হ�াচারী 

িনধ �ািরত �ে� 
�াংেকর মা�েম 

ড. �মাঃ শাহা আলী, িপএসও, �াপােক  
০১৭১১৭০৫২১১  

drmdshaha_ali@yahoo.com  
 

ড. এ এইচ এম �কািহ�র, িপএসও, �াপােক 
০১৭১১৩৮৫০০৫ 

kohinoor41@gmail.com   

ড. �মাঃ খিল�র রহমান, িসএসও, �াপােক 
০১৭১১১৭২৬০৯৩ 

krahman2863@yahoo.com 
 

২ 

উ�ত জােতর মাছ, িচংিড় ও 
ক�কড়ার �পানা উৎপাদন ও চাষ এবং 
জলজ স�দ �ব�াপনা িবষয়ক 
পরামশ � �দান 

তাৎ�িণক 

আ�হী চাষী সংি�� শাখায় �যাগােযাগ 
�ব �ক �সবা �হন কিরেবন 

 
�া�পািন �ক� ও �লানাপািন �ক�   

িবনা �ে� 

�সয়দ �ৎফর রহমান, িসএসও, �লাপােক 
০১৭১৫৯৩৮২৬৬ 

rahman397@gmail.com  
  

  ড. এ এইচ এম �কািহ�র, িপএসও 
�াপােক, ০১৭১১৩৮৫০০৫ 

kohinoor41@gmail.com   

ড. �মাঃ খিল�র রহমান, িসএসও, �াপােক 
০১৭১১১৭২৬০৯৩ 

krahman2863@yahoo.com 

৩ 
উ�ত জােতর মাছ চাষ িবষয়ক 
�ি�কা, গেবষণা �িতেবদন, বািষ �ক 
�িতেবদন ইত�ািদ িবতরণ 

তাৎ�িণক 

আ�হী চাষী সংি�� শাখায় �যাগােযাগ 
�ব �ক �সবা �হন কিরেবন 

 
িবএফআরআই ��াগার 

িবনা �ে� 

gvngy`v L›`Kvi 
উ��তন ��াগািরক 
01718-562957 

librarianbfri@gmail.com  

ড. �মাঃ খিল�র রহমান  
পিরচালক (�শাসন ও অথ �) 

০১৭১১১৭২৬০৯৩ 
krahman2863@yahoo.com 

 
 

mailto:drmdshaha_ali@yahoo.com
mailto:kohinoor41@gmail.com
mailto:krahman2863@yahoo.com
mailto:rahman397@gmail.com
mailto:kohinoor41@gmail.com
mailto:krahman2863@yahoo.com
mailto:librarianbfri@gmail.com
mailto:krahman2863@yahoo.com
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�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােন সেব �া� 

সময় 
�েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন ফরম 

�াি��ান 

�সবা�� এবং  
পিরেশাধ 
প�িত 

দািয়��া� কম �কত�া উ��তন কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ 

মৎ�/িচংিড় �রাগ িনণ �য় ও 
�িতকার িবষেয় �িত�� চাষীেদর 
ন�না পরী�া ও পরামশ � �সবা 
�দান। 

গেবষণাগাের 
মাছ/পািনর ন�না 
�াি�র ��ে�  ১-৭ 

িদন। 
মাঠ পয �ােয় 

পিরদশ �েনর ��ে� 
পিরদশ �ন পরবত� ৭ 

িদন। 

িনধ �িরত আেবদন ফরম/�রিজ�ার �রেণর 
মা�েম। 

 
�া�পািন �ক� ও িচংিড় গেবষণা �ক�   

িবনা �ে� 

এইচ এম রািক�ল ইসলাম, এসএসও িচগেক 
০১৭১১৪৫০৫০০ 

rakib.bfri@gmail.com  
 

�মা: আিশ�র রহমান, এসও, �াপােক 
০১৭১২১২৭০৭৪ 

sofs4@fri.gov.bd  

ড. �মাঃ খিল�র রহমান  
পিরচালক (�শাসন ও অথ �) 

০১৭১১১৭২৬০৯৩ 
krahman2863@yahoo.com   

 
ড. খান কামাল উি�ন আহ�মদ, িসএসও, িচগেক 

বােগরহাট, ০১৭১২১০৩২৮১ 
kkuabd@yahoo.com    

৫ 
মৎ� খা� ও খা� উপকরেণর 
�ি�মান িবে�ষণ। 

গেবষণাগাের ন�না 
�াি� সােপে� ১০-৩০ 

িদন। 
িনধ �িরত আেবদন ফরম/�রিজ�ার �রেণর 

মা�েম। 
 

�া�পািন �ক� ও িচংিড় গেবষণা �ক�   

িনধ �ািরত িফ 
�দান সােপে� 

ড. �মাঃ �লিফকার আলী, িসএসও, সামেক 
০১৭১১৭৮০৪২২ 

julfikar_bfri@yahoo.com      
 

‡ivgvbv Bqvmwgb, এসও, �াপােক 
01717115551 

rumana.biva@gmail.com  

ড. �মাঃ খিল�র রহমান  
পিরচালক (�শাসন ও অথ �) 

০১৭১১১৭২৬০৯৩ 
krahman2863@yahoo.com ৬ 

মাছ চােষ মৎ� খা� ও অ�া� 
খা� উপকরেণর �ভাব িনণ �য়। 

ন�না �াি� সােপে� 
৩-৫ মাস। 

৭ 
মােছর ওপর �িষ কােজ �ব�ত 
িবিভ� কীটনাশক/বালাইনাশেকর 
িবষি�য়া িন�পণ। 

কীটনাশক/বালাইনাশ
�কর ন�না �াি� 

সােপে� গেবষণাগাের 
িবষি�য়া িন�পেণর 
��ে� ৫-১০ িদন ও 
��ের িবষি�য়া 

িন�পেণর ��ে� ১-৩ 
মাস 

িনধ �িরত আেবদন ফরম/�রিজ�ার �রেণর 
মা�েম। 

 
�া�পািন �ক� 

িনধ �ািরত িফ 
�দান সােপে� 

ড. এ এইচ এম �কািহ�র, িপএসও, �াপােক 
০১৭১১৩৮৫০০৫ 

kohinoor41@gmail.com  

ড. �মাঃ খিল�র রহমান, িসএসও, �াপােক 
০১৭১১১৭২৬০৯৩ 

krahman2863@yahoo.com 
 

৮ 
মৎ�/িচংিড় হ�াচারী, খামার 
িডজাইন ও �ব�াপনায় কািরগির 
সহায়তা �দান। 

িনিদ �� ��ােবর 
আেলােক মাঠ পয �ােয় 
পিরদশ �েনর ��ে� ১৫-

২১ িদন 

িনধ �িরত আেবদন ফরম/�রিজ�ার �রেণর 
মা�েম। 

 
�া�পািন �ক� 

িবনা �ে� 

ড. এ এইচ এম �কািহ�র, িপএসও, �াপােক 
০১৭১১৩৮৫০০৫ 

kohinoor41@gmail.com   
  

ড. �মাঃ শাহা আলী, িপএসও, �াপােক  
০১৭১১৭০৫২১১ 

drmdshaha@yahoo.com   
  

�মাঃ রািজ�ল কিরম  
িনব �াহী �েকৗশলী, সদর দ�র 

০১৭৩২১০৬২১২ 
razibkarim@yahoo.com     

ড. �মাঃ খিল�র রহমান  
পিরচালক (�শাসন ও অথ �) 

০১৭১১১৭২৬০৯৩ 
krahman2863@yahoo.com 
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�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােন সেব �া� 

সময় 
�েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন ফরম 

�াি��ান 

�সবা�� এবং  
পিরেশাধ 
প�িত 

দািয়��া� কম �কত�া উ��তন কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯ 
মাছ চাষ ও �ব�াপনা িবষেয় 
��ত মৎ�চাষীেদর জ�  
িবিভ� �িশ�ণ পিরচালনা 

�িশ�ণ�চী অ�যায়ী 

িনধ �িরত আেবদন ফরম/�রিজ�ার 
�রেণর মা�েম  

(অনলাইন বা সরাসির)।  
 

�িশ�ণ শাখা 
সদর দ�র 

িবনা�ে� 

ড. �বাইদা নাসিরন আখতার 
িপএসও, সদর দ�র 
০১৭১১০৪৫৮৮৯ 

nasreenakther0000@yahoo.com 

ড. �মা. ���াহ 
 িসএসও, সদর দ�র  
০১৭১১-০৪৫৮৮৯ 

nurullahbfri@yahoo.com ১০ 
গেবষণাল� ��ি�র উপর 
স�সারণ কম�েদরেক �িশ�ণ 
�দান 

১১ 

উ�ুত সম�া িনরসেন 
সরকাির/�বসরকাির জলাশয়, 
মৎ�/িচংিড় খামার পিরদশ �ন ও 
পরামশ � �সবা �দান 

ন�না �াি�র ��ে� 
১-৩ িদন। 
মাঠ পয �ােয় 

পিরদশ �েনর ��ে� 
পিরদশ �ন পরবত� ২-

৪ িদন। 

িনধ �িরত আেবদন ফরম/�রিজ�ার 
�রেণর মা�েম এবং 

ইেমইল/�টিলেফািনক �যাগােযাগ 
 

�া�পািন �ক� ও �লানাপািন �ক�   

িবনা �ে� 

�সয়দ �ৎফর রহমান, িসএসও  
�লাপােক,  ০১৭১৫৯৩৮২৬৬ 

rahman397@gmail.com   
 

ড. এ এইচ এম �কািহ�র, িপএসও 
�াপােক, ০১৭১১৩৮৫০০৫ 

 kohinoor41@gmail.com    

ড. �মাঃ খিল�র রহমান  
পিরচালক (�শাসন ও অথ �) 

০১৭১১১৭২৬০৯৩ 
krahman2863@yahoo.com 

    

১২ 

আপদকালীন (ব�া, খরা বা 
অ�া� �া�িতক �েয �াগ) সমেয় 
মাছ/িচংিড় চাষ/সংর�েণ 
পরামশ � অথবা জলাশেয় 
�ষণ/মড়ক িবষেয় করণীয়। 

ব�া পরবত� সমেয় 
মাছ চাষ িবষেয় 
করণীয় িবষেয় 

সাব ��িণক পরামশ � 
�দান। জলাশেয় 

�ষণ/মড়ক িবষেয় 
তাৎ�িণক মাঠ 

পিরদশ �ন ও করণীয় 
িবষেয় পরামশ � 

�দান। 

িনধ �িরত আেবদন ফরম/�রিজ�ার 
�রেণর মা�েম এবং 

ইেমইল/�টিলেফািনক �যাগােযাগ 
 

�া�পািন �ক� ও �লানাপািন �ক�   

িবনা �ে� 

�সয়দ �ৎফর রহমান, িসএসও 
 �লাপােক, ০১৭১৫৯৩৮২৬৬ 

rahman397@gmail.com   
 

ড. এ এইচ এম �কািহ�র, িপএসও 
�াপােক, ০১৭১১৩৮৫০০৫ 

kohinoor41@gmail.com    
 

ড. �মাঃ খিল�র রহমান  
পিরচালক (�শাসন ও অথ �) 

০১৭১১১৭২৬০৯৩ 
krahman2863@yahoo.com 

 
 

*�াপােক: �া�পািন �ক�, ময়মনিসংহ; নেক: নদী �ক�, চ�দ�র; �লাপােক: �লানাপািন �ক�, পাইকগাছা;  িচগেক: িচংিড় গেবষণা �ক�, বােগরহাট। 
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২.২) �ািত�ািনক �সবা: 

�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােন সেব �া� 

সময়সীমা 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং আেবদন ফরম 

�াি��ান 

�সব�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত 

দািয়��া� কম �কত�া উ��তন কম �কত�া 

(১) (২) (৬) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
ইনি��উেটর  সকল �ক� ও উপেক� হেত গেবষণা �ক� 
��াবনা আ�ান 

০৭-১০ িদন গেবষণা শাখা িবনা�ে� 

ড. �মা. ইনা�ল হক 
িপএসও, সদর দ�র 
০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

hoq_me@yahoo.com 

ড. �মা. ���াহ 
পিরচালক (গেবষণা ও পিরক�না) 

০১৭১১০৪৫৮৮৯ 
nurullahbfri@yahoo.com 

২ 
গেবষণা অ�গিত ও গেবষণা �ক� ��াবনা �ড়া�করেণর 
লে�� কম �শালার আেয়াজন  

৮-১০ িদন গেবষণা শাখা িবনা�ে� 

৩ গেবষণা ��াবনাস�হ যাচাই বাছাই ও সংেশাধন ৭-১০ িদন গেবষণা শাখা িবনা�ে� 

৪ 
এআরআই কিম� ও কািরগরী কিম�র মা�েম ��াবনাস�হ 
অ�েমাদন 

৩-৪ িদন গেবষণা শাখা িবনা�ে� 

৫ 
চলমান গেবষণাস�হ পিরবী�ণ/ ��ায়েনর �িতেবদেনর উপর 
�ব�া �হণ 

১০-১৫ িদন গেবষণা শাখা িবনা�ে� 

৬ 
িবিভ� �জািতর মাছ ও মােছর �পানা আমদানীর উপর 
মতামত �দান 

৮-১০ িদন গেবষণা শাখা িবনা�ে� 

৭ গেবষণা �ক� ��াবনা ও গেবষণা অ�গিত �কাশন ১৫ িদন গেবষণা শাখা িনয়মা�যায়ী 

৮ 
ম�ণালেয়র মািসক সভা ও িবএআরিস-এর সম�য় সভায় 
�যাগদান ও অ�গিত উপ�াপন 

যথা সমেয় গেবষণা শাখা িবনা�ে� 

৯ 
গেবষণা/পিরক�না সং�া�ত িবষেয়  �দশী/িবেদশী সং�ার 
সােথ সম�য় 

িনধ �ািরত সমেয় গেবষণা শাখা িবনা�ে� 

১০ ত� অব��করণ িনধ �ািরত সমেয় গেবষণা শাখা িবনা�ে� 

জা�া�ল �ফরেদৗস �মা 
জনসংেযাগ কম �কত�া 

সদর দ�র, ০১৭৫৬৩১১৬৮০ 
jhuma.jannat@gmail.com  

ড. �মা. ���াহ 
পিরচালক (গেবষণা ও পিরক�না) 

০১৭১১০৪৫৮৮৯ 
nurullahbfri@yahoo.com 

১১ 
মহামা� রা�পিত, মাননীয় �ধানম�ী এবং মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ী মেহাদয় ক��ক �দ� িবিভ� ব�ৃতার জ� 
গেবষণার অ�গিত িবষেয় �িতেবদন �তরী ও ��রণ 

িনধ �ািরত সমেয় পিরক�না শাখা িবনা�ে� 

ড. অ�রাধা ভ� 
িপএসও, সদর দ�র 
০১৭২২৩১৯৪৫২ 

bhadra96@yahoo.com  

১২ সংসেদর মৎ� সং�া� িবিভ� �ে�র উ�র �ণয়ন ও ��রণ িনধ �ািরত সমেয় পিরক�না শাখা িবনা�ে� 

১৩ 
মৎ� গেবষণা িবষেয় মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়সহ 
অ�া� ম�ণালয় ও সং�ার সােথ �যাগােযাগ, মতামত �দান 
ও সভায় �যাগদান 

িনধ �ািরত সময় পিরক�না শাখা িবনা�ে� 

১৪ িবিভ� দ�েরর খসড়া নীিতমালার উপর মতামত �দান িনধ �ািরত সময় পিরক�না শাখা িবনা�ে� 

১৫ ইনি��উেটর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �ণয়ন ১৫ িদন পিরক�না শাখা িবনা�ে� 
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�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােন সেব �া� 

সময়সীমা 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং আেবদন ফরম 

�াি��ান 

�সব�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত 

দািয়��া� কম �কত�া উ��তন কম �কত�া 

(১) (২) (৬) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬ 
িনেদ �শনা�যায়ী উ�য়ন �ক� ��াবনা �তরীকরণ ও ম�ণালেয় 
��রণ 

২৫-৩০ িদন পিরক�না শাখা িবনা�ে� 

�মা: শহী�ল ইসলাম 
এসএসও, সদর দ�র 

০১৭১৬১৯৩৪৯৩ 
shahidbfri@yahoo.com  

 
ড. �মা. ���াহ 

পিরচালক (গেবষণা ও পিরক�না) 
০১৭১১০৪৫৮৮৯ 

nurullahbfri@yahoo.com 

১৭ 
ম�ণালেয় ��িরত উ�য়ন �ক� ��াবনাস�হ অ�েমাদেনর 
�ি�য়া অ�সরণ 

অিফস সমেয় পিরক�না শাখা িবনা�ে� 

১৮ 
িবিভ� উ�য়ন �ক� বা�বায়েন �ক� পিরচালকেদরেক 
দা�িরক সহেযািগতা �দান 

অিফস সমেয় পিরক�না শাখা িবনা�ে� 

১৯ 
বা�বায়নাধীন গেবষণা �ক� ��াবনা�হ মাঠ পয �ােয় 
বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ ও ��ায়ন এবং �িতেবদন 
�দান 

অিফস সমেয় পিরক�না শাখা িবনা�ে� 

২০ 
বািণিজ�ক অিডট, িসিভল অিডট ও �বেদিশক সাহা��� 
অিডট অিধদ�র হেত িবিভ� সমেয় িনরী�া �িতেবদেন 
উ�ািপত অিডট আপি� িন�ি�র িহসাব�ি�করণ 

৫-৭ িদন িহসাব শাখা িবনা�ে� 

কাজী তািলম উি�ন 
িহসাবর�ণ কম �কত�া 

সদর দ�র, ০১৭২১৮২১৮৪৪ 
acchq1@fri.gov.bd 

�শখ রােসল 
উপ পিরচালক ( িহসাব ও অথ �) 
সদর দ�র, ০১৭০৪৭৪২২৮৮ 

friends93rasel@gmail.com  

২১ 
িবিভ� অিডট অিধদ�র হেত িবিভ� সমেয় িনরী�া �িতেবদেন 
উ�ািপত অিডট আপি� িন�ি�র লে��  জবাব �তরী ও ��রণ 

১০-১৫ িদন িহসাব শাখা িবনা�ে� 

২২ 
িবিভ� অিডট অিধদ�র হেত িবিভ� সমেয় িনরী�া �িতেবদেন 
উ�ািপত অিডট আপি� িন�ি�র লে�� ি�প�ীয় ও ি�প�ীয় 
সভা আ�ােনর জ� কায �প� �তরী ও ��রণ 

৭-১০  িদন িহসাব শাখা িবনা�ে� 

২৩ অিডট আপি� ও িন�ি�র মািসক �িতেবদন ম�ণালয় ��রণ যথা সমেয় িহসাব শাখা িবনা�ে� 

২৪ 
ইনি��উেটর বাৎসিরক বােজট �তরী ও অ�েমাদেনর জ� 
ম�ণালেয় ��রণ 

যথা সমেয় িহসাব শাখা িবনা�ে� 

২৫ 
মৎ� চাষ িবষেয় উ�ত ��ি� ও �ব�াপনা পিরক�না 
িবষেয় গেবষকেদর �িশ�ণ �দান। 

�িশ�ণ�চী অ�যায়ী �িশ�ণ শাখা িবনা �ে� 
 

ড. �বাইদা নাসিরন আখতার 
িপএসও, সদর দ�র 
০১৭১১০৪৫৮৮৯ 

nasreenakther0000@yahoo.com 

 
ড. �মা. ���াহ 

পিরচালক (গেবষণা ও পিরক�না) 
০১৭১১০৪৫৮৮৯ 

nurullahbfri@yahoo.com 

২৬ 
ইনি��উেটর মানব স�দ উ�য়েন কম �কত�া/ কম �চারীেদর 
জ� �ানীয়ভােব �� �ময়াদী ও দীঘ � �ময়াদী �িশ�েণর 
�ব�া করা 

�িশ�ণ�চী অ�যায়ী �িশ�ণ শাখা িবনা�ে� 

২৭ 
ইনি��উেটর মানব স�দ উ�য়েন  কম �কত�ােদর জ�  �� 
�ময়াদী ও দীঘ � �ময়াদী �বেদিশক �িশ�েণর �ব�া করা 

�িশ�ণ�চী অ�যায়ী �িশ�ণ শাখা িবনা�ে� 
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২.৩) অভ��রীণ �সবা: 

�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােনর 

সময়সীমা 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবা�� এবং  
পিরেশাধ প�িত 

 
দািয়��া� কম �কত�া 

 
উ��তন কম �কত�া 

(১) (২) (৬) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জাতীয় মৎ� স�াহ উদযাপন 
সরকার ক��ক �ঘািষত 

িনধ �ািরত সমেয় 
িবএফআরআই িস�া� অ�যায়ী 

ড. �বাইদা নাসিরন আখতার 
িপএসও, সদর দ�র 
০১৭১১০৪৫৮৮৯ 

nasreenakther0000@yahoo.com  ড. �মা. ���াহ 
পিরচালক (গেবষণা ও পিরক�না) 

০১৭১১০৪৫৮৮৯ 
nurullahbfri@yahoo.com 

২ 
ইনি��উেট কম �রত সকল কম �কত�ার কি�উটার 
স�িক�ত কািরগরী সহায়তা ও র�ণােব�ণ 

১-৩ িদন 
আইিস� শাখা 

িবনা�ে� 

�মাহা�দ শিহদ উ�াহ 
িসে�ম এনািল�, সদর দ�র  

০১৮১৩২২৬৭৬৬ 
teknilpan@gmail.com 

৩ 
WiFi ও �লাকাল এিরয়া �নটওয়াক� স�সারণ 
ও র�নােব�ণ 

৩-৫ িদন 
আইিস� শাখা 

িবনা�ে� 

৪ ওেয়বসাইেট ত� হালনাগাদকরণ যথাসমেয় আইিস� শাখা িবনা�ে� 
৫ কি�উটার িবষয়ক �িশ�ণ িসিডউল অ�যায়ী আইিস� শাখা িবিধ অ�যায়ী 

৬ কম �কত�া/কম �চারী িনেয়ােগর �ব�াকরণ 
আেবদনপ� �হেণর পর 

৫-৬ মাস 
�শাসন শাখা িবনা�ে� 

�মাঃ কাম��ামান 
সহকারী পিরচালক, সদর দ�র 

০১৮১৯৪৮৪২০৮ 
mmissionr@gmail.com 

 

ড. �মাঃ খিল�র রহমান  
পিরচালক (�শাসন ও অথ �) 

০১৭১১১৭২৬০৯৩, 
krahman2863@yahoo.com 

 

৭ 
কম �কত�া/কম �চারী পেদা�িত, টাইমে�ল ও 
িসেলকশন ��ড �দান 

িনধ �ািরত সমেয় �শাসন শাখা িবনা�ে� 

৮ 
কম �কত�া/কম �চারীগেণর চাকির িনয়িমতকরণ ও 
�ায়ীকরেণর �ব�া করা 

আেবদনকারীর 
চািহদা �মাতােবক 

�শাসন শাখা িবনা�ে� 

৯ 
কম �কত�া/কম �চারীগেণর  ��, পদায়ন ও বদলীর 
�ব�া করা 

িনধ �ািরত সমেয় �শাসন শাখা িবনা�ে� 

১০ 
অবসর�া� কম �কত�া/কম �চারীগেণর  AemicÖ ‘̄wZ 
QzwU ও �া�ই�/ �পনশন  ম�িরর �ব�া করা 

িনধ �ািরত সমেয় �শাসন  শাখা িবনা�ে� 

১১ 
কম �কত�া/কম �চারীগেণর িসিপএফ অি�ম ম�িরর 
�ব�া করা 

৮-১০ িদন �শাসন  শাখা িবনা�ে� 

১২ 
কম �কত�া/কম �চারীগেণরk„•LjvRwbZ Awf‡hvM 
Dc ’̄vcbও িন�ি� 

অিফস সমেয় �শাসন শাখা িবনা�ে� 

১৩ 
কম �কত�া/কম �চারীগেণর  �জ��তা তািলকা 
�ণয়েন সহায়তা �দান  

িনধ �ািরত সমেয় �শাসন  শাখা িবনা�ে� 

১৪ 
বিহঃবাংলােদশ গমেন পাসেপাট � �ি�র জ� 
অনাপি� (NOC) �দােনর �ব�া করা 

৩িদন �শাসন  শাখা িবনা�ে� 

১৫ 
cÖvc¨Zv Abyhvqx mKj 4_© †kªYxi Kg©Pvix‡`i 
RyZv, QvZv, †cvlvK mieiv‡ni e¨e ’̄v Kiv| 

২ মাস ভা�ার শাখা িবনা�ে� 
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�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােনর 

সময়সীমা 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

 
দািয়��া� কম �কত�া 

 
উ��তন কম �কত�া 

(১) (২) (৬) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬ 
ইনি��উেটর ১ম ��ণীর কম �কত�ােদরিবভাগীয় 
মামলাসহ অ�� মামলা পিরচালনা করা 

অিফস সমেয় �শাসন  শাখা িবনা�ে� 

�শখ রােসল 
উপ পিরচালক (িহসাব ও অথ �) 
সদর দ�র, ০১৭০৪৭৪২২৮৮ 

friends93rasel@gmail.com 

ড. �মাঃ খিল�র রহমান 
পিরচালক  (�শাসন ও অথ �) 

০১৭১১১৭২৬০৯৩ 
krahman2863@yahoo.com  

১৭ দা�িরক কােজ গাড়ী সরবরােহর �ব�া করা। িনধ �ািরত সমেয় �শাসন  শাখা িনয়মা�যায়ী 

�মা: সাম�ল আলম 
�শাসিনক কম �কত�া, সদর দ�র 

০১৭১৩৯৩২৭১৫ 
adminhq@fri.gov.bd  

�শখ রােসল 
উপ পিরচালক (িহসাব ও অথ �) 
সদর দ�র, ০১৭০৪৭৪২২৮৮ 

friends93rasel@gmail.com 
 ১৮ 

সদর দ�েরর কম �চারীেদর বািষ �ক বিধ �ত �বতন 
�দান 

১মাস �শাসন  শাখা িবনা�ে� 

কাজী তািলম উি�ন 
িহসাব র�ণ কম �কত�া (অ.দা.) 
সদর দ�র, ০১৭২১৮২১৮৪৪ 

acchq1@fri.gov.bd  

১৯ 

m`i `ß‡i e¨eüZ mKj cÖKvi gvjvgvj 
`vßwiK Pvwn`vbyhvqx evRvi n‡Z wewa 
‡gvZv‡eK msMÖnc~e©K mieivn Kivi e¨e ’̄v Kiv 
Ges wnmve msi¶ণ  Kiv| 

িনধ �ািরত সময় ভা�ার শাখা িবনা�ে� 

�মাঃ শহী�ল ইসলাম  
এসএসও, সদর দ�র 

০১৭১৬১৯৩৪৯৩ 
shahidbfri@yahoo.com  

ড. �মাঃ খিল�র রহমান 
পিরচালক  (�শাসন ও অথ �) 

০১৭১১১৭২৬০৯৩ 
krahman2863@yahoo.com  
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২.৪) আওতাধীন �ক� ও উপেক� ক��ক �দ� �সবা 
 
 িনরিবি�� গেবষণার মা�েম ����ণ � নানা �জািতর মাছ, িচংিড় ও অ�া� জলজ জীেবর �জনন, চাষ, �ব�াপনা প�িত, জীবৈবিচ�� সংর�ণ, জলজ পিরেবশ উ�য়ন, �ি�য়াজাতকরণ, 

িবপনন �ব�ার উ�য়েন �টকসই ও পিরেবশ উপেযাগী মৎ�চাষ ও �ব�াপনা ��ি� উ�াবন। 

 ��ের মাছ চাষ এবং হাওর, বাওড়, খাল-িবল ও সা�ি�ক মৎ�স�েদর উ�য়েন জাতীয় পয �ােয় �েয়াজনীয় গেবষণা পিরচালনা করা এবং গেবষণার ��ে� জাতীয় ও আ��জািতক পয �ােয় 
সম�য় সাধন করা। 

 মৎ� স�েদর সেব �া�ম �বহােরর লে�� মৎ�স�দ উ�য়ন, �ব�াপনা ও সংর�ণ িবষেয় নীিত �ণয়ন স�িক�ত গেবষণা পিরচালনা করা। 

 মৎ� �ি�য়াজাতকরণ, �নগতমান িনণ �য়, মৎ� জাত প� উৎপাদন ও মৎ� িবপনন �ব�ার উ�য়েন �েয়াজনীয় গেবষণা পিরচালনা করা। 

 মাঠ পয �ােয় উ�ুত সম�া িনরসেন �েযাজ� ��ে� ৩০% গেবষণা মাঠ পয �ােয় পিরচালনা করা। 

 উ�ািবত ��ি�র ওপর মৎ� অিধদ�রসহ অ�া� সরকাির ও �বসরকাির সং�ার স�সারণ কম�/সংেযাগ চাষী/উে�া�া পয �ােয় ��ি�িভি�ক কািরগরী �িশ�ণ �দান করা। 

 �টকিনিশয়ান ও গেবষক পয �ােয় �িশ�েণর মা�েম দ� জনশি� �তরী করা। 

 ��ি� স�সারণ�লক �দশ �নী খামার �াপন করা। 

 ��ি�িভি�ক �া�েয়ল, �কেলট, িলফেলট ইত�ািদ �কাশ ও িবতরণ করা। 

 

আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 

�িমক �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১ �য়ংস�ণ � আেবদন জমা �দান 

২ মৎ�চােষর পরামশ � �দানকােল ��র স�েক� যাবতীয় ত� (আয়তন, গভীরতা, পািনর রং, আগাছা, মৎ� 
�জািত, ম�দ ঘন�, মৎ� খা�, মৎ� �রাগ) �দান 

৩ যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 

৪ �েযাজ� ��ে� �মাবাইল �মেসজ/ইেমইেলর িনরেদশ �না অ�সরণ করা 

৫ সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা 

৬ অনাব�ক �ফান/তদবীর না করা 
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 অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS) 
�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। তার কাছ �থেক সমাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন। 

�িমক কখন �যাগােযাগ করেবন 
কার সে� �যাগােযাগ 

করেবন 
�যাগােযােগর �কানা 

িন�ি�র 
সময়সীমা 

১ 
দািয়��া� কম �কত�া সমাধান 

িদেত না পারেল 
ড. �মাঃ খিল�র রহমান 

 

পিরচালক  (�শাসন ও অথ �) 
ইেমইল: krahman2863@yahoo.com  

�মাঃ - ০১৭১১১৭২৬০৯৩ 
ওেয়ব: www.fri.gov.bd   

৩০ কায �িদবস 

২ 
অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 
িনিদ �� সমেয় সমাধান িদেত 

না পারেল 
আিপল কম �কত�া 

ম�ণালয় ক��ক িনধ �ািরত কম �কত�া 
ওেয়ব: www.mofl.gov.bd    

২০ কায �িদবস 

৩ 
আিপল কম �কত�া িনিদ �� সমেয় 

সমাধান িদেত না পারেল 
মি�পিরষদ িবভােগর 

অিভেযাগ �ব�াপনা �সল 

অিভেযাগ �হণ �ক� 
৫ নং �গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

ওেয়ব: www.grs.gov.bd    
৬০ কায �িদবস 

 




