বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনস্ট াংহ

সেবা প্রদান

www.fri.gov.bd
প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)

১. স্টিশন ও স্টমশন
স্টিশন: দেদশর মৎস্য ম্পে উন্নয়দন জাতীয় চাস্টহোর স্টনস্টরসে গদবষণা পস্টরচালনা ও প্রযুস্টি উদ্ভাবন।
তিশন: গদবষণালব্ধ প্রযুস্টি হস্তান্তরেে মাধ্যদম মাদের উৎপােন বৃস্টি ও আস্টমষ চাস্টহো পূরদণ হায়তাকরণ।

২. প্রস্টতশ্রুত দ বা মূহ
২.১) নাগস্টরক দ বা
ক্রস্টমক
নাং

দ বার নাম

(১)

(২)

১

২

উন্নি জারিে িাছ/ত িংতিে সেণু/স ানা
উৎ াদন ও তবিেণ

উন্নি জারিে িাছ, ত িংতি ও কাঁকিাে স ানা
উৎ াদন ও াষ এবিং জলজ েম্পদ
ব্বস্থা না তবষয়ক োিশধ প্রদান

প্রদয়াজনীয়
দ বা প্রোদন দব বাচ্চ ময় কাগজপত্র/ আদবেন
ফরম প্রাস্টিস্থান
(৩)

িাছ/ত িংতিে প্রজননকাল
অনুোরে সেণুর ানা ৫-১০
তদন ও াোর ানা ৩০-৪৫
তদন।

দ বামূল্য এবাং
পস্টরদশাধ
পিস্টত

োস্টয়ত্বপ্রাি কমবকতবা

উর্ধ্বতন কমবকতবা

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

তবএফআেআই
হযা ােী

তনর্ ধাতেি মূরে
ব্ািংরকে
িাধ্যরি

ড. সিাোঃ শাহা আলী, ত এেও, স্বা ারক
০১৭১১৭০৫২১১
drmdshaha_ali@yahoo.com
ড. সিাোঃ শাহা আলী, ত এেও, স্বা ারক
০১৭১১৭০৫২১১
drmdshaha_ali@yahoo.com

িাৎক্ষতণক

স্বাদু াতন সকন্দ্র ও
সলানা াতন সকন্দ্র

তবনা মূরে

ড. এ এই এি সকাতহনূে, তেএেও,
স্বা ারক ০১৭১১৩৮৫০০৫
kohinoor41@gmail.com

ড. মমাোঃ লতিফুল ইসলাম, ত এেও, সলা ারক
০১৭১৫-৬৪৫২৬০
latiful.bfri@gmail.com

৩

উন্নি জারিে িাছ াষ তবষয়ক পুতস্তকা,
গরবষণা প্রতিরবদন, বাতষ ধক প্রতিরবদন
ইিযাতদ তবিেণ

িাৎক্ষতণক

তবএফআেআই
গ্রন্থাগাে

তবনা মূরে

িাহমুদা েন্দকাে
উর্ধ্ধিন গ্রন্থাগাতেক
01718-562957
librarianbfri@gmail.com

ড. সিাোঃ েতললুে েহিান
তে ালক (প্রশােন ও অর্ ধ)
০১৭১১৭২৬০৯৩
krahman2863@yahoo.com
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ক্রস্টমক
নাং

দ বার নাম

(১)

(২)

৪

প্রদয়াজনীয়
দ বা প্রোদন দব বাচ্চ ময় কাগজপত্র/ আদবেন
ফরম প্রাস্টিস্থান
(৩)

গরবষণাগারে িাছ/ াতনে
নমূনা প্রাতিে সক্ষরে ১-৭
িৎস্য/ত িংতি সোগ তনণ ধয় ও প্রতিকাে তবষরয়
তদন।
ক্ষতিগ্রস্থ াষীরদে নমূনা েীক্ষা ও োিশধ
িাঠ র্ ধারয় তেদশধরনে
সেবা প্রদান।
সক্ষরে তেদশধন েবিী ৭
তদন।

৫

িৎস্য োদ্য ও োদ্য উ কেরণে পুতিিান
তবরেষণ।

৬

িাছ ারষ িৎস্য োদ্য ও অন্যান্য োদ্য নমুনা প্রাতি োর রক্ষ ৩-৫
উ কেরণে প্রভাব তনণ ধয়।
িাে।

৭

গরবষণাগারে তবষতিয়া
িারছে ও ে কৃতষ কারজ ব্বহৃি তবতভন্ন তনরু রণে সক্ষরে ৫-১০
কীটনাশক/বালাইনাশরকে তবষতিয়া তনরূ ণ।
তদন ও পুকুরে তবষতিয়া
তনরূ রণে সক্ষরে ১-৩ িাে

৮

িৎস্য/ত িংতি হযা ােী, োিাে তডজাইন ও
ব্বস্থা নায় কাতেগতে েহায়িা প্রদান।

গরবষণাগারে নমুনা প্রাতি
োর রক্ষ ১০-৩০ তদন।

তনতদ ধি প্রস্তারবে আরলারক
িাঠ র্ ধারয় তেদশধরনে
সক্ষরে ১৫-২১ তদন

(৪)

দ বামূল্য এবাং
পস্টরদশাধ
পিস্টত

োস্টয়ত্বপ্রাি কমবকতবা

উর্ধ্বতন কমবকতবা

(৫)

(৬)

(৭)

সিা: আতশকুে েহিান, এেও, স্বা ারক
০১৭১২১২৭০৭৪
স্বাদু াতন সকন্দ্র ও
ত িংতি গরবষণা
সকন্দ্র

স্বাদু াতন সকন্দ্র ও
ত িংতি গরবষণা
সকন্দ্র

sofs4@fri.gov.bd

তবনা মূরে
এইচ এম রাতিবুল ইসলাম, এসএসও, তচগকি
০১৭১১৪৫০৫০০
rakib.bfri@gmail.com

তনর্ ধাতেি তফ
প্রদান োর রক্ষ

‡ivgvbv Bqvmwgb, এেও, স্বা ারক
01717115551
rumana.biva@gmail.com

তনর্ ধাতেি তফ
প্রদান োর রক্ষ

ড. ম ানায়রা রতিদ, এেও, স্বা ারক
০১৭১০৫৮৫৬৫৬
rjonaira@yahoo.com

স্বাদু াতন সকন্দ্র

ড. সিাোঃ শাহা আলী, ত এেও, স্বা ারক
০১৭১১৭০৫২১১
drmdshaha_ali@yahoo.com
স্বাদু াতন সকন্দ্র

তবনা মূরে
সিাোঃ োতজবুল কতেি
তনব ধাহী প্ররকৌশলী, েদে দিে
০১৭৩২১০৬২১২
razibkarim@yahoo.com

ড. এ এই এি সকাতহনূে, তেএেও,
স্বা ারক ০১৭১১৩৮৫০০৫
kohinoor41@gmail.com

ড. সিাোঃ জুলতফকাে আলী
তেএেও, েদে দিে
০১৭১১৭৮০৪২২

zulfikar_bfri@yahoo.com
ড. এ এই এি সকাতহনূে, তেএেও,
স্বা ারক ০১৭১১৩৮৫০০৫
kohinoor41@gmail.com

ড. এ এই এি সকাতহনূে
তেএেও, স্বা ারক
০১৭১১৩৮৫০০৫
kohinoor41@gmail.com
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ক্রস্টমক
নাং
(১)
৯
১০

১১

দ বার নাম
(২)
িাছ াষ ও ব্বস্থা না তবষরয় িৎস্য াষীরদে
জন্য তবতভন্ন প্রতশক্ষণ তে ালনা
গরবষণালব্ধ প্রযুতিে উ ে
কিীরদেরক প্রতশক্ষণ প্রদান

েম্প্রোেণ

েেকাতে/সবেেকাতে জলাশয়, িৎস্য/ত িংতি
োিাে তেদশধন ও োিশধ প্রদান

প্রদয়াজনীয়
দ বা প্রোদন দব বাচ্চ ময় কাগজপত্র/ আদবেন
ফরম প্রাস্টিস্থান
(৩)
(৪)
প্রতশক্ষণ সূ ী অনুর্ায়ী

নমুনা প্রাতিে সক্ষরে ১-৩
তদন এবিং িাঠ র্ ধারয়
তেদশধরনে সক্ষরে ২-৪
তদন।

প্রতশক্ষণ শাো
েদে দিে

দ বামূল্য এবাং
পস্টরদশাধ
পিস্টত
(৫)
তবনামূরে

োস্টয়ত্বপ্রাি কমবকতবা

উর্ধ্বতন কমবকতবা

(৬)

(৭)
সেয়দ লুৎফে েহিান
তসএসও, সদর দপ্তর
০১৭১৫৯৩৮২৬৬
rahman397@gmail.com

ড. জুবাইদা নাসতরন আখিার
তিএসও, সদর দপ্তর
০১৭১১০৪৫৮৮৯
nasreenakther0000@yahoo.com

মুহাম্মদ িতিনুজ্জািান োন, এেও, স্বা ারক
০১৭১৫৯৩৪৭২৭
mnkhanzhanda@gmail.com

স্বাদু াতন সকন্দ্র ও
সলানা াতন সকন্দ্র

তবনা মূরে
সিা: আতশকুে েহিান, এেও, স্বা ারক
০১৭১২১২৭০৭৪

ড. এ এই এি সকাতহনূে
তেএেও, স্বা ারক
০১৭১১৩৮৫০০৫
kohinoor41@gmail.com

sofs4@fri.gov.bd

১২

আ দকালীন (বন্যা, েো বা অন্যান্য প্রাকৃতিক
দূরর্ ধাগ) েিরয় িাছ/ত িংতি াষ/েিংেক্ষরণ
োির্শ অর্বা জলাশরয় দূষণ/িিক তবষরয়
কেণীয়।

জলাশরয় দূষণ/িিক
তবষরয় িাৎক্ষতণক িাঠ
তেদশধন ও কেণীয়
তবষরয় োিশধ প্রদান।

ড. মমাোঃ লতিফুল ইসলাম, ত এেও, সলা ারক
০১৭১৫-৬৪৫২৬০
স্বাদু াতন সকন্দ্র ও
সলানা াতন সকন্দ্র

latiful.bfri@gmail.com

ড. এ এই এি সকাতহনূে
তেএেও, স্বা ারক
০১৭১১৩৮৫০০৫

সিা: আতশকুে েহিান, এেও, স্বা ারক
০১৭১২১২৭০৭৪

kohinoor41@gmail.com

তবনা মূরে

sofs4@fri.gov.bd

*স্বা ারক: স্বাদু াতন সকন্দ্র, িয়িনতেিংহ; নরক: নদী সকন্দ্র, াঁদপুে; সলা ারক: সলানা াতন সকন্দ্র, াইকগাছা; ত গরক: ত িংতি গরবষণা সকন্দ্র, বারগেহাট।
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অস্টিদ াগ প্রস্টতকার ব্যবস্থাপনা (GRS)
দ বা প্রাস্টিদত অ ন্তুষ্ট হদল উর্ধ্বতন কমবকতবার দে দ াগাদ াগ করুন। তার কাে দেদক মাধান পাওয়া না দগদল স্টনদনাি পিস্টতদত দ াগাদ াগ কদর আপনার মস্যা অবস্টহত করুন।
ক্রস্টমক

কখন দ াগাদ াগ করদবন

১

োস্টয়ত্বপ্রাি কমবকতবা মাধান
স্টেদত না পারদল

২

অস্টিদ াগ স্টনষ্পস্টি কমবকতবা
স্টনস্টে বষ্ট মদয় মাধান স্টেদত
না পারদল

৩

কার দে দ াগাদ াগ
করদবন
ড. সিাোঃ েতললুে েহিান

দ াগাদ াদগর ঠিকানা

স্টনষ্পস্টির
ময় ীমা

পরিচালক (প্রিাসন ও অর্ থ)
ইমেইল: krahman2863@yahoo.com
মমা: ০১৭১১৭২৬০৯৩
ওমেব: www.fri.gov.bd

৩০ কার্ ধতদবে

েন্ত্রণালে কর্তমক রির্ মারির্ কেমকর্মা
ওমেব: www.mofl.gov.bd

২০ িার্ থতদবস

অরভম াে গ্রহণ সকন্দ্র
৫ িং সেইট, বাংলামদশ েরচবালে, ঢাকা
ওমেব: www.grs.gov.bd

৬০ িার্ থতদবস

আরপল কেমকর্মা

আস্টপল কমবকতবা স্টনস্টে বষ্ট মদয়
েরন্ত্রপরিষদ রবভামেি
মাধান স্টেদত না পারদল
অরভম াে ব্যবস্থাপিা সেল

আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা
ক্রস্টমক
প্রস্টতশ্রুত/কাস্টিত দ বা প্রাস্টির লদযয করণীয়
১
স্বয়াং ম্পূণ ব আদবেন জমা প্রোন
২
মৎস্যচাদষর পরামশব প্রোনকাদল পুকুর ম্পদকব াবতীয় তয ( (আয়তনগ গিীরতাগ পাস্টনর রাংগ আগাোগ মৎস্য
প্রজাস্টতগ মজুে ঘনত্বগ মৎস্য খাদ্যগ মৎস্য দরাগ) প্রোন
৩
ো ে প্রস্টক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় স্টফ পস্টরদশাধ করা
৪
৫
৬

প্ররর্াজয সক্ষরে সিাবাইল সিরেজ/ইরিইরলে তনেরদশধনা অনুেেণ কো
াযাদতর জন্য স্টনধ বাস্টরত মদয়র পূদব বই উপস্টস্থত োকা
অনাবশ্যক সফান/িদবীে না কো
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