
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

এলআরআই, মহাখালী, ঢাকা 

 

সসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 
 

ক্রমিক সেবার নাি সেবা প্রদাননর েনব বাচ্চ 

েিয়েীিা 

প্রনয়াজনীয় কাগ 

জপত্র 

 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আনবদন ফরি  

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং  

পমরন াধ 

পদ্ধমি 

দাময়ত্বপ্রাি কি বকিবার 

পদবী, অমফমেয়াল 

সেমলনফান ও ইনিইল 

 উদ্ধবিন কি বকিবার 

পদবী, অমফমেয়াল 

সেমলনফান ও 

ইনিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ গবাতেপশু ও হাঁস-

মুরতগর টিকা সরবরাহ 

৩০ তমতনট সেদক ২ ঘন্টা। 

 

সিৌমিক/মলমিি 

আনবদন।   

পমরচালনকর 

কার্ বালয় 

সরকার কর্তকৃ 

তনর্াৃতরত 

মূদে 

পতরচালক, গদবষণা, 

প্রতশক্ষণ ও মূোয়ন 

এলআরআই, মহাখালী, 

ঢাকা 

02222262991 

directorlri16 

@gmail.com 

মহাপতরচালক, 

প্রাতণসম্পে 

অতর্েপ্তর, 

কৃতষখামার সড়ক, 

ঢাকা  

০২-৯১০১৯৩২ 

dgdls16 

@gmail.com 

২ জুদনাটিক সরাগ তনণয়ৃ ২ তেন সেদক ৭ তেন।  

 

সিৌমিক/মলমিি 

আনবদন।   

সেদটতরনাতর 

পাবতলক সহল্ে এন্ড 

মাইদরাবাদয়ালতজ 

শাখা অতিস 

সরকার কর্তকৃ 

তনর্াৃতরত 

পদ্ধততদত 

মুখ্য ববজ্ঞাতনক কমকৃতাৃ, 

সেদটতরনাতর পাবতলক 

সহল্ে এন্ড 

মাইদরাবাদয়ালতজ শাখা  

02222298786 

psovph@gmail.com 

পতরচালক, গদবষণা, 

প্রতশক্ষণ ও মূোয়ন 

এলআরআই, 

মহাখালী, ঢাকা 

02222262991 

directorlri16 

@gmail.com 

৩ জুদনাটিক সরাগ ও ফুড 

সসিটি তবষয়ক 

সদচতনতা বৃতদ্ধ 

৩০ তমতনট সেদক ৭তেন। 

 

সিৌমিক/মলমিি 

আনবদন।   

সেদটতরনাতর 

পাবতলক সহল্ে এন্ড 

মাইদরাবাদয়ালতজ 

শাখা অতিস 

সরকার কর্তকৃ 

তনর্াৃতরত 

পদ্ধততদত 

সেদটতরনাতর পাবতলক 

সহল্ে এন্ড 

মাইদরাবাদয়ালতজ শাখা  

psovph@gmail.com 

02222298786 

 

পতরচালক, গদবষণা, 

প্রতশক্ষণ ও মূোয়ন 

এলআরআই, 

মহাখালী, ঢাকা 

02222262991 

directorlri16 

@gmail.com 

mailto:psovph@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

এলআরআই, মহাখালী, ঢাকা 

 
৪ হাঁস-মুরতগ ,গবাতেপশু 

ও অন্যান্য প্রাণীর সরাগ 

তনণয়ৃ 

৩০ তমতনট সেদক ৭তেন। 

 

সিৌমিক/মলমিি 

আনবদন।   

সকন্দ্রীয় সরাগ 

অনুসন্ধান 

গদবষণাগার, ৪৮, 

কাজী আলাউদ্দীন 

সরাড, ঢাকা এবাং 

১০ টি আঞ্চতলক 

সরাগ অনুসন্ধান 

গদবষণাগার  

সরকার কর্তকৃ 

তনর্াৃতরত 

মূদে 

মুখ্য ববজ্ঞাতনক কমকৃতাৃ, 

সকন্দ্রীয় সরাগ অনুসন্ধান 

গদবষণাগার/ আঞ্চতলক 

সরাগ অনুসন্ধান 

গদবষণাগার 

০২-৫৭৩১২৭৬৩ (CDIL) 

psocdil@gmail.com 

পতরচালক, গদবষণা, 

প্রতশক্ষণ ও মূোয়ন 

এলআরআই, 

মহাখালী, ঢাকা 

02222262991 

directorlri16@g

mail.com 

৫ প্রযুতি হস্তান্তর ৩০ তমতনট সেদক ২ ঘন্টা। 

 

সিৌমিক/মলমিি 

আনবদন।   

পমরচালনকর 

কার্ বালয় 

তবনা মূদে পতরচালক, গদবষণা, 

প্রতশক্ষণ ও মূোয়ন 

এলআরআই, মহাখালী, 

ঢাকা 

02222262991 

directorlri16 

@gmail.com 

মহাপতরচালক, 

প্রাতণসম্পে 

অতর্েপ্তর, 

কৃতষখামার সড়ক, 

ঢাকা  

02222262991

dgdls16@gmail.

com 

৬ হাঁস-মুরতগ ,গবাতেপশু 

ও অন্যান্য প্রাণীর 

খাদের তবতেন্ন উপাোন 

তনণয়ৃ 

২ তেন সেদক ৭ তেন।  

 

সিৌমিক/মলমিি 

আনবদন।   

প্রাতণপুতি শাখা 

কৃতষখামার সড়ক, 

ঢাকা 

সরকার কর্তকৃ 

তনর্াৃতরত 

মূদে 

মুখ্য ববজ্ঞাতনক কমকৃতাৃ, 

প্রাতণপুতি শাখা, 

কৃতষখামার সড়ক, ঢাকা 

০২-৯১৩৮৯০৩ 

psonutrition 

@gmail.com 

পতরচালক, গদবষণা, 

প্রতশক্ষণ ও মূোয়ন 

এলআরআই, 

মহাখালী, ঢাকা 

02222262991

directorlri16@g

mail.com 

 


