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    ফাাংরাদদ ভবদেরযনারয কাউরির 
৪৮, কাজী াঅরাউরিন ভযাড, ঢাকা। 

www.bvc.gov.bd 

 

  ভফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter) 

 

১. রবন (Vision) ও রভন (Mission) 

রবন (Vision) : 
দক্ষ ভাজীফী দ্বাযা তৃণ মূর chv©‡q ভানম্মত প্রারণস্বাস্থ্য ভফা (ভবদেরযনারয mvwf©m) প্রদাদনয ভাধ্যদভ রনযাদ প্রারণজ ভপ্রাটিন (ভাাং, দুধ ও রডভ) উৎাদন, প্রাণীয স্বাস্থ্য াংযক্ষণ, ভযাগদভন ও 

কল্যাণ াধন এফাং  জনস্বাস্থ্য রনরিত কযা। 
 

 রভন (Mission) : 

ভবদেরযনারয রক্ষা ও ভায ভান রনয়ন্ত্রদণয ভাধ্যদভ মথামথ কারযগরয জ্ঞানম্পন্ন দক্ষ ভবদেরযনারয ভাজীফী ততযী, রযচারনা এফাং ভানম্পন্ন প্রাণীস্বাস্থ্য ভফা রনরিত কযা।  

 

২. প্ররতশ্রুত ভফামূ: 

২.১) নাগরযক ভফা 
 

ক্ররভক 

নাং 
ভফায  নাভ ভফা প্রদাদনয দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারি স্থ্ান 

ভফামূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

ভফাপ্রদাদনয 

ভয় ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ. দরফ, 

ভপান ও াআ-ভভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ভযরজদেন প্রদান প্রাি াঅদফদদনয াদথ দারিরকৃত তথ্য 

ও াটি মরপদকে মাচাাআ ফাছাাআ কদয। 

ক) ডিডবএভ/ডফএসডস ভবট.সায়েন্স এন্ড এ এইচ 

ায়য  াটি মরপভকে 

খ) পরাপর প্রকাদয তারযি ম্বররত প্রতযয়ন ত্র 

গ) ৬ কড াসয়াে ম াাআদজয ছরফ। 

 

প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা। 

১৫০/- 

নগদ গ্রণ 

৩ কভ মরদফ ডা: ভগাার চন্দ্র রফশ্বা 

ভযরজোয(বাযপ্রাি) 

ভপান ও পযাক্স- ৭৩৪৩২৬০ (ারপ) 

ভভাফাাঃ- ০১৭১৫৪৫৪৬৭৭ 

ই-ভভইর: info@bvc.gov.bd 
ওয়েফসাইট: 

www.bvc.gov.bd 
২. মূর ার্ে মরপদকে প্রদান ভযরজদেন প্রদাদনয ভপ্ররক্ষদত ভযরজদেন প্রদাদনয ারপ াঅদদদয কর 

প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা। 

১৫০/- 

নগদ গ্রণ 

৩০ কভ মরদফ 
” 

 
 

 

 

 

 

১ 

mailto:?-????:%20info@bvc.gov.bd


G:\Council Doc\Citizen Charter\Citizen charter-Update 28-09-22.doc 
 

ক্ররভক 

নাং 
ভফায  নাভ ভফা প্রদাদনয দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারি স্থ্ান 

ভফামূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

ভফাপ্রদাদনয 

ভয় ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ. দরফ, 

ভপান ও াআ-ভভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩. রযচয় ত্র প্রদান তথ্য মাচাাআ ফাছাাআ কদয ক) ভযরজদেন াটি মরপদকভেয পদোকর। 

ি)  ২ কর াদাে ম াাআদজয ছরফ। 

 

প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা। 

১৫০/- 

নগদ গ্রণ 

৪৫ কভ মরদফ 

” 

৪. 
ারতরযক্ত রক্ষাগত ভমাগ্যতা 

অন্তর্ভডূি 

দারিরকৃত তথ্য ও াটি মরপদকে মাচাাআ 

ফাছাাআ কদয 

ক) ারতরযক্ত ভমাগ্যতায াটি মরপভকদেয পদোকর। 

ি)  ২ কর াদাে ম াাআদজয ছরফ। 

প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা। 

৫০/- 

নগদ গ্রণ 

৩ কভ মরদফ 

” 

৫. আীর অডধকতয তদন্ত সায়য়ে 
আীর আয়ফদন ও অন্যান্য প্রভাণক 

প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা। 

২৫০/- 

নগদ গ্রণ 
৯০ কভ মরদফ ” 

৬. প্রতযয়ন ত্র প্রদান াঅদফদদনয ভপ্ররক্ষদত 
ভযরজদেন াটি মরপদকদেয পদোকর। 

প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা। 

১০০০/- 

নগদ গ্রণ। 
৩ কভ মরদফ 

” 

৭. অডবয়মাগ ডনষ্পডি াঅদফদদনয ভপ্ররক্ষদত 
অডবয়মাগ সংডিষ্ট ভকান প্রভাণক (মডদ থায়ক) 

প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা। 
রফনামূদল্য ৩০ কভ মরদফ ” 

 

২.২) প্রাডতষ্ঠাডনক ভসফাসমূহ 

ক্ররভক 

নাং 
ভফায  নাভ ভফা প্রদাদনয দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারি স্থ্ান 

ভফামূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

ভফাপ্রদাদনয 

ভয় ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ. দরফ, 

ভপান ও াআ-ভভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ভবদেরযনারয রক্ষায স্বীকৃরত 

প্রদান 

রযদ মন প্ররতদফদদনয ভপ্ররক্ষদত ক) ভবদেরযনারয  রক্ষা স্বীকৃরত াঅদফদন ত্র 

ি) SER (Self Evaluation Report) 

গ) রযদ মক দর কতৃমক ম্মরতত্র 

 

প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা। 

রফনামূদল্য ৬০ কভ মরদফ ডা: ভগাার চন্দ্র রফশ্বা 

ভযরজোয(বাযপ্রাি) 

ভপান ও পযাক্স- ৭৩৪৩২৬০ (ারপ) 

ভভাফাাঃ- ০১৭১৫৪৫৪৬৭৭ 

ই-ভভইর: info@bvc.gov.bd 
ওয়েফসাইট: 

www.bvc.gov.bd 
       

২. রক্ষা প্ররতষ্ঠান  রযদ মন ভবৌত াফকাঠাদভাগত ও একাদডরভক 

স্ট্যান্ডাড ম দযজরভদন মাচাাআ ফাছাাআ 

কদয। 

ক) SER (Self Evaluation Report)  

 
প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা। 

রফনামূদল্য ৬০ কভ মরদফ 

” 

৩. প্রযাকটি ভকন্দ্র রযদ মন ভযজরভদন প্রযাকটি ভকদন্দ্রয 

াফকাঠাদভা ও ভফায ভান মূল্যায়ন 

ক) SER (Self Evaluation Report) 

প্রারিস্থ্ান: প্রান ািা।  

 

রফনামূদল্য ৬০ কভ মরদফ ” 

২ 
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২.৩) অবযন্তযীণ ভসফাসমূহ 

ক্ররভক 

নাং 
ভফায  নাভ ভফা প্রদাদনয দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারি স্থ্ান 

ভফামূল্য এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

ভফাপ্রদাদনয 

ভয় ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ. দরফ, 

ভপান ও াআ-ভভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

াফযপ্রাি 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগদণয 

াফয উত্তয ছুটি, ও 

গ্রাচুাআটি/ভনন ভঞ্জুরযয 

ব্যফস্থ্া কযা 

 

াঅদফদনত্র গ্রদণয ভাধ্যদভ (াঅদফদনত্র) 

প্রান ািা 

রফনামূদল্য ৭ (াত) 

কভ মরদফ 

ডা: ভগাার চন্দ্র রফশ্বা 

ভযরজোয(বাযপ্রাি) 

ভপান ও পযাক্স- ৭৩৪৩২৬০ (ারপ) 

ভভাফাাঃ- ০১৭১৫৪৫৪৬৭৭ 

ই-ভভইর: info@bvc.gov.bd 
ওয়েফসাইট: 

www.bvc.gov.bd 

২. 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগদণয 

ররএপ ারগ্রভ ভঞ্জুরযয 

ব্যফস্থ্া কযা 

াঅদফদনত্র গ্রদণয ভাধ্যদভ (াঅদফদনত্র) 

রাফ ািা 

রফনামূদল্য ১০ (দ) 

কভ মরদফ ” 

৩. 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগদণয 

শৃঙ্খরাজরনত ারবদমাগ 

উস্থ্ান ও রনষ্পরত্ত 

ারবদমাগপ্ররতকাযব্যফস্থ্ানাানুমায়ী

ারবদমাগদারিদরযভাধ্যদভ 

(রজাঅযএ) 

প্রান ািা 

রফনামূদল্য ৬০(লাে) 

কভ মরদফ ” 

৪. 

ফর:ফাাংরাদদ গভদন 

াদাে ম প্রারিয জন্য 

ানারত্ত (NOC) প্রদাদনয 

ব্যফস্থ্া কযা 

াআ-নরথ ব্যফায কদয াঅদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

(াঅদফদনত্র) 

প্রান ািা 

রফনামূদল্য ৩ (রতন) 

কভ মরদফ 
” 

৫. 
শ্রাডন্তডফয়নাদনছুটি ও 

বাতাভঞ্জুয 

াঅদফদনত্র গ্রদণয ভাধ্যদভ (াঅদফদনত্র) 

প্রান ািা 

রফনামূদল্য ৭ (াত) 

কভ মরদফ 
” 

৩.াঅনায কাদছ াঅভাদদয প্রতযাাাঃ 

 

ক্ররভক প্ররতশ্রুত/কারিত ভফা প্রারিয রদক্ষয কযণীয় 

১ স্বয়াং ম্পূণ ম াঅদফদন প্রদান। 

২ মথামথ প্ররক্রয়ায় রনধ মারযত ভফামূল্য রযদাধ কযা। 

৩ াক্ষাদতয জন্য রনধ মারযত ভদয়য পূদফ মাআ উরস্থ্ত থাকা। 

৪ উত্তভ ব্যফায এফাং ভফা প্রদাদনয জন্য াদক্ষা কযায ভানরকতা থাকা। 
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৪.ারবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থ্ানা (GRS): 

 

ভফা প্রারিদত ান্তুষ্ট দর দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দে ভমাগাদমাগ করুন। দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায কাদছ ভথদক ভাধান াওয়া না ভগদর রনদনাক্ত দ্ধরতদত ভমাগাদমাগ কদয াঅনায ভস্যা াফরত করুন - 

 

ক্ররভক কিন ভমাগাদমাগ কযদফন কায দে ভমাগাদমাগ কযদফন ভমাগাদমাদগয ঠিকানা রনষ্পরত্তয ভয়ীভা 

১. দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান 

রদদত না াযদর 

ারবদমাগ রনষ্পরত্ত কভ মকতমা (ারনক) ডা: ভগাার চন্দ্র রফশ্বা 

ভযরজোয(বাযপ্রাি) 

ভপান ও পযাক্স- ৭৩৪৩২৬০ (ারপ) 

ভভাফাাঃ- ০১৭১৫৪৫৪৬৭৭ 

ই-ভভইর: info@bvc.gov.bd 

ওয়েফসাইট: www.bvc.gov.bd 

৩০ (রত্র)কভ মরদফ 

২. ারবদমাগ রনষ্পরত্ত কভ মকতমা 

রনরদ মষ্ট ভদয় ভাধান রদদত না 

াযদর 

াঅরর কভ মকতমা ভভাাঃ হাডভদুয যহভান 

যুগ্মসডচফ 

ভৎস্য ও প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ভপান: ২২৩৩৫৪৪৯৫ 

ভভাফাইর: ০১৭১২১১৫২১৮ 

ভভাআর: js_be@mofl.gov.bd 

ওদয়ফ: www.mofl.gov.bd 

২০(রফ) কভ মরদফ 

৩. াঅরর কভ মকতমা রনরদ মষ্ট ভদয় 

ভাধান রদদত না াযদর 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয ারবদমাগ ব্যফস্থ্ানা 

ভর 

ারবদমাগ গ্রণ ভকন্দ্র 

৫নাং ভগাআে, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ:www.grs.gov.bd 

৬০ (লাে)কভ মরদফ 

 

 

 

(ডা: ভগাার চন্দ্র রফশ্বা) 

ভযরজোয (বাযপ্রাি) 

৪ 
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