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    ফাাংরাদদ ভবদেরযনারয কাউরির 
৪৮, কাজী আরাউরিন ভযাড, ঢাকা। 

 

  রিটিদজন চাে টায 

রবন : 
দক্ষ ভাজীফী দ্বাযা তৃণ মূর chv©‡q ভানিম্মত প্রারণস্বাস্থ্য ভিফা (ভবদেরযনারয mvwf©m) প্রদাদনয ভাধ্যদভ রনযাদ প্রারণজ ভপ্রাটিন (ভাাংি, দুধ ও রডভ) উৎাদন, প্রাণীয স্বাস্থ্য িাংযক্ষণ, ভযাগদভন ও কল্যাণ 

িাধন এফাং  জনস্বাস্থ্য রনরিত কযা। 
 

রভন: 

ভবদেরযনারয রক্ষা ও ভায ভান রনয়ন্ত্রদণয ভাধ্যদভ মথামথ কারযগরয জ্ঞানিম্পন্ন দক্ষ ভবদেরযনারয ভাজীফী ততযী, রযচারনা এফাং ভানিম্পন্ন প্রাণীস্বাস্থ্য ভিফা রনরিত কযা।  
 

ক্ররভক 

নাং 
ভিফায  নাভ ভিফা প্রদাদনয দ্ধরত 

সেফায ধযণ 

(নাগরযক/প্রা

রিষ্ঠারনক/অ

বযান্তযীন) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারি স্থ্ান 

ভিফামূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

ভিফাপ্রদাদনয 

িভয় িীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ. দরফ, 

ভপান ও ই-ভভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. ভযরজদেন প্রদান প্রাি আদফদদনয িাদথ দারিরকৃত তথ্য 

ও িাটি টরপদকে মাচাই ফাছাই কদয। 

নাগরযক ক) রিরবএভ/রফএেরে সবট.োয়েন্স এন্ড এএইচ 

ায়য  িাটি টরপভকে 

খ) পরাপর প্রকাদয তারযি িম্বররত প্রতযয়ন ত্র 

গ) ৬ কর ােয়াে ট িাইদজয ছরফ। 

১৫০/ 

নগদ গ্রহন 

১ কভ টরদফি 

ডা: ভগাার চন্দ্র রফশ্বাি 

ভযরজোয(বাযপ্রাি) 

ভপান ও পযাক্স- ৭৩৪৩২৬০ (অরপি) 

সভাফাাঃ- ০১৭১৫৪৫৪৬৭৭ 

ই-সভইর: info@bvc.gov.bd 
ওয়েফোইট: 

www.bvc.gov.bd 
২. মূর িার্ে টরপদকে প্রদান ভযরজদেন প্রদাদনয ভপ্ররক্ষদত নাগরযক ভযরজদেন প্রদাদনয অরপি আদদদয কর রফনামূদল্য ৩০ কভ টরদফি ” 

৩. ভবদেরযনারয রক্ষায স্বীকৃরত 

প্রদান 

রযদ টন প্ররতদফদদনয ভপ্ররক্ষদত প্রারিষ্ঠারনক ক) ভবদেরযনারয  রক্ষা স্বীকৃরত আদফদন ত্র 

ি) SER (Self Evaluation Report) 

গ) রযদ টক দর কতৃটক িম্মরতত্র 

রফনামূদল্য 

৬০ কভ টরদফি ” 

৪. রক্ষা প্ররতষ্ঠান  রযদ টন ভবৌত অফকাঠাদভাগত ও একাদডরভক 

স্ট্যান্ডাড ট িদযজরভদন মাচাই ফাছাই 

কদয। 

প্রারিষ্ঠারনক ক) SER (Self Evaluation Report)  

 

রফনামূদল্য 

৬০ কভ টরদফি ” 

 

    

 

 

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


F:\Council Doc\Citizen Charter\Citizen charter-1.doc 

 

 

-২- 
 

ক্ররভক 

নাং 
ভিফায  নাভ ভিফা প্রদাদনয দ্ধরত 

সেফায ধযণ 

(নাগরযক/প্রা

রিষ্ঠারনক/অ

বযান্তযীন) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারি স্থ্ান 
ভিফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

ভিফাপ্রদাদনয 

িভয় িীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ. 

দরফ, ভপান ও ই-ভভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৫. প্রযাকটিি ভকন্দ্র রযদ টন িভযজরভদন প্রযাকটিি ভকদন্দ্রয 

অফকাঠাদভা ও ভিফায ভান মূল্যায়ন 

প্রারিষ্ঠারনক ক) SER (Self Evaluation Report)  

 
রফনামূদল্য ৬০ কভ টরদফি ” 

৬. রযচয় ত্র প্রদান তথ্য মাচাই ফাছাই কদয নাগরযক ক) ভযরজদেন িাটি টরপদকভেয পদোকর। 

ি)  ২ কর ািদাে ট িাইদজয ছরফ। 
১৫০/- নগদ গ্রহন ৩০ কভ টরদফি ” 

৭. 
অরতরযক্ত রক্ষাগত ভমাগ্যতা 

অন্তর্ভরূি 

দারিরকৃত তথ্য ও িাটি টরপদকে মাচাই 

ফাছাই কদয 

নাগরযক ক) অরতরযক্ত ভমাগ্যতায িাটি টরপভকদেয 

পদোকর। 

ি)  ২ কর ািদাে ট িাইদজয ছরফ। 

৫০/- ৫ কভ টরদফি ” 

৮. আীর অরধকিয িদন্ত োসয়ে 
নাগরযক 

আীর আয়ফদন ও অন্যান্য প্রভাণক ২৫০/- ৯০ কভ টরদফি ” 

৯. প্রতযয়ন ত্র প্রদান আদফদদনয ভপ্ররক্ষদত 
নাগরযক 

ভযরজদেন িাটি টরপদকদেয পদোকর। 
১০০০/- নগদ গ্রহন। 

(যরসদয ভাধ্যয়ভ) 
৫ কভ টরদফি ” 

১০. অরবয়মাগ রনষ্পরি আদফদদনয ভপ্ররক্ষদত 
নাগরযক / 

অবযন্তযীণ 
অরবয়মাগ েংরিষ্ট সকান প্রভাণক (মরদ থায়ক) রফনামূদল্য ৩০ কভ টরদফি ” 

 

 

(ডা: ভগাার চন্দ্র রফশ্বাি) 

ভযরজোয (বাযপ্রাি) 

ফাাংরাদদ ভবদেরযনারয কাউরির 

ঢাকা। 

 

 

 

 


