ফাাংরাদদ ভবদেরযনারয কাউরির
৪৮, কাজী াঅরাউরিন ভযাড, ঢাকা।

রটিদজন চাে টায
কাউরিদরয উদিশ্য (Mission of council):
ভবদেরযনারয রক্ষা ও ভায ভান রনয়ন্ত্রদণয ভাধ্যদভ মথামথ কারযগরয জ্ঞানম্পন্ন দক্ষ ভবদেরযনারয ভাজীফী ততযী,
রযচারনা এফাং ভানম্পন্ন প্রাণীস্বাস্থ্য ভফা রনরিত কযা।

কাউরিদরয রক্ষয (Vision of council):
দক্ষ ভাজীফী দ্বাযা তৃণ মূর chv©‡q ভানম্মত প্রারণস্বাস্থ্য ভফা (ভবদেরযনারয mvwf©m) প্রদাদনয ভাধ্যদভ রনযাদ প্রারণজ ভপ্রাটিন (ভাছ, ভাাং, দুধ ও রডভ) উৎাদন,
প্রাণীয স্বাস্থ্য াংযক্ষণ, ভযাগদভন ও কল্যাণ াধন এফাং জনস্বাস্থ্য রনরিত কযা।
ক্ররভক
নাং

ভফায নাভ

ভফা প্রদাদনয দ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারি স্থ্ান

ভফামূল্য এফাং রযদাধ
দ্ধরত

ভফাপ্রদাদনয
ভয় ীভা

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

১.

ভযরজদট্রন প্রদান

২.

ট
মূর াটিরপদকে
প্রদান

৩.

ভবদেরযনারয রফলয়ক
রক্ষাগত ভমাগ্যতায স্বীকৃরত
প্রদান

ট
দারিরকৃত তথ্য ও াটিরপদকে
মাচাাআ
ফাছাাআ কদয।

াভরয়ক ভযরজদস্ট্রন প্রদাদনয
ভপ্ররক্ষদত
তদন্ত াদদক্ষ

ক) ডিডবএভ াশয াটিরপদকে
খ) পরাপদরয প্রকাদয তারযি ম্বররত
প্রতযয়ন ত্র
গ) ৬ কড াসশাে ট াাআদজয ছরফ।

১৫০/
নগদ গ্রন

ভযরজদস্ট্রন প্রদাদনয ারপ াঅদদদয
কর
ক) ভবদেনারয রফলয়ক রক্ষা ভমাগ্যতা ও
রডগ্রীয স্বীকৃরত প্রাথনা কদয াঅদফদন ত্র
ি) SER (Self Evaluation Report)

রি

২-৩ রদন

দারয়ত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ. দরফ, ভপান
ও াআ-ভভাআর)
(৭)
ডাাঃ ভভাাঃ াআভযান ভাদন িান
ভযরজস্ট্রায
ভপান ও পযাক্স- ৭৩৪৩২৬০ (ারপ)
মভাফাাঃ- ০১৭১১১০১৪০৪
ই-মভইর: info@bvc.gov.bd
ওশেফসাইট: www.bvc.gov.bd

১ ভা

“

১ ভা

“

-

“

-

“

রি

গ) রযদটক দর কতৃটক ম্মরতত্র
৪.
৫.

রক্ষা প্ররতষ্ঠান রযদটন
প্রযাকটি ভকন্দ্র রযদটন

Citizen charter

ভবৌত াফকাঠাদভাগত ও একাদডরভক
স্ট্যান্ডাড ট দযজরভদন মাচাাআ ফাছাাআ
কদয।
দফজরভদনয প্রযাকটি ভকদন্দ্রয
াফকাঠাদভা ও ভফায ভান মূল্যায়ন

ক) SER(Self Evaluation Report)

রি

ক) SER(Self Evaluation Report)

রি

-২ক্ররভক
নাং
(১)
৬.

ভফায নাভ
(২)
রযচয় ত্র প্রদান

ভফা প্রদাদনয দ্ধরত
(৩)
তথ্য মাচাাআ ফাছাাআ কদয

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারি স্থ্ান
(৪)

ট
ক) ভযরজদস্ট্রন াটিরপদকে
ি) ২ কর াদাে ট াাআদজয ছরফ।

ভফামূল্য এফাং রযদাধ
দ্ধরত
(৫)

ভফাপ্রদাদনয
ভয় ীভা
(৬)

দারয়ত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ. দরফ, ভপান
ও াআ-ভভাআর)
(৭)

১৫০/- নগদ গ্রন

১ ভাস

“
“

৭.

ারতরযক্ত রক্ষাগত ভমাগ্যতা
অন্তভূডি

ট
দারিরকৃত তথ্য ও াটিরপদকে
মাচাাআ
ফাছাাআ কদয

ট
ক) ারতরযক্ত ভমাগ্যতায াটিরপভকে
ি) ২ কর াদাে ট াাআদজয ছরফ।-

৮.

ভাগত দক্ষতা বৃরদ্ধ

কভটারা / মসডভনায / প্রডক্ষণ

৯.

শৃঙ্খরা াংক্রান্ত কাজ

১০.

৫০/-

২ রদন

প্ররক্ষণ ভরডউর/ররডউর

রি

প্রশমাজ্য নে

“

ারবদমাদগয ভপ্ররক্ষদত তদন্ত াদদক্ষ

ক) ারবদমাগত্র
খ) প্রভানক

রি

১ ভা

“

আীর

অডধকতয তদন্ত সাশশক্ষ

আীর আশফদন ও অন্যান্য প্রভাণক

২৫০/-

৩ ভাস

“

১১.

ভবদেরযনারয রক্ষা,ভা ও
ভফা রফলয়ক জন
দচতনতা

গণ ও াভারজক ভাধ্যদভ প্রচায /
ভাস্ট্ায/ ররদরে / ফাাংরাদদ
ভবদেরযনারয কাউরির াঅাআদনয
রফজ্ঞরি াআ-ভভাআর / এএভএ ।

-

কাউডিশরয প্রচায ও
ডফজ্ঞান খাত মথশক

প্রশমাজ্য নে

“

১২.

প্রতযয়ন ত্র প্রদান

াঅদফদদনয ভপ্ররক্ষদত

ট
ভযরজদস্ট্রন াটিরপদকদেয
পদোকর।

২রদন

“

১৩.

রনফরিত
ভবদেরযনারযয়ানদদয
তাররকায ভগদজে প্রকা

ফাআ াঅকাদয ভগদজে প্রকা ও
ডাোদফদজ াংদমাজন

কাউডিশর যডক্ষত তশেয ডবডিশত

প্রশমাজ্য নে

“

১০০০/- নগদ গ্রন।
(যডয ভাধ্যশভ)
ডি

(ডাাঃ ভভাাঃ াআভযান ভাদন িান)
ভযরজস্ট্রায
ফাাংরাদদ ভবদেরযনারয কাউরির,
ঢাকা।
Citizen charter

