
প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর এবং মাঠ পর্ যায়ের দপ্তরসমূয়ে প্রদানকৃত সসবা ও সসবামূল্য 

 
ক্রণমক 

নং 

সসবার নাম সসবার সংণিপ্ত ণববরি সসবা প্রাণপ্তর 

সম্ভাব্য সমে 

সসবা প্রাণপ্তর ণি  

(প্রয়র্াজ্য সিয়ে) 

সসবা প্রাণপ্তর স্থান 

০১ পশুপাণির 

ণিণকৎসা প্রদান 

অসুস্থ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর 

দিদিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র প্রিান। 

ক) োসপাতায়ে  

ি) কৃষয়কর বাণিয়ত/িামায়র/য়িম্বায়র 

গ) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর নমুনা 

(য়গাবর, রক্ত) নমুনা পরীিা ও 

প্রয়োজ্নয়বায়ি আঞ্চণেক সরাগ অনুসন্ধান ও 

গয়বষিাগায়র সপ্ররি করা   

১-২ ঘন্টা  

ল্যাব পরীিা 

সে ৩ ণদন 

 

দবনামুল্যে উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ দপ্তর, 

সজ্ো সেয়েণরনাণর 

োসপাতাে এবং 

সকন্দ্রীে 

সেয়েণরনাণর 

োসপাতাে, 

৪৮,কাজ্ী 

আোউণিন সরাড, 

ঢাকা 

০২ গবাণদপশুর 

কৃণেম প্রজ্নন 

১। গাভীর মাদিি গাভী গরম হওয়ার 

পর গাভীল্যি জেিা কৃদত্রম প্রেনন 

জিন্দ্র/ উপয়জ্ো প্রাণিসম্পদ দপ্তর/ 

ইউদনয়ন পর্ যাল্যয় কৃদত্রম প্রেনন পল্যয়ন্ট-

এ দনল্যয় আসল্যবন এবং কৃদত্রম 

প্রেনল্যনর েন্য আল্যবিন োনাল্যব।  

২। খামারী /পশুর মাদিিগণ গাভী 

গরম হওয়ার ৮-১০ ঘণ্টা পর প্রেনন 

জিল্যন্দ্র দনল্যয় আসল্যবন 

৩। কৃদত্রম প্রেনন জিল্যন্দ্র 

জরদেস্টারভূক্ত িরল্যনর পর উপযুক্ত 

পরীক্ষা দনরীক্ষা িরা হয়। তারপর 

সরিারী রদিল্যির মাধ্যল্যম দি আিাল্যয়র 

পর দনয়ম অনুর্ায়ী কৃদত্রম প্রেনন 

িরাল্যনা হয় এবং রদিি প্রিান িরা 

হয়। 

গাভী গরম 

হওয়ার পর 

১০-২০ 

ঘন্টার মল্যধ্য 

সরিার দনর্ যাদরত মুল্যে: 

১ম প্রেনন- 

তরি দসল্যমন ১৫/- 

দহমাদয়ত দসল্যমন ৩০/- 

(ণব.দ্র: এ আই সেকণনণিোয়নর সিয়ে অণতণরক্ত ৪০/- োকা ণি প্রদান করয়ত েয়ব।) 

জেিা কৃদত্রম 

প্রেনন জিন্দ্র, 

উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ দপ্তর 

এবং ইউদনয়ন 

পর্ যাল্যয় কৃদত্রম 

প্রেনন পল্যয়ন্ট। 

০৩ গবাণদপশুর 

টিকাদান 

১। গবাদিপশুর মাদিিগন তাল্যির 

গবাদিপশু সমুহ টিিািান জিল্যন্দ্র দনল্যয় 

আসল্যবন এবং টিিা জিওয়ার েন্য 

আল্যবিন োনাল্যবন। টিিা প্রিানিারী 

ির্তযপক্ষ টিিা প্রিাল্যনর েন্য টিিা প্রস্তুত 

িরল্যবন এবং দি আিায় িরল্যবন। দি 

আিাল্যয়র পর টিিা প্রিান িরল্যবন এবং 

পশুর মাদিি পশু বাদি দনল্যয় র্াল্যবন। 

টিিা মজুি 

সাল্যপল্যক্ষ 

তাৎক্ষদণি 

সমল্যয় 

অথবা পূব য 

দনর্ যাদরত 

জপ্রাগ্রাম 

িরার জক্ষল্যত্র 

সরিার দনর্ যাদরত মুল্যে: 

টিকার নাম মূল্য {োকা (পণরমান)} 

ক্ষুরাল্যরাগ (বাইভযাল্যিন্ট) ৯৬/- (১৬ মাত্রা) 

ক্ষুরাল্যরাগ (ট্রাইভযাল্যিন্ট)) ১৬০/- (১৬ মাত্রা) 

তিিা ৫০/- (১০০ মাত্রা) 

বািিা  ৩০/- (২০ মাত্রা) 

গিাফুিা  ৩০/- (৫০ মাত্রা) 

দপ.দপ.আর   ৫০/- (১০০ মাত্রা) 

উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ দপ্তর 

এবং ইউদনয়ন 

িোন জিন্দ্র 
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দনয়দমতভাল্যব এিািার িাদহিা অনুর্ায়ী 

দনদবি টিিািান িম যসূিী পদরিািনা 

িরা হল্যয় থাল্যি। 

২। িমপল্যক্ষ ১৫ দিন অম্তর এি এিটি  

জরাল্যগর টিিা দিল্যত হয়। 

৩। হঠাৎ জিান জরাল্যগর প্রাদুভযাব জিখা 

দিল্যি েরুরী দভদিল্যত ঐ জরাল্যগর টিিা 

প্রিান িরা হয়। 

৪। দনদি যষ্ট পশুল্যি দনদি যষ্ট জরাল্যগর টিিা 

প্রিান িরা হয়। 

সল্যব যাচ্চ ২ 

দিন হল্যত ৭ 

দিন 

 

জগাট পক্স ৫৫ (১০০ মাত্রা) 

েিাতংি (ল্যিপ) ২৫/- (এি মাত্রা) 

েিাতংি (ল্যহপ) ২৫/- (এি মাত্রা) 
 

০৪ োঁস-মুরগীর 

টিকাদান 

১। োঁস-মুরগীর মাদিি দনদি যষ্ট স্থাল্যন 

হাঁস-মুরদগ েমা িরল্যব এবং টিিা 

প্রিাল্যনর েন্য আল্যবিন িরল্যব। টিিা 

গুিানুর পর  এবং মূে আিাল্যয়র পর 

টিিা প্রিান িরল্যব। প্রদত সপ্তাল্যহ 

এিদিন উপল্যেিা প্রাদণ হাসপাতাল্যি 

হাঁস-মুরগীর টিিা প্রিান িরা হয়।  

২। ইউদনয়ন পশুপাখী িোন জিল্যন্দ্র 

প্রল্যয়ােন অনুর্ায়ী টিিা প্রিান িরা হল্যয় 

থাল্যি । 

৩। জসবািমীর মাধ্যল্যম জিান দনদি যণ্ট 

এিািায় িাদহিা জমাতাল্যবি টিিা প্রিান 

িরা হল্যয় থাল্যি। 

৪। সরিারী/ল্যবসরিারী খামার সমূল্যহ 

রুটিন মাদিি টিিা প্রিান িরা হয়। 

টিিা মজুি 

সাল্যপল্যক্ষ 

তাৎক্ষদণি 

সমল্যয় 

 

সরিার দনর্ যাদরত মুল্যে: 

টিকার নাম মূল্য {োকা (পণরমান)} 

আর.দি.দভ ১৫/- (১০০ মাত্রা) 

দব.দস.আর.দি.দভ ১৫/- (১০০ মাত্রা) 

িাউি পক্স ৪০/- (২০০ মাত্রা) 

দপদেয়ন পক্স ২০/- (১০০ মাত্রা) 

িাি জেগ ৩০/- (১০০ মাত্রা) 

িাউি িল্যিরা  ৩০/- (১০০ মাত্রা) 

গামল্যবাল্যরা  ২০০/- (১০০০ মাত্রা) 

মাল্যরক্স ৩৫০/- (১০০০ মাত্রা) 

সািল্যমাল্যনিা  ৯০/- (২০০ মাত্রা) 
 

উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ দপ্তর 

এবং ইউদনয়ন 

িোন জিন্দ্র 

০৫ কৃষক/িামারী 

প্রণিিি 

১। প্রল্যয়ােনীয় বরাদ্দ পাওয়ার পর 

দভএিএ, ইউএিএ এবং েনপ্রদতদনদর্ 

সমন্বল্যয় তাদিিা প্রনয়ণ িরার পর 

ইউদপ সভা এবং উপল্যেিা পদরষি 

সভায় তাদিিা অনুল্যমািল্যনর পর 

প্রদিক্ষল্যণর দিন, তাদরখ এবং সময় 

দনর্ যারণ িরা হয় এবং সংদিষ্টল্যির 

অবদহত িরা হয় 

২। প্রল্যয়ােন অনুর্ায়ী অদতদথ বক্তা 

দনব যািন িরা হয় 

৩। দনদি যষ্ট সময় প্রদিক্ষল্যণর জিওয়ার 

পর প্রদিক্ষণ সমাপ্ত িরা হয়  

১-৩ দিন দবনামুল্যে উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ দপ্তর  
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০৬ ক্ষুদ্র ঋি ণবতরি ১। প্রল্যয়ােনীয় প্রদিক্ষণ প্রিাল্যনর পর 

বরাদ্দ প্রাদপ্ত সাল্যপল্যক্ষ সরিাদর দনয়ম 

জমাতাল্যবি েন প্রদত হাল্যর ঋণ প্রিান 

িরা হয় 

২। ক্ষুদ্র ঋণ উপল্যেিা অদিস জথল্যি 

এবং বৃহিািার ঋণ ব্যাংল্যির মাধ্যল্যম 

প্রিান িরা হয় 

খামারীগণ ঋণ পাওয়ার েন্য উপল্যেিা 

প্রাদনসম্পি িম যিতযা বরাবর আল্যবিন 

িরল্যব। উপল্যেিা ঋণিান িদমটি 

ির্তযি  বাছাই িরার পর ক্ষুদ্র ঋণ 

প্রিান িরা হয়। 

১৫ দিন ৫% সাদভ যস িােয  

 

উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ দপ্তর 

০৭ গবাণদপশু ও  

োঁস-মুরগী 

দবতরণ 

ক) গবাণদপশু (গরু, মণেষ): 

জ্নগয়ির ণনকে সেয়ক আয়বদন প্রাণপ্তর 

পর উপয়জ্ো প্রাণিসম্পদ 

কম যকতযা/িামার ব্যবস্থাপক র্ািাই-

বাছাই কয়র অণিদপ্তয়র সপ্ররি কয়রন। 

অণিদপ্তয়র পণরিােক (উৎপাদন) 

পুনরাে র্ািাই-বাছাই কয়র 

মোপণরিােয়কর ণনকে উপস্থাপন 

কয়রন। মোপণরিােক র্ািাই-বাছাই 

কয়র অনুয়মাদন কয়র উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ কম যকতযা/ িামার 

ব্যবস্থাপয়কর ণনকে বরািপে সপ্ররি 

কয়রন। পরবতীয়ত ণনি যাণরত ণবণনমে 

মূয়ল্যর মাধ্যয়ম জ্নগয়ির মায়ে 

ণবতরি করা েে। 

৩০ দিন 

 

সরিার দনর্ যাদরত মূল্যে: 

পল্যের নাম মূল্য ণনি যারয়ির ণেণি/ উপকরি মূল্য (োকাে) 

গােী/বকনা ১) দদণেক প্রণত সকণজ্ ওজ্য়নর জ্ন্য ৪০.০০ 

২) ৩০৫ ণদয়নর মাতৃদূয়ের প্রণতণেোর দুি উৎপাদয়নর জ্ন্য  ৬.০০ 

৩) গেযকাে ৬০ ণদয়নর ময়ধ্য েয়ে  ২২০০.০০ 

৪) গেযকাে ৬০ ণদয়নর উয়বয প্রণতণদয়নর জ্ন্য ৩৩.০০ 

৫) র্ণদ দুিায়ো গােী েে তােয়ে “১ ও ২” এর অণতণরক্ত প্রণত 

ণেোর দুি উৎপাদয়নর জ্ন্য 

১১০০.০০ 

বাছুর সে 

ণবক্রে সর্াগ্য 

গােীর মূল্য 

ণনি যারি 

১) দদণেক ওজ্য়নর ণেণিয়ত প্রণত সকণজ্  ৪০.০০ 

২) ৩০৫ ণদয়নর মাতৃদূয়ের প্রণতণেোর দুি উৎপাদয়নর জ্ন্য  ৬.০০ 

৩) গােীর ণনজ্স্ব উৎপাণদত প্রণত ণেোর দুয়ির জ্ন্য  ১১০০.০০ 

৪) বাছুয়রর জ্ন্মকােীন মূল্য 

ক) এঁয়ি 

ি) বকনা 

 

৪৪০০.০০ 

৬৬০০.০০ 

৫) বাছুয়রর বেস প্রণতণদয়নর জ্ন্য  ৯০০.০০ 
 

সরকাণর 

িামারসমূে  

ক) গবাণদপশু (ছাগে): 

জ্নগয়ির ণনকে সেয়ক আয়বদন প্রাণপ্তর 

পর উপয়জ্ো প্রাণিসম্পদ কম যকতযা 

কতৃযপয়ির মাধ্যয়ম ণবোগীে 

উপপণরিােক এর ণনকে সপ্ররি কয়রন। 

ণবোগীে উপপণরিােক র্ািাই-বাছাই 

কয়র অনুয়মাদন কয়র উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ কম যকতযা/ িামার 

২০ দিন 

 

সরিার দনর্ যাদরত মূল্যে: 

 

পল্যের নাম বেস মূল্য (োকাে) 

পাঠা ০৬-০৮ মাস ১২০০.০০ 

ছাগী ০৬-০৮ মাস ১৮০০.০০ 

 

 

সরকাণর 

িামারসমূে 
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ব্যবস্থাপয়কর ণনকে বরািপে সপ্ররি 

কয়রন। পরবতীয়ত ণনি যাণরত ণবণনমে 

মূয়ল্যর মাধ্যয়ম জ্নগয়ির মায়ে 

ণবতরি করা েে। 

গ) োঁস-মুরগী: 

খামাল্যর উৎপাদিত োঁস-মুরগী মজুদ 

সায়পয়ি সরিাদর রদিল্যির মাধ্যল্যম 

টািা আিাল্যয়র পর সরবরাহ িরা হয় 

পে প্রাদপ্ত 

সাল্যপল্যক্ষ 

তাৎক্ষদণি 

সমল্যয় অথবা  

সল্যব যাচ্চ  

১ দিন 

 

সরিার দনর্ যাদরত মূল্যে: 
 

পল্যের নাম মূল্য (োকাে) 

০-১ ণদন বেয়সর মুরণগর বাচ্চা (আনয়সক্সড) সিব্রুোরী সেয়ক অয়টাবর পর্ যন্ত প্রণতটি  

১২/- 

০-১ ণদন বেয়সর মুরণগর বাচ্চা (আনয়সক্সড) নয়েম্বর সেয়ক জ্ানুোরী পর্ যন্ত প্রণতটি  ১০/- 

০-১ ণদন বেয়সর োঁয়সর বাচ্চা (আনয়সক্সড) সিব্রুোরী সেয়ক অয়টাবর পর্ যন্ত প্রণতটি  

২০/- 

০-১ ণদন বেয়সর োঁয়সর বাচ্চা (আনয়সক্সড) নয়েম্বর সেয়ক জ্ানুোরী পর্ যন্ত প্রণতটি  ১৫/- 

২-২৮ ণদন বেয়সর োঁস- মুরণগর বাচ্চা প্রণতটি  ৩৫/- 

২৯-৪২ ণদন বেয়সর োঁস- মুরণগর বাচ্চা প্রণতটি  ৬০/- 

৪৩-৭০ ণদন বেয়সর োঁস- মুরণগর বাচ্চা প্রণতটি  ৭৫/- 

৭১-৯০ ণদন বেয়সর োঁস- মুরণগর বাচ্চা প্রণতটি  ৯০/- 

৯১-১১০ ণদন বেয়সর োঁস- মুরণগর বাচ্চা প্রণতটি  ১০০/- 

১১১-১২৬ ণদন বেয়সর োঁস- মুরণগর বাচ্চা প্রণতটি  ১২০/- 

১২৭-১৪০ ণদন বেয়সর োঁস- মুরণগর বাচ্চা প্রণতটি  ১৪০/- 

১৪১ ণদন ও তার উয়বয প্রাপ্ত বেস্ক োঁস- মুরণগ প্রণতটি  ১৭০/- 
 

সরকাণর 

িামারসমূে 

ঘ) কাণেং গবাণদপশু: ৩০ দিন 

 

সরিার দনর্ যাদরত মূল্যে: 

জ্ীবন্ত ওজ্ন
 

এ++ ৮০/-  সকণজ্  

এ+ ৭৫/- সকণজ্ 

এ ৭০/- সকণজ্ 

ণব ৬৫/- সকণজ্ 

 

০৮ প্রাণিজ্াত পণ্য 

ণবক্রে 

১। সরিার ির্তি দনর্ যাদরত মূল্যে 

সরিাদর খামার জথল্যি উৎপাদিত পে 

সামগ্রী দবক্রয় িরা হয় 

২। উৎপাদিত পে দবক্রয় জিল্যন্দ্র আনা 

হয় এবং সরিাদর রদিল্যির মাধ্যল্যম 

টািা আিাল্যয়র পর পে সরবরাহ িরা 

হয় 

পে প্রাদপ্ত 

সাল্যপল্যক্ষ 

তাৎক্ষদণি 

সমল্যয় অথবা  

সল্যব যাচ্চ ১ 

দিন 

 

সরিার দনর্ যাদরত মুল্যে : 
 

পল্যের নাম মূল্য (োকাে) 

খাবার দিম মুরদগর দিম-প্রদত হাদি -২০/- হাঁল্যসর দিম-প্রদত হাদি -২৬/- 

উব যর দিম মুরদগর দিম-প্রদত হাদি -২৪/- হাঁল্যসর দিম-প্রদত হাদি -৩০/- 

িাদিং মুরগী প্রণত সকণজ্  ১২০/- 

িাদিং হাঁস প্রণত সকণজ্  ১২০/- 

জেদসং হাঁস প্রণত সকণজ্  ১৪০/- 

দুর্-৫০/- প্রণত ণেোর  ৫০/- 
 

সরকাণর 

িামারসমূে 

০৯ পুনব যাসন ও 

উপকরি সোেতা 

প্রদান 

১। দুল্যর্ যাগময় পদরদস্থদতল্যত/দবল্যিষ 

পদরদস্থদতল্যত পুনব যাসন  ও ক্ষদতপুরণ 

প্রিান িরা হয় 

বৎসল্যরর 

সিি  দুল্যর্ যাগ 

দবনামুল্যে উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ দপ্তর 
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 ২। সরিার ির্তি প্রিানকৃত/বরাদ্দকৃত 

অথ য/উপিরণ  অগ্রাদর্িার তাদিিা 

প্রণয়ল্যনর মাধ্যল্যম সংদিষ্ট ক্ষদতগ্রস্ত 

খামারী/পািনিারীল্যির মাল্যে পুনব যাসন 

ও উপিরণ সহায়তা প্রিান িরা হয় 

িািীন সময় 

১-৩ দিন 

১০ দূয়র্ যাগকােীন 

সময়ে জ্রুরী 

সসবা প্রদান 

 

দুল্যর্ যাগিািীন সমল্যয় েরুরী জসবা 

প্রিাল্যনর েন্য অগ্রার্ীিার তাদিিা 

ততরী িরা হয়। আক্রান্ত এিািার 

িাদহিা জমাতাল্যবি এবং জসবা পে 

প্রাদপ্ত সাল্যপল্যক্ষ দনদি যষ্ট এিািায় জসবা 

প্রিান িরা হয়। প্রাকৃদতি 

দূল্যর্ যাগিািীন সমল্যয় স্থানীয় প্রিাসন    

েন প্রদতদনদর্ ও জবসরিাদর   জসবা  

দতষ্ঠাল্যনর সহল্যর্াদগতায়মূিি প্র 

অদর্িপ্তল্যরর েরুরী জসবা প্রিান িরা 

হয়। 

প্রাদপ্ত 

সাল্যপল্যক্ষ ১-৭ 

দিন 

দবনামুল্যে  উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ দপ্তর 

১১ উন্নত প্রযুণক্ত 

জ্নসািারয়ির 

মায়ে ণবতরি 

উন্নত প্রযুদক্ত েনসার্ারল্যনর মাল্যে 

হস্তান্তল্যরর েন্য কৃষি/ খামারীল্যিরল্যি 

দনল্যয় সভা/প্রদিক্ষল্যণর আল্যয়ােন িরা 

হয়। এর  মাধ্যল্যম প্রযুদক্তর/ দববরণী 

েনসার্ারল্যনর মাল্যে হস্তান্তর িরা হয়। 

৬-১২ মাস দবনামুল্যে উপয়জ্ো 

প্রাণিসম্পদ দপ্তর 

এবং জেিা 

প্রাদণসম্পি দপ্তর 

১২ উন্নত জ্ায়তর 

ঘায়সর িারা/বীজ্ 

ণবতরি  

 

দনদি যষ্ট এিািায় ঘাস িাল্যসর েন্য 

দনদি যষ্ট এিািার কৃষি দনব যািন িরা 

হয়। কৃষিল্যিরল্যি র্থাদনয়ল্যম প্রদিক্ষণ 

প্রিান িরা হয়। প্রদিক্ষল্যনর পর 

বীে/িারা দবদতরণ িরা হয়। বীে/িারা 

দবতরল্যনর পর ঘাল্যসর েট পদরিি যন 

িরা হয়। 

১ দিন দবনামুল্যে উপল্যেিা 

প্রাদণসম্পি 

িম যিতযা, গবাদি 

পশুর খামার সমূহ, 

জেিা কৃদত্রম 

প্রেনন জিন্দ্র 

১৩ পশুিাদ্য দতরীর 

োইয়সন্স প্রদান 

১। আল্যবিনিারী মহাপদরিািি 

বরাবল্যর আল্যবিন িরল্যব । সংদিস্ট 

িাখা প্রিান ির্তযি র্ািাই বাছাই িরার 

পর দনর্ যাদরত দি প্রিান সাল্যপল্যক্ষ 

িাইল্যসন্স প্রিান িরা হয় 

৩০ দিন সরিাদর দবদর্  অনুর্ায়ী 

**দবদভন্ন িযাটাগদরর আল্যবিন দি, িাইল্যসন্স দি, নবায়ন দি  ও আদপি দি এর তাদিিা 

িযাটাগদর আল্যবিন 

দি (টািা) 

িাইল্যসন্স 

দি (টািা) 

নবায়ন দি 

(টািা) 

আদপি দি 

(টািা) 

জময়াি 

িযাটাগদর-১ ১০০০/- ১০০০০/- ৫০০০/- ৬০০০/- িাইল্যসন্স ইসুযর তাদরখ 

হইল্যত এি বছর 

িযাটাগদর-২ ১০০০/- ১০০০০/- ৫০০০/- ৫০০০/- িাইল্যসন্স ইসুযর তাদরখ 

হইল্যত এি বছর 

িযাটাগদর-৩ িাইল্যসন্স ইসুযর তাদরখ 

হইল্যত এি বছর ি) তিদনি ৫১ 

টন জথল্যি তদুর্ য 

৫০০/- ৫০০০/- ৬০০০/- ৩০০০/- 

মহাপদরিািি 

প্রাদণসম্পি 

অদর্িপ্তর 



খ) তিদনি ১১ 

টন জথল্যি ৫০ 

টন  পর্ যন্ত 

৩০০/- ১০০০/- ৫০০/- ১০০০/- 

গ) তিদনি ১০ 

টন পর্ যন্ত 

২০০/- ৫০০/- ৩০০/- ৫০০/- 

 

১৪ পশুিাদ্য/ঔষি 

আমদানী-রপ্তানীর 

োইয়সন্স 

প্রদান/অনাপণি 

সনদ প্রদান 

১। আল্যবিনিারী মহাপদরিািি 

বরাবল্যর আল্যবিন িরল্যব । সংদিষ্ট 

িাখা প্রর্ান ির্তযি র্ািাই বাছাই িরার 

পর দনর্ যাদরত দি প্রিান সাল্যপল্যক্ষ 

িাইল্যসন্স প্রিান িরা হয় 

৩০ দিন সরিার দনর্ যাদরত মুল্যে: 

নুতন-১০০০০/- 

পুরাতন-৫০০০/- 

মহাপদরিািি 

প্রাদণসম্পি 

অদর্িপ্তর 

১৫ গবাণদপশু ও 

োঁস-মুরণগর  

িামার ণনবন্ধন  

আয়বদনকারী সংণিষ্ট সজ্ো 

প্রাণিসম্পদ কম যকতযা বরাবর আয়বদন 

করয়বন। সংদিষ্ট িাখা প্রর্ান ির্তযি 

র্ািাই বাছাই িরার পর দনর্ যাদরত দি 

প্রিান সাল্যপল্যক্ষ দনবন্ধন প্রিান িরা হয় 

৬০ দিন সরিার দনর্ যাদরত দি: 
 

িামায়রর ণববরি োঁস-মুরণগ/ গবাণদপশুর সংখ্যা অনুসায়র 

িামায়রর সেিী 

ণনবন্ধন ণি 

(োকাে) 

নবােন ণি 

(োকাে) 

০১ বছয়রর জ্ন্য 

গােীর িামার এ- সেিী ( ৫১ বা তদুবয) ১০০০০.০০ ১৫০০.০০ 

ণব- সেিী ( ২১ সেয়ক ৫০ পর্ যন্ত) ৫০০০.০০ ৭০০.০০ 

ণস- সেিী ( ১০ সেয়ক ২০ পর্ যন্ত) ২০০০.০০ ৩০০.০০ 

ছাগে িামার এ- সেিী ( ৬১ বা তদুবয) ১০০০.০০ ২০০.০০ 

ণব- সেিী ( ৪১ সেয়ক ৬০ পর্ যন্ত) ৮০০.০০ ১৬০.০০ 

ণস- সেিী ( ২০ সেয়ক ৪০ পর্ যন্ত) ৫০০.০০ ১০০.০০ 

সেিার িামার এ- সেিী ( ৬১ বা তদুবয) ১০০০.০০ ২০০.০০ 

ণব- সেিী ( ৪১ সেয়ক ৬০ পর্ যন্ত) ৮০০.০০ ১৬০.০০ 

ণস- সেিী ( ২০ সেয়ক ৪০ পর্ যন্ত) ৫০০.০০ ১০০.০০ 

মুরণগ ণজ্ণপ িামার সেিী ণনণব যয়িষ ৫০০০০.০০ ৮০০০.০০ 

মুরণগর প্যায়রন্ট 

স্টক িামার 

এ- সেিী ( ৫০০০১ বা তদুবয) ৪০০০০.০০ ৬০০০.০০ 

ণব- সেিী ( ২০০০১ সেয়ক ৫০০০০ পর্ যন্ত) ২০০০০.০০ ৩০০০.০০ 

ণস-য়েিী ( ২০০১ সেয়ক ২০০০০ পর্ যন্ত) ১০০০০.০০ ১৫০০.০০ 

মুরণগর িামার 

(েোর) 

এ- সেিী (২০০০১ বা তদুবয) ১৫০০০.০০ ২৫০০.০০ 

ণব- সেিী ( ১০০০১ সেয়ক ২০০০০ পর্ যন্ত) ১০০০০.০০ ১৫০০.০০ 

ণস- সেিী ( ১০০১ সেয়ক ১০০০০ পর্ যন্ত) ৫০০০.০০ ৭০০.০০ 

মুরণগর িামার 

(ব্রেোর) 

এ- সেিী (২০০০১ বা তদুবয) ১৫০০০.০০ ১৫০০.০০ 

ণব- সেিী ( ১০০০১ সেয়ক ২০০০০ পর্ যন্ত) ৫০০০.০০ ৭০০.০০ 

ণস- সেিী ( ১০০১ সেয়ক ১০০০০ পর্ যন্ত) ২৫০০.০০ ৪০০.০০ 

োঁয়সর িামার এ- সেিী (৫০০১ বা তদুবয) ৫০০০.০০ ৬০০.০০ 

ণব- সেিী ( ৩০০১ সেয়ক ৫০০০ পর্ যন্ত) ৩০০০.০০ ৪০০.০০ 

ণস- সেিী ( ১০০১ সেয়ক ৩০০০ পর্ যন্ত) ১০০০.০০ ১৫০.০০ 
 

সজ্ো প্রাণিসম্পদ 

দপ্তর 

১৬ গবাণদপশুর 

শুক্রানু 

প্রণক্রোজ্াতকরি 

ল্যাবয়রেরী 

ণনবন্ধন প্রদান 

আয়বদনকারী পণরিােক, সম্প্রসারি, 

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর বরাবর আয়বদন 

করয়বন। সংদিষ্ট িাখা প্রর্ান ির্তযি 

র্ািাই বাছাই িরার পর দনর্ যাদরত দি 

প্রিান সাল্যপল্যক্ষ দনবন্ধন প্রিান িরা হয় 

৬০ দিন সরিার দনর্ যাদরত দি: 
 

প্রণতষ্ঠায়নর নাম আয়বদন 

িরয়মর মূল্য 

ণনবন্ধন ণি 

(োকা) 

নবােন ণি 

(োকা) 

০১ বছয়রর জ্ন্য 

গবাণদপশুর শুক্রানু সংগ্রে ও প্রণক্রোজ্াতকরি 

ল্যাবয়রেরী (য়বসরকাণর) 

১০০০.০০ ১০০০০০.০০ ৫০০০০.০০ 

 

পণরিােক, 

সম্প্রসারি, 

প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তর 
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১৭ প্রািী সরাগ ণনি যে 

গয়বষিাগার 

(য়বসরকাণর) 

এবং প্রািী 

োসপাতাে 

(য়বসরকাণর) 

ণনবন্ধন প্রদান 

আয়বদনকারী পণরিােক, প্রিাসন, 

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর বরাবর আয়বদন 

করয়বন। সংদিষ্ট িাখা প্রর্ান ির্তযি 

র্ািাই বাছাই িরার পর দনর্ যাদরত দি 

প্রিান সাল্যপল্যক্ষ দনবন্ধন প্রিান িরা হয় 

৬০ দিন সরিার দনর্ যাদরত দি: 
 

প্রণতষ্ঠায়নর নাম আয়বদন 

িরয়মর মূল্য 

ণনবন্ধন ণি 

(োকা) 

নবােন ণি 

(োকা) 

০১ বছয়রর জ্ন্য 

প্রািী সরাগ ণনি যে গয়বষিাগার (য়বসরকাণর) ১০০০.০০ ৫০০০০.০০ ১৫০০০.০০ 

প্রািী োসপাতাে (য়বসরকাণর) ১০০০.০০ ৫০০০০.০০ ১৫০০০.০০ 
 

পণরিােক, 

প্রিাসন, 

প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তর 

১৮ সায়পর িামার  

(য়বসরকাণর) 

এবং কুণময়রর 

িামার 

(য়বসরকাণর) 

ণনবন্ধন প্রদান 

আয়বদনকারী মোপণরিােক, 

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর বরাবর আয়বদন 

করয়বন। সংদিষ্ট িাখা প্রর্ান ির্তযি 

র্ািাই বাছাই িরার পর দনর্ যাদরত দি 

প্রিান সাল্যপল্যক্ষ দনবন্ধন প্রিান িরা হয় 

৬০ দিন সরিার দনর্ যাদরত দি: 
 

প্রণতষ্ঠায়নর নাম আয়বদন 

িরয়মর মূল্য 

ণনবন্ধন ণি 

(োকা) 

নবােন ণি 

(োকা) 

০১ বছয়রর জ্ন্য 

সায়পর িামার  (য়বসরকাণর) ১০০০.০০ ২৫০০০.০০ ১০০০০.০০ 

কুণময়রর িামার (য়বসরকাণর) ১০০০.০০ ২৫০০০.০০ ১০০০০.০০ 
 

মোপণরিােক, 

প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তর 

১৯ দবল্যনািন উদ্যান 

ও দিদিয়াখানা  

পদরিািনা িরা 

জিিী এবং দবল্যিিী দবরি প্রোতীর 

প্রাণী সমুহ সংগ্রহ িল্যর েনসার্ারল্যনর  

দবল্যনািল্যনর েন্য ঊন্মুক্ত িরা হয়। 

ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাল্যব পদরিািনার েন্য 

বাৎসদরি িীে বা ইোরা প্রিান িরা 

হয়। 

সাপ্তাদহি/ 

ছুটির  দিন 

ব্যদতত সিি 

দিন। 

সরিার দনর্ যাদরত মুল্যে: 

ি) বাংিাল্যিি োতীয় দিদিয়াখানা: 

জসবাসমূহ জসবামুে/দি 

প্রল্যবি দি প্রল্যবি মূে-৫০/- 

(দিক্ষা প্রদতষ্ঠাল্যনর আল্যবিল্যনর জপ্রদক্ষল্যত 

িমাল্যনা হয়) 

প্রাণী র্াদুঘর ও দিস এযাকুদরয়াম ১০/- 

দিশু পািয দি 

পাবদিি টয়ল্যিট ৫/- 

মৎস্য দিিার (দছপ দ্বারা) ২০০০/- 

ি) হদরণ দবক্রয় (প্রদতটি) 

খ) ময়ুর (ল্যোিা) 

৫০,০০০/- 

৫০,০০০/- 

জু-গাইি (প্রদতটি) ২৭/- 

সরিারী/ল্যবসরিারী দিদিয়াখানায় প্রাণী সরবরাহ 

(অদতদরক্ত প্রাণীর তাদিিা হল্যত) 

দি 

বদহ পাদিযং দিিঃ 

ি) ভারী র্ানবাহন ৪০/- 

খ) জছাট র্ানবাহন ২০/- 

গ) জববী, জটদক্স, জটল্যম্পা, মটর সাইল্যিি, দমশুি ১০/- 

ঘ) দরক্সা, ভযান, বাইসাইল্যিি ০২/- 
 

খ) রংপুর দবল্যনািন উদ্যান/দিদিয়াখানা: 
 

জসবাসমূহ জসবামুে/দি 

প্রল্যবি দি 

 

১০/- 

(দিক্ষা প্রদতষ্ঠাল্যনর আল্যবিল্যনর জপ্রদক্ষল্যত িমাল্যনা হয়) 

দিশু পািয  ৫/- 

িযাদণ্টন বাৎসদরি ইোরা 

দপিদনি স্পট দি 

বাংিাল্যিি োতীয় 

দিদিয়াখানা এবং 

রংপুর দবল্যনািন 

উদ্যান/দিদিয়াখানা 
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বদহ পাদিযং দিিঃ 

  ি) ভারী র্ানবাহন ৪০/- 

  খ) মটর সাইল্যিি  ১০/- 

  গ) বাইসাইল্যিি ০৫/- 
 

২০ নমুনা গ্রেি, 

পরীিাকরি ও 

সরাগ ণনি যে 

গবাদিপশু, হাঁস-মুরদগ ও জপাষা প্রাণীর 

জরাগ অনুসন্ধান, নমূনা সংগ্রহ ও 

র্াবতীয় পরীক্ষা িরা 

পশুপাদখর দবদভন্ন খাল্যদ্য িাংগাস ও 

টদক্সল্যনর মাত্রা দনরূপন িরা 

 ০৩ দিন দবনা মুল্যে জিন্দ্রীয় জরাগ 

অনুসন্ধান 

গল্যবষণাগার এবং 

আঞ্চদিি জরাগ 

অনুসন্ধান 

গল্যবষণাগার 

২১ পশুিায়দ্যর 

রাসােণনক 

ণবয়িষি 

পশুপাদখর খাদ্য ও দবদভন্ন র্রল্যণর খাদ্য 

উপিরল্যণর রাসায়দনি দবল্যিষণ 

০৭ দিন সরিার দনর্ যাদরত মুল্যে: 

পরীক্ষার নাম দি 

আদ্র যতা (Moisture) ৭০/- 

শুষ্ক পিাথ য (DM) ৭০/- 

ক্রুি জপ্রাটিন (CP) ২০০/- 

ইথার এক্সট্রাক্ট (EE) ১৫০/- 

ক্রুি িাইবার (CF) ৩০০/- 

অযাি (Ash) ৭০/- 

এদসি ইন্সল্যযবি অযাি (AIA) ৮০/- 

প্রদক্সল্যমট (AIA সহ) দনণ যল্যয়র সব যল্যমাট খরি ৭০০/- 

িযািদসয়াম (টাইল্যট্রিন পদ্ধদত) ২০০/- 

িসিরাস (টাইল্যট্রিন পদ্ধদত) ২০০/- 

িযািদসয়াম ও িসিরাস (টাইল্যট্রিন পদ্ধদত) ৩৫০/- 

আিিাটদক্সন (অযািাইো) ৫০০/- 

এদসি দিটারল্যেন্ট িাইবার (এদিএি) ৩০০/- 

দনউট্রাি দিটারল্যেন্ট িাইবার (এনদিএি) ৭০/- 

ইউদরল্যয়ে এিটিদভটি ৭০/- 

পার অক্সাইি ভযাল্য ২০০/- 

নন জপ্রাটিন  নাইল্যট্রাল্যেন (NPN) ইউদরয়া ২৫০/- 

জপ্রাটিন সল্যযদভদিটি জটস্ট ২০০/- 

দি িযাটি এদসি (FFA) ভযাল্য ২০০/- 
 

ণনউণিিন 

ল্যাবয়রেরী, 

প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তর 
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