গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা ইনষিটিউট
www.bari.gov.bd

ষসটিদজন চাটারট
১. ষিশন ও ষমশন
ষিশন - বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা ইনষিটিউদটর আওতাধীন ফসদলর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃষিকরণ।
ষমশন ১. ফসদলর উচ্চ ফলনশীল, পুষিমান সম্পন্ন ও প্রষতকুল পষরদবশ সষিষ্ণু জাত উদ্ভাবন
ট
২. ফসলষিষিক উন্নত, আধুষনক ও টটকসই উৎপােন প্রযুষি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল ষবন্যাস ষনধারণ
৩. পষরদবশ বান্ধব ফসল সাংরক্ষণ প্রযুষি উদ্ভাবন
৪. মাটির স্বাস্থ্য সাংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাষত উদ্ভাবন ও উন্নয়দনর মাধ্যদম কৃষি যাষন্ত্রকীকরণ ত্বরাষিত করা
৬. শস্য সাংগ্রদিাির ক্ষষতর পষরমাণ কষমদয় আনার জন্য লাগসই প্রযুষি উদ্ভাবন
৭. উদ্ভাষবত জাত ও প্রযুষিসমূি িস্তান্তদরর মাধ্যদম টেদশর আর্ ট-সামাষজক উন্নয়ন
৮. ফসদলর বাজার ব্যবস্থ্াপনা সমীক্ষা করা
৯. পষরবতটনশীল আবিাওয়া টমাকাদবলায় লাগসই ফসদলর জাত ও প্রযুষি উদ্ভাবন
১০. অদমৌসুদম ও বছর ব্যাপী চাি উপদযাগী ফসদলর জাত উদ্ভাবন
১১. প্রযুষি ষবস্তার ও অষফস ব্যবস্থ্াপনায় অনলাইন ষসদেদমর উন্নয়ন
১
ক্রষম
ক

২
টসবার নাম

৩
টসবা প্রোন পিষত

ক) নাগষরক টসবা
১.
উদযাগী কৃিদকর মাঠ • ব্যষিগত টযাগাদযাগ/
পষরেশ টন
প্রত্র/ইদমইল
• মাঠ পষরে টশন
• পরামশ ট প্রোন
২.
সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন ততলবীজ
ফসদলর বীজ সরবরাি

৫
প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাষিস্থ্ান

৬
টসবামূল্য এবাং
পষরদশাধ
পিষত

৪
টসবা
প্রোদনর
সময়সীমা

৭
োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা
(নাম, পেষব, টফান নম্বর ও ইটমইল

ষবনামূদল্য

৩-৭

ড. টমা. ষময়ারুদ্দীন
পষরচালক (গদবিণা)
৪৯২৭০০০১
dir.res@bari.gov.bd

চাষিো পত্র
ততলবীজ গদবিণা
টকন্দ্র

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৩

ড. রীনা রানী সািা
পষরচালক
ততলবীজ গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০১৩৯
dir.orc@bari.gov.bd
টমা. িাষফজুল িক খান
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা,
টপািিারদিি টটকদনালষজ ষবিাগ
৪৯২৬১৫১৪
cso.pht@bari.gov.bd
ড. টমা. আষমরুজ্জামান
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ
৪৯২৭০০৭০
cso.breed@bari.gov.bd

চাষিো পত্র

৩.

ফসদলর খায/পুষি মান • নমুনাসি আদবেন
ষবদেিণ
• নমুনা ষবদেিণ
• ফলাফল প্রোন

চাষিো পত্র
টপািিারদিি
টটকদনালজী ষবিাগ

নমুনাষিষিক
ট মূদল্য
ষনধাষরত

১৫

৪.

সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন
বাষল ট/ষচনা/কাউন বীজ
সরবরাি

চাষিো পত্র
উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৭

চাষিো পত্র
উযানতত্ত্ব গদবিণা
টকন্দ্র

ট মূদল্য
ষনধাষরত

২-৭

৫.

৬.

সীষমত আকাদর
মানসম্পন্ন ফুদলর
চারা/কলম/কন্দ
সরবরাি

• চাষিো পদত্র আদবেন

ফসদলর টপাকামাকড় • নমুনাসি আদবেন
সনািকরণ এবাং
• টপাকামাকড়
প্রষতকারমূলক পরামশ ট সনািকরণ
প্রোন
• ফলাফল ও পরামশ ট
প্রোন

চাষিো পত্র
কীটতত্ত্ব ষবিাগ

মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
ফুল ষবিাগ, উযানতত্ত্ব গদবষণা
টকন্দ্র
৪৯২৭০১৩৩
ষবনামূদল্য

১-৭

ড. ষনম টল কুমার েি
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
কীটতত্ত্ব ষবিাগ
৪৯২৭০১২৪
cso.ento@bari.gov.bd
1

১
ক্রষম
ক

২
টসবার নাম

৭.

কৃষি জাত পণ্য,
খাযদ্রব্য, সার,
কীটনাশক, মাটি ও
পাষনদত বালাইনাশদকর
অবষশিাাংদশর পষরমাণ
ষনণ টয়
ফসদলর টরাগবালাই
সনািকরণ এবাং
প্রষতকারমূলক পরামশ ট
প্রোন

৮.

৯.

কৃষি প্রযুষি সাংক্রান্ত
প্রদের উির

১১.

সীষমত আকাদর
মানসম্পন্ন টিসুয
কালচাদরর চারা
সরবরাি

১৬.

• ওদয়বসাইট, টমাবাইল
অযাপস এর মাধ্যদম
প্রে প্রাষি
• উির প্রস্তত এবাং উির
Upload করা/
ষফরষত এসএমএস
প্রোন
• চাষিো পদত্র আদবেন

৬
টসবামূল্য এবাং
পষরদশাধ
পিষত
নমুনাষিষিক
ট মূদল্য
ষনধাষরত

৪
টসবা
প্রোদনর
সময়সীমা
১৫

৭
োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা
(নাম, পেষব, টফান নম্বর ও ইটমইল
ড. ষনম টল কুমার েি
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
কীটতত্ত্ব ষবিাগ
৪৯২৭০১২৪
cso.ento@bari.gov.bd

ষবনামূদল্য

১-১০

চাষিো পত্র
উযানতত্ত্ব গদবিণা
টকন্দ্র

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৩

www.bari.gov
.bd &
play.google.co
m/bari
application

ষবনামূদল্য

৩

ড. ষফদরাজা খাতুন
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
উষদ্ভে টরাগতত্ত্ব ষবিাগ
৪৯২৭০১৮৪
cso.path@bari.gov.bd
ড. টফরদেৌসী ইসলাম
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
সবষজ ষবিাগ, উযানতত্ত্ব গদবশণা
টকন্দ্র
৪৯২৭০১৩১
cso.veg@bari.gov.bd
ড. টমা. সাইফুল ইসলাম
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
এএসআইষসটি ষবিাগ
৪৯২৭০১২৯
saiful@bari.gov.bd

চাষিো পত্র
জীব প্রযুষি ষবিাগ

ট মূদল্য
ষনধাষরত
(িদক র্াকা
সাদপদক্ষ)

২-৫

চাষিো পত্র
ফাম ট টমষশনারী এন্ড
টপাি িারদিি
ইষিষনয়াষরাং ষবিাগ

ষবনামূদল্য

১-২

• নমুনাসি আদবেন
• নমুনা ষবদেিণ
• ফলাফল ও সুপাষরশ
প্রোন

চাষিো পত্র
নমুনাষিষিক
ট মূদল্য
মৃষিকা ষবজ্ঞান ষবিাগ ষনধাষরত

১৫

• চাষিো পদত্র আদবেন

চাষিো পত্র
ডাল গদবিণা উপটকন্দ্র

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৩

চাষিো পত্র
আঞ্চষলক মসলা
গদবিণা টকন্দ্র

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৩

চাষিো পত্র
উযানতত্ত্ব গদবিণা
টকন্দ্র

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৪

সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন মসলা
ফসদলর বীজ সরবরাি

সীষমত আকাদর
মানসম্পন্ন ফদলর
চারা/কলম সরবরাি

৫
প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাষিস্থ্ান
চাষিো পত্র
কীটতত্ত্ব ষবিাগ

চাষিো পত্র
• নমুনাসি আদবেন।
• টরাগবালাই সনািকরণ উষদ্ভে টরাগতত্ত্ব ষবিাগ
• ফলাফল ও পরামশ ট
প্রোন

খামার যাষন্ত্রকীকরণ • চাষিো পদত্র আদবেন
ষবিদয় পরামশ ট প্রোন

১৩. ফসদলর খাদযাপাোদনর
(মাটি, পাষন ও সার)
ঘাটতজষনত লক্ষণ
সনািকরণ এবাং
প্রষতকারমূলক পরামশ ট
প্রোন
১৪.
সীষমত আকাদর
মানসম্পন্ন ডাল বীজ
সরবরাি

১৫.

ট
• নমুনাসি ষনধাষরত
চাষিো পদত্র আদবেন
• ল্যাবদরটরীদত নমুনা
ষবদেিণ
• ফলাফল প্রোন

সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন শাক-সবষজর
বীজ সরবরাি

১০.

১২.

৩
টসবা প্রোন পিষত

• চাষিো পদত্র আদবেন

ড. টমা. আব্দুল্লাি ইউছুফ আখন্দ
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
জীব প্রযুষি ষবিাগ
৪৯২৭০০৭৩
cso.biotech@bari.gov.bd
ড. টমা. আইয়ুব টিাদসন
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
ফাম ট টমষশনারী এন্ড টপাি িারদিি
ইষিষনয়াষরাং ষবিাগ
৪৯২৭০১৫১
cso.fmpe@bari.gov.bd
ড. টসাদিলা আিার
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
মৃষিকা ষবজ্ঞান ষবিাগ
৪৯২৭০০৬৮
cso.soil@bari.gov.bd
ড. টমা. ওমর আলী
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
ডাল গদবিণা উপ-দকন্দ্র
৪৯২৭০১৩৬
omaraliprc@gmail.com
ড. মুিাাঃ সষিদুজ্জামান
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
আঞ্চষলক মসলা গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০১২৮
rsrc.joy@bari.gov.bd
ড. বাবুল চন্দ্র সরকার
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
ফল ষবিাগ, উযানতত্ত্ব গদবশণা
টকন্দ্র
2

১
ক্রষম
ক

২
টসবার নাম

৩
টসবা প্রোন পিষত

৫
প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাষিস্থ্ান

৬
টসবামূল্য এবাং
পষরদশাধ
পিষত

৪
টসবা
প্রোদনর
সময়সীমা

১৭.

সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন ষমষি আলুর
িাইন সরবরাি

ট মূদল্য
চাষিো পত্র
ষনধাষরত
কন্দাল ফসল গদবিণা
টকন্দ্র

২-৭

১৮.

সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন আলু বীজ
সরবরাি

ট মূদল্য
চাষিো পত্র
ষনধাষরত
কন্দাল ফসল গদবিণা
টকন্দ্র

৫-১০

১৯. টসচ ও পাষন ব্যবস্থ্াপনা • চাষিো পদত্র আদবেন
ষবিদয় পরামশ ট প্রোন

চাষিো পত্র
টসচ ও পাষন
ব্যবস্থ্াপনা ষবিাগ

ষবনামূদল্য

১-৩

২০. সীষমত আকাদর ইঁদুদরর • চাষিো পদত্র আদবেন
ষবিদটাপ সরবরাি

চাষিো পত্র
অষনিকারী টমরুেন্ডী
প্রানী ষবিাগ

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৩

চাষিো পত্র
ততলবীজ গদবিণা
টকন্দ্র

নমুনাষিষিক
ট মূদল্য
ষনধাষরত

৩০

ট মূদল্য
চাষিো পত্র
ষনধাষরত
কন্দাল ফসল গদবিণা
টকন্দ্র

২-৭

২১.

ফসদলর
রাসায়ষনক/জজব
রাসায়ষনক নমুনা
ষবদেিণ

• নমুনাসি আদবেন
• নমুনা ষবদেিণ
• ফলাফল প্রোন

২২.

সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন পাষন কচুর
চারা/মুখী কচুর বীজ
সরবরাি

২৩.

বাষর উদ্ভাষবত প্রযুষি • ষনধাষরত
ট চাষিো পদত্র
সম্পষকটত ষলফদলট,
আদবেন প্রাষি
বুকদলট, ফযাক্টষশট এবাং
কৃষি প্রযুষি িাতবই • ষবতরণ
ষবতরণ

খ) োিষরক টসবা
১.
প্রজনন ও মানসম্পন্ন • চাষিো প্রাষি
বীজ সরবরাি
• বীজ ষবতরণ

২.

টপাি-গ্রাজুদয়ট ও
ষপএইচষড ছাত্রদের
গদবিণা কাদজ
সিায়তা

৩.

অষতষর্শালা/
পান্থশালা ব্যবিার

চাষিো পত্র
সম্পােনা ও প্রকাশনা
শাখা, প্রষশক্ষণ ও
টযাগাদযাগ উইাং

চাষিো পত্র
গদবিণা উইাং

• সাংষেি ষবশ্বষবযালদয়র চাষিো পত্র
মাধ্যদম আদবেন
• অনুমষত প্রোন
• গদবিণার জন্য মাঠ
এবাং ল্যাবদরটরী সুষবধা
প্রোন
চাষিো পত্র
• সাংষেি প্রষতষ্ঠাদনর
মাধ্যদম আদবেন

ষবনামূদল্য
(িক র্াকা
সাদপদক্ষ)

১

৭
োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা
(নাম, পেষব, টফান নম্বর ও ইটমইল
৪৯২৭০১৩২
cso.fruit@bari.gov.bd
ড. টমা. ছামছুল আলম
ঊর্ধ্টতন তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
কন্দাল ফসল গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০১৬৬
Shamshul.hort@gmail.co
m
ড. ষবমল চন্দ্র কুন্ডু
প্রধান তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
কন্দাল ফসল গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০১৪৪
kundubc@yahoo.com
ড. টমা. আদনায়ার টিাদসন
প্রধান তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
টসচ ও পাষন ব্যবস্থ্াপনা ষবিাগ
৪৯২৭০১৭৫
cso.iwm@bari.gov.bd
ড. টমা. শাি আলম
প্রধান তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
অষনিকারী টমরুেন্ডী প্রানী ষবিাগ
৪৯২৭০১৭৪
pso.vert@bari.gov.bd
ড. টমা: োউে টিাদসন
প্রধান তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
ততলবীজ গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০০৫৫
daudhbd@yahoo.com
ড. টমা. ছামছুল আলম
ঊর্ধ্টতন তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
কন্দাল ফসল গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০১৬৬
Shamshul.hort@gmail.co
m
টমা. িাসান িাষফজুর রিমান
সম্পােক (কাষরগষর)
৪৯২৭০০৩৮
editor.bjar@gmail.com
ও
সাংষেি টকন্দ্র/ষবিাগীয় প্রধানগণ

ট
সরকার ষনধাষরত
৩-৫
মূল্য
(নগে)
(িক র্াকা
সাদপদক্ষ)
টকষমকযালস এর ১-১২ মাস
মূল্য প্রোন
সাদপদক্ষ

ড. টমা. ষময়ারুদ্দীন
পষরচালক (গদবিণা)
৪৯২৭০০০১
dir.res@bari.gov.bd

ট িাদর
ষনধাষরত

ড. এস এম শষরফুজ্জামান
পষরচালক (দসবা ও সরবরাি)

১-৫

ড. টমা. ষময়ারুদ্দীন
পষরচালক (গদবিণা)
৪৯২৭০০০১
dir.res@bari.gov.bd
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১
ক্রষম
ক

২
টসবার নাম

৩
টসবা প্রোন পিষত

৫
প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাষিস্থ্ান

৬
টসবামূল্য এবাং
পষরদশাধ
পিষত

৪
টসবা
প্রোদনর
সময়সীমা

চাষিো পত্র

ট িাদর
ষনধাষরত

৫

চাষিো পত্র

ষবনামূদল্য

৭

• অনুমষত প্রোন
• সাংষেি প্রষতষ্ঠাদনর
মাধ্যদম আদবেন
• অনুমষত প্রোন

৪.

প্রষশক্ষণ িবন
ব্যবিার

৫.

জাতীয় ও আন্তজটাষতক • সমদ াতা স্মারক
প্রষতষ্ঠানদক ফসদলর
স্বাক্ষর
জাত ও উৎপােন
• চাষিো ষিষিক তথ্য
প্রযুষি সম্পদকট তথ্য
প্রোন
প্রোন
প্রকল্প ও কম টসূষচ
• প্রকল্প ও কম টসূষচর ছক,
প্রণয়ন, প্রষক্রয়াকরণ,
কম টপষরকল্পনার ছক,
মূল্যায়ন এবাং সরকাষর
ষবষিন্ন নীষতর েষললাষে
নীষত বাস্তবায়দন
সরবরাি এবাং পরামশ ট
সিায়তা প্রোন
প্রোন

৬.

৭.

৮.

৯.

সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন শাক-সবষজর
বীজ/ ফদলর চারা ও
কলম/ ফুদলর চারা,
কলম ও কন্দ সরবরাি
সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন ষমষি আলুর
িাইন/ আলুর বীজ/
কচুর চারা ও বীজ
সরবরাি
সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন ততলবীজ
সরবরাি

ষচঠিপত্র, আদেশনামা, ষবনামূদল্য
এষডষপ/আরএষডষপ
অন্তর্ভটষির েষলল ও
ষবষিন্ন ফরদমট

বছরব্যাপী

ড. টমা. কামরুল িাসান
পষরচালক (পষরকল্পনা ও মূল্যায়ন)
৪৯২৭০২০০
dir.plan@bari.gov.bd

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৭

ট মূদল্য
চাষিো পত্র
ষনধাষরত
কন্দাল ফসল গদবিণা
টকন্দ্র

২-১০

ড. আদবো খাতুন
পষরচালক
উযানতত্ত্ব গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০১৮৮
dir.hrc@bari.gov.bd
ড. কষবতা আনজু-মান-আরা
পষরচালক (কন্দাল ফসল)
৪৯২৭০১৭৮
dir.tcrc@bari.gov.bd

চাষিো পত্র
ততলবীজ গদবিণা
টকন্দ্র

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৩

পষরকল্পনা ও মূল্যায়ন
উইাং
চাষিো পত্র
উযানতত্ত্ব গদবিণা
টকন্দ্র

১০.

ফসদলর
রাসায়ষনক/জজব
রাসায়ষনক ষবদেিণ

• নমুনাসি আদবেন
• নমুনা ষবদেিণ
• ফলাফল প্রোন

চাষিো পত্র
ততলবীজ গদবিণা
টকন্দ্র

নমুনাষিষিক
ট মূদল্য
ষনধাষরত

১৫-৩০

১১.

ফসদলর খায/পুষি
মান ষবদেিণ।

• নমুনাসি আদবেন
• নমুনা ষবদেিণ
• ফলাফল প্রোন

চাষিো পত্র
টপাষ্ঠারদিি
টটকদনালজী ষবিাগ

নমুনাষিষিক
ট মূদল্য
ষনধাষরত

১৫

১২.

১৩.

ফসদলর অর্ টজনষতক • চাষিো পদত্র আদবেন
এবাং ষবপণন সাংক্রান্ত
তথ্য প্রোন এবাং
প্রকদল্পর ষফষজষবষলটি
পরীক্ষণ
গদবিণার প্রদয়াজদন • যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর
সীষমত আকাদর
মাধ্যদম আদবেন
জাম টপ্লাজম ষবতরণ • অনুমষত প্রোন
• জাম টপ্লাজম প্রোন

৭
োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা
(নাম, পেষব, টফান নম্বর ও ইটমইল
৪৯২৭০০০২
dir.ss@bari.gov.bd
ড. মুিাম্মে সামসুল আলম
পষরচালক (প্রষশক্ষণ ও টযাগাদযাগ)
৪৯২৭০০০৩
dir.tnc@bari.gov.bd
ড. মুিাম্মে সামসুল আলম
পষরচালক (প্রষশক্ষণ ও টযাগাদযাগ)
৪৯২৭০০০৩
dir.tnc@bari.gov.bd

চাষিো পত্র
ষবনামূদল্য
কৃষি অর্ টনীষত ষবিাগ

১-১০

চাষিো পত্র
উষদ্ভে টকৌষলসম্পে
টকন্দ্র

৫-৭

ষবনামূদল্য

ড. রীনা রানী সািা
পষরচালক
ততলবীজ গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০১৩৯
dir.orc@bari.gov.bd
ড. রীনা রানী সািা
পষরচালক
ততলবীজ গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০১৩৯
dir.orc@bari.gov.bd
টমা. িাষফজুল িক খান
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
টপািিারদিি টটকদনালষজ ষবিাগ
৪৯২৭০১৭৬
cso.pht@bari.gov.bd
ড. টমা. আব্দুর রশীে
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
কৃষি অর্ টনীষত ষবিাগ
৪৯২৭০০০৮
cso.econ@bari.gov.bd
ড. ম োছোম্মৎ সো ছুন্নোহোর
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
উষদ্ভে টকৌষলসম্পে টকন্দ্র
৪৯২৭০১৮৩
pd.pgrc@bari.gov.bd
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১
ক্রষম
ক

২
টসবার নাম

৩
টসবা প্রোন পিষত

১৪.

ফসদলর মষলকুলার
তবষশিায়ন

১৫.

সীষমত আকাদর
মানসম্পন্ন
ট/ষচনা/কাউন
বাষল
বীজ
সরবরাি

• যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর
মাধ্যদম আদবেন
• অনুমষত প্রোন
• ল্যাবদরটরীদত ষবদেিণ
• ফলাফল প্রোন
• চাষিো পদত্র আদবেন

৫
প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাষিস্থ্ান
চাষিো পত্র
উষদ্ভে টকৌষলসম্পে
টকন্দ্র

৬
টসবামূল্য এবাং
পষরদশাধ
পিষত
টকষমকযালস
এর মূল্য প্রোন
সাদপদক্ষ

৪
টসবা
প্রোদনর
সময়সীমা
৩০

৭
োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা
(নাম, পেষব, টফান নম্বর ও ইটমইল
ড. ম োছোম্মৎ সো ছুন্নোহোর
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
উষদ্ভে টকৌষলসম্পে টকন্দ্র
৪৯২৭০১৮৩
pd.pgrc@bari.gov.bd

চাষিো পত্র
উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৭

চাষিো পত্র
কীটতত্ত্ব ষবিাগ

নমুনাষিষিক
ট মূদল্য
ষনধাষরত

১৫

ড. টমা. আষমরুজ্জামান
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ
৪৯২৭০০৭০
cso.breed@bari.gov.bd
ড. ষনম টল কুমার েি
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
কীটতত্ত্ব ষবিাগ
৪৯২৭০১২৪
cso.ento@bari.gov.bd

ষবনামূদল্য

১-১০

কৃষি জাত পণ্য,
খাযদ্রব্য, সার,
কীটনাশক, মাটি ও
পাষনদত বালাইনাশদকর
অবষশিাাংদশর পষরমান
ষনণ টয়
১৭. ফসদলর টরাগবালাই
সনািকরণ এবাং
প্রষতকারমূলক পরামশ ট
প্রোন

ট
• নমুনাসি ষনধাষরত
চাষিো পদত্র আদবেন
• ল্যাবদরটরীদত নমুনা
ষবদেিণ
• ফলাফল প্রোন

১৮.

• চাষিো পদত্র আদবেন

চাষিো পত্র
জীব প্রযুষি ষবিাগ

ট মূদল্য
ষনধাষরত
(িদক র্াকা
সাদপদক্ষ)

২-৫

১৯.

খামার যাষন্ত্রকীকরণ • চাষিো পদত্র আদবেন
ষবিদয় পরামশ ট প্রোন

চাষিো পত্র
ফাম ট টমষশনারী এন্ড
টপাি িারদিি
ইষিষনয়াষরাং ষবিাগ

ষবনামূদল্য

১-২

২০.

মাটি/উষদ্ভদের নমুনা
ষবদেিণ ও সুপাষরশ
প্রোন

২১.

সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন ডাল বীজ
সরবরাি

২২.

সীষমত আকাদর
• চাষিো পদত্র আদবেন
মানসম্পন্ন মসলা
ফসদলর বীজ সরবরাি

১৬.

সীষমত আকাদর
মানসম্পন্ন টিসুয
কালচাদরর চারা
সরবরাি

চাষিো পত্র
• নমুনাসি আদবেন
• টরাগবালাই সনািকরণ উষদ্ভে টরাগতত্ত্ব ষবিাগ
• ফলাফল ও পরামশ ট
প্রোন

• নমুনাসি আদবেন
• নমুনা ষবদেিণ
• ফলাফল ও সুপাষরশ
প্রোন

চাষিো পত্র
নমুনাষিষিক
ট মূদল্য
মৃষিকা ষবজ্ঞান ষবিাগ ষনধাষরত

৩০

চাষিো পত্র
ডাল গদবিণা উপটকন্দ্র

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৩

চাষিো পত্র
আঞ্চষলক মসলা
গদবিণা টকন্দ্র

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৩

২৩. সীষমত আকাদর ইঁদুদরর • চাষিো পদত্র আদবেন
ষবিদটাপ সরবরাি

চাষিো পত্র
অষনিকারী টমরুেন্ডী
প্রানী ষবিাগ

ট মূদল্য
ষনধাষরত

১-৩

২৪. টসচ ও পাষন ব্যবস্থ্াপনা • চাষিো পদত্র আদবেন
ষবিদয় পরামশ ট প্রোন

চাষিো পত্র

ষবনামূদল্য

১-৩

ড. ষফদরাজা খাতুন
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
উষদ্ভে টরাগতত্ত্ব ষবিাগ
৪৯২৭০১৮৪
cso.path@bari.gov.bd
ড. টমা. আব্দুল্লাি ইউছুফ আখন্দ
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
জীব প্রযুষি ষবিাগ
৪৯২৭০০৭৩
cso.biotech@bari.gov.bd
ড. টমা. আইয়ুব টিাদসন
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
ফাম ট টমষশনারী এন্ড টপাি িারদিি
ইষিষনয়াষরাং ষবিাগ
৪৯২৭০১৫১
cso.fmpe@bari.gov.bd
ড. টসাদিলা আিার
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
মৃষিকা ষবজ্ঞান ষবিাগ
৪৯২৭০০৬৮
cso.soil@bari.gov.bd
ড. টমা. ওমর আলী
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
ডাল গদবিণা উপ-দকন্দ্র
৪৯২৭০১৩৬
omaraliprc@gmail.com
ড. মুিাাঃ সষিদুজ্জামান
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
আঞ্চষলক মসলা গদবিণা টকন্দ্র
৪৯২৭০১২৮
rsrc.joy@bari.gov.bd
ড. টমা. শাি আলম
প্রধান তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
অষনিকারী টমরুেন্ডী প্রানী ষবিাগ
৪৯২৭০১৭৪
pso.vert@bari.gov.bd
ড. টমা. আদনায়ার টিাদসন
প্রধান তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
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১
ক্রষম
ক

২
টসবার নাম

৩
টসবা প্রোন পিষত

গ) অিযন্তরীণ টসবা
১.
বাসা বরাদ্দ

২.

ট ফরদম
• ষনধাষরত
আদবেন
• কষমটির সুপাষরশ
• কর্তটপদক্ষর অনুদমােন
• অষফস আদেশ
প্রষশক্ষণ িবন ব্যবিার • ষনধাষরত
ট টরষজিাদর নাম
ষলষপবি করণ (সীট
খাষল র্াকা সাদপদক্ষ)

৩. জষম চাি, সার ও পাষন • চাষিো পদত্র আদবেন
সরবরাদির মাধ্যদম
গদবিণা সিদযাষগতা
এবাং কযাম্পাস
পষরস্কার-পষরচ্ছনতা
রাখা
৪. ইন্টারদনট টসবা প্রোন, • বাষর পষরষচষত নম্বর ও
ষপএমআইএস
পাসওয়াড ট ব্যবিার কদর
ডাটাশীদট তথ্য
িালনাগােকরণ এবাং
অনলাইন টলান
ব্যবস্থ্াপনা

৫. যন্ত্রপাষত সরবরাদির
• চাষিো পদত্র আদবেন
মাধ্যদম গদবিণা কাদজ
সিদযাষগতা প্রোন

৫
প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাষিস্থ্ান
টসচ ও পাষন
ব্যবস্থ্াপনা ষবিাগ

৬
টসবামূল্য এবাং
পষরদশাধ
পিষত

৪
টসবা
প্রোদনর
সময়সীমা

৭
োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা
(নাম, পেষব, টফান নম্বর ও ইটমইল
টসচ ও পাষন ব্যবস্থ্াপনা ষবিাগ
৪৯২৭০১৭৫
cso.iwm@bari.gov.bd

আদবেন পত্র
ষস. সিকারী পষরচালক
(প্রশাসন)/
ষবএআরআই ওদয়ব
সাইট

ষবনামূদল্য

১০

ড. এস এম শষরফুজ্জামান
পষরচালক (দসবা ও সরবরাি)
৪৯২৭০০০২
dir.ss@bari.gov.bd

প্রষশক্ষণ িবন

ট িাদর
ষনধাষরত

তাৎক্ষষনক

চাষিোপত্র
খামার ষবিাগ

ষবনামূদল্য

১-৭

ড. মুিাম্মে সামসুল আলম
পষরচালক (প্রষশক্ষণ ও টযাগাদযাগ)
৪৯২৭০০০৩
dir.tnc@bari.gov.bd
ড. ম োবিন্দ চন্দ্র বিশ্বোস
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
খামার ষবিাগ
৪৯২৭০১১০
cso.farm@bari.gov.bd

এএসআইষসটি ষবিাগ,
http://baripmis.
org/admin_cont
roller/employe
e_update_panel
এবাং
http://baripmis.
org/formapp/login
চাষিোপত্র
ফাম ট টমষশনারী এন্ড
টপাি িারদিি
ইষিষনয়াষরাং ষবিাগ

ষবনামূদল্য

তাৎক্ষষনক

ড. টমা. সাইফুল ইসলাম
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
এএসআইষসটি ষবিাগ
৪৯২৭০১২৯
cso.asict@bari.gov.bd

ষবনামূদল্য

১-৭

ট মূদল্য
ষনধাষরত

-

ষবনামূদল্য

৩

ড. টমা. আইয়ুব টিাদসন
মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
ফাম ট টমষশনারী এন্ড টপাি িারদিি
ইষিষনয়াষরাং ষবিাগ
৪৯২৭০১৫১
cso.fmpe@bari.gov.bd
টমা: ষফদরাজুর রিমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী
র্ভষম ও ইমারত শাখা
৪৯২৭০০৭৭
se.building@bari.gov.bd
ড. সুষজৎ কুমার ষবশ্বাস
ঊর্ধ্টতন তবজ্ঞাষনক কম টকতটা
টমষশনারী টমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ
ষবিাগ
৪৯২৭০১১২
sso.maintenance@bari.g
ov.bd
টমা. শাি আলম মৃধা
উপ পষরচালক (অর্ ট ও ষিসাব)
৪৯২৭০০৩০
dd.finance@bari.gov.bd

৬.

টিৌত ও অবকাঠাদমাগত • চাষিো পদত্র আদবেন
ষনম টাণ, সাংস্করণ ও
রক্ষণাদবক্ষণ

চাষিোপত্র
র্ভষম ও ইমারত শাখা

৭.

যানবািন এবাং কৃষি • চাষিোসি আদবেন
যন্ত্রপাষতর রক্ষণাদবক্ষণ • অনুদমােন
ও টমরামত
• টসবা প্রোন

চাষিো পত্র

৮.

ষবষিন্ন প্রকার অষগ্রম • ষনধাষরত
ট ফরদম
মঞ্জুর
আদবেন
• অনুদমােন ও আদেশ
জাষর

৯.

পণ্য ও টসবা ক্রয় এবাং • চাষিো পদত্র আদবেন
বরাি

আদবেন পত্র
ষবনামূদল্য
ষস. সিকারী পষরচালক
(প্রশাসন)/
ষবএআরআই ওদয়ব
সাইট
ট মূদল্য
চাষিোপত্র
ষনধাষরত
সাংগ্রি ও িান্ডার শাখা

৭

-

টমা. ইউনুস আলী
উপ-পষরচালক
সাংগ্রি ও িান্ডার শাখা
6

১
ক্রষম
ক

১০.

১১.

১২.

১৩.

১৪.

২
টসবার নাম

৩
টসবা প্রোন পিষত

৫
প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাষিস্থ্ান

৬
টসবামূল্য এবাং
পষরদশাধ
পিষত

৪
টসবা
প্রোদনর
সময়সীমা

ষচষকৎসা টসবা প্রোন • ব্যষিগত িাদব
ষবনামূদল্য/ষনধাট
সরাসষর
ষরত
মূদল্য
উপষস্থ্ষত
• ষচষকৎসক কর্তটক টরাগ
ষনণ টয়।
• পরীক্ষা-ষনরীক্ষা
• ব্যবস্থ্াপত্র প্রোন
ছুটি মঞ্জুর/ চাকুষর • ষনধাষরত
আদবেন পত্র
ষবনামূদল্য
১-৭
ট ফরদম
স্থ্ায়ীকরণ/ টবতন বৃষি
ষস.
সিকারী
পষরচালক
আদবেন
মঞ্জুর/ অবসর উির • অনুদমােন
(প্রশাসন)/
ছুটি, িাতাষে ও
ষবএআরআই ওদয়ব
• আদেশ জাষর
সুষবধাষে প্রোন
সাইট
পদোন্নষত/ টাইম
ষবনামূল্য
পে খাষল
ট ফরদম তথ্য আদবেন পত্র
• ষনধাষরত
টস্কল/ষসদলকশন টগ্রড
ষস. সিকারী পষরচালক
র্াকা সাদপদক্ষ
সাংগ্রি
প্রোন
১-৭
• বাছাই কষমটির সুপাষরশ (প্রশাসন)/
ষবএআরআই ওদয়ব
• Board of
সাইট
Management এর
অনুদমােন
• অষফস আদেশ
ট িাদর তাৎক্ষষনক
অষতষর্শালা/পান্থশালা • ষনধাষরত
ট টরষজিাদর নাম অষতষর্শালা/পান্থশালা ষনধাষরত
ব্যবিার
ষলষপবি করণ (সীট
খাষল র্াকা সাদপদক্ষ)
অযাম্বদু লন্স ও পষরবিন • চাষিো পদত্র আদবেন
বরাি

চাষিোপত্র
পষরবিন শাখা

ট
ষবনামূদল্য/ষনধাষর
ত মূদল্য

১-৪

৭
োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা
(নাম, পেষব, টফান নম্বর ও ইটমইল
৪৯২৭০১৪০
dd.procure@bari.gov.bd
ডাাঃ টমদির নাজষনন ষশষরন
ষসষনয়র টমষডদকল অষফসার
টমষডদকল টসন্টার
৪৯২৭০০৩৯

টমা. মািমুদুল িাসান
ষস. সিকারী পষরচালক (প্রশাসন)
৪৯২৭০০১০
ad.admin@bari.gov.bd
টমা. মািমুদুল িাসান
ষস. সিকারী পষরচালক (প্রশাসন)
৪৯২৭০০১০
ad.admin@bari.gov.bd

টমা. ইমরুল কায়সার
সিকারী পষরচালক (প্রশাসন)
সোধোরণ মসিো
০১৫৫৬৩৬৪১৯৮
ad.cs@bari.gov.bd
টমা. জুবাইর িাসান
পষরবিন ককটতাট
০১৭৫০-৯৭২৩৭৬
jubir_natore@yahoo.com

অষিদযাগ ব্যবস্থ্াপনা পিষত (GRS)
টসবা প্রাষিদত অসন্তুি িদল োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদে টযাগাদযাগ করুন। ষতষন সমাধান ষেদত ব্যর্ ট িদল ষনদনাি পিষতদত টযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা
অবষিত করুন।
কার সদে টযাগাদযাগ
ষনষ্পষির
ক্রষমক
কখন টযাগাদযাগ করদবন
টযাগাদযাদগর ঠিকানা
করদবন
সময়সীমা
১
োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমাধান অষিদযাগ ষনষ্পষি কম টকতটা GRS টফাকাল পদয়ন্ট কম টকতটা
ষতন মাস
ষেদত না পারদল
(অষনক)
নাম ও পেবী: ড. এস এম শষরফুজ্জামান, পষরচালক (দস. ও স.)
টফান: ৪৯২৭০০০২
ইদমইল: dir.ss@bari.gov.bd
ট www.bari.gov.bd
ওদয়ব টপাটাল:
২
অষিদযাগ ষনষ্পষি কম টকতটা
আষপল কম টকতটা
এক মাস
টকন্দ্রীয় অষিদযাগ ব্যবস্থ্াপনা পিষত (GRS)
ষনষে টি সমদয় সমাধান ষেদত
নাম ও পেবী: ড. ম ো নোবিরুল ইসলো , মিাপষরচালক
না পারদল
টফান: ৪৯২৭০০০০
ইদমইল: dg.bari@bari.gov.bd
ট www.bari.gov.bd
ওদয়ব টপাটাল:
৩
অষিদযাগ কম টকতটা ষনষে টি
কৃষি মন্ত্রণালদয়র অষিদযাগ নাম ও পেবী : সষচব, কৃষি মন্ত্রণালয়
ষতন মাস
সমদয় সমাধান ষেদত না
ব্যবস্থ্াপনা টসল
টফান : ৯৫৪০১০০
পারদল
ইদমইল : secretary@moa.gov.bd
ওদয়ব : www.moa.gov.bd
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আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা
ক্রষমক নাং
১)
২)
৩)
৪)
৫)

প্রষতশ্রুষত/কাষক্ষত টসবা প্রাষির লদক্ষয করণীয়
ট ফরদম সম্পূণ টিাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন
ষনধাষরত
ট পষরমাদন নমুনা প্রোন
ষনধাষরত
সঠিক সমদয় আদবেন
সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় ষফস পষরদশাধ করা
ট সমদয়র পূদব টই উপষস্থ্ত র্াকা
সাক্ষাদতর জন্য ষনধাষরত
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