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বাাংলারেশ কৃধি গরবিণা ইনধিটিউট (ধবএআরআই) দেরশর বৃহত্তম বহুধবি ফসল গরবিণা প্রধতষ্ঠান। এই প্রধতষ্ঠান োনাশস্য, 

কন্দাল, ডাল, ততলবীজ, সবধজ, ফল, মসলা, ফুল ইতযাধের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ধবিরয় গরবিণা করর থারক। প্রধতষ্ঠানটি 

মৃধত্তকা এবাং শস্য ব্যবস্থাপনা, দরাগ বালাই এবাং দপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা, পাধন এবাং দসচ ব্যবস্থাপনা, কৃধি যন্ত্রপাধতর উন্নয়ন, 

খামার  পদ্ধধতর উন্নয়ন, শস্য সাংগ্ররহাত্তর প্রযুধি উদ্ভাবন এবাং আথ ে সামাধজক সাংধিষ্ট উৎপােন, প্রধিয়াজাতকরণ, ধবপণন এবাং 

পধরমাণ ধনি োরণ ধবিরয় গরবিণা করর থারক। মহাপধরচালক প্রধতষ্ঠানটির প্রিান ধনব োহী ধহরসরব োধয়ত্ব পালন কররন। মহাপধরচালক 

চারটি উইাং যথা গরবিণা উইাং, দসবা ও সরবরাহ, প্রধশক্ষণ ও দযাগারযাগ উইাং এবাং পধরকল্পনা ও মূল্যায়ন উইাং এর চার জন 

পধরচালরকর মাধ্যরম তাাঁর কায ে সম্পােন কররন। গরবিণা উইাং ৬টি দকন্দ্র, ১৭টি ধবভাগ, ৮টি আঞ্চধলক দকন্দ্র, ২৮টি উপরকরন্দ্রর 

মাধ্যরম যাবতীয় গরবিণা পধরচালনা ও পয েরবক্ষণ করর থারক। দসবা ও সরবরাহ উইাং গরবিণা ও জনবল ব্যবস্থাপনা সাংিান্ত 

লধজধিক সারপাট ে ধেরয় থারক। এই উইাং প্রধতষ্ঠারনর অবকাঠারমা উন্নয়ন ও সাংগ্ররহর োধয়ত্বও পালন করর থারক। প্রধশক্ষণ ও 

দযাগারযাগ উইাং মানবসম্পে উন্নয়রন ধবধভন্ন প্রধশক্ষণ প্রোন এবাং উচ্চ ধশক্ষাকরল্প বৃধত্ত প্রোন করর থারক। এই উইাং দসধমনার এবাং 

ধসরম্পাধজয়াম আরয়াজন গুরুত্বসহকারর করর থারক। 

 

গরবিণা উইাং 

ড. দমা. তাধরকুল ইসলাম 

পধরচালক (গরবিণা) 

দফানঃ ০২-৪৯২৭০০০১ 

দমাবাইলঃ ০১৭৭৯৫১৯১২১ 

ই-দমইলঃ dir.res@bari.gov.bd 

গরবিণা উইাং ধনরনাি ধতন স্তরর গরবিণা পয োরলাচনা ও কম েসূধচ প্রণয়ন কম েশালা বাস্তবায়ন করর থারকঃ 

• আঞ্চধলক গরবিণা-সম্প্রসারণ পয োরলাচনা ও কম েসূধচ প্রণয়ন কম েশালা 

• অভযন্তরীন গরবিণা পয োরলাচনা ও কম েসূধচ প্রণয়ন কম েশালা 

• দকন্দ্রীয় গরবিণা পয োরলাচনা ও কম েসূধচ প্রণয়ন কম েশালা 

এছাড়াও জাতীয় ও আন্তেজাধতক প্রধতষ্ঠারনর গরবিণা প্রকল্প সমূহ পয োরলাচনা ও মূল্যায়ন করর থারক। প্রকল্প সমূরহর সমন্বয় ও 

সমাপনী প্রধতরবেন োধখল করা, জাতীয় বীজ দবারড ের মাধ্যরম কৃধি গরবিণা ইনধিটিউট কর্তেক উদ্ভাধবত ফসরলর নতুন নতুন জাত 

ধনবন্ধন/ অবমুধির জন্য প্রস্তাবনা/মূল্যায়ন দপশ করা, ধবএআরআই কর্তেক উদ্ভাধবত জাত/প্রযুধির ডকুরমরেশন ততরী করা, ফসল 

গরবিণা দকন্দ্র/ধবভাগ/আঞ্চধলক দকন্দ্র/উপ-দকন্দ্র এবাং জাতীয় ও আন্তেজাধতক প্রকল্প সমূরহর অগ্রগধত প্রধতরবেন মূল্যায়ন, 

টাস্করফাস ে কধমটির মাধ্যরম গরবিণা কম েসূধচ মূল্যায়ন করা এবাং গরবিণা কম েসূধচ অনুরমােন করা, তোরধক কধমটির মাধ্যরম গরবিণা 

অগ্রগধত প্রধতরবেন মূল্যায়ন করা, ধবএআরআই কর্তেক উদ্ভাধবত জাত সমূরহর প্রজনন বীজ উৎপােরনর ব্যবস্থা করা, ধবভাগীয় 

প্রিান ও সকল ভারপ্রাপ্ত কম েকত োগরণর ভ্রমণ সূচী ও ভ্রমণ ডাইধর অনুরমােন করাসহ ধবধবি কায েিম সম্পন্ন করর থারক। 

 

দসবা ও সরবরাহ উইাং 

ড. দমা: কামরুল হাসান 

পধরচালক (দসবা ও সরবরাহ) 

দফান: ০২-৪৯২৭০০০২ 

দমাবাইল: ০১৭১১-২৪৪০৯১ 

ই দমইলঃ dir.ss@bari.gov.bd 

mailto:dir.res@bari.gov.bd


দসবা ও সরবরাহ উইাং গরবিণা ও জনবল ব্যবস্থাপনা সাংিান্ত লধজধিক সারপাট ে ধেরয় থারক। এই উইাং প্রধতষ্ঠারনর অবকাঠারমা 

উন্নয়ন ও সাংগ্ররহর োধয়ত্বও পালন করর থারক। 

 

প্রধশক্ষণ ও দযাগারযাগ উইাং 

ড. মুহাম্মে সামসুল আলম 

পধরচালক (প্র. ও দযা.) 

দফানঃ ০২-৪৯২৭০০০৩ 

দমাবাইলঃ ০১৫৫৬৩১৬৫৯১ 

ই-দমইলঃ dir.tnc@bari.gov.bd 

প্রধশক্ষণ ও দযাগারযাগ উইাং মানবসম্পে উন্নয়রন ধবধভন্ন প্রধশক্ষণ প্রোন এবাং উচ্চ ধশক্ষাকরল্প বৃধত্ত প্রোন করর থারক। এই উইাং 

দসধমনার এবাং ধসরম্পাধজয়াম আরয়াজন গুরুত্বসহকারর করর থারক। 

 

পধরকল্পনা ও মূল্যায়ন উইাং 

ড. রীনা রানী সাহা 

পধরচালক (পধরকল্পনা ও মূল্যায়ন) 

দফান: ০২-৪৯২৭০০২৪ 

দমাবাইল: ০১৭১৮১১৮৯০৬ 

ই দমইলঃ dir.plan@bari.gov.bd 

পধরকল্পনা ও মূল্যায়ন উইাং এর কায েিমঃ 

প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও প্রধিয়াকরণ (ধডধপধপ / আরধডধপধপ / টিএধপধপ) করা। রাজস্ব বারজরটর অিীরন নতুন কম েসূধচ প্রস্তুত 

করা। মাধসক প্রধতরবেন  (আইএমইধড-৫) এবাং তৈমাধসক ধররপাট ে (আইএমইধড ০২ এবাং ০৩) প্রস্তুত করা। প্রকল্প পধরচালকরের  

দপ্রাফাইল প্রস্তুত করা (আইএমইধড -১০১)। পধরকল্পনা প্রণয়ন (কম ে, পণ্য ও দসবা) করা, প্রকরল্পর কাজ পধরকল্পনা এবাং কর্তেপক্ষ 

কর্তেক তারের পরবতী অনুরমােরনর ব্যবস্থা করা। প্রধকউররমে অবস্থা (দটন্ডার সম্পধক েত কায েিম) সহ উন্নয়ন প্রকরল্পর তত্ত্বাবিান 

ও মূল্যায়ন করা। প্রকরল্পর আধথ েক ও বাস্তব অগ্রগধতর তথ্যাধে  কৃধি মন্ত্রণালরয় দপ্ররণ করা। প্রকরল্পর সমাধপ্ত ধররপাট ে প্রস্তুত করা 

(ধপধসআর)। প্রকল্প বাস্তবায়ন কধমটির  (ধপআইধস) সভার সমন্বয় করা। ধবএআরআই এর পধরকল্পনা এবাং উন্নয়ন সমন্বয় কধমটির 

(ধপ&ধডধস)  তবঠরকর সমন্বয় করা। প্ররয়াজরন আইএমইধড, পধরকল্পনা কধমশন এবাং ধবধভন্ন মন্ত্রণালরয়র সারথ দযাগারযাগ করা। 

মহাপধরচালক, ধবএআরআই পধরচাধলত অন্যান্য কায েিম সম্পােন করা। কৃধি মন্ত্রণালরয়র  মাধসক এধডধপ পয োরলাচনা সভায় 

অাংশগ্রহণ করা। “বাধি েক কম েসম্পােন চুধি” অনুযায়ী তৈমাধসক / অি েবাধি েক ধররপাট ে প্রস্তুত করা। “দটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষয, 

২০৩০”এর বারজট প্রণয়ন এবাং ধররপাট ে প্রস্তুত করা। চলমান এবাং প্রস্তাধবত উন্নয়ন প্রকল্পগুধলর জন্য এধডধপ ও আরএধডধপ প্রস্তুত 

করা। প্রিানমন্ত্রীর কায োলয় ও কৃধি মন্ত্রণালরয়র কম েপধরকল্পনার মাধসক অগ্রগধত প্রধতরবেন প্রস্তুত করা। “মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তেক 

প্রেত্ত ধনরে েশনা বাস্তবায়ন” এর মাধসক অগ্রগধত প্রধতরবেন প্রস্তুত করা। জাতীয় সাংসে (জাতীয় সাংসে) এর প্ররের উত্তর প্রস্তুত 

করা। মধ্যরময়াধে বারজট কাঠারমার তবঠরক অাংশগ্রহন ও পঞ্চবাধি েক পধরকল্পনা  প্রণয়ন ও অগ্রগধতর ধররপাট ে প্রস্তুত করা। 

 

কন্দাল ফসল গরবিণা দকন্দ্র 

ড. দসারহলা আিার 

পধরচালক (কন্দাল ফসল) 

দফান: ০২-৪৯২৭০০৬৮ 

দমাবাইল: ০১৯২২২৪২৭৩৭ 

ই দমইলঃ dir.tcrc@bari.gov.bd 

 

mailto:dir.tnc@bari.gov.bd
mailto:dir.plan@bari.gov.bd
mailto:dir.tcrc@bari.gov.bd


কন্দাল ফসল গরবিণা দকন্দ্র-এর মূল কায েিম হরলা কন্দাল ফসরলর উচ্চ ফলনশীল, পুধষ্টমান সম্পন্ন ও প্রধতকুল পধররবশ সধহষ্ণু 

জাত উদ্ভাবন, কন্দাল ফসরলর উন্নত, আধুধনক ও দটকসই উৎপােন প্রযুধি উদ্ভাবন, কন্দাল ফসরলর পধররবশ বান্ধব দপাকামাকড় 

ও দরাগবালাই েমন ব্যাবস্থাপনা উদ্ভাবন। এছাড়াও কন্দাল ফসরলর ধভধত্ত বীজ উৎপােন। ফসল সাংগ্ররহাত্তর ক্ষধতর পধরমাণ কধমরয় 

আনার জন্য লাগসই প্রযুধি উদ্ভাবন এবাং উদ্ভাধবত জাত ও প্রযুধিসমূহ হস্তান্তররর মাধ্যরম দেরশর আথ ে-সামাধজক উন্নয়ন। 

 

উদ্যানতত্ত্ব গরবিণা দকন্দ্র 

ড. অপূব ে কাধন্ত দচৌধুরী 

পধরচালক (উদ্যানতত্ব) 

দফান: ০২- ৪৯২৭০১২১ 

দমাবাইল: ০১৮১৯১২৮৩০২ 

ই দমইলঃ dir.hrc@bari.gov.bd 

উদ্যানতত্ত্ব গরবিণা দকন্দ্র যথািরম সবধজ ধবভাগ, ফল ধবভাগ ও ফুল ধবভাগ এই ০৩ (ধতন) টি গরবিণা ধবভারগর সমন্বরয় গঠিত। 

উদ্যানতত্ত্ব গরবিণা দকন্দ্র-এর মূল কায েিম হরলা সবধজ, ফল ও ফুরলর জাম েপ্লাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন, সাংরক্ষণ ও জাত উদ্ভাবন, 

উদ্যান ফসরলর উৎপােন বৃধদ্ধর জন্য উন্নত ও লাগসই প্রযুধি উদ্ভাবন, উদ্যান ফসরলর দরাগ বালাই ও দপাকা-মাকড় প্রধতররািী 

জাত উদ্ভাবন, লবণাি ও খরা সধহষ্ণু উদ্যান ফসরলর জাত উদ্ভাবন, উদ্ভধবত জাত ও উন্নত কলারকৌশল সমূহ প্রেশ েনীর মাধ্যরম 

কৃিকরের উদ্বুদ্ধকরণ, ফসল উৎপােনকালীন সমরয় উদ্ভুত সমস্যার ধভধত্তরত তাৎক্ষধণকভারব কৃিরকর মাঠ পধরেশ েন ও পরামশ ে 

প্রোন এবাং আধুধনক চািাবারের কলারকৌশল ও সাংগ্ররহাত্তর প্রধিয়াজাত কররণর উপর কৃিক প্রধশক্ষন। 

 

ডাল গরবিণা দকন্দ্র 

ড. দমা. মধহ উধিন 

পধরচালক (ডাল গরবিণা দকন্দ্র) 

দফান: ০২- ৪৯২৬২০২৫ 

দমাবাইল: ০১৭১২৮৯২৪২২ 

ই দমইলঃ dir.prc@bari.gov.bd 

ডাল ফসল গরবিণা দকন্দ্র-এর মূল কায েিম হরলা ডাল ফসরলর জাম েপ্লাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন, সাংরক্ষণ ও জাত উদ্ভাবন, ডাল 

ফসরলর উৎপােন বৃধদ্ধর জন্য উন্নত ও লাগসই প্রযুধি উদ্ভাবন, ডাল ফসরলর দরাগ বালাই ও দপাকা-মাকড় প্রধতররািী জাত উদ্ভাবন, 

লবণাি ও খরা সধহষ্ণু ডারলর জাত উদ্ভাবন, উদ্ভধবত জাত ও উন্নত কলারকৌশল সমূহ বøক প্রেশ েনীর মাধ্যরম কৃিকরের উদ্বুদ্ধকরণ, 

ফসল উৎপােনকালীন সমরয় উদ্ভতু সমস্যার ধভধত্তরত তাৎক্ষধণকভারব কৃিরকর মাঠ পধরেশ েন ও পরামশ ে প্রোন এবাং আধুধনক 

চািাবারের কলারকৌশল ও সাংগ্ররহাত্তর প্রধিয়াজাত কররণর উপর কৃিক প্রধশক্ষন। 

 

ততল বীজ গরবিণা দকন্দ্র 

ড: দমা: আব্দুল লধতফ আকন্দ 

পধরচালক (ততলবীজ) 

দফান: ০২- ৪৯২৭০১৪১ 

দমাবাইল: ০১৭১৬৩৩৫৬২৬ 

ই দমইলঃ dir.prc@bari.gov.bd 

ততলবীজ গরবিণা দকন্দ্র-এর মূল কায েিম হরলা ততল ফসরলর জাম েপ্লাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন, সাংরক্ষণ ও জাত উদ্ভাবন, ততল ফসরলর 

উৎপােন বৃধদ্ধর জন্য উন্নত ও লাগসই প্রযুধি উদ্ভাবন, ততল ফসরলর দরাগ বালাই ও দপাকা-মাকড় প্রধতররািী জাত উদ্ভাবন, লবণাি 

ও খরা সধহষ্ণু ততল ফসরলর জাত উদ্ভাবন, উদ্ভধবত জাত ও উন্নত কলারকৌশল সমূহ প্রেশ েনীর মাধ্যরম কৃিকরের উদ্বুদ্ধকরণ, ফসল 

উৎপােনকালীন সমরয় উদ্ভুত সমস্যার ধভধত্তরত তাৎক্ষধণকভারব কৃিরকর মাঠ পধরেশ েন ও পরামশ ে প্রোন এবাং আধুধনক চািাবারের 

কলারকৌশল ও সাংগ্ররহাত্তর প্রধিয়াজাত কররণর উপর কৃিক প্রধশক্ষন। 
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মসলা গরবিণা দকন্দ্র 

ড. দমা. মাজহারুল আরনায়ার 

মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০২- ০৫০৩৩৬৯০৮১ 

দমাবাইল: ০১৯১৬৮৪৭২৪০ 

ই দমইলঃ cso.src@bari.gov.bd 

মসলা গরবিণা দকন্দ্র-এর মূল লক্ষয মসলা জাতীয় ফসরলর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃধদ্ধকরণ এবাং আমোনী ধনভ েরশীলতা 

কমারনা। দস লরক্ষয মসলা গরবিণা দকন্দ্র-এর মূল কায োিম হরলা মসলা জাতীয় ফসরলর উচ্চ ফলনশীল, পুধষ্টমান সম্পন্ন ও 

প্রধতকুল পধররবশ সধহষ্ণু জাত উদ্ভাবন, মসলা জাতীয় ফসরলর উন্নত, আধুধনক ও দটকসই উৎপােন প্রযুধি উদ্ভাবন ও লাগসই 

ফসল ধবন্যাস ধনি োরণ, মসলা জাতীয় ফসরলর পধররবশ বান্ধব বালাই েমন ব্যাবস্থাপনা উদ্ভাবন, মসলা জাতীয় ফসরলর পুধষ্ট ও 

পাধন ব্যাবস্থাপনার মাধ্যরম উৎপােনশীলতা বৃধদ্ধ, মসলা জাতীয় ফসরলর পধররবশবান্ধব সাংরক্ষণ প্রযুধি উদ্ভাবন, মসলা জাতীয় 

ফসল উৎপােরন লাগসই কৃধি যন্ত্রপাধতর উদ্ভাবন, ফসল সাংগ্ররহাত্তর ক্ষধতর পধরমাণ কধমরয় আনার জন্য লাগসই প্রযুধি উদ্ভাবন, 

উদ্ভাধবত জাত ও প্রযুধিসমূহ হস্তান্তররর মাধ্যরম দেরশর আথ ে-সামাধজক উন্নয়ন এবাং মসলা ফসরলর বাজার ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা করা 

 

 

উধদ্ভে দকৌধল সম্পে দকন্দ্র 

ড. দমাছাম্মৎ সামছুন্নাহার 

মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০২- ৪৯২৭০১৮৩ 

দমাবাইল: ০১৬৭৪৮৭৬২৫২ 

ই দমইলঃ cso.pgrc@bari.gov.bd 

উধদ্ভে দকৌধল সম্পে দকন্দ্র-এর মূল কায োিম হরলা উধদ্ভে দকৌধলসম্পরের জধরপ, অরন্বিণ ও সাংগ্রহ করা, দকৌধলসম্পরের তবধশষ্টয 

ধনি োরণ ও মূল্যায়ন, জাম েপ্লাজম সাংগ্রহ, উৎপােন এবাং যথাযথ ব্যবহার করা, জাম েপ্লাজম ধবধনময় ও দসগুরলার দকায়াররোইন 

ধনধিত করা, দকৌধলসম্পরের সাংরক্ষণ এবাং প্রধশক্ষণ ও ডকুরমরেশরনর মাধ্যরম তার পরচার কায েিম সম্পন্ন করা। 
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বাাংলারেশ কৃধি গরবিণা ইনধিটিউট-এর আওতািীন ধবভাগ/আঞ্চধলক দকন্দ্র/উপ-দকরন্দ্রর তথ্যঃ 

িম ধবভাগ দযাগারযাগ 

১. কৃধিতত্ত্ব ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০০৭৯ 

ই-দমইল: cso.agron@bari.gov.bd 

২. উধদ্ভে প্রজনন ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০০৭০ 

ই-দমইল:cso.breed@bari.gov.bd 

৩. মৃধত্তকা ধবজ্ঞান ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০০৬৮ 

ই-দমইল:  cso. soil@bari.gov.bd 

৪. উধদ্ভে দরাগতত্ত্ব ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০১৮৪ 

ই-দমইল:  cso.path@bari.gov.bd 

৫. কীটতত্ত্ব ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০১২৪ 

ই-দমইল:  cso.ento@bari.gov.bd 

৬. সররজধমন গরবিণা ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০১২২ 

ই-দমইল: cso.ofrd@bari.gov.bd 

৭. কৃধি অথ েনীধত ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৬১৯২৬ 

ই-দমইল: cso.econ@bari.gov.bd 

৮. ফাম ে দমধশনারী এন্ড দপাষ্ট হাররভি প্ররসস 

ইধিধনয়াধরাং ধবভাগ 

মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:৪৯২৭০১৫১ 

ই-দমইল: cso.fmpe@bari.gov.bd 

৯. খামার ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:৪৯২৭০১১০ 

ই-দমইল: cso.farm@bari.gov.bd 

১০. দসচ ও পাধন ব্যবস্থাপনা ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:৪৯২৭০১৭৫-৫৪২৩ 

ই-দমইল:  cso.iwm@bari.gov.bd 

১১. কৃধি পধরসাংখ্যান এবাং তথ্য ও দযাগারযাগ প্রযুধি 

ধবভাগ 

মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০১২৯ 

ই-দমইল:  cso.asict@bari.gov.bd 

১২.  দপাি হাররভি দটকরনালধজ ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০১৭৬ 

ই-দমইল: cso.pht@bari.gov.bd 

১৩. জীব প্রযুধি ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০০৭৩ 

ই-দমইল: cso.biotech@bari.gov.bd 

১৪. উধদ্ভে শারীরতত্ত্ব ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০১১৮ 

ই-দমইল: cso.phy@bari.gov.bd 

১৫. বীজ প্রযুধি ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 



দফান: ৪৯২৭০১২১-৫৪২২ 

ই-দমইল: cso.seed@bari.gov.bd 

১৬. অধনষ্টকারী দমরুেন্ডী প্রাণী ধবভাগ মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ৪৯২৭০১৭৪ 

ই-দমইল: cso.vert@bari.gov.bd 

আঞ্চধলক কৃধি গরবিণা দকন্দ্রসমূহ 

১. আঞ্চধলক কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, জামালপুর মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০৯৮১-৬৩১৩৮ 

ই-দমইল: cso.jamal@bari.gov.bd 

২. আঞ্চধলক কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, যরশার মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০৪২১-৬৬৬৬২ 

ই-দমইল: cso.jess@bari.gov.bd 

৩. আঞ্চধলক কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, আকবরপুর, 

দমৌলভীবাজার 

মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০৮৬১-৫৩৪৬২ 

ই-দমইল: cso.akbor@bari.gov.bd 

৪. আঞ্চধলক কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, রহমতপুর, বধরশাল মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০২-৫৫০৬১৬৫৭ 

ই-দমইল: cso.rahmat@bari.gov.bd 

৫. আঞ্চধলক কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, হাটহাজারী, চট্রগ্রাম মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০৩১-২৬০১৫০৯ 

ই-দমইল:hatha@bari.gov.bd 

৬. আঞ্চধলক কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, বুধড়রহাট ফাম ে, রাংপুর মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০৫২১-৬৩৫১৯ 

ই-দমইল: cso.@bari.gov.bd 

৭. আঞ্চধলক কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, কুধমল্লা মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০৮১-৬১৬০৬ 

ই-দমইল:  cso.com@bari.gov.bd 

৮. আঞ্চধলক কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, ঈশ্বরেী, পাবনা মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০৭৩২৬-৬৩৬০৬ 

ই-দমইল:dir.prc@bari.gov.bd 

উপ-দকন্দ্রসমূহ 

১. ফল গরবিণা দকন্দ্র, ধবরনােপুর, রাজশাহী প্রিান তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০৭২১-৭৫০৩৪৬ 

ই-দমইল:fruit.raj@bari.gov.bd 

২. লাক্ষা গরবিণা দকন্দ্র, কল্যাণপুর, চাাঁপাইনবাবগি প্রিান তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০৭৮১-৫২২৬৩ 

ই-দমইল:lakha.chapi@bari.gov.bd 

৩. প্রজনন বীজ উৎপােন দকন্দ্র, দেবীগি, পঞ্চগড় মুখ্য তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান: ০১৭১২-৮৯২৪২২ 

ই-দমইল:bspc.debi@bari.gov.bd 

৪. কৃধি গরবিণা উপ-দকন্দ্র, ঠাকুরগাাঁও প্রিান তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০৫৬১-৫২০৭০ 

ই-দমইল:ars.thak@bari.gov.bd 

৫. কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, পাহাড়তলী, খুলশী, চট্রগ্রাম প্রিান তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০২-৩৩৪৪৬৬০৬২ 

ই-দমইল:ars.pah@bari.gov.bd 

৬. কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, রাজবাড়ী, ধেনাজপুর প্রিান তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০৫৩১-৬৫০৮৩ 



 

 

ই-দমইল:ars.raj@bari.gov.bd 

৭. পাহাড়ী কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, খাগড়াছধড় পাব েতয 

দজলা 

প্রিান তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০৩৭১-৬১৭২৫ 

ই-দমইল:hars.khagra@bari.gov.bd 

৮. পাহাড়াঞ্চল কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছধড় 

পাব েতয দজলা 

প্রিান তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০৩৭১-৪৬০০৮ 

ই-দমইল:hars.ram@bari.gov.bd 

৯. পাহাড়ী কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, রাইখালী, কাপ্তাই, 

রাঙ্গামাটি পাব েতয দজলা 

প্রিান তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০১৮৪৭-২০৫৪৭৩ 

ই-দমইল:hars.rai@bari.gov.bd 

১০. কৃধি গরবিণা দকন্দ্র, দবরনররপাতা, সাতক্ষীরা প্রিান তবজ্ঞাধনক কম েকত ো 

দফান:০৯৬১০০০০০৬১ 

ই-দমইল:ars.sat@bari.gov.bd 
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