
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট  
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ 

িম া 
 

িস েজনস চাটার 
.নং সবার নাম সবা 

দােনর 
সেবা  
সময় 
(িদন)  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেব
দন ফরম 
াি ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ 
থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতা 
ও কমচারীর পদিব, ম ন র, 

জলা-উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা-উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ই-

মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ বাির উ ািবত িষ 

ি  স িকত 
িলফেলট, কেলট ও 

ফ া িশফট 
১ চািহদাপ  - 

িবনা ে  
( ক থাকা 
সােপে ) 

ামল মার ভাওয়াল 
এসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৭১৭-২৮৫৯৮২ 

ই- মইলঃ  
shamal.bau@gmail.com 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

২ ফসেলর রাগবালাই 
শনা করণ এবং 
িতকার লক 
পরামশ দান 

১-৫ - - িবনা ে  

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

৩ ফসেলর 
খাে াপাদােনর 
ঘাটিত সম ার 
িতকার লক 
পরামশ দান 

১-৫ - - িবনা ে  

িমঞা মাঃ বশীর 
এসএসও 

ফানঃ ০১৬৭৩-৯০৫৮০৭ 
ই- মইলঃ  

bashirafe@gmail.com 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

৪ ফসেলর 
পাকামাকড় জিনত 
শনা করণ এবং 
িতকার লক 
পরামশ দান 

১-৫ - - িবনা ে  

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

৫ উে াগী ষেকর 
মাঠ পিরদশন 

৫ - - িবনা ে  

ামল মার ভাওয়াল 
এসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৭১৭-২৮৫৯৮২ 

ই- মইলঃ  
shamal.bau@gmail.com 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

৬  জনন ও 
মানস  বীজ/ 
চারা িব য় ও 
িবতরণ 

২ চািহদাপ  

শাসন শাখা 
সগিব, বাির, 
িম া/ বাির 
ওেয়বসাইট 

সরকার ক ক 
িনধািরত ে   

( ক থাকা 
সােপে ) 

মাসাঃ সািবনা ইয়াছিমন 
এসএ 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৭১৫-৩৪৮৯৪৭ 

 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

৭ ানীয় িত ান 
স হেক ফসেলর 
জাত ও উৎপাদন 
ি  স েক 

পরামশ দান 

১-১০ - - িবনা ে  

িমঞা মাঃ বশীর 
এসএসও 

ফানঃ ০১৬৭৩-৯০৫৮০৭ 
ই- মইলঃ  

bashirafe@gmail.com 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

৮ িবিভ  ধরেণর 
ফসেলর উৎপাদন 

১-৫ - - িবনা ে  
িমঞা মাঃ বশীর 

এসএসও 
ড. মাঃ হায়দার হােসন  

িপএসও 

mailto:shamal.bau@gmail.com
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.নং সবার নাম সবা 
দােনর 
সেবা  
সময় 
(িদন)  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেব
দন ফরম 
াি ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ 
থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতা 
ও কমচারীর পদিব, ম ন র, 

জলা-উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা-উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ই-

মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
কলােকৗশল স েক 
পরামশ দান 

ফানঃ ০১৬৭৩-৯০৫৮০৭ 
ই- মইলঃ  

bashirafe@gmail.com 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

৯ িশ াথ  ও আ হী 
ষকেদর ত  

দান ১-৩ - - িবনা ে  

ামল মার ভাওয়াল 
এসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৭১৭-২৮৫৯৮২ 

ই- মইলঃ  
shamal.bau@gmail.com 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

১০ ভাসমান প িতেত 
সবিজ ও মসলা 
ফসেলর উৎপাদন 
কলােকৗশল স েক 
পরামশ দান 

১-৫ - - িবনা ে  

মাঃ সাইন কিবর 
এসএ 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৭৫৮-৮৩২০১২ 

 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

১১ গ  হাউস বহার 

তাৎ িনক - - িনধািরত হাের 

আ ল কালাম 
িনরাপ া হরী 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৮১৬-৫৭৩২৪৭ 

 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

১২  ম র 

১-৩ 
িনধািরত 
ফরম 

শাসন শাখা 
সগিব, বাির, 
িম া/ বাির 
ওেয়বসাইট 

িবনা ে  

িরয়াজ মাহা দ খান 
অিফস সহকারী 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯৫৫-২০১০৭০ 

 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

১৩ বতন ি  ম র 

১-৩ 
িনধািরত 
ফরম 

শাসন শাখা 
সগিব, বাির, 
িম া/ বাির 
ওেয়বসাইট 

িবনা ে  

মাঃ মিতউর রহমান 
অিফস সহকারী 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৭১৫-৯৪৮০৫৮ 

 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

১৪ অবসেরা র , 
ভাতািদ ও িবধা 

দান ৪-৫ 
িনধািরত 
ফরম 

শাসন শাখা 
সগিব, বাির, 
িম া/ বাির 
ওেয়বসাইট 

িবনা ে  

মাঃ মিতউর রহমান 
অিফস সহকারী 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৭১৫-৯৪৮০৫৮ 

 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

১৫ বাসা বরা  

১০ 
িনধািরত 
ফরম 

শাসন শাখা 
সগিব, বাির, 
িম া/ বাির 
ওেয়বসাইট 

িবনা ে  

ামল মার ভাওয়াল 
এসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৭১৭-২৮৫৯৮২ 

ই- মইলঃ  
shamal.bau@gmail.com 

ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

১-৫ - - িবনা ে  

মাঃ হা ন উর রিশদ, এসএ 
কসবা, িব.বািড়য়া 

ফানঃ ০১৬১১-০৫৫০০৫ 

 
 
 
 
 

মাঃ মাহ র রহমান, এসএ 
শাহারাি , চাuদ র 
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.নং সবার নাম সবা 
দােনর 
সেবা  
সময় 
(িদন)  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেব
দন ফরম 
াি ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ 
থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতা 
ও কমচারীর পদিব, ম ন র, 

জলা-উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা-উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ই-

মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 
 
 
 
 
 
 

 
১৬ 

 
 
 
 
 
 
 

ব ািনক পরী ণ 
এলাক (এমএল ) 
থেক সবা দান 

ফানঃ ০১৯১৩-৬৫৬৮৫০  
 
 
 
 

    ড. মাঃ হায়দার হােসন  
িপএসও 

সগিব, বাির, িম া 
ফানঃ ০১৯১৮-২৫০০৫৮ 

ই- মইলঃ  
hdrhssn8@gmail.com 

মাঃ সােদ র রহমান, এসএ 
চাি না, িম া 

ফানঃ ০১৮১২-৪৩৭৩৪২ 
মাঃ জামাল হােসন, এসএ 

দিব ার, িম া 
ফানঃ ০১৭১৪-৭০৯৪৩৪ 

িশিরন আ ার, এসএ 
ব ড়া, িম া 

ফানঃ ০১৯১৩-১১৯৫৮৮ 
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