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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি��উট 

www.bjri.gov.bd 
 

িস�েজন চাট �ার 
১. িভশন ও িমশন 
 

িভশনঃ পােটর গেবষণা ও উ�য়েন উৎকষ © অজ�ন। 

িমশনঃ পােটর �িষ ও কািরগরী ��ি� উ�াবন ও হ�া�েরর মা�েম �ষক ও পাট সংি�� উপকারেভাগীেদর উপাজ�ন �ি�, দাির� �াস, আথ �-সামািজক অব�ার উ�য়ন এবং পিরেবশ র�v করা।  
 

২. �সবা �দান �িত�িত 
 

২.১ নাগিরক �সবা 
�ঃ 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং পিরেশাধ প�িত �সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। িবেজআরআই উ�ািবত �িষ/ 

কািরগরী ��ি� স�সারেণর 
লে�� �িশ�ণ �দান 

 �ষক িনব �াচন 

 �িশ�েণর �ান ও তািরখ িনধ �ারণ 

  �িশ�ণ বা�বায়ন 

- 
 
 

িবনা�ে� 15 কম �িদবস জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
�� �ব�ািনক কম �কত�া 
পিরক�না, �িশ�ণ ও �যাগােযাগ িবভাগ 
িবেজআরআই 
�ফানঃ 9112875 
�মাবাইলঃ 01552459957  
ই-�মইলঃ bjriinfo@yahoo.com 

২। উ�তমােনর পাট �শ ও বীজ 
উৎপাদেনর লে�� �এলএস পাট 
বীজ সরবরাহ করা 

 �ষক িনব �াচন/চািহদা �াি� 

 িনব �ািচত �ষকেদর �এলএস বীজ 
সরবরাহ করা 

- 
 

�দশী পাট- 142/- টাকা/�কিজ 
�তাষা পাট- 147/- টাকা/�কিজ 

�কনাফ ও �ম�া 120/-টাকা/�কিজ 
নগদ �ে� 

15 কম �িদবস ড. চ�ন �মার সাহা 
পিরচালক (�িষ), িবেজআরআই 
এবং আ�িলক/উপেকে�র ভার�া� কম �কত�াগণ* 
Web link: www.bjri.gov.bd 
�ফানঃ 9116096 
�মাবাইলঃ 01716510338  
ই-�মইলঃ chandanbjri@yahoo.com 

৩। পাট বীেজর ঘাটিত িনরসেন 
সীিমতভােব �ষক পয �ােয় বীজ 
উৎপাদেনর জ� কািরগরী সহায়তা 
�দান 

 �ষক িনব �াচন/চািহদা �াি� 

 বীজ উৎপাদেন উ�ু�করণ 

  সরাসির পরামশ � �দান 

- 
 

িবনা�ে� ৭ কম �িদবস 

৪। উ�ত পাট �শ �াি�র লে�� পাট 
পচােনার আ�িনক প�িত িবেশষ 
কের িরবন-�র�ং স�েক� পরামশ � 
�দান 

 �ষক িনব �াচন/চািহদা �াি� 

 িরবন �র�ং প�িত অ�সরেণর জ� 
উ�ু�করণ 

  সরাসির পরামশ � �দান 

- িবনা�ে� 3 কম �িদবস ড. িফেরাজা আখতার 
�� �ব�ািনক কম �কত�া 
ফাইবার �কায়ািল� ইম�ভেম� িবভাগ 
এবং আ�িলক/উপেকে�র ভার�া� কম �কত�াগণ* 
Web link: www.bjri.gov.bd 
�ফানঃ 9116752 
�মাবাইলঃ 01712297755 
ই-�মইলঃ firoza167@gmail.com 
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*বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি��উট এর িবিভ� আ�িলক এবং উপেকে�র ভার�া� কম�কত�ােদর নাম, পদবী ও �ফান পিরিশ�-ক (Web link: www.bjri.gov.bd) �ত সং�� করা হেলা। 
�ঃ 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং পিরেশাধ প�িত �সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৫। পােটর �রাগ ও �পাকা দমেন 

�েয়াজনীয় পরামশ � �দান 
 �ষেকর সরাসির সা�াত 

 পরামশ � �দান 

- 
 

িবনা�ে� ‡ �ানীয়ভােব  
তাৎ�িনক 
পরামশ � �দান 
‡ িবেশষ� 
পরামেশ �র ��ে� 
05 কম�িদবস 

ড. �মা: মাহ��ল ইসলাম 
�� �ব�ািনক কম �কত�া  
�প� �ােনজেম� িবভাগ 
এবং আ�িলক/উপেকে�র ভার�া� কম �কত�াগণ* 
Web link: www.bjri.gov.bd 
�ফানঃ 8121082 
�মাবাইলঃ 01817584066 
ই-�মইলঃ mahbub786bd@yahoo.com 

৬। অিধক ফসল পাওয়ার জ� �ষম 
সার ও তা �েয়ােগর আ�িনক 
প�িত �বহার স�েক� পরামশ� 
�দান 

 �ষেকর সরাসির �া�াত 

 পরামশ � �দান 

- 
 

িবনা�ে� 03 কম�িদবস ড. �মাঃ নািস�ল গিণ 
�ধান �ব�ািনক কম�কত�া 
�ি�কা িব�ান শাখা, �িষত� িবভাগ 
এবং আ�িলক/উপেকে�র ভার�া� কম �কত�াগণ*  
Web link: www.bjri.gov.bd 
�ফানঃ 9111627 
�মাবাইলঃ 01912056264 

ই-�মইলঃ ganisoilbjri@gmail.com 
7। উ�ািবত �িষ/কািরগরী ত�স�িলত 

িবিভ� �কেলট, িলফেলট ইত�ািদ 
িবতরণ 

 চািহদাসহ আেবদন �াি� 

 চািহদা অ�েমাদন 

 িবতরণ 

আেবদনপ� 
 
 

িবনা�ে� 03 কম�িদবস জনাব �ভাষ চ� সরকার 
�কাশনা কম �কত�া 
পিরক�না, �িশ�ণ ও �যাগােযাগ িবভাগ 
�ফানঃ 9118212 
�মাবাইলঃ ০১৭১২৮৬৭৭২১ 

ই-�মইলঃ subhashbarj@gmail.com 

8। িবেজআরআই এর সকল চলমান 
ত� এবং সংবাদ স�িলত 
িনউজেলটার এবং জান �াল �দান 

 চািহদাসহ আেবদন �াি� 

 চািহদা অ�েমাদন 

 িবতরণ 

আেবদনপ� �িত বছর িনউজ �লটার টাকা 
১২০/-, জান �াল  
�িত কিপ টাকা ১০০/- 
(�িত�ান),   
টাকা-২০০/- (�ি�)  
নগদ �ে� 

03 কম�িদবস 

9। িড�ী অজ�েনর িনিম� �কান 
িশ�াথ�র গাইড বা �কা-গাইড 
িহেসেব �িষ ও কািরগরী গেবষণায় 
সহেযািগতা �দান 

 আেবদন �াি� 

 অ�েমাদন 

 সহেযািগতা �দান 

 িশ�াথ�র জাতীয় 
পিরচয়প� 

  সংি�� িশ�া �িত�ান 
ক��ক �দ� পিরচয়প� 

  �পারভাইজারসহ 
সংি�� িশ�া 
�িত�ােনর �পািরশ 

 

িবনা�ে� 15 কম�িদবস জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
�� �ব�ািনক কম �কত�া 
পিরক�না, �িশ�ণ ও �যাগােযাগ িবভাগ 
িবেজআরআই 
�ফানঃ 9112875 
�মাবাইলঃ 01552459957  
ই-�মইলঃ bjriinfo@yahoo.com 
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২.২ দা�িরক �সবা  
 

�ঃ 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। �ত�ািয়ত বীজ উৎপাদন ও 

িবতরেণর জ� িবএিডিস �ক �ীডার 
বীজ �দান 

 িবএিডিস এর ��াব �াি� 

 ��াব অ�েমাদন 

 �ীডার বীজ �দান 

- �তাষা পাট- 250/- টাকা/�কিজ 
�দশী পাট - 120/- টাকা/�কিজ 

 �কনাফ - 120/- টাকা/�কিজ 
�চেকর মা�েম 

30 কম�িদবস ড. চ�ন �মার সাহা 
পিরচালক (�িষ), িবেজআরআই 
�ফানঃ 9116096 
�মাবাইলঃ 01716510338 
ই-�মইলঃ chandanbjri@yahoo.com ২। উ�ািবত জাত ও  �িষ ��ি�  �িষ 

স�সারণ অিধদ�েরর িনকট 
হ�া�র 

 উ�ািবত জাত ও ��ি� িনব �াচন 

 িডএই এর সােথ �যাগােযাগ 

 উ�ািবত জাত ও ��ি�র িব�ািরত 
হ�া�র 

- িবনা�ে� 30 কম�িদবস 

৩। উ�ািবত জাত ও �িষ ��ি� 
�বসরকাির �িত�ান/এনিজও এর 
িনকট হ�া�র 

 আেবদন �াি� 

 খসড়া সমেঝাতা �ারক  �ণয়ন ও 
অ�েমাদন 

 সমেঝাতা �ারক  �া�র 

�বসরকাির �িত�ােনর 
�রিজে�শন সা� �িফেকট 

িবনা�ে� অথবা িবেজআরআই 
ক��ক িনধ �ািরত �ে� 

30 কম�িদবস 

4। উ�ািবত িশ� ��ি� িবেজএমিস 
এর িনকট হ�া�র 
 

 আেবদন �াি� 

 খসড়া সমেঝাতা �ারক  �ণয়ন ও 
অ�েমাদন 

 সমেঝাতা �ারক  �া�র 

- িবনা�ে� 30 কম�িদবস জনাব �মাঃ আসা��ামান 
পিরচালক (কািরগরী), িবেজআরআই 
�ফানঃ 9111658  
�মাবাইলঃ 01675209077 

ই-�মইলঃ asadbjri@yahoo.com 
ড. �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ 
পিরচালক (�জ�িপিডিস),িবেজআরআই 
�ফানঃ 9132988 
�মাবাইলঃ 01552316960 

ই-�মইলঃ drazad37@yahoo.com 

5। উ�ািবত িশ� ��ি� �বসরকাির 
পাটপ� উৎপাদনকারী এবং িশ� 
উে�া�ােদর িনকট হ�া�র 

 উ�ািবত পাটপ� ও��ি� িনব �াচন 

 �বসরকাির পাটপ� উৎপাদনকারীর 
সােথ �যাগােযাগ 

 খসড়া সমেঝাতা �ারক  �ণয়ন ও 
অ�েমাদন 

 সমেঝাতা �ারক  �া�র 

 আেবদনপ� 

 �বসরকাির �িত�ােনর 
�রিজে�শন সা� �িফেকট 

 �িত�ােনর ��ড 
লাইেস�  

 

িবনা�ে� অথবা িবেজআরআই 
ক��ক িনধ �ািরত �ে� 

30 কম�িদবস 

6। �িষ স�সারণ অিধদ�র ও 
�বসরকারী �িত�ােনর কম�কত�া/ 
কম�েদর ��ি� স�েক� �ও� 
�িশ�ণ 

 কম�কত�া/কম� িনব �াচন 

 �িশ�েণর �ান ও তািরখ িনধ �ারণ 

 �িশ�ণ বা�বায়ন 

- িবনা�ে� 30 কম�িদবস জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
�� �ব�ািনক কম �কত�া 
পিরক�না, �িশ�ণ ও �যাগােযাগ িবভাগ, িবেজআরআই 
�ফানঃ 9112875 
�মাবাইলঃ 01552459957  
ই-�মইলঃ bjriinfo@yahoo.com 

7। িবিভ� পাট পে�র �ভৗত ও 
রাসায়িনক �নাবলী পরী�া 

 পাট পে�র �া�লসহ আেবদন 
�াি� 

 �নাবলী পরী�া 

 ফলাফল �দান 

আেবদনপ� ও পাট প�  ���িবেশেষ িবনা�ে� অথবা 
�িত �া�েল 300-500/- 
টাকা নগদ অথবা �চেকর মা�েম 

07 কম �িদবস জনাব �মাঃ আসা��ামান 
পিরচালক (কািরগরী), িবেজআরআই 
�ফানঃ 9111658  
�মাবাইলঃ 01675209077 

ই-�মইলঃ asadbjri@yahoo.com 
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২.3 আভ��রীণ �সবা 

 
 

�ঃ 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 
�াি��ান 

�সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। আভ��রীণ ও �বেদিশক 

উ�িশ�া/�িশ�ণ/কম�শালা/ 
�সিমনার ও সভায় 
িব�ানী/কম �কত�া/কম �চারী 
মেনানয়ন। 

 আেবদনপ� �াি� 

 উ� িশ�া বাছাই কিম�র সভায় 
মেনানয়ন �দান 

 মেনানয়নপ� জারী 

 চা�রী সং�া� ত� 

 সকল িশ�াগত �যা�তার 
সনদপ� 

 �কাশনা সং�া� �মানপ� 

িবনা�ে� 07  কম�িদবস জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
�� �ব�ািনক কম �কত�া 
পিরক�না, �িশ�ণ ও �যাগােযাগ িবভাগ 
িবেজআরআই 
�ফানঃ 9112875 
�মাবাইলঃ 01552459957  
ই-�মইলঃ bjriinfo@yahoo.com 

২। �দেশ উ� িশ�া/�িশ�ণ 
ইত�ািদেত �যাগদােনর জ� 
িব�ানী/কম �কত�া/ কম �চারীেদর 
��ষণ ম�র। 

 মেনানীত কম �কত�া/কম �চারীেদর 
��ষণ অ�েমাদন 

 ��ষণােদশ জারী 
 

চা�রী সং�া� ত� 
 
 

িবনা�ে� 15 কম�িদবস ড. এস, এম, মাহ�ব আলী 
পিরচালক (�শাসন ও অথ �),িবেজআরআই 
�ফানঃ 9110953 
�মাবাইলঃ 01711588558 

ই-�মইলঃ mahbubali70@gmail.com  ৩। �বেদিশক উ� 
িশ�া/�িশ�ণ/কম�শালা/ �সিমনার 
ও সভায় িব�ানী/কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর ��ষণােদেশর িজও 
জাির। 

 মেনানীত কম �কত�া/কম �চারীেদর 
��ষণ অ�েমাদেনর জ� �িষ 
ম�ণালেয় ��াব ��রণ 

 �িষ ম�ণালেয়র স�িত �দান 

 ��ষণােদেশর িজ.ও. জারী 

চা�রী সং�া� ত�, ইেতা�েব � 
িবেদশ �মেণর ত�, �া��গত 
সনদপ�, �ন�িত িবষয়ক ত� 
 
 
 

িবনা�ে� 15 কম�িদবস 

৪। অিজ�ত �� ম�র।  অিজ�ত ��র আেবদন �াি� 

 অিজ�ত �� অ�েমাদন 

 অিজ�ত �� ম�েরর আেদশ জারী 

চা�রী সং�া� ত�, অিজ�ত 
��র �া�তা সং�া� ত� 
 
 

িবনা�ে� 15 কম�িদবস 

5। বিহঃ বাংলােদশ অিজ�ত �� ম�র।  িন�ধ �ািরত ফরেম ��র আেবদন �দান 

 �িষ ম�ণালেয় ��র আেবদন ��রণ 

 �িষ ম�ণালয় ক��ক �� �দান 

চা�রী সং�া� ত�, অিজ�ত 
��র �া�তা সং�া� ত� 
 

িবনা�ে� 30 কম�িদবস 

6। িপআরএল জিনত িসিপএফ, �� 
নগদায়ন, �া�ই� ও অ�া� 
অবসর �িবধা �দান 

 আেবদন �াি� 

 ��াব অ�েমাদন 

 ম�রীপ� জারী 

 আেবদন প� 

 িনধ �ািরত ফরম এ িবিভ� 
শাখার না দাবী প� 

িবনা�ে� 45 কম �িদবস 
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�ঃ 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 
�াি��ান 

�সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
7। পাসেপাট � �হেনর অ�মিত �দান।  িনধ �ািরত ফরেম  আেবদন �াি� 

 এনওিস �দােনর অ�েমাদন  

 এনওিস �দান 

 চা�রী সং�া� ত�  
 

িবনা�ে� 07 কম �িদবস ড. এস, এম, মাহ�ব আলী 
পিরচালক (�শাসন ও অথ �), িবেজআরআই 
�ফানঃ 9110953 
�মাবাইলঃ 01711588558 

ই-�মইলঃ mahbubali70@gmail.com  
8। িচিকৎসা সাহা� ম�রী �দান।   িনধ �ািরত ফরেম  আেবদন �াি� 

 আেবদন অ�েমাদন/ যথাযথ 
ক��পে�র িনকট ��রেণর জ� �িষ 
ম�ণালেয় ��রণ 

 ম�রী আেদশ জারী 

 আেবদন প� 

 চা�রী সং�া� ত�  
 
 

িবনা�ে� 10 কম�িদবস 

9। িসিপএফ, �হ িনম �ান, �হ �মরামত, 
�মাটর  গাড়ী ইত�ািদ ঋেণর 
আেবদন িন�ি�। 

 আেবদন �াি� 

 ��াব অ�েমাদন 

 ম�রী প� জারী 

 আেবদন প� 
 
 

িবনা�ে� 30 কম�িদবস 

10। অিফস সর�াম ও গেবষণা সাম�ী 
(দরপ� আহবান �ািতত) �েয়র 
আবেদন িন�ি�করণ।  

 আেবদন �াি� 

 ��াব অ�েমাদন 

 ম�রীপ� জারী 

 আেবদন প� 
 

িবনা�ে� 15 কম�িদবস 

১1। অিফস সর�াম ও গেবষণা সাম�ী 
(দরপ� আহবান কের) �েয়র 
আেবদন িন�ি�করণ। 

 ির�ইিজশন �াি� 

 দরপ� আহবান 

 িপিপআর ২০০৮ (সংেশাধিনসহ), 
আিথ �ক �মতা অপ �ন এবং সময় 
সময় জারী�ত সরকারী 
আেদশঅ�সরণ�ব �ক কায �ােদশ �দান  

 সর�ামািদ �হণ 

 ির�ইিজশন দাতার িনকট হ�া�র 

 ির�ইিজশন িপিপআর ২০০৮ 
(সংেশাধিনসহ), আিথ �ক 
�মতা অপ �ন এবং সময় 
সময় জারী�ত সরকারী 

আেদশ �মাতােবক িনধ �ািরত 
�ে�  

60 কম �িদবস 

১2। পেদা�িত।  িনধ �ািরত ছেক ত� সং�হ 

 পেদা�িত কিম�র সভায় অ�েমাদন 

 �বাড � অব �ােনজেম� ক��ক 
অ�েমাদন  

 পেদা�িত সং�া� প� জারী 

 চা�রী সং�া� ত� 

  সকল িশ�াগত �যা�তার 
সনদপ� 

  �কাশনা সং�া� �মানপ� 

িবনা�ে� 30 কম�িদবস 
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�ঃ 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 
�াি��ান 

�সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১3। সাধারণ �মরামত কাজ (আবািসক ও 

দা�িরক)। 
 আেবদন �াি� 

 ��াব অ�েমাদন 

 কায �ােদশ �দান 

 কাজ স�� 

 আেবদন প� 
 

িবনা�ে� 07 কম �িদবস ড. এস, এম, মাহ�ব আলী 
পিরচালক (�শাসন ও অথ �), িবেজআরআই 
�ফানঃ 9110953 
�মাবাইলঃ 01711588558 

ই-�মইলঃ mahbubali70@gmail.com  
১4। পািন, �াস ও িব��ৎ লাইন �মরামত 

(আবািসক ও দা�িরক)। 
 আেবদন �াি� 

 ��াব অ�েমাদন 

 কায �ােদশ �দান 

 কাজ স�� 

 আেবদন প� 
 

িবনা�ে� তাৎ�িনক - 

03 িদন 

15। বাসা বরা�  ও বাসা বদিলর আেবদন 
িন�ি�। 

 িনধ �ািরত ছেক আেবদন �াি� 

 বাসা বরা� কিম�র সভায় 
অ�েমাদন 

 অিফস আেদশ জারী 

 আেবদন প� 
 

িবনা�ে� 30 কম�িদবস 
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3) আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া ক��ক �দ� �সবা 
 
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি��উট এর ওেয়ব সাইট : www.bjri.gov.bd এ পাওয়া যােব।  
 
4) অিভেযাগ �ব�াপনা প�িত (GRS) 
 
�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। িতিন সমাধান িদেত �থ � হেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন। 

 
�ঃ নং কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

1 দািয়��া� কম©কত�া সমাধান িদেত �থ © 
হেল 

অিভেযাগ িন�ি� কম©কত�া (অিনক) জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
�� �ব�ািনক কম �কত�া 
পিরক�না, �িশ�ণ ও �যাগােযাগ িবভাগ 
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি��উট 
�ফানঃ 9112875 
�মাবাইলঃ 01552459957 
ই-�মইলঃ  bjriinfo@yahoo.com  

ওেয়ব : www.bjri.gov.bd 

 
 

িতন মাস 

2 অিভেযাগ িন�ি� কম ©কত�া িনিদ �� সমেয় 
সমাধান িদেত না পারেল 
 

আিপল কম ©কত�া ড. �মাঃ মন��ল আলম 
মহাপিরচালক 
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি��উট 
�ফানঃ 9110868 
�মাবাইলঃ 01713118907 
ই-�মইলঃ dg@bjri.gov.bd, info@bjri.gov.bd & 
bjriinfo@yahoo.com,  
ওেয়ব  : www.bjri.gov.bd 

এক মাস 

3 আিপল কম ©কত�া িনিদ �� সমেয় সমাধান 
িদেত না পারেল 

�িষ ম�ণালয় িসিনয়র সিচব, �িষ ম�ণালয় 
ওেয়ব : www.moa.gov.bd 
 

িতন মাস 

 
5) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 
 

�িমক নং �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 
1) িনধ �ািরত ফরেম স�ণ �ভােব �রণ�ত আেবদন জমা �দান 
2) স�ক মা�েম �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 
3) সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা 
4) আেবদনপে� �মাবাইল ন�র ও ইেমইল �কানা উে�খ করা 
5) আেবদনপে� স�কভােব �া�র করা 
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পিরিশ�-ক 

 

বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি��উট এর িবিভ� আ�িলক এবং উপেকে�র ভার�া�  কম �কত�ােদর নাম, পদবী ও �ফান 

1. জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম, �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, পােটর �িষ পরী�া �ক�, জাগীর, মািনকগ�। �ফান নং- 7711138, �মাবাইলঃ 01721266846 

2. ড. �মাঃ আ�ল ফজল �মা�া, �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, পাট গেবষণা আ�িলক �ক�, রং�র। �ফান নং- 0521-62775, �মাবাইলঃ 01558321519 

3. ড. �মাঃ মিজবর রহমান, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, পাট গেবষণা আ�িলক �ক�, ফিরদ�র। �ফান নং- 0631-63487, �মাবাইলঃ 01712689349 

4. ড. �মাঃ �ৎফর রহমান, �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, পাট গেবষণা আ�িলক �ক�, িকেশারগ�। �ফান নং- 0941-62409, �মাবাইলঃ 01711188653 

5. জনাব �মাঃ �নীর �হােসন, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, পাট গেবষণা আ�িলক �ক�, চাি�না, �িম�া। �ফান নং- 08022-56125, �মাবাইলঃ 01713376572 

6. জনাব �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন, �ব�ািনক কম �কত�া, পাট গেবষণা উপেক�, মিনরাম�র, যেশার। �ফান নং- 04227-78213, �মাবাইলঃ 01710282668 

7. ড. মাহ�দ আল �হােসন, �ধান �ব�ািনক কম �কত�া (চলিত দািয়�), পাট গেবষণা উপেক�, কলাপাড়া, প�য়াখালী। �ফান নং- 01712252426 

8. জনাব এস এম শাহিরয়ার পারেভজ, �ব�ািনক কম �কত�া, পাট গেবষণা উপেক�, তারােবা, নারায়নগ�। �ফান নং- 01748677173 

9. জনাব �হা�দ তানভীর রহমান, �ব�ািনক কম �কত�া, পাট বীজ উৎপাদন ও গেবষণা �ক�, নিশ�র, িদনাজ�র। �ফান নং- 01688557519 




