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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট 

www.bjri.gov.bd 
 

স্টটিদজন চাট টায 
১. স্টবন ও স্টভন 
 

স্টবনঃ াটেয গটফলণা ও উন্নয়টন উৎকল © অজটন। 

স্টভনঃ াটেয কৃষল ও কাষযগযী প্রযুষি উদ্ভাফন ও স্তান্তটযয ভাধ্যটভ কৃলক ও াে ংষিষ্ট উকাযটবাগীটদয উাজটন বৃষি, দাষযদ্র হ্রা, আথ ট-াভাষজক অফস্থায উন্নয়ন এফং ষযটফ যক্ষv কযা।  

 

২. সফা প্রদান প্রস্টতশ্রুস্টত 
 

২.১ নাগস্টযক সফা 

ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধস্টত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাস্টিস্থান 

সফায মূল্য এফাং স্টযদাধ দ্ধস্টত সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দস্টফ, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। স্টফদজআযআই উদ্ভাস্টফত কৃস্টল/ 

কাস্টযগযী প্রমৄস্টি ম্প্রাযদণয 

রদযে প্রস্টযণ প্রদান 

 কৃলক স্টনফ টাচন 

 প্রস্টযদণয স্থান ও তাস্টযখ স্টনধ টাযণ 

  প্রস্টযণ ফাস্তফায়ন 

- 

 

 

স্টফনামূদল্য 15 কভ টস্টদফ ড. মভাোঃ ভাবুফ মাটন 

মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টযণ ও সমাগাদমাগ স্টফবাগ,  

স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9112875 

মমোবোইলঃ 01713603089  

ই-সভইরঃ mhussainbjri@yahoo.com 

২। উন্নতভাদনয াট আঁ ও ফীজ 

উৎাদদনয রদযে টিএরএ াট 

ফীজ যফযা কযা 

 কৃলক স্টনফ টাচন/চাস্টদা প্রাস্টি 

 স্টনফ টাস্টচত কৃলকদদয টিএরএ ফীজ 

যফযা কযা 

- 

 

দেশী পাট- 1৫০/- টাকা/মেজি 

ম োষো পোট- 1৫৮/- টোেো/মেজি 

মেনোফ ও মমস্তো 1৫৮/-টোেো/মেজি 

নগদ মূল্যে 

15 কভ টস্টদফ ড. মভাোঃ মুষজবুয যভান 

স্টযচারক (কৃস্টল), স্টফদজআযআই 

এফাং আঞ্চস্টরক/উদকদেয বাযপ্রাি কভ টকতটাগণ* 

Web link: www.bjri.gov.bd 

সপানঃ 9116096 

মমোবোইলঃ 01671122648  

ই-সভইরঃ smrmujib62@gmail.com 

৩। াট ফীদজয ঘাটস্টত স্টনযদন 

ীস্টভতবাদফ কৃলক ম টাদয় ফীজ 

উৎাদদনয জন্য কাস্টযগযী ায়তা 

প্রদান 

 কৃলক স্টনফ টাচন/চাস্টদা প্রাস্টি 

 ফীজ উৎাদদন উদ্বুদ্ধকযণ 

  যাস্টয যাভ ট প্রদান 

- 

 

স্টফনামূদল্য ৭ কভ টস্টদফ 

৪। উন্নত াট আঁ প্রাস্টিয রদযে াট 

চাদনায আধুস্টনক দ্ধস্টত স্টফদল 

কদয স্টযফন-সযটিাং ম্পদকট যাভ ট 

প্রদান 

 কৃলক স্টনফ টাচন/চাস্টদা প্রাস্টি 

 স্টযফন সযটিাং দ্ধস্টত অনুযদণয জন্য 

উদ্বুদ্ধকযণ 

  যাস্টয যাভ ট প্রদান 

- স্টফনামূদল্য 3 কভ টস্টদফ ড. মভাোঃ নাষমুর গষণ 

মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা (চরস্টত দাস্টয়ত্ব) 

পাইফায সকায়াস্টরটি ইভপ্রুবদভন্ট স্টফবাগ 

এফাং আঞ্চস্টরক/উদকদেয বাযপ্রাি কভ টকতটাগণ* 

Web link: www.bjri.gov.bd 

সপানঃ 9116752 

মমোবোইলঃ 01912056264 

ই-সভইরঃ ganisoilbjri@gmail.com 

*ফাংরাটদ াে গটফলণা ইনষিটিউে এয ষফষবন্ন আঞ্চষরক এফং উটকটেয বাযপ্রাপ্ত কভ টকতটাদদয নাভ, দফী ও সপান স্টযস্টষ্ট-ক (Web link: www.bjri.gov.bd) সত াংমৄি কযা দরা। 

mailto:mhussainbjri@yahoo.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধস্টত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাস্টিস্থান 

সফায মূল্য এফাং স্টযদাধ দ্ধস্টত সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দস্টফ, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫। াদটয সযাগ ও সাকা দভদন 

প্রদয়াজনীয় যাভ ট প্রদান 
 কৃলদকয যাস্টয াযাত 

 যাভ ট প্রদান 

- 

 

স্টফনামূদল্য ‡ স্থোনীয়ভোল্যব  

 োৎক্ষজনে 

পরোমর্ শ প্রদোন 

‡ জবল্যর্ষজ্ঞ 

পরোমল্যর্ শর মক্ষল্যে 

05 েম শজদবস 

ড. মভা: ভাবুবুর ইরাভ 

মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা  

সষ্ট ম্যাদনজদভন্ট স্টফবাগ 

এফাং আঞ্চস্টরক/উদকদেয বাযপ্রাি কভ টকতটাগণ* 

Web link: www.bjri.gov.bd 

সপানঃ 8121082 

মমোবোইলঃ 01817584066 

ই-সভইরঃ mahbub786bd@yahoo.com 

৬। অস্টধক পর াওয়ায জন্য সুলভ 

ায ও তা প্রদয়াদগয আধুস্টনক 

দ্ধস্টত ব্যফায ম্পদকট যাভ ট 

প্রদান 

 কৃলদকয যাস্টয স্বাযাত 

 যাভ ট প্রদান 

- 

 

স্টফনামূদল্য 03 েম শজদবস ড. মভাোঃ আব্দুর আরীভ 

প্রধান বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা 

মৃস্টিকা স্টফজ্ঞান াখা, কৃস্টলতত্ত্ব স্টফবাগ 

এফাং আঞ্চস্টরক/উদকদেয বাযপ্রাি কভ টকতটাগণ*  

Web link: www.bjri.gov.bd 

সপানঃ 9111627 

মমোবোইলঃ 01911395624 

ই-সভইরঃ alim@bjri.gov.bd 

7। উদ্ভাস্টফত কৃস্টল/কাস্টযগযী তথ্যম্বস্টরত 

স্টফস্টবন্ন বুকদরট, স্টরপদরট ইতোস্টদ 

স্টফতযণ 

 চাস্টদা আদফদন প্রাস্টি 

 চাষদা অনুটভাদন 

 ষফতযণ 

আটফদনত্র 

 

 

স্টফনামূদল্য 03 েম শজদবস জনাফ সুবাল চে যকায 

প্রকানা কভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টযণ ও সমাগাদমাগ স্টফবাগ 

সপানঃ 9118212 

মমোবোইলঃ ০১৭১২৮৬৭৭২১ 

ই-সভইরঃ subhashbarj@gmail.com 

8। স্টফদজআযআই এয কর চরভান 

তথ্য এফাং াংফাদ ম্বস্টরত 

স্টনউজদরটায এফাং জান টার প্রদান 

 চাস্টদা আদফদন প্রাস্টি 

 চাষদা অনুটভাদন 

 ষফতযণ 

আটফদনত্র প্রস্টত ফছয স্টনউজ সরটায টাকা 

১২০/-, জান টার  

প্রস্টত কস্ট টাকা ১০০/- 

(প্রস্টতষ্ঠান),   

টাকা-২০০/- (ব্যস্টি)  

নগদ মূদল্য 

03 েম শজদবস 

9। স্টিগ্রী অজটদনয স্টনস্টভি সকান 

স্টযাথীয গাইি ফা সকা-গাইি 

স্টদদফ কৃস্টল ও কাস্টযগযী গদফলণায় 

দমাস্টগতা প্রদান 

 আদফদন প্রাস্টি 

 অনুটভাদন 

 দমাস্টগতা প্রদান 

 স্টযাথীয জাতীয় 

স্টযচয়ত্র 

  াংস্টিষ্ট স্টযা প্রস্টতষ্ঠান 

কর্তটক প্রদি স্টযচয়ত্র 

  সুাযবাইজায 

াংস্টিষ্ট স্টযা 

প্রস্টতষ্ঠাদনয সুাস্টয 

 

স্টফনামূদল্য 15 েম শজদবস ড. মভাোঃ ভাবুফ মাটন 

মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টযণ ও সমাগাদমাগ স্টফবাগ 

স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9112875 

মমোবোইলঃ 01713603089  

ই-সভইরঃ mhussainbjri@yahoo.com 

 

mailto:mhussainbjri@yahoo.com
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২.২ দািস্টযক সফা  

 

ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধস্টত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাস্টিস্থান 

সফায মূল্য এফাং স্টযদাধ 

দ্ধস্টত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দস্টফ, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। প্রত্যায়িত্ বীজ উৎপােন ও 

য়বত্রণের জন্য য়বএয়িয়ি দক ব্রীিার 

বীজ প্রোন 

 ষফএষডষ এয প্রস্তাফ প্রাষপ্ত 

 প্রস্তাফ অনুটভাদন 

 ব্রীডায ফীজ প্রদান 

- ম োষো পোট- ৩50/- টাকা/মেজি 

দেশী পাট - ২২৫/- টাকা/মেজি 

 দকনাফ - ২২৫/- টাকা/মেজি 

মেল্যের মোধ্যল্যম 

30 েম শজদবস ড. মভাোঃ মুষজবুয যভান 

স্টযচারক (কৃস্টল), স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9116096 

মমোবোইলঃ 01671122648  

ই-সভইরঃ smrmujib62@gmail.com 
 

 

২। উদ্ভায়বত্ জাত্ ও  কৃয়ি প্রযুয়ি  কৃয়ি 

িম্প্রিারে অয়িেপ্তণরর য়নকট 

হস্তান্তর 

 উদ্ভাষফত জাত ও প্রযুষি ষনফ বাচন 

 স্টিএই এয াদথ সমাগাদমাগ 

 উদ্ভাষফত জাত ও প্রযুষিয ষফস্তাষযত 

স্তান্তয 

- য়বনামূণে 30 েম শজদবস 

৩। উদ্ভায়বত্ জাত্ ও কৃয়ি প্রযুয়ি 

দবিরকায়র প্রয়ত্ষ্ঠান/এনয়জও এর 

য়নকট হস্তান্তর 

 আদফদন প্রাস্টি 

 খড়া ভদঝাতা স্মাযক  প্রণয়ন ও 

অনুটভাদন 

 ভদঝাতা স্মাযক  স্বাক্ষয 

দবিরকায়র প্রয়ত্ষ্ঠাণনর 

দরয়জণেশন িার্ট িয়ফণকট 

য়বনামূণে অথবা য়বণজআরআই 

কর্তিক য়নি িায়রত্ মূণে 

30 েম শজদবস 

4। উদ্ভায়বত্ য়শল্প প্রযুয়ি য়বণজএময়ি 

এর য়নকট হস্তান্তর 

 

 আদফদন প্রাস্টি 

 খড়া ভদঝাতা স্মাযক  প্রণয়ন ও 

অনুটভাদন 

 ভদঝাতা স্মাযক  স্বাক্ষয 

- য়বনামূণে 30 েম শজদবস জনাফ সভাঃ আাদুজ্জাভান 

স্টযচারক (কাস্টযগযী), স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9111658  

মমোবোইলঃ 01675209077 

ই-সভইরঃ asadbjri@yahoo.com 

ি. সভাঃ আবুর কারাভ আজাদ 

স্টযচারক (সজটিস্টস্টিস্ট),স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9132988 

মমোবোইলঃ 01552316960 

ই-সভইরঃ drazad37@yahoo.com 

5। উদ্ভায়বত্ য়শল্প প্রযুয়ি দবিরকায়র 

পাটপন্য উৎপােনকারী এবং য়শল্প 

উণযািাণের য়নকট হস্তান্তর 

 উদ্ভাষফত ােণ্য ওপ্রযুষি ষনফ বাচন 

 সফযকাস্টয াটণ্য উৎাদনকাযীয 

াদথ সমাগাদমাগ 

 খড়া ভদঝাতা স্মাযক  প্রণয়ন ও 

অনুটভাদন 

 ভদঝাতা স্মাযক  স্বাক্ষয 

 আণবেনপত্র 

 দবিরকায়র প্রয়ত্ষ্ঠাণনর 

দরয়জণেশন িার্ট িয়ফণকট 

 প্রয়ত্ষ্ঠাণনর দেি 

লাইণিন্স  

 

য়বনামূণে অথবা য়বণজআরআই 

কর্তিক য়নি িায়রত্ মূণে 

30 েম শজদবস 

6। কৃয়ি িম্প্রিারে অয়িেপ্তর ও 

দবিরকারী প্রয়ত্ষ্ঠাণনর কভ টকতটা/ 

কভীদদয প্রযুয়ি িম্পণকি র্টওর্ট 

প্রয়শক্ষে 

 কভ টকতটা/কমী স্টনফ টাচন 

 প্রস্টযদণয স্থান ও তাস্টযখ স্টনধ টাযণ 

 প্রস্টযণ ফাস্তফায়ন 

- য়বনামূণে 30 েম শজদবস ড. মভাোঃ ভাবুফ মাটন 

মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টযণ ও সমাগাদমাগ স্টফবাগ, স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9112875 

মমোবোইলঃ 01713603089  

ই-সভইরঃ mhussainbjri@yahoo.com 

7। য়বয়ভন্ন পাট পণের দভৌত্ ও 

রািািয়নক গুনাবলী পরীক্ষা 

 াে টণ্যয স্যাম্পর আটফদন 

প্রাষপ্ত 

 গুনাফরী যীক্ষা 

 পরাপর প্রদান 

আণবেনপত্র ও পাট পন্য  দক্ষত্রয়বণশণি য়বনামূণে অথবা 

প্রয়ত্ স্যাম্পণল 300-500/- 

টাকা নগে অথবা দেণকর মাধ্যণম 

07 েম শজদবস জনাফ সভাঃ আাদুজ্জাভান 

স্টযচারক (কাস্টযগযী), স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9111658  

মমোবোইলঃ 01675209077 

ই-সভইরঃ asadbjri@yahoo.com 

mailto:mhussainbjri@yahoo.com
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২.3 আবেন্তযীণ সফা 

 
 

ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধস্টত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাস্টিস্থান 

সফায মূল্য এফাং স্টযদাধ 

দ্ধস্টত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দস্টফ, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। আবেন্তযীণ ও বফদদস্টক 

উচ্চস্টযা/প্রস্টযণ/কভ টারা/ 

সস্টভনায ও বায় 

স্টফজ্ঞানী/কভ টকতটা/কভ টচাযী 

ভদনানয়ন। 

 আদফদনত্র প্রাষপ্ত 

 উচ্চ ষক্ষা ফাছাই কষভটিয বায় 

ভটনানয়ন প্রদান 

 ভদনানয়নত্র জাযী 

 চাকুযী ংক্রান্ত তথ্য 

 কর ষক্ষাগত মমাগ্যতায 

নদত্র 

 প্রকানা ংক্রান্ত প্রভানত্র 

স্টফনামূদল্য 07  েম শজদবস ড. মভাোঃ ভাবুফ মাটন 

মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টযণ ও সমাগাদমাগ স্টফবাগ 

স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9112875 

মমোবোইলঃ 01713603089  

ই-সভইরঃ 

mhussainbjri@yahoo.com 

২। সদদ উচ্চ ষক্ষা/প্রস্টযণ 

ইতোস্টদদত সমাগদাদনয জন্য 

স্টফজ্ঞানী/কভ টকতটা/ কভ টচাযীদদয 

সপ্রলণ ভঞ্জুয। 

 ভদনানীত কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

সপ্রলণ অনুদভাদন 

 মপ্রলণাটদ জাযী 

 

চাকুযী ংক্রান্ত তথ্য 

 

 

স্টফনামূদল্য 15 েম শজদবস ি. এ, এভ, ভাবুফ আরী 

স্টযচারক (প্রান ও অথ ট),স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9110953 

মমোবোইলঃ 01711588558 

ই-সভইরঃ mahbubali70@gmail.com  ৩। বফদদস্টক উচ্চ 

স্টযা/প্রস্টযণ/কভ টারা/ সস্টভনায 

ও বায় স্টফজ্ঞানী/কভ টকতটা/ 

কভ টচাযীদদয সপ্রলণাদদদয স্টজও 

জাস্টয। 

 ভদনানীত কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

সপ্রলণ অনুদভাদদনয জন্য কৃস্টল 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ সপ্রযণ 

 কৃস্টল ভন্ত্রণারদয়য ম্মস্টত প্রদান 

 মপ্রলণাটদটয ষজ.ও. জাযী 

চাকুযী ংক্রান্ত তথ্য, ইটতাপূটফ ব 

ষফটদ ভ্রভটণয তথ্য, স্বাস্থযগত 

নদত্র, দূনীষত ষফলয়ক তথ্য 

 

 

 

স্টফনামূদল্য 15 েম শজদবস 

৪। অস্টজটত ছুটি ভঞ্জুয।  অস্টজটত ছুটিয আদফদন প্রাস্টি 

 অস্টজটত ছুটি অনুদভাদন 

 অষজবত ছুটি ভঞ্জুটযয আটদ জাযী 

চাকুযী ংক্রান্ত তথ্য, অষজবত 

ছুটিয প্রাপ্যতা ংক্রান্ত তথ্য 

 

 

স্টফনামূদল্য 15 েম শজদবস 

5। ফস্টঃ ফাাংরাদদ অস্টজটত ছুটি ভঞ্জুয।  স্টনর্রধ টাস্টযত পযদভ ছুটিয আদফদন প্রদান 

 কৃষল ভন্ত্রণারটয় ছুটিয আটফদন মপ্রযণ 

 কৃস্টল ভন্ত্রণারয় কর্তটক ছুটি প্রদান 

চাকুযী ংক্রান্ত তথ্য, অষজবত 

ছুটিয প্রাপ্যতা ংক্রান্ত তথ্য 

 

স্টফনামূদল্য 30 েম শজদবস 

6। স্টআযএর জস্টনত স্টস্টএপ, ছুটি 

নগদায়ন, গ্রাচুইটি ও অন্যান্য 

অফয সুস্টফধা প্রদান 

 আদফদন প্রাস্টি 

 প্রস্তাফ অনুটভাদন 

 ভঞ্জুযীত্র জাযী 

 আদফদন ত্র 

 স্টনধ টাস্টযত পযভ এ স্টফস্টবন্ন 

াখায না দাফী ত্র 

স্টফনামূদল্য 45 েম শজদবস 

 

mailto:mhussainbjri@yahoo.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধস্টত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাস্টিস্থান 

সফায মূল্য এফাং স্টযদাধ 

দ্ধস্টত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দস্টফ, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

7। াদাট ট গ্রদনয অনুভস্টত প্রদান।  স্টনধ টাস্টযত পযদভ  আদফদন প্রাস্টি 

 এনওষ প্রদাটনয অনুটভাদন  

 এনওস্ট প্রদান 

 চাকুযী াংক্রান্ত তথ্য  

 

স্টফনামূদল্য 07 েম শজদবস ি. এ, এভ, ভাবুফ আরী 

স্টযচারক (প্রান ও অথ ট), স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9110953 

মমোবোইলঃ 01711588558 

ই-সভইরঃ mahbubali70@gmail.com  
8। স্টচস্টকৎা াায্য ভঞ্জুযী প্রদান।   স্টনধ টাস্টযত পযদভ  আদফদন প্রাস্টি 

 আটফদন অনুটভাদন/ মথামথ 

কর্তবটক্ষয ষনকে মপ্রযটণয জন্য কৃষল 

ভন্ত্রণারটয় মপ্রযণ 

 ভঞ্জুযী আদদ জাযী 

 আদফদন ত্র 

 চাকুযী াংক্রান্ত তথ্য  

 

 

স্টফনামূদল্য 10 েম শজদবস 

9। স্টস্টএপ, গৃ স্টনভ টান, গৃ সভযাভত, 

সভাটয  গাড়ী ইতোস্টদ ঋদণয 

আদফদন স্টনষ্পস্টি। 

 আদফদন প্রাস্টি 

 প্রস্তাফ অনুটভাদন 

 ভঞ্জুযী ত্র জাযী 

 আদফদন ত্র 

 

 

স্টফনামূদল্য 30 েম শজদবস 

10। অস্টপ যঞ্জাভ ও গদফলণা াভগ্রী 

(দযত্র আফান ব্যাস্টতত) ক্রদয়য 

আফদদন স্টনষ্পস্টিকযণ।  

 আদফদন প্রাস্টি 

 প্রস্তাফ অনুটভাদন 

 ভঞ্জুযীত্র জাযী 

 আদফদন ত্র 

 

স্টফনামূদল্য 15 েম শজদবস 

১1। অস্টপ যঞ্জাভ ও গদফলণা াভগ্রী 

(দযত্র আফান কদয) ক্রদয়য 

আদফদন স্টনষ্পস্টিকযণ। 

 স্টযকুইস্টজন প্রাস্টি 

 দযত্র আফান 

 স্টস্টআয ২০০৮ (াংদাধস্টন), 

আস্টথ টক যভতা অ টন এফাং ভয় 

ভয় জাযীকৃত যকাযী 

আদদঅনুযণপূফ টক কাম টাদদ প্রদান  

 যঞ্জাভাষদ গ্রণ 

 ষযকুইষজন দাতায ষনকে স্তান্তয 

 স্টযকুইস্টজন স্টস্টআয ২০০৮ 

(াংদাধস্টন), আস্টথ টক 

যভতা অ টন এফাং ভয় 

ভয় জাযীকৃত যকাযী 

আদদ সভাতাদফক স্টনধ টাস্টযত 

মূদল্য  

60 েম শজদবস 

১2। দদান্নস্টত।  স্টনধ টাস্টযত ছদক তথ্য াংগ্র 

 টদান্নষত কষভটিয বায় অনুটভাদন 

 সফাি ট অফ ম্যাদনজদভন্ট কর্তটক 

অনুদভাদন  

 দদান্নস্টত াংক্রান্ত ত্র জাযী 

 চাকুযী ংক্রান্ত তথ্য 

  কর ষক্ষাগত মমাগ্যতায 

নদত্র 

  প্রকানা ংক্রান্ত প্রভানত্র 

স্টফনামূদল্য 30 েম শজদবস 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধস্টত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাস্টিস্থান 

সফায মূল্য এফাং স্টযদাধ 

দ্ধস্টত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দস্টফ, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১3। াধাযণ সভযাভত কাজ (আফাস্টক ও 

দািস্টযক)। 
 আদফদন প্রাস্টি 

 প্রস্তাফ অনুটভাদন 

 কাম টাদদ প্রদান 

 কাজ ম্পন্ন 

 আদফদন ত্র 

 

স্টফনামূদল্য 07 েম শজদবস ি. এ, এভ, ভাবুফ আরী 

স্টযচারক (প্রান ও অথ ট), স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9110953 

মমোবোইলঃ 01711588558 

ই-সভইরঃ mahbubali70@gmail.com  
১4। াস্টন, গ্যা ও স্টফদুেৎ রাইন সভযাভত 

(আফাস্টক ও দািস্টযক)। 
 আদফদন প্রাস্টি 

 প্রস্তাফ অনুটভাদন 

 কাম টাদদ প্রদান 

 কাজ ম্পন্ন 

 আদফদন ত্র 

 

স্টফনামূদল্য  োৎক্ষজনে - 

03 স্টদন 

15। ফাা ফযাদ্দ  ও ফাা ফদস্টরয আদফদন 

স্টনষ্পস্টি। 
 স্টনধ টাস্টযত ছদক আদফদন প্রাস্টি 

 ফাা ফযাদ্দ কষভটিয বায় 

অনুটভাদন 

 অস্টপ আদদ জাযী 

 আদফদন ত্র 

 

স্টফনামূদল্য 30 েম শজদবস 
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3) আওতাধীন অস্টধদিয/দিয/াংস্থা কর্তটক প্রদি সফা 

 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট এয ওদয়ফ াইট : www.bjri.gov.bd এ াওয়া মাদফ।  

 

4) অস্টবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধস্টত (GRS) 

 

সফা প্রাস্টিদত অন্তুষ্ট দর দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দে সমাগাদমাগ করুন। স্টতস্টন ভাধান স্টদদত ব্যথ ট দর স্টনদনাি দ্ধস্টতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফস্টত করুন। 

 

ক্রোঃ নং কখন মমাগাটমাগ কযটফন কায টে মমাগাটমাগ কযটফন মমাগাটমাটগয ঠিকানা ষনষ্পষিয ভয়ীভা 

1 দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভ©কতবা ভাধান ষদটত ব্যথ© 

টর 

অষবটমাগ ষনষ্পষি কভ©কতবা (অষনক) ড. মভাোঃ ভাবুফ মাটন 

মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টযণ ও সমাগাদমাগ স্টফবাগ 

স্টফদজআযআই 

সপানঃ 9112875 

মমোবোইলঃ 01713603089  

ই-সভইরঃ mhussainbjri@yahoo.com 

 

 

ষতন ভা 

2 অষবটমাগ ষনষ্পষি কভ©কতবা ষনষদ বষ্ট ভটয় 

ভাধান ষদটত না াযটর 

 

আষর কভ©কতবা ড. মভাোঃ ভনজুরুর আরভ 

ভাষযচারক 

ফাংরাটদ াে গটফলণা ইনষিটিউে 

সপানঃ 9110868 

মমোবোইলঃ 01713118907 

ই-সভইরঃ dg@bjri.gov.bd, info@bjri.gov.bd & 

bjriinfo@yahoo.com,  

ওটয়ফ  : www.bjri.gov.bd 

এক ভা 

3 আষর কভ©কতবা ষনষদ বষ্ট ভটয় ভাধান 

ষদটত না াযটর 

কৃষল ভন্ত্রণারয় ষচফ, কৃষল ভন্ত্রণারয় 

ওটয়ফ : www.moa.gov.bd 
 

ষতন ভা 

 

5) আনায কাটছ আভাটদয প্রতযাা 
 

ক্রষভক নং প্রষতশ্রুত/কাষিত মফা প্রাষপ্তয রটক্ষয কযণীয় 

1) ষনধ বাষযত পযটভ ম্পূণ ববাটফ পূযণকৃত আটফদন জভা প্রদান 

2) ঠিক ভাধ্যটভ প্রটয়াজনীয় ষপ ষযটাধ কযা 

3) াক্ষাটতয জন্য ষনধ বাষযত ভটয়য পূটফ বই উষস্থত থাকা 

4) আটফদনটত্র মভাফাইর নম্বয ও ইটভইর ঠিকানা উটেখ কযা 

5) আটফদনটত্র ঠিকবাটফ স্বাক্লয কযা 

 

 

  

mailto:mhussainbjri@yahoo.com
mailto:info@bjri.gov.bd
mailto:bjriinfo@yahoo.com
http://www.bjri.gov.bd/
http://www.moa.gov.bd/
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স্টযস্টষ্ট-ক 

 

ফাংরাটদ াে গটফলণা ইনষিটিউে এয ষফষবন্ন আঞ্চষরক এফং উটকটেয বাযপ্রাপ্ত কভ বকতবাটদয নাভ, দফী ও মপান 

  

1. ড. মভাোঃ লুৎপয যভান, প্রিান ববজ্ঞায়নক কভ টকতটা, াদটয কৃস্টল যীযা সকে, জাগীয, ভাস্টনকগঞ্জ। সপান নাং- 7711138, মমোবোইলঃ মমোবোইলঃ 01711188653 

2. ড. মমোঃ আবুল ফিল মমোল্লো, প্রিান ববজ্ঞায়নক কভ টকতটা, াট গদফলণা আঞ্চস্টরক সকে, যাংপুয। সপান নাং- 0521-62775, মমোবোইলঃ 01558321519 

3. ড. মভাোঃ ভষজফয যভান, ঊর্ধ্িত্ন ববজ্ঞায়নক কম িকত্িা, াট গদফলণা আঞ্চস্টরক সকে, পস্টযদপুয। সপান নাং- 0631-63487, মমোবোইলঃ 01712689349 

4. ড. মভাোঃ ফাবুর মাটন, ঊর্ধ্িত্ন ববজ্ঞায়নক কম িকত্িা,   াট গদফলণা আঞ্চস্টরক সকে, স্টকদাযগঞ্জ। সপান নাং- 0941-62409, মমোবোইলঃ 01719362161 

5. িনোব এস এম র্োহজরয়োর পোরল্যভি, ঊর্ধ্বতন বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা (স্টস্ট), াট গদফলণা আঞ্চস্টরক সকে, চাস্টিনা, কুস্টভল্লা। সপান নাং- 08022-56125, মমোবোইলঃ 01748677173 

6. িনোব মমোঃ নিরুল ইসলোম, বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা, াট গদফলণা উদকে, ভস্টনযাভপুয, মদায। সপান নাং- 04227-78213, মমোবোইলঃ 01675750094 

7. িনোব মমোঃ টিপু সুল োন, ববজ্ঞায়নক কভ টকতটা, াট গদফলণা উদকে, করাাড়া, টুয়াখারী। সপান নাং- 017৫৬৫৬৬৭৯৮  

8. জনাফ মভাোঃ মুকুর ইরাভ, বফজ্ঞাষনক কভ টকতটা, াট গদফলণা উদকে, তাযাদফা, নাযায়নগঞ্জ। সপান নাং-  01738702739 

9. িনোব মুহোম্মদ  োনভীর রহমোন, ববজ্ঞোজনে কভ টকতটা, াট ফীজ উৎাদন ও গদফলণা সকে, নস্টপুয, স্টদনাজপুয। সপান নাং-  01688557519 


