
বাংলােদশ গম o ভুট্টা গেবষণা iনিস্টিটuট eর সাংগঠিনক কাঠােমা 
ধান কায র্ালয়: নিশপুর, িদনাজপুর কায র্াবলী: 

• গম o ভুট্টার uন্নয়ন o uৎপাদন সংকর্ান্ত িবষেয় নীিতমালা ণয়ন o বাস্তবায়ন; iনিস্টিটuেটর কম র্ পিরকল্পনা ণয়ন;  
• গম o ভুট্টার uন্নয়ন o uৎপাদন সংিশ্লষ্ট িবষেয় েমৗিলক, ফিলত o সেরজিমন গেবষণা পিরচালনা o যুিক্ত uদ্ভাবন;  
• গেবষণার জনয্ আধুিনক সুেযাগ-সুিবধা সমব্িলত গেবষণাগার, খামার o aবকাঠােমা স্থাপন;  
• জাম র্প্লাজম সংগর্হ o সংরক্ষেণর সুেযাগ-সুিবধা সৃিষ্ট; 
• গম o ভুট্টা uৎপাদন দক্ষতার সােথ সম্পন্ন করার িনিমেত্ত কৃষকেদর েয়াজনীয় তথয্ সরবরাহ eবং িশক্ষণ দান; 
• গম o ভুট্টা uৎপাদেনর uপর জলবায়ু পিরবতর্েনর ভাব িনরুপণ eবং eতদসকর্ান্ত গেবষণা কায র্কর্ম গর্হণ o বাস্তবায়ন;  
• জনন o মানেঘািষত uচ্চ ফলনশীল গম o ভুট্টা বীজ uৎপাদন, দশ র্নী o স সারেণর জনয্ িবতরণ;  
• গম o ভুট্টা সংকর্ান্ত পুিস্তকা, মেনাগর্াম, বুেলিটন eবং গেবষণা সংকর্ান্ত aনয্ানয্ তথয্ কাশ;  
• জাতীয় o আন্তজর্ািতক সংস্থা o সংগঠনসমূেহর সহেযািগতায় গেবষণা কম র্সূিচ গর্হণ। 

জনবেলর সারসংেক্ষপ 

যানবাহন o ধান ধান aিফস সরঞ্জামাদী 

শাসন শাখা 
জনবল: 21 
2× uপপিরচালক  
2× িসিনয়র সহকারী পিরচালক  
2× সহকারী পিরচালক  
2× শাসিনক কম র্কতর্া  
2× ধান সহকারী  
2× uচ্চমান সহকারী  
2× aিফস সহকারী-কাম-
কিম্পuটার মু াক্ষিরক  
2× aিফস সহায়ক 
3× িনরাপত্তা হরী 

ভূিম o iমারত শাখা 
জনবল: 19 
3× সহকারী েকৗশলী 
3× uপসহকারী 
েকৗশলী 

2× াফটসময্ান 
2× েস্টার িকপার 
2× পাম্প চালক 
2× aিফস সহায়ক 

গম জনন িবভাগ 
জনবল: 25 
2× িসeসo 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
3× eসeসo 
4× eসo 
3× eসe 
2× uচ্চমান সহকারী 
2× েটকিনিশয়ান 
2× লয্াবেরটির 
eেটনেডন্ট 
2× aিফস সহায়ক 

ভুট্টা জনন িবভাগ 
জনবল: 22 
2× িসeসo 
2× িপeসo  
3× eসeসo 
2× eসo 
3× eসe/eসeসe 
2× uচ্চমান সহকারী 
2× েটকিনিশয়ান 
2× লয্াবেরটির 
eেটনেডন্ট 
2× aিফস সহায়ক 

িহসাব শাখা 
জনবল: 18 
2× িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক  
2× সহকারী পিরচালক  
2× িহসাব রক্ষণ কম র্কতর্া 
2× িহসাব রক্ষক  
2× aিফস সহকারী-কাম-
কিম্পuটার মু াক্ষিরক  
2× কয্ািশয়ার 
2× aিফস সহায়ক 

খামার িবভাগ 
জনবল: 21 
2× িসeসo 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
2× খামার তত্তব্াবধায়ক 
3× eসe/eসeসe 
2× ধান সহকারী 
3× াক্টর কাম িটলার 
াiভার 

2× aিফস সহায়ক 

মৃিত্তকা িবজ্ঞান িবভাগ 
জনবল: 1৯ 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
3× eসo 
3× eসe 
2× েটকিনিশয়ান 
2× লয্াবেরটির 
eেটনেডন্ট 
2× aিফস সহায়ক 

জীব যুিক্ত িবভাগ 
জনবল: 21 
2× িসeসo 
2× িপeসo  
3× eসeসo 
3× eসo 
2× uচ্চমান সহকারী 
2× েটকিনিশয়ান 
2× লয্াবেরটির 
eেটনেডন্ট 
2× aিফস সহায়ক 

সব্াস্থয্ েক  
জনবল: 13 
2× েমিডেকল 
aিফসার 
2× কম্পাuন্ডার 

সেরজিমন গেবষণা 
িবভাগ 
জনবল: 21 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
3× eসo 
6× eসe 
2× aিফস সহকারী-
কাম-কিম্পuটার 
মু াক্ষিরক 

েকৗিলসম্পদ o বীজ 
িবভাগ 
জনবল: 22 
3× িপeসo  
3× eসeসo 
3× eসo 
3× eসe 
2× uচ্চমান সহকারী 
2× লয্াবেরটির 
eেটনেডন্ট 
2× aিফস সহায়ক 

আiিসিট শাখা 
জনবল: 16 
2× সহকারী ে াগর্ামার  
2× সহকারী েমiনেটেনন্স 
iিঞ্জিনয়ার 
2× স টিলিপকার-কাম-
কিম্পuটার aপােরটর 
2× ডাটা eি  aপােরটর 
2× aিফস সহায়ক 

uিদ্ভদ েরাগতত্তব্ িবভাগ 
জনবল: 24 
2× িসeসo 
2× িপeসo  
3× eসeসo 
2× eসo 
2× eসo 
3× eসe/eeসo 
2× uচ্চমান সহকারী 
2× aিফস সহকারী-
কাম-কিম্পuটার 
মু াক্ষিরক 
2× েটকিনিশয়ান 
2× লয্াবেরটির 
eেটনেডন্ট 
2× aিফস সহায়ক 

aিডট শাখা 
জনবল: 12 
2× aিডটর 

সংগর্হ o ভান্ডার শাখা 
জনবল: 12 
2× েস্টার িকপার 

শাসন o aথ র্  uiং 
জনবল: 14 
2× পিরচালক  
2× বয্িক্তগত সহকারী 
2× aিফস সহায়ক 

কৃিষতত্তব্ িবভাগ 
জনবল: 24 
2× িসeসo 
2× িপeসo  
4× eসeসo 
2× eসo 
3× eসo 
2× eসe/eeসo 
2× eসe/eসeসe 
2× uচ্চমান সহকারী 
2× aিফস সহকারী-
কাম-কিম্পuটার 
মু াক্ষিরক 
2× aিফস সহায়ক 

আঞ্চিলক েক , রাজশাহী 
জনবল: 21 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
3× eসo 
2× খামার তত্তব্াবধায়ক 
4× eসe 
2× কিম্পuটার aপােরটর 
2× েস্টার িকপার 

আঞ্চিলক েক , 
জামালপুর 
জনবল: 21 
2× িপeসo  
3× eসeসo 
2× eসo 
2× খামার তত্তব্াবধায়ক 
4× eসe 
2× aিফস সহকারী-
কাম-কিম্পuটার 
মু াক্ষিরক 
2× েস্টার িকপার 

আঞ্চিলক েক , 
যেশার 
জনবল: 22 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
2× eসeসo 
3× eসo 
2× খামার তত্তব্াবধায়ক 
4× eসe 
2× aিফস সহকারী-
কাম-কিম্পuটার 
মু াক্ষিরক 
2× েস্টার িকপার 

বীজ uৎপান uপ-েক , 
ঠাকুরগo 
জনবল: 12 
2× eসe 

আঞ্চিলক েক , 
গাজীপুর 
জনবল: 24 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
2× eসeসo 
4× eসo 
2× খামার তত্তব্াবধায়ক 
2× eসe/eeসo 
3× eসe 
2× aিফস সহকারী-
কাম-কিম্পuটার 
মু াক্ষিরক 
2× পাoয়ার িটলার 
াiভার 

2× েস্টার িকপার 

গর্ন্থাগার 
জনবল: 12 
2× লাiে িরয়ান  

আঞ্চিলক েক , 
হাটহাজারী 
জনবল: 17 
2× eসeসo 
2× eসo 
2× খামার তত্তব্াবধায়ক 
3× eসe 
2× aিফস সহকারী-
কাম-কিম্পuটার 
মু াক্ষিরক 

মহাপিরচালেকর কায র্ালয় 
জনবল: 14 
2× মহাপিরচালক 
2× বয্িক্তগত সহকারী 
2× aিফস সহায়ক 

বীজ uৎপাদন েক , 
েদবীগঞ্জ 
জনবল: 16 
2× িপeসo 
2× eসo 
2× খামার তত্তব্াবধায়ক 
3× eসe 

পিরকল্পনা, িশক্ষণ o যুিক্ত হস্তান্তর uiং 
জনবল: 14 
2× পিরচালক  
2× বয্িক্তগত সহকারী 
2× aিফস সহায়ক  

কীটতত্তব্ িবভাগ 
জনবল: 18 
2× িসeসo  
2× িপeসo  
2× eসeসo 
2× eসo 
3× eসe 
2× aিফস সহায়ক 

সংগর্েহাত্তর যুিক্ত o 
পুিষ্ট িবভাগ 
জনবল: 16 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
2× eসo 
2× েটকিনিশয়ান 
2× aিফস সহায়ক 

পেদর নাম বাির  েথেক 
স্থানান্তিরত পদ 

নতুন সৃষ্ট পদ েমাট 

মহাপিরচালক -  2 2 
পিরচালক 2 2 3 
মুখয্ ৈবজ্ঞািনক কম র্কতর্া 4 5 8 
ধান ৈবজ্ঞািনক কম র্কতর্া 22 ৯ 31 

uপপিরচালক -  2 2 
ঊধব্র্তন ৈবজ্ঞািনক কম র্কতর্া 32 ৯ 41 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক - 3 3 
সহকারী েমiনেটেনন্স iিঞ্জিনয়ার -  2 2 
সহকারী ে াগর্ামার  - 2 2 
ৈবজ্ঞািনক কম র্কতর্া/খামার তত্তব্াবধায়ক 36 27 52 
েমিডেকল aিফসার -  2 2 
সহকারী পিরচালক -  4 4 
সহকারী েকৗশলী  -  3 3 
েগর্ড 3-৯ 72 62 223 
েগর্ড 21 2 5 6 
েগর্ড 22-29 48 73 ৯৯ 
েগর্ড 2৯-31 6 26 31 

েমাট 215 243 347 

কৃিষ েকৗশল িবভাগ 
জনবল: 21 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
3× eসo 
2× uপসহকারী েকৗশলী 
2× eসe 
2× uচ্চমান সহকারী 
2× aিফস সহকারী-কাম-
কিম্পuটার মু াক্ষিরক 
2× েমকািনক 
2× aিফস সহায়ক 

aিফস সরঞ্জামাদী o খামার য পািত 

কর্িমক নং নাম িবদয্মান aিতিরক্ত েমাট 

2  ফেটাকিপয়ার 6 31 36 
3  মািল্টিমিডয়া েজক্টর 5 29 33 
4  কিম্পuটার  31 311 331 
5  লয্াপটপ 6 36 41 
6  েটিলেফান eক্সেচঞ্জ 2 5 6 
7  েটিলেফান লাiন 6 356 361 
8  eয়ার কিন্ডশনার (uiেন্ডা টাiপ) 23 79 91 
9  eয়ার কিন্ডশনার (িস্প্লট টাiপ) 9 243 251 
৯  েজনােরটর 4 32  35 
21  াক্টর 9 28 36 
22  পাoয়ারিটলার 26 46 61 
23  কমব্াiন হারেভস্টার 7 25 31 
24  মাড়াi য  7 35 41 
25  িসডার  7 35 41 
26  িসড েগর্ডার 6 24 29 
27  েসচ পাম্প (গভীর o aগভীর) 5 22 26 

েমাট 224 982 ৯95 

সাধারণ েসবা শাখা 
জনবল: 12 
2× সহকারী পিরচালক  

পিরকল্পনা o মূলয্ায়ন 
শাখা 
জনবল: 16 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
2× eসo  
2× eসo  
2× aিফস সহকারী-কাম-
কিম্পuটার মু াক্ষিরক 

িশক্ষণ o যুিক্ত হস্তান্তর 
শাখা 
জনবল: 17 
2× িপeসo  
2× eসeসo 
2× eসo  
2× eসe 
2× স টিলিপকার-কাম-
কিম্পuটার aপােরটর 
2× aিফস সহকারী-
কিম্পuটার মু াক্ষিরক 

oয়াকর্সপ 
জনবল: 12 
2× লয্াব/েটকিনকয্াল 
eিসস্টয্ান্ট 

নতুন সৃস্ট পদ 

বাির  েথেক স্থানান্তিরত পদ 

যানবাহন  
কর্িম
ক নং নাম িবদয্মান aিতিরক্ত েমাট 

2 িজপ 5 24 28 
3 পীক-আপ 6 31 36 
4 মাiেকর্াবাস 4 8 21 
5 িমিন বাস 3 7 9 
6 eয্ামব্েলন্স - 4 4 
7 াক 3 3 5 
8 িমিন াক - 4 4 
9 বাস - 6 6 
৯ েমাটর সাiেকল 44 228 261 

েমাট 5৯ 287 336 

uেদ্দশয্ 
• ফসেলর জাম র্প্লাজম সংগর্হ, সংরক্ষণ o uন্নয়ন, সংকরায়ন, মূলয্ায়ন eবং জাত aবমুক্তকরণ; 
• সাধারণ পিরেবশসহ তাপ, লবণাক্ততা, জলবদ্ধতা o খরা সহনশীল গম  o ভুট্টার জাত uদ্ভাবন; 
• uন্নত o আধুিনক uৎপাদন যুিক্ত uদ্ভাবন; 
• কৃিষ য পািত o শসয্ সংগর্েহাত্তর যুিক্ত uদ্ভাবন; 
• uদ্ভািবত জাত, uৎপাদন যুিক্ত iতয্ািদর আথ র্-সামািজক িবেশ্লষণ; 
• uদ্ভািবত জাতসমূেহর জনন বীজ o মানেঘািষত বীজ uৎপাদন; 
• যুিক্ত হস্তান্তেরর জনয্ িশক্ষণ, uপেযািগতা পরীক্ষণ, কম র্শালা, মাঠ িদবস iতয্ািদর আেয়াজনসহ ৈবজ্ঞািনক কাশনা কাশ; 
• মানব সম্পদ uন্নয়ন, শাসিনক o আিথ র্ক বয্বস্থাপনা; 
• কৃিষ িবষয়ক i-তথয্ েসবা দান; 
• আন্তজর্ািতক o েদশীয় িতষ্ঠােনর সােথ গেবষণা সংেযাগ স্থাপন। 


