গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
কৃষল ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাদদ গভ ও ভুট্টা গদফলণা ইনষিটিউট

www.bwmri.gov.bd

ষটিদজন চাট টায
১. ষবন ও ষভন
ষবন -খাদ্য ও পুষি ষনযাত্তা অজটদন

জাত ও প্রযুষি উদ্ভাফন।

ষভন -

-

-

২. সফা প্রদান প্রষতশ্রুষত
২.১) নাগষযক সফা
ক্র.নাং
(১)

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধষত

(২)
(৩)
ষফডষিউএভআযআই উদ্ভাষফত কৃষল প্রযুষি  ষনধ টাষযত চাষদা দত্র আদফদন প্রাষি।
ম্পষকটত ষরপদরট ও বুকদরট ষফতযণ
 ষফতযণ।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
সফায মূল্য এফাং
প্রাষিস্থান
ষযদাধ দ্ধষত
(৪)
(৫)
ষফনামূদল্য
 চাষদা ত্র।
(িক
থাকা াদদক্ষ)
 ম্পাদনা ও প্রকানা
াখা,
প্রষক্ষণ
ও
সমাগাদমাগ উইাং।

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
১ কাম টষদফ

দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দষফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
ড.
বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
ভুট্টা প্রজনন ষফবাগ
ও
দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা ষযকল্পনা,
প্রষক্ষণ ও প্রযুষি স্তান্তয উইাং
su_ahmed66@yahoo.com

ই-কৃষল: ষফডষিউএভআযআই কর্তটক উদ্ভাষফত  ওদয়ফাইট ও সভাফাইর অযা এয ভাধ্যদভ  www.bwmri.gov.bd
কৃষল প্রযুষি াংক্রান্ত প্রদেয উত্তয
& Facebook
প্রে প্রাষি।

ষফনামূদল্য

৩ কাম টষদফ

ড. সভা. ভাফুজ ফাজ্জাজ,
প্রধান বফজ্ঞাষনক কভটকতটা

ক্র.নাং

সফায নাভ

(১)

(২)

সফা প্রদান দ্ধষত
(৩)
 াংষিি ষফজ্ঞানী কর্তটক উত্তয প্রস্ত্তুত।
 উত্তয Upload কযা/ ষপযষত ম্যাদজ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাষিস্থান
(৪)

সফায মূল্য এফাং
ষযদাধ দ্ধষত
(৫)

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)

দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দষফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
কৃষলতত্ত্ব ষফবাগ
+৮৮০১৭১৬১৩৪৭৩৩
mbazzaz72@yahoo.com

পদরয সযাগফারাই নািকযণ
প্রষতকাযমূরক যাভট প্রদান

এফাং  নমুনা আদফদন।
 সযাগফারাই নািকযণ ।
 পরাপর ও যাভট প্রদান।

 উষদ্ভদ সযাগতত্ত্ব ষফবাগ

ষফনামূদল্য

ভস্যাদবদদ
১-৭ কাম টষদফ

 ষফডষিউএভআযআই
ওদয়ফ াইট, সভাফাইর
সপান

ষফনামূদল্য

৩ কাম টষদফ

ড. সভাোঃ সভাায প
বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
উষদ্ভদ সযাগতত্ত্ব ষফবাগ,
+৮৮০১৭১
mosharrafbari@gmail.com

উদদ্যাগী কৃলদকয ভাঠ ষযদটন

 ব্যষিগত
সমাগাদমাগ/প্রত্র/ইদভইর/দটষরদপাদন
অনুদযাধ প্রাষি
 ভাঠ ষযদ টন
 যাভট প্রদান

ড.
বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
ভুট্টা প্রজনন ষফবাগ
ও
দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা ষযকল্পনা,
প্রষক্ষণ ও প্রযুষি স্তান্তয উইাং
su_ahmed66@yahoo.com

গভ ও ভুট্টায সাকাভাকড় নািকযণ এফাং  নমুনা আদফদন।
প্রষতকাযমূরক যাভট প্রদান
 সাকাভাকড় নািকযণ।
 পরাপর ও যাভট প্রদান।

-

ষফনামূদল্য

ভস্যাদবদদ
১-৭ কাম টষদফ

ড. সভা. সভাস্তাষপজুয যভান াহ্
ঊর্ধ্টতন বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
কীটতত্ত্ব ষফবাগ,
+৮৮০১৭১২৫৬১৫৯২
mostafiz.wrc@gmail.com

২.২) দািষযক সফা
ক্র.নাং
(১)

সফায নাভ
(২)
প্রজনন ও ভানম্পন্ন ফীজ যফযা

সফা প্রদান দ্ধষত
(৩)
 চাষদা প্রাষি।
 ফীজ উৎাদন।
 ফীজ ষফতযণ।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাষিস্থান
(৪)
-

সফায মূল্য এফাং
ষযদাধ দ্ধষত
(৫)
যকায ষনধ টাষযত মূল্য
(নগদ)

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
সভৌসুভ ষবষত্তক

ষফনামূদল্য

৭ কাম টষদফ

দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দষফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
ড
প্রধান বফজ্ঞাষনক কভটকতটা,
সকৌষরম্পদ ও ফীজ ষফবাগ
+৮৮০১৭১৫২০৫১৪৪
masuma_73@yahoo.com

জাতীয় ও আন্তজটাষতক প্রষতষ্ঠানদক পদরয  ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয।
জাত ও উৎাদন প্রযুষি ম্পদকট তথ্য প্রদান  চাষদা ষবষত্তক তথ্য প্রদান।

-

ড. সভাোঃ আব্দুর াষকভ
প্রধান বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
গভ প্রজনন ষফবাগ

ক্র.নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধষত

(১)

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাষিস্থান
(৪)

সফায মূল্য এফাং
ষযদাধ দ্ধষত
(৫)

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)

-

ষফনামূদল্য

কাদজয ধযণ
াদদক্ষ ০১-১২
ভা

দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দষফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
+৮৮
hakimbwmri@gmail.com

সাি-গ্রাজুদয়ট ও ষএইচষড ছাত্রদদয
গদফলণা কাদজ ায়তা

জাভটপ্লাজভ ষফতযণ

ভষরকুরায ষপাংগায ষপ্রষটাং

প্রষক্ষণাথীদদয বফন ব্যফায

 াংষিি ষফশ্বষফদ্যারদয়য ডীন এয
ভাধ্যদভ আদফদন।
 অনুভষত প্রদান।
 গদফলণায জন্য ভাঠ এফাং
ল্যাফদযটযী সুষফধা প্রদান।
 মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ
আদফদন।
 আদফদন অনুদভাদন।
 জাভটপ্লাজভ প্রদান।

ড. সগারাভ পারুক
ভাষযচারক
+৮৮০১৭২৫৪৪৪৫৫৫
dg.bwmri@gmail.com

ষফনামূদল্য

১০কাম টষদফ

সকষভকযার এয মূল্য প্রদান
াদদক্ষ

৩০ কাম টষদফ

-

ড. সভাোঃ আব্দুর াষকভ
প্রধান বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
গভ প্রজনন ষফবাগ
+৮৮
hakimbwmri@gmail.com

 মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ
আদফদন।
 আদফদন অনুদভাদন।
 ল্যাফদযটযীদত ষফদিলণ।
 পরাপর প্রদান।
 াংষিি প্রষতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ
আদফদন।
 অনুভষত প্রদান।

-

 াংষিি প্রষতষ্ঠাদনয
আদফদন।
 অনুভষত প্রদান।

-

সভা. পযাদ
ঊর্ধ্টতন বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
প্রজনন ষফবাগ,
+০১৭১৯৬৬৬৬৯৩৩,
farhadnabin@gmail.com

৫ কাম টষদফ

আগায আদভদ
ঊর্ধ্টতন বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
প্রজনন ষফবাগ
+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১,
asgar.gene@gmail.com

সষভনায রুভ ব্যফায

ভাধ্যদভ

ষনধ টাষযত বাড়া

৫ কাম টষদফ

আগায আদভদ
ঊর্ধ্টতন বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
প্রজনন ষফবাগ
+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১,
asgar.gene@gmail.com

অষতষথারা ব্যফায

 াংষিি প্রষতষ্ঠাদনয
আদফদন।
 অনুভষত প্রদান।

ভাধ্যদভ

-

ষনধ টাষযত
াদদক্ষ

বাড়া

প্রদান

১-৫ কাম টষদফ

আগায আদভদ
ঊর্ধ্টতন বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
প্রজনন ষফবাগ
+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১,
asgar.gene@gmail.com

২.৩) অবযন্তযীণ সফা (ষফজ্ঞানী/কভটকতটা/কভটচাযীদদয জন্য)
ক্র.নাং

সফায নাভ

(১)

(২)
ছুটি ভঞ্জুয

দদান্নষত

সফতন বৃষদ্ধ ভঞ্জুয

সফা প্রদান দ্ধষত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং সফায মূল্য এফাং ষযদাধ
প্রাষিস্থান
দ্ধষত
(৩)
(৪)
(৫)
ষফনামূদল্য
 ষনধ টাষযত পযদভ আদফদন।
 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।
 অনুদভাদন।
 উ-ষযচারক
 আদদ জাষয।
(প্রান),
ষফডষিউএভআযআই ওদয়ফ
াইট
ষফনামূল্য
 ষনধ টাষযত পযদভ তথ্য াংগ্র।
 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।
 ফাছাই কষভটিয সুাষয।
 Board of Management এয  উ-ষযচারক
(প্রান),
অনুদভাদন।
ষফডষিউএভআযআই
ওদয়ফ
 অষপ আদদ।
াইট
ফাষল টক সফতন বৃষদ্ধয তাষযখ অনুাদয
ষফনামূদল্য
অষপ আদদ জাষয।

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
৭ কাম টষদফ

দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দষফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
ড. সভা. আবু জাভান যকায,
(
)
+৮৮০১৭১২৫৫০০১১
zsarker65@gmail.com

(দ খাষর থাকা
াদদক্ষ)

ড
(
)
+৮৮০১৭২৫৪৪৪৫৫৫
(
)
dg.bwmri@gmail.com

১ কাম টষদফ

,
+

)

anu.dinaj@bwmri.gov.bd

অফয উত্তয ছুটি, বাতাষদ ও সুষফধাষদ  ষনধ টাষযত পযদভ আদফদন।
প্রদান
 মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন।
 অষপ আদদ।
টাইভ সের/ষদরকন সগ্রড প্রদান

চাকুষয স্থায়ীকযণ

 ষনধ টাষযত পযদভ আদফদন।
 মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন।
 অষপ আদদ।
 আদফদন।
 অনুদভাদন ও অষপ আদদ।

 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।
 উ-ষযচারক
(প্রান),
ষফএআযআই ওদয়ফ াইট
 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।
 উ-ষযচারক
(প্রান),
ষফএআযআই ওদয়ফ াইট
 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।
 উ-ষযচারক
(প্রান),
ষফএআযআই ওদয়ফ াইট

ষফনামূদল্য

৭ কাম টষদফ

ষফনামূদল্য

৭ কাম টষদফ

ড. সভা. আবু জাভান যকায,
(
)
+৮৮০১৭১২৫৫০০১১
zsarker65@gmail.com

-

(

)

anu.dinaj@bwmri.gov.bd

+
ষফনামূদল্য

৩ কাম টষদফ

ড
(
)
+৮৮০১৭২৫৪৪৪৫৫৫
(
)
dg.bwmri@gmail.com

ক্র.নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধষত

(১)

(২)

(৩)
 ষনধ টাষযত পযদভ আদফদন
 অনুদভাদন ও আদদ জাষয

শ্রাষন্ত ও ষফদনাদন ছুটি

 ষনধ টাষযত পযদভ আদফদন
 অনুদভাদন ও আদদ জাষয

 ষনধ টাষযত পযদভ আদফদন
 অনুদভাদন ও আদদ জাষয

:

ফাা ফযাদ্দ

 ষনধ টাষযত পযদভ আদফদন
 অনুদভাদন ও আদদ জাষয

 ষনধ টাষযত পযদভ আদফদন
 কষভটিয সুাষয
 কর্তটদক্ষয অনুদভাদন
 অষপ আদদ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং সফায মূল্য এফাং ষযদাধ
প্রাষিস্থান
দ্ধষত
(৪)
(৫)
 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।
 উ-ষযচারক
(প্রান),
 ষফডষিউএভআযআই
ওদয়ফ াইট
 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।
 উ-ষযচারক
(প্রান),
ষফডষিউএভআযআই ওদয়ফ
াইট
 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।
 উ-ষযচারক
(প্রান),
ষফডষিউএভআযআই
ওদয়ফ াইট
 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।
 উ-ষযচারক
(প্রান),
ষফডষিউএভআযআই
ওদয়ফ াইট
 ষনধ টাষযত পযদভ
আদফদন।

ষফনামূদল্য

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)

দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দষফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)

৫- কাম টষদফ

ড
(
)
+৮৮০১৭২৫৪৪৪৫৫৫
(
)
dg.bwmri@gmail.com

ষফনামূদল্য

-৫ কাম টষদফ
+

)

anu.dinaj@bwmri.gov.bd

ষফনামূদল্য

-৫ কাম টষদফ
+

)

anu.dinaj@bwmri.gov.bd

ষফনামূদল্য

৫- কাম টষদফ

ষফনামূদল্য

১ কাম টষদফ

ড. সভা. আবু জাভান যকায,
(
)
+৮৮০১৭১২৫৫০০১১
zsarker65@gmail.com

ড
+
mosharraf.hossain@bwmri.gov.bd

ক্র.নাং
(১)

সফায নাভ
(২)
জরুযী ষচষকৎা সফা

মানফান এফাং কৃষল
যক্ষণাদফক্ষণ ও সভযাভত

সফা প্রদান দ্ধষত
(৩)
 ব্যষিগত বাদফ উষস্থষত
 ষচষকৎক কর্তটক সযাগ ষনণ টয়।
 যীক্ষা-ষনযীক্ষা (প্রদয়াজদন)
 ব্যফস্থাত্র প্রদান
মন্ত্রাষতয  চাষদা আদফদন।
 অনুদভাদন।
 সফা প্রদান।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং সফায মূল্য এফাং ষযদাধ
প্রাষিস্থান
দ্ধষত
(৪)
(৫)
ষফনামূদল্য

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
যাষয

দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দষফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
ড
ড
+
drfiroza@bwmri.gov.bd

-

ষফনামূদল্য

৩ কাম টষদফ

ড. সভা. সভাস্তাষপজুয যভান াহ্
ঊর্ধ্টতন বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
কীটতত্ত্ব ষফবাগ,
+৮৮০১৭১২৫৬১৫৯২
mostafiz.wrc@gmail.com

সগি াউজ ব্যফায

ষনধ টাষযত সযষজিাদয নাভ ষরষফদ্ধ কযণ
(ীট খাষর থাকা াদদক্ষ)

 সগি াউজ

ষনধ টাষযত বাড়া প্রদান
াদদক্ষ

তাৎক্ষষনক

আগায আদভদ
ঊর্ধ্টতন বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
প্রজনন ষফবাগ
+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১,
asgar.gene@gmail.com

প্রষক্ষণ বফন ব্যফায

ষনধ টাষযত সযষজিাদয নাভ ষরষফদ্ধ কযণ  প্রষক্ষণ বফন
(ীট খাষর থাকা াদদক্ষ)

ষনধ টাষযত বাড়া প্রদান
াদদক্ষ

তাৎক্ষষনক

ষনধ টাষযত ষপ প্রদান
াদদক্ষ

৫ কাম টষদফ

আগায আদভদ
ঊর্ধ্টতন বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
প্রজনন ষফবাগ
+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১,
asgar.gene@gmail.com

সষভনায রুভ ব্যফায

 াংষিি প্রষতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ আদফদন।
 অনুভষত প্রদান।

-

আগায আদভদ
ঊর্ধ্টতন বফজ্ঞাষনক কভটকতটা
প্রজনন ষফবাগ
+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১,
asgar.gene@gmail.com

৩) অষবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধষত (GRS)
সফা প্রাষিদত অভত্মুি দর দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটায দে সমাগাদমাগ করুন। ষতষন ভাধান ষদদত ব্যথ ট দর ষনদনাি দ্ধষতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফষত করুন।
ক্রষভক
১

কখন সমাগাদমাগ কযদফন
দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান
ষদদত না াযদর

কায দে সমাগাদমাগ কযদফন
অষবদমাগ ষনষ্পষত্ত কভটকতটা
(অষনক)

সমাগাদমাদগয ঠিকানা
GRS সপাকার দয়ট কভটকতটা
নাভ ও দফী: ড.
বফজ্ঞাষনক কভটকতটা , ভুট্টা প্রজনন ষফবাগ ও দাষয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
ষযকল্পনা, প্রষক্ষণ ও প্রযুষি স্তান্তয উইাং
:
su_ahmed66@yahoo.com

ষনষ্পষত্তয ভয়ীভা

২

অষবদমাগ ষনষ্পষত্ত কভটকতটা
ষনষদ টি ভদয় ভাধান ষদদতনা
াযদর

আষর কভটকতটা

৩

আষর কভটকতটা ষনষদ টি ভদয়
ভাধান ষদদত না াযদর

কৃষল ভন্ত্রণারদয়য অষবদমাগ
ব্যফস্থানা সর

সকন্দ্রীয় অষবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধষত (GRS)
নাভ ও দফী: ড. সগারাভ পারুক, ভাষযচারক
+৮৮০১৭২৫৪৪৪৫৫৫
dg.bwmri@gmail.com
ওদয়ফ সাট টার: www. bwmri.gov.bd
নাভ ও দফী : ষচফ, কৃষল ভন্ত্রণারয়
সপান : +৮৮০২৯৫৪০১০০
ইদভইর : secretary@moa.gov.bd
ওদয়ফ : www.moa.gov.bd

ষফ.দ্র.





ভন্ত্রনারদয়য অষবদমাগ ষনষ্পষত্ত কভটকতটা দফন একজন যুগ্মষচফ। আষর কভটকতটা দফন একজন সজযষ্ঠ যুগ্মষচফ/ অষতষযি ষচফ;
অষধদিয/ াংস্থা/অন্যান্য প্রষতষ্ঠানমূদয অষবদমাগ ষনষ্পষত্ত কভটকতটা দফন াংষিি প্রষতষ্ঠাদনয একজন সজযষ্ঠ কভটকতটা। এ সক্ষদত্র ভন্ত্রণারদয়য অষনক কভটকতটা ষাদফ ষফদফষচত দফন;
ষফবাগীয় ম টাদয়য প্রষতষ্ঠানমূদয অষবদমাগ ষনষ্পষত্ত কভটকতটা দফন াংষিি প্রষতষ্ঠাদনয একজন কভটকতটা। অষধদিয/ভন্ত্রণারয় ম টাদয়য অষনক কভটকতটা ষাদফ ষফদফষচত দফন;
ইউষনয়ন, উদজরা এফাং সজরা ম টাদয়য দিযমূদয অষবদমাগ ষনষ্পষত্ত কভটকতটা দফন াংষস্দি দিদযয সজরা ম টাদয়য একজন কভটকতটা। ষফবাগীয় ম টাদয়য অষনক আষর কভটকতটা ষাদফ গণ্য দফন।

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা
ক্রষভক নাং

প্রষতশ্রুষত/কাষক্ষত সফা প্রাষিয রদক্ষয কযণীয়

১)

ষনধ টাষযত পযদভ ম্পূণ টবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান

২)

ষনধ টাষযত ষযভাদন নমুনা প্রদান

৩)

ঠিক ভদয় আদফদন

৪)

ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ষপ ষযদাধ কযা

৫)

াক্ষাদতয জন্য ষনধ টাষযত ভদয়য পূদফ টই উষস্থত থাকা

ষফ.দ্র. াধাযণত সমকর কাযদণ আদফদন ফাষতর য় অথফা সফা প্রদান ম্ভফ য়না তা ষফদিলন কদয ছক পূযণ কযদত দফ। ষকছু ষফলয় কর প্রষতষ্ঠাদনয জন্য একই দফ এফাং ষকছু ষফলয় আরাদা দফ।

