
ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

বাাংলায়দর্ ররর্ম গয়বষণা ও প্রশর্ক্ষণ  ইেশিটিউে  

www.bsrti.gov.bd 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen`s Charter) 

১.শির্ে ও শমর্ে 
 

শির্ে 

ররর্ম প্রযুশি উদ্ভাবয়ে একটি গশতর্ীল গয়বষণা প্রশতষ্ঠা ।  

শমর্ে 

লাগসই প্রযুশি উদ্ভাবয়ের মাযমেয়ম উৎপাদের্ীলতা বৃশি কয়র ররর্ম শর্ল্পয়ক উয়েখয়র্াগ্য পর্ শায়ে উন্নীতকরণ। 

২.রসবা প্রদাে প্রশতশ্রম্নশত 

২.১) োগশরক রসবা 

ক্র. োং 
রসবার োম রসবা প্রদাে পিশত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

রসবার মূল্য এবাং পশরয়র্াধ 

পিশত 

রসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  
উন্নত তুঁতজাত, তুঁতচাষ পিশত ও পশরচর্ শা 

সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে। 

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-সাংশর্স্নষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৫ শদে োমেঃ ফারুক আহমেদ 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭৩৩ ২৫৭৯১৩  

ই-রমইলেঃ moistfaruk@gmail.com 

2.  
উন্নতজায়তর তুঁতজাত ও তুঁত কাটি শাংস 

সরবরা । 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-মূল্য পশরয়র্াধ 

(প্রয়র্াজয রক্ষয়ত্র)-সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

প্রশত মে ৫০/= (পঞ্চার্) োকা 

(পশরবতশের্ীল)। 

 

৫-১০ শদে 

(য়মৌসুমশিশিক ও 

সরবরা  থাকা 

সায়পয়ক্ষ) 

োমেঃ ফারুক আহমেদ 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭৩৩ ২৫৭৯১৩  

ই-রমইলেঃ moistfaruk@gmail.com 

3.  
তুঁতগায়ছর ররাগ-বালাই ও কীের্ত্রম্ন দমে 

সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে। 

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-সাংশর্স্নষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৫ শদে োমেঃ ফারুক আহমেদ 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭৩৩ ২৫৭৯১৩  

ই-রমইলেঃ moistfaruk@gmail.com 

4.  
ররর্মকীয়ের জাত, পলুপালে, শেম 

উৎপাদে সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে। 

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-সাংশিষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৩ শদে োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

 

mailto:munsurbsrti@yahoo.com


ক্র. োং 
রসবার োম রসবা প্রদাে পিশত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

রসবার মূল্য এবাং পশরয়র্াধ 

পিশত 

রসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

5.  
উন্নত ররর্মকীয়ের জাত ও  শেম 

সরবরা । 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-মূল্য পশরয়র্াধ 

(প্রয়র্াজয রক্ষয়ত্র-সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য 

 

৫-১০ শদে 

(য়মৌসুমশিশিক ও 

সরবরা  থাকা 

সায়পয়ক্ষ) 

োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

6.  
ররর্মকীয়ের ররাগ-বালাই ও কীের্ত্রম্ন 

দমে সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে। 

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-সাংশিষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৫ শদে োমেঃ আ তাব উদ্দীে 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রমইলেঃ aftabbsrti@gmail.com 

7.  

ররর্ম চায়ষর মাটির গুণগতমাে পরীক্ষণ ও 

ররর্ম চাষ অনুপয়র্াগী মাটি সাংয়র্াধে 

সম্পশকশত  পরামর্ শ প্রদাে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে ও েমুো সরবরা -

পশরচালক ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট 

কম শকতশার শেকে  য়ত পরীক্ষণ  লা ল ও 

পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা ।  

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

কায়জর আকার অনুর্াশে 

শবোমূয়ল্য/শেধ শাশরত মূয়ল্য। 

১০-৩০ শদে োমেঃ রমােঃ সাখাওোত র ায়সে 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৭৪৯৬৪০০ 

ই-রমইলেঃ mithu400sh@gmail.com 

8.  
তুঁতপাতার গুেগত মাে পরীক্ষণ ও পরামর্ শ 

প্রদাে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে ও েমুো সরবরা -

পশরচালক ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট 

কম শকতশার শেকে  য়ত পরীক্ষণ  লা ল ও 

পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

কায়জর আকার অনুর্াশে 

শবোমূয়ল্য/শেধ শাশরত মূয়ল্য। 

১০-৩০ শদে োমেঃ রমােঃ সাখাওোত র ায়সে 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৭৪৯৬৪০০ 

ই-রমইলেঃ mithu400sh@gmail.com 

9.  

শবজ্ঞােসম্মতিায়ব ররর্ম গুটি শুকায়ো, 

পশরব ে, সাংরক্ষণ, শরশলাং, শিশোং 

সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে।  

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৫ শদে োমেঃ রমােঃ আব্দুল আশলম 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলেঃ alimbsrti@gmail.com 

10.  
ররর্ম সুতার মাে পরীক্ষণ ও মাে সম্পন্ন 

ররর্ম সুতা উৎপাদয়ে পরামর্ শ প্রদাে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে ও েমুো সরবরা -

পশরচালক ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট 

কম শকতশার শেকে  য়ত পরীক্ষণ  লা ল ও 

পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা ।  

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ৫-১৫ শদে োমেঃ রমােঃ আব্দুল আশলম 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলেঃ alimbsrti@gmail.com 

11.  
দর্ শোথীয়দর প্রশতষ্ঠায়ের কার্ শক্রম 

পশরদর্ শে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-পশরদর্ শয়ের তাশরখ ও 

সমে অবশ তকরণ- পশরদর্ শণ। 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ৩-১০ শদে োমেঃ রমােঃ আব্দুল আশলম 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলেঃ alimbsrti@gmail.com 

12.  ররর্ম পলু পাউোর সরবরা । 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-মূল্য পশরয়র্াধ-

সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

প্রশত রকশজ/প্যায়কে ৫০/= 

(পঞ্চার্) োকা র্া 

পশরবতশেয়র্াগ্য। 

৫-৭ শদে োমেঃ আ তাব উদ্দীে 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রমইলেঃ aftabbsrti@gmail.com 



ক্র. োং 
রসবার োম রসবা প্রদাে পিশত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

রসবার মূল্য এবাং পশরয়র্াধ 

পিশত 

রসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

13.  

রপাি গ্রাজুয়েে শেয়পস্নামা ইে 

রসশরকালচার (শপশজশেএস)  শেগ্রী প্রদাে 

(রাজর্া ী শবশ্বশবদ্যালে অশধভুি)। 

শবজ্ঞশি সায়পয়ক্ষ  আয়বদে-আয়বদে র্াচাই 

বাছাই ও িাইিা গ্র ণ-রর্াগ্যপ্রাথীয়দর 

তাশলকা প্রকার্-িশতশ ও রকাস শ সম্পন্ন- 

উিীণ শয়দর শেগ্রী প্রদাে। 

শবজ্ঞশি রমাতায়বক, 

পশত্রকা ও প্রশতষ্ঠায়ের 

ওয়েবসাইে 

রাজর্া ী শবশ্বশবদ্যালে কর্তশক 

শেধ শাশরত শ । 

১ বছর োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

14.  
শেয়পস্নামা ইে শসল্ক রেকয়োলশজ 

(শেএসটি) রকায়স শ প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

শবজ্ঞশি সায়পয়ক্ষ আয়বদে-আয়বদে র্াচাই 

বাছাই ও িাইিা গ্র ণ-রর্াগ্যপ্রাথীয়দর 

তাশলকা প্রকার্-িশতশ ও রকাস শ সম্পন্ন- 

উিীণ শয়দর শেগ্রী প্রদাে।  

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শেধ শাশরত শ  প্রদাে সায়পয়ক্ষ  ১ বছর োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

15.  

ররর্মচাষ শবষেক স্বল্পয়মোদী টিওটি 

প্রশর্ক্ষণয়কাস শ ও ররর্ম সম্প্রসারণ কমী 

প্রশর্ক্ষণয়কায়স শ প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

ররর্ম সাংশিষ্ট  সাংস্থার শেকে  য়ত 

প্রশর্ক্ষণাথী ময়োেেে গ্র ণ- পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

শবজ্ঞশি রমাতায়বক, 

 

বায়রগপ্রই এর শেজস্ব 

ব্যবস্থাপোে-শবোমূয়ল্য 

রকাে প্রশতষ্ঠায়ের চাশ দার 

রপ্রশক্ষয়ত-শেধ শাশরত রকাস শশ  

প্রদাে সায়পয়ক্ষ । 

১০-৩০ শদে  োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

16.  
স্বল্পয়মোদী ররর্ম চাষী, শরলার, উইিার, 

ও শপ্রন্টার প্রশর্ক্ষণ রকায়স শ প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

ররর্ম সাংশিষ্ট  সাংস্থার শেকে  য়ত 

প্রশর্ক্ষণাথী ময়োেেে গ্র ণ- পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

 বায়রগপ্রই এর শেজস্ব 

ব্যবস্থাপোে-শবোমূয়ল্য 

রকাে প্রশতষ্ঠায়ের চাশ দার 

রপ্রশক্ষয়ত-শেধ শাশরত রকাস শশ  

প্রদাে সায়পয়ক্ষ । 

১০-৩০ শদে োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

17.  
বাাংলায়দর্ জাে শাল অব রসশরকালচার 

সরবরা । 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-মূল্য পশরয়র্াধ-

সরবরা ।  

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

রদয়র্র অিযন্তয়রেঃ 

ব্যশিগত-১০০.০০  

প্রাশতষ্ঠাশেক-২০০.০০  

আন্তজশাশতকেঃ $ 40.00 

 ৫-৩০ শদে োমেঃ রমােঃ কামরম্নল ইসলাম 

পদবীেঃ শসশেের লাইয়েশরোে 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৯৯৬৯৮৮২ 

ই-রমইলেঃ kamrul.m2@gmail.com 

 



২.২ প্রাশতষ্ঠাশেক রসবা 

ক্র. োং 
রসবার োম রসবা প্রদাে পিশত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

রসবার মূল্য এবাং পশরয়র্াধ 

পিশত 

রসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  
উন্নত তুঁতজাত, তুঁতচাষ পিশত ও পশরচর্ শা 

সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে। 

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-সাংশিষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৫ শদে োমেঃ ফারুক আহমেদ 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭৩৩ ২৫৭৯১৩  

ই-রমইলেঃ moistfaruk@gmail.com 

2.  
উন্নতজায়তর তুঁতজাত ও তুঁত কাটি শাংস 

সরবরা । 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-মূল্য পশরয়র্াধ 

(প্রয়র্াজয রক্ষয়ত্র )-সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

প্রশত মে ৫০/= (পঞ্চার্) োকা  

 

৫-১০ শদে 

(পশরবতশের্ীল)। 

(য়মৌসুমশিশিক ও 

সরবরা  থাকা 

সায়পয়ক্ষ ) 

োমেঃ ফারুক আহমেদ 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭৩৩ ২৫৭৯১৩  

ই-রমইলেঃ moistfaruk@gmail.com 

3.  
তুঁতগায়ছর ররাগ-বালাই ও কীের্ত্রু দমে 

সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে। 

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৫ শদে োমেঃ ফারুক আহমেদ 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭৩৩ ২৫৭৯১৩  

ই-রমইলেঃ moistfaruk@gmail.com 

4.  
ররর্মকীয়ের জাত, পলুপালে, শেম 

উৎপাদে সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে। 

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৩ শদে োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

5.  
উন্নত ররর্মকীয়ের জাত ও  শেম 

সরবরা । 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-মূল্য পশরয়র্াধ 

(প্রয়র্াজয রক্ষয়ত্র)-সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য 

 

৫-১০ শদে 

(য়মৌসুমশিশিক ও 

সরবরা  থাকা 

সায়পক্ষক্ষ) 

োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

6.  
ররর্মকীয়ের ররাগ-বালাই ও কীের্ত্রু দমে 

সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে। 

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৫ শদে োমেঃ আ তাব উদ্দীে 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রমইলেঃ aftabbsrti@gmail.com 

7.  
ররর্মচায়ষর মাটি ও তুঁতপাতার গুণগত 

মাে পরীক্ষণ ও পরামর্ শ প্রদাে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে ও েমুো সরবরা -

পশরচালক ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট 

কম শকতশার শেকে  য়ত পরীক্ষণ  লা ল ও 

পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা ।  

 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

কায়জর আকার অনুর্াশে 

শবোমূয়ল্য/শেধ শাশরত মূয়ল্য। 

১০-৩০ শদে োমেঃ রমােঃ সাখাওোত র ায়সে 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৭৪৯৬৪০০ 

ই-রমইলেঃ mithu400sh@gmail.com 



ক্র. োং 
রসবার োম রসবা প্রদাে পিশত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

রসবার মূল্য এবাং পশরয়র্াধ 

পিশত 

রসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

8.  

শবজ্ঞােসম্মতিায়ব ররর্ম গুটি শুকায়ো, 

পশরব ে, সাংরক্ষণ, শরশলাং, শিশোং 

সম্পশকশত পরামর্ শ প্রদাে। 

র ায়েেঃ তাৎক্ষশণক 

শলশখতেঃ শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট কম শকতশার 

শেকে  য়ত পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ১-৫ শদে োমেঃ রমােঃ আব্দুল আশলম 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলেঃ alimbsrti@gmail.com 

9.  
ররর্ম সুতার মাে পরীক্ষণ ও মাে সম্পন্ন 

ররর্ম সুতা উৎপাদয়ে পরামর্ শ প্রদাে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে ও েমুো সরবরা -

পশরচালক ময় াদয়ের অনুয়মাদে- সাংশিষ্ট 

কম শকতশার শেকে  য়ত পরীক্ষণ  লা ল ও 

পরামর্ শ সাংগ্র -সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ৫-১৫ শদে োমেঃ রমােঃ আব্দুল আশলম 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলেঃ alimbsrti@gmail.com 

10.  
দর্ শোথীয়দর প্রশতষ্ঠায়ের কার্ শক্রম 

পশরদর্ শে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-পশরদর্ শয়ের তাশরখ ও 

সমে অবশ তকরণ- পশরদর্ শণ। 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

শবোমূয়ল্য ৩-১০ শদে োমেঃ রমােঃ আব্দুল আশলম 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলেঃ alimbsrti@gmail.com 

11.  ররর্ম পলু পাউোর সরবরা । 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-মূল্য পশরয়র্াধ-

সরবরা । 

শেধ শাশরত ছক, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

প্রশত রকশজ/প্যায়কে ৫০/= 

(পঞ্চার্) োকা র্া 

পশরবতশেয়র্াগ্য। 

৫-৭ শদে োমেঃ আ তাব উদ্দীে 

পদবীেঃ ঊধ শবতে গয়বষণা কম শকতশা (চেঃদােঃ) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রমইলেঃ aftabbsrti@gmail.com 

12.  

ররর্মচাষ শবষেক স্বল্পয়মোদী টিওটি 

প্রশর্ক্ষণ রকাস শ ও ররর্ম সম্প্রসারণ কমী 

প্রশর্ক্ষণ রকায়স শ প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

সাদা কাগয়জ / শেধ শাশরত 

ছয়ক আয়বদে, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

 

বায়রগপ্রই এর শেজস্ব 

ব্যবস্থাপোে-শবোমূয়ল্য 

রকাে প্রশতষ্ঠায়ের চাশ দার 

রপ্রশক্ষয়ত-শেধ শাশরত রকাস শশ  

প্রদাে সায়পয়ক্ষ । 

১০-৩০ শদে োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

13.  
স্বল্পয়মোদী ররর্ম চাষী, শরলার, উইিার, 

ও শপ্রন্টার প্রশর্ক্ষণ রকায়স শ প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

শেধ শাশরত ছয়ক আয়বদে-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-রকাস শ শ  পশরয়র্াধ-

প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

সাদা কাগয়জ / শেধ শাশরত 

ছয়ক আয়বদে, 

ওোেিপ সাশি শস রেস্ক 

 

বায়রগপ্রই এর শেজস্ব 

ব্যবস্থাপোে-শবোমূয়ল্য 

রকাে প্রশতষ্ঠায়ের চাশ দার 

রপ্রশক্ষয়ত-শেধ শাশরত রকাস শশ  

প্রদাে সায়পয়ক্ষ । 

১০-৩০ শদে োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ প্রধান ববজ্ঞাতনক কম শকতশা (চঃদাঃ)  

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 



২.৩ অিযন্তরীণ রসবা 

 

ক্র. োং রসবার োম রসবা প্রদাে পিশত প্রয়োজেীে কাগজপত্র এবাং 

প্রাশিস্থাে 

রসবার মূল্য এবাং 

পশরয়র্াধ পিশত 

রসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  অশজশত ছুটি, শ্রাতি তবমনাদন ছুটি  

শেধ শাশরত  রয়ম আয়বদে- ছুটি শবশধমালা, ১৯৫৯ 

অনুর্াশে পশরচালক ময় াদয়ের অনুয়মাদে-আয়দর্ জাশর। 

শেধ শাশরত  রয়ম আয়বদে, 

প্রর্াসে র্াখা ও 

ওয়েবসাইে 

শবোমূয়ল্য আয়বদে প্রাশির ৭ 

কার্ শশদবয়সর ময়যমে 

োমেঃ রমােঃ  র াদ র ায়সে 

পদবীেঃ স কারী পশরচালক (প্রর্াসে) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১১১৪২৬৭৭ 

ই-রমইলেঃ forhadbsrti@gmail.com 

2.  নেশমশিক ছুটি 

সাদা কাগয়জ আয়বদে- ছুটি শবশধমালা, ১৯৫৯ অনুর্াশে 

র্াখা প্রধায়ের অনুয়মাদন। 

কম শস্থল তযায়গর রক্ষয়ত্র পশরচালক ময় াদয়ের অনুয়মাদে। 

সাদা কাগয়জ আয়বদে শবোমূয়ল্য আয়বদে প্রাশির 

১-২  শদে 

সাংশিষ্ট র্াখা প্রধাে 

3.  মার্তত্ত্বকালীে ছুটি 

সাদ কাগয়জ আয়বদে- মার্তত্ত্বকালীে ছুটি শবএসআর, 

পাে শ-১ এর শবশধ ১৯৭ এবাং অথ শ মন্ত্রণালে এর সমে সমে 

জারীকৃত পশরপত্র অনুর্াশে পশরচালক ময় াদয়ের 

অনুয়মাদে-আয়দর্ জাশর।   

সাদা কাগয়জ আয়বদে, 

োিারী সেদপত্র, পূব শবতী 

মার্তত্ত্বকালীণ ছুটি মঞ্জুরীর 

কশপ (প্রয়র্াজয রক্ষয়ত্র ) 

শবোমূয়ল্য আয়বদে প্রাশির ৭ 

কার্ শশদবয়সর ময়যমে 

োমেঃ রমােঃ  র াদ র ায়সে 

পদবীেঃ স কারী পশরচালক (প্রর্াসে) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১১১৪২৬৭৭ 

ই-রমইলেঃ forhadbsrti@gmail.com 

4.  তিআরএল েঞ্জুর 

সাদা কাগয়জ আয়বদে-অবসর উির ছুটি (Public 

Servants (retirement) Act, 1974) অনুর্ােী  

পশরচালক ময় াদয়ের অনুয়মাদে-আয়দর্ জাশর। 

ছুটির আয়বদেপত্র, 

এসএসশস সেদপত্র, সাশি শস 

বশ  (১১-২০ িে সেড 

কম শচারীয়দর জন্য) ।  

শবোমূয়ল্য আয়বদে প্রাশির ৭ 

কার্ শশদবয়সর ময়যমে 

োমেঃ রমােঃ  র াদ র ায়সে 

পদবীেঃ স কারী পশরচালক (প্রর্াসে) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১১১৪২৬৭৭ 

ই-রমইলেঃ forhadbsrti@gmail.com 

5.  
সাধারণ িশবষ্য ত শবল  য়ত অশগ্রম 

মজু্ঞরী 

শেধ শাশরত  রয়ম আয়বদে-সাংশিষ্ট কশমটির সুপাশরর্-

পশরচালক ময় াদয়ের অনুয়মাদে-আয়দর্ জাশর। 

শেধ শাশরত  রম শবোমূয়ল্য আয়বদে প্রাশির ৭ 

কার্ শশদবয়সর ময়যমে 

োমেঃ রমােঃ আবু তায়লব 

পদবীেঃ শ সাব রক্ষণ কম শকতশা 

র ােেঃ +৮৮০১৭১২২১৮৭৯৮ 

ই-রমইলেঃ talebbsrti@gmail.com 

6.  শসশপএ    য়ত রলাে মজু্ঞরী 

আয়বদে- সাংশিষ্ট কশমটির সুপাশরর্-পশরচালক 

ময় াদয়ের অনুয়মাদে-আয়দর্ জাশর। 

সাদা কাগয়জ আয়বদে শবোমূয়ল্য আয়বদে প্রাশির ৭ 

কার্ শশদবয়সর ময়যমে 

োমেঃ রমােঃ আবু তায়লব 

পদবীেঃ শ সাব রক্ষণ কম শকতশা 

র ােেঃ +৮৮০১৭১২২১৮৭৯৮ 

ই-রমইলেঃ talebbsrti@gmail.com 

7.  
কম শকতশা ও কম শচারীগয়ণর রদয়র্র 

অিযন্তয়র  প্রশর্ক্ষণ প্রদাে। 

মন্ত্রণালে/সাংস্থা/দিরএর চাশ দার রপ্রশক্ষয়ত পশরচালক 

ময় াদয়ের ময়োেেে প্রদাে-আয়দর্ জাশর-প্রশর্ক্ষণ গ্র ণ। 

আয়দর্ শবোমূয়ল্য শেধ শাশরত সময়ের 

ময়যমে 

োমেঃ রমােঃ  র াদ র ায়সে 

পদবীেঃ স কারী পশরচালক (প্রর্াসে) 

র ােেঃ +৮৮০১৭১১১৪২৬৭৭ 

ই-রমইলেঃ forhadbsrti@gmail.com 



 ৩) অশিয়র্াগ ব্যবস্থাপো পিশত (GRS)  

রসবা প্রাশিয়ত অসন্তুষ্ট  য়ল দাশেত্বপ্রাি কম শকতশার সয়ে রর্াগায়র্াগ করুে। শতশে সমাধাে শদয়ত ব্যথ শ  য়ল শেয়ম্নাি পিশতয়ত রর্াগায়র্াগ কয়র আপোর সমস্যা অবশ ত করুে। 

ক্রশমক কখে রর্াগায়র্াগ করয়বে কার সয়ে রর্াগায়র্াগ করয়বে রর্াগায়র্ায়গর ঠিকাো শেষ্পশির সমেসীমা 

১ দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা সমাধাে শদয়ত ব্যথ শ  য়ল   অশিয়র্াগ শেষ্পশি কম শকতশা (অশেক) 

োমেঃ রমা ােঃ মুেসুর আলী 

পদবীেঃ ঊর্ধ্শতে গয়বষণা কম শকতশা 

র ােেঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 

ই-রমইলেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

তিন োে  

২ 
অশিয়র্াগ শেষ্পশি কম শকতশা শেশদ শষ্ট সময়ে 

সমাধাে শদয়ত ব্যথ শ  য়ল   
আশপল কম শকতশা 

সোঃ জাোল উদ্দীন শাহ্ 

পশরচালক (যুগ্ম সশচব) 

বাাংলায়দর্ ররর্ম গয়বষণা ও প্রশর্ক্ষণইন্সটিটিউে, রাজর্া ী। 

র ােেঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 

ই-রমইলেঃ bsrti@bttb.net.bd 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

এক োে  

৩ 
আশপল কম শকতশা শেশদ শষ্ট সময়ে সমাধাে শদয়ত 

ব্যথ শ  য়ল   

মশন্ত্র পশরষদ শবিায়গর অশিয়র্াগ 

ব্যবস্থাপো রসল  

অশিয়র্াগ গ্র ণ রকন্দ্র, ৫োং রগইে 

বাাংলায়দর্ সশচবালে, ঢাকা 

ওয়েব: www.grs.gov.bd   

তিন োে 

 

৪) আপোর (য়সবা গ্র ীতার) কায়ছ আমায়দর (য়সবা প্রদােকারীর)  প্রতযার্া  

 

ক্রশমক 

োং 

প্রশতশ্রুত/কাশিক্ষত রসবা প্রাশির লক্ষয করণীে 

১) স্বোংসম্পূণ শ আয়বদে জমা প্রদাে 

২) র্থার্থ প্রশক্রোে প্রয়োজেীে শ স পশরয়র্াধ করা 

৩) প্রয়র্াজয রক্ষয়ত্র রমাবাইল, রময়সজ/ই-রমইল এর শেয়দ শর্ো অনুসরণ করা   

৪) সাক্ষায়তর জন্য ধার্ শ তাশরয়খ শেধ শাশরত সময়ের পূয়ব শই উপশস্থত থাকা  

৫) অোবশ্যক র াে/তদশবর ো করা   
 

 
স্বাক্ষতরি/-  

রমােঃ জামাল উদ্দীে র্াহ্ 

(যুগ্ম-সশচব) 

পশরচালক 

বায়রগপ্রই, রাজর্া ী। 
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