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ক্র

ম 

মন্ত্রণালয় 

ও দপ্তরেে 

নাম 

উদ্ভাবরনে 

নাম 

উদ্ভাবরনে সংষিপ্ত ষববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

য ৌষিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরয়রে 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম থসূষি 

গ্রহণ কো হরয়রে 

ষকন? হরয় 

র্াকরল তাষেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর াগ্য 

ষকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথাে নাম, 

পদবী, য ান ও 

ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1 কৃষি 

সম্প্রসারণ 

অষিদপ্তর 

মাঠ পর্ যায়ে 

য়েকসই 

(Sustai

nable) 

উৎপাদনের 

জন্য 

অেলাইে 

(agrinet

bd.com) 

এওনেবসাইনে ষেেষমত কৃষি 

ষবিেক আর্ট িনকল ছাপানো 

হে। এখানে য়ে য়কাে ব্যাষি 

য়রষজনেশে কনর এই 

ওনেবসাইনের সদস্য হনে 

কৃষি ষবিনে য়ে য়কাে য়লখা 

ষলখনত পানর। এই 

ওনেবসাইনে ষিত্রসহ 

ফসনলর িাি প্রণালী বণ িো 

করা আনছ। এই 

ওনেবসাইনের মাধ্যনম 

উপসহকারী কৃষি 

কম িকতিাগে অেলাইনে 

ষরনপাে ি ষদনত পারনবে। 

এখানে ষিনের মাধ্যনম 

ফসল উৎপাদে ব্যবস্থার 

পাশাপাষশ কৃষি ষবিেক 

ব্লষগিং এর ব্যবস্থা রনেনছ 

য়মাহাম্মদ শাহ 

আলম উপনজলা 

কৃষি কম িকতিা, 

দাউদকাষি, 

কুষমল্লা 

৯০% - - বাস্তবােেনোগ্য জোব আষরফ 

য়মাহাম্মদ য়মাজানের, 

উপনজলা কৃষি 

অষফসার (এল.আর), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯, 

arif.moj@gm

ail.com 

2 কৃষি 

সম্প্রসারণ 

অষিদপ্তর 

উত্তম য়সাবাে 

য়হল্প য়েস্ক ও 

আত্ম 

মূল্যােে  

সরকাষর অষফনস য়সবা 

গ্রষহতার মূল্যােনের মাধ্যনম 

য়সবার মাে উন্নেে 

সরকাষর য়সবার মাে 

উন্নেে 

য়মাোঃ নূর আলম, 

উপনজলা কৃষি 

কম িকতিা, 

পােগ্রাম, 

লালমষেরহাে 

৮০% - - বাস্তবােেনোগ্য জোব আষরফ 

য়মাহাম্মদ য়মাজানের, 

উপনজলা কৃষি 

অষফসার (এল.আর), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯, 

arif.moj@gm

ail.com 



3 কৃষি 

সম্প্রসারণ 

অষিদপ্তর 

উদ্যাে কৃষি 

উন্নেনে 

েগরবাসীনক 

আধুষেক 

কৃষি (ই-

কৃষি) য়সবা 

প্রদাে 

এর্ট েগর কৃষির ষবষিন্ন ষদক 

য়েমে োস িারী স্থাপে, কৃষি 

উপকরণ প্রাষপ্তর তথ্য, ঢাকা 

শহনর অবষস্থত কৃষি 

সম্প্রসারণ অষিদপ্তর কর্তিক 

পষরিাষলত হর্ট িকালিার 

য়সন্টানরর তথ্য, ছানদ বা 

বারািাে বাগানের পরামশ ি 

ইতযাষদ উপাদাে ষেনে 

উদ্ভাবে। 

এর্ট েগর কৃষির জন্য 

উপকাষর একর্ট উদ্ভাবে 

জোব য়মাোঃ 

আব্দুল্লাহ আল 

মাহমুদ 

উদ্যাে তত্ত্বষবদ, 

ফলষবষি 

হর্ট িকালিার 

য়সন্টার, ঢাকা 

৭০% - - বাস্তবােেনোগ্য জোব আষরফ 

য়মাহাম্মদ য়মাজানের, 

উপনজলা কৃষি 

অষফসার (এল.আর), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯, 

arif.moj@gm

ail.com 

4 কৃষি 

সম্প্রসারণ 

অষিদপ্তর 

কৃষি প্রযুষি 

য়সবা 

প্রদানের জন্য 

উপযুি িািী 

ষেব িািে 

সহজীকরণ 

উপনজলাে িাষির তাষলকা 

ততরী কনর তানদর তথ্য 

সিংরক্ষণ এবিং য়স অনুোেী 

প্রষশক্ষনণর ব্যবস্থা করা 

কৃষি ষবিেক প্রষশক্ষনণ 

কৃিক ষেব িািনে তৈততা 

পষরহার 

য়মা: ষদদারুল 

ইসলাম, ষসষেের 

ইন্সট্রাক্টর, কৃষি 

প্রষশক্ষণ 

ইেষির্টউে, 

য়হামো 

৫০% - - বাস্তবােেনোগ্য জোব আষরফ 

য়মাহাম্মদ য়মাজানের, 

উপনজলা কৃষি 

অষফসার (এল.আর), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯, 

arif.moj@gm

ail.com 

5 কৃষি 

সম্প্রসারণ 

অষিদপ্তর 

সামষেক 

পষতত জষম 

ব্যবহানর 

লাগসই 

প্রযুষি  

পষতত জষম ষিষিত কনর 

িানির আওতাে আো 

পষতত জষম ব্যবহার 

সিংক্রান্ত উদ্ভাবে 

এ য়ক এম হাষসবুল 

হাসাে 

উপনজলা কৃষি 

অষফসার, 

আলমোঙ্গা, 

চুোোঙ্গা 

৬০% - - বাস্তবােেনোগ্য জোব আষরফ 

য়মাহাম্মদ য়মাজানের, 

উপনজলা কৃষি 

অষফসার (এল.আর), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯, 

arif.moj@gm

ail.com 

6 কৃষি 

ষিপণন 

অষিদপ্তর 

খুলনা জেলায় 

জেশকাট 

শাক–সষি 

িাোর 

োতকরণণর 

মাধ্যণম 

কতযণনাত্তর 

ক্ষষত হ্রাস ও  

কৃিণকর আয় 

বৃষি। 

শাক–সষি পঁচনশীল ষিিায় 

তা সরাসষর 

িাোরোতকরণনর পষরিণতয 

জেশকাট পূি যক প্যাণকটোত 

কণর সংষিষ্ট সুপার শপ ও 

জ াক্তাণদর চাষিদা 

জমাতাণিক 

িাোরোতকরণনর মাধ্যণম 

কতযণনাত্তর ক্ষষত হ্রাস ও 

কৃিণকর আয় বৃষি করা। 

জেশকাট শাক–সষি 

িাোরোতকরণণর  

মাধ্যণম জ াক্তাণদর 

চাষিদা পূরণ, কতযণনাত্তর 

ক্ষষত হ্রাস ও কৃিণকর 

আয় বৃষি পাণি। 

জমাোঃ আব্দুস 

ছালাম তরফদার, 

জেলা িাোর 

কম যকতযা, খুলনা।

জমািাোঃ 

৭৪১২৭০৫২২ 

- ২০০০০/–

(ষিশ িাোর)

পাইলটং 

কার্ যক্রম 

প্রষক্রয়ািীন। 

জদশ ব্যাপী 

িাস্তিায়ন জর্াগ্য 

জমাোঃ আব্দুস ছালাম 

তরফদার,  

জেলা িাোর 

কম যকতযা, খুলনা।

জমািাোঃ 

৭৪১২৭০৫২২

email: 

stofder@gm

ail.com 

7 কৃষি 

ষিপণন 

অষিদপ্তর 

চাঁদপুর 

জেলার সদর 

উপণেলায় 

ষিদ্যমান ষিপণন ব্যিস্থায় 

জ ালা অিস্থায় মাঠা ষিপণন 

করা িয়। ফণল তা 

মাঠা জিাতলোতকরণণর  

মাধ্যণম ষিপণন িণল 

জ াক্তার স্বাস্থয িানীর 

ষনয়াে জমাোঃ 

জরোউল ইসলাম, 

িাোর 

 

(পণনর 

িাোর) 

পাইলটং 

কার্ যক্রম 

প্রষক্রয়ািীন। 

জদশ ব্যাপী 

িাস্তিায়ন জর্াগ্য 

ষনয়াে জমাোঃ জরোউল 

ইসলাম,  

িাোর অনুসন্ধানকারী, 

mailto:arif.moj@gmail.com
mailto:arif.moj@gmail.com
mailto:arif.moj@gmail.com
mailto:arif.moj@gmail.com


মাঠা 

জিাতলোত

করণণর 

মাধ্যণম 

স্বাস্থযসম্মত 

উপাণয় 

ষিপণন 

ব্যিস্থা 

প্রচলন। 

েনস্বাণস্থযর েন্য ক্ষষতর 

কারণ িণে। জিাতল 

োতকরণনর মাধ্যণম মাঠা 

ষিপণন করা িণল জক্রতা ও 

ষিণক্রতা উ ণয়র েন্য 

লা েনক িণি।  

ঝুঁষক কণম আসণি এিং 

ষিণক্রতা অষিক লা িান 

িণি। 

অনুসন্ধানকারী, 

চাঁদপুর

জফানোঃ 

 

চাঁদপুর

জফানোঃ 

8 বনরন্দ্র 

বহুমুখী 

উন্নেে 

কর্তিপক্ষ 

য়মাবাইল 

ব্যািংষকিংনের 

মাধ্যনম 

য়সিেন্ত্র 

অপানররের

য়দর িাতা 

প্রদাে 

উদ্ভাষবত উনদ্যাগর্ট বাস্তবাষেত 

হনল য়সি েনন্ত্রর অপানরের 

িাতা ষেম্নরুনপ পষরনশাষিত 

হনবোঃ   

 

১.     য়জাে দপ্তনরর সহকারী 

প্রনকৌশলী কর্তিক স্থােীে 

য়মাবাইল ব্যািংষকিং সুষবিা 

সম্পন্ন ব্যািংনক পৃিক একর্ট 

অপানরের িাতা প্রদাে ষহসাব 

খুলনত হনব। একই সানি য়জাে 

দপ্তনরর আওতািীে প্রষতর্ট 

য়সিেনন্ত্রর অপানরেরগনণর 

য়মাবাইল েম্বনরর ষবপরীনত 

সিংষিষ্ট ব্যািংনকর য়মাবাইল 

ব্যািংষকিং ষহসাব য়খালা 

ষেষিত করনত হনব। এনক্ষনে 

ষেি িাষরত একর্ট ষদনে  য়জাে 

দপ্তনর সকল অপানরের এবিং 

ব্যািংক প্রষতষেষির উপষস্থষত 

ষেষিত কনর প্রনোজেীে 

প্রষশক্ষণ ও প্রনতযক 

অপানরেনরর য়মাবাইল 

ব্যািংষকিং একাউন্ট য়খালার 

উনদ্যাগ গ্রহে করনত হনব। 

 

২.     য়জাে দপ্তনরর কাষরগরী 

ও ষহসাব শাখা হনত হনত 

য়সিেনন্ত্রর অপানরেরগণ 

ঘন্টাষিষত্তক অপানরের 

িাতা প্রাপ্ত হে। প্রিষলত 

পদ্ধষত অনুোেী য়জাে 

অষফস কর্তিক য়মৌসুম 

ষিষত্তক অপানরের িাতা 

প্রস্তুত ও স্থােীে 

ব্যািংনকর মাধ্যনম 

ষহসানব প্রনদে য়িনকর 

মাধ্যনম অপানরের িাতা 

পষরনশাি করা হে। এই 

প্রষক্রো সম্পাদনে 

দীঘ িসূেীতার ফনল সমে 

য়ক্ষপে, কম িঘন্টার 

অপিে হে। অপানরের 

কর্তিক য়িক সিংগ্রহ ও 

ব্যািংক হনত িাতা 

কানলকশনের জন্য 

একাষিকবার 

োতাোনতর ফনল 

অপানরেরনদর য়িাগাষন্ত 

ও ব্যে বৃষদ্ধ হে। 

এছাড়াও প্রতযন্ত এলাকাে 

ব্যািংষকিং সহজলিয ো 

হওোে এবিং অষিকািংশ 

য়ক্ষনে য়সিেনন্ত্রর 

অপানরেরগণ স্বল্প 

ষশষক্ষত ও গ্রাম্য মষহলা 

ে. প্রনকৌোঃ য়মাোঃ 

আবুল কানসম 

তত্ত্বাবিােক 

প্রনকৌশলী 

ষবএমষেএ, 

রাজশাহী। 

 

৬০% 

 

উনদ্যাগর্ট 

বাস্তবােনের 

পূনব ি 

উপকারনিাগী

য়দর প্রষশক্ষে 

প্রদানের জন্য 

য়জাোল দপ্তর 

প্রষত ১০০০০/- 

োকা ব্যে 

হনব।  

 

হযাঁ 

 

হযাঁ 

 

ে. প্রনকৌ: য়মা: আবুল 

কানসম 

তত্ত্বাবিােক প্রনকৌশলী 

ষবএমষেএ, রাজশাহী 

য়ফাে : ০৭২১-৭৬১৪৩০

dmkasem@bmda.

gov.bd 



অপানরের ষবল প্রস্তুনতর পর 

তৎপষরমাে অি ি  সিংষিষ্ট 

ব্যািংনকর অপানরের িাতা 

প্রদাে  ষহসানব এেিাইস সহ 

স্থাোন্তর করনত হনব। য়প্রষরত 

এেিাইনস  অপানরেরগনণর 

য়মাবাইল েম্বনরর ষবপরীনত 

প্রাপ্য িাতার পৃিক ষববরণী 

ষদনত হনব। 

 

৩.     য়জাে দপ্তর হনত প্রাপ্ত 

এেিাইস অনুোেী ব্যািংক 

কর্তিক সিংষটষ্ট অপানরেরনদর 

য়মাবাইল একাউনন্ট অপানরের 

িাতার োকা স্থাোন্তর করা 

হনব। িাতার োকার 

স্থাোন্তনরর একর্ট 

ষেষিতকরণ ক্ষুনদ বাতিা 

সিংষিষ্ট অপানরের ও য়জাে 

দপ্তনরর ষেষদ িষ্ট য়মাবাইল 

েম্বনর য়প্রষরত হনব। এছাড়াও 

িাতার োকা অপানরেরনদর 

য়মাবাইল ব্যািংষকিং ষহসানব 

স্থাোন্তনরর প্রষক্রো সম্পনন্নর 

পর  ব্যািংক কর্তিক একর্ট 

ষববরণী সিংষিষ্ট য়জাে দপ্তনর 

য়প্রষরত হনব। 

 

৪.     অপানরেরগণ তাঁনদর 

সুষবিা অনুোেী য়ে য়কাে সমে 

ষেকেস্থ য়মাবাইল ব্যািংষকিং 

এনজনন্টর ষেকে হনত িাতার 

োকা উনত্তালে করনত 

পারনবে। এনক্ষনে োি-বািংলা 

ব্যািংনকর রনকে ষহসাব 

ব্যবহার করা য়েনত পানর। 

 

হওোে ব্যািংনক 

োতাোনত আগ্রহী য়হাে 

ো।  

 

উনদ্যাগর্ট বাস্তবােনের 

মাধ্যনম অপানরের িাতা 

পষরনশাি প্রষক্রো 

য়মাবাইল ব্যািংষকিং এর 

আওতাে এনে 

সহজীকরণ করা হনব। 

য়সিেনন্ত্রর সিংষিষ্ট 

অপানরেগণনক তানদর 

প্রাপ্য অপানরের িাতা 

য়জাে দপ্তর হনত ষবল 

প্রস্তত ও পানশর পর 

অপানরেরনদর স্ব স্ব 

য়মাবাইল ব্যািংক ষহসানব 

স্থাোন্তর কনর য়দো হনব। 

অপানরেরগণ তাঁনদর 

সুষবিা অনুোেী য়ে য়কাে 

সমে ষেকেস্থ য়মাবাইল 

ব্যািংষকিং এনজনন্টর 

ষেকে হনত িাতার োকা 

উনত্তালে করনত 

পারনবে। ফনল 

অপানরেরনদর োতাোত 

য়িাগাষন্ত হ্রাস, সাষব িক 

ব্যে ও কম িঘন্টার সাশ্রে 

হনব। 

 

 



     বষণ িত উদ্ভাবেী উনদ্যাগর্ট 

বাস্তবাষেত হনল 

অপানরেরনদর োতাোত 

য়িাগাষন্ত, ব্যে ও কম িঘন্টার 

সাশ্রে হনব। অথ্যিাৎ সমে, ব্যে 

ও োতাোত কম হনব। 

এছাড়াও সম্পূণ ি প্রষক্রো 

সম্পাদনে স্বচ্ছতা িাকাে 

অপানরের িাতা পষরনশানি 

দুেীষতর য়কাে সুনোগ িাকনব 

ো।  

9 বনরন্দ্র 

বহুমুখী 

উন্নেে 

কর্তিপক্ষ 

ইনলকট্রষেক 

পদ্ধষতনত 

গুদাম হনত 

য়সিেন্ত্র 

রক্ষোনবক্ষনণর 

মালামাল 

সরবরাহ ও  

প্রাষপ্ত 

ষেষিতকরণ। 

উদ্ভাষবত উনদ্যাগর্ট বাস্তবাষেত 

হনল য়সিেনন্ত্রর য়মরামত ও 

রক্ষোনবক্ষনের জন্য গুদাম হনত 

েন্ত্রািংশ/মালামাল সরবরাহ 

প্রষক্রো ষেম্নরুনপ সম্পাষদত 

হনবোঃ 

 

১.    সিংষিষ্ট অপানরের য়জাে 

দপ্তনর সমস্যা/অষিনোগ 

জাোনোর পর দাষেত্বপ্রাপ্ত 

মাঠকমী সনরজষমনে য়সিয্ন্ত্ন্ত্র 

পষরদশ িে করনবে এবিং প্রনোজয 

য়ক্ষনে প্রনোজেীে 

েন্ত্রািংশ/মালামানলর িাষহদা 

প্রস্তুতপূব িক ষেেন্ত্রণকারী উপ-

সহকারী প্রনকৌশলীর ষেকে 

দাষখল করনবে। উপ-সহকারী 

প্রনকৌশলী প্রাপ্ত িাষহদার 

প্রনোজেীেতা োিাইনের পর 

অনুনমাদনের জন্য সহকারী 

প্রনকৌশলীর ষেকে উপস্থাপে 

করনবে। সহকারী প্রনকৌশলী 

িাষহদার্ট অনুনমাদেপূব িক 

সরবরানহর ষেনদ িশোসহ গুদানম 

য়প্ররণ করনবে।  

 

                   য়সিেন্ত্র 

পষরিালো ও 

রক্ষোনবক্ষনের জন্য 

দাষেত্বপ্রাপ্ত মাঠকমীর 

িাষহদার ষবপরীনত 

প্রনোজে অনুোেী খুিরা 

েন্ত্রািংশ ও মালামাল 

সিংষটষ্ট য়সিেনন্ত্রর 

ষবপরীনত বরাদ্ধ ও 

সরবরাহ য়দওো হে। 

বতিমাে প্রষক্রোে য়জাে 

দপ্তর হনত দাষেত্বপ্রাপ্ত 

মাঠকমী য়সিেনন্ত্রর 

ষেরষবষচ্ছন্ন পষরিালোর 

তদারষক কনরে এবিং 

রক্ষোনবক্ষনের জন্য 

য়জাোল গুদাম প্রনোজেীে 

েন্ত্রািংশ ও মালামানলর 

িাষহদা দাষখল কনরে। 

মাঠকমীর িাষহদার 

ষবপরীনত উপ-সহকারী 

প্রনকৌশলী কর্তিক োিাই 

এবিং সহকারী প্রনকৌশলী 

কর্তিক বরানদ্ধর পর গুদাম 

হনত সিংষিষ্ট য়সিেনন্ত্রর 

ষবপরীনত েন্ত্রািংশ ও 

এোমুল কাষদর 

ষেব িাহী প্রনকৌশলী 

ষবএমষেএ, 

রাজশাহী। 

 

ব্যবস্থাপো 

সফেওেযার 

ষেম িাণ করনত 

হনব। 

 

উনদ্যাগর্ট 

বাস্তবােনের 

পূনব ি 

উপকারনিাগী

য়দর প্রষশক্ষে 

প্রদানের জন্য 

য়জাোল দপ্তর 

প্রষত ১০০০/- 

োকা ব্যে 

হনব।  

 

- 

 

হযাঁ 

এোমুল কাষদর 

ষেব িাহী প্রনকৌশলী 

ষবএমষেএ, রাজশাহী। 

য়ফাে :  ০১৭১১৭৩৬৪১২ 

enamulkadir@b

mda.gov.bd 



২.     গুদামরক্ষক েিােি 

কর্তিপনক্ষর ষেনদ িশো য়মাতানবক 

মাঠকমীর মাধ্যনম িাষহদাকৃত 

েন্ত্রািংশ/মালামাল সরবরাহ 

করনবে। একই সানি 

সরবরাহকৃত েন্ত্রািংনশর তাষলকা 

ও কম ি সম্পাদনের সমেসীমা 

উনল্লখপূব িক য়সিেনন্ত্রর 

অপানরের, দাষেত্বপ্রাপ্ত 

য়মকাষেক, উপ-সহকারী 

প্রনকৌশলী এবিং সহকারী 

প্রনকৌশলীর ষেকে একর্ট 

এসএমএস য়প্ররণ কনর অবষহত 

ও ষেষিত করনবে।  

৩.     য়মকাষেক কর্তিক গুদাম 

হনত েন্ত্রািংশ/মালামাল 

গ্রহেপূব িক ষেি িাষরত সমেসীমার 

মনধ্য য়মরামত কাজ সম্পন্ন 

করনবে এবিং ষেেন্ত্রেকারী উপ-

সহোঃ প্রনকৌশলীনক উহা অবষহত 

করনবে। উপ-সহোঃ প্রনকৌশলী 

ষবিের্ট োিাইপূব িক য়সিেন্ত্র 

য়মরামনত ব্যবহৃত মালামানলর 

তাষলকা ও পষরমাে উনল্লখ কনর 

য়সিেনন্ত্রর অপানরের, 

গুদামরক্ষক ও সহকারী 

প্রনকৌশলীর ষেকে  

এসএমএনসর মাধ্যনম কম ি 

সম্পাদে ষেষিত করনবে। 

য়কাে কারনণ ষেি িাষরত সমনের 

মনধ্য য়মরামত কাজ সম্পাদে 

সম্ভব ো হনল য়সোও সিংষিষ্ট 

অপানরের ও সহকারী 

প্রনকৌশলীনক এসএমএনসর 

মাধ্যনম অবষহত করনবে। 

 

৪.     উপ-সহকারী প্রনকৌশলী 

মালামাল সরবরাহ করা 

হে।  দাষেত্বপ্রাপ্ত মাঠকমী 

সরবরাহকৃত েন্ত্রািংশ ও 

মালামাল গুদাম হনত 

উনত্তালে কনর সিংষিষ্ট 

য়সিেন্ত্র য়মরামত  ও 

রক্ষোনবক্ষনের কানজ 

ব্যবহার কনরে। এনক্ষনে 

য়সিেনন্ত্রর য়মরামত ও 

রক্ষোনবক্ষনের জন্য ষক 

পষরমাে ও ষক ষক 

েন্ত্রািংশ/মালামাল বরাদ্ধ ও 

ব্যবহার হে তা সিংষিষ্ট 

য়সিেনন্ত্রর অপানরের 

স্বচ্ছতার সানি জােনত 

পানরে ো ফনল 

উপকারনিাগীনদর   সানি 

য়জাে দপ্তনরর ভূল 

য়বাঝাবুষঝ এবিং 

সরবরাহকৃত েন্ত্রািংশ/ 

মালামানলর অপব্যবহার 

হনে িানক। এছাড়াও 

অনেক সমে সিংষিষ্ট 

অপানরেরগণ অষফস 

কর্তিক সরবরাহকৃত 

মালামাল েিােিিানব ো 

য়পনে ক্ষষতগ্রস্থ হে।   

 

বষণ িত উদ্ভাবেী উনদ্যাগর্ট 

বাস্তবাষেত হনল 

কর্তিপনক্ষর কম ি সম্পাদে 

প্রষক্রোর স্বচ্ছতা বৃষদ্ধ 

পানব এবিং সরবরাহকৃত 

েন্ত্রািংশ/মালামানলর 

অপিে ও অপব্যবহার 

য়রাি করা সম্ভব হনব। 

ফনল কর্তিপনক্ষর য়সিেন্ত্র 



কর্তিক য়প্রষরত কম ি সম্পাদে 

এসএমএস প্রাষপ্তর পর প্রাপ্ত 

এসএমএনসর ষববরণ অনুোেী 

গুদাম রক্ষক অব্যবহৃত 

েন্ত্রািংশ/মালামাল মাঠনফরত 

মজুদভুি করনবে। একইসানি 

য়মরামত কাজ সম্পাদনের 

ষবিের্ট ষলষপবদ্ধ রাখনবে। 

 

     বষণ িত উদ্ভাবেী উনদ্যাগর্ট 

বাস্তবাষেত হনল কর্তিপনক্ষর কম ি 

সম্পাদে প্রষক্রোর স্বচ্ছতা বৃষদ্ধ 

পানব এবিং সরবরাহকৃত 

েন্ত্রািংশ/মালামানলর অপিে ও 

অপব্যবহার য়রাি করা সম্ভব 

হনব। ফনল কর্তিপনক্ষর য়সিেন্ত্র 

রক্ষনাণিক্ষণ ব্যে হ্রাস পানব। 

রক্ষোনবক্ষে ব্যে হ্রাস 

পানব। 

10 িাংলাণদশ 

কৃষি 

গণিিণা 

ইনষিটউ

ট 

মাটর নমুনা 

দ্রুততম 

সমণয় 

পরীক্ষণ। 

BARI analysis 

manager িণি একট 

mobile apps, র্া 

BARI ওণয়ি সাইণট 

পাওয়া র্াণি । অযাপসট 

খুলণল নমুনা জপ্ররণ, 

নমুনার অগ্রগষত, নমুনা 

ফলাফল, জর্াগাণর্াগ, ও 

অন্যান্য ষশণরানাম গুষল 

পাওয়া র্াণি। নমুনা 

জপ্ররণ িণে ষিক করণল 

ষক ষক ষিণিিণনর েন্য 

ষক নমুনা পাঠাণনা িণি 

তার নাম আসণি। 

অতপরোঃ নমুনার সংখ্যা, 

মূল্য ও ফলাফল গ্রিণনর 

সম্ভাব্য তাষর  আসণি। 

নমুনা ষিণিিণণর 

অগ্রগষত স্বংষক্রয়  াণি 

ম্যাণসে ষিণসণি আসণি। 

মাটণত অষিক সার 

প্রণয়াগ  করণল  মাট 

দূিণ িয়, ফসণলর 

গুণাগুণ নষ্ট িয় ও 

কৃিক 

অর্ যননষতক াণি 

ক্ষষতগ্রস্থ িয়। 

পক্ষান্তণর কম মাত্রার 

সার প্রণয়াগ  করণল  

ফলন কম িয়। কৃিক 

ফসণল সঠিক সমণয় 

সুিম মাত্রার সার 

প্রণয়াগ করণল অষিক 

ফলন পায়। ষকন্তু 

নমুনা জপ্ররণ, ষিল 

পষরণশাি ও ফলাফল 

গ্রিন প্রষক্রয়া অণনক 

জক্ষণত্র দীর্ য জময়াদী ও 

ব্যয় সাণপক্ষ। নমুনা 

জপ্ররণ জর্ণক শুরু কণর 

ড. মুিাম্মদ  

মাসুদুজ্জামান 

মাসুদ, ঊর্ধ্যতন 

বিজ্ঞাষনক 

কম যকতযা, 

মৃষত্তকা ষিজ্ঞান 

ষি াগ, 

ষিএআরআই, 

গােীপুর।  

 

অর্ য 

প্রাষপ্তর 

সাণপণক্ষ 

কার্ যক্রম 

শুরু িণি 

 

২০০০০০০/

- (ষিশ 

লক্ষ) 

অর্ য প্রাষপ্ত 

সাণপণক্ষ 

োনুয়াষর 

মাণস 

িযাঁ, িাস্তিায়ন 

সম্ভি। 

নূর জমািাম্মদ, 

বিজ্ঞাষনক কম যকতযা, 

জমািাইল-

০১৭১৭৩৫৪৩৪১ 

ও ই-জমইল: 

nur.m@bari.

gov.bd 



একট একাউন্ট নম্বণর 

টাকা প্রদান করণল 

নমুনাটর ফলাফল পাওয়া 

র্াণি। ল্যািণরটরীণত শ্রম 

ষি ােণনর মাধ্যণম 

কােগুষল সংষিষ্ট 

কমীণদর দ্বারা সম্পন্ন 

করা িণি। প্রণতযক 

ষি ােণন সংষিষ্ট কমী 

র্ার র্ার ষনে িাপ সম্পন্ন 

িণল সফটওয়যার এর 

মাধ্যণম পরিতী কমীণক 

অিষিত করণিন। ফণল 

সমস্ত প্রষক্রয়াট দ্রুত 

সম্পন্ন িণি। 

ষিণশস্নিণনর ফলাফল 

সরিরাি পর্ যন্ত সকল 

প্রষক্রয়া র্ষদ 

ষডষেটাল পিষতণত 

করা িয়, তািণল 

প্রষক্রয়াট সিে ও 

দ্রুততম সমণয় িণি। 

11 িাংলাণদশ 

িান 

গণিিণা 

ইনষিটউ

ট 

“রাইস 

নণলে 

ব্যাংক 

(আরণকষি)” 

জমািাইল 

অযাপস 

রাইস নণলে ব্যাংক একট 

ডায়নাষমক জমািাইল অযাপস 

র্া জমািাইলষ ষত্তক  জ্ঞান 

 ান্ডার র্াণত আধুষনক িান 

চাি সম্পষকযত উদ্ভাষিত 

প্রযুষক্ত ও কলাণকৌশল 

সষন্নণিষশত আণছ। িান 

উৎপাদণনর সি যণশি প্রযুষক্ত 

ও জ্ঞান সংণর্ােন কণর 

রাইস নণলে ব্যাংক 

আধুষনকায়ন করা িণয়ণছ  

িান উৎপাদন বৃষির েন্য 

মাঠ পর্ যাণয় আধুষনক 

িান উৎপাদন প্রযুষক্তর 

সঠিক তথ্য প্রণয়ােন। 

কৃিণকর িাণত আধুষনক 

প্রযুষক্ত জপৌুঁছাণনার ব্যিস্থা 

ষনষিত করার লণক্ষয 

গণিিণা প্রষতষ্ঠান এিং 

মাঠ পর্ যাণয় ফলন 

ব্যিিান হ্রাসকরণণ  

অযাপসট সিণে, দ্রুত ও 

প্রায় ষিনা  রণচ তথ্য 

প্রদাণনর জক্ষণত্র 

শষক্তশালী মাধ্যম 

ষিণসণি কাে করণি 

  ১. এস. এম. 

জমাস্তাষফজুর 

রিমান, ষসণিম 

এনাষলি, 

আইষসট জসল, 

কৃষি পষরসংখ্যান 

ষি াগ  

 

৭০% ৪.৫০ লক্ষ  

(চার লক্ষ 

পঞ্চাশ িাোর) 

টাকা 

অণটাির’ ২০১৭ সারা জদণশ 

িাস্তিায়নণর্াগ্য 

ড. জমাোঃ শািোিান 

কিীর, মিাপষরচালক 

০১৭১২২৮০০৮৩ 

dg@brri.gov.bd 
 

12 িাংলাণদশ 

িান 

গণিিণা 

ইনষিটউ

ট 

িাণনর জরাগ 

দমণন 

সতকযিাতযা ও 

ব্যিস্থাপনা  

 
 

ব্লাি ছত্রাকেষনত একট 

জরাগ র্া আমন জিাণরা 

জমৌসুণম জিশী িণয় র্াণক। 

চারািস্থা জর্ণক িান পাকার 

আগ পর্ যন্ত জর্ণকান সময় এ 

জরাগট জদ া র্ায়। সািারণত 

কৃিক র্ ন েষমণত এ 

কৃিকণদর আগাম 

সতকযতামূলক ব্যিস্থার 

অংশ ষিণসণি ফসণলর 

ব্যপক ক্ষষত জর্ণক রক্ষা 

পাণি। দ্রুত ও সঠিক 

সমণয় উক্ত উদ্ভািনী 

উণদ্যাগ গ্রিণণর ফণল 

উষদ্ভদ জরাগতত্ত্ব 

ষি াগ, ষি, 

গােীপুর 

১০০% প্রণর্ােয নয় অণটাির’ ২০১৭ সারা জদণশ 

িাস্তিায়নণর্াগ্য 

ড. জমাোঃ শািোিান 

কিীর, মিাপষরচালক 

০১৭১২২৮০০৮৩ 

dg@brri.gov.bd 

mailto:dg@brri.gov.bd
mailto:dg@brri.gov.bd


জরাণগর উপষস্থষত সনাক্ত 

কণরন,  ত ন েষমর 

ফসণলর ব্যাপক ক্ষষত িণয় 

র্ায়।  

কৃিক আষর্ যক াণি 

লা িান িণি  ও 

ফসণলর ফলন বৃষি পাণি  

1

3 

তুলা 

উন্নয়ন 

জিাড য 

চািীণদর 

জদারণগাড়ায় 

তুলাচাি 

প্রযুষক্ত 

তুলা উন্নয়ন জিাড য ইউষনট 

কার্ যালণয় ব্লক ষ ষত্তক 

চািীণদর দল গঠন করা 

িণি। ফণল প্রষত সপ্তাণি 

আণলাচনার মাধ্যণম িাণত 

কলণম সমস্যার সমািান। 

পাশাপাষশ তুলাচাণির ষিষ ন্ন 

ছষিযুক্ত জমািাইল এযাপস ও 

কষম্পউটাণর ব্যিিারণর্াগ্য 

ছষিযুক্ত উপস্থাপন বতষর। 

জমািাইল এযাপস ইউষনয়ন 

ষডষেটাল জসন্টার, ইউষনট 

অষফণস জপ্ররণ। 

প্রযুষক্ত িস্তান্তর সিে 

িণি এিং টষসষ  হ্রাস 

পাণি। 

ড. জমাোঃ ফ ণর 

আলম ইিণন 

তাষিি 

উপ-পষরচালক, 

তুলা উন্নয়ন জিাড য, 

ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা  

৫০% ১০,০০০০০/- পাইষটং পর্ যাণয় 

আণছ। 

জুলাই,২০১৭ 

িযাঁ ড. সীমা কুন্ডু 

কীট পতঙ্গ ষিণশিজ্ঞ 

জফান  :  ৯১১২৮৭১ 

জমািাইল: 

০১৭১৮০৪১৪৩৭ 

drsimakundu@

gmail.com 
 

14 তুলা 

উন্নয়ন 

জিাড য 

িীেতুলা 

ষিক্রণয় ই-

জসিা 

 ইউষনট অষফস কর্তযক 

তুলাচািীর নাম ঠিকানাসি 

ডাটাণিে বতষর; 

 ডাটা জোন অষফণস 

জপ্ররণ; 

 প্রিান তুলা উন্নয়ন 

কম যকতযা, চািীর এিং 

তুলাচাণির তথ্য ষেনার 

প্রষতষনষিণক জপ্ররণ; 

 ষেনার কর্তযক তুলা 

ক্রণয়র তাষর , সময় এিং 

স্থান সংষিষ্ট ইউষনট 

অষফসার এিং চািীণক ও 

ইউষনট অষফসার কর্তযক 

চািীণক এসএমএস এর 

মাধ্যণম জপ্ররণ; 

 চািী কর্তযক িীেতুলা 

ষিক্রয়। 

 িীেতুলা ষিক্রণয় সময় 

এিং জ াগাষন্ত হ্রাস পাণি 

এিং টষসষ  হ্রাস পাণি। 

 

পািষলক প্রাইণ ট 

পাট যনারশীণপর উন্নয়ন 

র্টণি। 

ড. সীমা কুন্ডু 

কীট পতঙ্গ 

ষিণশিজ্ঞ 

তুলা উন্নয়ন জিাড য, 

ঢাকা অঞ্চল, 

ঢাকা। 

 

 

৫০% 

 

৫,০০০০০/- 

পাইষটং পর্ যাণয় 

আণছ। 

জুলাই,২০১৭ 

িযাঁ ড. সীমা কুন্ডু 

কীট পতঙ্গ ষিণশিজ্ঞ 

জফান  :  ৯১১২৮৭১ 

জমািাইল: 

০১৭১৮০৪১৪৩৭ 

drsimakundu@

gmail.com 
 

15 তুলা 

উন্নয়ন 

আঁশ তুলা 

খুচরা ষিক্রণয় 

 কটন এণগ্রানষমষ্ট গ্রািকগণ জকান জ াগাষন্ত 

ছাড়া সিণে জসিা পাণি 

জমাোঃ শামসুল িারী 

কটন এণগ্রানষমষ্ট 

১০০% ৫০,০০০/-  জরপষলণকশন 

চলণছ। 

তুলা উন্নয়ন 

জিাণড যর 

ড. সীমা কুন্ডু 

কীট পতঙ্গ ষিণশিজ্ঞ 



জিাড য ওয়ানিপ 

সাষ যস 

ষিক্রয় কষমট ও জষ্টার 

ইনচােয সমন্বণয় খুচরা 

আঁশতুলা ষিক্রয় জসল গঠন 

করণিন; 

  ামাণরর প্রিান 

ফটণক ব্যানার টাষনণয় 

েনগণণক আঁশতুলা 

ষিক্রণয়র তথ্য অিষিত করা 

িণি। 

 একট চাষিদাপত্র 

বতষর করা িণি জক্রতা 

ষিক্রয় জসণল আগমন করত 

জসণলর সিণর্াষগতায় ফম য 

পূরণপূি যক তাৎক্ষষনক াণি 

দাষ ল করণত পারণিন; 

 ষিক্রয় জসল 

তাৎক্ষষনক আঁশতুলার 

মজুদ র্াচাইপূি যক 

ওয়ানিপ ষিক্রয় জসিা 

প্রদান করণিন। 

এিংটষসষ  হ্রাস পাণি। 

 

তুলা গণিিণা 

 ামার 

শ্রীপুর, গােীপুর 

জসণেম্বর,২০১৭ সকল গণিিণা 

জকণে। 

জফান  :  ৯১১২৮৭১ 

জমািাইল: 

০১৭১৮০৪১৪৩৭ 

drsimakundu@

gmail.com 
 

16 মৃষত্তকা 

সম্পদ 

উন্নেে 

ইেষির্টউ

ে 

অম্লযুক্ত 

মাটর 

ব্যিস্থাপনা 

মাটর অম্লত্ব ব্যিস্থাপনার 

ষনষমণত্ত একট  জমািাইল 

আপস বতষর করা িণি র্া 

কষম্পউটার এিং স্মাট য 

জফাণন ব্যিিার করা র্াণি। 

 

সংষিষ্ট এলাকার ভূষমণশ্রষণ 

ও বুনটষিষত্তক মৃষত্তকার 

অম্লমাণনর োোনবজ 

ততষরপূিক সফট্ওেযানর 

সষন্নণিশ করা িণি এিং 

ষনয়ষমত িালনাগাদ করা 

িণি। 

 

অযাপসট ব্যিিার কণর 

সংষিষ্ট এলাকার 

োোনবনজর তথ্য জর্ণক 

       ষিদ্যমান ব্যিস্থায় 

কৃিণকর জদারণগাড়ায় 

জসিাদাণনর ব্যিস্থা না 

র্াকায় কৃিকণক মাটর 

অম্লত্ব  সম্পষকযত 

সমািাণনর েন্য জেলা 

জকষেক অষফণস  

র্াতায়াত করণত িয়। 

তদুপষর কৃিণকর 

অণসচতনতার কারণণ 

সময়মত জসিা গ্রিণ 

কণরন না। ফণল অম্লত্ব 

ব্যিস্থাপনায় ত্রুট র্াকার 

কারণণ ফলন হ্রাণসর 

পাশাপাষশ  েষমর   

উব িরতা নষ্ট িয় এিং 

প্রণয়াগকৃত সাণররও 

১। জমািাম্মদ 

মষনরুজ্জামান  

উর্ধ্যতন বিজ্ঞাষনক 

কম যকতযা  

মৃষত্তকা সম্পদ 

উন্নয়ন 

ইনষিটউট, 

জকেীয় 

গণিিণাগার,ঢাকা 

। 

 

২। ড. জমা: লুৎফর 

রিমান  

বিজ্ঞাষনক 

কম যকতযা 

মৃষত্তকা সম্পদ 

উন্নয়ন 

১০ % বাস্তবােনের 

জন্য 

পষরকল্পো 

গ্রহণ করা 

হনেনছ ষকন্তু 

অদ্যাবষি 

য়কাে অি ি ব্যে 

হেষে। 

বাস্তবােনের জন্য 

পাইলে কম িসূষি 

অে অি ি বছনরর 

মনধ্য 

বাস্তবােনের 

পষরকল্পো গ্রহণ 

করা হনেনছ। 

বাস্তবােেনোগ্য জমািাম্মদ 

মষনরুজ্জামান 

উর্ধ্যতন বিজ্ঞাষনক 

কম যকতযা 

মৃষত্তকা সম্পদ উন্নয়ন 

ইনষিটউট, জকেীয় 

গণিিণাগার,ঢাকা । 

য়মাবাইল:০১৭১২১৮৯

১৩৭ 

ইনমইল: 

moniruzzaman

@srdi.gov.bd 



মাটর অম্লণত্বর মাত্রা ইনপুট 

জদয়ার মাধ্যণম 

স্বয়ংষক্রয় াণি চুন প্রণয়াণগর 

মাত্রা োনণত পারণি। 

 

র্াণদর স্মাট য জফান জনই তারা 

ইউষডষস এর সিায়তায় জসিা 

গ্রিন করণত পারণি। 

 

সংষিষ্ট সকলণক অযাপস 

ব্যিিার ষিিণয় প্রষশক্ষণ 

প্রদান করা িণি।  

অপচয় িয়। ইনষিটউট, 

জকেীয় 

গণিিণাগার,ঢাকা 

। 

 

 

17 বািংলানদশ 

কৃষি উন্নেে 

কনপ িানরশে 

(ষবএষেষস) 

স্বল্প খরনি 

অষিক ফসল 

উৎপাদনে 

কৃিনকর য়সি 

ষবদ্যালে। 

স্বল্প খরনি AWD 

(Alternating 

watering and 

Drying) 

বষণ িত উনদ্যানগর কারনণ 

কৃিক র্টম গঠে কনর 

তানদর সুষবিাজেক সমনে 

সুষবিাজেক স্থানে তানদর 

বুঝারমত অবস্থাে উঠাে 

তবঠক কনর AWD 

পদ্ধষত সম্পিনক িারণা লাি 

করণত পারণি। এনত 

কৃিনকর য়সনির খরি 

কমনব এবিং পাষের অপিে 

য়রাি হনব।  

জোব হুসাইে 

মুহাম্মদ 

খাষলদুজ্জামাে, 

সহকারী প্রনকৌশলী 

(ক্ষুদ্রনসি) ষবএষেষস, 

সুোমগঞ্জ য়জাে, 

সুোমগঞ্জ।  

য়মাবাইল :  

০১৭২৩২০৩৭০৩ 

৩০% পাইলর্টিং এর 

জন্ে ইনতামনধ্য 

৩০ (ষেশ) 

হাজার োকা 

খরি হনেনছ।  

প্রািষমক িানব 

পাইলর্টিং সম্পন্ন 

কনর ০৬/০৮/২০১৭ 

তাষরনখ য়শানকষসিং 

করা হনেনছ। 

পুেরাে পাইলর্টিং 

এর ষসদ্ধান্ত গৃহীত 

হনেনছ।  

হযাঁ জোব আশুনতাি লাষহড়ী 

মহাব্যবস্থাপক, সার 

ব্যবস্থাপো ষবিাগ, 

ষবএষেষস, ঢাকা। 

০১৭১১৮৬৮০১৩ 

gm.fert.badc

@gmail.com 

18 বািংলানদশ 

কৃষি উন্নেে 

কনপ িানরশে 

(ষবএষেষস) 

ষেষজোল 

পদ্ধষতনত 

কৃিনকর ষেকে 

ষবএষেষসর 

মােসম্পন্ন বীজ 

সরবরাহ 

ষেষিত করণ। 

বষণ িত উনদ্যানগর মাধ্যনম 

সিংস্থার উৎপাষদত, সিংগৃহীত ও 

মজুদকৃত বীনজর তথ্য কৃিনকর 

য়মাবাইল/ ওনেবসাইনে প্রদাে 

করা।  

বষণ িত উনদ্যানগর কারনণ 

সিংস্থার উৎপাষদত বীনজর 

মজুদ ও সরবরাহ তথ্য 

কৃিনকর য়মাবাইল/ 

ষবএষেষসর ওনেবসাইনে 

প্রাদানের ফনল কৃিক 

সহনজই বীনজর মজুনদর 

পষরমাণ য়জনে ষেকেতম 

বীজ ষবক্রেনকন্দ্র য়িনক 

বীজ সিংগ্রহ করনত পারনব। 

এনত বীনজর মজুদ/মূল্য 

জাোর জন্য ষবক্রে য়কনন্দ্র 

আসার প্রনোজে হনব ো। 

ফনল কৃিনকর সমে, অি ি 

জোব োঈমা 

পারিীে, ষসষেের 

সহকারী পষরিালক 

(বীষব) ষবএষেষস, 

িাঁপাইেবাবগঞ্জ 

য়মাবাইল  

০১৭২০১৯২৭৫৭ 

৩০% পাইলর্টিং এর 

জন্য ইনতামনধ্য 

৩০ (ষেশ) 

হাজার োকা 

খরি হনেনছ।  

পাইলর্টিং িলমাে  হযাঁ জোব আশুনতাি লাষহড়ী 

মহাব্যবস্থাপক,  

সার ব্যবস্থাপো ষবিাগ, 

ষবএষেষস, ঢাকা। 

০১৭১১৮৬৮০১৩ 

gm.fert.badc

@ 

gmail.com 



ও োতাোত (TVC) 

কমনব।  

19 িীে 

প্রতযয়ন 

এণেন্সী 

 

Online 

Seed 

Testing 

Result 

Software 

এই সফটওয়যাণরর মাধ্যণম 

সরকাষর ও জিসরকাষর 

প্রষতষ্ঠান কর্তযক প্রদত্ত িীে 

পরীক্ষার ফলাফল 

তাৎক্ষষনক াণি োনা র্াণি। 

জকষেয় িীে পরীক্ষাগার 

এর কাণের গষতশীলতা 

আনয়ন, সময় সাশ্রয় 

এিং গুণগতমাণনর 

পষরিতযন  

জমা: শিীদুল 

ইসলাম  ান 

প্রিান িীে 

প্রযুষক্তষিদ 

িীে প্রতযয়ন 

এণেন্সী 

গােীপুর 

 

৫০% প্রায় 

আনুমাষনক  

৩,০০,০০০ 

(ষতন লক্ষ ) 

টাকা। 

না হযাঁ মর্া: শহীদুল ইসলার্ 

িান 

প্রধান বীজ প্রযুরিরবদ 

ম ান :  ৯২৯৪০৩৩ 

ই-মর্ইল : 

cst@sca.gov.

bd 

20 কৃরি তথ্য 

সারভ থস 

অনলাইন ই-

বুক মপার্ থাল 

ততরে  

 

কৃরি তথ্য সারভ থস মর্রক 

রবরভন্ন  সল ও 

প্রযুরিরভরিক র্ারিরর্রিয়া 

ই-বুক ততরে কো হরয়রছ। 

একটি অনলাইন মপার্ থারল 

এসব ই-বুক র্াকরল সবাে 

ব্যবহাে সুরবধাজনক হরব। 

অনলাইন মপার্ থারল ই-

বুকগুরলা র্াকরল 

অনলাইরন ই-বুকগুরলা 

পড়া/িাউনরলাি কো 

র্ারব। বতথর্ারন রবরভন্ন 

ই-বুক মপার্ থালগুরলা 

মর্াবাইল মেসপরিভ 

নয়। তরব এআইএস 

মর্রক রনর্ থাণাধীন ই-বুক 

মপার্ থালটি মর্াবাইরলও 

মেসপরিভ হরব। 

জনাব মর্াহাম্মদ 

জারকে হাসনাৎ, 

তথ্য অর সাে 

(রপরপ) 

ম ান-

58151513 

ইরর্ইল-

iopp@ais.g

ov.bd  

৪০% ১,৯০,০০০/- প্র/নরহ। অনলাইরন 

আপরলাি 

র্াকরব এবং 

সংস্থাে 

ওরয়বসাইরর্ 

রলংক মদয়া 

র্াকরব। 

অনলাইরন 

সবিারন 

ব্যবহােরর্াগ্য। 

জনাব মর্াহম্মদ 

আরনায়াে মহারসন 

প্রধান তথ্য অর সাে 

ম ান-০২-

৫৫০২৮৩৭২ 

ইরর্ইল-

cio@ais.gov.

bd 

21 বাংলারদে 

পাট 

গরবিণা 

ইনষিটিউ

ট 

বাংলারদে 

পাট গরবিণা 

ইনষিটিউট 

যহল্প লাইন 

স্থাপন 

বাংলারদে পাট গরবিণা 

ইনষিটিউট এে তথ্য 

প্রতযাষেরদে যমাবাইল 

এযাপস্ এে মাধ্যরম যসবা 

প্রদান কো হরব 

বাংলারদে পাট গরবিণা 

ইনষিটিউট এে তথ্য ও 

যসবা সহজলভ্য হরব 

ইরনারভ্েন টিম, 

ষবরজআেআই 

40% 5,00,000/- 

(ব্যয় হরব) 

হয়ষন বাস্তবায়নর াগ্য জনাব আহাম্মদ আলী 

ষসরিম এনাষলষ্ট 

ষবরজআেআই 

য ান : 48110255 

ই-যমইল: 

systemanaly

st@bjri.gov.b

d 

2

2 

জাতীে 

কৃষি 

প্রষশক্ষণ 

একানেষম 

সঠিক য়পাকা 

মাকড় 

ব্যবস্থাপোর 

জন্য 

'ষেষজোল 

ইেনসক্ট 

োনেরী’ 

 

োোর উষদ্ভদ সিংরক্ষণ 

জাদুঘনর সিংরষক্ষত েমূো 

সমূনহর ষেষজোলাইনজশে 

এবিং 

য়পাকা মাকনড়র জীবে িক্র, 

আক্রমনণর স্তর বা পে িাে, 

সমে ইতযাষদ তথ্য সম্বষলত 

একর্ট ওনেবসাইে, য়মাবাইল 

য়পাকা-মাকনড়র 

ষেষজোল েমূো দ্ধারা 

দক্ষ মােব সম্পদ ততষর 

হনব। সফেওেযানরর 

মাধ্যনম য়দারনগাড়াে 

োোর উষদ্ভদ সিংরক্ষণ 

জাদুঘনরর সুষবিা য়পৌনছ 

োনব। 

মুহাম্মদ শাহাদৎ 

য়হাসাইে ষসষিকী 

ষসষেের সহকারী 

পষরিালক 

(কৃষি অি িেীষত) 

প্রকল্প প্রস্তাব 

অনুনমাদনে

র জন্য 

মহাপষরিাল

ক, োো 

বরাবর 

দাষখল করা 

হনেনছ। 

প্রাে ০৭ 

(সাত) লক্ষ 

োকা 

গ্রহণ করা 

হনেনছ। 

অনক্টাবর/২০১৭ 

য়িনক জুে/২০১৮ 

পেিন্ত 

হযাঁ 

মুহাম্মদ শাহাদৎ 

য়হাসাইে ষসষিকী 

ষসষেের সহকারী 

পষরিালক 

(কৃষি অি িেীষত) 

০১৭৫৩৮৯৬৫৯৮ 

muhammads

iddiquee@g



এযাপ ততষর হনব। mail.com 
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িাংলাণদশ 

ফষলত পুষষ্ট 

গণিিণা ও 

প্রষশক্ষণ 

ইনষিটউট 

(িারটান) 

সংস্থার 

জফইসবুক 

জপে-এ পুষষ্ট 

ষিিয়ক 

িালনাগাদ 

তথ্যাষদ প্রচার 

ও প্রসার । 

ষবজ্ঞাে ষিষত্তক ষবষিন্ন জাে িাল, 

পে-পষেকার সামষেক তনথ্যর 

ষিষত্তনত সিংষিষ্ট উদ্ভাবে 

ষবিনে ষসদ্ধান্ত গৃহীত হে। 

িারটান প্রিান কর্ যালয়সি 

জদণশর ষিষ ন্ন 

জেলা/উপণেলায় 

িাস্তিাষয়ত  াদ্য ও পুষষ্ট 

ষিিয়ক প্রষশক্ষণ, কম যশালা 

ও পুষষ্ট ষিিণয় 

সণচতনতামূলক স্কুল 

কযাণম্পইন  এিং পুষষ্ট 

সংক্রান্ত িালনাগাদ তথ্যাষদ 

আপণলাণডর মাধ্যণম 

েনসণচতনতা বৃষি তর্া 

সুিম  াদ্য গ্রিণণ 

েনগণণক উদ্ভূদ্ধ করা। 

জেযাষত লাল িড়ূয়া 

উিযতন বিজ্ঞাষনক 

কম যকতযা (চোঃদাোঃ) 

িারটান 

৪০% ৪০০০/- 

(সম্ভাব্য) 

- িযাঁ জেযাষত লাল িড়ূয়া 

উিযতন বিজ্ঞাষনক 

কম যকতযা (চোঃদাোঃ) 

জমািাোঃ ০১৭১৪-

৪৫৩৫৩৯ 

ই-জমইলোঃ 

birtanoffice

@gmail.com 

 

24 বািংলানদশ 

সুগারক্রপ 

গনবিণা 

ইেষির্টউ

ে 

(ষবএসআর

আই) 

সুগারক্রপ 

উৎপাদন 

কলাণকৌশল 

ষিিয়ক 

জমািাইল 

অযাপস্ বতরী 

 

ইক্ষু, তাল, য়খজুর,য়গালপাতা 

ও সুগারষবে এর জাত 

ষিষত্তক িািাবাদ 

পদ্ধষত,য়রাগ-য়পাকামাকড় 

আক্রমণ, দমে পদ্ধষত 

ইতযাষদ সম্মনযয ষবস্তাষরত 

তথ্য সিংযুি িাকনব। 

কৃিক য়মাবাইনলর 

মাধ্যনম ঘনর বনসই 

এসকল সুগারক্রপ 

উৎপাদনের কলানকৌশল 

য়জনে িািাবাদ করনত 

পারনব।  

ষবএসআরআই এর 

আইষসর্ট য়সল এর 

দাষেত্বপ্রাপ্ত 

কম িকতিাবৃি 

৫০ অযাপস ততরী 

সম্পন্ন 

সানপনক্ষ মুল্য 

প্রদাে করা 

হনব। 

ো হযাঁ ে. সমষজৎ কুমার 

পাল, 

মুখ্য তবজ্ঞাষেক 

কম িকতিা 

০১৬৮৫৪৯৬৯৮৭ 

samajitpal@

gmail.com 

2
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বািংলানদশ 

সুগারক্রপ 

গনবিণা 

ইেষির্টউ

ে 

(ষবএসআর

আই) 

কষম্পউোর 

ব্যাবহার 

সহজীকরণ 

এবিং 

ইউষেনকানে

র  মাধ্যনম 

ষলখে 

ষবজ্ঞােী ,কম যকতযা-

কম যচারীণদর কষম্পউটার 

ব্যািিার, ইউষনণকাড এর 

মাধ্যণম ষল ন ইতযষদ ষিিণয় 

প্রষশক্ষণ প্রদান 

 

ষেষজোল বািংলানদশ 

গড়া এবিং ই-েষি 

ব্যাবহানর সকলনক উৈুদ্ধ 

করা 

য়মা. মুষের 

য়হানসে 

উর্ধ্িতে তবজ্ঞাষেক 

কম িকতিা 

৮০ ২ লক্ষ োকা ো হযাঁ য়মা. মুষের য়হানসে 

উর্ধ্িতে তবজ্ঞাষেক 

কম িকতিা 

০১৭১১৮৪৬৮৫৩ 

bsrimunir@y

ahoo.com 
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বাংলারদে 

পেমাণু 

কৃষি 

গরবিণা 

ইনষিটিউ

ট (ষবনা) 

োইম 

এনেনেন্স 

য়মষশে স্থাপে 

কম িিারীনদর সমেমত 

অষফনস আসা ও োওো 

হাষজরা ষেষিত হনব। 

কম িিারীনদর হাষজরা 

ষেষিত হনব। 

ড. েষেফুল হক 

ভূঞা, ষপএসও, 

ষবনা 

১০০% টাাঃ 

৪,৫০,০০০/- 

না হ্যাঁ ড. েষেফুে হক ভুঞা, 

ষপএসও,  

য ানাঃ 

০১৭১1202900; 

email: 

sariful_bina@y

ahoo.com 
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বাংলারদে 

পেমাণু 

কৃষি 

গরবিণা 

ইনষিটিউ

ট (ষবনা) 

বীজ গ্রহীতার 

জন্য য়গইে 

পাশ 

সহজীকরণ 

বতথমান ষনয়মাঃ প্রর্রম কৃিক 

বীরজে জন্য ষবভ্াগীয় প্রধান 

বোবে আরবদন করেন। এে 

পে িাে ধাপ অষতক্রম করে 

কৃিক বীজ ক্রয় কেরত 

পারেন। এরত সময় লারগ ৩-

৬ ঘন্টা। 

নতুন ষনয়রমাঃ অষ রসে 

প্রধান  টরক বীজ ষবক্ররয়ে 

যহল্ফ যডক্স র্াকরব। কৃিক 

ষবনারত এরস যহল্ফ যডরক্স 

বীরজে জন্য আরবদন 

কেরবন। যহল্প যডরক্স 

সহায়তাকােী কম থিােী বীজ 

সংগ্রহ করে এরন ষদরবন 

এবং কৃিক তা সেকােী 

যেরট ষকরন ষনরয়  ারবন।  

 

পূব থ ষনয়রম ক্ররয়ে জন্য 

কৃিক ষনরজই ২/৩ দপ্তরে 

য রত হরতা। নতুন 

ষনয়রম কৃিকরক যকান 

দপ্তরে  াওয়াে প্ররয়াজন 

যনই। তাোড়া, কৃিকরক 

ক্রয়কৃত বীজ অষ রসে 

বাষহরে যনয়াে জন্য 

যগইট পাস সংগ্রহ কেরত 

হরতা। নতুন ষনয়রম 

যকান যগইট পাে 

প্ররয়াজন হরব না। মাষন 

ষেষসটটি যগইট পাস 

ষহসারব গন্য হরব। এরত 

কৃিরকে হয়োষন কমরব 

এবং সময় কম লাগরব, 

সরব থাচ্চ ১ ঘন্টা। 

মহাপষেিালক, 

ষবনা, 

১০০% টাাঃ  

৪০,০০০/- 

না হ্যাঁ মহাপষেিালক, ষবনা,  

য ানাঃ 

০১৭৩০৩০০৪৮০;  

email: d g @ 

bina.gov.bd 
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িাংলাণদশ 

কৃষি 

গণিিণা 

কাউষন্সল 

অনলাইন 

প্রণেট 

মষনটষরং 

ষসণিম 

ষিএআরষসর অর্ যায়ণন 

নাস যভূক্ত প্রষতষ্ঠান সমূণি 

চলমান গণিিণা কার্ যক্রম 

পষরিীক্ষন করার সুষিিাণর্ য 

অনলাইন প্রণেট মষনটষরং 

ষসণিম বতষরর কাে শুরু 

িণয়ণছ। 

ষিএআরষস নাস যভূক্ত 

প্রষতষ্ঠান সমূণি গণিিণা 

প্রকণে অর্ যায়ন কণর 

র্াণক। উক্ত প্রকেসমূণি 

মষনটষরং এর েন্য 

অনলাইণন তথ্য ষিষনময় 

সুষিিা বতষর করা িণল 

মষনটষরং এর কাে 

অণনক সিে িণি। 

িাসান জমা: 

িাষমদুর রিমান, 

পষরচালক 

(কষম্পউটার ও 

ষেআইএস) 

২০% পাইলটং এর 

েন্য 

আনূমাষনক ৪ 

লক্ষ টাকা 

পাইলটং সম্পন্ন 

িয় নাই। মাচ য ,

২০১৮ এর  মণধ্য 

সম্পন্ন করা িণি 

িাঁ িাসান জমা: 

িাষমদুররিমান,  

পষরচালক 

(কষম্পউটার ও 

ষেআইএস) 

0155327039

0, 

h.rahman@b

arc.gov.bd 
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