
 

কৃষি মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্য 

 

ক্র

ম 

মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত 

ক্ষববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

য ৌক্ষিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম 

ও ঠিকানা 

কা যক্ররম

ে 

অগ্রগক্ষত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হরয়রে 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কম যসূক্ষি গ্রহণ 

কো হরয়রে 

ক্ষকন? হরয় 

র্াকরল 

তাক্ষেখ 

সাো যদরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নর া

গ্য ক্ষকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কম যকতযাে নাম, পদবী, 

য ান ও ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

প্রযুক্তি 

সম্প্রসারণে 

চাক্তিদা ক্তিক্তিক 

কৃষক প্রক্তিক্ষে 

কৃষক দণের চাক্তিদার 

পক্তরণপ্রক্তক্ষণে োণদর 

এোকায় ক্তিণয় িাণে 

কেণে প্রক্তিক্ষে প্রদান 

কৃষক প্রক্তিক্ষে কৃক্তষ 

সম্প্রসারে এর একটি 

গুরু্ত্বপূে ণ পদ্ধক্তে 

জাক্তকয়া সুেোনা, 

মেণরাপক্তেটন কৃক্তষ 

কে ণকেণা, 

মদৌেেপুর, খুেনা 

৮০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

2  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

কৃষণকর ক্তিক্তজটাে 

ঠিকানা   

এখারন ১২০ টি 

 সরলে উৎপাদন 

প্রণালী, পক্ষেি যা, সাে 

ও পাক্ষন ব্যবস্থাপনা 

ইতযাক্ষদ তথ্য 

সক্ষিরবেন করেরেন। 

এখারন কৃিকরদে/ 

উপসহকােী কৃক্ষি 

কম যকতযারদে জন্য 

কৃক্ষি ব্লক্ষগংরয়ে 

ব্যবস্থাও েরয়রে। 

কৃিকরদে জন্য খুবই 

উপকােী উিত  সল 

িািাবাদ ব্যবস্থাপনা 

েরয়রে  

মুিাম্মদ িািাদৎ 

মিাসাইন ক্তসক্তিকী, 

ক্তসক্তনয়র 

এক্তসস্ট্যান্ট 

ক্তিণরক্টর, নাটা 

১০০% - িযয়রে সাো যদরে 

বাস্তবাক্ষয়ত 

হরয়রে 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

3  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

মপক্তস্ট্সাইি 

মপ্রসক্রাইবার 

কৃক্ষি সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তরেে উক্ষদ্ভদ 

সংেিণ উইং হরত 

প্রকাক্ষেত বালাইনােক 

যেক্ষজরেেন বই হরত 

তথ্য ক্ষনরয় অ্যাপস 

ততেী করা িণয়ণে। 

এখারন য  যকান 

 সরলে নাম, 

বালাইরয়ে নাম, 

কৃিক, কৃক্ষি উপকেণ 

ক্ষবরক্রতা, কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ কমী এবং 

কৃক্ষি ক্ষবিরয় োত্র-

োত্রী ও ক্ষেিকরদে 

জন্য একটি উপকােী 

উদ্ভাবন 

সুকল্প দাস 

উপণজো কৃক্তষ 

কে ণকেণা, 

উপণজো কৃক্তষ 

অ্ক্তিসার, 

ফুেবাক্তিয়া, 

েয়েনক্তসিংি 

১০০% - িযয়রে সাো যদরে 

বাস্তবাক্ষয়ত 

হরয়রে 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 



 

বালাইনােরকে গ্রুপ 

নাম বা বাজারে 

প্রিক্ষলত 

বালাইনােরকে নাম 

ক্ষদরয় সাি য ক্ষদরল 

প্ররয়াজনীয় 

বালাইনােরকে 

ক্ষবস্তাক্ষেত তথ্য পাওয়া 

 ারব। বালাইনােরকে 

যেক্ষজরেেন নম্বে 

ক্ষদরয় সাি য ক্ষদরলও 

সংক্ষিষ্ট 

বালাইনােরকে 

ক্ষবস্তাক্ষেত তথ্য এখারন 

পাওয়া  ারব। মূলতঃ 

কৃক্ষি সম্প্রসােণ কমী, 

বালাইনােক ক্ষিলাে 

এবং ক্ষেক্ষিত 

কৃিকরদে জন্য এটি 

একটি উপকােী 

অ্যাপস হরব। যেজাল 

বালাইনােক যোরি এ 

অ্যাপসটি সহায়ক 

হরব। এটি ব্যাপক 

হারে ব্যবহাে কো 

হরল যকান এলাকায় 

ক্ষক িেরনে বালাইরয়ে 

প্ররকাপ যবেী বা তাে 

জন্য ক্ষক িেরনে 

বালাইনােক ব্যবহাে 

কো হরে তাে একটি 

িাটারবজ ততেী হরয় 

 ারব। 

4  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

কৃষণকর জানাো  এখারন  সরলে ক্ষিত্র 

যদরখ সমস্যা 

সমািারনে ব্যবস্থা 

েক্ষব ক্ষেক্ষিক  সরলে 

সমস্যা ক্ষিক্ষিত কো 

এবং তা প্রক্ষতকারেে 

মোোঃ আব্দুে 

োণেক 

উপণজো কৃক্তষ 

১০০% - িযয়রে সাো যদরে 

বাস্তবাক্ষয়ত 

হরয়রে 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma



 

রণয়ণে। এখারন ১২০ 

টি   সরলে সমস্যাে 

ক্ষিত্রগুলরলাে সারর্ 

তারদে পক্ষেিয় ও 

প্রক্ষতরোি ও প্রক্ষতকাে 

ব্যবস্থা বণ যনা কো 

হরয়রে  

উপায় বণ যনা কো 

আরে এরত 

কে ণকেণা, 

বাোিঞ্জ, ক্তসণেট 

il.com 

5  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

কৃষক পর্ ণাণয় োন 

সম্মে (আেন 

ধান) বীজ 

উৎপাদন এবিং 

উৎপাক্তদে বীণজর 

সুষ্ঠু 

ক্তবেরে/বাজার 

ব্যবস্থাপনা 

আগ্রিী ক্তবণিষ কৃষক 

দেণক ধাণনর বীজ 

উৎপাদণনর উপ 

প্রক্তিক্ষে প্রদান, িসে 

উৎপাদণন ক্তনক্তবি 

েক্তনটক্তরিং এবিং 

ক্তবপেণন সিায়ো 

প্রদান 

 

কৃিকরদে বীজ 

উৎপাদরন সিম 

কো 

মোিাম্মদ িাি 

আেে উপণজো 

কৃক্তষ কে ণকেণা, 

দাউদকাক্তি, 

কুক্তেল্লা 

৯৫% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

6  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

প্রযুক্তির োধ্যণে 

নির কৃক্তষ মসবা 

(একটি জানাোয় 

সকে মসবা + 

vertical 

farming এ 

উদ্বুদ্ধ করা)  

এটি নগে কৃক্ষিে 

ক্ষবক্ষেি ক্ষদক য মন 

নাস যােী স্থাপন, কৃক্ষি 

উপকেণ প্রাক্ষপ্তে তথ্য, 

ঢাকা েহরে অবক্ষস্থত 

কৃক্ষি সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে কর্তযক 

পক্ষেিাক্ষলত 

হটি যকালিাে যসন্টারেে 

তথ্য, োরদ বা 

বাোন্দায় বাগারনে 

পোমে য ইতযাক্ষদ 

উপাদান ক্ষনরয় উদ্ভাবন।  

এটি নগে কৃক্ষিে জন্য 

উপকাক্ষে একটি 

উদ্ভাবন  

মরণজায়ানা রিোন 

কৃক্তষ সম্প্রসারে 

কে ণকেণা, 

মেণরাপক্তেটন কৃক্তষ 

অ্ক্তিস, 

মোিাম্মদপুর, 

ঢাকা 

৭০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

7  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

জক্তের ধরণনর 

ক্তিক্তিণে িসে 

চাণষর সুপাক্তরি 

ক্তবক্তিন্ন ধরণনর জক্তের 

েথ্য ক্তনণয় 

এোকাক্তিক্তিক েথ্য 

িান্ডার তেরী এবিং 

োর ক্তিক্তিণে িসে 

চাণষর সুপাক্তরি করা 

এলাকা ক্ষেক্ষিক 

কৃক্ষিে তথ্য োন্ডাে 

মোিাম্মদ 

আক্তনছুজ্জাোন, 

উপণজো কৃক্তষ 

কে ণকেণা, 

মিায়াইনঘাট, 

ক্তসণেট 

৫০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

8  কৃক্ষি মিষজ ক্তবক্তিন্ন প্রকার মিষজ পক্ষেরবে বান্ধব রাক্তজয়া সুেোনা, ২০% - - বাস্তবায়নর া জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 



 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

বাোইনািণকর 

সরবরাি 

ক্তনক্তিেকরে 

উক্তিণদর েথ্য ক্তনণয় 

সাধারে োনুণষর 

উপণর্ািী কণর অ্যাপস 

তেরী করা 

যেিজ বালাইনােক 

ক্ষবিয়ক উদ্ভাবন 

উপণজো  কৃক্তষ 

সম্প্রসারে 

কে ণকেণা, োেপুর, 

নাণটার 

গ্য উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

9  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

কৃষক ক্তিক্তিক 

কৃক্তষ কযাণেন্ডার 

প্রবেণন 

এখাণন পাটগ্রাম 

যকক্ষিক জক্ষম ক্ষেক্ষিক 

অরনকগুলরলা ক্রক্ষপং 

প্যাটান য করা িণয়ণে।  

ক্ররপে সারর্ ক্রপ 

েযাোইটিে তথ্যও 

সংর াজন কো 

হরয়রে। এখাণন 

কৃিকরদে ক্রপ 

কযারলন্ডাে কাি য করে 

একটি সুদৃশ্য য াল্ডাে 

সহ প্রদান কোে 

ব্যবস্থাও েরয়রে। 

ক্রক্ষপং প্যাটান য ক্ষনরয় 

কাজ কো হরয়রে 

মোোঃ নূর আেে, 

উপণজো কৃক্তষ 

কে ণকেণা, 

পাটগ্রাে, 

োেেক্তনরিাট 

৯০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

10  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

কৃষক ক্তিক্তিক 

কৃক্তষ কযাণেন্ডার 

প্রবেণন 

কৃষণকর ক্তবক্তিন্ন েথ্য 

ক্তনণয় োর পেি 

অ্নুর্ায়ী কৃক্তষ 

কযাণেন্ডার সরবরাি 

করা 

ক্ষেি মাত্রাে 

আরেকটি কৃক্ষি 

কযারলন্ডাে 

মোোঃ জাক্তকর 

মিাণসন 

োলুকদার, 

উপণজো কৃক্তষ 

কে ণকেণা, 

উক্তজরপুর, 

বক্তরিাে 

৯০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

11  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

মিজাে সাণরর 

ব্যবিার মরাধ 

মিজাে সার এর 

প্রচারো চাক্তেণয় 

জনসণচেনো তেরী 

কণর এর ব্যবিার মরাধ 

করা 

যেজাল সাে ক্ষবিয়ক 

উদ্ভাবন 

মুিাম্মদ নজরে 

ইসোে মজো 

প্রক্তিক্ষে অ্ক্তিসার, 

নিাইে 

৫০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

12  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

োনসম্মে িসে 

উৎপাদন ও  

কৃষণকর ন্যায্য 

মূল্য প্রাক্তি 

ক্তনক্তিেকরে 

এখারন  কৃিরকে 

একটি দল গঠন কো 

হরব। ক্ষিক্ষিত 

কৃিকরদে কৃক্ষি 

উৎপাদরন পোমে য 

মদয়া িণব এবং তারদে 

িাি প যরবিণ করে 

ক্ষনোপদ  সল 

উৎপাদন ক্ষবিয়ক 

উদ্ভাবন 

েণনাণোষ 

ক্তসকদার, 

উপণজো কৃক্তষ 

কে ণকেণা, 

চরিযািন, মিাো 

৭০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 



 

ক্ষবপণরনে ব্যবস্থা কো 

হরব। বাজারে একটি 

ক্ষনক্ষদ যষ্ট জায়গায় এ 

পণ্যগুলরলা ক্ষবক্ষক্রে 

মাধ্যরম  কৃিকরদে 

ন্যায্যমূল্য পাওয়াে 

ব্যবস্থা কো হরব। 

13  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

োনসম্মে িসে 

উৎপাদন ও  

কৃষণকর ন্যায্য 

মূল্য প্রাক্তি 

ক্তনক্তিেকরে 

টাণি ণট কৃষক গ্রুপ 

তেরী কণর োণদর 

চাক্তিদা ক্তিক্তিক িসে 

চাণষ প্রক্তিক্তক্ষে কণর 

বাজাণরর ক্তনক্তদ ণষ্ট স্থাণন 

ক্তবক্রণয়র ব্যবস্থা করা। 

ক্ষনোপদ  সল 

উৎপাদন ক্ষবিয়ক 

ক্ষেি মাত্রাে 

আরেকটি উদ্ভাবন 

মোসা: িাক্তিো 

িক, মেণরাপক্তেটন 

কৃক্তষ কে ণকেণা, 

রূপােেী, বক্তরিাে 

৬০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

14  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

এক্তগ্রণিঞ্চার: 

ভ্রাম্যোন কৃক্তষ 

প্রযুক্তি মসবা 

ক্তনক্তদ ণষ্ট ক্তবষণয় ক্তনক্তদ ণষ্ট 

এোকায় কৃক্তষ ক্তবষয়ক 

মেো, প্রদি ণেী ও িাণে 

কেণে ক্তবক্তিন্ন 

প্রক্তিক্ষে প্রদাণনর 

োধ্যণে কৃষকণদর 

উদ্বুদ্ধকরে 

কৃক্ষি সম্প্রসােণ যসবা 

যজােদােকেণ 

ক্ষবিয়ক উদ্ভাবন 

কৃক্তষক্তবদ মোোঃ 

আেজাদ মিাণসন, 

উপণজো কৃক্তষ 

কে ণকেণা, 

সােক্ষীরা সদর, 

সােক্ষীরা 

১০০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

15  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

এক্তগ্রণিঞ্চার: 

ভ্রাম্যোন কৃক্তষ 

প্রযুক্তি মসবা 

উন্নে কৃক্তষ প্রযুক্তিণে 

কৃষকণদর উদ্বুদ্ধ করার 

জন্য ক্তবক্তিন্ন এোকায় 

ক্তনক্তবি কার্ ণক্রে 

পক্তরচােনা করা 

ক্ষনক্ষবড় কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ ক্ষবিয়ক 

উদ্ভাবন 

মজসক্তেন 

মিরণদৌস,  

কৃক্তষ সম্প্রসারে 

কে ণকেণা, 

েবেচরা, খুেনা 

৫০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

16  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

স্বাস্থযসম্মে সবক্তজ 

ও িে উৎপাদন 

উৎসাক্তিেকরে 

আগ্রহী কৃিকরদে 

ক্ষনোপদ খাদ্য 

উৎপাদরনে প্রক্ষেিণ 

যদয়ার ব্যবস্থা করা 

দল গঠরনে মাধ্যরম 

কৃিকরদে 

িাক্ষহদাক্ষেক্ষিক উিত 

 সল উৎপাদন 

ক্ষবিয়ক উদ্ভাবন 

মুিোঃ 

মোিাকখারে 

ইসোে, উপণজো 

কৃক্তষ কে ণকেণা, 

মুক্তজবনির, 

মেণিরপুর 

১০০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

 

17  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

কৃিরকে সমস্যাে 

ক্ষিক্ষজটাল সোধান 

(সাোক্তজক 

মর্ািাণর্াণির 

মাধ্যরম) 

মিসবুক মপণজর 

োধ্যণে কৃষণকর 

ক্তবক্তিন্ন প্রণের উির 

মদয়া এবিং কৃক্তষ 

ক্তবষয়ক ক্তবক্তিন্ন প্রযুক্তি 

য সবুক যপজ 

ক্ষেক্ষিক কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ যসবা 

যমাঃ জামাল 

যহারসন, উপণজো 

কৃক্তষ কে ণকেণা, 

িাইেচর, চাঁদপুর 

১০০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 



 

সম্প্রসারে করা 

 

18  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

ক্তিক্তজটাে 

পদ্ধক্তেণে 

বাোইনািক 

োইণসন্স ইসুয ও 

নবায়ন 

অ্নোইণনর োধ্যণে 

উপণজো ও মজো 

পর্ ণাণয় বাোইনািক 

োইণসন্স প্রদাণনর 

ব্যবস্থা করা 

অনলাইন লাইরসন্স 

প্রদান ব্যবস্থাপনা 

মোোঃ 

িাসানুজ্জাোন, 

কৃক্তষ সম্প্রসারে 

কে ণকেণা, 

ক্তবরােপুর, 

ক্তদনাজপুর  

৮০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

 

19  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

ব্লক  পর্ ণাণয় কৃক্তষ 

মসবা ক্তনক্তিেকরে 

মাঠ প যারয় 

এসএএওরদে 

কার্ ণক্ররম 

জবাবক্ষদক্ষহতাে 

মাধ্যরম যসবা উিয়ন 

কৃক্ষি সম্প্রসােণ 

যসবাে মান উিয়ন 

সাক্তবনা ইয়াসক্তেন, 

উপণজো কৃক্তষ 

কে ণকেণা, বক্তরিাে 

সদর, বক্তরিাে 

৭০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

20  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

বাজাণর িসে 

ব্যবস্থাপনা মকন্দ্র 

িণি মোো 

উৎপাদন পেবতী 

ব্যবস্থাপনা (Post 

Harvest 

Management

) 

কৃক্তষ উৎপাদণনর 

বাজােক্ষেক্ষিক 

উদ্ভাবন 

ঝরনা মবিে, 

জােীয় কৃক্তষ 

প্রক্তিক্ষে 

একাণিেী, 

িাজীপুর 

৬০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

21  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

মরাি 

মপাকাোকণির 

আক্রেন পূব ণ 

সেকীকরে বােণা 

মপ্ররে পূব ণক সঠিক 

বাোইনািক 

ব্যবিার ক্তনক্তিে 

করে 

মোবাইে মিান 

মেণসণজর োধ্যণে 

কৃষকণদর ক্তবক্তিন্ন 

আপদ ও বাোই 

সম্পণকণ সেকণ করা 

 

পূব য সতকীকেণ 

সংক্রান্ত উদ্ভাবন 

মোোঃ আণখরর 

রিোন, উপণজো 

কৃক্তষ কে ণকেণা, 

কািাণরাে, 

ক্তদনাজপুর 

৯০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

22  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

কার্ ণকরী  কৃক্তষ 

মসবায় 

VAISC 

(Village 

Agricultur

e 

Informatio

n & 

Service 

Centre) 

এোকাক্তিক্তিক কৃক্তষ 

ক্তবষয়ক েথ্য িান্ডার 

তেরী কণর কৃক্তষ 

সম্প্রসারে মসবা প্রদান 

করা 

এলাকাক্ষেক্ষিক কৃক্ষি 

ক্ষবিয়ক তথ্য োন্ডাে 

ততেী 

এ, আর, এে, 

সাইফুল্লাি, 

উপণজো কৃক্তষ 

কে ণকেণা, দুেক্তক, 

পটুয়াখােী 

৭০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 



 

23  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

বাোইনািণকর 

মর্ৌক্তিক ব্যবিার 

ক্তনক্তিে এবিং 

পক্তরণবিবান্ধব 

ক্তনরাপদ িসে 

উৎপাদণনর জন্য 

বাোইনািক 

ক্তবণক্রোণদর 

দক্ষো উন্নয়ে 

বাোইনািক 

ক্তবণক্রোণদর 

প্রক্তিক্ষণের োধ্যণে 

দক্ষো উন্নয়ন করা 

বালাইনােরকে 

ব্যবহাে ক্ষনয়ন্ত্রণ 

মোোঃ মরজাউে 

কক্তরে, উপণজো 

কৃক্তষ কে ণকেণা, 

োরািঞ্জ, রিংপুর 

৯০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

24  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

“ক্তিক্তজটাে কৃক্তষ 

প্রক্তিক্ষে মসবা” 

অ্ক্তিও ক্তিজুয়াে 

কণন্টণন্টর োধ্যণে 

কৃষকণদর প্রক্তিক্ষণের 

ব্যবস্থা করা 

কৃিক প্রক্ষেিরণে 

আধুক্ষনকায়ন 

োিমুদা খাতুন, 

কৃক্তষ সম্প্রসারে 

কে ণকেণা, 

ক্তসরাজক্তদখান, 

মুক্তন্সিঞ্জ 

৯০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

25  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

ইউক্তনয়ন কৃক্তষ 

েথ্য ও মর্ািাণর্াি 

মকন্দ্র 

(UAICC) 

িণে প্রদানকৃে 

কৃক্তষ পরােি ণ 

সিংরক্ষে ও অ্ন 

োইন েক্তনটক্তরিং 

কৃষকণদর মর্ সকে 

কৃক্তষ পরােি ণ মদয়া িয় 

ো ক্তিক্তজটাে উপাণয় 

সিংরক্ষে করা এবিং 

এসএএওণদর কাণজর 

মূল্যায়ন করা 

কৃিক পোমে য 

সংেিণ 

মো. িক্তরি 

ইকবাে, উপণজো 

কৃক্তষ অ্ক্তিসার, 

নাক্তেোবািী, 

মিরপুর 

৭০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

26  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

কক্তেউক্তনটি সীি 

ব্যািংক  (CSB) 

কৃষকণদর বীজ 

উৎপাদন ক্তবষণয় 

প্রক্তিক্তক্ষে কণর 

এোকাক্তিক্তিক বীজ 

িান্ডার এবিং ক্তবপেণনর 

ব্যবস্থা করা 

বীজ উৎপাদন 

প্রক্ষেিণ ক্ষবিয়ক 

উদ্ভাবন 

মোোঃ মোিাররি 

মিাণসন, উপণজো 

কৃক্তষ অ্ক্তিসার, 

মদৌেেপুর, কুক্তষ্টয়া 

৭০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

27  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

ক্তিক্তজটাে ক্রপ 

কযাণেন্ডার 

ক্ষবক্ষেি  সরলে 

িািাবারদে সময়, 

জীবনকাল, িাি 

প্রণালী ইতযাক্ষদ ক্তনণয় 

একটি ওণয়বসাইট 

তেরী কো হরয়রে।  

ক্রপ কযারলন্ডাে এে 

উপে ক্ষেিিাোে 

উদ্ভাবন 

আবািন েজুেদার 

উপণজো কৃক্তষ 

অ্ক্তিসার, 

উপপক্তরচােক, 

এনএটিক্তপ (ণিজ-

২), ক্তিএই 

৯০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

28  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

োনসম্মে িসে 

উৎপাদন ও  

িসে উৎপাদণন 

কৃষকণদর প্রক্তিক্তক্ষে 

উিত  সল 

উৎপাদরনে লরিয 

মোোঃ আব্দুল্লাি 

আে োমুন 

৬০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 



 

অক্ষিদপ্তে কৃষণকর ন্যায্য 

মূল্য প্রাক্তি 

ক্তনক্তিেকরে 

কণর ক্তবপেণনর ব্যবস্থা 

করা 

প্রক্ষেিণ ও দল গঠন উপণজো কৃক্তষ 

অ্ক্তিসার, 

িিংিাচিা, রিংপুর 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

29  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

সঠিক সেণয় 

সঠিক বােণা 

অ্ক্তধক িেণনর 

ক্তনিয়ো 

সময়মরতা কৃিরকে 

জন্য িািাবারদে 

পক্ষেি যা ও অন্যান্য 

কৃক্ষি ক্ষবিয়ক জরুেী 

বাতযা যপৌোরনা। 

কৃক্ষি ক্ষবিয়ক বাতযা 

যপ্রেণ ক্ষবিয়ক 

উদ্ভাবন 

মোোঃ িািীয়ার 

রিোন 

উপণজো কৃক্তষ 

অ্ক্তিসার, 

বাক্তেয়ািাঙ্গী, 

ঠাকুরিাও 

৮০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

30  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

কৃষণকর িস্য 

পর্ ণায় কাি ণ 

কৃিকরক তাে জক্ষমে 

ক্ষববেণ ক্ষনরয় তাে 

পেন্দ অনুসারে 

৪বেরেে একটি েস্য 

প যারয়ে পক্ষেকল্পনা 

যদয়া হয়।  কৃিকরক 

মাটি পেীিাে পোমে য 

যদয়া হয়। 

এসআেক্ষিআই হরত 

মাটি পেীিা কক্ষেরয় 

সুপাক্ষেে কাি য যনয়া 

হয়। এে সারর্ েস্য 

প যারয়ে  সলগুলরলাে 

িাি প্রণালী এবং আন্ত 

পক্ষেি যা ও বালাই 

ব্যবস্থাপনাে ক্ষববেণ 

সম্বক্ষলত ৪বেে যময়াদী 

পক্ষেকল্পনাে কাি য 

প্রদান কো হয়। 

েষ্য প যায় ক্ষবিয়ক 

উদ্ভাবন 

মোোঃ োসুদুর 

রিোন সরকার 

উপণজো কৃক্তষ 

অ্ক্তিসার, 

নাণিশ্বরী, 

কুক্তিগ্রাে 

৮০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 

31  কৃক্ষি 

সম্প্রসােণ 

অক্ষিদপ্তে 

মেৌসুেী পক্তেে 

জক্তেণে িস্য 

ক্তবন্যাস 

উন্নীেকরণের 

োধ্যণে মোট 

উৎপাদন ও িস্য 

ক্তনক্তবিো  বৃক্তদ্ধ 

 

পক্তেে জক্তের োক্তেকা 

তেরী কণর 

উপণর্ািীোর উপর 

ক্তিক্তি কণর 

জক্তেগুণোণক চাণষর 

আওোয় আনা 

পক্ষতত জক্ষম ব্যবহাে 

সংক্রান্ত উদ্ভাবন 

ক্তবেে চন্দ্র মসাে 

উপণজো কৃক্তষ 

অ্ক্তিসার, িক্তবিঞ্জ 

সদর, িক্তবিঞ্জ 

৬০% - - বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আক্ষে  যমাহাম্মদ যমাজারেে, 

উপরজলা কৃক্ষি অক্ষ সাে (এল.আে), 

০১৭৭৮৬৬১০৯৯,arif.moj@gma

il.com 

 



 

32 1 কৃক্তষ ক্তবপেন 

অ্ক্তধদির 

রিংপুর মজোর 

সদর উপণজোয় 

বসেবাক্তিণে 

োচািং পদ্ধক্তেণে 

বাক্তেক্তজযকিাণব 

আলু সিংরক্ষে ও 

ক্তবপেন। 

মকাল্ড মস্ট্াণরণজ আলু 

সিংরক্ষেণনর ক্তবকল্প 

ক্তিসাণব স্বল্প খরণচ গৃি 

পর্ ণাণয় সিজ 

প্রযুক্তিণে আলু 

সিংরক্ষোিার 

ক্তনে ণােপূব ণক আলু 

সিংরক্ষণনর োধ্যণে 

কেণণনাির ক্ষক্তে হ্রাস 

করাসি আলু চাষীণদর 

োণির পক্তরোন বৃক্তদ্ধ 

করা। 

কৃষক/ ব্যবসায়ী আলু 

সঠিক িাণব সিংরক্ষে 

করণে পারণব এবিং 

উপযুি মুল্য প্রাক্তিণে 

সক্ষে িণব। 

আবু সাণেি মোোঃ 

িাসান সারওয়ার, 

মজো বাজার 

কে ণকেণা, রিংপুর। 

মোবাোঃ 

01939982

410 

100% 1,05,000/ 

(এক েক্ষ 

পাঁচ িাজার) 

উিাবনী 

কার্ ণক্রে 

পাইেটিিং 

করার জন্য 

িে 

০৮/০৩/২০১

৭ োক্তরণখ 

কে ণসূচী গ্রিে 

করা 

িণয়ক্তেে। 

আলু 

উৎপাদনকা

রী এোকায় 

বাস্তবায়ন 

মর্াগ্য 

আবু সাণেি মোোঃ িাসান সারওয়ার, মজো 

বাজার কে ণকেণা, রিংপুর। 

মোবাোঃ 01939982410 

emial: 

hasan78dmo@gmail.co

m 

33 1 কৃক্তষ ক্তবপেন 

অ্ক্তধদির 

ক্তসণেট মজোর 

মিাপােিঞ্জ 

উপণজোয় ক্তজণরা 

এনাক্তজণ কুে মচম্বার 

ক্তনে ণাণের োধ্যণে 

পচঁনিীে কৃক্তষপণ্য 

(িাক–সবক্তজ) 

সিংরক্ষে ব্যবস্থার 

উন্নয়ন। 

স্বল্প ব্যণয় ও সিজ 

প্রযুক্তিণে গৃি পর্ ণাণয় 

কুে মচম্বার ক্তনে ণাণনর 

োধ্যণে কৃক্তষপণ্য 

(ক্তবণিষ কণর 

পঁচনিীে িাক–

সবক্তজ) োন ও 

প্রকারণিণদ িণি ৫–৭ 

ক্তদন পর্ ণন্ত প্রায় ক্তবনা 

মূণল্য সিংরক্ষে করা 

র্ায়। 

স্বল্প খরণচ কৃষক 

সবক্তজ সিংরক্ষে 

করণে পারণব এবিং 

কৃষক সুক্তবধা জনক 

সেণয় সবক্তজ ক্তবক্তক্র 

কণর োিবান িণব। 

িাি মোোঃ মোণি ণদ 

কাণদর, মজো 

বাজার কে ণকেণা, 

ক্তসণেট 

মোবাোঃ 

01913470

778 

morshedk

der@gmai

l.com 

100% 20000/ 

(রবশ 

হাজাে) 

উিাবনী 

কার্ ণক্রে 

পাইেটিিং 

করার জন্য 

িে 

১৪/০৩/২০১

৭ োক্তরণখ 

কে ণসূচী গ্রিে 

করা 

িণয়ক্তেে। 

সারা মদণি 

বাস্তবায়ন 

মর্াগ্য 

িাি মোোঃ মোণি ণদ কাণদর, মজো বাজার 

কে ণকেণা, ক্তসণেট 

মোবাোঃ 01913470778 

morshedkader@gmail.c

om 

34 1 বরেি 

বহুমুখী 

উিয়ন 

কর্তযপি 

স্বল্পসেণয় নষ্ট 

রান্সিে ণার 

প্রক্তেস্থাপন 

উদ্ভাবনী উরদ্যাগটি 

বাস্তবায়রনে  রল 

বতযমারন নষ্ট 

ট্রান্স ম যাে যমোমরতে 

জন্য অপারেটে কর্তযক 

যজান দপ্তরে জমা 

যদবাে পে যসটা 

ক্ষেক্ষজওনাল 

ওয়াকযেরপ পাঠারনা 

হয়। ওয়াকযেরপ যসটা 

যমোমরতে পে 

ক্ষেক্ষজয়না দপ্তে হরত 

গ্রুপ এসএমএরসে 

যসি কারজ ব্যবহৃত 

তবদ্যযক্ষতক ট্রান্স ম যাে 

নষ্ট হরব এটা 

স্বাোক্ষবক ব্যাপাে। 

নষ্ট ট্রান্স ম যাে 

ক্ষবএমক্ষিএ যজানাল 

দপ্তে হরত যমোমত 

কো হয়।যমোমরতে 

জন্য গ্রহণকৃত 

ট্রান্স ম যাে সেবোরহে 

সম্ভব্য তাক্ষেখ 

অপারেটেরক জানারনা 

হরতা না,  রল 

আবু সাদাত 

মুহাম্মদ সারয়ম 

সহকােী প্ররকৌেলী 

বরেি বহুমুখী 

উিয়ন কর্তযপি 

 

৬০% উরেখর াগ্য 

ব্যয় যনই। 

শুধুমাত্র 

এসএমএস 

বাক্ষন্ডল 

ক্ররয়ে জন্য 

১০০০০/- 

টাকা একটি 

উপরজলায় 

ব্যয় 

হরয়রে। 

২০/০১/১৬ 

তাক্ষেখ 

পাইলট 

কম যসূিী গ্রহণ 

কো হরয়রে। 

যসি রন্ত্রে নষ্ট 

ট্রান্স ম যাে 

যমোমতপূব যক 

সেবোহ 

সংক্ষিষ্ট সকল  

স্থারনই 

বাস্তবায়নর া

গ্য 

আবু সাদাত মুহাম্মদ সারয়ম 

সহকােী প্ররকৌেলী 

বরেি বহুমুখী উিয়ন কর্তযপি 

মহারদবপুে যজান, নওগাঁ। 

য ান : ০১৭১৮-৮৪৩৬৩০ 

ae_mohadevpur_naoga2

@bmda.gov.bd 



 

মাধ্যরম প্রক্ষতক্ষদন 

সকারল যমোমতকৃত 

ট্রান্স ম যারেে একটি 

তাক্ষলকা যজান 

দপ্তেসমূরহ যপ্রেণ কো 

হয়। যজান দপ্তে কর্তযক 

তাৎিক্ষনকোরব 

সংক্ষিষ্ট অপারেটে ও 

যটকক্ষনক্ষেয়ানরক 

যমোমতকৃত 

ট্রান্স ম যাে সেবোহ ও 

উরিালরনে তাক্ষেখ 

জাক্ষনরয় পৃর্ক 

এসএমএস কো হয়। 

 রল অপারেটেরক 

নষ্ট ট্রান্স ম যাে 

যমোমরতে জন্য 

বােবাে অক্ষ রস এরস 

যখাঁজখবে যনবাে 

প্ররয়াজন হয় না। ক্ষতক্ষন 

এসএমএস পাওয়াে 

পে ক্ষনক্ষদ যষ্ট সমরয় এরস 

যমোমতকৃত 

ট্রান্স ম যােটি ক্ষনরয় 

য রত পারেন।  রল 

কৃিরকে শ্রমঘন্টা ও 

ব্যয় সাশ্রয়সহ যোগাক্ষন্ত 

হ্রাস হরব।   

সংক্ষিষ্ট অপারেটে নষ্ট 

ট্রান্স ম যাে যমোমরতে 

জন্য জমা ক্ষদরয় 

প্রক্ষতক্ষদন অক্ষ রস এরস 

তাগাদা ক্ষদরতন।  রল 

অপারেটরেে কম যঘন্টা, 

ব্যয় ও হয়োক্ষন য মন 

বাড়রতা যতমক্ষন 

অরনক অপারেটরেে 

েীরড়ে কােরণ 

ওয়াকযেরপে কারজে 

পক্ষেরবে ক্ষবক্ষিত 

হরতা।  

 

উরদ্যাগটি বাস্তবায়রনে 

 রল নষ্ট ট্রান্স ম যাে 

যমোমরতে জন্য 

ওয়াকযেরপ গ্রহরনে 

পে সেবোরহে 

তাক্ষেখ সংক্ষিষ্ট 

অপারেটেরক 

যমাবাইল য ারন 

এসএমএরসে মাধ্যরম 

জাক্ষনরয় যদয়া হরব। 

 রল ক্ষনক্ষদ যষ্ট তাক্ষেরখ 

সেবোহ যনবাে পূরব য 

তাঁরক অক্ষ রস আসরত 

হরব না। 

35 1 বরেি 

বহুমুখী 

উিয়ন 

কর্তযপি 

ই-মসচ মসবা ই-যসি যসবা এমন 

একটি পদ্ধক্ষত  াে 

মাধ্যরম যসবা প্রদারন 

অরহতুক সময় 

যিপরনে সুর াগ 

র্াকরবনা এবং যসবা 

প্রদান প্রক্ষক্রয়া ক্ষনক্ষবড় 

মক্ষনটক্ষেং এে ব্যবস্থা 

প্রিক্ষলত পদ্ধক্ষতরত 

যসি ন্ত্র নষ্ট হরল 

কৃিকরক অক্ষ রস 

আসরত হত।  

অক্ষ স প্রিান যসবাে 

আরবদন বা 

অক্ষের ারগে ক্ষবিয়টি 

সময়মত জানরত 

এ যক এম মক্ষেউে 

েহমান 

সহকােী প্ররকৌেলী 

বরেি বহুমুখী 

উিয়ন কর্তযপি 

 

৬০% যিারমইন 

যেক্ষজরেেন

, সাইট 

যহাক্ষষ্টং ও 

এসএমএস 

বাক্ষন্ডং ক্রয় 

বাবদ 

১০০০০/- 

০৪/১০/১৬ হযাঁ এ যক এম মক্ষেউে েহমান 

সহকােী প্ররকৌেলী বরেি বহুমুখী উিয়ন 

কর্তযপি 

ক্ষবএমক্ষিএ, েংপুে যজান, েংপুে।  

 

য ান : ০১৭১৮-২৮১৮১২ 

ae_rangpur_rangpur@b

mda.gov.bd 



 

র্াকরব।  

যসবা প্রাক্ষপ্তে জন্য 

আরবদরনে পে যসবাটি 

বতযমারন ক্ষক অবস্থায় 

আরে এবং কখন 

যসবাটি পাওয়া  ারব 

যসটা যসবাগ্রক্ষহতা 

য রকান সময় সোসক্ষে 

জানরত পােরবন।  

যসবাটি প্রদারনে জন্য 

ক্ষনক্ষদ যষ্ট জনবলরক 

ক্ষনি যাক্ষেত সময় সীমা 

উরেখসহ দাক্ষয়ত্ব 

প্রদান ও মক্ষনটে কো 

সম্ভব হয়,  রল 

দাক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্ষি 

ক্ষনি যাক্ষেত সমরয়ে 

মরধ্যই কম য সম্পাদরন 

সরিষ্ট র্ারকন। 

কৃিক আবহাওয়াে 

পূব যাোস যজরন যসি 

কৃক্ষি কাজ পক্ষেিালনা 

কেরত পােরবন। 

অনলাইন প্রক্ষক্রয়ায় 

অনেযস্থ ব্যক্ষিরদে 

জন্য যসবা গ্রহরনে 

ক্ষবকল্প ব্যবস্থা যনয়া 

হরয়রে। 

কৃিরকে অরহতুক 

হয়োক্ষন হ্রাস ও ব্যয় 

সাশ্রয় হরব। 

পােরতন না  রল যসবা 

প্রদান ক্ষবলক্ষম্বত হরল 

যসটা মক্ষনটে কোে 

সুর াগ ক্ষেরলানা। 

অরনক সময় যসবা 

প্রদারনে ক্ষবিয়টি যসবা 

প্রদানকােীে মন 

মানক্ষসকতাে উপে 

ক্ষনে যেেীল ক্ষেরলা। 

মক্ষনটক্ষেং এে ব্যবস্থা 

কম র্াকায় কারজে 

মূল্যায়ন এবং যোগাক্ষন্ত 

পক্ষেমারপে সুর াগ 

ক্ষেরলা না। 

আবহাওয়াে পুব যাোস 

জানরত না পাোয় 

কৃিরকো কম যরিরত্র 

ক্ষবড়ম্বনাে ক্ষেকাে 

হরতা। 

টাকা একটি 

উপরজলায় 

ব্যয় 

হরয়রে। 

36 1 বািংোণদি 

কৃক্তষ 

িণবষো 

ইনক্তস্ট্টিউট 

বাক্তর অ্যাপস 

“কৃক্তষ প্রযুক্তি 

িান্ডার” 

(Windows 

based) 

উিাক্তবে কৃক্তষ প্রযুক্তির 

েথ্য সমুদ্ধ “কৃক্তষ 

প্রযুক্তি িান্ডার” নাণে  

Windows 

based অ্যাপস 

উিাক্তবে কৃক্তষ 

প্রযুক্তির েথ্য সমুদ্ধ 

“কৃক্তষ প্রযুক্তি 

িান্ডার” নাণে 

Android 

ি. মো: সাইফুে 

ইসোে, প্রধান 

তবজ্ঞাক্তনক 

কে ণকেণা, 

এএসআইক্তসটি 

১০০% ৫০০০০০/- 

টাকা 

১৫/০১/২০১৭ 

োক্তরণখ 

চাঁপাইনবাবি

ঞ্জ সদর 

উপণজো 

সারা মদণির 

উিাবনটি 

বাস্তবায়ণন 

মর্াগ্য। 

 

ি. মো: সাইফুে ইসোে, প্রধান 

তবজ্ঞাক্তনক কে ণকেণা,  

০১৫৫২৩৮৮৭৩১ 

saiful@bari.gov.bd 



 

তেরী করা িণয়ণে। 

এই অ্যাপস িণে িে, 

ভুট্টা, আলু, তেেবীজ, 

িাে, িে, ফুে, সবক্তজ 

ইেযাক্তদ েথ্য মনয়া 

র্ায়।  

based অযাপস 

ততেী কোর  রল 

Windows 

based যমাবাইল 

ব্যবহােকােীো তথ্য 

ক্ষনরত পােত না। এই  

কােরণ  

উইণন্ডাজণবজ 

অ্যাপস তেরী করা 

িণয়ণে। 

ক্তবিাি, বাক্তর, 

িাজীপুর 

কৃক্তষ 

কে ণকেণার 

কার্ ণােণয় 

োঠ ক্তদবস 

েথা 

প্রক্তিক্ষণের 

আণয়াজন 

করা 

িণয়ক্তেে। 

37 1 বািংোণদি 

ধান 

িণবষো 

ইনক্তস্ট্টিউট 

বািংোণদি রাইস 

নণেজ ব্যিংক 

(ক্তবআরণকক্তব) 

বািংোণদি রাইস 

নণেজ ব্যািংক একটি 

কক্তম্পউটার ক্তিক্তিক 

ইণেরক্তনক জ্ঞান 

িান্ডার র্াণে আধুক্তনক 

ধান চাষ সম্পক্তকণে 

প্রযুক্তি ও কোণকৌিে 

সক্তন্নণবক্তিে আণে। 

ধান উৎপাদণনর 

সব ণণিষ প্রযুক্তি ও 

উিাবন সিংণর্াক্তজে 

আণে  

মদণি ধাণনর িেন 

বৃক্তদ্ধর প্রথে িেণ 

কৃষক পর্ ণাণয় ক্তবক্তিন্ন 

সেণয় উিাক্তবে 

আধুক্তনক প্রযুক্তি 

সরবরাণির 

ক্তনক্তিয়ো এবিং 

প্রণয়াণির মক্ষণে 

সিণর্াক্তিো প্রদান। 

এ ব্যাপাণর 

বািংোণদি রাইস 

নণেজ ব্যািংক 

(ক্তবআরণকক্তব) 

ওণয়বসাইট একটি 

িক্তিিােী োধ্যে 

ক্তিণসণব কাজ করণে 

বািংোণদি ধান 

িণবষো 

ইনক্তস্ট্টিউট (ক্তি), 

িাজীপুর 

৯৫% ৫ (পাঁচ) 

েক্ষ টাকা 

প্রণর্াজয নয় সারা মদণি 

বাস্তবায়নণর্া

গ্য 

ি. মোোঃ িািজািান কবীর, েিাপক্তরচােক 

০১৭১২২৮০০৮৩ 

dg@brri.gov.bd 

  

38 1 বািংোণদি 

ধান 

িণবষো 

ইনক্তস্ট্টিউট 

মসৌরিক্তি চাক্তেে 

আণোক িাঁদ 

িসণের োণঠ মিৌে 

পদ্ধক্তেণে মপাকা 

দেণনর জন্য আণোক 

িাঁদ একটি কার্ ণকরী, 

সিজ এবিং জনক্তপ্রয় 

প্রযুক্তি। এটি ব্যবিার 

কণর দানা, িাে, 

সবক্তজ এবিং 

উক্তিজ্জজােীয় িণস্যর 

কীটপেঙ্গ দেন করা 

প্রচক্তেে আণোক 

িাঁদ ব্যবিাণরর জন্য 

প্রক্তেক্তদন সন্ধযা মথণক 

মিার পর্ ণন্ত িাঁদটি 

জ্বাক্তেণয় রাখণে িয়। 

র্া শ্রেসাধ্য কাজ, 

মেেক্তন জ্বাোক্তন বা 

ক্তবদুযৎ খরচও অ্ণনক 

মবক্তি। এ সেস্যা 

সোধাণনর জন্য 

১. িোঃ মোোঃ পান্না 

আেী, এসএসও, 

কীটেত্ত্ব ক্তবিাি 

 

২. ক্তবধান চন্দ্র 

নাথ, এসএসও, 

এিএেক্তপএইচটি 

ক্তবিাি, ক্তি, 

িাজীপুর।     

৯০% বাস্তবায়ণনর 

জন্য অ্থ ণ 

সিংস্থান 

প্রক্তক্রয়াধীন 

জুোই’ 

২০১৭ 

সারা মদণি 

বাস্তবায়নণর্া

গ্য 

ি. মোোঃ িািজািান কবীর, েিাপক্তরচােক 

০১৭১২২৮০০৮৩ 

dg@brri.gov.bd 

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


 

র্ায়।  মসৌরিক্তি ব্যবিার 

কণর আণোক িাঁদ 

উিাবণনর োধ্যণে 

কীটপেঙ্গ দেন করা 

িণে   

39 1 তুো উন্নয়ন 

মবাি ণ 

খাোরবাক্তি, 

ঢাকা 

অ্নোইণন 

ক্তবিািীয় ঋে 

সিজীকরে 

অ্নোইণন তুো উন্নয়ন 

মবাণি ণর ওণয়ব সাইণট 

ক্তবিািীয় ঋণের িে ণ 

থাকণব  মদণির সকে 

তুোচাষী নাে, ঠিকানা 

এবিং পক্তরচয়পে পূরন 

কণর ঋণের জন্য 

আণবদন  করণবন।  

বািংোণদণির সকে 

তুো চাষীরা সিণজ 

অ্নোইণনর োধ্যণে 

ঋণনর জন্য আণবদন 

করণে পারণব। 

তুো উন্নয়ন মবাি ণ 

 

৭০% সিট অ্য়ার 

একবার 

তেরীর পর 

অ্ক্তেক্তরি 

অ্ণথ ণর 

প্রণয়াজন 

িণব না।  

অ্ন োইণন 

আণবদন 

করার জন্য 

ব্যবস্থা করা 

িণয়ণে। েণব 

সিটঅ্য়ার 

এর উন্নয়ন 

চেণে। 

িযাঁ ি. সীো কুন্ডু 

কীট পেঙ্গ ক্তবণিষজ্ঞ 

মিান  :  ৯১১২৮৭১ 

drsimakundu@gmail.co

m 

 

40 1  মৃক্ষিকা 

সম্পদ 

উিয়ন 

ইনক্ষিটিউট 

অনলাইন 

 াটি যলাইজাে 

ক্ষেকরমরন্ডেন 

ক্ষসরিম 

(ওএ আেএস) 

হালনাগাদকেণ। 

মৃক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন 

ইনক্তস্ট্টিউট সারা 

মদণির আধা-ক্তবস্তাক্তরে 

মৃক্তিকা জক্তরণপর সেয় 

মদণির ক্তবক্তিন্ন  স্থান 

মথণক মদি েক্ষাক্তধক 

োটির নমুনা সিংগ্রি ও 

ক্তবণেষে কণর মৃক্তিকা 

উব ণরো ক্তবষয়ক এক 

ক্তবিাে েথ্য িান্ডার 

সৃজন কণরণে। এসব 

মৃক্তিকা উব ণরো েথ্য-

উপাি 

উপণজোক্তিক্তিক ‘ভূক্তে 

ও মৃক্তিকা সম্পদ 

ব্যবিার ক্তনণদ ণক্তিকায়’ 

সক্তন্নণবক্তিে করা 

িণয়ণে র্া ক্তজআইএস 

প্রযুক্তির োধ্যণে 

ক্তিক্তজটাে েণথ্য 

রূপান্তর করা িণয়ণে। 

এ ক্তবিাে েথ্য-

উপািণক মকন্দ্র কণর  

জক্ষমরত সুিম মাত্রায় 

সাে প্ররয়ারগে 

অোরব মাটিে 

উব যেতা নষ্ট হয়, 

সারেে অপিয় হয়, 

সরব যাপক্ষে উৎপাদন 

কম হয়। 

ওএ আেএস এে 

মাধ্যরম সুিম মাত্রাে 

সাে প্ররয়ারগ 

 সরলে উৎপাদন 

বৃক্তদ্ধ পায় (ধান 

িসণের িেন ২০-

২৫% এবিং অ্ন্যান্য 

িসণের িেন ১৫-

২০% বৃক্তদ্ধ পাণব)। 

সাণরর অ্পচয় মরাধ 

করা সম্ভব িণব। 

মৃক্তিকা স্বাস্থয 

সিংরক্ষেসি মৃক্তিকা 

স্বাণস্থযর উন্নয়ন 

ঘটণব, কৃক্তষজ 

রাসায়ক্তনক 

ি. যমাঃ মকবুল 

যহারসন 

প্রিান তবজ্ঞাক্ষনক 

কম যকতযা 

যকিীয় 

গরবিণাগাে, 

য ান: ০২-

৯১১০৫০৭ 

ইরমইল: 

pso.cl@sr

di.gov.bd 

বতযমারন 

যসবাটি 

সাো 

বাংলারদ

যে 

পক্ষেিাক্ষল

ত হরে। 

অগ্রগক্ষত: 

১০০% 

স ট্

ওয়যােটি 

একটি 

যবসেকাক্ষে  

প্রক্তেষ্ঠান 

কযাটিক্তেণষ্ট

র 

সিণর্াক্তিো 

ও অ্থ ণায়ণন 

প্রস্তুে করা 

িণয়ণে। 

 

বেণোণন 

প্রক্তেষ্ঠণনর 

ক্তনয়ক্তেে 

কার্ ণক্রণের 

আওোয় 

িােনািাদ 

করা িণে। 

পাইলট 

আকারে 

যসবাটি 

২০০৯ সারল 

৩০টি 

উপরজলাে 

জন্য ততক্ষে 

কো 

হরয়ক্ষেল। 

২০১৪ ক্ষি: 

সারল সাো 

যদরেে সকল 

উপরজলাে 

জন্য যসবাটি 

িালু কো 

হয়। 

 

বতযমারন 

বেরে ৩০টি 

উপরজলাে 

তথ্য 

হালনাগাদ 

কো হরে। 

ি. যমাঃ মকবুল যহারসন 

প্রিান তবজ্ঞাক্ষনক কম যকতযা 

যকিীয় গরবিণাগাে, 

য ান: ০২-৯১১০৫০৭ 

ইরমইল: pso.cl@srdi.gov.bd 



 

‘অ্নোইন 

িাটি ণোইজার 

ক্তরকণেণন্ডিন ক্তসণস্ট্ে’ 

নােক সিটওয়যার 

প্রস্তুে করা িণয়ণে, 

র্ার োধ্যণে সুষে 

সার সুপাক্তরি মসবা 

প্রদান করা িণে। 

মদণির মর্ মকান 

প্রাণন্তর একজন কৃষক 

শুধু োর ইউক্তনয়ন, 

উপণজো এবিং মজোর 

নাে এবিং সাধারে 

বষ ণায় জক্তেণে কেটুকু 

পাক্তন দাঁিায় এ েথ্য 

ক্তদণয় মৃক্তিকা উব ণরো 

োণনর ক্তিক্তিণে োর 

চাক্তিে িসণের জন্য 

সুষে সার সুপাক্তরি 

মপণে পাণরন। 

(agro-

chemical) এর 

োধ্যণে সৃষ্ট োটি ও 

পাক্তনর দুষে সব ণক্তনম্ন 

পর্ ণাণয় রাখা সম্ভব 

িণব। 

 

41 2 বাংলারদে 

কৃক্ষি 

উন্নয়ন 

করপ যারেেন 

(ক্ষবএক্ষিক্ষস) 

ক্ষবএক্ষিক্ষস’ে দানা 

েস্য বীজ (িান, 

গম ও ভুট্টা) 

উৎপাদন ও সংগ্রহ 

সংক্রান্ত  াবতীয় 

তথ্য ক্ষবএক্ষিক্ষসে 

ওরয়বসাইরট 

সোসক্ষে প্রদে যন। 

 

সংস্থাে উৎপাক্ষদত ও 

সংগৃহীত বীরজে (িান, 

গম, ভূট্টা, কন্দাল 

 সল, িাল ও 

ততলবীজ, সবক্ষজবীজ 

ইতযাক্ষদ) তথ্য  র্া 

বীরজে জাত, 

উৎপাদরনে লিযমাত্রা, 

যমৌসুমক্ষেক্ষিক ও জাত 

ক্ষেক্ষিক উৎপাক্ষদত ও 

মজুদকৃত বীরজে 

পক্ষেমাণ ওরয়বসাইরট 

প্রকাে কো ।  

বীজ উৎপাদরনে 

লিযমাত্রা ও 

উৎপাক্ষদত বীরজে 

পক্ষেমান এবং বীরজে 

মজুরদে পক্ষেমান 

ওরয়বসাইরট 

প্রকারেে  রল কৃিক 

সহরজই বক্ষণ যত 

ক্ষবিরয় বীজ 

উৎপাদরনে 

লিযমাত্রা ও 

উৎপাক্ষদত বীরজে 

পক্ষেমান এবং বীরজে 

মজুরদে পক্ষেমান 

ইতযাক্ষদ তথ্য যজরন 

সংস্থাে বীজ 

যমা: আবুল 

কালাম আজাদ, 

ব্যবস্থাপক 

(পাটবীজ), 

ক্ষবএক্ষিক্ষস, ঢাকা।  

যমাবাইল 

০১৭১৮৭১৩৫৫৬ 

৯০% 

 

প্রায় ১ 

(এক) লি 

টাকা  

যসরেম্বে/২০

১৬ 

হযাঁ জনাব আশুরতাি লাক্ষহড়ী মহাব্যবস্থাপক, 

সাে ব্যবস্থাপনা ক্ষবোগ, ক্ষবএক্ষিক্ষস, ঢাকা।  

০১৭১১৮৬৮০১৩ 

gm.fert.badc@ 

gmail.com 

 



 

উৎপাদন কা যক্ররম 

অংেগ্রহণ এবং 

মজুদ র্াকা সারপরি 

বীজ সংগ্রহ কেরত 

পারে।   

42 2 বীজ 

প্রেযয়ন 

এণজন্সী 

 

Crop 

Variety 

Database 

Software 

এই সিটওয়যাণর 

মনাটিিাইি িসণের 

জাণের তবক্তিষ্টয এবিং 

পক্তরক্তচক্তে ও িেন 

সক্তন্নণবি করা িয় 

অ্ে প্রক্তেষ্ঠাণনর 

কে ণকেণা এবিং 

স্ট্যাকণিাল্ডারিে 

মনাটিিাইি িসণের 

জাণের তবক্তিষ্টয 

সম্পণকণ অ্বক্তিে 

িণবন। 

ি. মো: জাক্তকর 

মিাণসন 

উপ-পক্তরচােক  

(সীি মরগুণেিন) 

বীজ প্রেযয়ন 

এণজন্সী 

িাজীপুর 

১০০% ৩,০০,০০০ 

(ক্তেন েক্ষ ) 

টাকা। 

না না ি. মো: জাক্তকর মিাণসন 

উপ-পক্তরচােক  

(সীি মরগুণেিন) 

মিান: ৯২৯৪০৩৫ 

ই-মেইে: ddsr@sca.gov.bd 

 

43 2 কৃক্তষ েথ্য 

সাক্তি ণস 

োক্তসক 

‘কৃক্তষকথা’র 

মোবাইে অ্যাপস 

তেক্তর  

 

কৃক্তষকথা- কৃক্তষ েথ্য 

সাক্তি ণণসর একটি 

জনক্তপ্রয় োক্তসক 

কৃক্তষক্তবষয়ক 

ম্যািাক্তজন। মোবাইে 

অ্যাপস বেণোন সেণয় 

েথ্য সম্প্রসারণে 

কার্ ণকর অ্বদান 

রাখণে। োই  এ 

সিংক্রান্ত একটি 

মোবাইে অ্যাণপর 

র্ণথষ্ট প্রণয়াজনীয়ো 

রণয়ণে। 

ঐক্তেিযবািী োক্তসক 

‘কৃক্তষকথা’ 

ম্যািাক্তজনটির একটি 

মোবাইে অ্যাপ 

তেক্তরর োধ্যণে 

মুক্তিে িাি ণকক্তপর 

পািাপাক্তি মোবাইণে 

পিা/িাউনণোি করা 

র্াণব। এণে TCV 

হ্রাস পাণব। 

জনাব বাদে চন্দ্র 

সরকার, 

মটকক্তনকযাে 

পাটি ণক্তসণপন্ট, কৃক্তষ 

েথ্য সাক্তি ণস, 

খাোরবাক্তি, ঢাকা 

 

10০% ১,২০,০০০/

- 

প্রণর্াজয 

নণি। 

গুিে মে 

মস্ট্ার মথণক 

ক্তবনামূণল্য 

িাউনণোি 

করা র্ায়। 

সবখাণন 

ব্যবিারণর্াগ্য

। 

জনাব মোিাম্মদ জাক্তকর িাসনাৎ, 

েথ্য অ্ক্তিসার (ক্তপক্তপ) 

মিান-58151513 

ইণেইে-iopp@ais.gov.bd 

44 2 বাংলারদে 

পাট 

গরবিণা 

ইনক্ষিটিউট 

পাট পরণ্যে 

যমাবাইল এযাপস 

ক্ষবরজআেআই এে 

কাক্ষেগেী উইং কর্তযক 

উদ্ভাক্ষবত ক্ষবক্ষেি 

পরণ্যে বাংলায় 

যমাবাইল4এযাপস 

পাট পণ্য 

উৎপাদনকােী ক্ষুদ্র ও 

মাঝাক্ষে উরদ্যািাো 

এই এযাপস্ এে 

মাধ্যরম 

ক্ষবরজআেআই এে 

উদ্ভাক্ষবত পণ্য 

সম্পরকয িােণা 

পারবন। 

ইরনারেেন টিম, 

ক্ষবরজআেআই 

100% 4,80,000/

- 

হয়ক্ষন বাস্তবায়নর া

গ্য 

জনাব আহাম্মদ আলী 

ক্ষসরিম এনাক্ষলষ্ট 

ক্ষবরজআেআই 

য ান : 48110255 

ই-যমইল: 

systemanalyst@bjri.gov.

bd  

45 2 জাতীয় কৃক্ষি 

প্রক্ষেিণ 

অনলাইন প্রক্ষেিণ 

ক্ষনবন্ধন 

অনলাইন ক্ষনবন্ধন 

 েম প্লাট েম ততক্ষে 

প্রক্ষেিণার্ী ও 

অন্যান্য যসবা 

ি. যমাঃ োইদ্যে 

েহমান 
১০০% 

অর্ য ব্যয় 

হয়ক্ষন 

হযাঁ 

যসরেম্বে/২০
হযাঁ 

ি. যমাঃ োইদ্যে েহমান 

উপপক্ষেিালক (প্রোসন ও সারপাট য 

mailto:ddsr@sca.gov.bd


 

একারিক্ষম 

(নাটা) 

 কো হরয়রে।  াে 

মাধ্যরম মরনানীত 

প্রক্ষেিণার্ীগণ ক্ষনজ 

কম যস্থরল বরসই 

ক্ষনবন্ধন কেরত 

পারেন। 

গ্রহীতারদে  তথ্য 

প্রাক্ষপ্ত সহজ হরব 

উপপক্ষেিালক 

(প্রোসন ও 

সারপাট য সাক্ষে যস) 

১৬ যর্রক 

জুন/২০১৬ 

ক্ষিঃ 

সাক্ষে যস) 

০১৫৫২৪৯৫৫৬৪ 

sayedur.63@gmail.com 

46 2 বািংোণদি 

িক্তেে পুক্তষ্ট 

িণবষো ও 

প্রক্তিক্ষে 

ইনক্তস্ট্টিউট 

(বারটান) 

ক্ষব এম আই 

অনলাইন যসবা 

অন লাইরন প্রাপ্ত বয়স্ক 

যলারকে পুক্ষষ্ট অবস্থা 

ক্ষনরূপরনে জন্য 

দীঘ যক্ষদন যর্রক 

ক্ষিন্তাোবনা কো হয়। 

এেই িাোবাক্ষহকতায় 

ক্ষব এম আই অন লাইন 

যসবা িালুে ক্ষসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়। 

দ্রুত/কম সমরয় ও 

অক্ষত সহরজ জনগণ 

তারদে পুক্ষষ্ট অবস্থা, 

কযালক্ষে িাক্ষহদা, 

ঝুঁক্ষক ও কেণীয় 

সম্পরকয অবক্ষহত 

হরত সিম হরে। 

 যমাঃ মাহফুজ 

আলী 

সারবক 

ক্ষপএসও(িঃদাঃ) 

বােটান 

১০০% ৭,০০০/-  িযাঁ মজযাক্তে োে বড়ূয়া 

উদ্ধণেন তবজ্ঞাক্তনক কে ণকেণা (চোঃদাোঃ) 

মোবাোঃ ০১৭১৪-৪৫৩৫৩৯ 

ই-মেইেোঃ 

birtanoffice@gmail.com 

 

47 2 বাংলারদে 

সুগােক্রপ 

গরবিণা 

ইনক্ষিটিউট 

(ক্ষবএসআে

আই) 

ক্তবএসআরআই 

উিাক্তবে নতুন 

আখ জাণের 

ক্তবশুদ্ধ বীজ 

মদিব্যাপী েক্তিণয় 

মদয়া। 

ক্তবএসআরআই প্রধান 

মকন্দ্র, আঞ্চক্তেক ও 

উপণকণন্দ্রর োধ্যণে 

স্থাক্তপে প্রদি ণনী, 

িণবষো ও বীজ 

েটসমূণির জন্য 

েণনানীে চাষী, েণটর 

অ্বস্থান, জাণের নাে 

ইেযাক্তদ ক্তেক্তপক্তবদ্ধ করা  

সিংক্তেষ্ট এলাকাে  

কৃষক, সম্প্রসারে 

কেী/কে ণকেণাণদর 

অ্বিে করা ও 

তারদে মাধ্যরম দ্রুত 

োল মারনে বীজ 

িািীরদে ক্ষনকট 

যপৌুঁোরনা  ারব। 

 

সংক্ষিষ্ট যকরিে 

ক্ষবজ্ঞানী ও 

তবজ্ঞাক্ষনক 

সহকােীবৃন্দ 

৭০% আলাদাো

যব যকান 

অর্ য ব্যয় 

প্ররয়াজন 

হয় নাই। 

সংক্ষিষ্ট 

যকরিে 

বাৎসক্ষেক 

খেি হরত 

ব্যয় কো 

হরয়রে 

না হযাঁ ি. সমক্ষজৎ কুমাে পাল, 

মুখ্য তবজ্ঞাক্ষনক কম যকতযা 

০১৬৮৫৪৯৬৯৮৭ 

samajitpal@gmail.com 

48 2 বাংলারদে 

সুগােক্রপ 

গরবিণা 

ইনক্ষিটিউট 

(ক্ষবএসআে

আই) 

কার্ ণকরী  মিল্প-

মিস্ক তেরী। 

 

ক্তবএসআরআই এর 

উদ্ভাক্ষবত প্রযুক্ষি, 

উৎপাক্ষদত ইক্ষু বীজ, 

স্বাস্থযসম্মত গুলড়, 

ক্ষিক্ষেয়া িাো প্রাক্ষপ্ত, 

ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত, যনাটিে এে 

তথ্য  প্রদান ।  

সহ সকে মসবা সমূি 

কে সেণয় ও দ্রুে  

প্রদাণনর জন্য 

যমা. েক্ষ  আল 

মামুন, 

মহাপক্ষেিালরকে 

ব্যাক্ষিগত 

কম যকতযা, 

প্রিান যকি 

১০০% আলাদাো

যব যকান 

অর্ য ব্যয় 

প্ররয়াজন 

হয় নাই। 

না হযাঁ ি. সমক্ষজৎ কুমাে পাল, 

মুখ্য তবজ্ঞাক্ষনক কম যকতযা 

০১৬৮৫৪৯৬৯৮৭ 

samajitpal@gmail.com 

49 2 বাংলারদে 

সুগােক্রপ 

গরবিণা 

মসাশ্যাে  

ক্তেক্তিয়ার ব্যবিার 

বািংোণদি সুিারক্রপ 

িণবষো ইনক্তস্ট্টিউট 

এর ১টি মিসবুক 

ক্ষবএসআেআই 

সংক্ষিষ্ট  প্রযুক্ষি, 

স লতা ক্ষকংবা   

যমা. সাইয়ুম 

যহারসন , 

তবজ্ঞাক্ষনক 

৮০% আলাদাো

যব যকান 

অর্ য ব্যয় 

না হযাঁ যমা. সাইয়ুম যহারসন , তবজ্ঞাক্ষনক কম যকতযা 

০১৭২১২০৭২১৬ 

msaium@gmail.com 



 

ইনক্ষিটিউট 

(ক্ষবএসআে

আই)  

মপইজ তেক্তর করা 

িণয়ণে।  মিসবুক 

মপইণজর ক্তেিংকোঃ 

www.facebo

ok.com/bdbs

ri 

 

সম্ভাবনাে ক্ষবিয় 

সমূহ সকরলে সারর্ 

ক্ষবক্ষনময় কো 

কম যকতযা, 

ক্ষবএসআেআই 

প্ররয়াজন 

হয় নাই। 

 

50 2 ক্ষবনা, 

ময়মনক্ষসংহ 

অন-লাইরন বীজ 

প্রাক্ষপ্তে জন্য 

আরবদন। ক্ষলংক  

http://bina.

gov.bd/ 

যদরেে প্রতযন্ত অঞ্চল 

যর্রক ক্ষবনা 

যকিসমূরহ না এরস 

অন-লাইরন বীরজে 

জন্য আরবদন কেরত 

পােরব। কৃিরকে 

আরবদরনে যপ্রক্ষিরত 

কৃিক ক্ষনকস্থ ক্ষবনা 

যকান যকি যর্রক বীজ 

সংগ্রহ কেরবন তা 

কৃিকরক য ান এবং 

ই-যমইরলে মাধ্যরম 

জাক্ষনরয় যদয়া হরব।   

যদরেে প্রতযন্ত অঞ্চল 

যর্রক ক্ষবনা 

যকিসমূরহ এরস 

ব্রীিাে বীজ সংগ্রহ 

কো সহজ কোে 

জন্য।   

ি. মনজুরুল 

আলম মন্ডল, 

ক্ষপএসও, ক্ষবনা 

১০০% যকান অর্ য 

ব্যয় হয়ক্ষন। 

না না, শুধু 

ক্ষবনা’ে জন্য 

প্রর াজয 

ি. মনজুরুল আলম মন্ডল, ক্ষপএসও, 

য ানঃ ০১৭১৬৭৪৯৪২৯; email: 

mmamondal@gmail.com 

51 3 বাংলারদে 

পেমাণু 

কৃক্ষি 

গরবিণা 

ইনক্ষিটিউট 

(ক্ষবনা) 

জীবানুসাে প্রাক্ষপ্ত 

সহক্ষজকেণ 

পূরব য মহাপক্ষেিালক 

মরহাদরয়ে অনুরমাদন 

ক্ররম জীবানুসাে 

সেবোহ কো হরতা। 

মহাপক্ষেিালক 

মরহাদয় দাপ্তক্ষেক 

কারজ প্রায়ই ঢাকায় 

অবস্থান করেন ক্ষবিায় 

কৃিকরক জীবাণু 

সংগ্ররহ যোগাক্ষন্ত হয়। 

বতযমারন পক্ষেিালক 

(গরবিণা) অর্বা 

ক্ষসএসও (আে.ক্ষস) 

মরহাদরয়ে অনুরমাদন 

ক্ররম কৃিরকে মারঝ 

জীবানুসাে সেবোহ 

পক্ষেবক্ষতযত ক্ষনয়রম 

কৃিরকে সময় ও 

হয়োক্ষন কম হয়। 

পক্ষেিালক 

(প্রক্ষেিণ), ক্ষবনা 

ময়মনক্ষসংহ 

১০০% যকান অর্ য 

ব্যয় হয়ক্ষন। 

না না, শুধু 

ক্ষবনা’ে জন্য 

প্রর াজয 

ি. যমাঃ জহুরুল ইসলাম, ক্ষপএসও, য ানঃ 

০১৭১১৭৮০১৭৯; email: 

mzislam19@ yahoo.com 

http://www.facebook.com/bdbsri
http://www.facebook.com/bdbsri
http://www.facebook.com/bdbsri


 

কো হয়। 

52 3 বাংলারদে 

পেমাণু 

কৃক্ষি 

গরবিণা 

ইনক্ষিটিউট 

(ক্ষবনা) 

যহল্প যিস্ক স্থাপন। অক্ষ রসে প্রিান 

কক্ষেরিারে যহল্প যিস্ক 

স্থাপন কো হরয়রে 

এবং যহল্প যিস্ক যর্রক 

ক্ষেক্ষজটেগণ 

সহর াক্ষগতা পারেন। 

ক্ষেক্ষজটেগণরক ওয়ান 

িপ সাক্ষে যস প্রদান 

কো হরে। এরত 

দে যনার্ীরদে সময় 

কম লাগরে। 

ি. মনজুরুল 

আলম মন্ডল, 

ক্ষপএসও, ক্ষবনা 

১০০% টাঃ 

৩০,০০০/- 

না হযাঁ ি. মনজুরুল আলম মন্ডল, ক্ষপএসও, 

য ানঃ ০১৭১৬৭৪৯৪২৯; email: 

mmamondal@gmail.com 

53 3 বািংোণদি 

কৃক্তষ 

িণবষো 

কাউক্তন্সে 

নাস ণভুি 

প্রক্তেষ্ঠাণনর 

উিাক্তবে কৃক্তষ 

প্রযুক্তির অ্নোইন 

িাটাণবজ 

নাস ণভূি প্রক্তেষ্ঠানসমূি 

কর্তণক উিাক্তবে কৃক্তষ 

প্রযুক্তির একটি 

িাটাণবজ প্রস্তুে করা 

িণয়ণে। প্রাথক্তেকিাণব 

ইিংণরক্তজ িাস ণন প্রস্তুে 

করা িণয়ণে। 

িাটাণবজটিণে িাটা 

ইনপুট প্রক্তক্রয়া চেোন 

আণে। 

অ্নোইন িাটাণবজ 

এর োধ্যণে কৃক্তষ 

প্রযুক্তির েথ্য 

সিজের িওয়ায় 

ব্যবিারকারীিণের 

জন্য সেয়, অ্থ ণ ও 

ক্তিক্তজট সাশ্রয় িণব। 

মো: আক্তবদ 

মিাণসন মচৌধুরী, 

পক্তরচােক 

(কক্তম্পউটার ও 

ক্তজআইএস) 

৮০% অ্থ ণ ব্যয় 

িয় ক্তন 

পাইেটিিং 

সম্পন্ন িয় 

নাই। 

িাঁ মো: আক্তবদ মিাণসন মচৌধুরী, পক্তরচােক 

(কক্তম্পউটার ও ক্তজআইএস) 

 

 

 

 

 


