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লিটিবেন চাট টার 

লিশনঃ 

োাংিাবেশ কৃলি গবেিণা ইনলিটিউবটর আওতাধীন ফিবির উৎপােন ও উৎপােনশীিতা বৃলি করণ। 

লিশনঃ 

১. োাংিাবেশ কৃলি গবেিণা ইনলিটিউট অলধভুক্ত লেলিন্ন ফিবির উচ্চ ফিনশীি, পুলিিান িম্পন্ন ও প্রলতকুি পলরবেশ িলিষ্ণু োত উদ্ভােন। 

২. ফিি লিলিক আধুলনক, উন্নত, কটকিই ও িাগিই প্রযুলক্ত উদ্ভােন।  

৩. লেলিন্ন ফিবির করাগোিাই ও কপাকািাকড় প্রলতকার প্রযুলক্ত উদ্ভােন। 

৪. লেলিন্ন ফিবির োি টপ্লােি িাংগ্রি, মূল্যায়ন ও িাংরক্ষণ। 

৫. সুিি ও পলরলিত িাত্রায় িার ব্যেিার সুপালরশ িািা ততলর এোং িাটির স্বাস্থ্য িাংরক্ষণ ও উন্নয়ন। 

৬. উদ্ভালেত োত ও প্রযুলক্ত িমূি িস্তান্তবরর িাধ্যবি কেবশর আর্ ট-িািালেক উন্নয়ন। 

৭. উদ্ভালেত োত ও প্রযুলক্ত লেিবয় কৃিক/ব্যেিারকারী/িম্প্রিারণ কিীবের প্রলশক্ষণ প্রোন। 

৮. ফিি উৎপােনকািীন িিবয় উদু্ভত িিস্যার লিলিবত িিলিতিাবে কৃিবকর িাঠ পলরেশ টন ও পরািশ ট প্রোন। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রলিক কিোর নাি কিো 

প্রোবনর 

িবে টাচ্চ 

িিয় 

(লেন) 

কিো 

প্রোন 

পিলত 

প্রবয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আবেেন 

ফরি প্রালিস্থ্ান 

কিোমূল্য 

এোং 

পলরবশাধ 

পিলত 

(যলে 

র্াবক) 

শাখার নািিি োলয়ত্বপ্রাি কি টকতটার 

পেেী, কিাোইি ও ই-কিইি 

ঊর্ধ্টতন কি টকতটার পেেী, কিাোইি ও 

ই-কিইি 

১. লেলিন্ন ফিবির উচ্চ 

ফিনশীি, পুলিিান 

িম্পন্ন, প্রলতকুি 

পলরবেশ িলিষ্ণু ও 

করাগোিাই ও 

কপাকািাকড় োত 

উদ্ভােন িাংক্রান্ত 

গবেিণা প্রস্তাে ততলর, 

োস্তোয়ন এোং োত 

িম্পবকট পরািশ ট 

প্রোন 

১-৭ চালিো 

প্রালি ও 

কিো 

প্রোন 

িরেরািকৃত 

চালিো পবত্র 

আবেেন/িরািলর 

কযাগাবযাগ 

লেনামূবল্য শািীিা সুিতানা 

তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৭৮৯-৬২২৭৭৮ 

shamimashanta123@gmail.com 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার  

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

 

২. মাঠ ফিবির 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীিতা বৃলি 

করবণ উৎপােন 

প্রযুলক্ত ও ব্যেস্থ্াপনা 

লেিবয় গবেিণা 

প্রস্তাে ততলর, 

োস্তোয়ন ও পরািশ ট 

প্রোন 

১-৭ চালিো 

প্রালি ও  

কিো 

প্রোন 

িরেরািকৃত 

চালিো পবত্র 

আবেেন/িরািলর 

কযাগাবযাগ 

লেনামূবল্য ড. কিাঃ আইয়ুে কিাবিন খান 

তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৭৭১-১০৫৮২২ 

ayubagronomy@yahoo.com 
 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার  

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

 

৩. লেলিন্ন ফিবির 

োি টপ্লােি িাংগ্রি, 

মূল্যায়ন ও িাংরক্ষণ 

- - - - শািীিা সুিতানা 

তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৭৮৯-৬২২৭৭৮ 

shamimashanta123@gmail.com 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার  

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

 

৪. ফিবির করাগোিাই 

ও কপাকািাকড় 

েলনত িিস্যার 

গবেিণা প্রস্তাে ততলর, 

োস্তোয়ন এোং 

প্রলতকার ও 

১-৭ চালিো 

প্রালি ও  

কিো 

প্রোন 

িরেরািকৃত 

চালিো পবত্র 

আবেেন/িরািলর 

কযাগাবযাগ 

লেনামূবল্য ড. কিাঃ মুক্তার কিাবিন ভূঞা 

 ঊর্ধ্টতন তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৮১৯-১৮৯৯৮১ 

mokterbari@gmail.com 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 
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প্রলতবরাধ মূিক 

পরািশ ট প্রোন। 

৫. ফিবির 

খাবযাপাোবনর 

ঘাটলত েলনত িিস্যা 

িম্পলকটত গবেিণা 

প্রস্তাে ততলর, 

োস্তোয়ন এোং 

প্রলতকার ও 

প্রলতবরাধ মূিক 

ব্যেস্থ্া িম্পবকট 

পরািশ ট প্রোন। 

১-৭ চালিো 

প্রালি ও  

কিো 

প্রোন 

িরেরািকৃত 

চালিো পবত্র 

আবেেন/িরািলর 

কযাগাবযাগ 

লেনামূবল্য ড. কিাঃ মুক্তার কিাবিন ভূঞা 

 ঊর্ধ্টতন তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৮১৯-১৮৯৯৮১ 

mokterbari@gmail.com 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

 

৬. উযানতালিক 

ফিবির উৎপােন ও 

উৎপােনশীিতা বৃলি 

করবণ উৎপােন 

প্রযুলক্ত ও ব্যেস্থ্াপনা 

লেিবয় গবেিণা 

প্রস্তাে ততলর, 

োস্তোয়ন এোং 

আঞ্চলিক 

উপবযাগীতা 

যাচাইকরণ ও  

পরািশ ট প্রোন 

১-৭ চালিো 

প্রালি ও  

কিো 

প্রোন 

িরেরািকৃত 

চালিো পবত্র 

আবেেন/িরািলর 

কযাগাবযাগ 

লেনামূবল্য তাবিরা তািলিিা 

তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৭৭৫-৭৫৪০৮৬ 

taheraagr@gmail.com 

ড. কিাঃ িালেবুর রিিান 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৭৩১-১০১৪০৩ 

rahmanag@yahoo.com 

৭. িিিা ফিবির 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীিতা বৃলি 

করবণ উৎপােন 

প্রযুলক্ত ও ব্যেস্থ্াপনা 

লেিবয় গবেিণা 

প্রস্তাে ততলর, 

োস্তোয়ন এোং 

আঞ্চলিক 

উপবযাগীতা 

যাচাইকরণ ও 

পরািশ ট প্রোন 

১-৭ চালিো 

প্রালি ও  

কিো 

প্রোন 

িরেরািকৃত 

চালিো পবত্র 

আবেেন/িরািলর 

কযাগাবযাগ 

লেনামূবল্য িলিবুর রিিান 

তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৬৭২-৮০৬২৩৪ 

mohibur@bari.gov.bd 

ড. কিাঃ িালেবুর রিিান  

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৭৩১-১০১৪০৩ 

rahmanag@yahoo.com 

৮. আঞ্চলিক উযানতি 

গবেিণা ককন্দ্র, 

কুলিল্লাবক আঞ্চলিক 

কৃলি গবেিণা ককবন্দ্র 

উন্নীতকরণ প্রকল্প এর 

িালে টক কায টক্রি 

- - - - ড. কিাঃ আিিগীর লিলিকী 

ঊর্ধ্টতন তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৭১২-৫৩২৮০১ 

siddiky71@gmail.com 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

 

৯. উবযাগী কৃিবকর 

িাঠ পলরেশ টন 

৩-৭ চালিো 

প্রালি ও  

কিো 

প্রোন 

িরেরািকৃত 

চালিো পবত্র 

আবেেন/িরািলর 

কযাগাবযাগ 

লেনামূবল্য - ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

 প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

১০. িীলিত আকাবর 

িানিম্পন্ন ফি, 

িেলে, িিিা, 

ততিেীে, ডাি ও 

কন্দাি ফিবির 

েীে/চারা/কিি/কন্দ 

উৎপােন ও 

লেক্রয়/লেতরণ 

১-১০ চালিো 

প্রালি ও  

কিো 

প্রোন 

িরেরািকৃত 

চালিো পত্র 

লনধ টালরত 

মূবল্য 

ড. কিাঃ আইয়ুে কিাবিন খান, তেজ্ঞালনক 

কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৭৭১-১০৫৮২২ 

ayubagronomy@yahoo.com 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

১১. স্থ্ানীয় প্রলতষ্ঠান 

িমূিবক ফিবির 

োত ও আধুলনক 

উৎপােন প্রযুলক্ত 

িম্পবকট তথ্য প্রোন 

তাৎক্ষলণক িরািলর - লেনামূবল্য - ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

১২. পলরেশ টনকারী ও 

লশক্ষার্ী ও আগ্রিী 

কৃিকবের তথ্য প্রোন 

তাৎক্ষলণক িরািলর - লেনামূবল্য ড. কিাঃ আইয়ুে কিাবিন খান, তেজ্ঞালনক 

কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৭৭১-১০৫৮২২ 

ayubagronomy@yahoo.com 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 
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১৩. উদ্ভালেত োত ও 

আধুলনক প্রযুলক্ত 

লেিবয় কৃিক 

/ব্যেিারকারী/ 

িম্প্রিারণ কিীবের 

প্রলশক্ষণ প্রোন 

- - - - - ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

১৪. োলর উদ্ভালেত লেলিন্ন 

োত ও আধুলনক 

প্রযুলক্ত িম্পলকটত 

লিফবিট, বুকবিট, 

ফযাক্টশীট লেতরণ 

তাৎক্ষলনক চালিো 

কিাতাবেক 

- লেনামূবল্য 

(িজুত 

র্াকা 

িাবপবক্ষ) 

- ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

১৫. অলতলর্শািা ও 

প্রলশক্ষণ কক্ষ 

ব্যেিার 

তাৎক্ষলনক চালিো 

কিাতাবেক 

- লনধ টালরত 

িাবর 

(খালি 

র্াকা 

িাবপবক্ষ) 

- ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

১৬. চালিো কিাতাবেক 

তথ্য প্রোন 

১-৭ চালিো 

প্রালি ও  

কিো 

প্রোন 

িরেরািকৃত 

চালিো পত্র 

লনধ টালরত 

িাবর 

ড. কিাঃ মুক্তার কিাবিন ভূঞা, 

 ঊর্ধ্টতন তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৮১৯-১৮৯৯৮১ 

mokterbari@gmail.com 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

১৭. ককবন্দ্রর কফাকাি 

পবয়ন্ট লিবিবে 

গবেিণা ও উন্নয়ন 

লেিবয় কিো প্রোন 

১-৭ চালিো 

কিাতাবেক 

িরেরািকৃত 

চালিো পত্র 

লেনামূবল্য/ 

লনধ টালরত 

িাবর 

ড. কিাঃ মুক্তার কিাবিন ভূঞা, 

 ঊর্ধ্টতন তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৮১৯-১৮৯৯৮১ 

mokterbari@gmail.com 

ড. কিাঃ উোয়দুল্লাি কায়ছার 

প্রধান তেজ্ঞালনক কি টকতটা 

কিাোইি: ০১৫৫২-৪১০৮১২ 

mokaisar@yahoo.com 

 

এছাড়া োাংিাবেশ কৃলি গবেিণা ইনলিটিউট অলধভুক্ত লেলিন্ন ফিবির উচ্চ ফিনশীি োত ও আধুলনক প্রযুলক্ত িম্পবকট ই-কিো কপবত লনম্নলিলখত ওবয়েিাইট এ লিলেট করা কযবত পাবরঃ 

কিো লিাংক 

কৃলি প্রযুলক্ত িান্ডার http://baritechnology.org/m/ 

কৃলি প্রযুলক্ত িান্ডার (BARI Application) Google play store 

কৃলি প্রযুলক্ত িাতেই http://www.bari.gov.bd 

 

 

   

   

   

             ড. মমাোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার 

প্রধান ববজ্ঞাননক কম মকর্মা 

 

              

                                  


