
বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, কুস্টিয়া। 

ফ ানঃ ০১৩০৯-০২৫৬৪৪ 

স্টিসন ও স্টিশন 

১। 

স্টিসন 

(রূপকল্প): 
খরা প্রবণ এলাকার উপদর্াগী ধাদনর উন্নত জাত এবাং জস্টির অস্টধক ব্যবহাদরর কলা-ফকৌশল উদ্ভাবন। 

স্টিশন 

(অস্টিলক্ষ্য) 
খরা প্রবণ এলাকা উপদর্াগী প্রযুস্টি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ এবাং কৃষক প্রস্টশক্ষ্দণর িাধ্যদি উৎপােন বৃস্টি। 

২. ফসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

 

নাগস্টরক ফসবা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রঃ 

নাং 
ফসবার নাি 

ফসবা 

প্রোদন 

সদ্যাচ্চ 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদবেন 

 রি প্রাস্টিস্থান 

ফসবা 

মূল্য 

এবাং 

পস্টরদশাধ 

পিস্টত 

(র্স্টে 

থাদক) 

শাখার নাি সহ োস্টয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার নাি, পেবী, 

অস্ট স্টসয়াল ফটস্টলদ ান ও ই-

ফিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার নাি, 

পেবী, অস্ট স্টসয়াল 

ফটস্টলদ ান ও ই-ফিইল 

1.  

কৃষক/উপকারদিাগীগদণর 

সিস্য ও দুে যাশার 

প্রস্টতকার 

- 

আদবেন 

 রি 
স্টি কুস্টিয়া - 

ফিাঃ ই দতখার উস্টিন, 

ববজ্ঞাস্টনক কি যকতযা (এসও) 

ফটস্টলদ ানঃ ০১৭৫০-০৮১৫৪৯ 

Email: 

eftekhar.brri@gmail.com 

ফিাঃ িাহবুবুর রহিান 

ফেওয়ান, ঊর্ধ্যতন 

ববজ্ঞাস্টনক কি যকতযা 

(এসএসও) এবাং প্রধান 

ফটস্টলদ ানঃ ০১৩০৯-০২৫৬৪৪ 

Email: 

head.kustia@brri.gov.bd 

dewanbrri@yahoo.com 

অস্টিদর্াগ প্রাস্টি স্বীকার ১ স্টেন 

অস্টিদর্াগকারীর স্টনকট 

আন্তব যতীকালীন উত্তর 

প্রোন 

১ 

সিাহ 

চুড়ান্ত স্টনষ্পস্টত্ত ১ িাস 

2.  গুনগত িানসম্পন্ন বীজ ১ স্টেন - - 

সরকার 

স্টনধ যাস্টরত 

মূল্য 

ফিাস্ত া কািাল 

ফিার অস্ট সার 

ফটস্টলদ ানঃ০১৭১৪-৯৩৭১৮৭ 

Email: 
mostafa.brri2015@gmail.com 

ফিাঃ িাহবুবুর রহিান 

ফেওয়ান, ঊর্ধ্যতন 

ববজ্ঞাস্টনক কি যকতযা 

(এসএসও) এবাং প্রধান 

ফটস্টলদ ানঃ ০১৩০৯-০২৫৬৪৪ 

Email: 

head.kustia@brri.gov.bd 

dewanbrri@yahoo.com 

3.  

আধুস্টনক পিস্টতদত ধান 

উৎপােন কলা ফকৌশল 

শীষ যক প্রস্টশক্ষ্ণ 

১ স্টেন - - - 

ফিাহাম্মে ফরদজায়ান স্টবন হাস্ট জ 

প্রান্ত 

ববজ্ঞাস্টনক কি যকতযা (এসও) 

ফটস্টলদ ানঃ ০৭১-৭৩২২৮ 

Email: 

pranto.brri@gmail.com 

ফিাঃ িাহবুবুর রহিান 

ফেওয়ান, ঊর্ধ্যতন 

ববজ্ঞাস্টনক কি যকতযা 

(এসএসও) এবাং প্রধান 

ফটস্টলদ ানঃ ০১৩০৯-০২৫৬৪৪ 

Email: 

head.kustia@brri.gov.bd 

dewanbrri@yahoo.com 

 

ক্রঃ নাং প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতির লক্ষ্যে করণীয় 

০১। তির্ ধাতরি ফরক্ষ্ে েম্পূণ ধভাক্ষ্ব পূরণকৃি আক্ষ্বদি জো প্রদাি 

০২। েঠিক োধ্যক্ষ্ে প্রক্ষ্য়াজিীয় তফে পতরক্ষ্ ার্ করা 

০৩। োযাক্ষ্ির জন্য তির্ ধাতরি েেক্ষ্য়র পূক্ষ্ব ধই উপতিি থাকা 

০৪। প্রক্ষ্য়াজিীয় কাগজপত্র আক্ষ্বদিপক্ষ্ত্রর োক্ষ্থ জোদাি 

০৫। সেবা প্রাতির জন্য তির্ ধাতরি েেয় পর্ ধন্ত অক্ষ্পযা করা 
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