
    কৃষলই মৃষি                                                                ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনষিটিউট(ষি)                                          মৃষিয জন্য ধান 

         আঞ্চষরক কাম যারয়, কুষিয়া। 

          ফপানঃ ০১৩০৯-০২৫৬৪৪ 

           E-mail: head.kustia@brri.gov.bd 

ষবন ও ষভন: 

১. 

ষবন (রূকল্প) খযা প্রফণ এরাকায উদমাগী ধাদনয উন্নত জাত এফাং জষভয অষধক ব্যফাদযয করা-ফকৌর উদ্ভাফন 

ষভন (অষবরক্ষ্য) খযা প্রফণ এরাকা উদমাগী প্রমৄষি উদ্ভাফন ও ম্প্রাযণ এফাং কৃলক প্রষক্ষ্দণয ভাধ্যদভ উৎাদন বৃষি 

২. ফফা প্রদান প্রষতশ্রুষত  

   ভাঠ ম যাদয় ফফা প্রদান প্রষতশ্রুষত (ষটিদজন চাট যায) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রষভক 

নাং 
ফফায নাভ 

ফফা প্রদাদন 

দ্যাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/আদফদন 

পযভ প্রাষিস্থান 

ফফা মূল্য 

এফাং ষযদাধ 

িষত (মষদ 

থাদক) 

াখায নাভ  দাষয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায নাভ, দফী, 

অষপষয়ার ফটষরদপান ও ই-

ফভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায নাভ, দফী, 

অষপষয়ার ফটষরদপান ও ই-

ফভইর 

১. 

১.১:কৃলক/উকাযদবাগীগদণয ভ   ও 

দুদ যায                 প্রষতকায 
- 

আদফদন 

পযভ 
ষি কুষিয়া ষফনামূদল্য 

ফভাঃ ইপদতখায উষিন, 

বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা (এও) 

ফটষরদপানঃ ০১৭৫০-০৮১৫৪৯ 

Email: 

eftekhar.brri@gmail.com 

ফভাঃ ভাবুবুয যভান ফদওয়ান, 

     বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

(  এও) এফাং প্রধান 

ফটষরদপানঃ ০১৩০৯-০২৫৬৪৪ 

Email: 

head.kustia@brri.gov.bd 

dewanbrri@yahoo.com 

১.২: অষবদমাগ প্রাষি স্বীকায ১ ষদন 

১.৩: অষবদমাগকাযীয ষনকট অন্তফ যতীকারীন        

উত্তয প্রদান 
১ িা 

১.৪:  ড়ান্ত ষনষ্পষত্ত ১ ভা 

২. 

২.১: গুণগত ভানম্পন্ন ফীজ যফযা ১ ষদন 

- - 
যকায 

ষনধ যাষযত মূদল্য 

নাষদা আিায 

বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা (এও) 

ফটষরদপানঃ ০১৭৪০-৩৪৩০৯৭ 

Email: 

nahidanishii@gmail.com 

ফভাঃ ভাবুবুয যভান ফদওয়ান, 

     বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

(  এও) এফাং প্রধান 

ফটষরদপানঃ ০১৩০৯-০২৫৬৪৪ 

Email: 

head.kustia@brri.gov.bd 

dewanbrri@yahoo.com 

২.২: ধানষবষত্তক স্যষফন্যা ম্পষকযত তথ্য ও 

যাভ য প্রদান  

দযজষভদন 

কৃলদকয ভাঠ 

ষযদ যন ও 

যাভ য প্রদান 

২.৩: ফাকা-ভাকড় ও ফযাগ-ফারাই দভন 

ব্যফস্থানা ম্পষকযত তথ্য ও যাভ য প্রদান 
- 

৩. 

৩.১: আধুষনক িষতদত ধান উৎাদন করা 

ফকৌর ীল যক প্রষক্ষ্ণ 
১ ষদন 

- - - 

 ফভাঃ ভাসুদ যানা 

বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা (এও) 

ফটষরদপানঃ ০১৭২৯-৩৪৬৩৪৩ 

Email: 

masudbau51@gmail.com 

ফভাঃ ভাবুবুয যভান ফদওয়ান, 

     বফজ্ঞাষনক কভ যকতযা 

(  এও) এফাং প্রধান 

ফটষরদপানঃ ০১৩০৯-০২৫৬৪৪ 

Email: 

head.kustia@brri.gov.bd 

dewanbrri@yahoo.com 

৩.২: ফীজ উৎাদন ও ম্প্রাযণ কভ যসূষচ   

(SPDP)/প্রদ যনী 
ভওসুভ ষবষত্তক 
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