
বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টি) 

আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, কুস্টিল্লা 

স্টিটিদেন চাট যার 

পাল যাদিন্টরী এ্যাক্ট- ১০, ১৯৭৩ ও পাল যাদিন্টরী এ্যাক্ট- ১৯৯৬ এ্বাং োতীয় কৃস্টষনীস্টত ১৯৯৯ অনুিরদণ স্টি এ্কটি গদবষণা 

প্রস্টতষ্ঠান। এ্ প্রস্টতষ্ঠান উন্নত প্রযুস্টি উদ্ভাবদনর িাধ্যদি ধাদনর উৎপােন বৃস্টি করদত বন্ধপস্টরকর। অস্টধকন্ত, হস্তান্তরদর্াগ্য 

প্রযুস্টিগুদলা কৃষক এ্বাং ধান চাদষ িাংস্টিষ্টদের স্টনকট িম্প্রিারদণর েন্য স্টি আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, কুস্টিল্লা স্টনম্নস্টলস্টিত স্টবষদয় 

সিবা প্রোন কদর থাদকেঃ 

১। স্টি উদ্ভাস্টবত ধাদনর োত ও ববস্টশষ্টয িাংক্রান্ত তথ্য 

২। িানিম্মত বীে উৎপােন ও িরবরাহ 

৩। ধাদনর আধুস্টনক চাষাবাে পিস্টত ও পস্টরচর্ যা 

৪। ধাদনর সপাকা-িাকড় েিন ও সরাগ-বালাই ব্যবস্থাপনা 

৫। ধাদনর আগাছা, িার ও সিচ ব্যবস্থাপনা 

৬। ধান স্টিস্টিক লািেনক শস্য স্টবন্যাি 

৭। ধান চাষাবাে র্াস্টিকীকরন 

৮। স্টি উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিিমূহ িম্প্রিারণ 

এ্ছাড়া ধান স্টবষয়ক আধুস্টনক প্রযুস্টির উপর িম্প্রিারণ কিী ও কৃষকদের প্রস্টশক্ষণ সেয়া হদয় থাদক। ধান প্রযুস্টি িম্পদকয 

স্টবস্তাস্টরত োনদত স্টনম্নস্টলস্টিত Website visit করা সর্দত পাদর। 

www.knowledgebank.brri.org 
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বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

গাজীপুর-১৭০১ 

১. স্টিশন ও স্টিশন  

 স্টিশন (রূপকল্প):  টটকসই, স্টনরাপে ও লািজনক ধান প্রযুস্টি উদ্ভাব উদ্ভাবন ।  

স্টিশন 

(অস্টিলক্ষ্য):  

  

১ । ধান গদবষণা ও প্রযুস্টি উদ্ভাবদনর িাধ্যদি টটকসই খাদ্য স্টনরাপত্তা অজজদন সহায়তা । 

২ । ক্রিহ্রাসিান সম্পে সাদপক্ষ্ জলবায়ুবান্ধব ধাদনর প্রযুস্টি উদ্ভাবন । 

৩। গদবষণায় প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক সক্ষ্িতা বৃস্টি এবাং উন্নয়ন করা ।  

২.  টসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

২.৪   আঞ্চস্টলক কার্ জালয় টসবা 

ক্র.  

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পিস্টত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাস্টিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পস্টরদশাধ পিস্টত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োস্টয়ত্বপ্রাি কি জকতজা 

(নাি, পেস্টব ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৮। ১। স্টি উদ্ভাস্টবত ধাদনর োত ও 

ববস্টশষ্টয িাংক্রান্ত তথ্য প্রোন 

২। িানিম্মত বীে উৎপােন ও 

িরবরাহ 

৩। ধাদনর আধুস্টনক চাষাবাে পিস্টত 

ও পস্টরচর্ যা 

৪। ধাদনর সপাকা-িাকড় েিন ও 

সরাগ-বালাই ব্যবস্থাপনা 

৫। ধাদনর িার ও সিচ ব্যবস্থাপনা 

৬। ধান স্টিস্টিক লািেনক শস্য 

স্টবন্যাি 

৭। ধান চাষাবাে র্াস্টিকীকরন 

৮। স্টি উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিিমূহ 

িম্প্রিারণ 

 

১. চাস্টহো প্রাস্টি 

২. সরবরাহ 

৩. সদরজস্টিদন 

প্রস্টশক্ষ্ণ প্রোন। 

 

৪. অস্টিদর্াগ 

প্রাস্টি স্বীকার 

৫. 

অন্তবতীকালীন 

উত্তর প্রোন 

৬. সদরজস্টিন 

পস্টরেশ জন 

৭. চুড়ান্ত স্টনষ্পস্টত্ত 

আদবেন 

ফরি 

স্টি কুস্টিল্লা 

 স্টবনামূদল্য 

- 

- 

- 

- 

 

সরকার 

স্টনধ জাস্টরত মূল্য 

 

১ স্টেন 

 

১ স্টেন 

১ সিাহ 

 

১ স্টেন 

 

১ সিাহ 

১ িাস 

 ১ িাস 

১ সিাহ 

ড. আস্টিনুল ইিলাি                                                                                                              

মুখ্য ববজ্ঞাস্টনক কি জকতজা এবাং প্রধান                                                                                                                     

স্টি আঞ্চস্টলক কার্ জালয়, কুস্টিল্লা। 
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