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বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল 

ফার্ মদগট, ঢাকা-১২১৫ 

www.barc.gov.bd 
 

সেবাপ্রোন প্রষিশ্রুষি (Citizen’s Charter) 

১. ষিশন ও ষর্শন 
 

ষিশন:  েক্ষ, কার্ মকরী এবাং সটকেই কৃষি গদবিণা ষেদের্ । 
 

ষর্শন: কৃষির উন্নয়নকদে উন্নি জাি ও লাগেই প্রযুষি এবাং িথ্য উদ্ভাবদনর লদক্ষে নাে মভুি প্রষিষ্ঠান, কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয়, সবেরকাষর োংস্থা এবাং অন্যান্য 

েহদর্াগী প্রষিষ্ঠাদনর োংদগ অাংশীোষরদের ষিষিদি গদবিণা েক্ষর্িা সজারোরকরণ। 

 

২. প্রতিশ্রুি সেবােমূহ 
 

২.১) নাগষরক সেবা 
 

ক্র. 

নাং 

সেবার নার্ সেবা প্রোদনর  

েদব মাচ্চ ের্য় 

প্রদয়াজনী কাগজপত্র  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেনপত্র ফরর্ প্রাষিস্থান 

সেবার মূল্য 

এবাং 

পষরদশাধ 

পদ্ধষি 

শাখার নার্েহ  োষয়েপ্রাি 

কর্ মকিমার 

 পেষব, সফান নম্বর ও ই-সর্ইল 

উদ্ধমিন 

কর্ মকিমার 

পেষব, সফান ও ইদর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 

 
োর ও োর 

উৎপােদনর 

কাঁচার্াল এর 

ষবষনদে মশ ষনধ মারণ 

প্রষক্রয়ারকরণ 

 

৯-১২ র্াে  
 

(আদবেনকারী 

প্রষিষ্ঠাদনর 

েহায়িা 

পাওয়া 

োদপদক্ষ) 

ষনধ মাষরি ফরদর্ আদবেন 

 

 ষবএআরষে’র ওদয়বোইট 

(www.barc.gov.bd) 

ও  

 মৃষিকা ইউষনট, ষবএআরষে 

ষবনামূদল্য 

 
মুখ্য ববজ্ঞাষনক কর্ মকিমা (মৃষিকা) 

সফান: ৪৮১১৭৮৯২ 

ইদর্ইল: 

baktear@gmail.com  

েেস্য পষরচালক 

(এনআরএর্) 

সফান: ৪৮১১৭৮৯০ 

ইদর্ইল md-

nrm@barc.gov.bd 

২. 

 
ষবষিওগ্রাষফক 

োষি মে 

িাৎক্ষষণক 

(প্রাপ্যিা 

োদপদক্ষ ৭ 

ষেন) 

ষনধ মাষরি ফরদর্ 

আদবেন 

কৃষি িথ্য সকন্দ্র/গ্রন্থাগার 

 

প্রষি পৃষ্ঠা 

১ টাকা; 

ষহোব 

শাখায় 

জর্া করার 

র্াধ্যদর্ 

ষবষিওগ্রাষফক অষফোর (এআইষে) 

সফান: ৪৮১১৭৯২৯ 

ইদর্ইল: hosenearaf768 

@gmail.com 
 

 

পষরচালক (কৃষি িথ্য সকন্দ্র) 

সফান: ৪৮১১৭৯১২ 

ইদর্ইল: dir-aic@ 

           barc.gov.bd 

৩. 

 
কৃষি প্রযুষি, কৃষি 

সক্ষদত্র ষবদ্যর্ান 

ের্স্যা ও 

েম্ভাবনা েপর্দকম 

পরার্শ ম প্রোন 

১ ষেন আদবেন অথবা 

েরােষর োক্ষাৎ 

টিটিএর্ইউ/োংষিষ্ট ষবিাগ ষবনামূদল্য 

 
পষরচালক (টিটিএর্ইউ) 

সফান: ৪৮১১৭৯০১ 

ই-সর্ইল: dir-ttmu@barc.  

gov.bd অথবা োংষিষ্ট কাষরগষর 

ষবিাগ/শাখা 

েেস্য-পষরচালক (শস্য) 

সফান: ৫৮১৫৫০০৬ 

ইদর্ইল: md-

crops@barc.gov.bd 

http://www.barc.gov.bd/
http://www.barc.gov.bd/
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২.২) োিষরক সেবা 
 

 

১. 

 
গদবিণা ব্যদয়র 

অথ মছাড় 

৫ কার্ মষেবে োংষিষ্ট প্রষিষ্ঠাদনর প্রস্তাব - ষবনামূদল্য পষরচালক (অথ ম) 

সফান: ৫৮১৫৩০৫৩ 

ইদর্ইল: dir- 

fin@barc.gov.bd 

 

েেস্য পষরচালক  (প্রশােন ও 

অথ ম) 

সফান ৪৮১১৭৮৮৯ 

ইদর্ইল: md-

af@barc.gov.bd 
২. 

 
প্রকদে 

ষবল,িাউচার-এর 

ষবপরীদি অথ ম 

প্রোন 

৭ কার্ মষেবে োংষিষ্ট প্রকদের প্রস্তাব - ষবনামূদল্য পষরচালক (অথ ম) 

সফান:৫৮১৫৩০৫৩ 

ইদর্ইল: dir- 

fin@barc.gov.bd 

 

েেস্য পষরচালক  (প্রশােন ও 

অথ ম) 

সফান ৪৮১১৭৮৮৯  

ইদর্ইল: md-

af@barc.gov.bd 
৩. 

 
গদবিণা 

প্রষিষ্ঠানেমূদহর 

প্রণীি প্রকে 

মূল্যায়ন ও 

র্িার্ি প্রোন 

১০ কার্ মষেবে োংষিষ্ট প্রষিষ্ঠাদনর প্রকে 

প্রস্তাব 

- ষবনামূদল্য েেস্য পষরচালক (পষরকেনা ও 

মূল্যায়ন) 

সফান:৪৮১১৭৯০৬ 

ইদর্ইল md-

pe@barc.gov.bd 
 
 
 
 
 

ষনব মাহী সচয়ারম্যান 

সফান ৪৮১১৭৯৩৫ 

ইদর্ইল ec-

barc@barc.gov.bd  

৪. 

 
র্ন্ত্রণালয়/প্রষিষ্ঠান 

কর্তমক র্াষচি 

িথ্য/প্রষিদবেন 

প্রোন 

৩-৭ 

কার্ মষেবে 

র্ন্ত্রণালয়/োংষিষ্ট 

প্রষিষ্ঠাদনর চাষহোপত্র 

- ষবনামূদল্য োংষিষ্ট কাষরগষর ষবিাগ/শাখা  

     (পষরষশষ্ঠ-০১) 

ষনব মাহী সচয়ারম্যান 

সফান: ৪৮১১৭৯৩৫ 

ইদর্ইল: ec-

barc@barc.gov.bd 
৫. 

 
োংেেীয় কষর্টির 

জন্য প্রষিদবেন 

প্রণয়ন 

১-৪ 

কার্ মষেবে 

চাষহোপত্র - ষবনামূদল্য পষরচালক (এআইষে) 

সফান:৪৮১১৭৯১২ 
ইদর্ইল: dir- aic         

@barc.gov.bd 

ষনব মাহী সচয়ারম্যান 

সফান ৪৮১১৭৯৩৫ 

ইদর্ইল: ec-barc            

@barc.gov.bd  
 
 
 

৬. 

 
ষপএইচষি বৃষি ও 

গদবিণা অনুোন 

প্রোন 

৫ কার্ মষেবে আদবেনপত্র 

প্রদগ্রে ষরদপাট ম 

ষবএআরষে’র ওদয়বোইট 

(www.barc.gov.bd) ও  

  জনশষি ও প্রষশক্ষণ ইউষনট 
 

ষবনামূদল্য পষরচালক (জনশষি ও প্রষশক্ষণ) 

সফান:৪৮১১৭৮৯৪ 

ইদর্ইল: dir-

training@barc.gov.bd 

 

েেস্য পষরচালক (পষরকেনা 

ও মূল্যায়ন) 

সফান ৪৮১১৭৯০৬, ইদর্ইল: 

md-pe@barc.gov.bd 

৭. 

 
ববদেষশক 

ষপএইচষি, 

র্াষ্টাে ম, সপাষ্ট 

িক্টরাল, 

প্রষশক্ষণ/েিা/ 

সেষর্নার/ 

কর্ মশালায় 

অাংশগ্রহদণর জন্য 

সপ্রিণ র্ঞ্জুর 

প্রষক্রয়াকরণ 

 

৫ কার্ মষেবে 

(দেবা 

গ্রহণকারীর 

প্রদয়াজনীয় 

িথ্য পাওয়া 

োদপদক্ষ 

 

চাষহোপত্র/দনাটষেট/ফরর্ 

ষবএআরষে’র ওদয়বোইট 

(www.barc.gov.bd) ও  

  জনশষি ও প্রষশক্ষণ ইউষনট 
 

ষবনামূদল্য পষরচালক (জনশষি ও প্রষশক্ষণ) 

সফান: ৪৮১১৭৮৯৪ 

ইদর্ইল: dir-

training@barc.gov.bd 

েেস্য পষরচালক (পষরকেনা 

ও মূল্যায়ন) 

সফান ৪৮১১৭৯০৬ ইদর্ইল: 

md-pe@barc.gov.b 

 

http://www.barc.gov.bd/
mailto:dir-training@barc.gov.bd
mailto:dir-training@barc.gov.bd
http://www.barc.gov.bd/
mailto:dir-training@barc.gov.bd
mailto:dir-training@barc.gov.bd
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৮. 

 
জািীয় কৃষি 

প্রেশ মনী সকন্দ্র 

পষরেশ মন 

১-৩ 

কার্ মষেবে 

 

চাষহোপত্র/ 

আদবেনপত্র 

 

ষবএআরষে ওদয়বোইট 

 (www.barc.gov.bd) 
 

ষবনামূদল্য সর্া: মুস্তাষফজুর রহর্ান 

প্রধান প্রষশক্ষণ কর্ মকিমা (অ.ো) 

সফান: ৪৮১১৭৯২৬ 
ই-সর্ইল: 
m.rahman@barc.gov.bd 

 

পষরচালক (জনশষি ও 

প্রষশক্ষণ) 

সফান:৪৮১১৭৮৯৪ 

ইদর্ইল: dir-

training@barc.gov.bd 

 ৯. 

 
পাষন, ষবদু্দৎ, 

সটষলদফান, গ্যাে, 

ষেটি কদপ মাদরশন, 

র্ানবাহদনর 

জ্বালানী ইিোষের 

ষবল পষরদশাধ 

১৫ কার্ মষেবে 

(বাদজট 

বরাদ্দ থাকা 

োদপদক্ষ) 

 

োংষিষ্ট প্রষিষ্ঠাদনর ষবল - ষবনামূদল্য ষনব মাহী প্রদকৌশলী 

সফান:৪৮১১৭৯৩১ 

ই-সর্ইল: 
tosaddeque@yahoo.com 

েেস্য পষরচালক  (প্রশােন ও 

অথ ম) 

সফান ৪৮১১৭৮৮৯ 

ইদর্ইল: md-

af@barc.gov.bd 

 

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা 
 

 

১. 

 
ষেষপএফ 

অষগ্রর্/ চূড়ান্ত 

র্ঞ্জুরী 

৫ কার্ মষেবে আদবেদনর র্াধ্যদর্ অথ ম ইউষনট ষবনামূদল্য পষরচালক (অথ ম) 

সফান:৫৮১৫৩০৫৩ 

ইদর্ইল:dir-fin@barc.gov.bd 

েেস্য পষরচালক  (প্রশােন 

ও অথ ম) 

সফান ৪৮১১৭৮৮৯ 

ইদর্ইল: md-

af@barc.gov.bd 

 
২. 

 
প্রকদের ষবল, 

িাউচার-এর 

ষবপরীদি অথ ম 

প্রোন 

৩ কার্ মষেবে োংষিষ্ট প্রকদের 

প্রস্তাব 

অথ ম ইউষনট ষবনামূদল্য -H- -H- 

৩. 

 
কল্যাণ িহষবল প্রষির্াদে 

(অদথ মর োংস্থান 

োদপদক্ষ) 

আদবেনপত্র অথ ম ইউষনট ষবনামূদল্য -H- -H- 

৪. 

 
সগাষ্ঠী বীর্া ১ র্াে োষবপত্র অথ ম ইউষনট ষবনামূদল্য 

 

-H- -H- 

৫. 

 
গ্রাচ্যেইটি ১৫ কার্ মষেবে আদবেনপত্র - 

 
ষবনামূদল্য উপ-পষরচালক (োংস্থাপন) 

সফান:৪৮১১৭৯৩২ 

ইদর্ইল: m.hassan@barc.gov.bd 

 

পষরচালক (োদপাট ম োষি মে) 

সফান ৫৮১৫৫০৪১ 

ইদর্ইল:dir-ss 

@barc.gov.bd 

৬. 

 
ষপআরএল 

র্ঞ্জুর 

৫ কার্ মষেবে আদবেনপত্র - 
 
 

ষবনামূদল্য -H- -H- 

৭. 

 
ছুটি নগোয়ন ৫ কার্ মষেবে আদবেনপত্র 

 

- ষবনামূদল্য -H- -H- 

 
 
 

http://www.barc.gov.bd/
mailto:dir-training@barc.gov.bd
mailto:dir-training@barc.gov.bd
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৮. 

 
অষজমি ছুটি/ 

সর্ষিকোল ছুটি/ প্রসূষি 

ছুটি 

৩ কার্ মষেবে  র্থার্থ 

কর্তমপদক্ষর 

অগ্রায়নকৃি 

আদবেনপত্র 

 ষচষকৎেদকর 

পরার্শ ম পত্র 

- ষবনামূদল্য উপ-পষরচালক (োংস্থাপন) 

সফান:৮৮০২-৪৮১১৭৯৩২ 

ইদর্ইল: m.hassan@barc.gov.bd 

পষরচালক (োদপাট ম 

োষি মে) 

সফান ৫৮১৫৫০৪১ 

ইদর্ইল: dir-ss 

@barc.gov.bd 

৯. 

 
ষনদয়াগ, বেলী, সপ্রিণ, 

ষলদয়ন 

৩ কার্ মষেবে র্থার্থ 

কর্তমপদক্ষর 

অগ্রায়নকৃি 

আদবেনপত্র 

- ষবনামূদল্য -H- -H- 

১০. 

 
বষহ:বাাংলাদেশ ছুটি ৫ কার্ মষেবে র্থার্থ 

কর্তমপদক্ষর 

অগ্রায়নকৃি 

আদবেনপত্র 

- ষবনামূদল্য -H- -H- 

১১. 

 
প্রচ্ছে, ব্যানার, উrেব  

কাি ম , অলাংকরণ, 

মুদ্রণ ও ষবিরণ োষি মে 

 

৩ কার্ মষেবে চাষহোপত্র - ষবনামূদল্য পষরচালক (এআইষে) 

সফান:৪৮১১৭৯১২ 

ইদর্ইল: dir-aic@barc.gov.bd 

  
 

ষনব মাহী সচয়ারম্যান 

সফান: ৪৮১১৭৯৩৫ 

ইদর্ইল: ec-barc            

@barc.gov.bd 

 ১২. 

 
ফদটাকষপ/ফদটাগ্রাষফক 

োষি মে 

 

িাৎক্ষষণক 

 

 

চাষহোপত্র - ষবনামূদল্য 

 

-H- -H- 

১৩. 

 
ষনর্ মাণ ও রক্ষনাদবক্ষন 

োষি মে  

ষপষপআর-এ 

বষণ মি ের্য় 

অনুর্ায়ী (অথ ম 

োংস্থান থাকা 

োদপদক্ষ) 

 

চাষহোপত্র/দনাটশীট - ষবনামূদল্য ষনব মাহী প্রদকৌশলী 

সফানঃ৪৮১১৭৯৩১ 

ই-সর্ইলঃ 

tosaddeque@yahoo.com 

 

েেস্য পষরচালক (প্রশােন 

ও অথ ম) 

সফান: ৪৮১১৭৮৮৯ 

ইদর্ইল: md-

af@barc.gov.bd 

 

১৪. 

 
োিষরক/ আবাষেক 

সটষলদফান োংদর্াগ 

৭ কার্ মষেবে 

(অথ ম োংস্থান 

থাকা 

োদপদক্ষ) 

চাষহোপত্র/দনাটশীট - ষবনামূদল্য ষনব মাহী প্রদকৌশলী 

সফানঃ ৪৮১১৭৯৩১ 

ই-সর্ইলঃ tosaddeque@ 

yahoo.com 

পষরচালক (োদপাট ম 

োষি মে) 

সফান ৫৮১৫৫০৪১ 

ইদর্ইল: dir-

ss@barc.gov.bd 

 
১৫. 

 
পণ্য ক্রয় ও মুদ্রণ 

োষি মে 

ষপষপআর-এ 

বষণ মি ের্য় 

অনুর্ায়ী  

চাষহোপত্র/ 

সনাটশীট 

- ষবনামূদল্য ষেষনয়র েহকারী পষরচালক 

(প্রষকউরদর্ন্ট) 

সফান: ৪৮১১৭৯০০ 

ই-সর্ইলঃ sad-   

proc@barc.gov.bd 

 

পষরচালক (োদপাট ম 

োষি মে) 

সফান ৫৮১৫৫০৪১ 

ইদর্ইল: dir-

ss@barc.gov.bd 

 

mailto:dir-aic@barc.gov.bd
mailto:tosaddeque@yahoo.com
mailto:md-af@barc.gov.bd
mailto:md-af@barc.gov.bd
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১৬. 

 
সষ্টশনারী পণ্য েরবরাহ ১ ষেন  

(প্রাপ্যিা থাকা 

োদপদক্ষ) 

 

চাষহোপত্র  ষবনামূদল্য েহকারী পষরচারক (দষ্টার) 

সফানঃ 

ই-সর্ইলঃ 

পষরচালক (োদপাট ম 

োষি মে) 

সফান ৫৮১৫৫০৪১ 

ইদর্ইল: dir-

ss@barc.gov.bd 

 
১৭. 

 
কষপর্উটার 

হাি মওয়োর, 

েফটওয়োর, ল্যান, 

ইন্টারদনট, ইদর্ইল 

োদপাট ম প্রোন 

 

৩-১০ 

কার্ মষেবে 

 

চাষহোপত্র/দনাটশীট - ষবনামূদল্য পষরচালক (কষপর্উটার ও ষজআইএে) 

সফানঃ স ান: ৮৮০২-৫৮১৫২২৭৫, ই-

সর্ইল: dir-

computer@barc.gov.bd 

 

েেস্য পষরচালক 

(এইআরএে) 

সফান ৪৮১১৭৮৯৯, 

ইদর্ইল: 

md-

aers@barc.gov.bd 

 
 

১৮. 

 
কষপর্উটার ল্যাব 

সুষবধা প্রোন 

৩ কার্ মষেবে 

 
চাষহোপত্র/দনাটশীট - ষবনামূদল্য পষরচালক (কষপর্উটার ও ষজআইএে) 

সফানঃ স ান: ৮৮০২-৫৮১৫২২৭৫, ই-

সর্ইল: dir-

computer@barc.gov.bd 

 

েেস্য পষরচালক 

(এইআরএে) 

সফান ৪৮১১৭৮৯৯, 

ইদর্ইল: 

md- 

aers@barc.gov.bd 

 

 

 
 

 

২.৪) আওিাধীন অষধেির/োংস্থা/অন্যান্য প্রষিষ্ঠান কর্তমক প্রেি সেবা আওিাধীন অষধেির/োংস্থা/অন্যান্য প্রষিষ্ঠানেমূদহর ষেটিদজনে চাট মার ষলন্ক 
 

৩) আপনার কাদছ আর্াদের প্রিোশা  

 

ক্র: নাং প্রষিশ্রুি/ কাষিি সেবা প্রাষির লদক্ষে করণীয় 

১. 

 
স্বয়াংেম্পূণ ম আদবেন জর্া প্রোন 

 ২. 

 

র্থার্থ প্রষক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ষফে পষরদশাধ করা 

 ৩. 

 

োক্ষাদির জন্য ষনধ মাষরি ের্দয়র পূদব মই উপষস্থি থাকা 

 ৪. 

 

োিষরক সেবার সক্ষদত্র েিদরর অগ্রায়ণপত্র/প্রস্তাব 

 ৫. 

 

আদবেনপদত্র সফান নম্বর ও ইদর্ইল নম্বর উদেখ করা 

  

৪) অতভ্য াগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 
 

সেবা প্রাতিযি অেন্তুষ্ট হযে দাতিত্বপ্রাি/ উর্দ্ধিন কর্ ধকিধার েযে স াগায াগ করুন। িার কাছ সেযক ের্াধান পাওিা না সগযে তনযমাক্ত পর্দ্তিযি স াগায াগ কযর আপনার ের্স্যা 

অবতহি করুন। 
 

ক্রতর্ক কখন স াগায াগ করযবন 

 

কার েযে স াগায াগ করযবন স াগায াযগর ঠিকানা তনষ্পতির ের্িেীর্া 

mailto:aers@barc.gov.bd


6 
 

১ দাতিত্বপ্রাি/ উর্দ্ধিন কর্ ধকিধা 

ের্াধান তদযি না পারযে 

অতভ্য াগ তনষ্পতি কর্ ধকিধা (অতনক) েদস্য পতরচােক (প্রশােন ও অে ধ) 

বাাংোযদশ কৃতি গযবিণা কাউতিে  ার্ ধযগট, ঢাকা-

১২১৫, স ান: ৪৮১১৭৮৯৭ 

ইযর্ইে: md-af@barc.gov.bd 

 ওযিবোইট: www.barc.gov.bd 
 

 
তিন র্াে 

২ অতভ্য াগ তনষ্পতি কর্ ধকিধা তনতদ ধষ্ট 

ের্য  ের্াধান তদযি না পারযে 

আতপে কর্ ধকিধা তনব ধাহী সচিারম্যান 

বাাংোযদশ কৃতি গযবিণা কাউতিে 

 ার্ ধযগট, ঢাকা-১২১৫, স ান: ৪৮১১৭৯৩৫ 

ইযর্ইে: ec-barc@barc.gov.bd  
ওযিবোইট: www.barc.gov.bd  

 
এক র্াে 

৩ আতপে কর্ ধকিধা তনতদ ধষ্ট ের্য  

ের্াধান তদযি না পারযে 

র্তিপতরিদ তবভ্াযগর অতভ্য াগ 

ব্যবস্থাপনা সেে 

েতচব, কৃতি র্িণােি 

বাাংোযদশ েতচবােি, ঢাকা 

স ান: ৯৫৪০১০০ 

ইযর্ইে: secretary@moa.gov.bd 
ওযিবোইট: www.moa.gov.bd 

 
তিন র্াে 

 

 

পতরতশষ্ট-ক: বাাংোযদশ কৃতি গযবিণা কাউতিযের োংতিষ্ট কাতরগরী তবভ্াগ/ ইউতনযটর কর্ ধকিধাযদর িাতেকা 

 

ক্র: নাং  তবভ্াগ/ ইউতনট তবভ্াগ/শাখার কর্কিধা  ক্র: নাং  তবভ্াগ/ ইউতনট তবভ্াগ/শাখার কর্কিধা 
০১ শস্য তবভ্াগ েদস্য পতরচােক (শস্য)  

স ান: ৫৮১৫৫০০৬ 

ইযর্ইে: md-crops@barc.gov.bd 

 

০৮ পুতষ্ট ইউতনট পতরচােক (পুতষ্ট) 

 স ান: ৮৮০২-৪৮১১৭৮৯৩ 

 ই-সর্ইে: dir-nutrition@barc.gov.bd 

০২ পতরকল্পনা ও 

মূল্যািন তবভ্াগ 

েদস্য পতরচােক (পতরকল্পনা ও মূল্যািন)  

সফান ৪৮১১৭৯০৬ ইযর্ইে: md-

pe@barc.gov.bd 

 

০৯ কৃতি িথ্য সকন্দ্র পতরচােক (এআইতে)  

স ান: ৮৮০২-৯১২৭৪০৭ 

 ই-সর্ইে: dir-aic@barc.gov.bd 

০৩ কৃতি অে ধনীতি ও 

গ্রার্ীন 

ের্াজতবজ্ঞান 

েদস্য পতরচােক (এইআরএে)  

স ান: ৪৮১১৭৮৯৯,  

ইযর্ইে: md-aers@barc.gov.bd 

 

১০ কতিউটার ও 

তজআইএে ইউতনট 

পতরচােক (কতিউটার ও তজআইএে) 

 স ান: ৮৮০২-৫৮১৫২২৭৫ 

ই-সর্ইে: dir-computer@barc.gov.bd 
০৪ প্রাকৃতিক েিদ 

ব্যবস্থাপনা তবভ্াগ 

েদস্য পতরচােক (এনআরএর্) 

 স ান: ৪৮১১৭৮৯০ 

ইযর্ইে: md-nrm@barc.gov.bd 

 

১১ বন ইউতনট মুখ্য ববজ্ঞাতনক কর্ ধকিধা (বন)  

স ান: ৮৮০২-৪৮১১৭৮৯৬ 

 ই-সর্ইে: m.saif@barc.gov.bd 
০৫ র্ৎস্য তবভ্াগ েদস্য পতরচােক (র্ৎস্য) 

 স ান: ৪৮১১৭৮৯৩ 

ইযর্ইে: md-

fisheries@barc.gov.bd 

 

১২ মৃতিকা ইউতনট মুখ্য ববজ্ঞাতনক কর্ ধকিধা (মৃতিকা) 

 স ান: ৮৮০২-৪৮১১৭৮৯২ 

ই-সর্ইে: md-nrm@barc.gov.bd  ০৬ প্রাতণেিদ তবভ্াগ েদস্য পতরচােক (প্রাতণেিদ) 

 স ান: ৪৮১১৭৮৯৮ 

 ইযর্ইে: md-livestock@barc.gov.bd 

 

১৩ কৃতি প্রযকৌশে ইউতনট মুখ্য ববজ্ঞাতনক কর্ ধকিধা (কৃতি প্রযকৌশে)  
স ান: ৮৮০২-৪৮১১৭৮৯৫ 

ই-সর্ইে: nazmun.karim@barc.gov.bd  

mailto:md-af@barc.gov.bd
http://www.barc.gov.bd/
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০৭ প্রযুতক্ত হস্তান্তর ও 

পতরবীক্ষণ ইউতনট 

পতরচােক (টিটিএর্ইউ)  

 স ান: ৪৮১১৭৯০১ 

ই-সর্ইে: dir-ttmu@barc.gov.bd 

 

   

 

 


