উদ্ভাবন প্রকল্প ছক -১

ms¯’vcb, weGAviwm|
তিতিি সেবার োম: MÖvPz¨BwU cÖ`vb|
দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের োম:

িাতরখ:

চিচিত সেবাটি বততমানে কীভানব
সেয়া হয়? (বুনেট আকানে):

Av‡e`bcÎ MÖnY
‡bvU Dc¯’vcb
Aby‡gv`b
cÎRvwi

চিচিত সেবাটি বততমানে কীভানব সেয়া হয়?
(প্রনেেমযাপ):

MÖvPz¨BwUi Av‡e`bcÎ

c~bivq Av‡e`b






25/12/2018Bs

wbe©vnx †Pqvig¨vb
g‡nv`‡qi AMÖvqb

GKwU cÖwµqv †kl n‡Z cÖvq
26-27 w`b mgq †j‡M hvq|
KviY G †ÿ‡Î GKB cÖwµqv
evievi AbymiY Kiv nq|

bv

n¨uv
T= 0102 w`b

Gg.wW (cÖ: I A_©)
T=
01 w`b

cwiPvjK(GmGm)
T= 01
w`b

wW.wW.(Est.)
G.wW.(Est.)
T= 10 w`b

‡bvU Dc¯’vcb

‡bv‡U Dc¯’vc‡bi c~‡e© KvDwÝ‡ji mKj
kvLv †_‡K ÒD³ e¨w³i wbKU †Kv‡bv
cvIbv bvBÓ GB g‡g© 07 w`‡bi mgq w`‡q
wK¬qv‡iÝ wb‡Z nq|

cÎ Rvwi

G.wW.(Est.)
T= 01 w`b
wW.wW.(Est.)
T= 01 w`b

T= 01 w`b

T= 01 w`b

n¨uv/bv

cwiPvjK
(GmGm)
T= 01w`b

Gg.wW (cÖ: I
A_©)

T= 01 w`b

cwiPvjK(A_©)
T= 05-06 w`b
AwWU kvLv

wbe©vnx
†Pqvig¨vb
g‡nv`‡qi
Aby‡gv`b
T= 02-03
w`b

চিচিত সেবার মূল েমেযা


েমেযার মূল কারণেমূহ

একই প্রচিয়া বােবাে
অেুেেণ কো

গ্রাচ্যুইটি প্রদানের আনেদে করার পর তা
সহকারী পররচ্ালক(পেস্ক অরিসার) এর
রেেঘাহী পচ্য়ারমুানের দপ্তর হনয় সদসু
পররচ্ালক, পররচ্ালক, উপপররচ্ালক হনয়
কানে আনস। পোট উপস্থপে, অেয নমাদনের
পরও একই প্ররিয়া অেয সরণ করা হয়।
িনল সময় পেপণ হয়।

সেবাগ্রহীতা/প্রদানকারীর স াগাচি
(TCV++)
 কালক্ষেপণ হয়। ফক্ষল গ্রাচ্যুইটি পপনত দীর্ঘ
সময় লানে।

েমেযা এবং এর কারণ ও প্র াব েম্পচকিত েংচিপ্ত চববৃচত (why, what, who, where, when & how):
েমেযার প্রস্তাচবত
েমাধান/আইচিয়া (বুললট
আকালর):
আবেদনপত্র গ্রহণ
ননোট উপস্থোপন
অনুব োদন
পত্রজোরি

MÖvPz¨BwUi

c~bivq Av‡e`b






েমেযাে প্রস্তাচবত েমাধাে/আইচিয়া(প্রনেেমযাপ):

Av‡e`bcÎ

wbe©vnx †Pqvig¨vb
g‡nv`‡qi

GKwU cÖwµqv †kl n‡Z cÖvq 78 w`b mgq jv‡M| KviY G
†ÿ‡Î GKB cÖwµqv evievi
c~bive„wË Kiv nq|

bv|

অঅঅঅঅঅঅ

T= 01 w`b

n¨uv

wcAviGj PjvKvjxb wK¬qv‡iÝ
wb‡q ivL‡Z n‡e|

G.wW.(Est.)
cÎ Rvwi

T= 01 w`b

‡bvU Dc¯’vcb
G.wW.(Est.)

wW.wW. (Est.)

bv

cwiPvjK(GmGm)
T= 01 w`b

Gg.wW(cÖ:I A_©)

T= 01

cwiPvjK (A_©)
T= 02 w`b
AwWU kvLv

T= 01

wbe©vnx
†Pqvig¨vb g‡nv`‡qi
Aby‡gv`b

উদ্ভাবেী আইচিয়াে চিনোোম: গ্রািু যইটি প্রোে েহজীকেণ
প্রতযাচিতফোফে (TCV++):
আইতিয়া বাস্তবায়নের পূনবে
আইতিয়া বাস্তবায়নের পনর
সমাট পার্েকয



অন্যান্য (TCV) কক্ষেনি নকন্তু গুণগত
োিবৃ নি নকিংবা অিযািয সু নবধা ববক্ষেক্ষে

েময়(তদে)

খরি (টাকা)

যািায়াি (কিবার)

28-29
10-11
18

-

3-4
1
2-3

অেসরগ্রহণকারীর গ্রাচ্যযইটি প্রাপ্তিতে প াোরি কমনে।
অণেুােু দাপ্তররক কানেও েরত আসনে।

উত্যাগটির মতযয ন্েযন্ত্ব কী?



েরি আদাে প্রদানের পেনে পে কমঘর্ন্টা েষ্ট হয় তা সকল পেনেই কনম আসনে।
অেসরকালীে সয রেধাপ্রারপ্ত সহে হনে।

আইচিয়া পাইেটিিং টিম (োম, পেবী,কমত স্থে, সমাবাইে):
টিম চেিাে

েেেয-১

িাে: পসাহাে িরকর
পদবী: সহকারী পনিচালক
কেমস্থল: নবএআিনস
বোবাইল: 01712-830404

েেেয-২

িাে: পমাোঃ আব্দয ল পমাত্তারকে
পদবী: উপ-পনিচালক
কেমস্থল:নবএআিনস
বোবাইল: 01792-650000

িাে: পমাোঃ মাহেয েযল হাসাে
পদবী: রসোঃ সহকারী পনিচালক
কেমস্থল:নবএআিনস
বোবাইল: 01912-082469

েেেয-৩

েেেয-৪

িাে: দরলল উরিে েসযরেয়া
িাে: বো: পতৌরিকুর রহমাে
পদবী: সহকারী পনিচালক
পদবী: hvbevnb cwi`k©K
কেমস্থল: নবএআিনস
কেমস্থল: নবএআিনস
বোবাইল: 01670260277 বোবাইল: 01711-937754

সেক সহাল্ডােনেে তথ্য (পাইেটিিং টিনমে বাইনে আইচিয়াটি বাস্তবায়নে সে সেবযচি/প্রচতষ্ঠােেমূহ জচিত):
আইতিয়ার অেুনমাদেকারী:

পরামর্েক/েহায়িাকারী:

িাে : W. †gvt Kwei BKivgyj nK
পদবী : wbe©vnx ‡Pqvig¨vb
কেমস্থল: নবএআিনস

পাটেোর:

bvm© cÖwZôvb

তবনরাতিিাকারী

wbe©vnx ‡Pqvig¨vb, B‡bv‡fkb (যতদর্ানক):
Uxg, নবএআিনস|
cÖ‡hvR¨ bq|

উদ্ভাবেী আইচিয়া পাইেটিিং-এে কমত পচেকল্পো:
কাজ

সক কেনব?

অেুনমাদেকারী/উর্দ্েিে কমেকিে ার োনর্ আইতিয়া েম্পনকে আন ািো ও মিামি গ্রহে
িূ ড়ান্ত পাই টিং টমগঠে ও িানদর োনর্ আইতিয়া েম্পনকে আন ািো ও মিামি গ্রহে

েক সেকনহাল্ডানরর োনর্ আইতিয়া েম্পনকে আন ািো ও মিামি গ্রহে
সেবাগ্রহীিানদর োনর্ আইতিয়া েম্পনকে আন ািো ও মিামি গ্রহে
েক পযোনয়র মিামি েমূনহর েিংক ে আইতিয়াট িূ ড়ান্তকরণ
বানেট িূ ড়ান্তকরণ
বানেট উপস্থাপে ও অেুনমাদেপ্রাতপ্ত/গ্রহণ

wW‡m:

েময়কাে (মাে/তাচেখ)
Rvby ‡d«: gvP©
GwcÖj

‡g

Uxg
Uxg
Uxg
Uxg
Uxg
Uxg
Uxg

প্রনয়াজেীয় চেনোেত :
খাতেমূহ

চববেণ

o অিু ক্ষোদি।
cÖ‡qvRb Abyhvqx
o কার্মক্রে উৎসানহতকিণ।
o কার্মক্রে চালু িাখা।
আইপ্তিয়া ওন্ারত্র েথ্য (কমম শালায় যারা আইপ্তিয়া প্রণয়ন্/তেপ্তরতে যয ক্ত আতেন্):
কমম কেম ারন্াম
প্বী
অপ্তিস
মমাবাইল

িাে: পসাহাে িরকর

সহকারী পনিচালক

(wUg wjWvi)

পমাোঃ আব্দয ল পমাত্তারকে

উপ-পনিচালক

পমাোঃ মাহেয েযল হাসাে

রসোঃ সহকারী পনিচালক

দরলল উরিে েসয রেয়া

সহকারী পনিচালক

বো: পতৌরিকুর রহমাে

hvbevnb cwi`k©K

নবএআিনস
নবএআিনস
নবএআিনস
নবএআিনস
নবএআিনস

01712-830404
01792-650000
01912-082469
01670-260277
01711-937754

প্রনয়াজেীয়অথ্ত

উৎে

আরিঘক সংরিষ্টতা পতমে োই।

weGAviwm

ই-মমইল

পাইলটিিং এলাকা

shohag_1988@yahoo.com
a.mottakin@barc.gov.bd
susmitabarc@gmail.com
hosnearaf768@gmail.com
monwar380@gmail.com

রেএআররস

1। গ্রুক্ষপি িাে

: iRbx

2। বসবাি িাে
3। টীক্ষেি িাে সদসযবৃ ক্ষেি নববিণ

: গ্রািু যইটি প্রোে েহজীকেণ
:

ক্র: িিং
1.

2.

3.

4.

5.

MÜv

বফাি িিং ও ইক্ষেইল

িাে, পদবী, নবভাগ/শাখা
পসাহাে িরকর
সহকারী পনিচালক(সিংস্থপি) (wUg
নবএআিনস
পমাোঃ আব্দয ল পমাত্তারকে
উপ-পনিচালক(সিংস্থপি)
নবএআিনস
পমাোঃ মাহেয েযল হাসাে
রসোঃ সহকারী পনিচালক(সিংস্থপি)
নবএআিনস
দরলল উরিে েসয রেয়া
সহকারী পনিচালক(কেি সানভম স)
নবএআিনস
বো: পতৌরিকুর রহমাে

hvbevnb cwi`k©K
নবএআিনস

01712-830404
wjWvi)

shohag_1988@yahoo.com

01792-650000
a.mottakin@barc.gov.bd

01912-082469
@gmail.com

01670-260277
@gmail.com

01711-937754
@gmail.com

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক-২
দপ্তর/পপ্রিষ্ােনর/ না: বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল, ফার্মদগট, ঢাকা
ষাির/খ ১৮.১১.২০১৮
িিিিষ সেবার/ না:: ষিএইচষি বৃষির অথ প্রোন সহজীকরণ
িিিিষ সেবাটি বষত:ােন কীভােব সদয়া হয়? (বুেেট আকাের/):
 ষবএআরষস জাতীয় কৃষি গদবিণা ষসদের্ভুক্ত ১৩টি
প্রষতষ্ঠদন দেদশ-ষবদেদশ উচ্চষশক্ষা (ষিএইচষি) িষরচালনা
কদর থাদক।

িিিিষ সেবাটি বষত:ােন কীভােব সদয়া হয়? (প্রেেে ম্যাপ):

 ষিএইচষি বৃষিসহ অন্যান্য ব্যয় দরষজস্ট্রাদরর র্াধ্যদর্
প্রোন করা হয়।
 সুিারভাইজার এর সুিাষরশক্রদর্ হাফ-ইয়ারষল প্রদেস
ষরদিাট ষবএআরষসদত দপ্ররণ সাদিদক্ষ ষিএইচষি বৃষিসহ
অন্যান্য ব্যয় দরষজস্ট্রাদরর র্াধ্যদর্ প্রোন করা হয়।

িিিিষ সেবার/ মূে ে:স্যা

ে:স্যার/ িপছেন মূে কার/ণেমূহ

সেবা গ্রহীষাপপ্রদানকার/ীর/ সভাগািি (TCV++)

প্রশাসষনক
 ষিএইচষি বৃষিসহ অন্যান্য ব্যয়
দরষজস্ট্রাদরর র্াধ্যদর্ প্রোন করায়
বৃষি ধারীর বৃষির টাকা দিদত দবশ
দেরী হয়।

বৃষির টাকা দিদত দবশী সর্য় লাদগ
এবাং দরষজস্ট্রার অষফদস ৩/৪ দ াগাদ াগ
করদত হয়।

ে:স্যা এবং এর/ কার/ণ ও প্রভাব েম্পিকতষ েংিিপ্ত িববৃিষ (why, what, who, where, when & how)
 ষিএইচষি বৃষিসহ অন্যান্য ব্যয় দরষজস্ট্রাদরর র্াধ্যদর্ প্রোন করায় বৃষি ধারীর বৃষির টাকা দিদত দবশ দেরী হয়। ষনধ মাষরত প্রষক্রয়ার র্াধ্যদর্
দরষজস্ট্রার অষফস হদত বৃষিসহ অন্যান ব্যয় দতালা হয় া সর্য় সাদিক্ষ ।
ে:স্যার/ প্রস্তািবষ ে:াধানপআইিিয়া (বুেেট আকাের/):

 সরাসষর সাংষিষ্ট সুিারভাইজার এর র্াধ্যদর্ বৃষিসহ
অন্যান্য ব্যয় প্রোন করা দ দত িাদর।

উদ্ভাবনী আইিিয়ার/ িিের/ানা: ষিএইচষি বৃষির অথ প্রোন সহজীকরণ

ে:স্যার/ প্রস্তািবষ ে:াধানপআইিিয়া (প্রেেে ম্যাপ):

প্রষযািিষ ফোফে (TCV++)
ে:য় (িদন)

খর/ি (টাকা)

যাষায়াষ (কষবার/)

আইিিয়া বাস্তবায়েনর/ পূেব ত

১৫ ষেন

ষহদিন র্াষন/টিিস দলনদেন)

৩/৪ বার

আইিিয়া বাস্তবায়েনর/ পের/

২ষেন

-

এক বার

১৩ ষেন

-

২/৩ বার

স:াট পার্ তকয
অন্যান্য (TCV কে:িন,
িকন্তু গুণগষ :ান বৃিি
িকংবা অন্যান্য সুিবধা
সবেেেছ)
উেযাগটির/ :েে নতুনত্ব কী?

স্বল্প সর্দয় দসবা প্রাষি

আইিিয়া পাইেটিং টি: (না:, পদবী, ক:তস্থে, স:াবাইে):
টি: িেিার/
েদস্য-১
না::দর্া: মুস্তাষফজুর
রহর্ান
না:: অষজত কুর্ার চক্রবতী
পদবী: প্রধান প্রষশক্ষণ
কর্মকতমা (অ.ো)
ক:তস্থে: ষবএআরষস

েদস্য-২
না:: দর্াোঃ সষহে উদ্দীন ভুঞাঁ

পদবী: িষরচালক (অথ),

পদবী: ষপ্রষিিাল লাইদেষরয়ান

ক:তস্থে: ষবএআরষস

ক:তস্থে: ষবএআরষস

স:াবাইে:০১৫৫২-৩৫৩৩৪০-

স:াবাইে: ০১৫৫৪-৩২৩০৫০

স:াবাইে:০১৭১৭১৭১৯৮৬

েদস্য-৩

েদস্য-৪
না:: দর্া: হাষববুর রহর্ান

না:: দর্া: জসীর্ উদ্দীন

পদবী: সহকাষর িরচালক
(অষিট)

পদবী: উি-িষরচালক
(বাদজট)

ক:তস্থে: ষবএআরষস

:তস্থে: ষবএআরষস
স:াবাইে: ০১৭৪৭-৬০২০৬৭

সেকেহাল্ডার/েদর/ ষথ্য (পাইেটিং টিে:র/ বাইের/ আইিিয়াটি বাস্তবায়েন সয সয ব্যিিপপ্রিষ্ানেমূহ জিেষ)
পর/া:িতকপেহায়ষাকার/ী
আইিিয়ার/ অনুে:াদনকার/ী ষবশ্বষবদ্যালদয়র উিাচা
পাট তনার/ ষবএআরষস
দরষজস্ট্রার অষফস

স:াবাইে:০১৭৩১৯২৭৯৬৬

িবের/ািধষাকার/ী (যিদ র্ােক)
দরষজস্ট্রার অষফস

উদ্ভাবনী আইিিয়া পাইেটিং-এর/ ক:তপির/কল্পনা:
কাজ
অনুে:াদনকার/ীপউিতষন ক:তকষতার/ োের্ আইিিয়া েম্পেকত আেোিনা ও
:ষা:ষ গ্রহন
চূোি পাইেটিং টি: গঠন ও ষােদর/ োের্ আইিিয়া েম্পেকত আেোিনা ও
:ষা:ষ গ্রহন
েকে সেকেহাল্ডাের/র/ োের্ আইিিয়া েম্পেকত আেোিনা ও :ষা:ষ গ্রহন
সেবাগ্রহীষােদর/ োের্ আইিিয়া েম্পেকত আেোিনা ও :ষা:ষ গ্রহন
েকে পয তােয়র/ :ষা:ষেমূেহর/ েংকেন ও আইিিয়াটি চূোিকর/ণ

সক কর/েব?
িষরচালক
(অথ)

ে:য়কাে (:াে/ষাির/খ)
:াি ত

এিপ্রে

স:

জুন

জুোই

আগে

২০-৩২০১৯
২০-৪২০১৯
২৫-৫২০১৯
২০-৬২০১৯
২০-৭২০১৯

বােজট চূোিকর/ণ

-

বােজট উপস্থাপন ও অনুে:াদন প্রািপ্তপগ্রহন

২৫-৮২০১৯

প্রেয়াজনীয় ির/েোে ত:

খাষেমূহ

o জনবে
o কাির/গির/ যন্ত্রপািষ (েফট্ওয়যার/পকিম্পউটার/)
o বস্তুগষ উপকর/ণ (সেিনার/ীপবাল্ক এে.এ:.এে ইষযািদ)
o অন্যান্য (প্রিিিণ, পির/দিতন, েভা, িপ্রিটং ইষযািদ)

িববর/ণ
ষবষভন্ন ি মাদয় সভা আদয়াজন

আইিিয়া ওনার/েদর/ ষথ্য (ক:তিাোয় যার/া আইিিয়া প্রণয়নপতষির/েষ যুি আেছন)
ক:তকষতার/ না:
পদবী
অিফে
স:াবাইে
প্রধান প্রষশক্ষণ
কর্মকতমা (অ.ো)

ষবএআরষস ০১৭১৭১৭১৯৮৬

িষরচালক (অথ),

ষবএআরষস ০১৫৫২-৩৫৩৩৪০-

দর্াোঃ সষহে উদ্দীন ভুঞাঁ

ষপ্রষিিাল
লাইদেষরয়ান

ষবএআরষস ০১৫৫৪-৩২৩০৫০

দর্া: জসীর্ উদ্দীন

উি-িষরচালক
(বাদজট)

ষবএআরষস ০১৭৪৭-৬০২০৬৭

দর্া: মুস্তাষফজুর রহর্ান
অষজত কুর্ার চক্রবতী

হাষববুর রহর্ান

সহকাষর িরচালক
ষবএআরষস ০১৭৩১-৯২৭৯৬৬
(অষিট)

প্রেয়াজনীয় অর্ ত
৩০০,০০০/- (ষতন লক্ষ) র্াত্র

উৎে
রাজস্ব খাত

ই-স:ইে

পাইেটিং এোকা
ঢাকা

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক-৩

ষাির/খ 04/02/2019wLª.

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের োম:

evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj
তিতিিনেবার োম: GbGAviGm cÖwZôv‡bi M‡elYv †ÿÎ nvjbvMv` Kib|
চিচিত সেবাটট বতিমালন কী ালব সদয়া হয়?
(বুললট আকালর):

 GbGAviGm cÖwZôvb †_‡K M‡elYv Pvwn`v AvnŸvb
 cÖvß M‡elYv Pvwn`v µg wba©viY|
 IqvK©k‡ci gva¨‡g g~j¨vqb I mK‡ji gZvgZ MÖnY K‡i
PzovšÍ Kib|
 weGAviwm KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`b|
 GbGAviGm cÖwZôv‡b M‡elYvi †ÿÎ nvj bvMv`Kib
Z_¨ †cÖiY|

চিচিত সেবাটট বতিমালন কী ালব সদয়া হয়? (প্রলেেমযাপ):

GbGAviGm cÖwZôvb
†_‡K M‡elYv Pvwn`v
AvnŸvb
cÖvß M‡elYv Pvwn`v µg wba©viY
IqvK©k‡ci gva¨‡g g~j¨vqb I mK‡ji
gZvgZ MÖnY K‡i PzovšÍ Kib

weGAviwm KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`b

GbGAviGm cÖwZôvb
¸‡jv‡Z †ÿÎ nvj
bvMv`Kib Z_¨ †cÖiY

চিচিতলেবারমূলেমেযা




mgbœ‡qi NvUwZ
Avc‡WU Ki‡Yi MwZ gš’i

েমেযারচপছলনমূলকারণেমূহ

wbw`©ó mgq AšÍi nvjbvMv‡`i D‡Ï¨v‡Mi
Afve

সেবাগ্রহীতা/প্রদানকারীরল াগাচি
(TCV++)
 Pvwn`v wfwËK †ÿÎ wba©vi‡Yi mgm¨v

েমেযা এবং এর কারণ ও প্র াব েম্পচকিত েংচিপ্ত চববৃচত(why, what, who, where, when & how)
েমেযার প্রস্তাচবত েমাধান/আইচিয়া (বুললট
আকালর):

েমেযার প্রস্তাচবত েমাধান/আইচিয়া (প্রলেেমযাপ):

 nvjbvMv`Ki‡Yi j‡ÿ¨ GbGAviGm I mn‡hvMx

M‡elYv †ÿÎ
wba©vi‡Y cÖwZwU
cÖwZôv‡b KwgwU MVb

cÖwZôvbmn mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i mgš^‡q KwgwU
MVb|
 Revew`wnZvi wbwðZ Ki‡Y cÖwZwU cÖwZôvb n‡Z
†dvKvj c‡q›U g‡bvbqb|
 nvjbvMv` Z_¨ I‡qemvB‡U cÖKvk I wbw`©ó mgq
AšÍi cyb:nvjbvMv` Kib|

cÖ¯Íve MÖnY

KwgwUi mfv
IqvK©k‡ci gva¨‡g hvPvB K‡i M‡elYv
†ÿ‡Îi WªvdU Kib

I‡qemvB‡U cÖ`vb K‡i mK‡ji gZvgZ MÖnY
I mfvi gva¨‡g PzovšÍ Kib

weGAviwm KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`b

Aby‡gvw`Z †ÿÎmg~n GbGAviGm cÖwZôv‡b †cÖiY
Gesmgš^qmfv
cÖwZeQi mfv K‡i Avc‡WU Kib

Avc‡WU Z_¨ Avevi
GbGAviGm cÖwZôv‡b
†cÖiY

উদ্ভাবনী আইচিয়ার চিলরানাম: GbGAviGm cÖwZôv‡bi M‡elYv †ÿÎ wba©viY
প্রতযাচিত ফলাফল (TCV++):
আইতিয়া বাস্তবায়নের
পূনব ে
আইতিয়া বাস্তবায়নের
পনর

েময়(তদে)

খরি (টাকা)

-

-

যািায়াি (কিবার)

মমাটপার্কয
ে
অনযানয (TCVকনমতে,
তকে্িুগুণগিমােবৃদ্ধি
তকিংবাঅেযােযেুতবধানব
মেনে)
উলদযাগটটর মলধয নতু নত্ব কী?

 cÖwZwU cÖwZôv‡b GKwU KwgwU I †dvKvj c‡q›U wba©viY|
 I‡qemvB‡U gZvgZ MÖnY Kiv|
 cÖwZwU cÖwZôv‡bi I‡qemvB‡Ui nvjbvMv` Z_¨ cÖKvk|
আইচিয়া পাইলটটং টটম (নাম, পদবী,কমস্থল,সমাবাইল):
ি
টটমচলিার

W. †gv. Qvqdzjøvn
wmGmI (eb) (wmwm)
weGAviwm
‡gvevBj:01712-722504

েদেয-১

W. †gv. †gvkviid DwÏb †gvjøv
wmGmI (GBAviGm) P.`v.
weGAviwm
‡gvevBj: 01552-434792

েদেয-২

েদেয-৩

‡gv. Avj †gvev‡”Qi †nv‡mb wgR©v †ZvQv‡ÏK †nv‡mb
wmwbqi †Uwbs Awdmvi
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx
weGAviwm
weGAviwm
‡gvevBj: 01712-228987 ‡gvevBj:01943-834990

েদেয-৪

‡gv. †gv¯Ídv Kvgvj
WvUv Gw›U Awdmvi
weGAviwm
‡gvevBj:01919-256266

সেক সহাল্ডারলদর তথ্য (পাইলটটং টটলমর বাইলর আইচিয়াটট বাস্তবায়লনলে সেবযক্তি/প্রচতষ্ঠানেমূহ জচিত):
পাটে োর: GbGAviGm
W. †gv. Kwei BKivgyj nK
wbe©vnx †Pqvig¨vb
weGAviwm

cÖwZôvb

পরামর্ক/েহায়িাকারী:
ে
তবনরাতধিাকারী
B‡bv‡fkvb Uxg, নবএআিনস (যতদর্ানক): N/A

উদ্ভাবনীআইচিয়াপাইলটটং-এরকমপচরকল্পনা:
ি
কাজ
অেুনমাদেকারী/উিেিে কমকিে
ে ার োনর্ আইতিয়া েম্পনকে
আন ািো ও মিামি গ্রহে
িূ োন্ত পাই টটিং টটমগঠে ও িানদর োনর্ আইতিয়া েম্পনকে
আন ািো ও মিামি গ্রহে
েক মেকনহাল্ডানরর োনর্ আইতিয়া েম্পনকে আন ািো ও
মিামি গ্রহে
মেবাগ্রহীিানদর োনর্ আইতিয়া েম্পনকে আন ািো ও মিামি
গ্রহে

সক
করলব?

Uxg
Uxg
Uxg
Uxg

েক পযোনয়র মিামি েমূনহর েিংক ে আইতিয়াট িূ ড়ান্তকরণ

Uxg

বানেট িূ োন্তকরণ

Uxg

বানেট উপস্থাপে ও অেুনমাদেপ্রাতপ্ত/গ্রহে

Uxg

Rvby.

েময়কাল (মাে/তাচরখ)
‡deªæ. gvP© GwcÖj ‡g Ryb

RyjvB

প্রলয়াজনীয়চরলোে:ি
খাতেমূহ
o
o
o
o

েেব :
কাতরগতরযন্ত্রপাতি (েফট্ ওয়যার/কম্পম্পউটার):
বে্িুগিউপকরণ
(মের্োরী/বাল্কএে.এম.এেইিযাতদ):
অেযােয (প্রতর্ক্ষণ, পতরদর্ে,
ে েভা, তপ্রতটিং
ইিযাতদ):

চববরণ
cÖ‡qvRb Abyhvqx

প্রলয়াজনীয়অথ্ ি
cÖ‡qvRb Abyhvqx

উৎে
weGAviwm

আইচিয়াওনারলদরতথ্য(কমিালায়োরাআইচিয়াপ্রণয়ন/ততচরলতেু
ি
িআলছন):
কমকতি
ি
ারনাম

পদবী

অচফে

সমাবাইল

ই-সমইল

W. †gv. Qvqdzjøvn

gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v,
eb (wmwm)

নবএআিনস

01712-722504

m.saif@barc.gov.bd

W. †gv. †gvkviid DwÏb
†gvjøv

wmGmI (GBAviGm) P.`v

নবএআিনস

01552-434792

mmumolla@yahoo.com

‡gv. Avj †gvev‡”Qi
†nv‡mb

wmwbqi †Uwbs Awdmvi

নবএআিনস

01712-228987

mobasher1973@gmail.com

wgR©v †ZvQv‡ÏK †nv‡mb

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx

নবএআিনস

01943-834990 tosaddeque@ yahoo.com

WvUv Gw›U Awdmvi

নবএআিনস

01919-256266

mkamal.barc@gmail.com

iÿYv‡eÿY cwi`k©K

নবএআিনস

01913-100973

azadme61@ gmail.com

‡gv. †gv¯Ídv Kvgvj
‡gv. AvjvDwÏb Avj
AvRv`

পাইলটটংএলাকা

mgMÖ evsjv‡`k

1। গ্রুক্ষপি িাে

: kvcjv

2। বসবাি িাে

: GbGAviGm cÖwZôv‡bi M‡elYv †ÿÎ nvjbvMv` Kib|

3। টীক্ষেি িাে সদসয বৃ ক্ষেি নববিণ
ক্র: িিং
1.
2.
3.

4.

5.

6.

:
বফাি িিং ও ইক্ষেইল

িাে, পদবী, নবভাগ/শাখা

W. †gv. Qvqdzjøvn
wmGmI (eb) (wmwm) weGAviwm
W. †gv. †gvkviid DwÏb †gvjøv
wmGmI (GBAviGm) P.`v. weGAviwm
‡gv. Avj †gvev‡”Qi †nv‡mb
wmwbqi †Uwbs Awdmvi
weGAviwm
wgR©v †ZvQv‡ÏK †nv‡mb
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx
weGAviwm
‡gv. †gv¯Ídv Kvgvj
WvUv Gw›U Awdmvi
weGAviwm
‡gv. AvjvDwÏb Avj AvRv`
iÿYv‡eÿY cwi`k©K
নবএআিনস

01712-722504
m.saif@barc.gov.bd
01552-434792
mmumolla@yahoo.com

01712-228987
mobasher1973@gmail.com

01943-834990
tosaddeque@ yahoo.com

01919-256266
mkamal.barc@gmail.com

01913-100973
azadme61@ gmail.com

Ux‡gi wjWv‡ii bvg: W. †gv. Qvqdzjøvn, gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v (wmwm), GbAviGg wefvM, weGAviwm|

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক-৪

িাতরখ:25/11/2018

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের োম:

wUwUGgBD, weGAviwm
তিতিিনেবার োম: cÖwkÿ‡Ki cÖwkÿY (TOT)
চিচিত সেবাটট বতিমালন কী ালব সদয়া হয়?
(বুললট আকালর):








চিচিত সেবাটট বতিমালন কী ালব সদয়া হয়? (প্রলেেমযাপ):

Aby‡gv`b
প্রর্ু নি আহবাি
বপ্রাগ্রাে ততিী
অিংশMÖহণকািী েক্ষিািয়ি
সেন্বয়
cÖwkÿY বাস্তবায়ি

Aby‡gv`b

cÖhyw³ Avnevb
বপ্রাগ্রাে ততিী

অিংশMÖহণকািী েক্ষিািয়ি
সেন্বয়

cÖwkÿY বাস্তবায়ি

চিচিতলেবারমূলেমেযা









এলাকাwfwËK
উপতযাপ্তগো
লাভজন্কZv
আযয প্তন্কায়ন্
মেকসই
কৃষতকর গ্রহণতযাগযো
চ্াপ্তহ্া প্তভপ্তিক bv nIqv

েমেযারচপছলনমূলকারণেমূহ
সকল এলাকvয় একই cÖhyw³ গ্রহণক্ষর্াগয bv nIqv
লাভজিকZv নিণময় সকল বে‡Î কিা হয় িা
Dchy³ AvaywbK cÖhyw³i Afve

A‡bK †ÿ‡Î mxgve×Zv we×gvb _vKv
কৃষকক্ষক েূ ল সেসযা নচনিত িা কিা

সেবাগ্রহীতা/প্রদানকারীরল াগাচি
(TCV++)
 জনেি সঠিK বযবহাি
 প্রর্ু নিi সঠিক বযবহাি
 সঠিক উৎপাদি পিনতি Inputs এি অভাব
 Dissemination Gap
 h_vmg‡q m¤úªmviY bv nIqv

েমেযা এবং এর কারণ ও প্র াব েম্পচকিত েংচিপ্ত চববৃচত(why, what, who, where, when & how)
েমেযার প্রস্তাচবত েমাধান/আইচিয়া (বুললট
আকালর):





েমেযার প্রস্তাচবত েমাধান/আইচিয়া (প্রলেেমযাপ):

Aby‡gv`b

Aby‡gv`bMÖnY

GjvKvwfwËK প্রনশেক্ষণ কৃষক্ষকি প্রনতনিনধ অিংশগ্রহণ
নিনিতকিণ (hw` m¤¢e nq)
প্রর্ু নি বাস্তবায়ক্ষিি সেয় উদ্ভাবক, সেন্বয়ক ও
প্রনশেক্ষণ অিংশগ্রহণকািী নিনিতকিণ
সেসযা নচনিতকিণ
সু পানিশোলা প্রbqY

cÖwkÿY m¤úv`b

ms¯’v KZ…K
© ev¯Íevqb m†iRwg‡b ch©‡eÿY

wbe©vnx ‡Pqvig¨v‡bi
Aby‡gv`b

†dvKvjc‡q›U wbe©vPb
Awa`ßi/bvm© cÖwZôvb

‰ÎgvwmK cÖwZ‡e`b †cÖiY I mgš^q mfv
Gesmgš^qmfv

I‡qemvB‡U Kb©v‡i
Avc‡jvW (cÖhyw³i Qwe
I nvjbvMv` Z_¨)

উদ্ভাবনী আইচিয়ার চিলরানাম: প্রচিি‡Ki প্রচিিণ ওমচনটচরং বযবস্থা সজাiদািকরণ
প্রতযাচিতফলাফল (TCV++):
আইতিয়া বাস্তবায়নের
পূনব ে

েময়(তদে)

খরি (টাকা)

-

-

যািায়াি (কিবার)

আইতিয়া বাস্তবায়নের
পনর
মমাটপার্কয
ে
অনযানয(TCVকনমতে,
তকে্িুগুণগিমােবৃদ্ধি
তকিংবাঅেযােযেুতবধানব
মেনে)

 কৃষক্ষকি Feed back তথ্য পাওয়া র্াক্ষব
 প্রর্ু নিি হালিাগাদ তথ্য জািা র্াক্ষব
 প্রর্ু নিি বাস্তবায়ক্ষিি সেসযা দ্রুত নচনিতকিণ ও mgvavb কিা র্াক্ষব

উলদযাগটটরমলধযনতু নত্বকী?






কৃষক প্রপ্তেপ্তন্প্তয সিংতযাজন্ wbwðZKiY|
প্রপ্তশক্ষক সিংপ্তিষ্ট এলাকায় প্রপ্তশক্ষণ বাস্তবায়ন্ করতে প্তকন্া ো মপ্তন্েপ্তরিং ‡Rvi`viKiY।
cÖhyw³i nvjbvMv` Z_¨ mgš^qmfvi gva¨‡g Dc¯’vcb
I‡qemvB‡Ui gva¨‡g ‡mv‡Kwms

আইচিয়া পাইলটটং টটম (নাম, পদবী,কমস্থল,সমাবাইল):
ি
টটমচলিার

িাে:ড. ফওনজয়া ইয়াসনেি
পদবী:পনিচালক
(টিটিএেইউ) (P.`.)
কেমস্থল:নবএআিনস
বোবাইল: 01711017571

েদেয-১

িাে:ড. র্াকীয়াহ iহোি gনি
পদবী:এসএসও (টিটিএেইউ)
কেমস্থল:নবএআিনস
বোবাইল: 01712-634352

েদেয-২

েদেয-৩

িাে:বহাসক্ষিআিাক্ষফিক্ষদৌস
িাে:ড. myw¯§Zv `vm
পদবী:নবনিওগ্রানফকঅনফসাি
পদবী:wcwWও (A.`.) (GAvBwm)
(অ.দা.)
কেমস্থল:নবএআিনস
কেমস্থল:নবএআিনস
বোবাইল: 01712-634352
বোবাইল: 01711182669

েদেয-৪

িাে:বো: েক্ষিায়াি বহাক্ষসি
পদবী:উপ-সহকািীপ্রক্ষকৌশল
(বপ্রষক্ষণ)
কেমস্থল:নবএআিনস
বোবাইল:01712013329

সেক সহাল্ডারলদর তথ্য (পাইলটটং টটলমর বাইলর আইচিয়াটট বাস্তবায়লনলে সেবযক্তি/প্রচতষ্ঠানেমূহ জচিত):
আইতিয়ারঅেুনমাদেকারী:
ে
িাে:ড. ফওনজয়া ইয়াসনেি
পাটে োর: Awa`ßi/bvm© পরামর্ক/েহায়িাকারী:
তবনরাতধিাকারী
cÖwZôvb
wbe©vnx ‡Pqvig¨vb, B‡bv‡fkvb (যতদর্ানক): N/A
পদবী:পনিচালক (টিটিএেইউ)(P.`.)

Uxg, নবএআিনস

কেমস্থল:নবএআিনস

উদ্ভাবনীআইচিয়াপাইলটটং-এরকমপচরকল্পনা:
ি
কাজ
অেুনমাদেকারী/উিেিে কমকিে
ে ার
োনর্আইতিয়ােম্পনকেআন ািোওমিামিগ্রহে
িূ োন্ত পাই টটিং টটমগঠে ও িানদর োনর্ আইতিয়া েম্পনকে
আন ািো ও মিামি গ্রহে
েক মেকনহাল্ডানরর োনর্ আইতিয়া েম্পনকে আন ািো ও মিামি
গ্রহে

সক
করলব?

Uxg
Uxg
Uxg

মেবাগ্রহীিানদর োনর্ আইতিয়া েম্পনকে আন ািো ও মিামি গ্রহে

Uxg

েক পযোনয়র মিামি েমূনহর েিংক ে আইতিয়াট িূ ড়ান্তকরণ

Uxg

বানেট িূ োন্তকরণ

Uxg

বানেট উপস্থাপে ও অেুনমাদেপ্রাতপ্ত/গ্রহে

Uxg

েময়কাল (মাে/তাচরখ)
wW: Rvby ‡d«: gvP© GwcÖj ‡g

প্রলয়াজনীয়চরলোে:ি
খাতেমূহ

চববরণ
cÖ‡qvRb Abyhvqx

প্রলয়াজনীয়অথ্ ি
cÖ‡qvRb Abyhvqx

উৎে
weGAviwm

সমাবাইল

ই-সমইল

পাইলটটংএলাকা

েেব :
কাতরগতরযন্ত্রপাতি (েফট্ ওয়যার/কম্পম্পউটার):
বে্িুগিউপকরণ
(মের্োরী/বাল্কএে.এম.এেইিযাতদ):
o অেযােয (প্রতর্ক্ষণ, পতরদর্ে,
ে েভা, তপ্রতটিং
ইিযাতদ):
আইচিয়াওনারলদরতথ্য(কমিালায়োরাআইচিয়াপ্রণয়ন/ততচরলতেু
ি
িআলছন):
o
o
o

কমকতি
ি
ারনাম

ড. ফওনজয়া ইয়াসনেি
ড. র্াকীয়াহ iহোি gনি
ড. myw¯§Zv `vm

বহাসক্ষিআিা বফিক্ষদৌস
বো: েক্ষিায়াি বহাক্ষসি

পদবী

অচফে

পনিচালক (টিটিএেইউ)
নবএআিনস
(P.`.)

01711-017571

f.yasmin@barc.gov.bd

এসএসও (টিটিএেইউ) নবএআিনস

01712634352

zrmoni@yahoo.com

wcwWও (A.`.)
(GAvBwm)

01712-634352

নবএআিনস

নবনিওগ্রানফকঅনফসাি
নবএআিনস
(অ.দা.)
উপ-সহকািী প্রক্ষকৌশল
নবএআিনস
(বপ্রষক্ষণ)

01711182669
01712013329

mvfvi, XvKv
(cÖvYxm¤ú`),
susmitabarc@gmail.com K·evRvi (grm¨),
kixqZcyi I ewikvj
(dmj)
hosnearaf768@gmail.co
m
monwar380@gmail.com

1। গ্রুক্ষপিিাে

: বদালিচাuপা

2। বসবািিাে

: প্রনশেক প্রনশেি (টিওটি) ও েনিটনিিং বযবস্থv বজািদািকিণ

3। টীক্ষেিিাে সদসয বৃ ক্ষেি নববিণ

:

ক্র: িিং
1.

2.

3.

4.

5.

বফাি িিং ও ইক্ষেইল

িাে, পদবী, নবভাগ/শাখা
ড. ফওনজয়া ইয়াসনেি
পনিচালক (টিটিএেইউ) (P.`.)
নবএআিনস
ড. র্াকীয়াহ iহোি েনি
এসএসও (টিটিএেইউ)
নবএআিনস
ড. সু নিতা দাস
নপ্রনিপাল ডকুক্ষেন্টশি অনফসাি (অ.দা.)
নবএআিনস
বহাসক্ষিআিা বফিক্ষদৌস
নবনিওগ্রানফকঅনফসাি (অ: দা.)
নবএআিনস
বোোঃেক্ষিায়াি বহাক্ষসি
উপ-সহকািীপ্রক্ষকৌশলী (বপ্রষক্ষণ)

01711-017571
f.yasmin@barc.gov.bd
01712-634352
zrmoni@yahoo.com
01711-102198
susmitabarc@gmail.com
01711-182669
hosnearaf768@gmail.com
01712-013329
monwar380@gmail.com

Ux‡gi wjWv‡ii িাে: ড. ফওনজয়া ইয়াসনেি, পনিচালক (টিটিএেইউ) (P.`.) নবএআিনস|

D™¢veb cÖKí QK-৫
ZvwiL: 18/11/2018
গ্রুক্ষপি িাে

: K`g

1| `ßi/cÖwZôv‡bi bvg: evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj
2| wPwýZ †mevi bvg: mv‡ii wewb‡`©k Aby‡gv`b cÖwµqv mnRxKiY
3| wPwýZ †mevwU eZ©gv‡b Kxfv‡e †`Iqv nq? (ey‡jU AvKv‡i):
mv‡ii wewb‡`©k Aby‡gv`b Gi we`¨gvb c×wZt
1. cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ (di‡gU) mn wba©vwiZ Av‡e`bcÎ MÖnY

2. KvwiMwi Dc-KwgwUi mfvq Dc¯’vcb
3. hvPvB-evQvBc~e©K Aby‡gv`‡bi cÖwµqv ïiæ ev evwZj
4. mv‡ii bgybv msMÖn mv‡c‡ÿ wewbw`©ó M‡elYvMv‡i we‡køl‡Yi Rb¨ †cÖiY
5. we‡køwlZ bgybv mv‡ii djvdj cybivq KvwiMwi Dc-KwgwU‡Z Dc¯’vcb Ges chv©‡jvPbv
6. bgybv mv‡ii djvdj m‡šÍvlRbK n‡j gvV cixÿ‡Yi Rb¨ e¨e¯’v MÖnY|
7. gvb m¤úbœ ˆRemvi Drcv`bKvix cÖwZôv‡bi mvwe©K †hvM¨Zv hvPvBKvix m‡iRwgb cwi`k©b KwgwUi cwi`k©b cÖwZ‡e`b
8.

gvV cixÿvi djvdj KvwiMwi Dc-KwgwUi mfvq Dc¯’vcb Ges djvdj m‡šÍvlRbK nIqv
Aby‡gv`‡bi Rb¨ mvi cÖwgZ KiY KwgwU‡Z mycvwik †cÖiY|

mv‡c‡ÿ

9. RvZxq mvi cÖwgZKiY KwgwU‡Z mycvwikK…Z mv‡ii wel‡q we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv K‡i mvi wbeÜ‡bi Rb¨ wm×všÍ MÖnY|

4| wPwýZ †mevi g~j mgm¨v:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Av‡e`b c‡Îi mv‡_ cÖ‡qRbxq KvMRcÎ _v‡K bv|
A‡bK †ÿ‡Î bgybv mv‡i miKvi wbav©wiZ gvÎvi Dcv`vb _v‡K bv|
bgybv mvi Rgv`v‡b wej¤^|
gvV cixÿvi wd Rgv`v‡b †`wi|
NARS ‡_‡K gvV cixÿvi djvdj †c‡Z †`wi|
RvZxq mvi cÖwgZKiY KwgwUi mfv wbqwgZ bv nIqv|

5| mgm¨vi wcQ‡b g~j KviYmg~n:
1. D`¨‡gi Afve
2. KvwiMwi Áv‡bi Afve
3. AvMÖ‡ni Afve
4. D`¨g / AvMÖ‡ni Afve
5. ‰ewi AvenvIqvi Kvi‡Y gvV cixÿv Kiv hvq bv
6. Rbe‡ji Afve
7. cÖwZôvb¸wji mgš^‡qi Afve
8. Ab¨vb¨ Kv‡R e¨¯Í _vKv
6| ‡mev MÖwnZv / cÖ`vbKvixi †fvMvwšÍ (TCV++):

 ‡mev `vZv I †mev MÖwnZvi Dfqc‡ÿi mgq†ÿcb|
 mvi cÖwgZKiY cÖwµqvq wej¤^
 ‡mev MÖwnZv Avw_©Kfv‡e ÿwZMÖ¯’ nq|
7| mgm¨vi cÖ¯ÍvweZ mgvavb/AvBwWqv (e‡jU AvKv‡i):
BARC Web site G Av‡e`b msµvšÍ Z_¨

cÖZ¨vLvZ

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn AbjvB‡b Av‡e`bcÎ MÖnY
M„wnZ Ges cÖwµqv ïiæ Kiv

‰Remv‡ii bg~bv msMÖn KwgwU KZ„©K mvi KviLvbv cwi`k©b K‡i bg~bv msMÖn 30 w`b
3 wU wewbw`©ó M‡elYvMv‡i cixÿvi Rb¨ bg~bv †cÖiY I cixÿv (15 w`b)
KvwiMwi Dc-KwgwUi mfvq j¨ve cixÿvi djvdj Dc¯’vcb Ges djvdj m‡šÍvlRbK n‡j gvV cixÿvi wm×všÍ (10 w`b)
gvV cixÿv (2 ¯’v‡b) 6 gvm
gvb m¤úbœ ˆRemvi Drcv`bKvix cÖwZôv‡bi mvwe©K †hvM¨Zv hvPvBKvix m‡iRwgb cwi`k©b KwgwUi cwi`k©b cÖwZ‡e`b (15 w`b)
gvV cixÿvi djvdj KvwiMwi Dc-KwgwUi mfvq Dc¯’vcb Ges djvdj m‡šÍvlRbK nIqv
RvZxq mvi cÖwgZKiY KwgwU‡Z mycvwik cÖwgZKiY †cÖiY (10 w`b)

mv‡c‡ÿ Aby‡gv`‡bi Rb¨

RvZxq mvi cÖwgZKiY KwgwUi mfvq Aby‡gv`b Ges wewb‡`©k AbjvB‡b cÖKvk (10 w`b)

8| mgm¨vi cÖ¯ÍvweZ mgvavb/AvBwWqv (cÖ‡mm g¨vc):

ïiæ
BARC Web site Av‡e`b msµvšÍ Z_¨

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn AbjvB‡b Av‡e`bcÎ
MÖnY
M„wnZ / cÖZ¨vLvZ
‰Remv‡ii bg~bv msMÖn
KwgwU KZ„K
© mvi KviLvbv
cwi`k©b K‡i bg~bv msMÖn
30 w`b

3 wU j¨v‡e cixÿvi Rb¨ †cÖiY I cixÿv m¤úbœ 15
w`b
cixÿvi djvdj KvwiMwi DcKwgwUi mfvq
chv©‡jvPbv, m‡šÍvlRbK n‡j gvV cixÿvvi Rb¨
Aby‡gv`b (15 w`b)

n¨v n‡j

gvV cixÿv (2 ¯’v‡b) 6 gvm
gvV cixÿvi djvdj KvwiMwi Dc-KwgwUi mfvq Dc¯’vcb Ges djvdj m‡šÍvlRbK
nIqv mv‡c‡ÿ Aby‡gv`‡bi Rb¨ RvZxq mvi cÖwgZKiY KwgwU‡Z mycvwik cÖwgZKiY
†cÖiY (10 w`b)

cÖwgZKiY
KwgwU KZ…©K
Aby‡gv`b
AbjvB‡b cÖKvk
(7 w`b)

‡kl

9| D™¢vebx AvBwWqvi wk‡ivbvg: mv‡ii wewb‡`©k Aby‡gv`b cÖwµqv mnRxKiY
10| AvBwWqv Ibvi‡`I Z_¨ (Kg©kvjvq hviv AvBwWqv cÖYqb/‰Zwi‡Z hy³ Av‡Qb)
Kg©KZ©vi bvg

c`ex

Awdm

W. myjZvb
Avn‡¤§`

m`m¨ cwiPvjK weGAviwm

‡gvevBj
01711571275

B-‡gBj

cvBjwUs
GjvKv

cÖvK…wZK m¤ú`
e¨e¯’vcbv
wefvM
W. Av. k. g. m`m¨ cwiPvjK weGAviwm
Av‡bvqviyj nK (GBAviGm)
wefvM
W. †gvt
m`m¨ cwiPvjK weGAviwm
g‡bvqvi Kwig
Lvb
W. †gvt
AvwRR wRjvbx
†PŠayix
W. †gvt
e³xqvi
†nv‡mb
W. bvRgyb
bvnvi Kwig

01558339433

01717100616

monowarkk
@yahoo.com

m`m¨ cwiPvjK weGAviwm
(km¨)

01552355393

zilani71@gm
ail.com

cwiPvjK
K…wl Z_¨ †K›`ª

01711201441

weGAviwm

wmGmI
weGAviwm
(A.`v.), K…wl
cÖ‡KŠkj BDwbU
W. †gvt nviæb~i cÖavb ˆeÁvwbK weGAviwm
iwk`
Kg©KZv©, km¨
wefvM

01715013033

01716950421

nazmun.kari
m@barc.gov.
bd
hrashid67@y
ahoo.com

