
 

প্রতিশ্রুি সেবােমূহ 

 

নাগরিক সেবা  

ক্র. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রদাননি  

েনব বাচ্চ েময় 

প্রনয়াজনী কাগজপত্র  প্রনয়াজনী কাগজপত্র/ 

আনবদনপত্র ফিম 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিন াধ পদ্ধরি 

 াখাি নামেহ  দারয়ত্বপ্রাি কম বকিবাি 

 পদরব, সফান নম্বি ও ই-সমইল 

উদ্ধবিন 

কম বকিবাি 

পদরব, সফান ও ইনমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ োি ও োি 

উৎপাদননি 

কাঁচামাল এি 

রবরননদ ব  রনধািণ 

প্ররক্রয়ািকিণ 

 

৯-১২ মাে 

(আনবদনকািী 

প্ররিষ্ঠাননি 

েহায়িা পাওয়া 

োনপনে) 

রনধ বারিি ফিনম 

আনবদন 

 

 রবএআিরে’ি 

ওনয়বোইট 

(www.barc.go

v.bd) ও 

 মৃরিকা ইউরনট, 
রবএআিরে 

রবনামূনল্য প্রধান ববজ্ঞারনক কম বকিবা (মৃরিকা) 

সফান: ৮৮০২-৯১১২৭৬৪ 

ই-সমইল: 

baktear@gmail.com 

েদস্য-পিচালক (এনআিএম) 

সফান: ৯১১১৪৩২ 

ইনমইল:md-

nrm@barc.gov.bd 

 

২ 

রবরিওগ্রাফীক 

োরভ বে 

িাৎেরণক 

(প্রাপ্যিা 

োনপনে ৭ রদন) 

রনধ বারিি ফিনম 

আনবদন 

কৃরি িথ্য সকন্দ্র/গ্রহ্থাগাি প্ররি পৃষ্ঠা ১ 

টাকা; রহোব 

 াখায় জমা 

কিাি মাধ্যনম 

রবরিওগ্রাফীক অরফোি (এআইরে) 

সফান: ৮৮০২-৯১৩২৪১৫ 

ইনমইল:hosenearaf768@

gmail.com 

পরিচালক (কৃরি িথ্য সকন্দ্র) 

সফান: ৮১১৬৩৬৪ 

ইনমইল: 

-dir-

aic@barc.gov.bd 

 

৩ 

 

 

কৃরি প্রযুরি, কৃরি 

সেনত্র রবদ্যমান 

েমস্যা ও েম্ভাবনা 

েম্পনকব পিাম ব 

প্রদান 

১ রদন আনবদন অথবা 

েিােরি োোৎ 

টিটিএমইউ/েংরিষ্ট রবভাগ  রবনামূনল্য পরিচালক (টিটিএমইউ) 

সফান: ৮৮০২-৯১২৪৭৫ 

ই-সমইল: dir-

ttmu@barc.gov.bd 

অথবা 

েংরিষ্ট কারিগিী রবভাগ/ াখা 

েদস্য-পরিচালক ( স্য) 

সফান ৯১২৬৬৬৩ 

ইনমইল:md-

crops@barc.gov.

bd 

দািরিক সেবা 

 

 

১ গনবিণা ব্যনয়ি 

অথ বছাড় 

৫ কার্ বরদবে েংরিষ্ট প্ররিষ্ঠাননি 

প্রস্তাব 

- রবনামূনল্য পরিচালক (অথ ব) 

সফান:৮৮০২-৫৮১৫৩০৫৩ 

ইনমইল 

:dir-fin@barc.gov.bd 

েদস্য-পরিচালক 

 (প্র ােন ও অথ ব) 

সফান ৯১১৮২২৬  

ইনমইল: md-

af@barc.gov.bd 

 

২ 

প্রকনে 

রবল,ভাউচাি-এি 

রবপিীনি অথ ব 

প্রদান 

 

 

৭ কার্ বরদবে েংরিষ্ট প্রকনেি প্রস্তাব - রবনামূনল্য 

ক্র. সেবাি নাম সেবা প্রদাননি  প্রনয়াজনী কাগজপত্র  প্রনয়াজনী কাগজপত্র/ সেবাি মূল্য এবং দারয়ত্বপ্রাি কম বকর্বািা  উদ্ধবিন 

http://www.barc.gov.bd/
http://www.barc.gov.bd/


নং েনব বাচ্চ েময় আনবদনপত্র ফিম 

প্রারিস্থান 

পরিন াধ পদ্ধরি (নাম, পদরব,নফান নম্বি ও ই-সমইল) কম ব কিবাি 

পদরব, সফান ও ইনমইল 

৩ গনবিণা 

প্ররিষ্ঠানেমূনহি 

প্রণীি প্রকে 

মূল্যায়ন ও 

মিামি প্রদান 

১০ কার্ বরদবে েংরিষ্ট প্ররিষ্ঠাননি 

প্রকে প্রস্তাব 

- রবনামূনল্য েদস্য পরিচালক (রপএ্ডই) 

সফান:৮৮০২-৯১১০৮৪২ 

ইনমইল:bokhtiarsm 

@yahoo.com 

 

 

 

 

রনব বাহী সচয়ািম্যান 

সফান ৯১৩৫৫৮৭  

ইনমইল: ec-

barc@barc.gov.b

d  

৪ মন্ত্রণালয়/প্ররিষ্ঠান 

কর্বক র্ারচি 

িথ্য/প্ররিনবদন 

প্রদান 

৩-৭ কার্ বরদবে মন্ত্রণালয়/েংরিষ্ট 

প্ররিষ্ঠাননি চারহদাপত্র 

- রবনামূনল্য েংরিষ্ট কারিগিী রবভাগ/ াখা  

     (পরির ষ্ঠ-০১) 

রনব বাহী সচয়ািম্যান 

সফান ৯১৩৫৫৮৭  

ইনমইল: ec-

barc@barc.gov.b

d 

৫ েংেদীয় করমটিি 

জন্য প্ররিনবদন 

প্রণয়ন 

১-৪ কার্ বরদবে চারহদাপত্র - রবনামূনল্য পরিচালক (এআইরে) 

সফান:৮৮০২-৯১২৭৪০৭ 

ইনমইল:dir-

aic@barc.gov.bd 

রনব বাহী সচয়ািম্যান 

সফান ৯১৩৫৫৮৭  

ইনমইল: ec-

barc@barc.gov.b

d 

 

৬ রপএইচরি বৃরি ও 

গনবিণা অনুদান 

প্রদান 

৫ কার্ বরদবে আনবদনপত্র, 

প্রনগ্রে রিনপাট ব 

রবএআিরে’ি 

ওনয়বোইট 

(www.barc.go

v.bd) ও 

জন রি ও প্রর েণ 

ইউরনট 

 

রবনামূনল্য পরিচালক (জন রি ও প্রর েণ) 

সফান:৮৮০২-৯১১৩৩১৩ 

ইনমইল: 

dir-

training@barc.gov.bd 

 েদস্য-পরিচালক (পরিকেনা 

ও ম্যল্যায়ন) 

সফান ৯১২৬৬১২ 

ইনমইল: md-

pe@barc.gov.bd 

৭ ববনদর ক 

রপএইচরি, মাষ্টাে ব, 

সপাষ্ট িক্টিাল, 

প্রর েণ/েভা/ 

সেরমনাি/ 

কম ব ালায় 

অং গ্রহনণি জন্য 

সপ্রিণ মঞ্জুি 

প্ররক্রয়াকিণ 

৫ কার্ বরদবে 

(নেবা 

গ্রহনকািীি 

প্রনয়াজনীয় িথ্য 

পাওয়া োনপনে 

 

চারহদাপত্র/ননাট ীট/ফ

িম 

 

রবএআিরে’ি 

ওনয়বোইট 

(www.barc.go

v.bd) ও 

জন রি ও প্রর েণ 

ইউরনট 

 

রবনামূনল্য 

 

পরিচালক (জন রি ও প্রর েণ) 

সফান:৮৮০২-৯১১৩৩১৩ 

ইনমইল: dir-

training@barc.gov.bd 

 

েদস্য-পরিচালক (পরিকেনা 

ও ম্যল্যায়ন) 

সফান ৯১২৬৬১২ 

ইনমইল: md-

pe@barc.gov.bd 

mailto:ec-barc@barc.gov.bd
mailto:ec-barc@barc.gov.bd
mailto:ec-barc@barc.gov.bd
http://www.barc.gov.bd/
http://www.barc.gov.bd/
http://www.barc.gov.bd/
http://www.barc.gov.bd/


 

ক্র. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রদাননি  

েনব বাচ্চ েময় 

প্রনয়াজনী কাগজপত্র  প্রনয়াজনী কাগজপত্র/ 

আনবদনপত্র ফিম 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিন াধ পদ্ধরি 

দারয়ত্বপ্রাি কম বকর্বািা  

(নাম, পদরব,নফান নম্বি ও ই-সমইল) 

উদ্ধবিন 

কম ব কিবাি 

পদরব, সফান ও ইনমইল 

৮ জািীয় কৃরি 

প্রদ বনী সকন্দ্র 

পরিদ বন 

১-৩ কার্ বরদবে 

 

চারহদাপত্র/ 

আনবদনপত্র 

 

রবএআিরে ওনয়বোইট 

(www.barc.go

v.bd 

রবনামূনল্য সমা: মুস্তারফজুি িহমান 

প্রধান প্রর েণ কম বকিবা (অ.দা) 

সফান: ৯১৩২৪১২ 

ই-সমইল: 

m.rahman@barc.gov.b

d 

পরিচালক (জন রি ও 

প্রর েণ) 

সফান:৮৮০২-৯১১৩৩১৩ 

ইনমইল: dir-

training@barc.g

ov.bd 

 

৯ পারন, রবদ্নৎ, 

সটরলনফান, গ্যাে, 

রেটি কনপ বানি ন, 

র্ানবাহননি 

জ্বালানী ইিযারদি 

রবল পরিন াধ 

১৫ কার্ বরদবে 

(বানজট বিাদ্দ 

থাকা োনপনে) 

 

েংরিষ্ট প্ররিষ্ঠাননি 

রবল 

 রবনামূনল্য রনব বাহী প্রনকৌ লী 

সফান:৮৮০২-৯১৩২৪১৭ 

ই-সমইল:  

েদস্য-পরিচালক (প্র ােন ও 

অথ ব) 

সফান ৯১১৮২২৬  

ইনমইল: md-

af@barc.gov.bd 

 

অভ্যন্তরীণ সেবা 

 

 

১ রেরপএফ অগ্রী 

মঞ্জুিী 

৫ কার্ বরদবে আনবদননি মাধ্যনম অথ ব ইউরনট রবনামূনল্য  

পরিচালক (অথ ব) 

সফান:৮৮০২-৫৮১৫৩০৫৩ 

ইনমইল:dir-

fin@barc.gov.bd 

 

েদস্য-পরিচালক (প্র ােন ও 

অথ ব) 

সফান ৯১১৮২২৬  

ইনমইল: md-

af@barc.gov.bd 

 

২ 

প্রকনেি রবল, 

ভাউচাি-এি 

রবপিীনি অথ ব 

প্রদান 

৩ কার্ বরদবে েংরিষ্ট প্রকনেি 

প্রস্তাব 

অথ ব ইউরনট রবনামূনল্য 

 

৩ 

কল্যাণ িহরবল প্ররিমানে 

(অর্থ বি েংস্থান 

োনপনে) 

আনবদনপত্র অথ ব ইউরনট রবনামূনল্য 

৪ সগাষ্ঠী বীমা ১ মাে দাবীপত্র অথ ব ইউরনট রবনামূনল্য 

 

৫ গ্রাচ্যযইটি ১৫ কার্ বরদবে আনবদনপত্র  

 

রবনামূনল্য  

উপ-পরিচালক (েংস্থাপন) 

সফান:৮৮০২-৯১৩২৪১৮ 

ইনমইল:a.mottakin 

@barc.gov.bd 

 

পরিচালক (োনপাট ব োরভ বে) 

সফান ৮১১৭১১০ 

ইনমইল: dir-

ss@barc.gov.bd 

৬ রপআিএল মঞ্জুি ৫ কার্ বরদবে আনবদনপত্র  

 

 

রবনামূনল্য 

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


৭ ছুটি নগদায়ন ৫ কার্ বরদবে আনবদনপত্র 

 

 রবনামূনল্য 

ক্র. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রদাননি  

েনব বাচ্চ েময় 

প্রনয়াজনী কাগজপত্র  প্রনয়াজনী কাগজপত্র/ 

আনবদনপত্র ফিম 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিন াধ পদ্ধরি 

দারয়ত্বপ্রাি কম বকর্বািা  

(নাম, পদরব,নফান নম্বি ও ই-সমইল) 

উর্দবধিন 

কম ব কিবাি 

পদরব, সফান ও ইনমইল 

৮ অরজবি ছুটি/ 

সমরিকযাল ছুটি/ 

প্রসূরি ছুটি 

৩ কার্ বরদবে  র্থার্থ কর্বপনেি 
অগ্রায়নকৃি 

আনবদনপত্র 

 রচরকৎেনকি 
পিাম ব পত্র 

- রবনামূনল্য  

উপ-পরিচালক (েংস্থাপন) 

সফান:৮৮০২-৯১৩২৪১৮ 

ইনমইল:a.mottakin 

@barc.gov.bd 

 

পরিচালক (োনপাট ব োরভ বে) 

সফান ৮১১৭১১০ 

ইনমইল: dir-

ss@barc.gov.bd 

৯ রননয়াগ, বদলী, 

সপ্রিণ, রলনয়ন 

৩ কার্ বরদবে র্থার্থ কর্বপনেি 

অগ্রায়নকৃি 

আনবদনপত্র 

- রবনামূনল্য 

১০ বরহ:বাংলানদ  ছুটি ৫ কার্ বরদবে র্থার্থ কর্বপনেি 

অগ্রায়নকৃি 

আনবদনপত্র 

- রবনামূনল্য 

১১ প্রচ্ছদ, ব্যানাি, 

উৎেব কাি ব 

অলংকিণ মুদ্রন ও 

রবিিণ োরভ বে 

৩ কার্ বরদবে      

   চারহদাপত্র 

 রবনামূনল্য পরিচালক (এআইরে) 

সফান:৮৮০২-৯১২৭৪০৭ 

ইনমইল:m.baktear 

@barc.gov.bd 

 

রনব বাহী সচয়ািম্যান 

সফান ৯১৩৫৫৮৭  

ইনমইল: ec-

barc@barc.gov.bd ১২ ফনটাকরপ/ 

ফনটাগ্রারফক 

োরভ বে 

িাৎেরণক 

 

 

 

  

 

    চারহদাপত্র 

 

 

 রবনামূনল্য 

 

১৩ রনম বাণ ও 

িেনানবেন 

োরভ বে  

রপরপআি-এ 

বরণ বি েময় 

অনুর্ায়ী (অথ ব 

েংস্থান থাকা 

োনপনে) 

 

চারহদাপত্র/ননাট ীট - রবনামূনল্য রনব বাহী প্রনকৌ লী 

সফানঃ০২৯১৩২৪১৭ 

ই-সমইলঃ 

 

েদস্য-পরিচালক (প্র ােন ও 

অথ ব) 

সফান ৯১১৮২২৬  

ইনমইল: md-

af@barc.gov.bd 

১৪ দািরিক/ আবারেক 

সটরলনফান েংনর্াগ 

৭ কার্ বরদবে 

(অথ ব েংস্থান 

থাকা োনপনে) 

চারহদাপত্র/ননাট ীট - রবনামূনল্য 

১৫ পণ্য ক্রয় ও মুদ্রন 

োরভ বে 

রপরপআি-এ 

বরণ বি েময় 

চারহদাপত্র/ননাট ীট - রবনামূনল্য রেরনয়ি েহকািী পরিচালক 

(প্ররকউিনমন্ট) 



অনুর্ায়ী  সফান: ০২৯১২০৭৯৫ 

ক্র. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রদাননি  

েনব বাচ্চ েময় 

প্রনয়াজনী কাগজপত্র  প্রনয়াজনী কাগজপত্র/ 

আনবদনপত্র ফিম 

প্রারিস্থান 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিন াধ পদ্ধরি 

দারয়ত্বপ্রাি কম বকর্বািা  

(নাম, পদরব,নফান নম্বি ও ই-সমইল) 

উদ্ধবিন 

কম ব কিবাি 

পদরব, সফান ও ইনমইল 

১৬ সষ্ট নািী পণ্য 

েিবিাহ 

১ রদন (প্রাপ্যিা 

থাকা োনপনে) 

চারহদাপত্র  রবনামূনল্য েহকািী পরিচািক (নষ্টাি) 

সফানঃ 

ই-সমইলঃ 

 

পরিচালক (োনপাট ব োরভ বে) 

সফান ৮১১৭১১০ 

ইনমইল: dir-

ss@barc.gov.bd 

১৭ ববনদর ক 

রপএইচরি, মাষ্টবাে, 

সপাষ্ট িক্টিাল, 

প্রর েণ/েভা/ 

সেরমনাি/ 

কম ব ালায় 

অং গ্রহনণি জন্য 

সপ্রিণ মঞ্জুি 

প্ররক্রয়াকিণ 

৫ কার্ বরদবে 

(নেবা 

গ্রহনকািীি 

প্রনয়াজনীয় 

িথ্য পাওয়া 

োনপনে 

চারহদাপত্র/ননাট ীট রবএআিরে’ি 

ওসয়বোইট 

(www.barc.

gov.bd) ও 

জন রি ও প্রর েণ 

ইউরনট 

রবনামূনল্য পরিচালক (জন রি ও প্রর েণ) 

সফান:৮৮০২-৯১১৩৩১৩ 

ইনমইল: dir-

training@barc.gov.bd 

 

েদস্য-পরিচালক (পরিকেনা ও 

ম্যল্যায়ন) 

সফান ৯১২৬৬১২ 

ইনমইল: md-

pe@barc.gov.bd 

১৮ করম্পউটাি 

হাি বওয়যাি, 

েফটওয়যাি, ল্যান, 

ইন্টািননট, ইনমইল 

োনপাট ব প্রদান 

 

৩-১০ 

কার্ বরদবে 

 

চারহদাপত্র/ননাট ীট - রবনামূনল্য পরিচালক (করম্পউটাি ও রজআইএে) 

সফানঃ ০২৯১৩২৪১৪ 

ই-সমইল:dir-

computer@barc.gov.bd 

 

েদস্য-পরিচালক (এইআিএে) 

সফান ৯১১৯৯০৬ 

ইনমইল: 

md-

aers@barc.gov.bd 

 ১৯ করম্পউটাি ল্যাব 

সুরবধা প্রদান 

৩ কার্ বরদবে 

 

চারহদাপত্র/ননাট ীট - রবনামূনল্য 

 

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


evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝ‡ji mswkøó KvwiMix wefvM/ BDwb‡Ui Kg©KZv©‡`i ZvwjKv 

µwgK 

bs  

wefvM/ BDwbU wefvM/kvLvi KgKZ©v  µwgK 

bs  

wefvM/ BDwbU wefvM/kvLvi KgKZ©v 

01 km¨ wefvM m`m¨ cwiPvjK (km¨) ‡dvb: 8802-

9126663 B‡gBj: md-

crops@barc.gov.bd 
 

08 cywó BDwbU cwiPvjK (cywó) ‡dvb: 8802-9112815 

 B-‡gBj: dir-nutrition@barc.gov.bd 

02 cwiKíbv I g~j¨vqb 

wefvM 

m`m¨ cwiPvjK (cwi: I g~j¨v:) ‡dvb: 

8802-9110842  

B‡gBj: md-pe@barc.gov.bd 

 

09 K…wl Z_¨ †K› ª̀ cwiPvjK (GAvBwm) ‡dvb: 8802-9127407 

 B-‡gBj: dir-aic@barc.gov.bd 

03 K…wl A_©bxwZ I 

MÖvgxb mgvRweÁvb 

m`m¨ cwiPvjK (GBAviGm) ‡dvb: 8802-

9119906 B‡gBj: md-

aers@barc.gov.bd 

 

10 Kw¤úDUvi I wRAvBGm 

BDwbU 

cwiPvjK (Kw¤úDUvi I wRAvBGm) ‡dvb: 

8802-8118274  

B-‡gBj: dir-computer@barc.gov.bd 

04 cÖvK…wZK m¤ú` 

e¨e¯’vcbv wefvM 

m`m¨ cwiPvjK (GbAviGg) ‡dvb: 8802-

9111432 B‡gBj: md-

nrm@barc.gov.bd 
 

11 eb BDwbU gyL¨ ‰eÁvwbK Kg©KZ©v ‡dvb: 8802-

9116187 

 B-‡gBj: m.shahjahan@barc.gov.bd 

05 grm¨ wefvM m`m¨ cwiPvjK (grm¨) ‡dvb: 8802-

8111463 B‡gBj: md-

fisheries@barc.gov.bd 
 

12 g„wËKv BDwbU cÖavb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v (g„wËKv) ‡dvb: 

8802-9112764 

B-‡gBj: baktear@gmail.com 

 

06 cÖvwYm¤ú` wefvM m`m¨ cwiPvjK (cÖvwYm¤ú`) ‡dvb: 8802-

9132413 B‡gBj: md-

livestock@barc.gov.bd 

13 K…wl cÖ‡KŠkj BDwbU c«avb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v (K…wl cÖ‡KŠkj) ‡dvb: 

8802-9131976 B-‡gBj: 

nazmun.karim@barc.gov.bd 

07 cÖhyw³ n Í̄všÍi I 

cwiexÿb BDwbU 

cwiPvjK (wUwUGgBD) ‡dvb: 8802-

9122475 B-‡gBj: dir-

ttmu@barc.gov.bd 
 

   

 

 

mailto:md-crops@barc.gov.bd
mailto:md-crops@barc.gov.bd
mailto:md-pe@barc.gov.bd
mailto:md-aers@barc.gov.bd
mailto:md-aers@barc.gov.bd
mailto:md-nrm@barc.gov.bd
mailto:md-nrm@barc.gov.bd
mailto:md-fisheries@barc.gov.bd
mailto:md-fisheries@barc.gov.bd
mailto:dir-ttmu@barc.gov.bd
mailto:dir-ttmu@barc.gov.bd

