ওেয়বসাইেট দশেনর জ

বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডিম
কাটবাড়ী, িম া
www.bard.gov.bd

িস েজনস চাটার
১. িভশন ও িমশন
িভশন: প ী উ য়েনর
িমশন:


য় ভাবনা ও অ শীলন (better ideas and practices)-এর অ নী িত ান েপ িমকা হণ ও পিরপালন।

িশ ণ, গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মা েম প ী উ য়েনর ায়ী (Sustainable Rural Development) গিতধারা জন ও লালন এবং প ী
উ য়েনর ন ন িদগ উে াচেন সরকারেক ন ন বানা ও পরামশ দান।
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২. সবা দান িত িত
২.১) নাগিরক সবা
.
নং

সবার নাম

সবা দান প িত

েয়াজনীয় কাগজপ
এবং াি ান

সবার
এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর
সময়সীমা

দািয় া কমকতা
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

িণক অিধেবশন,
িভিডও কনফােরি ং,
বহািরক অিধেবশন,
মাঠ সং ি ও মাঠ
সফর এবং িশ া
সফর

একােডিমর িনজ ওেয়ব সাইট,
িশ ণ ক ােল ার, জাতীয়
দিনেক কািশত িব পন এবং
একােডিমর িশ ণ িবভাগ।

আ হী িত ােনর
সংেগ আেলাচনার
িভি েত িনধািরত হয়।
একােডিমর িনজ
উে ােগ আেয়ািজত
সা য়ী ে সবা
দান করা হয়।

সবিন ২িদন হেত
সেবা ৬ মাস ময়াদী
াম পযােয়, জাতীয় ও
আ জািতক পযােয়র
িশ ণ কাস
পিরচালনা করা হয়।



১।

ক বা বায়েনর মা েম প ী উ য়ন সংি
ামীণ সংগঠন ও সমবােয় ব াপনা, পািন
ব াপনা,
উে া া উ য়ন উ ফলনশীল
ধােনর বীজ উৎদাপন ও সংর ণ মৗমািছ পালন ও
িশ ণ কাস, িব িব ালয় পযােয় িশ াথ েদর
জ প ী উ য়ন িবষয়ক সং ি কম িচ সরকারী
কমকতােদর জ
িনয়াদী ও িবেশষ িনয়াদী
িশ ণ কাস পিরচালনা করা হয়।

ময়ািদ িশ ণ কাস, যমন, গেবষণা প িত,
ক
ব াপনা, শাসন, িশ ক িশ ণ, মান
স ত িশ া, পিরেবশ উ য়ন এবং িবিভ চািহদা
িভি ক িশ ণ
 জাতীয় ও আ জািতক কমশালা কনফাের
আেয়াজন।


িব. . নাগিরকগণেক সরাসির দ
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সবা। বসরকাির িত ানেক দ

সবা যিদ নাগিরকগণেক দ

সবার অ প হয় তেব স ও নাগিরক সবা িহসােব অ

জনাব িমলন কাি ভ াচা ,
ভার া পিরচালক ( িশ ণ)
ফান: ০১৭১৬৭৫২২১৫
ইেমইল:
training.bard@gmail.com,
dirtraining @bard.gov.bd

হেব। উদাহরণ: স ি র রিজে শন, ড লাইেস ।

ওেয়বসাইেট দশেনর জ

২.২) ািত ািনক সবা
.
নং
(১)

২।

সবার নাম

সবা দান প িত

(২)
(৩)
িতেবদন দান, কািরগির
পরামশ সবা।
সহায়তা
পরামশ দান।
এ াডভাইজির সািভস,
বইসলাইন সােভ, ক
এবং কম িচ ায়ন, িষ
িবষয়ক পরামশ: মৗমািছ
পালন, হ স- রিগ পালন,
গ -ছাগল পালন । ক ও
কম িচর স া তা যাচাই,
িতেবদন ণয়ন ও ত
সং হ।

েয়াজনীয় কাগজপ
এবং াি ান
(৪)

সবার
এবং
পিরেশাধ প িত
(৫)

সবা দােনর
সময়সীমা
(৬)

দািয় া কমকতা
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)
(৭)
িত ান ও ১। ড. এ. ক. শরীফউ াহ,

একােডিমর ওেয়ব সাইট আ হী িত ান ও ি ও সংি
হেত েয়াজনীয় ত
ষেকর সে আেলাচনার
ি র চািহদা মািফক পিরচালক ( িষ ও পিরেবশ), বাড
এবং গেবষণা ও
ায়ন িভি েত িনধািরত হয়।
সময়সীমার
মে
মাবাইল নং- ০১৭১১২৩২৩৩৩
িবভােগ
েয়াজনীয়
িতেবদন দান করা ই- মইল- diragriculture@bard.gov.bd,
sharifullahak@yahoo.com
কাগজপ পাওয়া যায়।
হয়।
২। জনাব মা. িমজা র রহমান,
পিরচালক ( ক ), বাড
মাবাইল নং- ০১৮১৯৪৮৯৮৮৭
ই- মইল- dirproject@bard.gov.bd,
mizanbard@yahoo.com
৩। জনাব মাঃ আব ল কিরম,

পিরচালক (সাঃ ঃ)
মাবাইল নং- ০১৮১৬-১৭৭২০২
ই- মইল- karim@bard.gov.bd,
bardkarim@yahoo.com

গেবষণা ফেলাশীপ
৩।

১। জনাব মা. সিফ ল ইসলাম,
পিরচালক (গেবষণা), বাড
মাবাইল নং- ০১৭১৫-১৭২৪৩০
ই- মইল- dirresearch@bard.gov.bd,
shafiqbard@gmail.com

িব. .
১। সরকাির য কান িত ান, উ য়ন সহেযাগী সং া, সবা দানকারী িত ােনর আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং া এবং দা িরকভােব স ৃ দিশ/িবেদিশ বসরকাির িত ানেক দ সবা। উদাহরণ: বােজট
বরা / িবভাজন, অথ ছাড়, মতামত হণ।
২। সবা হণকারী বসরকাির িত ান end user না হেল অথবা কান ি র আওতায় দ সবা ািত ািনক সবার অ
হেব। উদাহরণ: িব আরিস-এর িনকট থেক া উইড য়।
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২.৩) অভ রীণ সবা
.
নং
(১)
১।

সবার নাম
(২)
লিজি ক

২।

িবিভ

৩।

িজিপএফ অি ম

৪।

কার

পনশন

(৩)

েয়াজনীয় কাগজপ
এবং াি ান
(৪)

চািহদা/ফরমােয়শ পে র িভি েত দান করা হয়।

শাসন িবভাগ

সবা দান প িত

সবার
এবং
পিরেশাধ প িত
(৫)
বিহঃ িত ান ও ি র
ে মহাপিরচালেকর
দা িরক একাউ
েযাজ নয়

আেবদেনর িভি েত িবিধস তভােব দান করা হয়।

শাসন িবভাগ

আেবদেনর িভি েত িবিধস তভােব দান করা হয়।

িহসাব শাখা

েযাজ নয়

আেবদেনর িভি েত িবিধস তভােব দান করা হয়।

িহসাব শাখা

েযাজ নয়

সবা দােনর সময়সীমা
(৬)
চািহদামা

ধরণ অ যায়ী ততার সে
দান করা হয়।
ধরণ অ যায়ী ততার সে
দান করা হয়।
ধরণ অ যায়ী ততার সে
দান করা হয়।

িব. . অভ রীণ জনবল (আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং া সহ) এবং একই িত ােনর অ শাখা/অিধশাখা/অ িবভাগ- ক দ সবা। উদাহরণ: লিজি কস,
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দান করা হয়।

, িজিপএফ অি ম।

দািয় া কমকতা
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)
(৭)
১। ড. কাম ল আহসান,
পিরচালক ( শাসন), বাড
মাবাইল নং- ০১৭১৮৫৭২০৩৩
ই- মইল- diradmin@bard.gov.bd,
kamrul_61@yahoo.com

ওেয়বসাইেট দশেনর জ

২.৪) আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং া ক ক দ সবা
আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং াস েহর িস েজনস চাটার িল

আকাের

করেত হেব।

৩) অিভেযাগ ব াপনা প িত (GRS)
সবা াি েত অস

হেল দািয়
.
নং

১।

া কমকতার সে

যাগােযাগ ক ন। িতিন সমাধান িদেত থ হেল িনে া প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন।

কখন যাগােযাগ করেবন

ত ািশত মােন সবা াি েত অস
হেল

যাগােযােগর কানা
ড. এম িমজা র রহমান
মহাপিরচালক, বাড
মাবাইল- 01704833995
ই- মইল- dg@bard.gov.bd,

িন ি র সময়সীমা
িত

সবা িবিধব সময়সীমা

dgbard1959@gmail.com

৪) আপনার কােছ আমােদর ত াশা
িমক নং

১)
২)
৩)

িত ত/কাি ত সবা াি র লে

করণীয়

িনধািরত ফরেম স ণভােব রণ ত আেবদন জমা দান
স ক মা েম েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা
সা ােতর জ িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা

িব. . সাধারণত যসকল কারেণ আেবদন বািতল হয় অথবা সবা দান স ব হয় না তা িবে ষন কের ছক রণ করেত হেব। িক িবষয় সকল িত ােনর জ একই হেব এবং িক িবষয় আলাদা হেব।
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