
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

বাাংলাদেশ ররশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণইন্সটিটিউট 

জামমপ্লাজম রমইনদটনযান্স রসন্টার (শজএমশস), সাদকায়া, রবাো, ঞ্চগড়।  

www.bsrti.gov.bd 

                 (Citizen`s Charter) 
১. প্রততশ্রুত সসবা    

ক্র. নাং 
রসবার নাম প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

রসবার মূলয এবাং 
শরদশাধ দ্ধশত 

রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োশয়ত্বপ্রাি কমমকতম া 

(১) (২) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

উন্নত ত ুঁ তজাত, ত ুঁ তচা পদ্ধতত ও পতরচযযা 
ম্পতকয ত পরামলয প্রদান। 

তনর্যাতরত ছক, 

গববণা কমযকতয ার ডেস্ক 

তবনামূবে ১-৫ তদন নামঃ ডলখ ফজ  ক মতন  

পদব ঃ গববণা কমযকতয া (চঃদাঃ)  
ডফানঃ ০১৭১২ ১৫১৪৯৭  

আ-ডমআঃ ro_gmc@bsrti.gov.bd 

2.  

ত ুঁ তগাবছর ডরাগ-বাাআ ও ক টলত্রম্ন দমন 

ম্পতকয ত পরামলয প্রদান। 

তনর্যাতরত ছক, 

গববণা কমযকতয ার ডেস্ক 

তবনামূবে ১-৫ তদন নামঃ ডলখ ফজ  ক মতন  

পদব ঃ গববণা কমযকতয া (চঃদাঃ)  
ডফানঃ ০১৭১২ ১৫১৪৯৭  

আ-ডমআঃ ro_gmc@bsrti.gov.bd 

3.  

ডরলমক বটর জাত, প পান, তেম উৎপাদন 

ম্পতকয ত পরামলয প্রদান। 

তনর্যাতরত ছক, 

গববণা কমযকতয ার ডেস্ক 

তবনামূবে ১-৩ তদন নামঃ ডলখ ফজ  ক মতন  

পদব ঃ গববণা কমযকতয া (চঃদাঃ)  
ডফানঃ ০১৭১২ ১৫১৪৯৭  

আ-ডমআঃ ro_gmc@bsrti.gov.bd 

4.  

ডরলম উন্নয়ন ডবাবেয র চাতদা াবপবে উন্নত 

ডরলমক বটর জাত ও  তেম রবরা। 

তনর্যাতরত ছক, 

গববণা কমযকতয ার ডেস্ক 

তবনামূবে 
 

৫-১০ তদন 

(ডমৌ মতভতিক ও 

রবরা থাকা 
াবপবে) 

নামঃ ডলখ ফজ  ক মতন  

পদব ঃ গববণা কমযকতয া (চঃদাঃ)  
ডফানঃ ০১৭১২ ১৫১৪৯৭  

আ-ডমআঃ ro_gmc@bsrti.gov.bd 



ক্র. নাং 
রসবার নাম প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

রসবার মূলয এবাং 
শরদশাধ দ্ধশত 

রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োশয়ত্বপ্রাি কমমকতম া 

5.  

ডরলমক বটর ডরাগ-বাাআ ও ক টলত্রম্ন দমন 

ম্পতকয ত পরামলয প্রদান। 

তনর্যাতরত ছক, 

গববণা কমযকতয ার ডেস্ক 

তবনামূবে ১-৫ তদন নামঃ ডলখ ফজ  ক মতন  

পদব ঃ গববণা কমযকতয া (চঃদাঃ)  
ডফানঃ ০১৭১২ ১৫১৪৯৭  

আ-ডমআঃ ro_gmc@bsrti.gov.bd 

6.  

তবজ্ঞানম্মতভাবব ডরলম গুটি শুকাবনা, 
পতরবন, ংরেণ, তরতং, তিতনং ম্পতকয ত 

পরামলয প্রদান। 

তনর্যাতরত ছক, 

গববণা কমযকতয ার ডেস্ক 

তবনামূবে ১-৫ তদন নামঃ ডলখ ফজ  ক মতন  

পদব ঃ গববণা কমযকতয া (চঃদাঃ)  
ডফানঃ ০১৭১২ ১৫১৪৯৭  

আ-ডমআঃ ro_gmc@bsrti.gov.bd 

7.  

দলযনাথীবদর প্রততষ্ঠাবনর কাযযক্রম পতরদলযন। তনর্যাতরত ছক, 

গববণা কমযকতয ার ডেস্ক 

তবনামূবে ৩-১০ তদন নামঃ ডলখ ফজ  ক মতন  

পদব ঃ গববণা কমযকতয া (চঃদাঃ)  
ডফানঃ ০১৭১২ ১৫১৪৯৭  

আ-ডমআঃ ro_gmc@bsrti.gov.bd 

8.  

স্বল্পবময়াদ  ডরলম চা , তরার প্রতলেণবকাবয 
প্রতলেণপ্রদান। 

তনর্যাতরত ছক, 

গববণা কমযকতয ার ডেস্ক 

বাবরগপ্রআ এর তনজস্ব 

বেবস্থাপনায়-তবনামূবে 
ডকান প্রততষ্ঠাবনর 

চাতদার ডপ্রেেবত-

তনর্যাতরত ডকাযতফ 

প্রদান াবপেে। 

১০-৩০ তদন নামঃ ডলখ ফজ  ক মতন  

পদব ঃ গববণা কমযকতয া (চঃদাঃ)  
ডফানঃ ০১৭১২ ১৫১৪৯৭  

আ-ডমআঃ ro_gmc@bsrti.gov.bd 

 



২) অশিদ াগ বযবস্থানা দ্ধশত (GRS) 

 

ডবা প্রাতিবত ন্তুষ্ট ব দাতয়ত্বপ্রাি কমযকতয ার বে ডযাগাবযাগ করুন। তততন মার্ান তদবত বেথয ব তনবম্নাক্ত পদ্ধততবত ডযাগাবযাগ কবর অপনার মো বতত করুন। 

ক্রতিক কখন স াগায াগ করযবন কার সযে স াগায াগ করযবন স াগায াযগর তিকানা 
তনষ্পতির 
সিয়সীিা 

১ 
দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিাধান তদযত 

না ারযে 
অতিয াগ তনষ্পতি কর্মকর্তা 

(অতনক) 

নািঃ সিাহাঃ মুনসুর আেী 
দবীঃ ঊর্ধ্বতন গযবষণা কর্মকর্তা 
সপানঃ +৮৮০১৭১২১১০৯৯২ 
ই-সিইেঃ munsurbsrti@yahoo.com 

৩০ কার্যতদবস 

২ 
অতিয াগ তনষ্পতি কর্মকর্তা তনতিষ্ট 
সিযয় সিাধান তদযত না ারযে 

আতে কর্মকর্তা 

তরচােক 
বাাংোযদশ সরশি গযবষণা ও প্রতশক্ষণইন্সতিতিউি, 
রাজশাহী। 
সপানঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 
ই-সিইেঃ bsrti@bttb.net.bd 

৩০ কার্যতদবস 

৩ 
আতে কর্মকর্তা তনতিষ্ট সিযয় 
সিাধান তদযত না ারযে 

সতচব, বস্ত্র ও াি িন্ত্রণােয় 
বাাংোযদশ সতচবােয়, ঢাকা 
ওযয়ব: www.motj.gov.bd 

৯০ কার্যতদবস 

 

৩) আনার কাদে আমাদের প্রতযাশা 
ক্রশমক 

নাং 
প্রশতশ্রুত/কাশিক্ষত রসবা প্রাশির লক্ষয করণীয় 

১) তনর্যাতরত ফরবম ম্প ণযভাবব পূরণকৃত অববদন জমা প্রদান 

২) ঠিক মার্েবম প্রবয়াজন য় তফ পতরবলার্ করা 
৩) াোবতর জনে তনর্যাতরত মবয়র পূববযআ উপতস্থত থাকা 

 

স্বােতরত/-  

ডমাঃ জামা উদ্দ ন লাহ্ 
(য গ্ম-তচব) 

পতরচাক 

বাবরগপ্রআ, রাজলা । 


