
বিএআরবি’র ইননোনেশন ও সিিো িহবিকরন তোবিকো 

 

ক্র 

নং 

আইবিয়ো টীম িময়কোি অগ্রগবত 

১ বিএআরবি’র অর্ থোয়নন 

িোস্তিোবয়ত গনিষণো 

কম থসূচীর মোন উন্নয়নন 

পবরিীক্ষণ 

(monitoring) 

পদ্ধবত িহিীকরণ 

১. ি. সুিতোন আহনেদ, িদস্য পবরচোিক (এনআরএম) 

২. ি. শোহ সমো: বিকরুি হক সচৌধুরী, িদস্য পবরচোিক 

(প্রোণীিম্পদ) 

৩. ি. শোহিোহোন, বিএিও (এনআরএম) 

৪. ি. সমো: আব্দুি িোত্তোর, বিএিও(এনআরএম) 

৫. হোিোন সমো. হোবমদুর রহমোন, বিবনয়র বিনেম এনোবিে, 

কবম্পউটোর ও বিআইএি ইউবনট  

৬. ি. নোিমুন নোহোর কবরম, বপএিও (এনআরএম) 

৭. ি. সমো: িবিয়োর সহোনিন, বপএিও (এনআরএম)  

২০১৭ প্রর্ম ও বিতীয় েোি থন 

চোলু করো হনয়নে।  

কৃবষ মন্ত্রণোিয় কর্তথক 

িোস্তিোয়নোধীন 

ইবিনগ্রনটি বিবিটোি 

িোবে থি সিবিেোবর 

প্লোটফম থ সিনেিপনমি 

এর আওতোয় কোি 

চিনে। 

২ প্রকনের বিি-েোউচোনরর 

অনুকূনি অর্ থ প্রদোন 

১। অবিত কুমোর চক্রিতী, পবরচোিক (অর্) 

২। সমোোঃ িবহদ উদ্দীন ভুঞাঁ, বপ্রবিপোি িোইনেবরয়োন 

৩। সমো: িিীম উদ্দীন, উপ-পবরচোিক (িোনিট) 

৪। হোবিবুর রহমোন, িহকোবর পরচোিক (অবিট) 

২০১৮ িোস্তিোবয়ত হনয়নে 

৩ প্রবশক্ষনকর প্রবশক্ষণ ও 

মবনটবরং ব্যিস্থো 

সিোরদোরকরন 

১। ি. ফওবিয়ো ইয়োিবমন, পবরচোিক (টিটিএমইউ) 

২। ি. যোকীয়োহ রহমোন মবন, এিএিও (টিটিএমইউ) 

৩। ি. সুবিতো দোি, বপবিও, এআইবি 

৪। সহোিনন আরো সফরনদৌি, বিবিওগ্রোবফক অবফিোর  

৫। সমো: মননোয়োর সহোনিন 

উপ-িহকোরীপ্রনকৌশি (সপ্রষনণ) 

২০১৯ িোস্তিোবয়ত হনয়নে 

৪ এনএআরএি প্রবতষ্ঠোননর 

গনিষণো সক্ষত্র বনধ থোরণ 

১। ি. সমো. েোয়ফুল্লোহ,  

বিএিও (িন) (বিবি)  

২। ি. সমো. সমোশোররফ উবদ্দন সমোল্লো 

বিএিও (এইআরএি) চ.দো.  

৩। সমো. আি সমোিোনের সহোনিন, বিবনয়র সটবনং অবফিোর 

৪। বমিথো সতোেোনদ্দক সহোনিন, বনি থোহী প্রনকৌশিী 

৫। সমো. সমোস্তফো কোমোি, িোটো এবি অবফিোর 

২০১৯  

 

 

৫ িোনরর বিবননদ থশ 

অনুনমোদন প্রবক্রয়ো 

িহিীকরণ 

১। ি. সুিতোন আহনেদ, িদস্য পবরচোিক, এনআরএম বিেোগ 

২। ি. আ. শ. ম. আননোয়োরুি হক, িদস্য পবরচোিক 

(এইআরএি) বিেোগ 

৩। ি. সমোোঃ মননোয়োর কবরম খোন, িদস্য পবরচোিক 

৪। ি. সমোোঃ আবিি বিিোনী সচৌধুরী, িদস্য পবরচোিক (শস্য) 

৫। ি. সমোোঃ িিীয়োর সহোনিন, পবরচোিক, কৃবষ তথ্য সকন্দ্র 

৬। ি. নোিমুন নোহোর কবরম, বিএিও, কৃবষ প্রনকৌশি ইউবনট 

৭। ি. সমোোঃ হোরুনূর রবশদ, প্রধোন বিজ্ঞোবনক কম থকতথো, শস্য 

বিেোগ 

২০১৯ কৃবষ মন্ত্রণোিয় কর্তথক 

িোস্তিোয়নোধীন 

ইবিনগ্রনটি বিবিটোি 

িোবে থি সিবিেোবর 

প্লোটফম থ সিনেিপনমি 

এর আওতোয় কোি 

চিনে। 

৬ বপএইচবি বৃবত্তর অর্ থ  

প্রদোন িহিীকরণ 

১। সমো: মুস্তোবফজুর রহমোন, প্রধোন প্রবশক্ষণ কম থকতথো (অ.দো) 

২। অবিত কুমোর চক্রিতী, পবরচোিক (অর্) 

৩। সমোোঃ িবহদ উদ্দীন ভুঞাঁ, বপ্রবিপোি িোইনেবরয়োন 

৪। সমো: িিীম উদ্দীন,  উপ-পবরচোিক (িোনিট) 

৫। হোবিবুর রহমোন, িহকোবর পরচোিক (অবিট) 

২০১৯ কৃবষ মন্ত্রণোিয় কর্তথক 

িোস্তিোয়নোধীন 

ইবিনগ্রনটি বিবিটোি 

িোবে থি সিবিেোবর 

প্লোটফম থ সিনেিপনমি 

এর আওতোয় কোি 

চিনে। 



     

৭ গ্রোচ্যুইটি প্রদোন 

িহিীকরণ 

১। সিোহোগ ফবকর, িহকোরী পবরচোিক(িংস্থপন)  

২। সমোোঃ আব্দুি সমোত্তোবকন, উপ-পবরচোিক(িংস্থপন) 

৩। সমোোঃ মোহবুবুি হোিোন, বিোঃ িহকোরী পবরচোিক(িংস্থপন) 

৪। দবিি উবদ্দন িসুবনয়ো, িহকোরী পবরচোিক(কমন িোবে থি) 

৫। সমো: সতৌবফকুর রহমোন, যোনিোহন পবরদশ থক   

২০১৯ িোস্তিোবয়ত হনয়নে 

৮ অনিোইন িোর 

সুপোবরশমোিো ২০১৮ 

মৃবত্তকো ইউবনট, প্রোকৃবতক িম্পদ ব্যিস্থোপনো বিেোগ 

 

২০১৯ িোস্তিোবয়ত হনয়নে 

৯ প্রযুবি িম্ববিত প্রকোশনো 

িহিীকরণ 

১। ি. ফওবিয়ো ইয়োিবমন, পবরচোিক (টিটিএমইউ) 

২। ি. সুবিতো দোি, প্রধোন িকুনমিশন কম থকতথো (এআইবি) 

৩। ি. যোকীয়োহ রহমোন মবন, ঊিধ থতন বিজ্ঞোবনক কম থকতথো 

(টিটিএমইউ) 

৪। সমো: আি সমোিোনের সহোনিন, বিবনয়র সেবনং অবফিোর 

(িনশবি ও প্রবশক্ষণ) 

৫। সহোিনন আরো সফরনদৌি, বিিবিওগ্রোবফক অবফিোর, 

(এআইবি) 

 

২০২০ িোস্তিোবয়ত হনয়নে 

১০ এবপএ প্রবতনিদন বতবরর 

িনক্ষু তথ্য িংগ্রহ 

িহিীকরন 

১। ি. সমোোঃ েোয়ফুল্লোহ 

২। ি. বময়ো িোইদ হোিোন 

৩। ি. নোিমুন নোহোর কবরম 

৪। িনোি সমোোঃ আব্দুি সমোওোবকন 

৫। িনোি সমোহোেদ মোহবুবুি হোিোন 

৬। ি. সুরোইয়ো পোরেীন 

৭। সমোোঃ আি-নমোিোনের সহোনিন 

৮। িনোি সক. এম. আিী হোয়দোর 

৯। িনোি দবিি উবদ্দন িসুবনয়ো 

১০। িনোি আনয়শো বিবদ্দকো 

২০২০ িোস্তিোবয়ত হনয়নে 

১১ কৃবষ তথ্য ও প্রযুবি 

সিিো িহবিকরন  

১. ি. সমো: আবিি বিিোনী সচৌধুরী, িদস্য-পবরচোিক (শস্য), 

বিএআরবি 

২. ি. ফওবিয়ো ইয়োিবমন, পবরচোিক (টিটিএমইউ), বিএআরবি 

৩. িনোি সমো: মুস্তোবফজুর রহমোন, প্রধোন সটকবনকুোি অবফিোর, 

বিএআরবি 

৪. ি. সুবিতো দোি, প্রধোন িকুনমনিশন অবফিোর, বিএআরবি 

২০২০  

১২ ইউটিবিটি বিি 

পবরনশোধ িহবিকরন  

১। বমিথো সতোেোনদ্দক সহোনিন, বনি থোহী প্রনকৌশিী 

২। সমো. সমোস্তফো কোমোি, িোটো এবি অবফিোর 

৩। িনোি সমোোঃ সদনিোয়োর সহোনিন, উপ -পবরচোিক )বহিোি(  

২০২০  

১৩ মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীর 

প্রবতশ্রুবত িোস্তিোয়ন 

প্রবতনিদন বতবর ও কৃবষ 

মন্ত্রণোিনয় সপ্ররণ 

১। ি. সমোোঃ আিদুে েোিোম, িদস্য-পবরচোিক (পবর} ও মোঃ) 

২। ি. কবির উবদ্দন আহোমদ, পবরচোিক (এআইবি) 

৩। ি. সমোোঃ রবফকুি ইিিোম, বিএিও (পশুিম্পদ) 

৪। ি. সুরোইয়ো পোরবেন, বপএিও (পবর} ও মুল্যোয়ন) 

৫। িনোি নোিমুি হক সমোোঃ সিবিম, িোটো এবি অবফিোর  

২০২১  

১৪ ছুটি নগদোয়ন 

িহবিকরন 

১। িনোি মোহোবুবুি হোিোন, উপ পরবচোিক )িংস্থোপন(  

২। ি. বতয়বুর রহমোন, বিবনয়র িহকোরী পরবচোিক )িংগ্রহ(  

৩। িনোি  সক  .এম .আিী  হোয়দোর, বিোঃ িহকোরী পবরচোিক 

)িংস্থোপন(  

৪। িনোি সিোহোগ ফবকর, িহকোরী পবরচোিক )িংস্থোপন-১(  

৫। িনোিো আনয়শো বিবদ্দকোর, িহকোরী পবরচোিক )িংস্থোপন-২(  

৬। িনোি সতৌবফকুর রহমোন, যোনিোহন পবরদশ থক 

২০২১  



১৫ বিবেন্ন বিি-েোউচোনরর 

অর্ থ পবরনশোধ 

১। িনোি অবিত কুমোর চক্রিতী, পবরচোিক )অর্ থ(  

২। িনোি িবিম উবদ্দন সচৌধুরী, উপ -পবরচোিক )িোনিট(  

৩। িনোি সমোোঃ সদনিোয়োর সহোনিন, উপ -পবরচোিক )বহিোি(  

৪। িনোি সমোোঃ জুিোইর সরিো, িহকোরী পবরচোিক )অবিট(  

৫। িনোি আবু হোবশম সমোস্তফো কোমোি, বনরোপত্তো কম থকতথো 

৬। িনোি সমোোঃ মননোয়োর সহোিনন, উপ -িহকোর প্রনকৌশিী  

২০২১  

১৬ িোর প্রবমতকরন সিিো 

িহবিকরন  

১। ি  .বময়ো িোঈদ হোিোন , িদস্য -পবরচোিক )এনআরএম(  

২। ি  .নোিমুন নোহোর কবরম , িদস্য -পবরচোিক )পশুিম্পদ(  

৩। ি  .ফওবিয়ো ইয়োিবমন , পবরচোিক )টিটিএমইউ(  

৪। ি  .যোকীয়োহ রহমোন মবন, উর্ধ্থতন বিজ্ঞোবনক কম থকতথো 

)টিটিএমইউ(  

৫। ি  .খোইরুি আিম , বপএিও )এনআরএম(  

২০২১ কৃবষ মন্ত্রণোিয় কর্তথক 

িোস্তিোয়নোধীন 

ইবিনগ্রনটি বিবিটোি 

িোবে থি সিবিেোবর 

প্লোটফম থ সিনেিপনমি 

এর আওতোয় কোি 

চিনে। 

  


