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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 �িশ�ণ শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
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�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৬৫ তািরখ: 

০১ নেভ�র ২০২২

১৬ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: �িষ গেবষণার অ�ািধকার ��� িনব �াচেন আ�িলক কম �শালায় অংশ�হেণর জ� মেনানয়ন �দান �সংেগ।
��: NATP-2/PIU-BARC-27/LSWCM/2016/3693, তািরখঃ ২০/ ১০/২০২২ ি�ঃ
    উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, �টকসই �িষ উ�য়েন �িষ গেবষণােক �েগাপেযাগী করার লে�� অ�িধকার িভি�েত িবিভ�

�ময়ােদ �িষ গেবষণা যথা শ�, মৎ� ও �াণীস�েদর িবিভ� অ�লিভি�ক সম�া, চ�ােল� এবং ভিব�েত িক ধরেনর গেবষণার �েয়াজন বাংলােদশ

�ড�া ��ান ২১০০ এর িনেদ �শনার আেলােক তার ��� /চািহদা িন�পেনর জ� এনএ�িপ-২ �ক�, বাংলােদশ �িষ গেবষণা কাউি�েলর আওতায় িবিভ�

অ�েল কম �শালা আেয়াজেনর উে�াগ �হন করা হেয়েছ। বিণ �ত ���াপেট আগামী ০৮ নেভ�র ২০২২ ি�ঃ সকাল ০৯:৩০ ঘ�কা �থেক িবকাল ৪:০০
ঘ�কা পয �� কম �শালা� জাতীয় �িষ �িশ�ণ একােডিম (নাটা), গাজী�র এর অিডটিরয়ােম অ�ি�ত হেব।  উ� কম �শালায় �লা উ�য়ন �বাড � হেত

িন�বিণ �ত ০৩(িতন) জন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেলা।

�ঃ নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কম ��ল �মাবাইল ও ই-�মইল ন�র

০১।
�মাঃ ��ব উি�ন 

উপ-পিরচালক
�লা উ�য়ন �বাড �

ঢাকা অ�ল, ঢাকা ।
০১৭১২-৬৫১৯১১

kutubuddin1968@gmail .com

০২।
�মাঃ আ�ল ওয়াহাব
 কটন এে�ানিম�

�লা গেবষণা �ক�
��র, গাজী�র।

০১৭১২-৯২৪৫৭০
kbd.wahab@ gmail.com

০৩।
�সরাত জাহান

�লা উ�য়ন কম �কত�া
�লা গেবষণা �ক�
�পর, গাজী�র ।

০১৬৭৪-৮০০৯২১
nusrat1112@gmail.com

১-১১-২০২২

িনব �াহী �চয়ার�ান 
বাংলােদশ �িষ গেবষণা কাউি�ল

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৬৫/১(৩) তািরখ: ১৬ কািত�ক ১৪২৯

০১ নেভ�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা অ�ল, ঢাকা

 ২) কটন এে�ানিম�, কটন এে�ানিম� এর দ�র, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, �লা উ�য়ন �বাড �, ��র, গাজী�র।
 

৩) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
 

১-১১-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
 িসিনয়র িজিনং অিফসার


