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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।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৫ তািরখ: 

১১ জা�য়াির ২০২৩

২৭ �পৗষ ১৪২৯

িবষয়: জাতীয় জীব��ি� নীিত-২০১২ এর আেলােক উি�দ জীব��ি� কািরগির কিম� ও সংি�� �িত�ান ক��ক �ণীত ম� ও
দীঘ �েময়াদী জীব��ি� িবষয়ক গেবষণা পয �ােলাচনা কম �শালায় অংশ�হন ও অ�গিত �িতেবদন উপ�াপন �সে�।

��: ১২.২০.০০০০.০০৪.৩২.০২৪.১৮-২৮,তািরখঃ ০৩-০১-২০২৩ ি�ঃ।
   উপ� �� িবষয় ও �ে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, জাতীয় জীব��ি� নীিত-২০১২ এর ��ি�েত সংি�� নাস ��� �িত�ান, �িষ িব�িব�ালয়

ও �াইেভট �স�েরর �ণীত ম� ও দীঘ � �ময়াদী জীব��ি� িবষয়ক কায ��ম এর অ�গিত জীব��ি� কািরগির কিম�র সদ�েদর উপি�িতেত
পয �ােলাচনা�ব �ক �িষ ম�ণালেয় ��রন করেত হেব। এ ��ি�েত আগামী ১৯ জা�য়ারী ২০২৩ ি�ঃ তািরখ সকাল ১০:০০ ঘ�কায় িবএআরিস’র

অিডটিরয়ােম এক পয �ােলাচনা কম �শালা অ�ি�ত হেব।  উ�  কম �শালায়  �লা উ�য়ন �বাড � হেত িন�বিণ �ত ০২ (�ই) জন কম �কত�ােক

মেনানয়ন �দান করা হেলা।
�ঃ নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কম ��ল �মাবাইল ও ই-�মইল ন�র

০১।
ড.�মাঃ �মািম�ল ইসলাম

ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া
�লা উ�য়ন �বাড �

খামারবািড়, ঢাকা ।
০১৮১৫-৮৮৬৭২

mominhujur@yahoo.com

০২।
ড. এম এম আেবদ আলী

উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া
�লা গেবষণা �ক�
জগদীশ�র, যেশার।

০১৭১৫-৮৪২৫০০
abedali1972@gamil.com

 উে�� �য, কম �শালায় জাতীয় জীব��ি� নীিত-২০১২ এর আেলােক সংি�� �িত�ান ক��ক জীব��ি� িবষয়ক �ণীত ম� (২০১৭-১৮ �থেক
২০২১-২২) �ময়াদী অজ�ন ও দীঘ � (২০১৭-১৮ �থেক ২০২৬-২৭) �ময়াদী কায ��েমর অ�গিত (অজ�ন ওঅ�গিত সং�াতাি�কভােব/in

measureable from) উপ�াপেনর �েয়াজনীয় �ব�া �হেনর অ�েরাধ করা হেলা (অংশ�হনকারীেদর মােঝ িবতরেণর জ� �িতেবদন

৫০ কিপ সােথ আনার অ�েরাধসহ)। �িতেবদেনর সফটকিপ আগামী ১৫ জা�য়াির ২০২৩ তািরেখর মে� িবএআরিসেত ��রেণর জ� অ�েরাধ

করা হেলা।

১১-১-২০২৩

িনব �াহী �চয়ার�ান

বাংলােদশ �িষ গেবষণা কাউি�ল

ড. �মা: ফখের আলম ইবেন তািবব
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৫/১(৩) তািরখ: ২৭ �পৗষ ১৪২৯

১১ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, �লা উ�য়ন �বাড �, জগদীশ�র, �চৗগাছা, যেশার।

২) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�), গেবষণা শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �।
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৩) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা

হেলা)।

১১-১-২০২৩
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন

িসিনয়র িজিনং অিফসার


