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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-.৩৬ তািরখ: 

৩১ জা�য়াির ২০২২

১৭ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: িপআইইউ-িবএআরিস এনএ�িপ-২ অথ �ায়েন Scientific Report Writing শীষ �ক �িশ�ণ �কােস � কম �কত�ার
মেনানয়ন পিরবত�ন �সে�।

��: NATP-2/PIU-BARC-25/N.Trainging/2017-389, তািরখঃ৩০/০১/২০২২ ি�ঃ
              উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, িপআইইউ-িবএআরিস, এনএ�িপ-২ ক��ক নাস ��� �িত�ানস�েহর  িব�ানী/

গেবষকেদর �ান ও দ�তা �ি�র লে�� মানব স�দ উ�য়েনর অংশ িহসােব Scientific Report Writing শীষ �ক ০৫ (প�চ) িদন �ময়ােদর
এক� আবািসক �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজন করা হেয়েছ।উ� �িশ�ণ� বাংলােদশ পরমা� �িষ গেবষণা ইনি��উড (িবনা), ময়মনিসংেহ ০৫-০৯

�ফ�য়ারী ২০২২ তািরেখ অ�ি�ত হেব।�িশ�ণ কায ��ম সকাল ৯.০০ টা �থেক িবকাল ৫.০০ ঘ�কা পয �� চলেব। উ� �িশ�ণ �কােস � ড.এম.এম আেবদ

আলী,উ��তন �ব�ািনক কম �কত�ার পিরবেত�  �লা উ�য়ন �বাড � হেত িন�বিণ �ত ০১ (এক) জন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেলা। উে��, �িশ�ণ�

স�ন � কি�উটারিভি�ক িবধায় অংশ�হনকারীেদর �েত�কেক �াপটপ সংেগ আনেত হেব (এছাড়া গেবষণা �বে�র খসড়া কিপ থাকেল তার সফট

কিপ)।

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

০১।
খােলদা ইয়াছিমন

�ি�কা উব �রতা ও পািন �ব�াপনা িবেশষ�
�লা উ�য়ন �বাড �

ময়মনিসংহ �জান, ময়মনিসংহ ।
০১৭১৮-২০৪৫৭৪

yesmink28@gmail.com

৩১-১-২০২২

ড. �মাঃ হা��র রশীদ, পিরচালক ,িপআইইউ-িবএআরিস  
এনএ�িপ-২।

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৩৬/১(৩) তািরখ: ১৭ মাঘ ১৪২৮

৩১ জা�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ময়মনিসংহ �জান,ময়মনিসংহ 

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

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

৩১-১-২০২২

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


