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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-.২৮১ তািরখ: 

২০ নেভ�র ২০২২

৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: “Open Source Scientific Computing for Agro-Geospatial Big Data
Analysis” শীষ �ক Tailor Made Training (TMT+) এর �ড়া� কম �শালায় অংশ�হেণর জ�

মেনানয়ন �দান �সে�।

��: ১২.২১.০০০০.০৪৩.১৪.০০৩.২০.১৮১ ১৫ নেভ�র ২০২২ 
    উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, �নদার�া� সরকােরর অথ �ায়েন  Nuffic  পিরচািলত  Orange

Knowledge Program (OKP)  এর অধীেন  ITC (University of Twente)  এবং  CIMMYT-

Bangladesh  �যৗথভােব  “Open Source Scientific Computing for Agro-Geosptial Big Data

Analysis” শীষ �ক িবেশষভােব ��ত�ত এক �িশ�ণ (Tailor-Made Trainging) বা�বায়ন করেছ।উ� �িশ�ণ� �লতঃ

জাতীয় �িষ গেবষণা িসে�ম (এনএআরএস)- এর িব�ানীেদর জ� িবগত ১৫ মাচ � ২০২১ তািরেখ চা� হেয় প�চ� ধাপ স�� কের

�শষ পয �ােয় উপিনত হেয়েছ। আগামী ২৪ নেভ�র ২০২২ ি�ঃ �হ�িতবার সকাল ০৯:৩০ হেত িবকাল ০৪:০০ টা পয �� উ�
�িশ�ণ�র �ড়া� কম �শালা িবএআরিস- এর অিডেটািরয়ােম-১ এ অ�ি�ত হেব। উ� কম �শালা �লা উ�য়ন �বাড � হেত িন�বিণ �ত ০১

(এক) 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 কাম�ল ইসলাম

ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া
�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা।

০১৭৭১-২৫৯৯০৯
islam.mdkamrul@gmail.com

২০-১১-২০২২

মহাপিরচালক (চলিত দািয়�) 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা ইনি��উট

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৮১/১(২) তািরখ: ৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

 
১) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, গেবষণা শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

 

২০-১১-২০২২



11/20/22, 8:45 PM ডাক (১৬) | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd// 2/2

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

িসিনয়র িজিনং অিফসার


