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বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 

িশ ণ ও কাশনা শাখা

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.৩০১.২৫.০০১.২০.২৬ তািরখ: 
১৯ ফ যা়ির ২০২১

৬ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় “National Workshop on Farming System Research and“National Workshop on Farming System Research and
Development in Bangladesh : Challenges, Opportunities andDevelopment in Bangladesh : Challenges, Opportunities and
Way forward” Way forward” শীষকশীষক  জ াতীয়জ াতীয়   কমশালায়কমশালায়   স াব িণকসাব িণক  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   িব ানীিব ানী//কমকতাকমকতা
মেনানয়নমেনানয়ন   ওও  পাওয়ারপাওয়ার   পেয়েপেয়ে   উপ াপনাউপ াপনা   সংেগসংেগ।।

: ১২.২০.০০০০.০০৩.২৫.০০৩.১৮-২৫৮ তািরখঃ ০৭/০২/২০২১ি ঃ
        উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, আগামী ২০-২১ মাচ,  ,  ২০২১ ি ঃ ময়ােদ সকাল ৯.৩০ ঘ কায়
উে িখত কমশালা  িবএআরিসর’র অিডটিরয়াম, ঢাকায় অ ি ত হেব। উ  কমশালায় সাব িণক অংশ হণ ও কািরগির

ব  উপ া◌্পনার জ  অ  িত ান থেক িনে া  ০৩ (িতন) জন িব ানীেক মেনানয়ন দয়া হেলাঃ             
                                        

িমকিমক   নংনং ন ামন াম,  ,  পদবীপদবী ,  ,  িবভাগিবভাগ ,  ,  মাবাইলমাবাইল   নংনং  ওও  ইই -- মইলমইল   ন রন র
১। ড. মাঃ ন ল ইসলাম, িসএসও (আরিস) 

মাবাইল ন র: ০১৭১৬-৬১০৯৯৫  
ই- মইল: monjurul2004@yahoo.com

২। ড. রীমা আশরাফী, এসএসও, পিরক না ও উ য়ন শাখা
মাবাইল ন র: ০১৭৪৫-৭৪৯৮৮১ 

ই- মইল: reema_ashrafi@yahoo.com
৩। মাঃ আল আরাফাত ত , এসও, কীটত  িবভাগ

মাবাইল ন র ০১৭৩৫-৪৫৪৪৮০   
ই- মইল: topu.bina@gmail.com

            এমতাব ায়, উে িখত িব ানীগণেক উ  কমশালায় অংশ হেণর াপাের পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর
জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৯-২-২০২১

িনবাহী চয়ার ান (চলিত দািয় )
বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল

ড. িমজা মাফা ল ইসলাম
মহাপিরচালক (ভার া )

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.৩০১.২৫.০০১.২০.২৬/১(১২) তািরখ: ৬ ফা ন ১৪২৭
১৯ ফ যা়ির ২০২১১



১৯ ফ যা়ির ২০২১
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার িভি েত নয়): 
১)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট(িবনা’র ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ) 
২)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩)  ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ঊ তন ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (সংি
কমকতাগেণর ি গত নিথেত সংর েণর অ েরাধসহ)
৭) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ব ািনক কমকতা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা
ইনি উট
১০) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা
ইনি উট
১২) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১৯-২-২০২১
ড. মাঃ জাহা ীর আলম 
পিরচালক (চলিত দািয় )

২


