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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
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�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-.৩০ তািরখ: 
১৫ �ফ�য়াির ২০২১

২ ফা�ন ১৪২৭

িবষয়: “Review Workshop on Matured Technology Developed by NARS Institutes
(2018- 19) to 2019-20)” শীষ �ক কম �শালায় সংি�� �িত�ান ক��ক উ�ািবত ��ি�স�েহর ত� উপ�াপন ও
সাব ��িনক অংশ�হেনর জ� িব�ানী মেনানয়ন �সে�।

��: ১২.২০.০০০০.০০৯.১৬.০০২.১৮.৩০০,তািরখঃ১১/২/২০২১ ি�:
    উপ� �� িবষয় ও �ে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, আগামী ১০ মাচ � ২০২১ তািরেখ ��ি� হ�া�র ও পিরবী�ণ ইউিনট (��এমইউ), িবএআরিস
ক��ক “Review Workshop on Matured Technology Developed by NARS Institutes (2018-19) to
2019-20)” শীষ �ক কম �শালা িবএআরিস’র অিডেটািরয়াম-১ এ আেয়াজেনর উে�াগ �হন করা হেয়েছ। কম �শালায় নাস ��� সকল �িত�ান ক��ক িবগত
২ (�ই) বছের (�লাই ২০১৮ হেত �ন ২০২০) উ�ািবত ��ি�স�হ উপ�াপন করা হেব । কম �শালায় িবগত ০২ (�ই) বছেরর ��ি�স�েহর ত� পাওয়ার
পেয়ে�র (সং�� ছক অ�যায়ী) মা�েম উপ�াপন ও কম �শালায় িবতরেণর জ� ছক অ�যায়ী �ন � �িতেবদেনর ৬৫ কিপ সে� আনেত হেব।
উ� কম �শালায় �লা উ�য়ন �বাড � �থেক িন�বিণ �ত ০২ (�ই) জন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেলা।

�ঃ নং  নাম ও পদবী কম ��ল �মাবাইল ও ই-�মইল 

০১।
ড. �মাঃ কাম�ল ইসলাম

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

০১৭৭১-২৫৯৯০৯
islam.mdkamrul@gmail.com

০২।
ড.�মাঃ �মািম�ল ইসলাম

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

খামারবািড়, ঢাকা ।
০১৮১৫-৮৮৬৭২

mominhujur@yahoo.com

১৫-২-২০২১

িনব �াহী �চয়ার�ান (চলিত দািয়�) 
বাংলােদশ �িষ গেবষণা কাউি�ল

ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৩০/১(৩) তািরখ: ২ ফা�ন ১৪২৭

১৫ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (চলিত দািয়�), গেবষণা শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

২) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�), গেবষণা শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

১৫-২-২০২১
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

�লা উ�য়ন কম �কত�া


