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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
উপপিরচালক-এর দ�র 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০৬.০০৭.১৫.৬ তািরখ: 
০২ �লাই ২০২১

১৮ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: কীটনাশক/হািব �সাইড এর ২য় (ি�তীয়) বার িফ� �ায়াল করণ �সে�।
��: উি�দ সংর�ণ উইং, িডএই, খামারবািড় এর ১৫-১০-২০১৯ তািরেখর ২০৭৬ সং�ক প� (১১২ তম সভা)।
      উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য, ২০২০-২১ �মৗ�েম �লা উ�য়ন �বােড �র অধীন� �লা গেবষণা �কে� আপনার �িত�ান
ক��ক কীটনাশক/হািব �সাইড/হরেমােনর ১ম বছর িফ� �ায়াল �াপন কায ��ম স�� করা হেয়েছ। উি�দ সংর�ণ উইং, �িষ স�সারণ
অিধদ�র, খামারবািড়, ঢাকা এর কীটনাশক কািরগরী উপেদ�া উপ কিম�র  শত�মেত ২য় বছর �নরায় িফ� �ায়াল করা �েয়াজন।

      কােজই, গত ২০২০-২১ ইং �মৗ�েম আপনার �িত�ােনর িন� বিণ �ত �পি�সাইেডর  �ায়াল� আগামী ২০২১-২২ �মৗ�েম ২য় বছর িফ�
�ায়াল করার িনিমে� �পি�সাইেডর ন�না এবং �টকিনক�াল �পপার ইত�ািদ ৩১ �ম/২০২১ এর মে� ��রেণর জ�অ�েরাধ করা হেলা।
 উ�ে�, িফ� �ায়ােলর যাবতীয় �য়ভার সংি�� �িত�ান বহন করেব।

�ঃ
নং

কীটনাশেকর নাম �পাকার নাম �েয়াগমা�া/�হঃ
গেবষণা খামার/�কে�র নাম

(�ায়ােলর �ান)
(�য �কান ১� �ােন)

১।
Primate 80 WDG

(Nitenpyram 20%+
Pymetrozin 60%)

এ�ািফড
জ�ািসড

১৫০ �াম
 (১১২ তম সভা)

�লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার
- ��র, গাজী�র

   - সদর�র,িদনাজ�র
   - জগদীশ�র, যেশার

- মািহগ�, রং�র

২-৭-২০২১

��া�াইটর �মসাস �  �পলাইফ এে�া �কিমক�ালস িলঃ, হাইজ-২৬২, 
�রাড-০৫, �মাহা�াদীয়া হাউিজং �সাসাই� �মাঃ�র, ঢাকা-১২০৭।

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০৬.০০৭.১৫.৬/১(২) তািরখ: ১৮ আষাঢ় ১৪২৮

০২ �লাই ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) কটন এে�ানিম�/এসএসও, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, ��র, গাজী�র/সদর�র, িদনাজ�র/জগদীশ�র,
যেশার/মািহগ�, রং�র , (উপেরা� �িত�ােনর কীটনাশেকর িফ� �ায়াল �াপেনর সময় আবি�কভােব সাইনেবােড � ত� �দ
২) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

২-৭-২০২১
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�মাঃ আ�ল খােলক িময়া 
কটন ইউিনট অিফসার


