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২ বশাখ ১৪২৬

িবষয়: ‘আ িলকআ িলক  গেবষণাগেবষণা--স সারণস সারণ  পযােলাচনাপযােলাচনা  ওও  কমসূিচকমসূিচ  ণয়নণয়ন  কমশালাকমশালা  ২০১৯২০১৯’  সংেগসংেগ

সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িবগত বছেরর ায় ‘আ িলক গেবষণা-স সারণ
পযােলাচনা ও কমসিূচ ণয়ন কমশালা ২০১৯’ আগামী ২০-২৫ ম ২০১৯ ি . তািরেখর মেধ  িন  সারণী
মাতােবক অ ি ত হেব। সংি  অ েলর সেরজিমন গেবষণা িবভােগর ধান কিৃষ স সারণ অিধদ েরর

অিতির  পিরচালকগেণর সােথ আেলাচনার মাধ েম কমশালার তািরখ িঠক করেবন। কিৃষ স সারণ অিধদ েরর
কমকতাসহ   এলাকার নাসভূ  গেবষণা িত ােনর িব ানী ও িবএিডিস কমকতােদর অংশ হেণর ব ব া
করেবন। তাছাড়া এলাকার বসরকাির সং া, কষৃক সমবায় সিমিত (যিদ থােক) এবং গিতশীল কষৃক

িতিনিধেদর অংশ হণ িনি ত করেবন। 

কমশালারকমশালার  ানান অ েলরঅ েলর  নামনাম জলারজলার  নামনাম
১. িবএআরআই, গাজীপুর ঢাকা টা াইলসহ বহৃ র ঢাকা অ েলর সকল জলা
২. সেরজিমন গেবষণা িবভাগ বাির, 

িম া
িম া িম া অ েলর সকল জলা

৩. সেরজিমন গেবষণা িবভাগ বাির, 
িসেলট

িসেলট বহৃ র িসেলট অ েলর সকল জলা

৪.  আরএআরএস, হাটহাজারী, চ াম চ াম বহৃ র চ াম এবং নায়াখালী অ েলর সকল 
জলা

৫. পাহাড়ী কিৃষ গেবষণা ক , খাগড়াছিড় পাবত  চ াম বহৃ র পাবত  চ ােমর ৩িট জলা

৬. আরএআরএস, জামালপুর ময়মনিসংহ বহৃ র ময়মনিসংহ (টাংগাইল ছাড়া) অ েলর সকল 
জলা

৭. আরএআরএস, রহমতপুর, বিরশাল বিরশাল/ফিরদপুর বহৃ র ফিরদপুর, বিরশাল এবং পটয়ুাখালী অ েলর 
সকল জলা

৮. আরএআরএস, ঈ রদী, পাবনা রাজশাহী/ব ড়া বহৃ র রাজশাহী, পাবনা এবং ব ড়া অ েলর সকল 
জলা

৯. আরএআরএস, খেয়রতলা, যেশার যেশার/খুলনা বহৃ র যেশার, ি য়া এবং খুলনা অ েলর সকল 
জলা

১০. সেরজিমন গেবষণা িবভাগ বাির, 
রংপুর

রংপুর/িদনাজপুর বহৃ র িদনাজপুর এবং রংপুর অ েলর সকল জলা

এমতাব ায়, কমশালার তািরখ চড়ুা  কের আগামী ২৫/০৪/২০১৯ ি . তািরেখর মেধ  িন া রকারীেক অবিহত
করা এবং একই সােথ কমশালা আেয়াজেনর িতমলূক ব ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১



১৫-৪-২০১৯

িবতরণ :
১) পিরচালক, ডাল গেবষণা ক , ঈ রদী, পাবনা।
২) মখু  ব ািনক কমকতা, আ িলক কিৃষ গেবষণা 
ক , যেশার/জামালপুর/হাটহাজারী, 

চ াম/রহমতপুর, বিরশাল/আকবরপুর, 
মৗলভীবাজার/বিুড়রহাট, রংপুর।

৩) ধান ব ািনক কমকতা, সেরজিমন গেবষণা 
িবভাগ, 
রংপুর/ব ড়া/পাবনা/ ি য়া/যেশার/ফিরদপুর/খুলনা/ নায়াখালী/
পটয়ুাখালী/ িম া/ময়মনিসংহ/ শরপুর।
৪) উ তন ব ািনক কমকতা, সেরজিমন গেবষণা 
িবভাগ, বের , রাজশাহী/ ামপুর, রাজশাহী/িশবপুর, 
নরিসংদী/িসেলট/িকেশারগ /টা াইল/ ভালা/বা রবান/ক বাজার।
৫) ঊ তন ব ািনক কমকতা, কিৃষ গেবষণা ক , 
রাজবাড়ী, িদনাজপুর।

ড. মা: আ লু ওহাব
পিরচালক (গেবষণা)
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সদয় অবগিত 
১) পিরচালক (সকল)
২) মখূ  ব ািনক কমকতা(সকল)
৩) ধান ব ািনক কমকতা(সকল)
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ড. মা: আ লু ওহাব 
পিরচালক (গেবষণা)
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