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িবষয়: সরকািরসরকাির  িবিভিবিভ   কমসূিচেতকমসূিচেত  সরবরাহকতৃসরবরাহকতৃ  বীেজরবীেজর  ব ারব ার  গােয়গােয়  নিসলনিসল  িদেয়িদেয়  িচি তকরণিচি তকরণ  সেসে
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উপযু  িবষয় ও সূ  পে র পিরে ি েত সরকাির িবিভ  কমসিূচ যমন: (ক) েণাদনা ও পুনবাসন  (খ)
এডাপশন (গ) দশনী ট এবং (ঘ) কিৃষ পুনবাসন কমসিূচেত সরবরাহকতৃ বীেজর যথাযথ ব বহার িনি তকে
য সব ব ায় বীজ সরবরাহ করা হেব তার গােয় লাল কািলর নিসল িদেয় ক কের িসল িদেয় িচি ত কের
“কমসিূচর নামসহ িব েয়র জ  নেহ” কথািট িলেখ বীজ সরবরােহর জ  অ েরাধ করা হেলা।

সংযিু : বণনা মাতােবক।

২৫-৮-২০১৯

কাযােথ িবতরণ :
১) পিরচালক, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মখু  ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা 
ইনি িটউট
৩) মখু  ব ািনক কমকতা এবং ধান,  উি দ 
কৗিল স দ ক , জয়েদবপুর, গাজীপুর/ মসলা 

গেবষণা ক , িশবগ , ব ড়া/ জনন বীজ উৎপাদন 
ক , দবীগ , প গড়।

৪) মখু  ব ািনক কমকতা/ ভার া  কমকতা, 
আ িলক কিৃষ গেবষণা ক , ঈ রদী, পাবনা 
/জামালপুর/ খেয়রতলা, যেশার/ হাটহাজাির, চ াম/ 
রহমতপুর, বিরশাল/আকবরপুর, মৗলভীবাজার/ বিুড়র 
হাট, রংপুর/ িম া।
৫) মখু  ব ািনক কমকতা/ ভার া  কমকতা, কিৃষ 
গেবষণা ক , পাহাড়তলী, চ াম/ পাহাড়ী কিৃষ 
গেবষণা ক , খাগড়াছিড়, খাগড়াছিড় পাবত  জলা/ 
রাইখালী, কা াই, রা ামািট পাবত  জলা/ পাহাড়া ল 
কিৃষ গেবষণা ক , রামগড়, খাগড়াছিড়/ সাই াস 
গেবষণা ক , জ াপুর, িসেলট/ আ িলক গম 

ড. মা: আ লু ওহাব
পিরচালক (গেবষণা)
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গেবষণা ক , ামপুর, রাজশাহী/ মসলা গেবষণা 
উপ- ক , ফিরদপুর/ আ িলক ডাল গেবষণা ক , 
মাদারীপুর/ ফল গেবষণা ক , িবেনাদপুর, রাজশাহী 
/লা া গেবষণা ক , কল াণপুর, চাঁপাইনবাবগ / 
কিৃষ গেবষণা উপ- ক , ঠা রগঁাও/ িশবপুর, 
নরিসংদী/ লবখুালী, মকী, পটয়ুাখালী ।
৬) ধান ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ কিৃষ 
গেবষণা ইনি িটউট
৭) ধান ব ািনক কমকতা/ ভার া  কমকতা, কিৃষ 
গেবষণা ক , বনারেপাতা, সাত ীরা/ রাজবাড়ী, 
িদনাজপুর/ ক াল ফসল গেবষণা উপ- ক , 
সউজগাড়ী,ব ড়া/মিু গ / আ িলক মসলা গেবষণা 
ক , মা ড়া/ মসলা গেবষণা উপ- ক , 

লালমিনরহাট/ সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, টা াইল/ 
িশবপুর, নরিসংদী/ ময়মনিসংহ/ িকেশারগ / পাবনা/ 
চেলাপাড়া,ব ড়া/ বের  ক , রাজশাহী/ রংপুর/ 
ি য়া/ ফিরদপুর/ শাহজালাল উপ-শহর, িসেলট/ 

দৗলতপুর, খুলনা/ সবজুবাগ, পটয়ুাখালী/ মাইজদী 
বাজার, নায়াখালী/পাবত  চ াম অ ল, বা রবান/ 
শরপুর/ িম া/ ভালা/ গাপালগ /ক বাজার।
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