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কিৃষই সমিৃ

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.২৯.০০৪.১০.১৭৬ তািরখ: 
২৯ জলুাই ২০১৯

১৪ াবণ ১৪২৬

িবষয়: আগামীআগামী  ১৯১৯--২০২০  আগআগ   ২০১৯২০১৯  তািরেখতািরেখ  িবএআরিসেতিবএআরিসেত  অ ে য়অ ে য় Annual Review Workshop Annual Review Workshop
on Crop Improvement Program of NARS Institutes: Research Progresson Crop Improvement Program of NARS Institutes: Research Progress
2018-19 and Program 2019-20 2018-19 and Program 2019-20 শীষকশীষক  কমশালারকমশালার  তািরখতািরখ  পিরবতনপিরবতন  সংেগসংেগ।।

সূ : িবএআরিস’র প  নং- ১২.২০.০০০০.০০৪.২৯.০০৭.০৯.১০৯৬; তািরখঃ ৩০/০৬/২০১৯ ি .

       উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক জানােনা যাে  য, দেশর টকসই খাদ  ও পুি  িনরাপ া িনি তকরণ,
জলবায় ু পিরবতেন খাদ  িনরাপ ায় চ ােল  মাকােবলায় এবং গেবষণা ততা পিরহার করার লে  িত
বছেরর ায় শ  িবভাগ, িবএআরিস’র ত াবধােন Annual Review Workshop on Crop
Improvement Program of NARS Institutes: Research Progress 2018-19 and Program
2019-20 শীষক কমশালা আগামী ১৯-২০ আগ  ২০১৯ তািরেখ িবএআরিসেত আেয়াজেনর উেদ াগ হণ করা
হয়। অিনবায কারণবশত উ  কমশালা ১৯-২০ আগ  ২০১৯ তািরেখর পিরবেত আগামী ২২-২৩ সে র
২০১৯ তািরেখ সকাল ০৯:০০ ঘিটকা হেত িবেকল ০৫:০০ ঘিটকা পয  িবএআরিস’র সভাক -১ এ অ ি ত
হেব। 
       এমতাব ায়, আগামী ২২-২৩ সে র, ২০১৯ সকাল ০৯:০০ ঘিটকায় িবএআরিস’র সভাক -১ অ ে য়

ইিদন ব ািপ কমশালায় অংশ হণ এবং মলূ বান মতামত দােনর অ েরাধ করা হেলা।

২৯-৭-২০১৯

িবতরণ :
১) পিরচালক , গেবষণা উইং, বাংলােদশ কিৃষ 
গেবষণা ইনি িটউট
২) পিরচালক (গেবষণা), গেবষণা উইং , বাংলােদশ 
ধান গেবষণা ইনি িটউট
৩) পিরচালক, কিৃষ, বাংলােদশ পাট গেবষণা 
ইনি িটউট
৪) পিরচালক, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, 
বাংলােদশ পরমাণু কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৫) পিরচালক (গেবষণা), পিরচালক (গেবষণা) এর 
দ র, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি িটউট 
(িবএসআরআই)

ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.২৯.০০৪.১০.১৭৬/১(৬) তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৬
২৯ জলুাই ২০১৯

১



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি িটউট
৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি িটউট (িবএসআরআই)
৬) পিরচালক, কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল
(ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।

২৯-৭-২০১৯

ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক 
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )
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