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িবষয়: ((১১) Annual Review Workshop on Crop Improvement Programme of NARS) Annual Review Workshop on Crop Improvement Programme of NARS
Institutes Institutes শীষকশীষক  কমশালায়কমশালায়  উপ াপেনরউপ াপেনর  জজ   জাতজাত  উ য়নউ য়ন  গেবষণাগেবষণা  অ গিতঅ গিত  িতেবদনিতেবদন
((২০১৭২০১৭--১৮১৮) ) ওও  গেবষণাগেবষণা  কমসূচীকমসূচী ( (২০১৮২০১৮--১৯১৯) ) রণরণ; (; (২২) ) কমশালায়কমশালায়  সাব িনকসাব িনক  অংশ হেণরঅংশ হেণর
জজ   িব ানীিব ানী  মেনানয়নমেনানয়ন  ওও  পাওয়ারপাওয়ার  পেয়ে টপেয়ে ট  উপ াপনাউপ াপনা  সংেগসংেগ।।

সূ : িবএআরিস’র প  নং-২০.১২.০০০০.০০৪.২৯.০০৭.০৯-১৩০১; তািরখঃ ৩০/০৬/২০১৯ ি :।

     উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক জানােনা যাে  য, িবগত বছরসমেূহর ায় আগামী ১৯-২০ আগ , ২০১৯ তািরেখ
বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল এর উেদ ােগ িবএআরিস’র সভাক -১এ Annual Review Workshop on Crop
Improvement Programme of NARS Institutes শীষক কমশালা আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  কমশালায় নাসভু

িতিট িত ােনর চিলত জনন প িত (Conventional Breeding) িবষেয়র গেবষণা অ গিত ও কমসচূী পযােলাচনা করা
হেব। গেবষণা কােজর ততা পিরহার এবং ভিব ত করণীয় িবষেয় কমপ া িনধারন িবেশষ কের িব প/ িত ল পিরেবশ
উপেযাগী শ  জাত উ াবনসহ নতুন জাত উ াবেনর কমসচূীর পযােলাচনা করা হেব। এ লে  বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
ইনি িটউেটর আওতাধীন ফসল যমন- সবিজ, ফল, ফলু, ডাল, তলবীজ, মসলা, ক াল ফসল ও দানাজাতীয় ফসল এর

চিলত জনন প িত গেবষণার অ গিত (২০১৮-১৯), গেবষণা কমসচূী (২০১৯-২০) এবং কমশালায় সাব িনক অংশ হণ ও
িতেবদন উপ াপনার জ  কমসচূীর সােথ সংি  ১৮ জন িব ানীেক মেনানয়ন দানসহ িবএআরিস’র শ  িবভােগর ই-

মইল িঠকানায় (zilani71@gmail.com এবং  masalamsso@yahoo.com) আগামী ০১ আগ , ২০১৯ তািরেখর মেধ
রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। কমশালায় িবতরেণর লে  গেবষণা অ গিত িতেবদন (২০১৮-১৯) এবং গেবষণা কমসচূী

(২০১৯-২০) এর ৬০ (ষাট) কিপ সংি  িব ানীেদর সংেগ আনার জ  অ েরাধ করা হেলা। িতেবদন তরীর িবধােথ একিট
ছক পে র সােথ সংযু  করা হেলা। তাছাড়া কমশালায় সাব িনক অংশ হণ ও িতেবদন উপ াপনার জ  িনে িলিখত
কমসচূীর সােথ সংি  ১৮ জন িব ানীেক মেনানয়ন দােনর অ েরাধ করা হেলা।

িমক নং কমসচূীর নাম মেনানীত সংি  িব ানীর সংখ া
১. সবিজর জাত উ য়ন কমসচূী ২ জন
২. ফেলর জাত উ য়ন কমসচূী ২ জন
৩. ফেুলর জাত উ য়ন কমসচূী ২ জন
৪. ক াল ফসেলর জাত উ য়ন কমসচূী ২ জন
৫. ডাল ফসেলর জাত উ য়ন কমসচূী ২ জন
৬. তলবীজ ফসেলর জাত উ য়ন কমসচূী ২ জন
৭. মসলা ফসেলর জাত উ য়ন কমসচূী ২ জন
৮. দানা জাতীয় ফসেলর জাত উ য়ন কমসচূী ২ জন
৯. উি দ কৗিল স দ ক ২ জন

মাট = ১৮ জন

        এ ব াপাের আপনার িত ােনর সািবক সহেযািগতা একা ভােব কাম ।
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ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক
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মহাপিরচালক
মহাপিরচালেকর দ র
বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.২৯.০০৪.১০.১৩৭/১(২) তািরখ: ২৬ আষাঢ় ১৪২৬
১০ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , গেবষণা উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) পিরচালক, কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল
(ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।
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