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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০১৩.২৫.০০৩.১৮.৬৭০ তািরখ: 
১৭ অে াবর ২০২২

১ কািতক ১৪২৯

িবষয:় “Annual Review Workshop on Forestry and Agroforestry“Annual Review Workshop on Forestry and Agroforestry
Program of NARS Institutes: Research Progress 2021-22 &Program of NARS Institutes: Research Progress 2021-22 &
Research Program 2022-23” Research Program 2022-23” শীষকশীষক  জ াতীয়জ াতীয়   কমশালায়কমশালায়   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   িব ানীিব ানী
মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

: ারক নং-১২.২০.০০০০.০১৭.২৯.০০৫.২২.৪৯; তািরখ: ১৫/০৯/২০২২ ি .

উপ  িবষয় ও  মাতােবক আপনার সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িবএআরিস ক ক আেয়ািজত আগামী ১৯-২০
অে াবর ২০২২ ি . তািরখ সকাল ৮:০০ ঘ কা হেত িবকাল ৩:০০ ঘ কা পয  িবএআরিসর অিডটিরয়াম-০১ ( ল ভবন, তীয়
তলা), ফামেগট, ঢাকায় অ ি ত  “Annual Review Workshop on Forestry and Agroforestry
Program of NARS Institutes: Research Progress 2021-22 & Research Program
2022-23” শীষক জাতীয় কমশালায় অংশ হেণর জ  িবএআরআই হেত িন  ছেক উে িখত ১০ (দশ) জন িব ানীেক
মেনানয়ন দান করা হেলা। উে  য, উ  কমশালায় অংশ হণকারী িব ানী েক কমশালায় িবতরেণর লে  গেবষণা
অ গিত িতেবদন (২০২১-২২) ও কম চী (২০২২-২৩) এর ৫০ কিপ সােথ নয়ার জ  অ েরাধ জানােনা হেয়েছ। 

জ তার মা সাের নয়
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িনবাহী চয়ার ান
বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল

ড. দবাশীষ সরকার
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

িি   আকষণঃআকষণঃ  সদ  পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন ও অথ িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০১৩.২৫.০০৩.১৮.৬৭০/১(১০) তািরখ: ১ কািতক ১৪২৯
১৭ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
২) পিরচালক, গেবষণা উইং, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৩) পিরচালক (চলিত দািয় ), উ ানত  গেবষণা ক , বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৪)  ব ািনক কমকতা, সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৫)  ব ািনক কমকতা, মসলা গেবষণা ক , িবএআরআই, িশবগ , ব ড়া
৬)  ব ািনক কমকতা, পাহাড়ী িষ গেবষণা ক , িবএআরআই, খাগড়াছিড় পাবত  জলা
৭)  ব ািনক কমকতা (ভার া ), এএসআইিস  িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট (ত
সংর ণ এবং িবএআরআই এর ওেয়বসাইেট চােরর জ )
৮) ধান ব ািনক কমকতা, পাহাড়ী িষ গেবষণা ক , িবএআরআই, রাইখালী, কা াই, রা ামা
৯) ঊ তন ব ািনক কমকতা, সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, িবএআরআই, পাবনা
১০) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
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