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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.৯৯.০০৪.১৯-১৪৭৭ তািরখ: 
১২ ম ২০১৯

২৯ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় “Progress of Seaweed Cultivation in Coastal Areas” “Progress of Seaweed Cultivation in Coastal Areas” শীষকশীষক
িদন াপীিদন াপী  কমশালায়কমশালায়   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   িব ানীেদরিব ানীেদর   মেনানয়নমেনানয়ন   সংেগসংেগ।।

: িবএআরিস/সীউইড-কমশালা/২০১৮/৯২৪, তাং-০৮.০৫.২০১৯ ি ঃ

       উপ  িবষয় ও  পে র বরােত জানােনা যাে  য, ““Capacity Building for Conducting
Adaptive Trials on Seaweed Cultivation in Coastal Areas” শীষক কে র আওতায়
““Progress of Seaweed Cultivation in Coastal Areas” শীষক িদন াপী কমশালা আগামী ১৯ ম
২০১৯ তািরখ সকাল ৯.৩০ ঘ কায় বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল এর ১নং সভা কে  অ ি ত হেব। অ ি ত
কমশালায় বাংলােদেশ সা ি ক শবাল চােষর , গেবষণা অ গিত ও ভিব ৎ কায ম হণ িবষয়ক কমশালায়
অংশ হেণর জ  বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান) হেত িনে  উে িখত ০৩ ( ই) জন
িব ানীেক মেনানয়ন দান করা হেলা।
            মেনানয়ন ত িব ানীেদর নাম, পদবী, যাগােযাগ না ার ও কানা িনে  উে খ করা হেলা। 

ঃনংঃনং নামনাম   পদবীপদবী মাব াইলমাব াইল   না ারনা ার ইই -- মইলমইল
((১১ )) ((২২ )) ((৩৩)) ((৪৪)) ((৫৫))
০১০১।। ড. মাঃ জিহর উ াহ ঊ তন ব ািনক 

কমকতা
০১৭৬৮-০০৮৪৪১ Zahirsau@gm

ail.com
০২০২।। জনাব মাঃ মাক ল 

হক
ঊ তন ব ািনক 

কমকতা
০১৭২৩-৭৭৮০৫৬ maksudulhq@

gmail.com
০৩০৩ ।। ফারজানা রহমান ঞা ঊ তন ব ািনক 

কমকতা
০১৮৩২-২৭২১৪২ farjanarb@yah

oo.com

১৩-৫-২০ ১৯

িনবাহী চয়ার ান
িনবাহী চয়ার ােনর দ র
বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল

আ াফ উি ন আহেমদ
িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.৯৯.০০৪.১৯-১৪৭৭/১ তািরখ: ২৯ বশাখ ১৪২৬
১২ ম ২০১৯

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



১) ধান ব ািনক কমকতা (চঃদাঃ) (সকল), বারটার ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
২) উ তন ব ািনক কমকতা, বারটান আ িলক ক  নায়াখালী।
৩) উ তন ব ািনক কমকতা, খা  শ  শাখা, বারটার ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৪) উ তন ব ািনক কমকতা, ডােয়ট িমতকরণ শাখা, বারটার ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৫) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, বারটার ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৬) শাসন/িহসাব/ িশ ণ শাখা, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৭) অিফস কিপ/সংি  নিথ, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।

১৩-৫-২০ ১৯

কাজী আ ল কালাম 
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

২


