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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৬১ তািরখ: 
০৭ এি ল ২০১৯

২৪ চ  ১৪২৫

িবষয:় “Training on Mutation Breeding of Field and Horticultural“Training on Mutation Breeding of Field and Horticultural
Crops” Crops” শীষকশীষক  িশ েণিশ েণ   স াব িনকসাব িনক  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   িব ানীিব ানী  মেনানয়নমেনানয়ন   সংেগসংেগ।।

: ১২.২০.০০০০.০০৪.২৫.০০২.৮৭.৭৩ ০৬ মাচ ২০১৯
    উপ  িবষয় ও ে া  পে র আেলােক জানােনা যাে  য, নাস  িত ােনর িব ানীেদর িনরাপদভােব িমউেটশেনর মা েম জাত
উ য়ন কমকা  পিরচালনা ও দ তা ি র জ  িবনা’র সহেযািগতায় আগামী ০৮-০৯ এি ল ২০১৯ তািরেখ বাংলােদশ পরমা  িষ
গেবষণা ইনি উট (িবনা) এর ধান কাযালয় ,ময়মনিসংেহ ০২ ( ই) িদন ািপ Mutation Breeding of Field and
Horticultural Crops শীষক এক  িশ ণ আেয়াজন করা হেয়েছ । উ  িশ েণ লা উ য়ন বাড থেক িন বিণত ০২
( ই) জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা।

ঃ নং  নাম ও পদবী কম ল মাবাইল ও ই- মইল 

০১ এম এম আেবদ আলী
উ তন ব ািনক কমকতা

লা গেবষণা ক  
জগদীশ র, যেশার।

০১৭১৫-৮৪২৫০০
abedali1972@gamil.com

০২।
 িমিলয়া িবনেত মামতাজ

লা উ য়ন কমকতা
 লা গেবষণা ক

র, গাজী র।
০১৫৫২-৪৩৫৮৭০

milia.ent.bsmrau@gmail.com

৭-৪-২০ ১৯

িনবাহী চয়ার ান (চলিত দািয় )
িনবাহী চয়ার ােনর দ র
বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল

ড. মাঃ ফিরদ উি ন
িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৬১/১(২) তািরখ: ২৪ চ  ১৪২৫
০৭ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কটন এে ানিম , লা গেবষণা ক , জগদীশ র, যেশার/ র, গাজী র।
২) আইিস  শাখা, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা (আপনােক উ  অিফস আেদশ  লা উ য়ন বােডর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)

৭-৪-২০ ১৯

হা দ মাফা ল হােসন 
লা উ য়ন কমকতা
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