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২৭ আি ন ১৪২৭

িবষয়: ভালাহাটভালাহাট  ওও  চাপাইনবাবগচাপাইনবাবগ   রশমরশম  বীজাগােরবীজাগাের  ভা রীভা রী//১৪২৭১৪২৭  ফরফর  িপ১িপ১  েপেপ  ল মা াল মা া  অ যািয়অ যািয়  িডমিডম
উৎপাদনউৎপাদন  নানা  হওয়ারহওয়ার  কারণকারণ  অ স ােনরঅ স ােনর  জজ   উউ   পযােয়রপযােয়র  তদতদ   কিমিটকিমিট  গঠণগঠণ

ভালাহাট ও চাপাইনবাবগ  রশম বীজাগাের ভা রী/১৪২৭ ফর িপ১ েপ ল মা া অ যািয় িডম উৎপাদন না
হওয়ার কারণ অ স ােনর জ  রশম গেবষণা এর সংি  গেবষক এবং বােডর কমকতােদর সম েয়  কতৃ কারণ
অ স ােনর জ   িন বিণত কিমিট গঠণ করা হেলা।

১। জনাব মাঃ মাহববুরু রহমান
     ধান স সারণ কমকতা,                               আহবায়ক
     বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
 ২। জনাব মাঃ আফতাব উ ীন 
     িসিনয়র সােয়ি টিফক অিফসার                            সদ  
     রশম গেবষণা ও িশ ণ  ই িটিটউট
     বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।    
 ৩। জনাব  মা: িসরাজুর রহমান  
     উপ ধান  স সারণ কমকতা (বীজাগার)          সদ  সিচব 
     বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড,  রাজশাহী।
 
বিণত কিমিটর সদ বৃ   বীজাগাের রাগমূ  রশম িডম উৎপাদন এর ব থতার কতৃ কারণ  অ স ান কের একিট

িতেবদন পিরচালক (স সারণ) মেহাদয় বরাবর দািখল করেবন।

১২-১০-২০২০

িবতরণ :
১) ধান স সারণ কমকতা (অিতির  দািয় ), 
স সারণ িনয় ণ শাখা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড।
২) ঊ তন গেবষণা কমকতা, বাংলােদশ রশম 
গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট।
৩) েনা াফার কাম কি উটার অপােরটর, 
মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ রশম উ য়ন 
বাড(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

৪) েনা াফার, বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি িটউট (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর 

মাঃ িসরাজরু রহমান
উপ- ধান স সারণ কমকতা (অিতির

দািয় )

১



জ )।
৫) েনা াফার কাম কি উটার অপােরটর, স সারণ 
ও ষণা িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন 
বাড(পিরচালক স সারণ  মেহাদেয়র সদয় অবগিতর 

জ )।
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