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স্মারক নম্বর: ১২.০৫.০০০০.০০৩.৯৯.০০১.১৯.৭                                                       তাষরখ: 

 

ষবিয়: কৃষি তথ্য সাষভ িস কর্তিক প্রকাষশতব্য মাষসক ‘‘কৃষিকথা’’ এর জ্জৈষ্ঠ ১৪২৮ সাংখ্যায় ললখা লপ্ররণ প্রসদে। 

 

 

      উপর্য িক্ত ষবিদয়র পষরদপ্রষিদত কৃষি তথ্য সাষভ িস কর্তিক প্রকাষশতব্য ‘কৃষিকথা’ এর মাষসক সাংখ্যায় কৃষি ষবিদয়র উপর 

ষবষভন্ন তথ্যবহুল ললখা প্রকাশ করা হদয় থাদক। লস লপ্রষিদত আপষন/আপনার প্রষতষ্ঠান হদত জ্জৈষ্ঠ ১৪২৮ মাস সমসামষয়ক 

ষবিদয়র ওপর রষিত কৃষি প্রর্যষক্ত/উদ্ভাবন/ প্রবন্ধ/ ষনবন্ধ /কৃষিদত নারী উদযাক্তা/ কৃষিদত সফলতা/ কষবতা /নাটিকা ইতৈাষে 

এতেসাংষিষ্ট মানসম্মত ছষব প্রাষির লিদে আপনার সানুগ্রহ সহদযাষগতা কামনা করষছ। উদেখ্য ললখাটি অবশ্যই 

বাাংলায় sutonnyMJ ফন্ট, প্রষমত বাাংলায় ১২০০ লথদক ১৫০০ শব্দ এবাং ললখা সাংষিষ্ট ছষব Word File এ না 

ষেদয়  JPG ফাইদল সাংর্যক্ত কদর editor@ais.gov.bd/ fardousi30@gmail.com ই-দমইল 

ঠিকানায় আগামী ০১/০৪/২০২১ তাষরখ ষবকাল ৫.০০ টার মদে পাঠাদনার জন্য ষবদশিভাদব অনুদরাধ করা হদলা। 

 

          আশা কষর আপনার ললখা কৃষিকথার মান বৃষিদত সহায়ক হদব যা কৃষি ও কৃিদকর জীবনমান উন্নয়দন উদেখদযাগ্য ভূষমকা 

রাখদত পারদব। 

 

 

২২-৩-২০২১ 

কাষতিক িন্দ্র িক্রবতী 

পষরিালক 

 

 

ষবতরণ : সেয় জ্ঞাতাদথ ি ও কায িাদথ ি ( লজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) : 

১) লিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কদপ িাদরশন, ষেলকুশা, মষতষিল, ঢাকা। 

২) ষনব িাহী পষরিালক, বাাংলাদেশ ফষলত পুষষ্ট গদবিণা ও প্রষশিণ ইনষিটিউট, মাষনকষময়া এষভষনউ, ঢাকা। 

৩) ষনব িাহী পষরিালক, বদরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তিপি, উপশহর, রাজশাহী। 

৪) ষনব িাহী লিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৫) মহাপষরিালক, কৃষি সম্প্রসারণ অষধেির, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৬) মহাপষরিালক, কৃষি ষবপণন অষধেির, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৭) মহাপষরিালক, বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা ইনষিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর। 

৮) মহাপষরিালক, বাাংলাদেশ ধান গদবিণা ইনষিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর। 

৯) মহাপষরিালক, বাাংলাদেশ পাট গদবিণা ইনষিটিউট, মাষনকষময়া এষভষনউ, ঢাকা। 

 ৮ জ্িে ১৪২৭ 

২২ মাি ি ২০২১ 



১০) মহাপষরিালক, বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবিণা ইনষিটিউট, ঈশ্বরেী, পাবনা। 

১১) মহাপষরিালক, বাাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গদবিণা ইনষিটিউট, ময়মনষসাংহ। 

১২) মহাপষরিালক, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবিণা ইনষিটিউট, নষশপুর, ষেনাজপুর। 

১৩) মহাপষরিালক, জাতীয় কৃষি প্রষশিণ একাদেমী (নাটা), গাজীপুর। 

১৪) মহাপষরিালক, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবিণা ইনষিটিউট, ময়মনষসাংহ। 

১৫) মহাপষরিালক, মৎস্য অষধেির, রমনা, ঢাকা। 

১৬) মহাপষরিালক, প্রাষণসম্পে অষধেির, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

১৭) মহাপষরিালক, বাাংলাদেশ প্রাষণসম্পে, গদবিণা ইনষিটিউট, সাভার, ঢাকা। 

১৮) মহাপষরিালক, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, ফাম িদগট, ঢাকা। 

১৯) পষরিালক, বীজ প্রতৈয়ন এদজিী, জয়দেবপুর গাজীপুর। 

২০) ষনব িাহী পষরিালক, তুলা উন্নয়ন লবাে ি, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

২১) ব্যবস্থাপনা পষরিালক, হদট িক্স ফাউদেশন, লসি ভবন, ২২ মাষনক ষময়া এষভষনউ, ঢাকা। 

২২) জনাব . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

স্মারক নম্বর: ১২.০৫.০০০০.০০৩.৯৯.০০১.১৯.৭/১(১৪)                                                 তাষরখ:  

 

 

ষবতরণ : সেয় জ্ঞাতাদথ ি ও কায িাদথ ি ( লজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) : 

১) মাননীয় মন্ত্রী মদহােদয়র একান্ত সষিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সষিবালয়, ঢাকা। 

২) ষসষনয়র সষিব মদহােদয়র একান্ত সষিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সষিবালয়, ঢাকা। 

৩) প্রধান তথ্য অষফসার, কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৪) উপ-পষরিালক (গণদযাগাদযাগ), কৃষি তথ্য সাষভ িস, কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৫) উপপ্রধান তথ্য অষফসার, কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৬) তথ্য অষফসার (ষপষপ)/ তথ্য অষফসার (কৃষি)/ কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৭) লবতার কৃষি অষফসার, কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৮) সহকারী তথ্য অষফসার (শ.উ.), কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৯) সম্পােক, প্রশাসন ও ষহসাব শাখা, কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

১০) আঞ্চষলক লবতার কৃষি তথ্য অষফসার, কৃষি তথ্য সাষভ িস, আঞ্চষলক অষফস, িট্টগ্রাম/খুলনা/ষসদলট/রাংপুর। 

১১) আঞ্চষলক কৃষি তথ্য অষফসার, কৃষি তথ্য সাষভ িস, আঞ্চষলক অষফস, রাোমাটি/কুষমো/বষরশাল/রাজশাহী/ঢাকা। 

১২) আল ইমরান, ষভষেও এষেটর, কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। (এ েিদরর ওদয়বসাইদট প্রকাদশর জন্য অনুদরাধ 

করা হদলা ) 

১৩) সহকারী তথ্য অষফসার, কৃষি তথ্য সাষভ িস, আঞ্চষলক অষফস, ময়মনষসাংহ/পাবনা। 

১৪) অষফস, নষথ। 

 

২২-৩-২০২১ 

কাষতিক িন্দ্র িক্রবতী 

পষরিালক 

 

৮ জ্িে ১৪২৭ 

২২ মাি ি ২০২১ 


