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৩১ জ  ১৪২৯

িবষয:় িষিষ   তত   স া িভসসািভস   ক কক ক  কািশতকািশত   মা িসকমািসক ‘‘ ‘‘ িষকথািষকথা ’’ ’’ এরএর   ভাভা   ১৪২৯১৪২৯ ( ( ১৬১৬   আগআগ  -  - ১৫১৫
সে রসে র //২২২২ ) ) সং ায়সং ায়   লখ ালখ া   রণরণ   সেসে ।।

          উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িষ ত  সািভস ক ক কািশত  ‘ িষকথা’ এর মািসক সং ায় িষ িবষেয়র উপর
িবিভ  ত ব ল লখা কাশ করা হেয় থােক। স ি েত আপিন/আপনার িত ান হেত িষকথা ভা  ১৪২৯  (১৬ আগ -১৫
সে র/২২)  সং ায় সমসামিয়ক িবষেয়র ওপর রিচত িষ ি /উ াবন/ ব / িনব  / িষেত নারী উে া া/ সফল
ষেকর গ /আগামীর িষ ভাবনা/উ ে র ফসল চাষাবাদ/ কিবতা /না কা ইত ািদ লখা াি র ে  আপনার সা হ

সহেযািগতা কামনা করিছ। উে  লখা  অব ই বাংলায় sutonnyMJ ফ , িমত বাংলা অ যায়ী ১২০০ থেক ১৫০০
শ  এবং লখা সংি  ছিব JPG ফরেমেট সং  কের editor@ais.gov.bd  ওও  sabiha.saao@yahoo.com ই- মইল

কানায় আগামী ২৮/০৬/২০২২ তািরখ িবকাল ৫.০০ টার মে   রেণর  জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা। (উি িখত িলখা
পাঠােনার িবষেয় েয়াজনীয় ত  জানেত যাগােযােগর কানা-স াদক ০১৭২৫৬৭৭৬১৮/ া াম
কিমউিনেকটর-০১৭১৯৭৫৩৪৩১)
        
            আশা কির আপনার লখা িষকথার মান ি েত সহায়ক হেব যা িষ ও ষেকর জীবনমান উ য়েন উে খেযা

িমকা রাখেত পারেব।

১৪-৬-২০২২

িবতরণ : সদয় াতােথ ও কাযােথ ( জ তার
মা সাের নয়)

১) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন, 
িদল শা, মিতিঝল, ঢাকা।
২) িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি উট, িবশন ী, আড়াইহাজার, 
নারায়নগ ।
৩) িনবাহী পিরচালক, বের  ব খী উ য়ন ক প , 
উপশহর, রাজশাহী।
৪) িনবাহী চয়ার ান, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল, 
ফামেগট, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, 

ড. রিজত সাহা রায়
পিরচালক (ভার া )

১



ফামেগট, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক, িষ িবপণন অিধদ র, খামারবািড়, 
ফামেগট, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট, 
জয়েদব র, গাজী র।
৮) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, 
জয়েদব র, গাজী র।
৯) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট, 
মািনকিময়া এিভিনউ, ঢাকা।
১০) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা 
ইনি উট, ঈ রদী, পাবনা।
১১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট, ময়মনিসংহ।
১২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গম ও া গেবষণা 
ইনি উট, নিশ র, িদনাজ র।
১৩) মহাপিরচালক, জাতীয় িষ িশ ণ একােডমী 
(নাটা), গাজী র।
১৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ  গেবষণা 
ইনি উট, ময়মনিসংহ।
১৫) মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র, রমনা, ঢাকা। 
১৬) মহাপিরচালক, ািণস দ অিধদ র, খামারবািড়, 
ফামেগট, ঢাকা।
১৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ািণস দ, গেবষণা 
ইনি উট, সাভার, ঢাকা। 
১৮) মহাপিরচালক, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট, 
ফামেগট, ঢাকা।
১৯) ব াপনা পিরচালক, হেট  ফাউে শন, সচ ভবন, 
২২ মািনক িময়া এিভিনউ, ঢাকা।
২০) িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, 
ফামেগট, ঢাকা।
২১) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী, জয়েদব র 
গাজী র।
২২) িষিবদ ড. মা. হািম র রহমান, সদ , এিপএ ল, 

িষ ম ণালয় ও া ন মহাপিরচালক, িডএই, 
খামারবািড়, ঢাকা। 
২৩) িষিবদ এম. এনা ল হক, সােবক মহাপিরচালক, 
িডএই, খামারবািড়, ঢাকা। 
২৪) য় রায়, সােবক ক  পিরচালক, সমি ত 
খামার ব াপনা কে ােনট অ -২য় পযায় ক , 
খামারবািড়, ঢাকা।

২



২৫) ড. মা: সদ ল আিমন, েফসর (অব:) হাজী 
মাহা দ দােনশ িব ান ও ি  িব িব ালয়, 
িদনাজ র।

ারক ন র: ১২.০৫.০০০০.০০৩.৯৯.০০১.১৯.৯/১ তািরখ: ৩১ জ  ১৪২৯
১৪ ন ২০২২

অ িলিপ: সদয় াতােথ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মাননীয় ম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ধান ত  অিফসার, িষ ত  সািভস, খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা।
৪) উপ-পিরচালক (গণেযাগােযাগ), িষ ত  সািভস, িষ ত  সািভস, খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা।
৫) উপ ধান ত  অিফসার, িষ ত  সািভস, খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা।
৬) ত  অিফসার (িপিপ)/ ত  অিফসার ( িষ)/ িষ ত  সািভস, খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা।
৭) বতার িষ অিফসার, িষ ত  সািভস, খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা।
৮) স াদক, শাসন ও িহসাব শাখা, িষ ত  সািভস, খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা।
৯) সহকারী ত  অিফসার (শ.উ.), িষ ত  সািভস, খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা।
১০) টকিনক াল পা িসেপ  ও আইিস  ইনচাজ, িষ ত  সািভস, খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা। (এ দ েরর
ওেয়রসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা )
১১) া াম কিমউিনেকটর, িষ ত  সািভস, খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা।
১২) অিফস, নিথ।
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ড. রিজত সাহা রায় 
পিরচালক (ভার া )
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