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ি কা িব ান িবভাগ
ন র ১২.২৪.০০০০.৪০৩.২৯.০০১.২২.১০২ তািরখ: 

২২ নেভ র ২০২২

৭ অ হাযণ় ১৪২৯

সিমনার না শ

িবষয:় স িমনারসিমনার   না শনা শ

আগামী ২৩ নেভ র ২০২২ি . তািরখ রাজ ধবার সকাল ১১.০০ ঘ কায় Zoom platform এ এক  সিমনার
অ ি ত হেব। উ  সিমনাের িবনা’র ধান কাযালেয়র িব ানীগণেক যথাসমেয় ণীকে  উপি ত থাকা এবং
উপেক স হ ও আ িলক গেবষণা কে র িব ানীগণেক Zoom এ- সং  থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা।

 
সিমনােররসিমনােরর   িশেরানামিশেরানাম ::

“IMPROVING RICE YIELD (IMPROVING RICE YIELD (Oryza sativaOryza sativa L.) AND SELECTED SOIL L.) AND SELECTED SOIL
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES USING ORGANICPHYSICOCHEMICAL PROPERTIES USING ORGANIC
AMENDMENTS UNDER WATER-SAVING IRRIGATIONAMENDMENTS UNDER WATER-SAVING IRRIGATION”

উপ াপনায়উপ াপনায় : : ড.ড.  আহেমদআহেমদ   েমরীেমরী  আশফ া লআশফা ল  হকহক
                                উ তনউ তন   ব া িনকব ািনক  কমকতাকমকতা   এবংএবং  ভার াভার া   কমকতাকমকতা
                                িবনািবনা   উপেকউপেক , ,  াপাইনবাবগাপাইনবাবগ ।।

Zoom link:Zoom link:
Topic: Seminar 
Join URL: https://bdren.zoom.us/j/63617393662 
Session ID: 63617393662 
Session Start time: 2022-11-23 11:00:00 
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ড. মাহা দ মাহ ল হক
ঊ তন ব ািনক কমকতা ও ফাকাল পেয় ,

সিমনার আেয়াজন কিম

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ সহকাের)
৭) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) সকল িব ানী ২০২২

২


