
িষই স ি

বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট (িবএসআরআই) 
ঈ রদী-৬৬২০, পাবনা। 

িষত  ও ফািমং িসে ম িবভাগ 
ঈ রদী-৬৬২০

ারক ন র: ১২.২৫.০০০০.০০৯.২৫.০০৯.১৭.১৪২ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২০

২০ আি ন ১৪২৭

িবষয:় মনমন   িতেবদনিতেবদন।।
মণকারীর নাম : ড. মা. জাহা ীর আলম

পদবী : ধান ব ািনক কমকতা ও িবভাগীয় ধান
িবভাগ : িষত  ও ফািমং িসে ম িবভাগ

তািরখ : ১২/০৬/২০২০ থেক ১৪/০৬/২০২০ পয
ান : ট িনয়া, রাজশাহী এবং াপাইনবাবগ ।

উে ঃ১।১.  নং িবএসআরআই/িপ-১০২/গেবষণা- এফএসআরিড-িবএসআরআই /২০২০/৯১০ তািরখ ১৭/০২/২০২০ ি . মাতােবক ট িনয়া, রাজশাহী
এবং াপাইনবাবগ  সিজনা, লািজনা, বারমািস আেমর চারা, কাগিজ ল র চারা ও অ া  ফেলর চারা য়/সং েহর জ  আসা যাওয়া এবং গেবষণা সং া
অ া  কাযািদ সা াদন।
২.  নং িবএসআরআই/িপ-১০২/ রিভ-গেবষণা/২০১৯/২৯৬ তািরখ ২৮/১০/২০১৯ ি . মাতােবক রাজশাহী এলাকায় “Improving Farm
Productivity through Sequential Intercropping with Chewing Varieties” শীষক গেবষণা ট  পিরদশন ও
িবিভ  উপা  সং হ এবং িবিবধ।
পযেব ণ ও সংি  িববরণী :
১২/০৬/২০২০ তািরখ সকাল ৮:০০ টায় িবএসআরআই, ঈ রদী থেক সরকাির গািড় যােগ রওনা হেয় সকাল ০৯:০০ টায় ট িনয়া পৗ◌ঁিছ। উপপিরচালক
ট িনয়া, পাবনা এর সােথ দখা কির এবং কাগিজ ল র চারা সহ িবিভ  চারার য়/সং েহর ব া কির। র ২.৩০ টায় ট িনয়া থেক রওনা হেয় িবকাল

৪.৩০ রাজশাহী ৗিছ এবং রাি  যাপন কির।
১৩/০৬/২০২০ তািরখ সকাল ৮.০০ টায় রাজশাহী এলাকায় “Improving Farm Productivity through Sequential
Intercropping with Chewing Varieties” শীষক গেবষণা ট  পিরদশন ও িবিভ  উপা  সং হ কির। ফল গেবষণা রাজশাহী থেক
বারমািস আেমর চারা, সিজনা, লািজনা সহ িবিভ  ফেলর চারার য়/সং েহর ব া কির। িবকাল ৪:০০ টায় রাজশাহী থেক রওনা হেয় িবকাল ৫.০০
াপাইনবাবগ  ৗিছ এবং কাজ শেষ রাি  যাপন কির।

১৪/০৬/২০২০ তািরখ সকাল ৯:০০ টায় উপপিরচালক ক ান র াপাইনবাবগ  এর সােথ দখা কির এবং িবিভ  চারার য়/সং েহর ব া কির। র
২:৩০ টায় াপাইনবাবগ  হেত িবএসআরআই, ঈ রদীর উে ে  রওনা হই এবং িবকাল ০৪:৩০ টায় িবএসআরআই, ঈ রদী পৗ◌ঁিছ। 

১১-১০-২০২০

ড. মা. জাহা ীর আলম, ধান ব ািনক কমকতা ও িবভাগীয় ধান, 
িষত  ও ফািমং িসে ম িবভাগ, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট 

(িবএসআরআই)

ড. মা. আমজাদ হােসন
মহাপিরচালক

ফান: ০৭৩২৬৬৩৬২৮
ফ া : ০৭৩২৬৬৩৮৮৮

ইেমইল: bsri@bsri.gov.bd

১১-১০-২০২০
ড. সমিজৎ মার পাল 

পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয় )
১


