
 

 

 

‘কৃষিই সমৃষি’ 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি তথ্য সাষভ িস 

খামারবাষি, ঢাকা-১২১৫ 

www.ais.gov.bd 

 

  

 

স্মারক নম্বর: ১২.০৫.০০০০.০০৩.৯৯.০০১.১৯.১৭                

 

 

ষবিয়: ষবশ্ব খাদ্য ষেবস উপলদযে প্রকাষশতব্য মাষসক ‘কৃষিকথা’ কাষতিক ১৪২৮ ষবদশি সাংখ্যায় ললখা আহ্বান। 

 

           উপর্য িক্ত ষবিদয়র পষরদপ্রষযদত ১৬ অদটাবর ষবশ্ব খাদ্য ষেবস ২০২১ পালন উপলদযে মাষসক ‘কৃষিকথা’ কাষতিক ১৪২৮ 

সাংখ্যাটি ষবদশি সাংখ্যা ষিদসদব প্রকাদশর উদদ্যাগ লনয়া িদয়দে। ষবশ্ব খাদ্য ষেবদসর এবাদরর প্রষতপাদ্য- ‘‘Our actions are 

our future. Better production, better nutrition, a better environment and a 

better life’’. এর বাাংলা অনুবাে/ভাবাথ ি ষনম্নরূপ যা বাাংলা একাদেষম অনুবাে কদর লপ্ররণ কদরদেন।  

 

আমাদের কম িই আমাদের ভষবষ্যৎ। 

ভাদলা উৎপােদন ভাদলা পুষি আর ভাদলা পষরদবদশই উন্নত জীবন।  

 

            উপদরাক্ত প্রষতপাদদ্যর আদলাদক আপষন/আপনার প্রষতষ্ঠান িদত একটি ললখা বাাংলায় Sutonny MJ ফদে প্রষমত     বাাংলা 

অনুযায়ী ১২০০ লথদক ১৫০০ শদের মদে ( ললখা সাংষিি েষব) আগামী ০২/০৯/২০২১ তাষরখ ষবকাল ৫.০০ টার 

মদে editor@ais.gov.bd ও ass.editorais21@gmail.com ই-দমইল ঠিকানায় লপ্ররদণর জন্য ষবদশিভাদব 

অনুদরাধ করা িদলা।   

 

 আশা কষর কৃিদকর জীবনমান উন্নয়দন এবাং কৃষিদক দুব িার গষতদত ষনদয় লযদত উদেখদযাগ্য ভূষমকা পালন করদব।  

 

 

১৯-৮-২০২১ 

কাষতিক চন্দ্র চক্রবতী 

পষরচালক 

 

 

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

১) কৃষিষবে লমা. িাষমদুর রিমান, সেস্য, এষপএ পুল, কৃষি মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন মিাপষরচালক, ষেএই)। 

২) লচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ষনরাপে খাদ্য কর্তিপয. ৭১-৭২, ইস্কাটন গাদে িন, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা। 

৩) লচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কদপ িাদরশন, ষেলকুশা, মষতষিল, ঢাকা। 

৪) ষনব িািী পষরচালক, বাাংলাদেশ ফষলত পুষি গদবিণা ও প্রষশযণ ইনষিটিউট, মাষনকষময়া এষভষনউ, ঢাকা। 

৫) ষনব িািী পষরচালক, বদরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তিপয, উপশির, রাজশািী। 

৬) ষনব িািী লচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৭) মিাপষরচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অষধেপ্তর, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৮) মিাপষরচালক, কৃষি ষবপণন অষধেপ্তর, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৯) মিাপষরচালক, বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা ইনষিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর। 

১০) মিাপষরচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবিণা ইনষিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর। 

 

    তাষরখ:  
৪ ভাদ্র ১৪২৮ 

১৯ আগি ২০২১ 



১১) মিাপষরচালক, বাাংলাদেশ পাট গদবিণা ইনষিটিউট, মাষনকষময়া এষভষনউ, ঢাকা। 

১২) মিাপষরচালক, বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবিণা ইনষিটিউট, ঈশ্বরেী, পাবনা। 

১৩) মিাপষরচালক, বাাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গদবিণা ইনষিটিউট, ময়মনষসাংি। 

১৪) মিাপষরচালক, বাাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গদবিণা ইনষিটিউট, নষশপুর, ষেনাজপুর। 

১৫) মিাপষরচালক, জাতীয় কৃষি প্রষশযণ একাদেমী (নাটা), গাজীপুর। 

১৬) মিাপষরচালক, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবিণা ইনষিটিউট, ময়মনষসাংি। 

১৭) মিাপষরচালক, মৎস্য অষধেপ্তর, রমনা, ঢাকা। 

১৮) মিাপষরচালক, প্রাষণসম্পে অষধেপ্তর, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

১৯) মিাপষরচালক, বাাংলাদেশ প্রাষণসম্পে, গদবিণা ইনষিটিউট, সাভার, ঢাকা। 

২০) মিাপষরচালক, মৃষিকা সম্পে উন্নয়ন ইনষিটিউট, ফাম িদগট, ঢাকা। 

২১) মিাপষরচালক, খাদ্য অষধেপ্তর, ১৬ আব্দুল গষন সিক, ঢাকা। 

২২) ব্যবস্থাপনা পষরচালক, িদট িক্স ফাউদেশন, লসচ ভবন, ২২ মাষনক ষময়া এষভষনউ, ঢাকা। 

২৩) ষনব িািী পষরচালক, তুলা উন্নয়ন লবাে ি, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

২৪) পষরচালক, বীজ প্রতেয়ন এদজিী, জয়দেবপুর গাজীপুর। 

২৫) জনাব খাদলো খাতুন, প্রধান পুষি কম িকতিা, বারদেম শািাবাগ, ঢাকা। 

২৬) প্রধান ববজ্ঞাষনক কম িকতিা, ফল গদবিণা লকন্দ্র, বাষর, ষবদনােপুর, রাজশািী। 

২৭) জনাব . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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১) মাননীয় মন্ত্রী মদিােদয়র একান্ত সষচব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সষচবালয়, ঢাকা। 

২) ষসষনয়র সষচব মদিােদয়র একান্ত সষচব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সষচবালয়, ঢাকা। 

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

৪) উপ-পষরচালক (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) সম্পােক, প্রশাসন ও ষিসাব শাখা, কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

৯) আঞ্চষলক লবতার কৃষি তথ্য অষফসার, কৃষি তথ্য সাষভ িস, আঞ্চষলক অষফস, চট্টগ্রাম/খুলনা/ষসদলট/রাংপুর। 

১০) আঞ্চষলক কৃষি তথ্য অষফসার, কৃষি তথ্য সাষভ িস, আঞ্চষলক অষফস, রাঙ্গামাটি/কুষমো/বষরশাল/রাজশািী/ঢাকা। 

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

অনুদরাধ করা িদলা ) 

১২) সিকারী সম্পােক, প্রশাসন ও ষিসাব শাখা, কৃষি তথ্য সাষভ িস, খামারবাষি, ফাম িদগট, ঢাকা। 

১৩) সিকারী তথ্য অষফসার, কৃষি তথ্য সাষভ িস, আঞ্চষলক অষফস, ময়মনষসাংি/পাবনা। 

১৪) অষফস, নষথ। 

 

১৯-৮-২০২১ 

কাষতিক চন্দ্র চক্রবতী 

পষরচালক 

 

 

    তাষরখ:  
৪ ভাদ্র ১৪২৮ 

১৯ আগি ২০২১ 


