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ারক ন র: ১২.০০.০০০০.০১৫.৪৪.০১৩.১৮.৪৯ তািরখ: 
১৫ জলুাই ২০২০

৩১ আষাঢ় ১৪২৭

িবষয়: কিৃষকিৃষ  ম ণালেয়রম ণালেয়র  ইউিটউবইউিটউব  চ ােনেলরচ ােনেলর  চারণাচারণা  বিৃ করণবিৃ করণ।।

 
   উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, কিৃষ ম ণালেয়র ইউিটউব চ ােনল ‘সমিৃ রসমিৃ র  অ যা ায়অ যা ায়  কিৃষকিৃষ’- ত
কিৃষ স িকত িবিভ  িভিডও কাশ করা হয়। চ ােনলিট িভউ, সাবস াইব, শয়ার ও কেম ট কের সমৃ করার

েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

    একইসােথ ‘সমিৃ র অ যা ায় কিৃষ’ চ ােনলিট সমৃ  করার জ  দ র সং ােক ণগত মােনর কিৃষ চাষাবাদ,
কিৃষ যিু , কিৃষেত সাফল  , কিৃষ স িকত িভিডও তির কের তা এ ম ণালেয় জ রী িভি েত রণ করার
ব ব া হেণর  জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

চ ােনল িলংক https://www.youtube.com/channel/UCqiVY_MHLn5gpgzIjt16O8g

 

১৫-৭-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) মহাপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র।
২) িনবাহী চয়ারম ান, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা 
কাউি ল।
৩) চয়ারম ান, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কিৃষ 
উ য়ন কেপােরশন।
৪) মহাপিরচালক, কিৃষ িবপণন অিধদ র।
৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ 
কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট।
৬) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি িটউট।
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা 
ইনি িটউট।
৮) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ 

মাঃ ইসলামলু শখ
সহকারী া ামার-২

ফান: ৯৫৪৬২৮৭
ইেমইল: ap2@moa.gov.bd

১



পরমাণু কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট।
৯) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা 
ইনি িটউট (িবএসআরআই)।
১০) মহাপিরচালক, জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডিম 
(নাটা)।
১১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গম ও ভু া গেবষণা 
ইনি িটউট, িদনাজপুর।
১২) িনবাহী পিরচালক , িনবাহী পিরচালক- এর দ র, 
বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি িটউট (বারটান)।
১৩) িনবাহী পিরচালক, তলুা উ য়ন বাড।
১৪) িনবাহী পিরচালক , বের  ব মখুী উ য়ন 
কতপৃ ।
১৫) পিরচালক, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট।
১৬) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী।
১৭) পিরচালক, কিৃষ তথ  সািভস।

ারক ন র: ১২.০০.০০০০.০১৫.৪৪.০১৩.১৮.৪৯/১(২) তািরখ: ৩১ আষাঢ় ১৪২৭
১৫ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিতর জ : 
১) যু সিচব, শাসন অিধশাখা ও িচফ ইেনােভশন অিফসার, কিৃষ ম ণালয়।
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, কিৃষ ম ণালয়।

১৫-৭-২০২০

মাঃ ইসলামলু শখ 
সহকারী া ামার-২

  কিৃষই সমিৃ বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিডিস) 
কিৃষ ভবন 

৪৯-৫১, িদল শা বা/এ, ঢাকা 
জনসংেযাগ িবভাগ 

www.badc.gov.bd

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৭.০৬.০০১.১৭.৪১ তািরখ: 
২১ জলুাই ২০২০

৬ াবণ ১৪২৭

কিৃষ ম ণালেয়র ইউিটউব চ ােনেলর চারণা বিৃ করণ সে  সকেলর অবগিত/ েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
রণ করা হেলা।

২২-৭-২০২০

২



.......................িবভাগীয় ধান (সকল) , িবএিডিস।
মাঃ জলুিফকার আলী
জনসংেযাগ কমকতা

ফান: ৯৫৫২২৫৬
ইেমইল: prdbadc@gmail.com

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৭.০৬.০০১.১৭.৪১/১(৬) তািরখ: ৬ াবণ ১৪২৭
২১ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) সহকারী ব ি গত কমকতা, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন

২২-৭-২০২০
মাঃ তাফােয়ল আহমদ 
উপজনসংেযাগ কমকতা

৩


