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িবষয:় ““বাংলােদশবাংলােদশ   জ ানালজানাল   অবঅব   এি কালচারএি কালচার ” (” ( িবেজএিবেজএ) (ISBN 0253-5408) ) (ISBN 0253-5408) এএ  ছাপােনারছাপােনার   জজ
ব ািনকব ািনক  িনবিনব   আহবানআহবান   সেসে ।।

   উপ  িবষেয়র আেলােক আপনার অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল’র িষ ত
ক  হেত কািশত “বাংলােদশ জানাল অব এি কালচার” (িবেজএ) ষা ািসক গেবষণা কাশনা বতমােন িনয়িমতভােব
কািশত হে । উ  জানােলর ৪৭ (১)তম ভ ম (জা য়াির- ন ২০২২) এ কােশর জ  িবিভ  গেবষণা িত ােনর
িষ ও িষ সংি  িবষেয় গেবষণা িনব  আহবান করা যাে । িবেজএ জানােলর লখক িনেদিশকা (Author

Guideline)  এর এক  কিপ সং  করা হেলা।
  আপনার িত ােনর সকল িব ানী ও গেবষকেদর িবষয়  অবিহত করার জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।
সং ি ঃ বণনা মাতােবক।

৯-৫-২০২২

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়) :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন, 
৪৯-৫১ িদল শা বা/এ, মিতিঝল ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, 
খামারবািড়,ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ) বাংলােদশ িষ 
গেবষণা ইনি উট, জয়েদব র,গাজী র
৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি উট, জয়েদব র,গাজী র।
৫) মহাপিরচালক (ভার া ), বাংলােদশ পরমা  িষ 
গেবষণা ইনি উট, ময়মনিসংহ
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা 
ইনি উট (িবএসআরআই), ঈ রদী,পাবনা।
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি উট, 
ময়মনিসংহ।
৮) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ািণস দ 
গেবষণা ইনি উট, সাভার,ঢাকা।

ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার
িনবাহী চয়ার ান
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৯) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালক এর 
দ র, বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট, 
িদনাজ র।
১০) মহাপিরচালক ( ন দািয় ), বাংলােদশ পাট 
গেবষণা ইনি উট, মািনক িময়া এিভিনউ,ঢাকা।
১১) মহাপিরচালক (ভার া ), ি কা স দ উ য়ন 
ইনি উট, খামারবািড় রাড, ফামেগট, ঢাকা।
১২) পিরচালক (ভার া ), িষ ত  সািভস, খামারবািড়, 
ফামেগট, ঢাকা।
১৩) পিরচালক (গেবষণা ও িশ ণ) (অিতির  দািয় ), 
বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট, 
রাজশাহী
১৪) িনবাহী পিরচালক (চলিত দািয় ), লা উ য়ন বাড, 
খামারবািড় রাড, ফামেগট, ঢাকা।
১৫) পিরচালক (ভার া ), পিরচালেকর দ র, বাংলােদশ 
বন গেবষণা ইনি উট, চ াম।
১৬) পিরচালক, বাংলােদশ চা গেবষণা ইনি উট, 

ম ল, মৗলভীবাজার।
১৭) পিরচালক, বাউেরস, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ -২২০২।
১৮) ডীন, িষ অ ষদ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ -২২০২।
১৯) ডীন, প পালন অ ষদ, বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২।
২০) ডীন, িষ অথনীিত ও ামীণ সামািজক িব ান 
অ ষদ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ-২২০২ ।
২১) ডীন, িষ েকৗশল ও কািরগির অ ষদ, বাংলােদশ 

িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২।
২২) ডীন, মৎ  অ ষদ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ -২২০২।
২৩) ডীন, ভেটিরনাির সােয়  অ ষদ, বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২।
২৪) ভাইস-চ াে লর, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ -২২০২।
২৫) ভাইস-চ াে লর, ব ব  শখ িজ র রহমান িষ 
িব িব ালয়, সালনা, গাজী র-১৭০৩।
২৬) ভাইস-চ াে লর, শেরবাংলা িষ িব িব ালয়, 
শেরবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
২৭) ভাইস-চ াে লর, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।
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২৮) পিরচালক, ইনি উট অব বােয়ালিজক াল সােয় , 
রাজশাহী, িব িব ালয়, রাজশাহী।
২৯) ভাইস-চ াে লর, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।
৩০) ভাইস-চ াে লর, চ াম িব িব ালয়, চ াম।
৩১) ভাইস-চ াে লর, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, 
সাভার, ঢাকা।
৩২) ভাইস-চ াে লর, হাজী দােনশ িব ান ও ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র।
৩৩) ভাইস-চ াে লর, প য়াখালী িব ান ও ি  
িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী।
৩৪) ভাইস-চ াে লর, িসেলট িষ িব িব ালয়, 
িসেলট।।
৩৫) ভাইস-চ াে লর, লনা িব িব ালয়, লনা।
৩৬) ভাইস-চ াে লর, চ াম ভেটিরনাির এ  এিন াল 
সােয়ে স িব িব ালয়, চ াম।
৩৭) সদ  পিরচালক, শ  িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
গেবষণা কাউি ল
৩৮) সদ  পিরচালক, া িতক স দ ব াপনা 
িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল
৩৯) সদ  পিরচালক, মৎ  িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
গেবষণা কাউি ল
৪০) সদ  পিরচালক, ািণস দ িবভাগ, বাংলােদশ 

িষ গেবষণা কাউি ল
৪১) সদ  পিরচালক, শাসন ও অথ িবভাগ, বাংলােদশ 

িষ গেবষণা কাউি ল
৪২) সদ  পিরচালক, পিরক না ও ায়ন িবভাগ, 
বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল
৪৩) সদ  পিরচালক, িষ অথনীিত ও ামীণ সমাজ 
িব ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, কি উটার এ  িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল
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ড. কিবর উি ন আহেমদ 

পিরচালক
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