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কিৃষই সমিৃ

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.২৫.০০২.৮৭.২১৫ তািরখ: 
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১১ অ হায়ণ ১৪২৬

িবষয়: “Training on Global Plan of Action Reporting and Collection, DocumentationTraining on Global Plan of Action Reporting and Collection, Documentation
of Plant Genetic Resources in Bangladeshof Plant Genetic Resources in Bangladesh”  শীষকশীষক  িশ েণিশ েণ  িরেসাসিরেসাস  ি কারি কার  ওও
পাঠদােনরপাঠদােনর  লকচারলকচার  নাটনাট  রণরণ  সংেগসংেগ।।

    উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জািতসংেঘর টকসই উ য়ন অিভ  ২.৫.১ অ সাের উি দ
কৗিলস দ সং হ, সংর ণ এবং ব ব াপনা অতীব জ রী। বাংলােদশ CBD এর া রকারী দশ িহেসেব

ITPGRFA এর আওতায় উি দ কৗিলস েদর তথ াবলী/ডাটা FAO এর দ  ছক অ যায়ী দান কের
আসেছ। Global Plan of Action  এর আওতায় বাংলােদেশর জাতীয় কিৃষ গেবষণা িসে েমর অ ভূ

িত ানসহ িবিভ  িব িবদ ালয় ও াইেভট স েরর Plant Genetic Resources এর সং হ, সংর ণ এবং
ব ব াপনা তথ ািদ FAO কতকৃ WIEWS ওেয়ব সাইেট আপেলাড চলমান রেয়েছ। Global Plan of
Action এর িরেপািটং, উি দ কৗিলস দ সং হ, সংর ণ এবং ব ব াপনা িবষেয় জাতীয় কিৃষ গেবষণা
িসে েমর অ ভূ  গেবষণা িত ানসহ িবিভ  িব িবদ ালয় ও াইেভট স েরর িব ানী/কমকতােদর দ তা
বিৃ র লে  আগামী ১৮-১৯ িডেস র ২০১৯ তািরেখ বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি েলর িশ ণ ভবেন ০২
িদনব ািপ িশ ণ কমশালা আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  িশ েণ আপনােক একজন িরেসাস ি কার িহেসেব
িনবাচন করা হেয়েছ। িশ েণ আপনার পাঠদােনর িবষয় “Plant Genetic Resources and its National
& International Perspective”  এবং “Characterization and Evaluation of Geographical
Indication Crops” | উি িখত পাঠদােনর িবষেয়র উপর লকচার নাট তির কের আগামী ১০ িডেস র, ২০১৯
তািরেখর মেধ  িবএআরিসেত রেণর অ েরাধ করা হেলা। উে খ , িশ কেদর লকচার নােটর সম েয়
একিট িনং ম া য়াল তরী কের িশ ণাথীেদর মেধ  িবতরণ করা হেব। ই- মইেল লকচার নাট পাঠােনার
িঠকানা: Zilani71@gmail.com; masalamsso@yahoo.com.
          িশ ণিট ভুােব বা বায়েন আপনার সািবক সহেযািগতা কামনা করিছ।

২৬-১১-২০১৯

ড. মাঃ মমতাজুল হক, া ন মখু  ব ািনক 
কমকতা
িপিজআরিস িবভাগ, িবএআরআই, গাজীপুর।

ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল

১



(ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।
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ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক 
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )
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