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িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা
ইনি উট
৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র,
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট

ফান: 02-49272104
ইেমইল: dgnata14@gmail.com
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৫) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ গম ও া
গেবষণা ইনি উট, িদনাজ র
৬) মহাপিরচালক (ভার া ), বাংলােদশ পরমা িষ গেবষণা
ইনি উট
৭) িনবাহী চয়ার ান (ভার া ), বাংলােদশ িষ গেবষণা
কাউি ল
৮) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজী র।
৩) কাস কা-অিড েনটর, নাটা, গাজী র।
৪) অিফস কিপ।
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