
টিওসি, পসিচালক (গবেষণা) এি দপ্তি, সি 

সেবদবে প্রসেক্ষণ সিসিনাি কনফাবিন্স এি তথ্য ২০২২ 

 

প্রসেক্ষণ /কি মোলা এি নাি সিয়াদ 

(শুরু হবত সেষ 

এি তাসিখ) 

িংস্থা ও সদবেি 

নাি 

অংেগ্রহনকািীি 

নাি ও পদেী 

“25
th

 RS & GIS PG 

Diploma Course” 

৩১ িাচ ম ২০২২ 

হবত ১০ জুলাই 

২০২২ 

Indian 

Institute of 

Remote 

Sensing 

ISRO, 

Dehradun, 

India 

সিচ ও পাসন ব্যেস্থাপনা 

সেভাবগি  সিসনয়ি িাইসিসফক 

অসফিাি সিাাাে সিতািা 

ইয়ািসিন 

“Operational procedures 

for preparation of 

agromet advisories: 

knowledge and 

experiences sharing’’       

      

৩০ সি হবত ০৩ 

জুন ২০২২ 

                           , 

                  ; 

 

                        

      ,                   

              

 

“Gender-responsive Plant 

Breeding and Seed 

Systems Course”       

      

১২        

২০২২      ১৭ 

       ২০২২ 

                             

        ;  

 

                        

                       

“John Dillon Fellowship 

(JDF) Program for 

Professional 

Development funded by 

the Australian Center for 

International 

Agricultural Research 

(ACIAR)’’             

০৩        

২০২২      ০৮ 

       ২০২২ 

অবেসলয়া সিা. সেলাল সহাবিন, এিএিও, 

সিচ ও পাসন ব্যেস্থাপনা সেভাগ;  

 

ফািজানা নওিীন, এিএিও, 

কীটতত্ত্ব সেভাগ 

 

Training-cum-

Postdoctoral Fellow 

(Research Associate সহিাবে) 

২১ সিবেম্বি, 

২০২২ হবত ২২ 

সিবেম্বি, ২০২৪ 

Louisiana 

State 

University, 

USA 

ড. সিাে পান্না আলী, এিএিও, 

কীটতত্ত্ব সেভাগ 

 

TropAg International 

Agricultural Conference 

2022 

৩১        

২০২২      ০২ 

      ২০২২ 

অবেসলয়া                      . 

   :                ;  

                          

 .            ;  

                          

 .                   



প্রসেক্ষণ /কি মোলা এি নাি সিয়াদ 

(শুরু হবত সেষ 

এি তাসিখ) 

িংস্থা ও সদবেি 

নাি 

অংেগ্রহনকািীি 

নাি ও পদেী 

5
th

 Organic Asia 

Congress 2022 (IFOMA-

Asia) 

১৩-১৫        

২০২২ 

                                    

             :           

     

Short Course on 

Application for Disaster 

Risk Management with 

Emphasis on Flood and 

Landslide for Asia 

Pacific Region 

২১       ২০২২ 

     ০২        

২০২২ 

                          

                       

Shimadzu 3rd Global 

Food Summit 2022  

০১– ২  নবভম্বি  

২০২২ 

সিঙ্গাপুি ড. সিা: নজমুল োিী, 

সপএিও, কীটতত্ত্ব সেভাগ 

ড. হােীবুল োিী িসজে, এিএিও, 

েস্যিান ও পুসি সেভাগ 

UKRI GCRF South Asia 

Nitrogen Hub (SANH) 

Annual Meeting 

২৭ নবভম্বি ২০২২ 

হবত ০১ সডবিম্বি 

২০২২ 

িালদ্বীপ         (      ) (     

     )  .         

          ;  

মৃসিকা সেজ্ঞান সেভাবগি 

সপ্রসন্সপাল িাইসিসফক অসফিাি,  

ড রবহ আসিনুন নাহাি;  

                          

 .            

Short Course on 

Application for Disaster 

Risk Management with 

Emphasis on Flood and 

Landslide for Asia 

Pacific Region (প্রসেক্ষণ) 

২১ নবভম্বি ২০২২ 

সেবক ০২ সডবিম্বি 

২০২২ 

ভািত কৃসষ পসিিংখ্যান সেভাবগি 

এিএিও সিাে আেদুল্লাহ আসজজ 

 

সেবদবে প্রসেক্ষণ, সিসিনাি, কনফাবিন্স এি তথ্য: নবভম্বি ২০২২ 

 

প্রসেক্ষণ, সিসিনাি, কনফাবিন্স  

এি নাি 

সিয়াদ 

(শুরু হবত সেষ এি 

তাসিখ) 

িংস্থা ও সদবেি 

নাি 

অংেগ্রহনকািীি 

নাি ও পদেী 

TROPAG International 

Agriculture Conference 

in Australia 

৩১.১০.২০২২ হবত 

০২.১১.২০২২ 

অবেসলয়া মৃসিকা সেজ্ঞান সেভাবগি 

এিএিও, ড  এি এি িসফজুল 

ইিলাি 

Shimadzu 3rd Global 

Food Summit 2022  

১– ২ নবভম্বি  সিঙ্গাপুি কীটতত্ত্ব সেভবগি সপএিও, ড  সিা

নজমুল োিী; 



২০২২ েস্যিান ও পুসি সেভবগি 

এিএিও, ডিসজে  হােীবুল োিী  

UKRI GCRF South Asia 

Nitrogen Hub (SANH) 

Annual Meeting 

২৭ নবভম্বি ২০২২ 

হবত ০১ সডবিম্বি 

২০২২ 

িালদ্বীপ পসিচালক চলসত  (গবেষণা)

দাসয়দ, ড  সিাহাহদ 

খাবলজ্জকুািান; 

মৃসিকা সেজ্ঞান সেভাবগি 

সপ্রসন্সপাল িাইসিসফক অসফিাি,  

ড রবহ আসিনুন নাহাি 

Short Course on 

Application for Disaster 

Risk Management with 

Emphasis on Flood and 

Landslide for Asia 

Pacific Region (প্রসেক্ষণ) 

২১ নবভম্বি ২০২২ 

সেবক ০২ সডবিম্বি 

২০২২ 

ভািত কৃসষ পসিিংখ্যান সেভাবগি 

এিএিও সিাে আেদুল্লাহ আসজজ 

 

 


