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ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট (স্টি) এয াংদগ ভাঠ ম যাদেয কাম যারদেয ২০১৭-১৮ 

অথ যফছদযয ফাস্টল যক কভ যম্পাদন চুস্টি স্বাক্ষয াংক্রান্ত তথ্য 

 

 :       /      

    

 

                             

       /আঞ্চস্টরক, জজরা ও উদজরা ম যাদেয 

অস্টপদয নাভ 

           

      

    

স্টি’য আঞ্চস্টরক কাম যারেমূ

০১    আঞ্চস্টরক কাম যারে, ফস্টযার ১৫    ২০১৭  

০২    আঞ্চস্টরক কাম যারে, বাঙ্গা, পস্টযদপুয ১৫    ২০১৭  

০৩    আঞ্চস্টরক কাম যারে, কুস্টভল্লা ১৫    ২০১৭  

০৪    আঞ্চস্টরক কাম যারে, স্টফগঞ্জ ১৫    ২০১৭  

০৫    আঞ্চস্টরক কাম যারে, যাজাী ১৫    ২০১৭  

০৬    আঞ্চস্টরক কাম যারে, যাংপুয ১৫    ২০১৭  

০৭    আঞ্চস্টরক কাম যারে, াতক্ষীযা ১৫    ২০১৭  

০৮    আঞ্চস্টরক কাম যারে, জানাগাজী, জপনী ১৫    ২০১৭  

০৯    আঞ্চস্টরক কাম যারে, কুস্টিো ১৫    ২০১৭  

স্টি’য স্টফবাগ/াখা/প্রকল্পমূ 

১০    উস্টিদ প্রজনন স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

১১    জজফ প্রমৄস্টি স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

১২    জকৌস্টর ম্পদ ও ফীজ স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

১৩    স্যভান ও পুস্টি স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

১৪    াইস্টিড যাই স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

১৫    কৃস্টলতত্ত্ব স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

১৬    মৃস্টিকা স্টফজ্ঞান স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

১৭    জচ ও াস্টন ব্যফস্থানা স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

১৮    উস্টিদ াযীযতত্ত্ব স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

১৯    উস্টিদ জযাগতত্ত্ব স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

২০    কীটতত্ত্ব স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

২১    ধানস্টবস্টিক খাভাযস্টফন্যা স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

২২    কৃস্টল অথ যনীস্টত স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

২৩    কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

২৪    খাভায ব্যফস্থানা স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

২৫    খাভায মন্ত্রাস্টত ও পরদনািয প্রমৄস্টি স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

২৬    কাযখানা মন্ত্রাস্টত ও যক্ষণাদফক্ষন স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  
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২৭    পস্টরত গদফলণা স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

২৮    প্রস্টক্ষণ স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

২৯    প্রান ও াধাযণ স্টযচম যা স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

৩০    স্টযকল্পনা ও মূল্যােন স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

৩১    অথ য ও স্টাফ াখা ১৫    ২০১৭  

৩২    ইভাযত ও স্টনভ যাণ স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

৩৩    প্রকানা ও জনাংদমাগ স্টফবাগ ১৫    ২০১৭  

৩৪    জিায াখা ১৫    ২০১৭  

৩৫    রাইদিস্টয াখা ১৫    ২০১৭  

৩৬    মানফান াখা ১৫    ২০১৭  

৩৭    ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউদটয জবৌত সুস্টফধাস্টদ 

ও গদফলণা কাম যক্রভ বৃস্টিকযণ প্রকল্প 

১৫    ২০১৭  

৩৮    ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউদটয  াইস্টিড ধান 

গদফলণা দক্ষতা বৃস্টি প্রকল্প 

১৫    ২০১৭  

৩৯    ট্রান্সপযস্টভাং যাই স্টিস্টডাং প্রকল্প ১৫    ২০১৭  

 

 

 

 

 


