
টিওসি, পসিচালক (গবেষণা) এি দপ্তি, সি 

আভ্যন্তসিন ওয়াককশপ/সিসিনাি এি তথ্য ২০২২ 

 

ক্রসিক 

নং 

ওয়াককশপ/ সিসিনাি এি নাি ওয়াককশপ/ 

সিসিনাি এি 

সিয়াদ 

িংস্থা অংশগ্রহনকািীি 

িংখ্যা 

১ PBRG এি আওতায় ‘‘Analysis of 

Agricultural Policy on Food 

System and Rural 

Development in 

Bangladesh: Case of Haor 

Area (Wetland) 

Management Practice (ID: 

158) শীষ কক উপ -রকবকি PCR 

পর্ কাবলাচনা কি কশালা 

২৮ সেব্রুয়াসি 

২০২২ 

োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৪ 

২ ‘োংলাবদশ উত্তি কৃসষ চচ কা নীসতিালা ২০২০’ 

োস্তোয়বন রণীত কি কপসিককনা অেসহতকিণ 

ও পর্ কাবলাচনা কি কশালা 

িাচ ক ২০২২ োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৪ 

৩ এনএটিসপ-২ রকবকি িয়িনসিংহ অঞ্চবলি 

জন্য সিিাি ক-এক্সবেনশন সলংবকজ 

সজািদািকিণ শীষ কক কি কশালা 

২৯ িাচ ক ২০২২ অনলাইন ২ 

৪ Dhaka Food Agenda 

2041 শীষ কক কি কশালা 

২৩-২৪ িাচ ক 

২০২২ 

ঢাকা ১ 

৫ USAID এি োংলাবদবশ োস্তোয়নাধীন 

কার্ কক্রবিি সেষবয় Portfolio 

Review Meeting 

৩০-৩১ িাচ ক 

২০২২ 

ঢাকা ১ 

৬ Preparatory Meeting for 

Bangladesh Delta Plan 

Conference 2022 

১০-১১ সি 

২০২২ 

ঢাকা ১ 

৭ 4IR Implementation in 

Agriculture: Challenges 

and the Way Forward শীষ কক 

সিসিনাি 

১১ এসরল 

২০২২ 

জাতীয় কৃসষ রসশক্ষণ 

একাবেসি (নাো), 

গাজীপুি 

২ 

৮ Workshop to review and 

provide on the draft NAP 

(National Adaptation Plan)  

২০-২১ এসরল 

২০২২ 

BRAC CDM, 

Rajendrapur 

১ 

 

৯ ‘Seminar on Natural 

Disaster: Bridging of Early 

Warning and Early Action 

Decision Making’ সেষবয় সিসিনাি 

২০ এসরল 

২০২২ 

ঢাকা ২ 

১০ অষ্টি পঞ্চোসষ কক পসিককনা ও এিসেসজ 

োস্তোয়ন শীষ কক রসশক্ষণ কি কশালা 

২১ ও ২৪ 

এসরল ২০২২ 

িাধািণ অর্ কনীসত সেভ্াগ, 

ঢাকা 

১ 

১১ অসধক উৎপাদনশীল সেসভ্ন্ন েিবলি হাইসিে 

(F1) জাত উদ্ভােন ও কৃষক পর্ কাবয় িম্প্রিািণ 

৩০ সি ২০২২ োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৪ 



ক্রসিক 

নং 

ওয়াককশপ/ সিসিনাি এি নাি ওয়াককশপ/ 

সিসিনাি এি 

সিয়াদ 

িংস্থা অংশগ্রহনকািীি 

িংখ্যা 

সেষয়ক কি কশালা 

১২ ‘‘ইনসিে ট্রায়াল মূল্যায়ন কার্ কক্রি 

সজািদািকিণ’’ সেষয়ক কি কশালা 

৩০ সি ২০২২ ঢাকা ২ 

১৩ Sustainable Land 

Management(SLM) শীষ কক Na

tional convention 

৩০ সি ২০২২ ঢাকা ১ 

১৪ আধুসনক রযুসিি িাধ্যবি কৃষক পর্ কাবয় 

উন্নতিাবনি ধান, গি ও পাে েীজ উৎপাদন, 

িংিক্ষণ ও সেতিণ রকবকি জাতীয় কি কশালা 

৫-৬ জুন ২০২২ োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

২ 

১৫ জাতীয় জীেরযুসি নীসত-২০১২ এি আবলাবক 

উসদ্ভদ জীেরযুসি কাসিগসি কসিটি ও িংসিষ্ট 

রসতষ্ঠান কর্তকক রণীত িধ্য ও দীর্ কবিয়াদী 

জীেরযুসি সেষয়ক গবেষণা পর্ কাবলাচনা 

কি কশালা 

০৬ জুন ২০২২ োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৫ 

১৬ ‘Sensitization Workshop on 

Data Leadership’ শীষ কক চাি 

কি কশালা 

সি -জুন ২০২২ োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

১০ 

১৭ Ratoon Rice Workshop 

(Regional Expert 

Consultation Workshops on 

Transforming towards 

Resilient, Sustainable, 

Profitable, and Inclusive 

Rice-Based Agri-Food 

Systems in Asia) শীষ কক কি কশালা   

জুন ২০২২ অনলাইন ১ 

 

১৮ Validation of NATA 

Training Courses 

শীষ কক ওয়াককশপ 

০৯ জুন, ২০২২ জাতীয় কৃসষ রসশক্ষণ 

একাবেসি (নাো), 

গাজীপুি 

৩ 

১৯ Achieving Sustainable 

Development Goals: 

Financial Inclusion and 

Transformation শীষ কক  রসশক্ষণ 

কি কশালা 

১৩-২২ জুন 

২০২২ 

অনলাইন ২ 

২০ South Asia Biosafety 

Program (ASBP) আবয়াসজত, 

“Biotechnology Outreach 

Conference” 

১৪-১৫ জুন 

২০২২ 

োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৭ 

২১ Juno Science Policy for 

Agriculture, food & Climate 

Change Workshop. 

২৩ জুন ২০২২ োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

২ 

২২ Review of Socio-Economic 

Research Progress (2021-

১৫ জুন, ২০২২ োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৩ 



ক্রসিক 

নং 

ওয়াককশপ/ সিসিনাি এি নাি ওয়াককশপ/ 

সিসিনাি এি 

সিয়াদ 

িংস্থা অংশগ্রহনকািীি 

িংখ্যা 

22) and Future Research 

Program (2022-23) of 

NARS Institutes শীষ কক কি কশালা 

২৩ Regional Workshop on 

Application of Multi-Scale 

Forecast in Rice Crop 

Production. (ARRCC 

Program)  

১৮ জুন, ২০২২ BRAC CDM, 

Rajendrapur 

১৫ 

২৪ কৃসষ গবেষণাি অগ্রাসধকাি সক্ষত্র সনে কাচবন 

আঞ্চসলক কি কশালা 

১৯ জুন ২০২২ পো, িাজশাহী ২ 

২৫ “Knowledge Sharing 

Workshop on Fighting 

Back Against Fall 

Armyworm” শীষ কক কি কশালা 

২২ জুন ২০২২ োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

২ 

 

২৬ িিভূসি ও পাহাসি তুলাি উন্নয়ন ২০২১-২০২২ 

শীষ কক কি কশালা 

১৮ জুন ২০২২ ঢাকা ২ 

২৭ কৃসষ আেহাওয়া তথ্য পদ্ধসত উন্নতকিণ রকক 

(AMISDP), সেএই এি আওতায় 

‘‘রকবকি অগ্রগসত’’ আঞ্চসলক কি কশালা 

২১ জুন ২০২২ ঢাকা ২ 

২৮ ২০২১-২২ অর্ ক েছবি িাজস্ব খাবতি অর্ কায়বন 

আঞ্চসলক রসশক্ষণ কি কশালা 

২৩ জুন ২০২২ ঢাকা ১ 

২৯ Agricultural Biotechnology 

Outreach event  

২৬-২৭ জুন 

২০২২ 

BRAC Center Inn, 

Mohakhali, 

Dhaka 

৫ 

৩০ োংলাবদশ সনিাপদ খাদ্য কর্তকপবক্ষি িক্ষিতা 

বৃসদ্ধকিণ রকবকি আওতায় খাবদ্যি সনিাপত্তা 

সেষবয় জনিবচতনতামূলক কি কশালা 

২৬ জুন ২০২২ ঢাকা ১ 

 

৩১ অনলাইন সিসকউসিটি সিয়াবিি সিবেি 

সেষয়ক ওসিবয়ন্টশন 

২৮ জুন ২০২২ স্বিাষ্ট্র িন্ত্রণালবয়ি 

িবেলন কক্ষ, 

ঢাকা 

২ 

৩২ “জাতীয় সজন ব্াংক স্হাপন (১ি 

িংবশাসধত)’’ রকবকি আওতায় আবয়াসজত 

কি কশালা 

২৯ জুন ২০২২ ঢাকা ৩ 

৩৩ Strategic Research 

Planning Meeting of 

TAFSSA 

২১-২৫ জুলাই 

২০২২ 

Bangladesh 

Wheat and 

Maize 

Research 

Institute, 

Rajshahi and 

Dinajpur 

১ 

৩৪ Green Climate Fund (GCF) 

এি অর্ কায়বন িন্ত্রণালয়/িংস্থা সভ্সত্তক জলোয়ু 

রকক রস্তাবেি তাসলকা রণয়বনি লবক্ষয 

২৮ জুলাই 

২০২২ 

ঢাকা ১ 



ক্রসিক 

নং 

ওয়াককশপ/ সিসিনাি এি নাি ওয়াককশপ/ 

সিসিনাি এি 

সিয়াদ 

িংস্থা অংশগ্রহনকািীি 

িংখ্যা 

অনুসষ্ঠতব্ সিসেং সিশন ও পিেতীবত 

আবয়াসজত কি কশালািমূহ 

৩৫ এ অনুসষ্ঠতব্ কৃসষ গবেষণাি অগ্রাসধকাি সক্ষত্র 

সনে কাচবন আঞ্চসলক কি কশালা 

১১ আগষ্ট 

২০২২ 

চট্টগ্রাি সভ্বেসিনাসি ও 

এসনম্যাল িাবয়ি 

সেশ্বসেদ্যালয়, চট্টগ্রাি 

৩ 

৩৬ Annual Review Workshop 

on Crop Improvement 

Program of NARS : 

Research Progress 2021-22 

& Research Program 2022-

23  

২১-২২ আগে 

২০২২ 

োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৯ 

৩৭ Annual Review Workshop 

on Disease Management 

Program of NARS 

Institutes: Research 

Progress 2021-22 & 

Research Program 2022-

23 শীষ কক কি কশালা 

২৩ আগে 

২০২২ 

োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৪ 

৩৮ Annual Review Workshop 

on Insect Pest 

Management Program of 

NARS: Research Progress 

2021-22 & Research 

Program 2022-23  

২৮ আগে 

২০২২ 

োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৩ 

৩৯ Annual Review Workshop 

on Biotechnological 

Program of NARS: 

Research Progress 2021-22 

& Research Program 2022-

23  

২৯ আগে 

২০২২ 

োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৩ 

৪০ Annual Review Workshop 

on Crop Production 

Program of NARS: 

Research Progress 2021-22 

& Research Program 2022-

23 শীষ কক কি কশালা 

২৪-২৫ আগে 

২০২২ 

োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৮ 

৪১ Inception Workshop of the 

CGIAR Initiative on 

“Securing the Food 

Systems of Asian Mega-

Deltas for Climate and 

Livelihood Resilience 

১০ আগষ্ট 

২০২২ 

োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

৪ 

 



ক্রসিক 

নং 

ওয়াককশপ/ সিসিনাি এি নাি ওয়াককশপ/ 

সিসিনাি এি 

সিয়াদ 

িংস্থা অংশগ্রহনকািীি 

িংখ্যা 

(AMD)”  শীষ কক কি কশালা 

৪২ ARRCC Program এি 

আওতায় Learning Sharing 

Workshop (RIMES) 

০৮ আগষ্ট 

২০২২ 

Hotel Sarina, 

Dhaka 

১২  

৪৩ িিািসি/Webinar এি িাধ্যবি অনুবষ্ঠয় 

৫৫তি োসষ কক পসিককনা িবেলন (২০২২-

২৩) 

২০-২১ আগষ্ট 

২০২২ 

োে ক, কুসিল্লা ১ 

৪৪ িাইি ব্র্যান সতবলি উৎপাদন বৃসদ্ধি জন্য 

কিণীয় সনধ কািণ সেষয়ক কি কশালা 

১৭ আগষ্ট 

২০২২ 

োংলাবদশ সট্রে এন্ড 

ট্যাসিে কসিশন, ঢাকা 

১ 

৪৫ “Stakeholder Consultation 

Workshop on Agro-

Processing Sector in 

Bangladesh’’ শীষ কক কি কশালা 

২৩ আগষ্ট 

২০২২ 

ঢাকা ১ 

৪৬ সেদ্যযৎ সেভ্াগ কর্তকক আবয়াসজত অনুবষ্ঠয় 

‘িিকাসি দপ্তবি জ্বালাসন িাশ্রবয়ি উপাই’ 

শীষ কক অনলাইন রসশক্ষণ কি কশালা 

আগষ্ট ২০২২ 

এি ৪র্ ক িপ্তাহ  

অনলাইন ৩ 

৪৭ সনতয রবয়াজনীয় েিবলি (খাদ্য শস্য) চাসহদা 

ও সর্াগান সনরুপন সেষয়ক গবেষণা রসতবেদন 

চূিান্তকিবণি লবক্ষয সেকবহাল্ডাি ওয়াককশপ 

৩১ আগে 

২০২২ 

ঢাকা ১ 

৪৮ “Agricuture Mechanization 

in Bangladesh: Status, 

Challenges and 

Opportunities” শীষ কক  সিসিনাি 

০৩ অবটােি 

২০২২ সরিঃ  

জাতীয় কৃসষ রসশক্ষণ 

একাবেসি (নাো), 

গাজীপুি 

৪ 

৪৯ The Stakeholder 

Consultation Workshop on 

Designing Program of 

BIRTAN (GAIN) 

০৬ অবটােি 

২০২২ সরিঃ  

BIRTAN, Head 

Office, 

Narayangonj 

১ 

৫০ ২০২২-২৩ অর্ কেছবিি আিন ধান ও চাবলি 

সকসজ রসত উৎপাদন ব্াবয় রাক্কলন রণয়ন 

িংক্রান্ত িভ্া 

০৬ অবটােি 

২০২২ সরিঃ  

কৃসষ িন্ত্রণালবয়ি িবেলন 

কক্ষ নং-৫১৭, ভ্েন নং-

০৪, িসচোলয়, ঢাকা 

১ 

৫১ Annual Review and 

Planning Workshop-2022 

of the “Development of 

Short-Duration Cold-

Tolerant Rice Varieties for 

Haor Areas of Bangladesh” 

project (KGF-IRRI-BRRI 

Haor project) 

১০ অবটােি 

২০২২ সরিঃ  

VIP 

Conference 

Hall, Training 

Center, BRRI, 

Gazipur 

৩৬ 

৫২ Hindu Kush Himalaya 

Regional Conference. 

(Deutsche Gesellschaft für 

Internationale 

১২-১৩ 

অবটােি ২০২২ 

সরিঃ  

 

Hotel 

Intercontinent

al, Dhaka 

২ 



ক্রসিক 

নং 

ওয়াককশপ/ সিসিনাি এি নাি ওয়াককশপ/ 

সিসিনাি এি 

সিয়াদ 

িংস্থা অংশগ্রহনকািীি 

িংখ্যা 

Zusammenarbeit (GIZ) 

৫৩ োসি’ি ‘‘সকন্দ্রীয় গবেষণা পর্ কাবলাচনা ও 

কি কসূসচ রনয়ণ কি কশালা ২০২২’’  

১৩ - ১৯ 

অবটােি ২০২২ 

সরিঃ  

জুি প্লােেি ক ১ 

৫৪ "Genome Editing in Plants: 

Harnessing the Benefits 

for Bangladesh" শীষ কক কনোবিি 

১৮-১৯ 

অবটােি ২০২২ 

সরিঃ 

The Westin, 

Dhaka 

৫ 

৫৫ “Annual Review Workshop 

on Forestry and 

Agroforestry Program of 

NARS Institutes: Research 

Progress 2021-22 & 

Research Program 2022-

23” শীষ কক জাতীয় কি কশালা 

১৯- ২০ 

অবটােি ২০২২ 

সরিঃ  

োংলাবদশ কৃসষ গবেষণা 

কাউসিল, ঢাকা 

২ 

৫৬ অনুবষ্ঠয় “পল্লী উন্নয়ন একাবেিী (আিসেএ) 

এি ৩২তি োসষ কক পসিককনা িবেলন 

(২০২২-২৩)”  

২২-২৩ 

অবটােি ২০২২ 

সরিঃ 

পল্লী উন্নয়ন একাবেিী 

(আিসেএ), েগুিা 

১ 

৫৭                                -

                   -             

                                   

    

২৭        

২০২২ সরিঃ 

কৃসষ িন্ত্রণালবয়ি (   

               ), 

িসচোলয়, ঢাকা  

১ 

৫৮ Training Workshop on 

‘Macro-economic Impact 

Analysis of Global 

Commodity Price Inflation 

and Response to Crisis on 

5F (Food-Feed-Fertilizer-

Fuel-Finance)  

২৮-৩১ 

       ২০২২ 

সরিঃ 

BARD, Kotbari, 

Cumilla  

১ 

৫৯ োংলাবদশ েসলত গবেষণা ও রসশক্ষণ 

ইনসেটিউে,  BIRTANএি  (োিোন) 

 অভ্যন্তিীণগবেষণা কি কশালা  

৩১ অবটােি 

২০২২ সরিঃ 

BIRTAN, 

Dhaka 

১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আভ্যন্তসিন ওয়াককশপ/ সিসিনাি এি তথ্য: নবভ্ম্বি ২০২২  

 

ক্রসিক 

নং 

ওয়াককশপ/ সিসিনাি এি নাি ওয়াককশপ/ 

সিসিনাি এি 

সিয়াদ 

িংস্থা অংশগ্রহনকািীি 

িংখ্যা 

১ চি অঞ্চবলি জন্য সিিাি ক-এক্সবেনশন 

সলংবকজ সজািদািকিণ শীষ কক কি কশালা 

০৩ নবভ্ম্বি 

২০২২ 

Zoom 

Platform 

৪ 

২ ঢাকা সেভ্াবগি কৃসষ গবেষণাি অগ্রাসধকাি 

সক্ষত্র সনে কাচন সেষয়ক আঞ্চসলক কি কশালা 

০৮ নবভ্ম্বি 

২০২২ 

জাতীয় কৃসষ রসশক্ষণ 

একাবেসি (নাো), 

গাজীপুি 

১২ 

৩ "Food Security and 

Nutrition: Bangladesh and 

World Perspective"  শীষ কক 

সিসিনাি 

১৫ নবভ্ম্বি 

২০২২ 

জাতীয় কৃসষ রসশক্ষণ 

একাবেসি (নাো), 

গাজীপুি 

৪ 

৪ খসিে  িওসুবি ২০২২ - / ২০২৩ -‘‘সরসপাষ্ট -

কবটাল সগ্রা আউে সেষ্ট’’ সেষয়ক িাঠ সদেি 

১৫ নবভ্ম্বি 

২০২২ 

েীজ রতযয়ন এবজসি, 

গাজীপুি 

৬ 

৫ েবিন্দ্র (Barind) অঞ্চবলি জন্য সিিাি ক-

এক্সবেনশন সলংবকজ সজািদািকিণ শীষ কক 

কি কশালা 

২৩ নবভ্ম্বি 

২০২২ 

Zoom 

Platform 

৪ 

৬ “Modern Office 

Management” শীষ কক কি কশালা 

২০-২৪ নবভ্ম্বি 

২০২২ 

জাতীয় কৃসষ রসশক্ষণ 

একাবেসি (নাো), 

গাজীপুি 

২ 

৭ “Seed Testing and Quality 

Assurance-Role of 

ISTA” শীষ কক সিসিনাি 

২৮ নবভ্ম্বি 

২০২২ 

সেএআিসি সিলনায়তন, 

ঢাকা 

১০ 

 

 


