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নওগাঁয় পািন সা য়ী শ



িব াস বাছাইকরণ শীষক মাঠ িদবস

কািশত হেয়েছঃ ০৪:৩৮ অপরা , ১৬ মাচ ২০২০

ভূ-গভ পািন স েদর ভারসাম ব ব াপনার লে

পািন সা য়ী শ

িব াস বাছাইকরণ শীষক বািরগম-২৬ িনেয় মাঠ িদবস

হেয়েছ নওগাঁয়। বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি িটউট-িবনা চাঁপাইনবাবগ

উপেক

ও কৃিষ

েকৗশল িবভােগর

আেয়াজেন এবং নওগাঁ কৃিষ স¤ সারণ অিধদ েরর সহেযািগতায় সামবার সকােল িনয়ামতপুর উপেজলার িসরাজপুের এ মাঠ
িদবস অ ি ত হয়।
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মাঠ িদবেস

ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন, কৃিষ

িবনা’র ভার া কমকতা কৃিষ
বের

েকৗশলী ড. মা. হাসা

ভাতী িনউজ

েকৗশল িবভােগর মুখ ব ািনক কমকতা ড. মা. হােসন আলী।
ামােনর সভাপিত

অ

ােন িবেশষ অিতিথর ব ব রােখন, নওগাঁ

উ য়ন কতৃপে র সহকারী েকৗশলী মা. মিতউর রহমান, চাঁপাইনবাবগে র নােচাল উপেজলা বের

উ য়ন কতৃপে র

সহকারী েকৗশলী শাহ মা. ম ু ল ইসলাম।
মাঠ িদবেসর অ

ােন আেরা উপি ত িছেলন, উপ-সহকারী েকৗশলীবৃ

ভারসাম ব ব াপনার লে

পািন সা য়ী শ

ও ানীয় কৃষকরা। অ

ােন ভূ-গভ পািন স েদর

িহেসেব বািরগম-২৬ এর িবিভ উপকারীতা িনেয় আেলাচনা কেরন ব ারা।

ভাতী িনউজ সব ধরেনর আেলাচনা-সমােলাচনা সাদের হণ ও উৎসািহত কের। অশালীন ও
দ নীয় অপরাধ।

িচপূণ ম ব পিরহার ক ন। এটা আইনত

মফ ল সংবাদ এর আরও খবর
১
(https://provatinews.com/2020/06/13/%e0%a6%95%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%
%e0%a7%aa-%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%aa/)
২

(https://provatinews.com/2020/06/13/%e0%a7%ad%e0%a7%a7%e0%a6%8f%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a6%b9%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%80%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a7%8b%e

৩
(https://provatinews.com/2020/06/13/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%
%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b7%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0
মফ ল সংবাদ এর সবখবর
(https://provatinews.com/category/%e0%a6%ae%e0%a6%ab%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6)

সবেশষ
সবািধক পিঠত
১

(https://provatinews.com/2020/06/14/%e0%a6%ab%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a6%aa%e0%a6%bf-%e0%a6%93%e0%a6%a6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%b8%e0%a7%82%e0%a6%a4%
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িবেয়র প
(https:
(https://provatinews.com/2020/06/14/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%
%e0%
%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%93%e0%
%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%95-

%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%b7%e0%a7%87/)
৩
(https://provatinews.com/2020/06/14/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8b%e0%a6%a6%e0%
% 0% 6%9 % 0% 6%97% 0% 6% 4% 0% 6%95% 0% 7%87
আজেকর সবেশষ সবখবর (https://provatinews.com/archive)

স াদক: গালাম সােরায়ার তুিহন
ভার া স াদক: নয়ামুল আহসান িহরন
ফান: +৮৮ ০১৭১৬ ০৫০৮২৩, +৮৮ ০১৮১৩ ০৪৯২৯৫
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