
বাংলােদশ পরমাণ  কৃ ষেবৃবা া কনি�ি (কব া) এর  ৫ কদ  �াপী বাকৃ র্  ষেবৃবা পপ রােলাল া কবৃব্ 
্ম রশালার �েোা  

 
 মবম কসংেহ অবক�ত বাংলােদশ পরমাণ  কৃ ষেবৃবা া কনি�ি (কব া) এর ৫ কদ  �াপী বাকৃ র্  ষেবৃবা 

পপ রােলাল া কবৃব্ ্ম রশালা  ষত ৭/১১/২০১৫ তাকরখ �েোা  ্রা হেবেছ। �াা  অকতকথ কহেসেব অনুাে র 

�েোা  ্ের   কৃ মমবালেবর মা  ীব সকলব  ামল ্াকি  োৃ।  

কব ার  ড. এম এ ওবােজদ কমবা অকডিকরবােম কব ার মহাপকরলাল্ ড.  মাঃ শমেসর আলীর সভাপকতে� 

অনুাে  বব� রােখ  বাংলােদশ  কৃ ষেবৃবা ্া�কউেলর  লবারাা  ড. আবল ্ালাম আজাদ, বাংলােদশ 

 কৃ কববকববালেবর ষেবৃবা কসেনেমর পকরলাল্ �েেসর ড. লুৎল হাসা , কব ার পকরলাল্ (�শাঃ ও সাঃ 

সাঃ) ড.  মাঃ আজষার আলী সর্ার, পকরলাল্ (�কশ�ব ও পকর্�বা) ড.  মাঃ মে াবার ্করম খা , 

পকরলাল্ (ষেবৃবা) ড.  হাসে বারা  বষম, মবম কসংহ  কৃ সসসারব  অকাদদেরর �প পকরলাল্ সমীর 

সর্ার �মখ। অনুাে  ববারা বেল , কব া  দেশর  কৃ ষেবৃবা �কতুা নেলা মেম �াকতিম ামধ ষেবৃবা 

�কতুা । এখাে   ত  জােতর াা , ডাল,  তল, স�ী সহ কবকভ� স� জাতীব  েসল  ছাড়াও ৈজব সার ��াব  

্রা হেব থাে্। 

মা  ীব  কৃ সকলব বেল  কব া াকতমেম  ত   ত  জাত ��াবে   কৃ এবং  দেশর জশ অবদা   রেখেছ। 

কব া অশ  কৃ ষেবৃবা �কতুা   থে্ সতম �কতুা । কব া ষামা রকির মামেম  ত   ত  জাত ��াব  ্ের। 

কব ার  ত - ত  জাত াকতমেম  দেশর কবকভ� অঅেল  বশ জ ক�ব হেব �েেেছ এবং  দেশর মমা   কর্রেব 

�াা    ভকম্া  রেখেছ । কব ার স�  মবাদী াাে র লাৃ ্ের াকতমেম  া েসেলর জকমেত কত  েসল অ ােস 

আবাদ ্রা পাব। এা সর্ার  কৃ বাাব সর্ার, ্ােজা কব াে্ আেরা  ত  - ত  জাত ��াবে   কৃ  �ে� 

কবেশৃ ভকম্া রাখেত হেব। ্ম রশালার �ে�াা   শেৃ  কৃ সকলব কব ার কবকভ� ষেবৃবাষার এবং মাে পকরদশ র  

্ের । 

৫ কদ  �াপী এা ্ম রশালাব �াব কত শতাকা্ কব ার কববা ী,্ম র্ তরা,্ম রলারী  াম্ ছাড়াও অশাশ  কৃ 
কবভােষ ্ম র্ তরা-্ম রলারী ও  দেশর কবকভ� অঅেলর  ৃ্রা অংশ শহ  ্ের।  

মবম কসংহ।  

০৭/১১/১৫ 



 

 

  বাকৃ র্  ষেবৃবা পপ রােলাল া কবৃব্ ্ম রশালার �েোা  অনুাে  বব� রাখেছ   কৃ মমবালেবর মা  ীব সকলব  ামল ্াকি  োৃ। 

  কর্া াা  হেত ��াকবত খরা সকহ�  ত  কম�েিট াাে র মাে পকরদশ র  ্রেছ   কৃ মমবালেবর মা  ীব সকলব  ামল ্াকি  োৃ। 

 


