
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াশনাল াডাক িভ  অগানাইেজশন 

িশ  ম ণালয় 
৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ ।

ারক ন র: ৩৬.১০.০০০০.০০০.২৮.০০১.২১.৬০ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২১

২০ আি ন ১৪২৮

িবষয:় Workshop on Modern Mechanization Technologies for Increasing RiceWorkshop on Modern Mechanization Technologies for Increasing Rice
Productivity,  Productivity,  ২৪২৪--২৬২৬   নেভ রনেভ র ,  ,  ২০২১২০২১ ,  ,  থ াই াথ াই া ,  ,  সেসে ।।

: APO Project Code: 21-IP-14-GE-WSP-B
     উপ  িবষয় ও ে র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, এিশয়ান াডাক িভ  অগানাইেজশন
(এিপও) এবং Thailand Productivity Institute এর যৗথ উে ােগ আগামী ২৪-২৬ নেভ র, ২০২১
তািরেখ ‘ ‘‘ ‘ Work shop  on Modern Mechaniz at ion Technologies f orWork shop  on Modern Mechaniz at ion Technologies f or
Increasing Rice Product iv itIncreasing Rice Product iv it y’ ’’ ’  শীষক এক  কমশালা ভা য়ািল অ ি ত হেব।
২২ ।  ।  কম ি চকম ি চ   সং াসং া   স াধ ারণস াধ ারণ   তত  : :   

a.  Objec t ivesa.  Objec t ives : (i) Share the latest, innovative mechanization methods in rice
production. (ii) Learn good practices from case studies. (iii) Discuss strategies
and actions for promoting mechanization of rice cultivation in member
countries.
b .b .  Qualific at ions  of Par t ic ipant s :Qualific at ions  of Par t ic ipant s :  Government officials, policymakers,
executives of farmers’/agribusiness associations, academics, and consultants
involved in rice production and mechanization  
c .c .  Requir ement s :Requir ement s :  (i)Competent in connecting to virtual meetings, including
independently undertaking troubleshooting in the event of poor or lost
connections. (ii) Proficient in English, both written and spoken. (iii) Have
necessary devices comprising a computer, web camera, microphone, and
speaker or headphones. (iv) Access to internet connections suitable for
videoconferencing. Stable, wired LAN connections are preferred. (v) Follow
the instructions of the moderators/presenters in asking questions, joining
discussions, and answering questions. (vi) Wear appropriate business attire
during the sessions. 
d.d.  OO ver s eas  Par t ic ipant s :ver s eas  Par t ic ipant s :  38
e.e.  Loc al  Par t ic ipant s :   Loc al  Par t ic ipant s :  12
f.f .  Number  of Nominat ion fr om M ember  Count r y :Number  of Nominat ion fr om M ember  Count r y :  Up to three or
more candidates in order of preference.
g.g.  Clos ing dat e:Clos ing dat e:  05 November 2021

১



৩।   এমতাব ায়, উপেরা  বণনার আেলােক বিণত ভা য়াল কম িচেত অংশ হেণর জ  বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট হেত
০১ জন এবং  িষ স সারণ অিধদ র হেত ০১ জন কের মাট ০২ জন কমকতা মেনানয়ন দােনর  জ  সিবনয় াব করা যাে । 
সং ি : 
১। ১(এক)  ক  িব ি । 
২। ১(এক)  ক  বা বায়ন ি য়া।

৫-১০-২০২১

সিচব
িশ  ম ণালয়

মাঃ ফয় র রহমান ফা কী
পিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৬২৮৮৩
ফ া : ৯৫৮৫৬২৩

ইেমইল: npobangla@yahoo.com

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, িশ ণ ও এনিপও অিধশাখা, িশ  ম ণালয়
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