
বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল 
জনশি  ও িশ ণ ইউিনট 

www.barc.gov.bd
নতুন িবমানব র সড়ক, ফামেগট, ঢাকা- ১২১৫।

কিৃষই সমিৃ

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০১৩.০৭.০০১.১৮.৬২ তািরখ: 
১৬ সে র ২০১৯

১ আি ন ১৪২৬

িবষয়: তথতথ   গাপনগাপন  করারকরার  িবষেয়িবষেয়  ব াখ াব াখ া  দানদান  সং াসং া
সূ : (১) কিৃষ ম ণালেয়র ারক নং-১২.০০.০০০০.০৬২.২৫.০১৮.১৭-৩৭৫ তািরখ:

০৪-০৯-২০১৯ ি .।
(২) বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল এর ৩১ জলুাই ২০১৯ তািরেখর ১৭৬০ সংখ ক প ।
(৩)কিৃষ ম ণালেয়র ১৪ আগ  ২০১৯ তািরেখর ৩২৪ সংখ ক প ।
(৪) বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল এর ১৪ আগ  ২০১৯ তািরেখর প ।

উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, গত ১৯-২৩ আগ  ২০১৯ সমেয় চীেন অ ি ত 3rd
Symposium of Exchange and Cooperation to Enhance Innovation for Agricultural
Science and Technology in South & Southeast Asia-এ অংশ হেণর িনিম  ড. মা: আব ছ ছালাম,
মখু  ব ািনক কমকতা (শ ) সহ িবএআরিস’র ০১ (এক) জন এবং বাংলােদশ গম ও ভূ া গেবষণা
ইনি িটউেটর অপর ০১ (এক) জন কমকতার অংশ হণ িবষেয় অ মিত দােনর জ  অ েরাধ করা হয়। 

উে খ  য, কিৃষ ম ণালেয়র সেূ া  ৩ নং পে র মাধ েম ড. মা: আব ছ ছালাম িবগত এক বছেরর িবেদশ
মেণর তথ  চাওয়া হয়। স মাতােবক ড. মা: আব ছ ছালাম িবগত এক বছের যতবার িবেদশ মণ কেরেছন

তার তথ  দয়া হয়।   কিৃষ ম ণালেয় সেূ া  ১ নং পে র মাধ েম জানােনা হয় য, ড. মা: আব ছ ছালাম িবগত
০১ (এক) বছের  িতন বার িবেদশ মণ কেরেছন এবং তাঁর অ েল  আেরা ইিট িবেদশ মণ আেদশ জারী
করা হেয়েছ  এবং এই ইিট িবেদশ মণ আেদশ জারীর তথ  গাপন িবষেয় ব খ া চাওযা হেয়েছ । যেহতু
অতীত (িবগত এক বছর) িবেদশ মেণর িনধািরত ছেক ধ ুএক বছেরর িবেদশ মেণর তথ  চাওয়া হেয়েছ,
সেহত ু এক বছেরর িবেদশ মেণর তথ  দয়া হেয়েছ। এে ে  ভিব েত িবেদশ মেণর জ  জারীকতৃ

সরকাির আেদেশর তথ  উে খ করা হয়িন।  িনধািরত ছেক ভিব ৎ মেণর সরকাির আেদেশর তথ  দােনর
কলাম না থাকায়  তথ  দয়া হয়িন।  বিণত কমকতার মণ তথ  উপ াপেন িট অিন াকতৃ ভােব ঘেটেছ। এখন
থেক অতীত (িবগত এক বছর) িবেদশ মেণর িনধািরত ছেকর ম ব  কলােম ভিব ৎ মণ িবষয়ক সরকাির

আেদশ জারীর তথ  (যিদ থােক) দান করা হেব। 

বিণত াপেট িবষয়িট িবেবচনার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৬-৯-২০১৯

সিচব
কিৃষ ম ণালয়

ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )

১ আি ন ১৪২৬১
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অ িলিপ:(প িট ওেয়বসাইেট আপেলােডর জ  অ েরাধ করা হেলা) 
১) হাসান মা: হািম র রহমান, পিরচালক, কি উটার এ ড িজআইএস, িবএআরিস, ঢাকা
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ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক 
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )
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