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ন ন িবমানব র সড়ক, ফামেগট, ঢাকা- ১২১৫।

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.২২.০১০.২০.৪ তািরখ: 
০৭ জা য়াির ২০২১

২৩ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় য়াজয়াজ   উৎপাদেনউৎপাদেন   য়ংস ণতায়ংস ণতা   অজেনরঅজেনর   লেলে   কমপিরক নাকমপিরক না   ণয়নণয়ন   িবষয়কিবষয়ক  সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী
রণরণ   সেসে ।।

: িবএআরিস’র প  নং-১২.২০.০০০০.০০৪.২২.১০.১৯-২২৯৫; তািরখ: ২৮ িডেস র, ২০২০ ি .।

     উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, গত ৪ জা য়াির, ২০২১ তািরেখ িনবাহী চয়ার ান,
িবএআরিস’র সভাপিতে  ৪ বছের য়াজ উৎপাদেন য়ংস ণতা অজেন পিরক না ণয়েনর লে  িডএই, িবএিডিস,
বাির ও িবনা’র মেনানীত িতিনিধর উপি িতেত এক সভা অ ি ত হয়। সভায় উপি ত সদ  য়াজ উৎপাদেন

য়ংস ণতা অজেন ৪ বছর ময়াদী পিরক না ণয়ন িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ও মতামত দান কেরন।

     অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম  সভার কাযিববরণী এত সে  রণ করা হেলা।

৭-১-২০২১

িবতরণ :
১) সদ  পিরচালক, শ  িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
গেবষণা কাউি ল
২) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ 
পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) পিরচালক, সবিজ বীজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
উ য়ন কেপােরশন
৪) জনাব মাঃ শাম র রহমান, উপপিরচালক 
(মিনটিরং), সেরজিমন উইং, িডএই, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৫) ধান বীজত িবদ, বীজ অিধশাখা, িষ ম ণালয়
৬) ড. শেল  নাথ ম মদার, ধান ব ািনক কমকতা, 
মসলা গেবষণা ক , িবএআরআই, িশবগ , ব ড়া।

ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার
িনবাহী চয়ার ান (চলিত দািয় )

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.২২.০১০.২০.৪/১(৬) তািরখ: ২৩ পৗষ ১৪২৭
০৭ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, বীজ অ িবভাগ, িষ ম ণালয়

১



২) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৩) মহাপিরচালক (ভার া ), বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৫) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৬) পিরচালক, কি উটার এ  িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল (ওেয়বসােইেট
আপেলােডর অ েরাধসহ)।

৭-১-২০২১
ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার 

িনবাহী চয়ার ান (চলিত দািয় )

২


