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২৮ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  উি দউি দ  কৗিলস দকৗিলস দ  ইনি িটউটইনি িটউট  আইনআইন--২০২০২০২০  এরএর  খসড়াখসড়া  পযােলাচনাপযােলাচনা  সভায়সভায়
অংশ হণঅংশ হণ  সেসে ।।

     উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ উি দ কৗিলস দ ইনি িটউট
আইন-২০২০ এর খসড়া পযােলাচনা িবষেয় গত ২৯/০১/২০২০ তািরেখ কিৃষ ম ণালেয় সভা অ ি ত হয়
(কাযিববরণী সংযু )। উ  সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ খসড়া আইনিট পু া পু ভােব পযােলাচনা পূবক
মতামত দােনর জ  একিট কিমিট গঠন করা হয়। এ িবষেয় গিঠত কিমিটর এক সভা কিমিটর আ ায়ক সদ
পিরচালক (শ ) এর সভাপিতে  আগামী ২৭ ফ æয়াির, ২০২০ সকাল ০৯:৩০ ঘিটকায় িবএআরিস’র ২নং
সভাকে  অ ি ত হেব।

     এমতাব ায়, আগামী ২৭ ফ য়াির, ২০২০ সকাল ০৯:৩০ ঘিটকায় িবএআরিস’র ২নং সভাকে  অ ে য়
সভায় আপনার িত ােনর সংি  মখু  ব ািনক কমকতােক ম ণালেয় অ ি ত সভার িস া সমেূহর উপর
মতামতসহ অংশ হেণর অ েরাধ করা হেলা।

১১-২-২০২০

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর 
দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি িটউট
৩) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ গম ও 
ভু া গেবষণা ইনি িটউট, িদনাজপুর
৪) িনবাহী পিরচালক, তলুা উ য়ন বাড
৫) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ পাট 
গেবষণা ইনি িটউট
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমাণু কিৃষ গেবষণা 
ইনি িটউট
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা 
ইনি িটউট (িবএসআরআই)
৮) িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা 
ইনি িটউট, সচ ভবন, মািনকিময়া এিভিনউ, ঢাকা।

ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার
িনবাহী চয়ারম ান (ভার া )

১
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (অিতির  দািয় ), কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
কাউি ল (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।

১১-২-২০২০

ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার 
িনবাহী চয়ারম ান (ভার া )
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