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বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট 

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

...

সভাপিত ড. নাসিরন লতানা 
ধান ব ািনক কমকতা

সভার তািরখ ৩১/০৮/২০১৭
সভার সময় সকাল ১০:৩০ িমিনট

ান িবভাগীয় ধান, ািণ উৎপাদন গেবষণা িবভাগ এর অিফস ক
উপি িত পিরিশ -ক সংযু

গত ৩১/০৮/২০১৭ ি ঃতািরেখ অ ি ত িবএলআরআই ইেনােভশন িটেমর সভার কাযিববরণী

               গত ৩১/০৮/২০১৭ ি ঃ তািরখ বলা ১০:৩০ ঘিটকায় ইেনােভশন অিফসার ড. নাসিরন লতানা এর
সভাপিতে  িবএলআরআই ইেনােভশন িটেমর একিট সভা অ ি ত হয়। সভায় উপি িতর তািলকা িন প।

িমক
নং

নাম পদবী া র

০১। ড. মাঃ আব ল জিলল, ম টর,
ইেনােভশন িটম

িপএসও ও িবভাগীয়
ধান

া িরত

০২। জনাব মাঃ লৎুফলু হক, ইেনােভশন
সদ

িসে ম এনািল া িরত

০৩। ড. সরদার মাহা দ আমা াহ,
ইেনােভশন সদ

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

া িরত

০৪। ড. মাঃ ছােদক আহেমদ, ইেনােভশন
সদ

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

া িরত

০৫। ড. মহুা দ আ সু সামাদ, ইেনােভশন
সদ

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

া িরত

০৬। ডা. এ.এস.এম. আসহাব উ ীন,
ইেনােভশন সদ

ব ািনক কমকতা া িরত

সভাপিত, সভায় উপি ত সকল সদ েদরেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভায় িবএলআরআই
কতৃক ণীত ইেনােভশন কমপিরক না, ইেনােভশন কায ম, ২০১৭-১৮ অথ বছেরর ইেনােভশন বােজট া লন
এবং পবূ িনধািরত এেজ ডাসমেূহর উপর িব ািরত আেলাচনা হয় এবং িনে া  পািরশ/িস া সমহূ গৃহীত হয়-

িস া / পািরশ সমহূঃ

১। ২০১৭-১৮ অথ বছেরর জ  ণীত কমপিরক না ওেয়বসাইেট কােশর িস া  হয়।  
২। ২০১৭-১৮ অথ বছেরর ইেনােভশন িটেমর কায ম বা বায়েনর জ  স াব  বােজট স িকত আেলাচনা হয়

এবং ৩০,৩০,০০০/- টাকা বােজট া লন করা হয়। উ  া িলত বােজট মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট
উপ াপন করার িস া  হয়।

৩। গ  পু করণ িবষয়ক এিনেমেটড িভিডও ি প তরীর িনিম  পা ডিুলিপ তরী ও চড়ূা করেণর জ  ড.
নাসিরন লতানা, ধান ব ািনক কমকতা এবং ড. সরদার মাহা দ আমা াহ, ঊ তন ব ািনক কমকতা
ক দািয় বান করা হয়। দািয়  া  কমকতা য় আগামী ০১ স ােহর মেধ   উেদ ােগ বঠক করেবন এবং এ

সং া  করণীয় িবষয়সমহূ িনধারণ করেবন মেম িস া  হয়।
৪।  সভায় নতনু িতনিট উ াবনী আইিডয়া (Pilot project on digital Access Control, িবএলআরআই এর ধান ফটেক তথ

স টার াপন ও িবদ মান টয়েলটসমেূহর সং ার) িবষেয় আেলাচনা হয় এবং আগামী ১৫/০৯/২০১৭ ি ঃ তািরেখর মেধ  নিথেত
উপ াপনপবূক মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট পশ করার িস া  হয়।  
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আর কান িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধন বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. নাসিরন লতানা 
ধান ব ািনক কমকতা

ারক ন র: ৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.০৬.০০২.১৭.৪১ তািরখ: 
০৪ সে র ২০১৭

২০ ভা  ১৪২৪

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট
২) যু -সিচব, -ুইেকানিম অ িবভাগ, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
৩) ধান ব ািনক কমকতা, ছাগল ও ভড়া উৎপাদন গেবষণা িবভাগ, বাংলােদশ

ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট
৪) িসে ম এনািল , আইিসিট শাখা, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট
৫) ঊ তন ব ািনক কমকতা , বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা
ইনি িটউট
৬) ঊ তন ব ািনক কমকতা , ািণ া  গেবষণা িবভাগ, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা
ইনি িটউট
৭) ঊ তন ব ািনক কমকতা , ছাগল ও ভড়া উৎপাদন গেবষণা িবভাগ, বাংলােদশ

ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট
৮) ব ািনক কমকতা, িশ ণ,পিরক না, এবং যিু  পিরবী ণ িবভাগ, বাংলােদশ

ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট

২০১৭-০৯-৪

ডা. এ.এস.এম. আসহাব উ ীন 
ব ািনক কমকতা
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