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সভাপিত ড. না  রাম সরকার 
 মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ৩০/১২/২০১৯ ি :
সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘ কা

ান িবএলআরআই এর সে লন ক ।
উপি িত সভায় উপি ত সদ গেণর তািলকা পিরিশ  ‘ক’ সদয় ।

িবষয়ঃিবষয়ঃ   জািত রজািত র  িপত ািপত া  ব বব ব   শখশখ   িজ রিজ র  রহমানরহমান   এরএর  জজ   শত বািষকীশত বািষকী  উউ য াপনয াপন   ল েল ে   অ ি তঅ ি ত   িতিত
সভারসভার  কায িববরণীকায িববরণী  সেসে

  সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন।
সভার েত সভাপিতর অ মিত েম  ড. গৗতম মার দব, ঊ তন ব ািনক কমকতা এবং সদ -সিচব, জািতর িপতা
ব ব  শখ িজ র রহমান এর জ  শতবািষকী উ যাপন সং া  কিম  সভায় িবএলআরআই এর এতদসং া  কমপিরক না,
িবগত ১৭ িডেস র ২০১৯ তািরেখ ম ণালেয় অ ি ত সভার িনেদশনাস হ এবং ািবত টাইম-িসিডউল অ যায়ী কম িচ
বা বায়েনর  িবষেয় সভােক অবিহত কেরন। সভাপিত মেহাদয় পরবত েত সকল উপ-কিম র আ ায়ক/সদ -সিচবেদরেক
িনজ িনজ কম িচ বা বায়েনর অ গিত উপ াপেনর জ  আ ান জানান। িবিভ  উপ-কিম র আ ায়ক এবং সদ -সিচবগণ
িনজ িনজ কিম র সদ গেণর সােথ আেলাচনা বক কমপিরক না বা বায়ন কৗশলন, বােজট িনধারণ এবং বতমান অ গিত
সভায় উপ াপন কেরন। অিতির  পিরচালক জনাব আজহা ল আিমন গাল- টিবল আেলাচনার িত হণ, িবেশষ িনউজ
লটার সং া এবং জাতীয় পি কায় াড়প  কােশর দািয়  পালেনর জ  এক  উপ-কিম  গঠেনর াব কেরন। সভায়

উপি ত সদ  কমপিরক না বা বায়েনর কৗশল, বােজট, সময়সহ অ া  িবষেয় তঃ তভােব মতামত দান কেরন।
সভাপিত মেহাদয় িনধািরত কমপিরক না েলা ুভােব বা বায়েনর জ  কিম  এবং িবিভ  উপ-কিম র সকল সদে র িত
িন ার সােথ দািয়  পালেনর জ  আ ান জানান। িতিন
িপিপআর ও এফএমিড  অ ল, িবএলআরআই প ী ি  এবং লবণসিহ  ফডােরর জাত উ য়ন সং া  কায ম েলা
খামারী পযােয় সবদা চলমান রাখার িবষেয় সংি  সকেলর ি  আকষণ কেরন। (উপি ত সদ গেণর তািলকা পিরিশ  ‘ক’
সদয় )।

২। িব ািরত আেলাচনার পর সভায় সবস িত েম িন িলিখত িস া েলা হণ করা হয়ঃ
২.১ ববত  সভার কাযপ  কান ধরেনর পিরবতন ছাড়াই সভায় হীত হয়।
২.২  অিতির  পিরচালক (সােপাট সািভস) , িবএলআরআই িডিজটাল িডসে  াপেনর জ  সং হীত

িসিফেকশ েলা পযােলাচনা বক আগামী ১৫ জা য়াির, ২০২০ তািরেখর মে  ট ার আ ােনর েয়াজনীয় ব া
হণ করেবন। 

২.৩ অিতির  পিরচালক (সােপাট সািভস), িবএলআরআই গাল- টিবল আেলাচনার িত হণ, িবেশষ িনউজ লটার
সং া এবং জাতীয় পি কায় াড়প  কােশর দািয়  পালেনর জ  ৩ সদে র এক  উপ-কিম  গঠেনর েয়াজনীয়

ব া হণ করেবন।
২.৪ িবএলআরআই প ী ি  এবং লবণসিহ  ফডােরর জাত উ য়েনর সােথ স ৃ  িব ানীগণ িনধািরত সমেয়র
মে  তােদর গেবষণা কায ম স াদেনর েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। 
২.৫ িবভাগীয় ধান, ািণ া  গেবষণা িবভাগ যেশার জলার িঝকরগাছা উপেজলার ম খালী ইউিনয়সহ রাজশাহী

১



জলার গাদাগড়ী উপেজলার এক  ােম িপিপআর  অ ল এবং ঢাকা জলার ধামরাই উপেজলার এক  ােম
এফএমিড  অ ল িত ার েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।
২.৬ ক  পিরচালকগণ িনজ িনজ কে র কম িচর আেলােক িবএলআরআই এর আ িলক ক েলার তম একট
ি◌ কের ােম ি  ডমেনে শন ও গেবষণা কায ম পিরচালনা করেবন।
২.৭ ইনি উেটর অিতির  পিরচালক (সােপাট সািভস) েরাপন, জাতীয় িদবস েলা সহকাের পালন, এবং
জাতীয় িদবস েলােত ইনি উেটর ধান ও আ িলক কাযালয় েলােত আেলাক াসহ অ া  কায ম বা বায়েন

েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক ক উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

ড. না  রাম সরকার 
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৩৩.০৫.২৬৭২.২০১.৯১.০৯১.১৯.৩৪ তািরখ: 
১৩ জা য়াির ২০২০

২৯ পৗষ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  পিরচালক, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট
২) জািতর িপতা ব ব  শখ িজবর রহমান এর জ শতবািষকী উদযাপন সং া  ল কিম  ও উপকিম র সকল
স ািনত সদ গন, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
৩) সকল িবভাগীয় ধান, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
৪) সকল ক  পিরচালক, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
৫) সকল কমকতা, সােপাট সািভস, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা
৬) িবএলআরআই এর আ িলক কে র সকল শন ইন-চাজগণ

 

শাহ খাজা আহছান 
উ মান সহকারী
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