বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি
শাসন শাখা

উট

িবষয়ঃ জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান এর জ শতবািষ কী উ যাপন উপলে কমপিরক না
বা বায়ন কৗশল ও বােজট সং া িবষেয়র উপর অ ি ত সভার কাযিববরণী সে

ুভােব

ড. না রাম সরকার
মহাপিরচালক (অিতির দািয় )
সভার তািরখ
২৩ সে র ২০১৯ি ঃ সকালঃ ১১.০০ ঘ কা।
সভার সময়
সকাল ১১ ঘ কা
ান
সে লন ক , বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট, সাভার, ঢাকা।
উপি িত
সভায় উপি ত সদ গেণর তািলকা পিরিশ ‘ক’ সদয়
।
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 এবং অ গিত সভােক অবিহত কেরন। িতিন জানান য, এ
যাবৎ ৪ সভা আ ান করা হয়। সভায় আেলাচনাে কমপিরক না ড়া করণ, খসড়া বােজট ণয়ন এবং কমপিরক না
মাতােবক কম িচ েলা বা বায়েনর লে ৬ উপ-কিম গঠন করা হয়। এতদসং া িবএলআরআই এর কমপিরক না
ুভােব বা বায়েনর লে
ল কিম এবং উপ-কিম র সকল সদ গেণর মে
ধারনা দােনর জ মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সভাপিতে সভা আ ান করা হেয়েছ মেম সভােক অবিহত কেরন।
িবিভ উপ-কিম র আ ায়ক এবং সদ -সিচবগণ িনজ িনজ কিম র সদ গেণর সােথ আেলাচনা বক কমপিরক না বা বায়ন
কৗশল ও বােজট িনধারেণর িবষেয় সভায় মতামত দান কেরন। সভায় িবিভ উপ-কিম র আ ায়ক ও সদ -সিচবসহ অ া
সদ
কমপিরক না বা বায়েনর কৗশল, বােজট, সময়সহ অ া িবষেয় তঃ তভােব মতামত দান কেরন।
সভাপিত

সভাপিত মেহাদয় িনধািরত কমপিরক না েলা ুভােব বা বায়েনর জ কিম এবং িবিভ উপ-কিম র সকল সদে র িত
আ ান জানান। িতিন কমপিরক না বা বায়েনর জ গ ত উপ-কিম েলা যথাথ হেয়েছ মেম সভায় সে াষ কাশ কেরন।
এছাড়াও, েয়াজনীয়তার িনিরেখ উপ-কিম ন ন সদ কা-অ করেত পারেব মেম সভায় মতামত দান কেরন।
২। িব ািরত আেলাচনার পর সভায় সবস িত েম িন িলিখত িস া

েলা হণ করা হয়ঃ

২.১ ববত সভার কাযপ পিরবতন ছাড়াই হীত হয়।
২.২ িত উপ-কিম িনজ িনজ কমপিরিধ অ যাীয় আগামী এক মােসর মে কমপিরক া ও বােজট ণয়ন বক
ক প বরাবর রণ করেবন এবং কমপিরক না ুভােব বা বায়েন আ িরক থাকেবন।
২.৩ ইনি উেটর অিতির পিরচালক (সােপাট সািভস) গাল- টিবল আেলাচনা, েরাপন, জাতীয় িদবস েলা
সহকাের পালন, িনউজ লটােরর িবেশষ সং া কাশ এবং জাতীয় িদবস েলােত ইনি উেটর ধান ও
আ িলক কায ালয় েলােত আেলাক
াসহ অ া কায ম বা বায়েন েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।
২.৪ িপিপআর/এফএমিড
অ ল, ি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।
সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক ক উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি

১

ঘাষণা করা হয়।
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১৭ আি ন ১৪২৬
তািরখ:
০২ অে াবর ২০১৯

ারক ন র: ৩৩.০৫.২৬৭২.২০১.৯১.০৯১.১৯.৩৯৫
িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) :
১) অিতির পিরচালক, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট
২) ধান ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট
৩) সকল ক পিরচালক, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা
৪) সকল কমকতা, সােপাট সািভস, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা
৫) ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট
৬) জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান এর জ শত বািষ কী উদযাপন সং া
স ািনত সদ গণ, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা

ল কিম ও উপ-কিম র সকল
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২

