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কিৃষই সমিৃ

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.৩২.০৪৭.১৮.১৮৩ তািরখ: 
০৬ আগ  ২০১৯

২২ াবণ ১৪২৬

িবষয়: নাসভূনাসভূ   িত ানসমেূহরিত ানসমেূহর  িজেনামিজেনাম  গেবষণায়গেবষণায়  স মতাস মতা  বিৃ রবিৃ র  িনিমিনিম   কক   হণহণ//বা বায়েনবা বায়েন
িবদ মানিবদ মান  ািত ািনকািত ািনক  স মতাস মতা  ওও  ািত ািনকািত ািনক  স মতাস মতা  বিৃ রবিৃ র  চািহদাপচািহদাপ   রণরণ  সংেগসংেগ।।

সূ : (১) কিৃষ ম ণালেয়র প  নং-১২.০০.০০০০.০৬৩.২২.০১৯.১৭-১৮৩; তািরখ: ১১/০৬/২০১৯
ি :। 
(২) িবএআরিস প  নং-১২.২০.০০০০.০০৪.৩২.০৪৬.১৮-২৭৮৮; তািরখ: ১০/১০/২০১৮
ি :। 
(৩) িবএআরিস প  নং-১২.২০.০০০০.০০৪.৩২.০৪৬.১৮-১৪২০; তািরখ: ০৮/০৭/২০১৯
ি :।

    উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক জানােনা যাে  য, ১নং সেূ র মাধ েম িজেনাম গেবষণায় কিৃষ
ম ণালয়াধীন নাসভূ  িত ানসমেূহর িবদ মান স মতা যাচাইপূবক েয়াজনীয় িত ানিভি ক স মতা বিৃ র
লে  ক  হণপূবক নাস িত ানেক যু  কের িবএআরিস’র মাধ েম বা বায়েনর িবষেয় অ গিত

িতেবদন কিৃষ ম ণালেয় রণ করেত বলা হেয়েছ। িবএআরিস ২নং সেূ র মাধ েম িবেজআরআইসহ সংি
নাস িত ানেক -  িত ােনর জীব যিু /িজেনাম গেবষণায় িবদ মান অবকাঠােমা ও মানব স দ সং া
স মতা বিৃ র লে  করণীয় স েক তথ ািদ রেণর অ েরাধ কের। িক  িজেনাম গেবষণায় অ গামী
িবেজআরআই এর িজেনাম িবষয়ক গেবষণার অবকাঠােমাগত ও মানব স দ িবষয়ক তথ ািদ পাওয়া যায়িন।
অত:পর ৩নং সেূ র মাধ েম উপেরা  তথ ািদ িবএআরিসেত রেণর জ  িবেজআরআই- ক পুনরায় অ েরাধ
করা হেলও েয়াজনীয় তথ ািদ অদ াবিধ পাওয়া যায়িন। উে খ , ১৬/০৭/২০১৯ ি : তািরেখ িবএআরিস- ত
অ ি ত নাস িত ানসমেূহর িজেনাম গেবষণায় স মতা বিৃ র িনিম  ক  হণ/বা বায়েন গিঠত কিমিটর
সভায় িবেজআরআই এর িজেনাম গেবষণায় িবদ মান অবকাঠােমা ও মানব স দ সং া  স মতােক কােজ
লািগেয় নাস িত ােনর িবদ মান ও গৃহীতব  িজেনাম গেবষণা সং া  স মতা বিৃ র লে  ক  ণয়ন
করেত িবেজআরআইসহ নাস িত ান থেক িবএআরিস কতকৃ ণীত ছেক পূনরায় এতদসং া  তথ ািদ

রেণর িস া  গৃহীত হয়।
      এমতাব ায়, িবএআরিসর সম েয় নাস িত ােনর চািহদা মাতােবক িবেজআরআই এর িবদ মান
স মতােক কােজ লািগেয় িজেনাম গেবষণােক এিগেয় িনেত -  িত ােনর এতদসং া  তথ ািদ সংযু
ছেকর মাধ েম আগামী ০৮/০৮/২০১৯ ি : তািরেখর মেধ  িবএআরিসেত (সফটকিপ
hrashid67@yahoo.com ই- মইেল) রেণর অ েরাধ করা হেলা।

৬-৮-২০১৯

িবতরণ :
১) সদ  পিরচালক, শ  িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ 

ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )

১



গেবষণা কাউি ল ও ও আহবায়ক, িজেনাম গেবষণা 
ক  ণয়ন কিমিট।

২) িচফ সাইি টিফক অিফসার, জব যিু  , 
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট ও সদ  
িজেনাম গেবষণা ক  ণয়ন কিমিট।
৩) ধান ব ািনক কমকতা, বােয়ােটকেনালিজ 
িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণু কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট 
ও সদ  িজেনাম গেবষণা ক  ণয়ন কিমিট।
৪) ধান ব ািনক কমকতা, বােয়ােটকেনালিজ 
িবভাগ, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি িটউট 
(িবএসআরআই) ও সদ  িজেনাম গেবষণা ক  

ণয়ন কিমিট।
৫) ধান ব ািনক কমকতা, এিনেমল 
বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, াশনাল ইনি িটউট অব 
বােয়ােটকেনালিজ (এনআইিব)
৬) ড. মাঃ আ ু াহ ইউছফু আক , ধান  
ব ািনক কমকতা, জীব যিু  িবভাগ, বাংলােদশ 

কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট ও সদ  িজেনাম গেবষণা 
ক  ণয়ন কিমিট। ও সদ  িজেনাম গেবষণা 
ক  ণয়ন কিমিট।

৭) মখু  ব ািনক কমকতা, জেনিটক িরেসােসস 
এ া ড সীড িবভাগ, বাংলােদশ পাট গেবষণা 
ইনি িটউট ও সদ  িজেনাম গেবষণা ক  ণয়ন 
কিমিট।
৮) কমসচূী পিরচালক, কমসচূী পিরচালক-এর দ র, 
তলুা উ য়ন বাড ও সদ  িজেনাম গেবষণা ক  

ণয়ন কিমিট।
৯) ড. গালাম ফা ক, ধান ব ািনক কমকতা, 
িবডি উএমআরআই, আ িলক গম গেবষণা ক , 
বাির ক া াস, ও সদ  িজেনাম গেবষণা ক  

ণয়ন কিমিট ও সদ  িজেনাম গেবষণা ক  
ণয়ন কিমিট।

১০) ধান ব ািনক কমকতা, শ  িবভাগ, 
বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল ।

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.৩২.০৪৭.১৮.১৮৩/১(৯) তািরখ: ২২ াবণ ১৪২৬
০৬ আগ  ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি িটউট
৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি িটউট (িবএসআরআই)

২



৬) িনবাহী পিরচালক, তুলা উ য়ন বাড
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গম ও ভু া গেবষণা ইনি িটউট, িদনাজপরু
৮) পিরচালক, কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল
(ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।
৯) মহাপিরচালক, াশনাল ইনি িটউট অব বােয়ােটকেনালিজ (এনআইিব)

৬-৮-২০১৯

ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক 
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )

৩


