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২৮ জ  ১৪২৬

িবষয়: ((১১) ) িবএআরআইিবএআরআই  এরএর  ক ালক াল  ফসলফসল  গেবষণাগেবষণা  কেকে   িজএমওিজএমও  আলুআলু  গেবষণারগেবষণার  িনিমিনিম  DIA- DIA-
MSU-UB#1MSU-UB#1ওও DIA-MSU-UD#2  DIA-MSU-UD#2 া েজিনকা েজিনক  আলরুআলরু  িটিট  ইেভ টসইেভ টস  আমদানীআমদানী: (: (২২))
আমদানীকতৃআমদানীকতৃ  ইেভে টরইেভে টর  কনেটই ডকনেটই ড  ওও  কনফাই ডকনফাই ড  িফিফ   ায়ালায়াল  এরএর  িবষেয়িবষেয়  পািরশপািরশ//মতামতমতামত

দানদান।।
সূ : কিৃষ ম ণালেয়র প  নং-১২.০০.০০০০.০৭৫.০৬.০০১.১৪; তািরখ: ০৯ জনু, ২০১৯ ি :
 
    উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবএআরআই) এর
ক াল ফসল গেবষনা ক  কতকৃ  (১) িবএআরআই এর ক াল ফসল গেবষণা কে  িজএমও আল ুগেবষণার
িনিম  DIA-MSU-UB#1ও DIA-MSU-UD#2 া েজিনক আলরু িট ইেভ টস আমদানী: (২) আমদানীকতৃ
ইেভে টর কনেটই ড ও কনফাই ড িফ  ায়াল াপেনর অ মিতর িবষেয় কিৃষ ম ণারেয় প  রণ করা হয়। এ

ি েত াব িট মলূ ায়েন আগামী ০৮ জুলাই ২০১৯ সকাল ১০:০০ ঘিটকায় িবএআরিস’র ১নং সভাকে
‘ াশনাল টকিনক াল কিমিট অব প বােয়াটকেনালিজ; NTCCB কান কিমিটর এক সভা অ ি ত হেব। উ
সভায় সভাপিত  করেবন িনবাহী চয়ারম ান, িবএআরিস এবং আ ায়ক NTCCB কার কিমিট।

   এমতাব ায়, আগামী ০৮ জুলাই, ২০১৯ সকাল ১০:০০ ঘিটকায় িবএআরিস’র ১নং সভাকে  অ ে  সভায়
NTCCB কার কিমিটর সদ  িহেসেব উপি ত থাকার িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।

১১-৬-২০১৯

িবতরণ :
১) েফসর ড. রাখহির সরকার, উি দ িব ান িবভাগ, 
ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা , ও সদ  NTCCB কার 
কিমিট।
২) মহাপিরচালক, াশনাল ইনি িটউট অব 
বােয়ােটকেনালিজ (এনআইিব) ও সদ  NTCCB 
কার কিমিট।

৩) পিরচালক  , সেরজিমন  উইং , কিৃষ স সারণ 
অিধদ র ও সদ  NTCCB কার কিমিট।
৪) পিরচালক , গেবষণা উইং, বাংলােদশ কিৃষ 
গেবষণা ইনি িটউট ও সদ  NTCCB কার 
কিমিট।
৫) মহাব ব াপক, মহাব ব াপক(বীজ)-এর দ র, 
বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন ও সদ  

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

১



NTCCB কার কিমিট।
৬) িবভাগীয় ধান, বােয়াটকেনালিজ িবভাগ, ব ব  ু
শখ মিুজবরু রহমান কিৃষ িব িবদ ালয়, গাজীপুর ও 

সদ  NTCCB কার কিমিট।
৭) িবভাগীয় ধান, বােয়াটকেনালিজ িবভাগ,, 
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট, 
ময়মনিসংহ-২২০২ ও সদ  NTCCB কার কিমিট।
৮) পিরচালক, কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, 
বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল (ওেয়ব সাইেট 
আপেলােডর অ েরাধসহ)।

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.০৬.০০১.০৪.১২৯/১ তািরখ: ২৮ জ  ১৪২৬
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ারম ান, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) মহাপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৬) একা  সিচব, িনবাহী চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল
৭) চয়ারম ান, উি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা।
৮) রিজ ার, ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান কিৃষ িব িবদ ালয়, সালনা, গাজীপরু।

১১-৬-২০১৯

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