
বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল 
শ  িবভাগ 

www.barc.gov.bd
নতুন িবমানব র সড়ক, ফামেগট, ঢাকা- ১২১৫।

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.২২.০২০.১৬.১৩ তািরখ: 
১১ ফ য়াির ২০২০

২৮ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  উি দউি দ  কৗিলস দকৗিলস দ  ইনি িটউটইনি িটউট  আইনআইন--২০২০২০২০  এরএর  খসড়াখসড়া  পযােলাচনাপযােলাচনা  সভায়সভায়
অংশ হণঅংশ হণ  সেসে ।।

সূ : কিৃষ ম ণালেয়র প  নং-১২.০০.০০০০.০৬৩.২২.০০১.২০-৪৫; তািরখ: ০৩/০২/২০২০ ি :।

     উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ উি দ কৗিলস দ ইনি িটউট
আইন-২০২০ এর খসড়া কিৃষ ম ণালয় হেত মি পিরষদ িবভােগর খসড়া আইেনর উপর পরী া-িনরী া পূবক
মতামত সং া  কিমিটর িনকট রণ করা হয়। মি পিরষদ িবভােগর উ  কিমিট কতকৃ িন প িস া  গৃহীত
হয়:
(ক) উেদ াগী ম ণালয় উি দ কৗিলস দ সংর েণর জ  একিট সংিবিধব  িত ান িত ার েয়াজনীয়তা
পুনঃিনরী া করেব;
(খ)খসড়া আইেনর িশেরানাম উি দ কৗিলস দ সংর ণ ও ব ব াপনা করার িবষয় উেদ াগী ম ণালয়
পুনঃপরী াপূবক িবেবচনা করেব; এবং
(গ)খসড়া আইেন বিণত িবষয় িল উি েদর জাত সংর ণ আইন, ২০১৯ সহ সংি  অ া  আইেনর সােথ
সাংঘিষক কী-না তা উেদ াগী ম ণালয় পরী া-িনরী া ও পযােলাচনা কের পরবতী সভায় অবিহত করেব।
     বিণত িবষেয় সদ  পিরচালক (শ ) এর সভাপিতে  আগামী ২৭ ফ য়াির, ২০২০ সকাল ০৯:৩০ ঘিটকায়
িবএআরিস’র ২নং সভাকে  একসভা অ ি ত হেব।
     এমতাব ায়, আগামী ২৭ ফ য়াির, ২০২০ সকাল ০৯:৩০ ঘিটকায় িবএআরিস’র ২নং সভাকে  অ ে য়
সভায় উপেরা  িস া সমেূহর উপর আপনার মলূ বান মতামতসহ অংশ হেণর অ েরাধ করা হেলা।

১১-২-২০২০

িবতরণ :
১) ড. মাঃ শহী র রশীদ ভূইয়া, েফসর, কৗিলত  
ও উি দ জনন িবভাগ, শেরবাংলা কিৃষ 
িব িবদ ালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা ও সভাপিত, 
NPGRI াপেনর লে  গিঠত কিমিট।
২) েফসর ড. মাঃ লৎুফর রহমান (অবঃ), বাংলােদশ 
কিৃষ িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ ও সদ , NPGRI 

াপেনর লে  গিঠত কিমিট।
৩) ড. মাঃ আব র রা াক, সােবক িনবাহী 
চয়ারম ান, িবএআরিস, ফামেগট, ঢাকা ও সদ , 

NPGRI াপেনর লে  গিঠত কিমিট।
৪) জনাব মাঃ শাহজাহান আলী, উপেদ া, বাংলােদশ 

ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার
িনবাহী চয়ারম ান (ভার া )

১



সীড এেসািসেয়শন, ১৪৫ িছি ক বাজার, ঢাকা ও 
সদ , NPGRI াপেনর লে  গিঠত কিমিট।

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০৪.২২.০২০.১৬.১৩/১ তািরখ: ২৮ মাঘ ১৪২৬
১১ ফ য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (অিতির  দািয় ), কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
কাউি ল (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।

১১-২-২০২০

ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার 
িনবাহী চয়ারম ান (ভার া )
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