
  

  evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU  

Bangladesh Rice Research Institute,  Gazipur 
Phone: PABX-880-2-49272005-9, 49272010-38, 49272056, Fax: 880-2-49272000 

E-mail: dg@brri.gov.bd; brrihq@yahoo.com, Website: www.brri.gov.bd  

ত্র নং-স-৪১৩ (III)/১৮/                                     তাসযখঃ ০৭/০৭/১৯  
 

 

welqt 02/07/2019 Zvwi‡L AbywôZ weªÕi B‡bv‡fkb Kvh©µ‡gi gvwmK AMÖMwZ ch©v‡jvPbv mfvi Kvh©weeiYx|  
 

ZvwiL I mgq  t 02/07/2019, mKvj-10.00 NwUKv    

¯’vb   t weª mfvKÿ  

mfvcwZ   t W. †gvt অনছায অরী, সযচারক (প্রান ও া: :), weª| 

 

Dcw ’̄Z Kg©KZ©ve„›` t cwiwkó ÒKÓ   

 
 

বায প্রাযম্ভে সিয আম্ভনাম্ভবন টিম্ভভয অফায়ক ও সচপ আম্ভনাম্ভবন সপায, সযচারক (প্রান ও া: :) ড. মভাঃ অনছায অরী 

ফাআম্ভক শুম্ভবচ্ছা জাসনম্ভয় বায কাম যক্রভ শুরু কম্ভযন। সতসন উসিত করম্ভক সি’য ফাসল যক উদ্ভাফন কভ যসযকল্পনায গ্রগসত ম যাম্ভরাচনা 

ও ওম্ভয়ফাআট ারনাগাদ সফসবন্ন সফলম্ভয় ফসত কম্ভযন। উক্ত বায় সিয ভাননীয় ভাসযচারক ড. মভাঃ াজাান কফীয উসিত 

মথম্ভক সি’য চরভান আম্ভনাম্ভবন তথা উদ্ভাফন ংক্রান্ত কর কভ যকাম্ভেয সফলম্ভয় সদক সনম্ভদ যনামূরক যাভ য প্রদান কম্ভযন। এভয় উসিত 

আম্ভনাম্ভবন টিম্ভভয দস্যগণ তাম্ভদয সনজ সনজ ভতাভতমূ ম কম্ভযন। অম্ভরাচনা মম্ভল ফ যম্মসতক্রম্ভভ সন্নলসরসখত স্ান্তমূ গৃীত 

য়ঃ  
 

স্ান্ত ১: ফাংরাম্ভদ ধান গম্ভফলণা আনসিটিউট (সি) এয ফাসল যক উদ্ভাফন কভ যসযকল্পনা ২০১৯-২০ নুমায়ী প্রণীত কভ যসযকল্পনা ২০১৯-

২০; ০৪/০৭/২০১৯ তাসযম্ভখয ভম্ভে কৃসল ভন্ত্রণারম্ভয় মপ্রযণ কযম্ভত ম্ভফ। 

স্ান্ত ২: ফাংরাম্ভদ ধান গম্ভফলণা আনসিটিউট (সি) এয ফাসল যক উদ্ভাফন কভ যসযকল্পনা ২০১৯-২০ নুমায়ী প্রণীত কভ যসযকল্পনা ২০১৯-

২০; ১০/০৭/২০১৯ তাসযম্ভখয ভম্ভে তথ্য ফাতায়ম্ভন মপ্রযণ কযম্ভত ম্ভফ। 

স্ান্ত ৩: ভসন্ত্রসযলদ সফবাগ কর্তযক প্রণীত ফাসল যক উদ্ভাফন কভ যসযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন গ্রগসত মূল্যায়ন কাঠাম্ভভা ২০১৯-২০ নুমায়ী 

উদ্ভাফন কভ যকাে ফাস্তফায়ম্ভনয উম্ভযাগ গ্রণ কযম্ভত ম্ভফ। 

স্ান্ত ৪: আম্ভনাম্ভবন টিম্ভভয দস্যগম্ভণয উদ্ভাফন ংক্রান্ত সধকযত সবজ্ঞতা জযম্ভনয রম্ভযে উদ্ভাফন সফলয়ক কাম যক্রভ পরবাম্ভফ 

চরভান এভন মদমূম্ভ আম্ভনাম্ভবন টিভম্ভক স্বল্প মভয়াম্ভদ প্রসম্ভযম্ভণয ্যবফিা ্যবাফত যাখম্ভত ম্ভফ। 

স্ান্ত ৫: “যাআ ডক্টয” মভাফাআর ও ওম্ভয়ফ ো দ্রুত ফাস্তফায়ম্ভনয প্রম্ভয়াজনীয় ্যবফিা গ্রণ কযম্ভত ম্ভফ।  

 

সযম্ভম্ভল, বায় অয মকান  অম্ভরাচে সফলয় না থাকায় বাসত ভম্ভাদয় করম্ভক ধন্যফাদ জাসনম্ভয় বায ভাসি মঘালণা কম্ভযন।  

 

 

 

  

 

(W. †gvt AvbQvi Avjx) 

cwiPvjK (cÖkvmb I mvaviY cwiPh©v)  

I 

B‡bv‡fkb Awdmvi 

weª-MvRxcyi| 

 
 

m`q AeMwZ I Kvh©Kix e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ Abywjwct (মজষ্ঠ্েতায ক্রভানুাম্ভয নয়) 

১| D”Pwkÿv I M‡elYv mgš^qKvix, cwiPvjK (M‡elYv) Ges m`m¨, B‡bv‡fkb wUg, weª|  

২| W. †gvt Bmjvg DwÏb †gvjøv, wefvMxq cÖavb, cÖwkÿY wefvM Ges m`m¨, B‡bv‡fkb wUg, weª| 

৩| W. †gvt Avãyj jwZd, wefvMxq cÖavb, Dw™¢` †ivMZË¡ wefvM, Ges m`m¨, B‡bv‡fkb wUg, weª 

4| gy: gywbiæj Bmjvg, cÖavb cwiKíbv Kg©KZ©v, cwiKíbv I g~j¨vqb wefvM, weª| 

৫| Gm Gg ‡gv¯ÍvwdRyi ingvb, wm‡÷g Gbvwj÷, K…wl cwimsL¨vb wefvM Ges m`m¨, B‡bv‡fkb wUg, weª| 

৬| †gvt gvndzR web Iqvnve, †cÖvMÖvgvi, K…wl cwimsL¨vb wefvM, Ges m`m¨, B‡bv‡fkb wUg, weª| 

৭| gnvcwiPvjK g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe, weª| 

৮| cwiPvjK (cÖkvmb I mvaviY cwiPh©v) g‡nv`‡qi e¨w³MZ mnKvix, weª| 

৯| cwiPvjK (M‡elYv) g‡nv`‡qi e¨w³MZ mnKvix, weª|  
১০| mswkøó bw_|   
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