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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০১৩.২৫.০০৬.১৯.৬৩ তািরখ: 
৩০ িডেস র ২০১৯

১৫ পৗষ ১৪২৬

িবষয়: িবএআরআইিবএআরআই--এএ  বা বায়নাধীনবা বায়নাধীন  “বাংলােদেশবাংলােদেশ  মসলামসলা  জাতীয়জাতীয়  ফসেলরফসেলর  গেবষণাগেবষণা  জারদারকরণজারদারকরণ”
কে রকে র  আওতায়আওতায়  আগামীআগামী  ০৪০৪--২৪২৪  জা য়ািরজা য়াির  ২০২০২০২০  ি .ি .  পযপয   জাপােনজাপােন  অ ি তবঅ ি তব  Separation Separation

and identification of valuable essential oils, oleoresin, differemt chemicaland identification of valuable essential oils, oleoresin, differemt chemical
compounds and minerals form important spices compounds and minerals form important spices শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ  কমশালায়কমশালায়
অংশ হেণরঅংশ হেণর  িনিমিনিম   িজ.ওিজ.ও  জারীরজারীর  অ েমাদনঅ েমাদন  দানদান  সেসে ।।

সূ : কিৃষ ম ণালেয়র ারক নং-১২.০০.০০০০.০৬২.২৯.০০৩.১৯.৫৫৫; তািরখ: ১৮/১২/২০১৯
ি .

অ িলিপ অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হেলা:

১. পিরচালক (গেবষণা/ সবা ও সরবরাহ), িবএআরআই, জয়েদবপুর, গাজীপুর
২. মখূ  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, িবএআরআই, জয়েদবপুর, গাজীপুর (তথ  সংর ণ ও ওেয়ব
সাইেট চােরর ব ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা) 
৩. মখূ  ব ািনক কমকতা, মসলা গেবষণা ক , িশবগ , ব ড়া/আ িলক মসলা গেবষণা
ক , িবএআরআই, গাজীপুর 

৪. উপ-পিরচালক ( শাসন/অথ ও িহসাব), জয়েদবপুর, গাজীপুর
৫. ঊ তন ব ািনক কমকতা, মসলা গেবষণা উপ- ক , ফিরদপুর
৬. ড. মা. আলাউি ন খান, ঊ তন ব ািনক কমকতা, মসলা গেবষণা উপ- ক , ফিরদপুর
৭. ড. মা. কাম ল হাসান, ঊ তন ব ািনক কমকতা, মসলা গেবষণা ক , িশবগ , ব ড়া
৮. মা. ইকবাল হক, ঊ তন ব ািনক কমকতা, আ িলক মসলা গেবষণা ক , িবএআরআই, গাজীপুর
৯. ড. মা. মা দ আলম, ঊ তন ব ািনক কমকতা, মসলা গেবষণা ক , িশবগ , ব ড়া
১০. ড. ামল . ঊ তন ব ািনক কমকতা, আ িলক মসলা গেবষণা ক , িবএআরআই, গাজীপুর 
১১. মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, জয়েদবপুর, গাজীপুর
১২. অিফস কিপ

৩০-১২-২০১৯

িবতরণ :
১) ধান ব ািনক কমকতা, আ িলক মসলা 
গেবষণা ক , বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

ড. মা. িময়া ীন
পিরচালক

১



২) অিফস সহকাির কাম কি উটার মু া িরক, 
আ িলক মসলা গেবষণা ক , বাংলােদশ কিৃষ 
গেবষণা ইনি িটউট

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০১৩.২৫.০০৬.১৯.৬৩/১(৬) তািরখ: ১৫ পৗষ ১৪২৬
৩০ িডেস র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , গেবষণা উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) পিরচালক , সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৩) মখু  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৫) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৬) কি উটার অপােরটর, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

৩০-১২-২০১৯

ড. মা. িময়া ীন 
পিরচালক

২
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No. 1 2.00.0000.062.29.003. 1 9-555

Government Order

\,U9 The undersigned is directed to convey the sanction of the Government of the People's
Republic of Bangladesh in favour of the following officers to participate in the Training on
"Separation and identification of valuable essential oils, oleoresin, different chemical
compounds and minerals from important spices" to be held on 04-24January2A2O inJapau.

a -\ 1. Dr. Mohammad Alauddin Khan, Senior Scientific Officer, Spices Research Sub-Centre, Bangladesh

B9O lfl Agricultural Research Institute, Bahirda, Faridpur.

Dr, Md. Kamrul Hasan, Senior Scientific.Officer, Spices Research Centre, Bangladesh Agricultural
]K<Va Research Insritute, Shibganj, Bogura.

,XrZ'\ lS Mr Md Iqbal Haque, Senior Scientific Officer, Regional Spices Research Centre, Bangladesh.?' Agricultural Research Institute, Gazipur.

4. Dr. Md. Masud Alam, Senior Scientific Officer, Spices Research Centre, Bangladesh Agricultural
Research Institute, Shibganj, Bogura.

5. Dr. Shyamal Brahma, Senior Scientific Officer, Regional Spices Research Centre, Bangladesh
Agricultural Research Institute, Gazipur.

02. The terms and conditior.s are: :

g) The duration of the training lincluding transit timel will be treated as on duty.
hl They will draw their pay and allowances in Iocal currency, no part of it shatl be drawn in foreign

currency.

il The project titled Strengthening of Spice Crops Research, Spices Research Center, BARI in
Bangladesh will bear all the expenses related to this training.

jl They will leave Bangladesh for Japan on 03 January,2020 or a nearer date and will return on 25
January 2019 or a nearer date therefrom.

k) They will not be allowed to stay abroad more than the approved period.

It They must have to presentation a report on the training to the Honorable Minister within 15
(fifteen) days after return.

03. This order is issued with the approval of the competent authority.

No. 1 2.00.0000.062.29.003. t 9-555

Sd/-
Morsheda Akter

Deputy Secretary
Tel:+8802- 9554939

e-mail: dsresearch@moa. gov,bd

Date: 18 December 2019

CoDY forwarded for kind lnformation and necessary action to (Not according to senioritln:

1. Foreign Secretary (Senior Secretary), Ministry of Foreign Affairs, Segunbagicha, Dhaka.

2. Additional Secretary (Research), Ministry of Agriculture, Bangladesh Secretariat, Dhaka.

3. Director General, Department of Immigration and passport, Agargaon, Dhaka.

4, Director General, Bangladesh Agricultural Research Institute IBARIl, Joydebpur, Gazipur.
5. Director, Hazrat ShahJalal International Airport, Dhaka.

w

Government of the People's Republic of
Mlnistry of Agriculture

Research-L Section
www.moa.gov.bd
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P.S to Hon'ble Minister, Ministry of Agricuiture, Dhaka.

. P'S to Secretary, Ministry

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

Dr. Mohammad elauadin, ,Khan,. Senior Scientific Officer, Spices Research Sub-Centre,
Baugladesh Agricultural Research Institute, Bahirda, Faridpur.

Dr. Md. Kamrul Hasan, Senior Scientific Officer, Spices Research Centre, Bangladesh
Agricultural Research Institute, Shibganj, Bogura.

Mr. Md. Iqbal Haque, Senior Scientific Officer" Regional Spices Research Centre, Bangladesh
Agricultural Research Institute, Gazipur.

Dr. Md. Masud Alam, Senior Scientific Officer, Spices Research Centre, Bangladesh Agricultural
Research Institute, Shibganj, Bogura.

Dr. Shyamal Brahma, Senior Scientific Officer, Regional Spices Research Centre, Bangladesh
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MorshedaAkter
Deputy Secrotary
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