
 
 
 
 
 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফজ্ঞান ও প্রযু্বি ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট 

কক্সফাজায -৪৭৩০। 

 Website: www.bori.gov.bd, Phone: +88-0341152540  

স্মাযক নম্বয: ৩৯.০৮.০০০০.০১১.৩১.০০১.২০-৩৩৩                                     তাবযখ:  04 অদটাফয, ২০২০বরিঃ 
 

বফলয়: ইদনাদবন টিভ পুনগ চঠন। 
 

সূত্রিঃ বফওআযআই এয স্মাযক নাং-৩৯.০৮.০০০০.০১১.৩১.০০১.১৮.৩৫৫/১, তাবযখ:  ১৪ জুরাই, ২০১৯বরিঃ  
 

উয চি বফলয় ও সূদত্রাস্থ স্মাযদকয প্রপ্রবিদত, ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট এয যকাবয প্রফা 

প্রবিয়াদক জতয ও জনফান্ধফ কযায রদিে উদ্ভাফন কাম চিভ বফকাদয উদেদে ফ চদল ১৪ জুরাই, ২০১৯বরিঃ 

ইদনাদবন টিভ পুনগ চঠন কযা য়। বকন্তু  টিদভয একজন দস্য ম্প্রবত র্াকুযী দত অব্যবত গ্রণ কদযদে বফধায়  

ইদনাদবন কাম চিভ মথামথবাদফ র্াবরদয় মাওয়ায জন্য বনম্নরূবাদফ ইদনাদবন টিদভয পুনগ চঠন কযা দরািঃ- 

িভ কভ চকতচায নাভ দফী ও প্রবতষ্ঠাদন ঠিকানা কবভটিদত অফস্থান 

০১ প্রভািঃ বপকুয যভান বযর্ারক (প্রান, বযকল্পনা ও অথ চ) 

ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট 

ইদনাদবন অবপায 

০২ আবু যীপ প্রভািঃ ভাবুফ-ই-

বকফবযয়া 

ঊর্ধ্চতন বফজ্ঞাবনক কভ চকতচা 

ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট 

দস্য 

০৩ দনট ফড়ুয়া ইভন কাযী প্রপ্রাগ্রাভায 

ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট 

দস্য 

(বফকল্প প্রপাকার 

দয়ন্ট) 

০৪ প্রভাোিঃ তাবনয়া ইরাভ বফজ্ঞাবনক কভ চকতচা 

ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট 

দস্য 

০৫ প্রভািঃ আব্দুয যউপ তালুকদায কাযী প্রদকৌরী(প্রভবযন/প্রভকাবনকোর) 

ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট 

দস্য-বর্ফ 

(প্রপাকার দয়ন্ট) 

 

 

 

 (প্রভািঃ বপকুয যভান) 

ভাবযর্ারক (অবতবযি দাবয়ত্ব) 

ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট 

ববনয়য বর্ফ 

বফজ্ঞান ও প্রযবি ভন্ত্রণারয় 

[দৃবি আকল চণিঃ প্রপ্রাগ্রাভায, অবধাখা/াখা-২৪ (আইবটি াখা), বফজ্ঞান ও প্রযবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বর্ফারয়, ঢাকা।] 
 

অনুবরবিঃ 

১) জনাফ প্রভািঃ বপকুয যভান , বযর্ারক (প্রান, বযকল্পনা ও অথ চ),ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট। 

২) জনাফ আবু যীপ প্রভািঃ ভাবুফ-ই-বকফবযয়া, ঊর্ধ্চতন বফজ্ঞাবনক কভ চকতচা, ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ 

ইনবিটিউট। 

৩) জনাফ প্রভািঃ আব্দুয যউপ তালুকদায, কাযী প্রদকৌরী (প্রভবযন/প্রভকাবনকোর), ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ 

ইনবিটিউট।  

৪) জনাফ দনট ফড়ুয়া ইভন ,কাযী প্রপ্রাগ্রাভায, ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট। 

৫) প্রফগভ প্রভাোিঃ তাবনয়া ইরাভ, বফজ্ঞাবনক কভ চকতচা, ডাটা প্রন্টায, ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযার্ চ ইনবিটিউট। 

৬) অবপ কব। 

“শেখ হাসিনার দে শন, িব মানুষের উন্নয়ন”    
“িমুষে অনুিন্ধান, শদষের কল্যাণ”     


