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গত
২৫-০৭-২০২০ ি ঃ তািরেখ িবিসআইিস’র মাননীয় চয়ারম ান জনাব মাঃ মা ািফজুর রহমান ও িবিসআইিস
পিরচালনা পষেদর স ািনত পিরচালকবৃ
এবং িবিসআইিস’র সিচব মেহাদয় ঘাড়াশাল পলাশ ইউিরয়া
ফা টলাইজার েজে র চলমান কােজর অ গিত পিরদশন কেরন। এ সময় িতিন কে র িবিভ িবষয়ািদ িনেয়
আেলাচনা কেরন এবং কে র বা ব অ গিতর িবষেয় অবগত হন। মাননীয় চয়ারম ান মেহাদয় তার
সফরকালীন জািতর জনক ব ব ু শখ মু জবুর রহমান এর জ শতবািষকী (মু জব বষ) উপলে
ক কতৃ ক আেয়া জত বৃ েরাপন কমসূচীর উে াধন কেরন। অতঃপর কে র েবশ মুেখর দু’ ট
ােন নবিনিমত দুই ট ফটক উে াধন কেরন। বৃ েরাপন কমসূচী উে াধনকােল িতিন জানান য, তার পূেব
দ িনেদশনা মাতােবক মু জব বষ উপলে
িবিসআইিস’র
িত ট িত ােন নূ নতম এক হাজার
চারা গাছ রাপন করা হেব। িতিন আরও বেলন য, কেরানা মহামারী চলমান থাকেলও সকলেক া িবিধ
মেন িবিসআইিস তথা দেশর উ য়েনর জন সকল কমকতা ও কমচারীবৃ েক িনরলস পির ম কের কে র
কাজ যথা সমেয় শষ করেত হেব। এছাড়া ক বা বায়েনর লে
ক পিরদশনকালীন িতিন িবিভ
পূন িদক িনেদশনা দান কেরন।

জিপইউএফিপ পিরদশন শেষ চয়ারম ান মেহাদয় ও তার সফর স ীবৃ
ক সংল িবিসআইিস’র
আওতাধীন িত ান
িনং ইনি টউট ফর কিমক াল ই া জ ( টআইিসআই) পিরদশন কেরন। এসময়
িতিন তার সফর স ী সকল পিরচালকবৃ ও িবিসআইিস’র সিচব মেহাদয়সহ টআইিসআই এর িবভাগীয়
ধানেদর সােথ মতিবিনময় সভায় িমিলত হন। সভায় মাননীয় চয়ারম ান মেহাদয় তার ব েব বেলন য,
বতমান কেরানা মহামারী সমেয় টআইিসআই কতৃক ইেতামেধ চালুকৃত অনলাইন িশ েণর ব াি আরও
1/2

05/08/2020

স সািরত করেত হেব। চয়ারম ান মেহাদয় নামধন িশ ণ ইনি টউট ক সকেলর ঐক ব
েচ া ও
িনরলস পির েমর মাধ েম বা বধম , উ ত ও যুেগাপেযাগী িশ ণ দােনর ব ব া হণ কের চার ও
সােরর মাধ েম িত ান ট সুনাম বৃ র জন িদক িনেদশনা দান কেরন। িতিন আ াস দান কেরন য,
টআইিসআই এর মান বৃ র জন িবিসআইিস হেত সািবক সহেযাগীতা দান করা হেব।
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