
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 
আইিস  সল 

www.brri.gov.bd

ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১৪৬ তািরখ: 
১৯ ম ২০২২

৫ জ  ১৪২৯

িবষয:় মা িসকিভি েতমািসকিভি েত   হ ালনাগাদ তহ ালনাগাদ ত   সবাসবা   দানদান   িত িতরিত িতর  ( ( িস েজনসিস েজনস   চাট ারচাট ার ) ) ৪থ৪থ   মা িসকমািসক
((এি লএি ল-- নন ’ ’ ২০২২২০২২ ) ) ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   িতেবদনিতেবদন   অবিহতকরণঅবিহতকরণ   সেসে ।।

: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১৪১; ১৬ ম’ ২০২২ইং

উপ  িবষয় ও  পে র ি েত, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট (ি ) এর বািষক উ াবন কমপিরক না
২০২১-২২ এর সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২১-২২ এর ১.২ কায ম মাতােবক ৪থ মািসেক
(এি ল- ন’ ২০২২) বা বায়েনর অিফস আেদশ জাির করা হেয়েছ। িবষয়  সদয় অবগিতর জ  অবিহত করা হেলা।  

সং ি ঃ বণনামেত ০৬ (ছয়) ফদ।

২১-৫-২০২২

সিচব
সিচেবর দ র

িষ ম ণালয়

ড. মা: শাহজাহান কবীর
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ফান: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ া : ৪৯২৭২০০০

ইেমইল: dg@brri.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী সিচব, মিনটিরং ও িরেপাট শাখা, িষ ম ণালয়

ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১৪৬/১(২) তািরখ: ৫ জ  ১৪২৯
১৯ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, িষ ম ণালয়।
২) িচফ সাইি িফক অিফসার, িষ পিরসং ান ও ফাকাল পেয় , এিপএ ম, বাংলােদশ ধান গেবষণা
ইনি উট।

২১-৫-২০২২
ড. মা: শাহজাহান কবীর 

মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

১
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�িষ ম�ণালয় 
 বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট 

 
আইিস� �সল 

www.brri.gov.bd

 

 

ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১৪১ তািরখ: 

১৬ �ম ২০২২

২ �জ�� ১৪২৯

অিফস আেদশ

গত ২৫/০৪/২০২২ তািরেখর �ি�কা িব�ান িবভােগর প� নং ১২.২২.০০০০.০১৯.৩৩.০০১.২০.৯৯ �মাতােবক বাংলােদশ ধান গেবষণা

ইনি��উেটর বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�নার কায ��ম ১.২ এর আওতায় �সবা �দান

�িত�িত ��মািসকিভি�েত হালনাগাদকরেণর অংশ িহেসেব �ি�কা িব�ান িবভােগর নাগিরক ও �ািত�ািনক �সবার আওতায় �দ� মা�র �া��

ও সার �ব�াপনা স�িক�ত ত� ও পরামশ � �দান সং�া� �সবাস�েহর ��ে� দািয়��া� কম �কত�ার নাম, পদবী, �যাগােযােগর ন�রসহ �সবা

�াি�র প�িত হালনাগাদ করা হেয়েছ। উে��, হালনাগাদ�ত ওেয়বিলংক িনে� �দ� হেলাঃ      

ওেয়বিলংকঃ http://brri.gov.bd/site/page/ac739316-62ed-44b9-b432-50ebcec51287/- ও 

http://brri.gov.bd/site/page/5024edd8-0c4b-4b3a-954e-ef93ec5d1c00 

১৬-৫-২০২২
ড. আ� বকর িছি�ক

পিরচালক (�শাসন ও সাধারণ পিরচয �া) (চলিত দািয়�)

�ফান: ০১৭১৮৫৯১৮৫৭

ফ�া�: ০২৪৯২৭২০০০
ইেমইল: abs_63@yahoo.com

�ি� আকষ �ণঃ িচফ সাইি�িফক অিফসার , �িষ পিরসং�ান , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১৪১/১(৯) তািরখ: ২ �জ�� ১৪২৯

১৬ �ম ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হল: 
 

১) িচফ সাইি�িফক অিফসার , �ি�কা িব�ান , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
 ২) ি�ি�পাল �ািনং অিফসার (চলিত দািয়�), পিরক�না ও ��ায়ন , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

 
৩) িসিনয়র সাইি�িফক অিফসার (�ওিস) , গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

 
৪) ��া�ামার, আইিস� �সল, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
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৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (�শাসন) (চলিত দািয়�), �শাসন সদর দ�র, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

৬) সহকারী ��া�ামার , আইিস� �সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
 

৭) িপএ/��েনা�াফার, মহাপিরচালেকর দ�র , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
 ৮) এ�াডিমিনে��ভ অিফসার (চলিত দািয়�), �শাসন উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

 
৯) পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয়�) এর �ি�গত সহকারী, গেবষণা উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

১৬-৫-২০২২

ড. আ� বকর িছি�ক
পিরচালক (�শাসন ও সাধারণ পিরচয �া) (চলিত দািয়�)



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 
ি কা িব ান 

www.brri.gov.bd

জ ির 
অিত গাপনীয়

ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০১৯.৩৩.০০১.২০.৯৯ তািরখ: 
২৫ এি ল ২০২২

১২ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় িস েজনিস েজন   চাট ােরচাট াের   নাগিরকনাগিরক  সবাসবা   ওও  া িত া িনকািত ািনক  সবারসবার   দা িয় াদা িয় া   কমকতারকমকতার   তত
হ ালনাগাদকরণহ ালনাগাদকরণ   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষেয়র আেলােক আপনার অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জানােনা যাে  য, ি কা িব ান
িবভােগর িবভাগীয় ধান পিরবতন হওয়ায় ১৪ নং িমেকর নাগিরক সবা ও ১০ িমেকর ািত ািনক সবার দািয় া
কমকতা হেবন  ড. আিম ল ইসলাম, িসএসও এবং  ধান, ি কা িব ান িবভাগ। ফানঃ৪৯২৭২০৬৭,
মাবাইলঃ০১৮৪৩৯৯৮৫৭০, ০১৭৫৯৯৯৪৪৯১, ইেমইলঃaminbrri@gmail.com  ত স হ হালনাগাদ করার
জ  অ েরাধ করা হেলা।

২৫-৪-২০২২

িচফ সাইি িফক অিফসার
িষ পিরসং ান

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট

ড. আিম ল ইসলাম
িচফ সাইি িফক অিফসার

ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০১৯.৩৩.০০১.২০.৯৯/১(২) তািরখ: ১২ বশাখ ১৪২৯
২৫ এি ল ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সংি  নিথ।
২) ি গত সহকারী , গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট

২৫-৪-২০২২
ড. আিম ল ইসলাম 

িচফ সাইি িফক অিফসার

১








