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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

�িষ ম�ণালয়

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
আইিস� �সল

www.brri.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৪০৬ তািরখ: 
১৭ িডেস�র ২০২২

২ �পৗষ ১৪২৯

িবষয়: �সবা �দান �িত�িত (িস�েজনস চাট �ার) বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর ২য় ��মািসক (অে�াবর-িডেস�র/২০২২) ও

অধ �বািষ �ক (�লাই-িডেস�র/২০২২) বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন ��রণ �সে�।

উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট (ি�) এর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর ২য়

��মািসক (অে�াবর-িডেস�র/২০২২) ও অধ �বািষ �ক (�লাই-িডেস�র/২০২২) বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�

এতদসে� ��রণ করা হেলা।   

২০-১২-২০২২

সিচব

�িষ ম�ণালয়

ড. �মা: শাহজাহান কবীর
মহাপিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০

ফ�া�: ৪৯২৭২০০০

ইেমইল: dg@brri.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ িসিনয়র সহকারী সিচব, মিনটিরং ও িরেপাট � শাখা, �িষ ম�ণালয়।

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৪০৬/১(৫) তািরখ: ২ �পৗষ ১৪২৯

১৭ িডেস�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) ��সিচব, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, �িষ ম�ণালয়।

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

৩) িপএ/��েনা�াফার, মহাপিরচালেকর দ�র, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

৪) এ�াডিমিনে��ভ অিফসার (চলিত দািয়�), �শাসন উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
৫) পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয়�) এর �াি�গত সহকারী, গেবষণা উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

২০-১২-২০২২

ড. �মা: শাহজাহান কবীর

মহাপিরচালক (চলিত দািয়�)
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