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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: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৩১২ তািরখ: 

৩১ অে�াবর ২০২২

১৫ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: ি�’র �সবা �দান �িত�িত িবষয়ক ২য় �িশ�ণ �সে�।

উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত, ি�’র �সবা �দান �িত�িত সং�া� কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর ২.১ কায ��ম �মাতােবক, আগামী ০১/১১/২০২২ইং তািরখ

��র ১২.০০ ঘ�কায় �িশ�ণ ভবেনর সভাকে� সরাসির (�ধান কায �ালেয়র জ�) এবং  Zoom Cloud Meeting  (�ম আইিড:

৯৪৭১৪৯৪৫৯৫, পাসওয়াড �ঃ ২০২১) ��াটফেম � (আ�িলক কায �ালেয়র জ�) পিরচালক (�শাসন ও সা.প.) এবং আহবায়ক �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন

কম �পিরক�না কিম� মেহাদেয়র সভাপিতে� ‘�সবা �দান �িত�িত (িস�েজন চাট �ার) পয �ােলাচনা এবং এ সং�া� আইন-কা�ন’ িবষয়ক ২য় �িশ�ণ

অ�ি�ত হেব। উ� �িশ�েণ মহাপিরচালক মেহাদয় উপি�ত থাকার সদয় স�িত �াপন কেরেছন। এমতাব�ায়, সকল িবভাগ/আ�িলক কায �ালয়/শাখা

�ধানগণ, �ক� ও কম ��িচ পিরচালকগণ (�সবা �দান �িত�িত তথা িস�েজনস চাট �ার কায ��ম বা�বায়েনর সােথ �� এমন একজন সহেযাগীসহ) এবং

�সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না কিম�র সকল সদ�গণেক যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� অ�েরাধ করা হেলা।      

�িশ�ণ �িচ
তািরখ ও

সময় 
আেলাচ� �িচ �িশ�ক  �িশ�ণ

০১/১১/২
০২২ইং 

��র
১২.০০টা

-
২.০০
ঘ�কা
পয ��

-ি�’র �সবা �দান �িত�িত  (িস�েজন চাট �ার)
পয �ােলাচনা এবং এ সং�া� আইন-কা�ন। 
-িবিবধ
 

�মাঃ মাহ�জ িবন ওয়াহাব
��া�ামার, আইিস� �সল এবং �ফাকাল পেয়�, �সবা �দান
�িত�িত সং�া� কম �পিরক�না বা�বায়ন কিম�, ি�

২য়
�িশ�

ণ 

৩১-১০-২০২২

িবতরণ:

১) এিপএ �া�রকারী সকল িবভাগ/শাখা/আ�িলক কায �ালয় �ধান 
ও �ক� পিরচালকগণ।

 
২) ি�র �সবা �দান �িত�িত (িসেটেজনস চাট �ার) পিরবী�ণ কিম�।

 

ড. আ� বকর িছি�ক

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

আহবায়ক, �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়ন

কিম�।
�ফান: ০১৭১৮৫৯১৮৫৭

ফ�া�: ০২৪৯২৭২০০০

ইেমইল: abs_63@yahoo.com

১৫ কািত�ক ১৪২৯
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�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৩১২/১(৪) তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৯

৩১ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

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

৪) ফেটা�াফার, �কাশনা ও জনসংেযাগ, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট [ফেটা�াফীর অ�েরাধ]।

৩১-১০-২০২২

�মা: মাহ�জ িবন ওয়াহাব 
 ��া�ামার ও �ফাকাল পেয়�, �সবা �দান �িত�িত

কম �পিরক�না বা�বায়ন কিম�।





















বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

গাজীপুর-১৭০১ 

 

‘ সেবা প্রোন প্রস্টিশ্রুস্টি স্টবষয়ক ২য় প্রস্টশক্ষদণর’ উপস্টিস্টির স্টির স্টিত্র (০১/১১/২০২২ইাং)    
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