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ন�র ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৩১৪ তািরখ: 

৩০ অে�াবর ২০২২

১৪ কািত�ক ১৪২৯

সভার �না�শ

িবষয়: �সবা �দান িবষেয় �িত�িত ��কেহা�ারগেণর সম�েয় ২য় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন �সে�।

ি�’র �সবা �দান �িত�িত সং�া� কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর ২.২ কায ��ম �মাতােবক, �সবা �দান িবষেয় ��কেহা�ারগেণর সম�েয় অবিহতকরণ

সভা আগামী ০২/১১/২০২২ইং তািরখ সকাল ৯.৩০ 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.) মেহাদেয়র সভাপিতে� অ�ি�ত হেব। সভায় ি�’র মাননীয় মহাপিরচালক মেহাদয় উপি�ত থাকার সদয় স�িত �াপন কেরেছন।  
উ� সভায় সকল িবভাগীয়/আ�িলক কায �ালয়/শাখা �ধানগণ, �ক� ও কম ��িচ পিরচালকগণ এবং গাজী�ের অ�া� নাস ��� �িত�ােনর �িতিনিধ,

সাংবািদক, �শীল সমােজর �িতিনিধ ও �ষক �িতিনিধেক অংশ�হেণর জ� আিদ� হেয় অ�েরাধ করা হেলা।  

৩১-১০-২০২২

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: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০

ফ�া�: ৪৯২৭২০০০
ইেমইল: dg@brri.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) মহাপিরচালক (চলিত দািয়�), বাংলােদশ �িষ গেবষণা ইনি��উট [১ জন উপ�� �িতিনিধেক �েম �� থাকার িনেদ �শনা �দােনর
অ�েরাধ]।

 
২) মহাপিরচালক, জাতীয় �িষ �িশ�ণ একােডিম (নাটা) [১ জন উপ�� �িতিনিধেক �েম �� থাকার িনেদ �শনা �দােনর অ�েরাধ]।

 
৩) পিরচালক, পিরচালেকর দ�র, বীজ �ত�য়ন এেজ�ী [১ জন উপ�� �িতিনিধেক �েম �� থাকার িনেদ �শনা �দােনর অ�েরাধ]।

 
৪) উ�িশ�া ও গেবষণা সম�য়কারী (িসএএসআর), গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

 ৫) এিপএ �া�রকারী সকল িবভাগ/শাখা/আ�িলক কায �ালয় �ধান ও �ক� পিরচালকগণ।
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৬) ি�র �সবা �দান �িত�িত (িসেটেজনস চাট �ার) পিরবী�ণ কিম�।

৭) �ধান িশ�ক, ি� �গিত �াথিমক িব�ালয়, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
 

৮) �ধান িশ�ক, িবআরআরআই উ� িব�ালয়, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
 ৯) �ষক �িতিনিধ, নলজািন, গাজী�র।

 
১০) সাংবািদক �িতিনিধ, Gazipur City Correspondent, Daily Industry।

১১) �শীল সমােজর �িতিনিধ, সাধারণ স�াদক, গাজী�র �ন�িত �িতেরাধ কিম�, �ন�িত দমন কিমশন।
 

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

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

সভাপিত
ড. আ� বকর িছি�ক
পিরচালক (�শাসন ও সাধারণ পিরচয �া) (চলিত দািয়�) ও আহবায়ক, �সবা �দান ও �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়ন
কিম�, ি�।

সভার তািরখ ০২//১/২০২২ইং
সভার সময় সকাল ৯:৩০ ঘ�কা
�ান �িশ�ণ ভবেনর সভাক�, ি�।
উপি�িত সশরীের ও �ম ��াটফেম � (তািলকা সং��)

২০২২-২৩ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র �শাসন ও সং�ার�লক কম �স�াদন ��ে�র সংেযাজনী ৭ এর কায ��ম [২.২] এর আেলােক

�সবা �দান �িত�িত িবষেয় ��কেহা�ারগেণর/অংশীজনেদর অবিহতকরণ সভা গত ০২ নেভ�র/২০২২ তািরেখ অ�ি�ত হয়। উ� সভায় এিপএ

�ি� �া�রকারী ি� সদর দ�েরর সকল িবভাগ, শাখা, �ক� ও কম ��িচ �ধানগণ একজন সহেযাগী-সহ �শরীের (কিপ সং��) এবং আ�িলক

কায �ালেয়র �ধানগণ/�িতিনিধগণ �ম �াটফেম � সং�� িছেলন।   

সভার ��েত সভাপিত মেহাদয় সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। এছাড়া সভায় মাননীয় মহাপিরচালক মেহাদয় উপি�ত

হওয়ায় �াগত জানােনা হয়।  পরবত�েত �সবা �দান ও �িত�িত কম �পিরক�না কিম�’র �ফাকাল পেয়� �মাঃ মাহ�জ িবন ওয়াহাব, ��া�ামার,

আইিস� �সল �সবা �দান ও �িত�িত বা�বায়নকে� সামি�ক কায ��েমর উপর এক� Power Point Presentation �দান কেরন।   
১. উপ�াপনার আেলােক মাননীয় মহাপিরচালক মেহাদয় বেলন, ��কেহা�ারগেণর উপি�িতেত সভা আেয়াজন করার ফেল ি�’র �সবা �দান

�ি�য়া সং�া� জবাবিদিহতা িনি�ত হেব। িতিন সকল �কােরর �িতিনিধ উপি�ত থাকার জ� ধ�বাদ �াপন কেরন। এ পয �ােয় সভাপিত

মেহাদয় বেলন, িস�েজন চাট �ার এক� সরকাির দ�র/সং�ার সামি�ক �সবা �দনা �ি�য়ায় ��তা, ��লা ও জবাবিদিহতা আনয়ন কের। �স

�মাতােবক, ি�’র িস�েজন চাট �ার অ�যায়ী নাগিরক, অভ��রীণ ও �ািত�ািনক �সবা �দান �ি�য়া স�েক� ি�’র অংশীজনেদর অবিহত করা
�েয়াজন। এজ� উ� সভা আেয়াজেনর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ।  

২. উপ�াপনায় �ফাকাল পেয়� কম �কত�া বেলন, ি� ক��ক িবিভ� িবভাগ, শাখা হেত নাগিরক, অভ��রীণ ও �ািত�ািনক �সবা �দান করা হয়।

�যমনঃ �রাগবালাই ও �পাকামাকেড়র সম�া সং�া� �সবা, �ষক ও স�সারণ কম �কত�া �িশ�ণ, ি�ডার বীজসহ িবিভ� �কার মানেঘািষত

বীজ �দান, ই-�িষ, যািচত ত� ও �িতেবদন, আওতাধীন আ�িলক কায �ালয়স�হেক বােজট �দান, বীজ �দান, িসিপএফ/অ�ীম ম�রী,
িপআরএল, �� নগদায়ন, ই-নিথ, ই�ারেনট �সবা, িভিড কনফােরি�ং �ব�াপনা, �িমকেদর �বতন-ভাতািদ �ব�াপনা ইত�ািদ। এসময় ১ম

�াি�েকর িস�া� বা�বায়েনর অ�গিত পয �ােলাচনা করা হয়: 
�.
নং 

িস�া�  বা�বায়নকারী
িবভাগ/শাখা/আ.কা.

বা�বায়ন অ�গিত

১. �ি� �া�রকারী সকল সকল িবভাগ, শাখা ও আ�িলক
কায �ালয়স�েহ পয �ায়�েম �সবা �দান �িত�িত তথা িস�েজন
চাট �ার িবষেয় ইন-হাউজ �িশ�েণর আেয়াজন করেত হেব। 

�সবা �দান �িত�িত
কম �পিরক�না

বা�বায়ন কিম� 

২৯/৮/২০২২ ও ০১/১১/২০২২ তািরেখ িস�েজন
চাট �ার িবষেয় ০২� ইন-হাউজ �িশ�ণ
আেয়াজন করা হেয়েছ। 

২. ি� সদর দ�েরর িস�েজন চাট �ার আেরা বড় ফে� এবং
�ি��াহ� করেত হেব। 

িস. সহ. পিরচালক
(�শাসন), �শাসন

িবভাগ 

িস�েজন চাট �ার �ি��াহ� করা হেয়েছ। 
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৩. �ি� �া�রকারী সকল িবভাগ, শাখা ও আ�িলক
কায �ালয়স�হ িস�েজন চাট �ার ��মান �ােন টািনেয় রাখার
�ব�া �হণ করেবন। 

ি�’র সকল িবভাগ,
শাখা ও আ�িলক
কায �ালয় �ধান�� 

�ি� �া�রকারী সকল িবভাগ, শাখা ও
আ�িলক কায �ালয়স�হ িস�েজন চাট �ার ��মান
�ােন টািনেয় রাখার কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

৪. ি�’র ওেয়বসাইেটর িস�েজন চাট �ার সং�া� �সবা ব�
িনয়িমত হালনাগাদ করেত হেব। 

আইিস� �সল িস�েজন চাট �ার সং�া� �সবা ব� িনয়িমত
হালনাগাদ করা হে�। ইেতামে� ১ম �াি�েকর
সকল �চেকর �মাণক আপেলাড করা হেয়েছ। 

৩. এসময় উপ�াপনা �শেষ িব�ানী, কম �কত�া�� ও অংশীজন িহেসেব সং�� বাির, নাটা, এসিসএ-এর �িতিনিধ��, �ষক ও সাংবািদক��

সহ ি�’র �সবা �দান �িত�িত িবষেয় �� আেলাচনা অ�ি�ত হয়। সবাই �তঃ�ত�ভােব অংশ�হণ ও মতামত �দান কেরন। 

৩.১ পিরচালক (গেবষণা) মেহাদয় ি�’র িস�েজন চাট �ার স�িলত সাইনেবাড �� িডিজটাল করা যায় িকনা- এ �াপাের মতামত �দান কেরন।   

৩.২ িবভাগীয় �ধান, �ি�কা িব�ান িবভাগ, ি�’র সদর দ�েরর �িত� িবভােগ িডিজটাল হািজরা �হেণর �পাের মতামত �� কেরন। 
৩.৩ উপি�ত �ষক �িতিনিধ িবিভ� ধােনর জাত বীজ �াি� আেরা সহজ করার �াপাের অিভমত �দান কেরন। 

৩.৪ আ�িলক কায �ালয় �ধান, ভা�া, ফিরদ�র �ম ��াটফেম � অংশ�হণ কের িস�েজন চাট �ার-সহ �সবা �দান �িত�িত িবষেয় ইন-হাউজ

�িশ�ণ �দােনর জ� একজন িবেশষ� ��রেণর অ�েরাধ জানান।   

৪.  উ� আেলাচনা �শেষ িন�িলিখত িস�া� �হীত হয়। 
�.
নং 

িস�া�  বা�বায়নকারী িবভাগ/শাখা/আ.কা.

১. �ি� �া�রকারী সকল সকল িবভাগ, শাখা ও আ�িলক কায �ালয়স�েহ িস�েজন চাট �ার
িবষেয় ইন-হাউজ �িশ�ণ অ�াহত রাখেত হেব।  

�সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না
বা�বায়ন কিম� 

২. িস�েজন চাট �ােরর নাগিরক �সবা িহেসেব িবিভ� ধােনর জাত বীজ �াি� আেরা সহজ করার
উে�াগ �হণ করেত হেব। 

খামার �ব�াপনা িবভাগ ও সকল
আ�িলক কায �ালয়  

৩. �ি� �া�রকারী সকল িবভাগ, শাখা ও আ�িলক কায �ালয়স�হ িস�েজন চাট �ার ��মান
�ােন টািনেয় রাখার �ব�া �হণ করেবন। 

ি�’র সকল িবভাগ, শাখা ও আ�িলক
কায �ালয় �ধান�� 

৪. ি�’র ওেয়বসাইেটর িস�েজন চাট �ার সং�া� �সবা ব� িনয়িমত হালনাগাদ করেত হেব।  আইিস� �সল
৫. সভাপিত মেহাদয় সভায় আর কােরা �কান �� না থাকায়, সকলেক অবিহিতকরণ সভায় অংশ�হণ এবং ��বান ��, মতামত ও পরামশ �

�দােনর জ� ধ�বাদ �াপন কেরন। পিরেশেষ, সভাপিত মেহাদয় �ত�ত�ভােব সশরীের ও �ম �াউড িম�ং ��াটফেম � অংশ�হেণর জ�

সকেলর �িত �ত�তা জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

ড. আ� বকর িছি�ক

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

ও আহবায়ক, �সবা �দান ও �িত�িত কম �পিরক�না
বা�বায়ন কিম�, ি�।

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৪০০ তািরখ: 

১৭ িডেস�র ২০২২

২ �পৗষ ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার

�মা�সাের নয়) :

১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �িষ গেবষণা ইনি��উট।

২) মহাপিরচালক, জাতীয় �িষ �িশ�ণ একােডিম (নাটা)।
৩) পিরচালক, পিরচালেকর দ�র, বীজ �ত�য়ন এেজ�ী।

৪) উ�িশ�া ও গেবষণা সম�য়কারী (িসএএসআর), গেবষণা উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

৫) ি�র �সবা �দান �িত�িত (িসেটেজনস চাট �ার) পিরবী�ণ কিম�।
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৬) ��া�ামার, আইিস� �সল, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

৭) সাংবািদক �িতিনিধ, Gazipur City Correspondent, Daily Industry।

৮) �শীল সমােজর �িতিনিধ, সাধারণ স�াদক, গাজী�র �ন�িত �িতেরাধ কিম�, �ন�িত দমন কিমশন।
৯) �ষক �িতিনিধ, নলজািন, গাজী�র।

১০) �ধান িশ�ক, িবআরআরআই উ� িব�ালয়, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

১১) �ধান িশ�ক, ি� �গিত �াথিমক িব�ালয়, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

১২) িপএ/��েনা�াফার, মহাপিরচালেকর দ�র, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
১৩) পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয়�) এর �াি�গত সহকারী, গেবষণা উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

১৪) এ�াডিমিনে��ভ অিফসার (চলিত দািয়�), �শাসন উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

�মা: মাহ�জ িবন ওয়াহাব

��া�ামার ও �ফাকাল পেয়�, �সবা �দান ও �িত�িত
কম �পিরক�না বা�বায়ন কিম�, ি�।















বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

গাজীপুর-১৭০১ 

 

‘সেবা প্রোন স্টবষদে প্রস্টিশ্রুস্টি সিকদ াল্ডারগদণর েমন্বদে ২ে অবস্ট িকরণ েভার’ উপস্টিস্টির স্টির স্টিত্র 

(০২/১১/২০২২ইাং)     

  


	d56bc4e4da3121095f117d75061dbb598ad85fc2efdbb5ef4126ea7843145eb6.pdf
	e46a287f8fa82334b4734713e5b08d80786981e582d3be2e8fcb2bf352555232.pdf
	02a0f3d3d3b340bbdb43ec3257592431f29cc16ade88e9ce9f72f85de7c129fb.pdf
	dbba3f8ae20fb5c0fbe6d21df0f3bbfe4c9fb2f68e17408efef778b5da183a3c.pdf
	ac2ba4e81a7e75e193fc8e97d4f048da1378e41e67d3be7869328fcadd90c868.pdf
	02a0f3d3d3b340bbdb43ec3257592431f29cc16ade88e9ce9f72f85de7c129fb.pdf


