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ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.১১.০০৯.১৯.২৫১ তািরখ: 
২৬ নেভ র ২০২০

১১ অ হাযণ় ১৪২৭

িবষয:় িি ’’রর   িস েজনিস েজন   চাট ারচাট ার   পিরবী ণপিরবী ণ   কিমকিম   হ ালানাগাদহ ালানাগাদ   সেসে ।।

১। পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), চলিত দািয়  ,ি             আহবায়ক ও
ফাকাল পেয়

২। উ  িশ া ও গেবষণা সম যক়ারী, পিরচালক গেবষণা এর দ র, ি  সদ
৩। এমরান হােসন, উপ-পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), শাসন িবভাগ, ি সদ
৪। আিতয়া রাখসানা, িসিনয়র ািনং অিফসার, পিরক না ও ায়ন িবভাগ, ি সদ
৫। মাঃ মাহ জ িবন ওয়াহাব, া ামার, আইিস  সল, িষ পিরসং ান িবভাগ, ি         সদ
৬। কিবতা, সহকারী া ামার, আইিস  সল, িষ পিরসং ান িবভাগ, ি সদ
৭। রাইয়া লছম, িসিনয়র ডাটা এি  কে াল অপােরটর, আইিস  সল, িষ পিরসং ান িবভাগ, ি            সদ
৮। ড. মাঃ ইসমাইল হােসন, িসএসও এবং ধান, িষ পিরসং ান িবভাগ , ি সদ  সিচব

কিম রকিম র   কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ
১। বািষক কমস াদন ি  এর ১.৪ ( সবা দান িত িত হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন) সং া  কায েমর অ  কমস াদন চকস হ (১.৪.১; ১.৪.২;
১.৪.৩) যথাযথভােব বা বায়েনর উে াগ হণ করেব।
২। িত অথ বছের ৪  মািসক িতেবদন ম ণালেয় দািখল কর ত হেব।
৩। কিম  েয়াজেন সদ  কা-অ /পিরবতন/পিরমাজন করেত পারেব।

২৯-১১-২০২০

িবতরণ :
১) পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা) (চলিত দািয় ), শাসন উইং, 
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট
২) উ িশ া ও গেবষণা সম য়কারী (িসএএসআর), গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি উট
৩) উপ-পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), শাসন উইং , বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি উট
৪) িসিনয়র ািনং অিফসার, পিরক না ও ায়ন , বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট
৫) া ামার , আইিস  সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট
৬) সহকারী া ামার , আইিস  সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট
৭) িসিনয়র ডাটা এি  কে াল অপােরটর  , আইিস  সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট
৮) িচফ সাইি িফক অিফসার , িষ পিরসং ান , বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট

ড. মা: শাহজাহান কবীর
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ফান: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ া : ৪৯২৭২০০০

ইেমইল: dg@brri.gov.bd

ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.১১.০০৯.১৯.২৫১/১(৪) তািরখ: ১১ অ হাযণ় ১৪২৭
২৬ নেভ র ২০২০

অ িলিপ ( জ তার মা সাের নয়): 
১) িপএ/ েনা াফার, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট

১



২) এ াডিমিনে ভ অিফসার (চলিত দািয় ), শাসন উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট
৩) ি গত সহকারী, গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট
৪) সংি  নিথ

২৯-১১-২০২০
ড. মাঃ ইসমাইল হােসন 
িচফ সাইি িফক অিফসার

২


