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িবষয:় অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা মাতােবক মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণীত দ র/সং ার সবা দান িত িত কমপিরক না ২০২২-২৩
এর কায ম [১.১] ‘ মািসক িভি েত সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম  নগঠন’ মাতােবক সবা দান িত িত কমপিরক না

ুভােব বা বায়ন ও িবিভ  ল মা া অজেন কাযকর িমকা রাখার লে  ক পে র অ েমাদন েম িনে  বিণত কমকতাগেণর
সম েয় ২য় মািসেক কিম  নগঠন করা হেলা। 

.নং নাম ও পদিব ( জ তার মা সাের নয়) মাবাইল ও ইেমইল ম
১ পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), ি 49272043 

da@brri.gov.bd    
আহবায়ক/ ম 

লীডার
২ ড. মাঃ ইসমাইল হােসন, িসএসও এবং ধান, িষ 

পিরসং ান িবভাগ, ি  
01716124943

mihossain2@yahoo.com
সদ

৩ কিবতা, সহ. া ামার, আইিস  সল, িষ পিরসং ান 
িবভাগ, ি  

01716629855
kabita.stat@gmail.com 

িবক  
ফাকাল 
পেয়

৪ রাইয়া লছম, িস. ডা.এি  ক. অপা., আইিস  সল, 
িষ পিরসং ান িবভাগ, ি

01954849596 
knuraiya.stat@gmail.com

সদ

৫ মাঃ মাহ জ িবন ওয়াহাব, া ামার, আইিস  সল, 
িষ পিরসং ান িবভাগ, ি  

01715138826
skysony1988@yahoo.com

ফাকাল 
পেয়

কিম র কাযপিরিধঃ
     ১। মি পিরষদ িবভােগর এিপএ সং া  িনেদশনা মাতােবক সবা দান িত িত কমপিরক না ণয়ন ও বা বায়ন;

২। ি ’র িস েজন চাটার মাতােবক সকল িবভাগ, শাখা ও আ িলক কাযালয়স েহর েদয় সবা স ক সমেয় দান করা হে  িক না
তা পিরবী ণ বক মািসক িভি েত ৪  িতেবদন দািখল; 
৩। কিম  ক ক সবা দান িত িত কমপিরক না বা বায়ন কিম র কায ম মিনটিরং; 
৪। িনয়িমত সবা দান িত িত সবা ব  হালনাগাদ কায ম মিনটিরং; 
৫। সবা দান িত িত কমপিরক না বা বায়েনর িনিম  িত িতন মােস এক বার সভা আেয়াজন, বা বায়ন অ গিত উপ াপন ও
পযােলাচনা;  
৬। িত মািসেকর অ গিত িতেবদন ত, মাণক সংর ণ এবং ঊ তন অিফস িহেসেব িষ ম ণালেয়র মিনটিরং ও
িরেপা ং শাখায় অিফস ধান ক ক অ েমাদন বক রণ;  

     ৭। িবিবধ।

১



৩০-১০-২০২২

সিচব, ি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: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৩০৯/১(৩) তািরখ: ১০ কািতক ১৪২৯
২৬ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, িষ ম ণালয়
২) সদ , সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট।
৩) া ামার , আইিস  সল ও ফাকাল পেয় , সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম , বাংলােদশ ধান
গেবষণা ইনি উট।

৩০-১০-২০২২
ড. মা: শাহজাহান কবীর 

মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

২


