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বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট 
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�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১৪৫ তািরখ: 
১৯ �ম ২০২২

৫ �জ�� ১৪২৯

িবষয়: �সবা �দান �িত�িত (িস�েজনস চাট �ার) পিরবী�ণ কিম�র বা�বায়ন অ�গিতর �িতেবদন ��রণ �সে�।

��: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১৪০; ১৫ �ম’ ২০২২ইং

উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র ��ি�েত, �িষ ম�ণালেয়র িনেদ �শনা ও ১.১ কায ��ম �মাতােবক বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট (ি�)

এর �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন চাট �ার) কায ��ম স�কভােব বা�বািয়ত হে� িক না তা ৪থ � ��মািসেক (এি�ল-�ন’ ২০২২) গত

১২/০৫/২০২২ তািরেখ পিরবী�ণ কিম� ক��ক পিরবী�ণ করা হয়। উি�িখত পিরবী�ণ �িতেবদন� পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর
জ� এতদসে� ��রণ করা হেলা।   

সং�ি�ঃ বণ �নামেত

২১-৫-২০২২

সিচব 

সিচেবর দ�র 

�ি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: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১৪৫/১(২) তািরখ: ৫ �জ�� ১৪২৯

১৯ �ম ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) অিতির� সিচব, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, �িষ ম�ণালয়।
 

২) িচফ সাইি�িফক অিফসার, �িষ পিরসং�ান ও �ফাকাল পেয়�, এিপএ �ম, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
 

২১-৫-২০২২

ড. �মা: শাহজাহান কবীর 
 মহাপিরচালক (চলিত দািয়�)
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ন�র ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১২৮ তািরখ: 

০২ �ম ২০২২

১৯ �বশাখ ১৪২৯

িব�ি�/�না�শ
 

িবষয়: �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�র সভা �সে�।

ি�’র �সবা �দান �িত�িত  সং�া� কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর ১.১ কায ��ম �মাতােবক,  �সবা �দান  �িত�িত পিরবী�ণ
কিম�র সভা আগামী ১২/০৫/২০২২ইং তািরখ সকাল ১০.০০ ঘ�কায় ি�’র িভআইিপ সভাকে� সরাসির পিরচালক (�শাসন ও সা.প.) ও

আহবায়ক, �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম� মেহাদেয়র সভাপিতে� অ�ি�ত হেব। উ� সভায় কিম�র সকল সদ���েক অংশ�হেণর

জ� অ�েরাধ করা হেলা।  

আেলাচ� িবষয়ঃ
১. ি�’র �সবা �দান �িত�িত (িসেটেজন চাট �ার) পিরবী�ণ সং�া�।

২. িবিবধ।

৮-৫-২০২২

ড. আ� বকর িছি�ক

পিরচালক (�শাসন ও সাধারণ পিরচয �া) (চলিত দািয়�)
ও আহবায়ক, �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন সং�া�

কিম�।

�ফান: ০১৭১৮৫৯১৮৫৭

ফ�া�: ০২৪৯২৭২০০০
ইেমইল: abs_63@yahoo.com

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) উ�িশ�া ও গেবষণা সম�য়কারী (িসএএসআর), গেবষণা উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
 ২) িচফ সাইি�িফক অিফসার, �িষ পিরসং�ান, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

 
৩) িসিনয়র ��ািনং অিফসার, পিরক�না ও ��ায়ন, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

 
৪) ��া�ামার, আইিস� �সল, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
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৫) সহকারী ��া�ামার, আইিস� �সল, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

৬) ��ািনং অিফসার, পিরক�না ও ��ায়ন, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
 

৭) িসিনয়র ডাটা এি� কে�াল অপােরটর, আইিস� �সল, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
 ৮) িপএ/��েনা�াফার, মহাপিরচালেকর দ�র, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

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

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





গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 
আইিস  সল

সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) পিরবী ণ কিম র সভার বা বায়ন অ গিতর কাযিববরণী

সভাপিত
ড. আ  বকর িছি ক 
পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা) (চলিত দািয় ) ও আহবায়ক, সবা দান িত িত পিরবী ণ 
কিম , ি ।

সভার তািরখ ১২ ম, ২০২২ইং।     
সভার সময় সকাল- ১০.০০টা।  

ান ি ’র িভআইিপ ক ।     
উপি িত সং ি  মাতােবক।

সভাপ িত ঃসভাপ িত ঃ   ড. আ  বকর িছি ক, পিরচালক ( শাসন ও সা.প.) ও আহবায়ক, সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম , ি । 
ত ািরখঃত ািরখঃ   ১২ ম, ২০২২ইং।    
সময়সময় ::   সকাল- ১০.০০টা।  

ানান : : ি ’র িভআইিপ ক ।    
সভার েত সভাপিত ও ও আহবায়ক, সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম , ি  উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয়
সভার কায ম  কেরন। সভাপিত েতই কিম র সদ েক পিব  ঈদ-উল-িফতর এর েভ া দান কেরন। এছাড়া
িবগত িতন  মািসেক সবা দনা িত িত সং া  কমপিরক না স কভােব বা বায়ন হে  মেম অিভমত  কেরন।
পরবত েত সভাপিতর অ মিত েম পিরবী ণ কিম র ফাকাল পেয়  এবং া ামার, আইিস  সল ২০২১-২০২২ অথ বছেরর
এিপএ বা বায়নকে  সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না’র উপর power point presentation ও

িত  চেকর ল মা া ও  েল ধেরন। এ ি েত সভাপিত মেহাদয় ল মা ার িবপরীেত শতভাগ অজন ও বািষক
ায়েনর ে  শতভাগ ন র াি র জ  কিম র সকল সদ েক েয়াজনীয় কায ম হণ ও যথাযথ মাণক সংর েণ

সহায়তা করার িনেদশনা দান কেরন।    

আেল াচআেল াচ   িচিচ  ( (কক )) ::  িবগত সভার কাযিববরণী িনি তকরণ। 
আেল াচআেল াচ   িচিচ  ( (খখ )) : : ২৭/০২/২০২২ তািরেখ অ ি ত সভার বা বায়ন অ গিত।  

..   ন ংনং  িস ািস া   বা বায়নকারীবা বায়নকারী   বা বায়নবা বায়ন   অ গ িতঅ গিত   
১. সকল শাখার সবা দান িত িত 

(িস েজনস চাটার) হালনাগাদ বক সদর 
দ েরর ে  ৭ কলাম ও মাঠ পযােয়র 
অিফেসর ে  ৮ কলােম িস েজন 
চাটার ণয়ন করা হেয়েছ িকনা তা 
পিরবী ণ  

িসে ম এনািল  / 
া ামার / সহ. 
া ামার, আইিস  

সল 

মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা অ যায়ী 
ি  সদর দ েরর সবা দান িত িত 
(িস েজনস চাটার) ৭ কলােম ও মাঠ 
পযােয়র অিফেসর ে  ৮ কলােম 
সবেশষ ত  অ বক হালনাগাদ 
করা হেয়েছ।  

১



২. সকল িবভাগ, শাখা ও আ িলক 
কাযালেয়র   িস েজন চাটার 

মান ােন আেছ িক না তা পিরবী ণ

সংি  কিম  কিম র সদ  ি  সদর দ ের ও 
ফাকাল পেয়  ি  রং র আ িলক 

কাযালয় মেণর া ােল   িস েজন 
চাটার মান ােন রেয়েছ মেম অবিহত 
কেরেছন।   

২. িব ানী-কমকতা-কমচারীসহ সকলেক 
সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) 

ও সবা দান প িত স েক স ক 
ধারণা দােনর িনিম  িনয়িমত িশ ণ 
আেয়াজন; 

া ামার ও ফাকাল 
পেয় , সবা দান 

িত িত বা বায়ন 
কমপিরক না কিম  / 
িসিনয়র সহ. 
পিরচালক ( শাসন) 

ইেতামে  ৩  িশ ণ আেয়াজন বক 
ায় ১৭০ জনেক সবা দান িত িত 

(িস েজনস চাটার) ও সবা দান প িত 
স েক স ক ধারণা দােনর লে  

িশি ত করা হেয়েছ। 

আেল াচআেল াচ   িচিচ  ( (গগ )) ::  পরবত েত সভায় ি ’র ক ক েদয় সবাস েহর বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ করা হয়। ি ’র সবা দান
িত িত (িস েজনস চাটার)-এর নাগিরক সবা ও ািত ািনক সবার অ গত ১  কের মাট ই  কায ম িনে া েপ

পযােলাচনা করা হয়।   
  নংনং সবারসবার   নামনাম   

  
সব াসবা   দানদান   প িতপ িত   েয়াজ নীয়েয়াজ নীয়   

কাগজ পকাগজ প   
এবংএবং  

াি ানাি ান   

সব ারসবার   
দােনরদােনর   

,,   
প িরেশাধপিরেশাধ   
প িতপ িত   ওও  
সময়স ীমাসময়স ীমা

দািয় াদািয় া   কমকতাকমকতা  মম   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১. মা র 

া  ও 
সার 

ব াপনা 
স িকত 
ত  ও 
পরামশ 

দান

১। সরাসির / RKB 
মাবাইল অ াপেসর 

মা েম সংি  
িবেশষে র সােথ 
যাগােযাগ

 ২। BRKB, RKB 
এবং BRRI Rice 
Doctor App এ 
ত  দান
৩। মা র া  এবং 
জব ও রাসায়িনক সার 
ব াপনা স িকত ত  

ও পরামশ দান।
৪। 
িলফেলট/ কেলট/আ িনক 
ধােনর চাষ ি কা 
সরবরাহ এবং পরামশ 

দান ( েযাজ  ে  
িরেপাটসহ)
৫। সেরজিমন ষক মাঠ 
পিরদশন বক সবা 

দান।

-ি  
ওেয়বসাইট

-ওেয়ব ও 
মাবাইল 

অ াপস

িবনা ে

তাৎ িণক, 
 

িবেশেষ 
সেবা  

৩-১৫ িদন

ড. আিম ল ইসলাম
 িসএসও এবং ধান,

ি কা িব ান িবভাগ
 ফানঃ ৪৯২৭২০৬৭
মাবাইলঃ ০১৮৪৩৯৯৮৫৭০, 

০১৭৫৯৯৯৪৪৯১,
 ই- মইলঃ 
head.soil@brri.gov.bd 
aminbrri@gmail.com  

স ক সমেয় 
সবা দান 

করা হে । ৪থ 
মািসেক 

সংেশাধন বক 
হালনাগাদ 
করা হেয়েছ।  
 

িব ািরত পযােলাচনা শেষ সভায় িন িলিখত িস া  হণ করা হয়ঃ 
..   ন ংনং  িস ািস া   বা বায়নকারীবা বায়নকারী   
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১. সকল শাখা ও মাঠ পযােয়র অিফসস েহর সবা দান িত িত 
(িস েজনস চাটার) িনয়িমত হালনাগাদ হে  িকনা তা 
পযােলাচনা বক পিরবী ণ;      

পিরবী ণ কিম  ও িসে ম এনািল  
/ া ামার / সহ. া ামার, আইিস  
সল 

২. সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) কমপিরক না ২০২২-২৩ 
বা বায়েনর েয়াজনীয় উে াগ হণ;

সংি  কিম  

২. িব ানী-কমকতা-কমচারীসহ সকলেক সবা দান িত িত 
(িস েজনস চাটার) ও সবা দান প িত স েক স ক ধারণা 

দােনর িনিম  িনয়িমত িশ ণ আেয়াজন অ াহত রাখেত হেব; 

া ামার ও ফাকাল পেয় , সবা দান 
িত িত বা বায়ন কমপিরক না কিম  

/ িসিনয়র সহ. পিরচালক ( শাসন)  

পিরেশেষ, সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. আ  বকর িছি ক 
পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা)
(চলিত দািয় ) ও আহবায়ক, সবা দান

িত িত পিরবী ণ কিম , ি ।

ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.১৪০ তািরখ: 
১৫ ম ২০২২

১ জ  ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) অিতির  সিচব, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, িষ ম ণালয়।
২) িসিনয়র সহকারী সিচব, মিনটিরং ও িরেপাট শাখা, িষ ম ণালয়।
৩) ি 'র সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র সকল সদ ।
৪) িপএ/ েনা াফার, মহাপিরচালেকর দ র , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট।
৫) পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয় ) এর ি গত সহকারী, গেবষণা উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট।
৬) এ াডিমিনে ভ অিফসার (চলিত দািয় ), শাসন উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট।

 

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

িত িত পিরবী ণ কিম , ি ।
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