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�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.২৫২ তািরখ: 
১৮ �সে��র ২০২২

৩ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: ১ম �াি�েক (�লাই-�সে��র, ২০২২) অ�ি�ত ‘�সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন দ�র/সং�ার সম�েয় ��মািসক িভি�েত

আেয়ািজত’ সভার কায �িববরণী ��রণ �সে�।

উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র ��ি�েত, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট (ি�) এর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর [১.৩]

কায ��ম �মাতােবক ১ম ��মািসেক (�লাই-�সে��র’ ২০২২) অ�ি�ত ‘�সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন দ�র/সং�ার সম�েয় ��মািসক িভি�েত

আেয়ািজত’ সভার কায �িববরণী পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� এতদসে� ��রণ করা হেলা।  

সং�ি�ঃ ১ম সভার কায �িববরণী।  

১৯-৯-২০২২

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: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.২৫২/১(৫) তািরখ: ৩ আি�ন ১৪২৯

১৮ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

 
২) ��া�ামার, আইিস� �সল ও �ফাকাল পেয়�, �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়ন কিম�, বাংলােদশ ধান গেবষণা
ইনি��উট।

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

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

 
৫) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, গেবষণা উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

 

১৯-৯-২০২২
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ন�র ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.২২৮ তািরখ: 
২৫ আগ� ২০২২

১০ ভা� ১৪২৯

সভার �না�শ

িবষয়: �সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন দ�র/সং�ার সম�েয় ১ম ��মািসক (�লাই-�সে��র/২০২২) সভা �সে�।

ি�’র �সবা �দান �িত�িত সং�া� কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর ১.৩ কায ��ম �মাতােবক, আগামী ৩০/০৮/২০২২ইং তািরখ সকাল ১০.০০ 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� ১ম ��মািসক (�লাই-�সে��র/২০২২) সভা অ�ি�ত হেব। উ� সভায় মহাপিরচালক মেহাদয় উপি�ত থাকার সদয় স�িত

�াপন কেরেছন। এমতাব�ায়, ি�’র আওতাধীন সকল িবভাগ/আ�িলক কায �ালয়/শাখা �ধান��েক যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� অ�েরাধ করা

হেলা। 

আেলাচ��িচঃ  

১) ২০২২-২৩ সােলর ি�’র �সবা �দান �িত�িত সং�া� কম �পিরক�না বা�বায়ন িবষয়ক।

২) িবিবধ।

২৫-৮-২০২২

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: ০১৭১৮৫৯১৮৫৭

ফ�া�: ০২৪৯২৭২০০০
ইেমইল: abs_63@yahoo.com
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সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) এিপএ �া�রকারী সকল িবভাগ/শাখা/আ�িলক কায �ালয় �ধানগণ
 

২) ��া�ামার , আইিস� �সল ও �ফাকাল পেয়�, �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়ন কিম�, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
 ৩) ফেটা�াফার, িপিপআরিড, ি�। ফেটা�ািফর অ�েরাধ

 
৪) সংি�� নিথ
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�িষ ম�ণালয় 
 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট 
 �িষ পিরসং�ান িবভাগ

১ম �াি�েক (�লাই-�সে��র, ২০২২) অ�ি�ত ‘�সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন দ�র/সং�ার সম�েয় ��মািসক িভি�েত আেয়ািজত

সভার কায �িববরণী

সভাপিত
ড. আ� বকর িছি�ক 

 পিরচালক (�শাসন ও সাধারণ পিরচয �া) (চলিত দািয়�) ও ও আ�ায়ক, �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�, ি�।
সভার তািরখ ৩০/০৮২০২২ইং।
সভার সময় সকাল-১০:০০ ঘ�কা।
�ান �িশ�ণ ভবেনর সভাক�, ি�।
উপি�িত সশরীের ও �ম ��াটফেম �
সভায় উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভাপিত সভার কাজ �� কেরন। অতঃপর �সবা �দান ও �িত�িত কম �পিরক�না কিম�র �ফাকাল পেয়� �মাঃ

মাহ�জ িব ওয়াহাব, ��া�ামার আইিস� �সল সবাইেক অবিহত কেরন �য, ২০২২৩ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� এর আবি�ক �কৗশলগত

উে�ে�র আওতায় �সবা �দান �িত�িত িস�েজন চাট �ার বা�বায়ন পিরক�নার কায ��ম [১.৩] অ�সাের ১ম �াি�েক (�লাই-�সে��র, ২০২২) অ�ি�ত

‘�সবা �দান �িত�িত িবষেয় দ�র/সং�ার সম�েয় ��মািসক িভি�েত সভা আেয়াজন সং�া� কায ��ম রেয়েছ। এে�ে� ি�র আওতাধীন এিপএ �ি�

�া�রকারী সকল িবভাগ, শাখা ও মাঠ পয �ােয়র অিফস িহেসেব আ�িলক কায �ালয় স�েহর উপি�িতেত উ� ল��মা�া অজ�েনর িনিম� সভার আেয়াজন
করা হেয়েছ।

১। সভাপিত সভায় সশরীের উপি�ত ি� সদর দ�েরর সকল িবভাগ ও শাখা �ধান ও �ম ��াটফেম � সং�� আ�িলক কায �ালয় �ধান��েক অিভন�ন

জানান এবং অবিহত কেরন �য, �সবা �দানকারী দ�েরর দ�তা ও জবাবিদিহতা �ি�র উে�ে� �সবা �াি� সহিজকরণ, �লভ করা �সবা �দান প�িতেত

��তা আনয়েনর লে�� �সবা �দান �িত�িত তথা িস�েজন চাট �ার �ণয়ন ও বা�বায়ন করা হে�। এর ফেল �িত�ােনর সময়াব�তা, সততা ও িন�া এবং

জবাবিদিহতার সং�িত �িতি�ত হে�।

২। সভায় অবিহত করা হয় �য, �সবা �দান �িত�িত �ণয়েনর ��ে� �সবার নাম, �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� ও পিরেশাধ প�িত,

�সবা �দােনর সময়সীমা ও দািয়��া� কম �কত�ার ত�াবলী স�কভােব িনধ �ারণ ও উে�খ করা জ�ির। দ�র/সং�ার �সবা �দান �িত�িত িবষেয় সভার
িনে�া� আেলাচনা হয়: 

�.
নং

িবভাগ/শাখা/আ.কা. িবভাগ/শাখা/আ.কা. এর �সবা �দান �িত�িত পয �েব�ণ

১ িজআরএস িবভাগ �ািত�ািনক �সবা:
১. �সবার নাম: ি�ডার বীজ ও মানস�ত বীজ
সরবরাহ;
�সবার �� এবং পিরেশাধ প�িত:
িনধ �ািরত �� �দান িনিদ �� রিশেদর মা�েম ��
পিরেশাধ

িনধ �ািরত �ে� অিফস আেদশ সং�া� িলংক সং�� কের উ�
িবভােগর �সবা �দান �িত�িত হালনাগাদ করেত হেব।
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২ উি�দ �জনন
িবভাগ

নাগিরক �সবা প�িত:
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। িলফেলট/�কেলট/আ�িনক ধােনর চাষ ইত�ািদ
�কাশনায় জাত স�িক�ত ত� ও পরামশ � �দান
(�েযাজ� ��েত িরেপাট �সহ)

িব�মান �সবা �দান প�িতস�েহর পাশাপািশ উ� িবভােগর
িবভাগীয় �ধােনর অ�েরােধর ��ি�েত ন�ন আেরক� �সবা
�দান প�িত �� কের �সবা �দান �িত�িত হালনাগাদ করেত
হেব।

৩ িপিপআরিড িবভাগ নাগিরক ও �ািত�ািনক �সবা:
১. ি�র �কাশনা স�িক�ত ত� �দান

নাগিরক ও �ািত�ািনক উভয় �সবার ��ে� দািয়��া�
কম �কত�ার নাম, পদবী, �ফান ও ই-�মইল এে�স হালনাগাদ
করেত হেব।

এছাড়া �িতেবদনাধীন সমেয় অ�া� িবভাগ, শাখা ও আ�িলক কায �ালয়স�েহর � � িস�েজন চাট �াের �কান পিরবত�ন বা হালনাগাদ সং�া� ত�

পিরলি�ত হয়িন।

৩। পিরেশেষ িব�ািরত আেলাচনা ও পয �ােলাচনাে� সব �স�িত�েম সভায় িন�িলিখত িস�া� �হীত হয়:

�
.

নং

�হীত িস�া� বা�বায়নকারী

১ ��মািসক িভি�েত �সবা �দান �িত�িত তথা িস�েজন চাট �ার হালনাগাদ হে� িকনা তা সংি�� িবভাগ, শাখা ও
আ�িলক কায �ালয়স�হ িনি�ত করেব;

�ি� �া�রকারী সকল
িবভাগ, শাখা ও আ�িলক
কায �ালয়স�হ

২ ি�ডার বীজ ও মানস�ত বীজ সরবরাহ সং�া� �সবার ��ে� বীজ �েয়র ��ে� িনধ �ািরত �� সং�া� অিফস
আেদশ িলংক আকাের �� করার �ব�া �হণ করেত হেব;

আইিস� �সল

৩ উি�দ �জনন িবভােগর িবভাগীয় �ধােনর িফড�ােকর ��ি�েত উ� িবভােগর িব�মান ৩� �সবা �দান প�িতর
পিরবেত� আেরক� �সবা �দান প�িত �� করেত হেব;

উি�দ �জনন িবভাগ ও
আইিস� �সল

৪ এিপএ ২০২২-২৩ এর সংেযাজনী ৭ এর �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়েনর ��ে� সকল কায ��ম
সময়মেতা স���ব �ক �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়ন সং�া� �ফাকাল পেয়� এর িনকট �িত
��মািসক অবিহত করেত হেব।

�ি� �া�রকারী সকল
িবভাগ, শাখা ও আ�িলক
কায �ালয়স�হ

৪। পিরেশেষ, আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত সবাইেক ধ�বাদ জািনেয় সভার কায ��ম সমা� কেরন।

 
 

ড. আ� বকর িছি�ক 
 

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

ও ও আ�ায়ক, �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�,

ি�।

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.২৫৮ তািরখ: 

২০ �সে��র ২০২২

৫ আি�ন ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 ১) সকল িবভাগ/শাখা/আ�িলক কায �ালয় �ধান ও �ক� এবং কম ��িচ পিরচালকগণ

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

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

 
৪) এ�াডিমিনে��ভ অিফসার (চলিত দািয়�), �শাসন উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট
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৫) পিরচালক (গেবষণা) মেহাদেয়র �ি�গত সহকারী, গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

৬) সংি�� নিথ
 

 
 

�মা: মাহ�জ িবন ওয়াহাব 
 ��া�ামার, আইিস� �সল ও �ফাকাল পেয়�, �সবা

�দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�, ি�।
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