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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�িষ ম�ণালয় 
 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট 
 আইিস� �সল 

 
www.brri.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.২৫৪ তািরখ: 
১৮ �সে��র ২০২২

৩ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: ��মািসকিভি�েত হালনাগাদ�ত �সবা �দান �িত�িতর (িস�েজনস চাট �ার) ১ম ��মািসক (�লাই-�সে��র’ ২০২২) বা�বায়ন

অ�গিত �িতেবদন অবিহতকরণ �সে�।

��: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.২৬১; ১৮ �সে��র’ ২০২২ইং

উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র ��ি�েত, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট (ি�) এর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর [১.৪]

কায ��ম �মাতােবক ১ম ��মািসক (�লাই-�সে��র’ ২০২২) বা�বায়েনর অিফস আেদশ জাির করা হেয়েছ। িবষয়� সদয় অবগিতর জ� অবিহত করা

হেলা।     

সং�ি�ঃ অিফস আেদশ ও হালনাগাদকরেণর �ীনশট।  

২০-৯-২০২২

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: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.২৫৪/১(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।
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�িষ ম�ণালয় 
 বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট 

 
আইিস� �সল 

www.brri.gov.bd

 

 

ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.২৬১ তািরখ: 

২০ �সে��র ২০২২

৫ আি�ন ১৪২৯

অিফস আেদশ

গত ১৫/০৯/২০২২ তািরেখর �িষ ম�ণালেয়র প� নং ১২.০০.০০০০.০৩৮.০৫.০০৩.২২-৩০৮ �মাতােবক বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট (ি�)

এর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর কায ��ম [১.৪] এর আওতায় �সবা �দান �িত�িত ��মািসকিভি�েত

হালনাগাদকরেণর অংশ িহেসেব �ািত�ািনক �সবার আওতায় ি�ডার বীজ ও মানস�ত বীজ সরবরাহ সং�া� �সবার িনধ �ািরত �ে�র িলংক সং��

কের �সবা �দান �িত�িত হালনাগাদ করা হেয়েছ। উে��, হালনাগাদ�ত ওেয়বিলংক িনে� �দ� হেলা:   

ওেয়বিলংক:  http://brri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brri.portal.gov.bd/page/6cc5b34d_1c58_49cd_8
91d_3ea7e88a853c/2022-09-18-04-56 287ed0e5c495184374f9866f5c6dc282.pdf

২০-৯-২০২২
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

ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.২৬১/১(৭) তািরখ: ৫ আি�ন ১৪২৯

২০ �সে��র ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 ১) ি�র �সবা �দান �িত�িত (িসেটেজনস চাট �ার) পিরবী�ণ কিম�।

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

 
৩) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, গেবষণা উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।
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২০-৯-২০২২

�মা: মাহ�জ িবন ওয়াহাব

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

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

আইস্টসটি সসল  

 

হালনাগাদ-পূর্ ব স্ক্রীনশট (১৫/০৯/২০২২ইাং) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হালনাগাদ-পরর্র্তী স্ক্রীনশট (১৮/০৯/২০২২ইাং) 
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�িষই স�ি� (একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত) 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�িষ ম�ণালয় 
মিনটিরং ও িরেপাট � শাখা 

 
www.moa.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১২.০০.০০০০.০৩৮.০৫.০০৩.২২-৩০৮ তািরখ: 
০৬ �সে��র ২০২২

২২ ভা� ১৪২৯

িবষয়: �িষ ম�ণালেয়র আওতাধীন দ�র/সং�ার সম�েয় ��মািসক িভি�েত �সবা �দান �িত�িত িবষেয় সংেশািধত সভার �না�শ।

             উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত িনেদ �শ�েম জানােনা যাে� �য, �িষ ম�ণালেয়র �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন� চাট �ার) ২০২২-২৩

কম �পিরক�নায় কায ��ম [১.৩] এর আওতায় “�সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন দ�র/সং�ার সম�েয় ��মািসক িভি�েত সভা
আেয়ােজন” সং�া� এক� সভা ��সিচব (বা: ও মিন:) ও সভাপিত, �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�, মেহাদেয়র সভাপিতে� আগামী

০৮/০৯/২০২২ তািরখ �রাজ �হ:�িতবার সকাল ১০:০০ ঘ�কার পিরবেত� আগামী ১৪/০৯/২০২২ তািরখ �রাজ �ধবার ��র ১২.৩০ ঘ�কায় 

�ম �াটফেম � (Meeting ID: 846 0257 0954 ; Passcode: 123456) অ�ি�ত হেব । উ� সভায় দ�র/সং�ার  �সবা

�দান �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়ন সং�া� সংি�� কম �কত�ােক যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� িনেদ �শনা �দােনর অ�েরাধ করা হেলা।

১১-৯-২০২২

িবতরণ :

১) �িষ ম�ণালেয়র সকল দ�র/সং�া �ধান গণ

২) �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�, �িষ ম�ণালয়
 

�� সাহা

িসিনয়র সহকারী সিচব

�ারক ন�র: ১২.০০.০০০০.০৩৮.০৫.০০৩.২২-৩০৮/১(৫) তািরখ: ২২ ভা� ১৪২৯

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

 
১) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �িষ ম�ণালয়

২) িসিনয়র সহকারী সিচব, �শাসন-২ অিধশাখা, �িষ ম�ণালয় (সভায় আ�ায়েনর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর অ�েরাধ করা

হেলা)
 ৩) সহকারী ��া�ামার, আইিস� �সল, �িষ ম�ণালয় (সভায় কািরগির/যাি�ক সহেযািগতা করার অ�েরাধ করা হেলা)

 
৪) �ি�গত কম �কত�া, �শাসন অ�িবভাগ, �িষ ম�ণালয়

৫) �ি�গত কম �কত�া, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, �িষ ম�ণালয়
 

১১-৯-২০২২
�� সাহা 

 
িসিনয়র সহকারী সিচব

javascript:;
javascript:;
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�িষই স�ি� গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�িষ ম�ণালয় 

মিনটিরং ও িরেপাট � শাখা 
 www.moa.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১২.০০.০০০০.০৩৮.০৫.০০৩.২২.৩১৬ তািরখ: 

১৫ �সে��র ২০২২

৩১ ভা� ১৪২৯

িবষয়: �িষ ম�ণালেয়র ২০২২-২৩ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) এর আবি�ক �কৗশলগত উে�ে�র আওতায় �সবা

�দান �িত�িত (িস�েজন চাট �ার) বা�বায়ন পিরক�না 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 আেয়ািজত’ সভার কায �িববরণী ��রণ।

          উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, �িষ ম�ণালেয়র ২০২২-২৩ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) এর

আবি�ক �কৗশলগত উে�ে�র আওতায় �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন চাট �ার) বা�বায়ন পিরক�না 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 আেয়ািজত’ সভা গত ১৪ �সে��র

 ২০২২ তািরেখ �� সিচব (বােজট ও মিনটিরং) মেহাদেয়র সভাপিতে� অ�ি�ত হয়। উ� সভার কায �িববরণী সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয়
�ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম এসােথ ��রণ করা হেলা। 

সং�ি�ঃ বণ �নামেত।

১৫-৯-২০২২

িবতরণ :

১) �িষ ম�ণালেয়র সকল দ�র/সং�া �ধান গণ
 ২) �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�, �িষ ম�ণালয়

 

�� সাহা

িসিনয়র সহকারী সিচব

�ফান: ৫৫১০১১৯২

ইেমইল:
monitoring.reporting@yahoo.com

�ারক ন�র: ১২.০০.০০০০.০৩৮.০৫.০০৩.২২.৩১৬/১(৫) তািরখ: ৩১ ভা� ১৪২৯

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

 
১) উপসিচব, �শাসন অিধশাখা, মি�পিরষদ িবভাগ 

 ২) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �িষ ম�ণালয়
 

৩) সহকারী ��া�ামার, আইিস� �সল, �িষ ম�ণালয়(কায �িববরণী ওেয়বসাইেট �কােশর জ�)

৪) �ি�গত কম �কত�া, �শাসন অ�িবভাগ, �িষ ম�ণালয়
 

৫) �ি�গত কম �কত�া, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, �িষ ম�ণালয়
 

১৫-৯-২০২২

�� সাহা 

িসিনয়র সহকারী সিচব
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�িষ ম�ণালয় 
 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট 
 �কৗিল স�দ ও বীজ 

 
www.brri.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০১৪.৩৩.০০২.২০.২১৫ তািরখ: 
২৪ আগ� ২০২২

৯ ভা� ১৪২৯

িবষয়: ি�’র ওেয়বসাইট �ত িস�েজন চাট �ার এর িজআরএস িবভাগ স�িক�ত িবিভ� ত�ািদ সংেশাধন করা �সংেগ।

উপ� �� িবষেয়র আেলােক আপনার সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় বাব�া �হেণর জ� জানােনা যাে� �য, ি�র ওেয়ভ-সাইেট অবি�ত ি�র

িস�েজন চাট �ার এর ২.১ এর নাগিরক �সবা এবং ২.২ এর �ািত�ািনক �সবার এর উভেয়র ৪ নং �িমেকর ি�ডার বীজ ও মান স�ত বীজ
সরবরাহ এর �েয়াজনীয় কাগজপ� ও �াি��ান উভয় কলাম এর ত�ািদ সং�� সংেশাধনী অ�সাের (২.১ �ত �াহেকর �টিলেফান ন�ারসহ

িনধ �ািরত ফরেম আেবদন-কথা� একে� হেব এবং ২.২ �ত সীড িলডারশীপ নয়, সীড িডলারশীপহেব) সংেশাধন করা �েয়াজন। 

এছাড়াও, �সবার �� ও পিরেশাধ প�িত কলাম এর ি�ডার বীেজর দাম ২০০ টাকা এবং মান �ঘািষত বীেজর দাম ৪০ টাকা সংেশাধন করা

�েয়াজন।
এ �াপাের �েয়াজনীয় বাব�া �হেনর জ�, ি�’র িস�েজন চাট �াের �িমক ২.১ এর নাগিরক �সবা এবং ২.২ এর �ািত�ািনক �সবা এর উভেয়র

�িমক ০৪ এর সংেশািধত ত�ািদ এতদসংেগ (সং�ি�-১ (4891/potrojariAttachmentRef/94402/0/1755)

(https://brri.nothi.gov.bd/noteDetail/82501/4078/potrojariAttachmentRef/82501/0/175

5)) ��রণ করা হেলা।

২৪-৮-২০২২

িচফ সাইি�িফক অিফসার 

�িষ পিরসং�ান 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

ড. মীর শরফ উি�ন আহেমদ
ি�ি�পাল সাইি�িফক অিফসার এবং �ধান

�ফান: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০

ফ�া�: ৪৯২৭২০০০

ইেমইল: sharfuddin.grs@brri.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ ��া�ামার , আইিস� �সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট

�ারক ন�র: ১২.২২.০০০০.০১৪.৩৩.০০২.২০.২১৫/১(৪) তািরখ: ৯ ভা� ১৪২৯

২৪ আগ� ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

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।
 

https://brri.nothi.gov.bd/4891/potrojariAttachmentRef/94402/0/1755
https://brri.nothi.gov.bd/noteDetail/82501/4078/potrojariAttachmentRef/82501/0/1755
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