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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: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৪০৮ তািরখ: 
১৭ িডেস�র ২০২২

২ �পৗষ ১৪২৯

িবষয়: ��মািসকিভি�েত হালনাগাদ�ত �সবা �দান �িত�িতর (িস�েজনস চাট �ার) ২য় ��মািসক (অে�াবর-িডেস�র/২০২২) বা�বায়ন

অ�গিত �িতেবদন অবিহতকরণ �সে�।

��: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৪০৪; ১৭ িডেস�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 ২য় ��মািসক (অে�াবর-িডেস�র/২০২২) বা�বায়েনর অিফস আেদশ জাির করা হেয়েছ। িবষয়� সদয় অবগিতর জ� অবিহত করা

হেলা।     

সং�ি�ঃ অিফস আেদশ।  

১৯-১২-২০২২

সিচব

�ি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: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৪০৮/১(৪) তািরখ: ২ �পৗষ ১৪২৯

১৭ িডেস�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) ��সিচব, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, �িষ ম�ণালয়।

২) ��া�ামার, আইিস� �সল, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

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

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

১৯-১২-২০২২
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

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

আইিস� �সল

www.brri.gov.bd

ন�র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৪০৪ তািরখ: 

১৯ িডেস�র ২০২২

৪ �পৗষ ১৪২৯

অিফস আেদশ
গত ২৪/১০/২০২২ তািরেখর উি�দ শারীরত� িবভােগর প� নং  ১২.২২.০০০০.০১৭.০৫.০০১.২১.৪৫১  �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 নাগিরক ও �ািত�ািনক �সবার আওতায়  ধােনর শারীরতাি�ক সম�া ও ধান আবােদ

আবহাওয়ার �ভাব স�িক�ত ত� ও পরামশ � �দান  সং�া� �সবার  দািয়��া� কম �কত�ার পদবী ও ইেমইল হালনাগাদ�ব �ক �সবা �দান

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

ওেয়বিলংক: http://brri.gov.bd/site/page/ac739316-62ed-44b9-b432-

50ebcec51287/-/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%
A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8

D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-   

১৯-১২-২০২২

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: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২২.৪০৪/১(১০) তািরখ: ৪ �পৗষ ১৪২৯

১৯ িডেস�র ২০২২
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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) িপএ/��েনা�াফার, মহাপিরচালেকর দ�র , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট।

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

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

৫) সংি�� নিথ।

১৯-১২-২০২২

�মা: মাহ�জ িবন ওয়াহাব

��া�ামার ও �ফাকাল পেয়�, �সবা �দান �িত�িত

কম �পিরক�না বা�বায়ন কিম�, ি�।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

আইস্টসটি সসল  

 

হালনাগাদ-পূর্ ব স্ক্রীনশট (১৪/১২/২০২২ইাং) 

 

 

হালনাগাদ-পরর্র্তী স্ক্রীনশট (১৬/১২/২০২২ইাং) 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ ধান গদবিণা ইনষিটিউট  

উষিে শারীরতত্ত্ব ষবভাগ 

www.brri.gov.bd 

                     ২৭ অগ্রাহায়ণ ১৪২৯  

স্মারক নম্বরঃ ১২.২২.০০০০.০১৭.১৭.০০১.১৯.৬৭১                                              তাষরখ:  

                                                                                                                        ১২ ষিদসম্বর ২০২২     

 

 

ষবিয়: ষি’র ওদয়বসাইদট ষসটিদজন চাট টাদর উষিে শারীরতত্ত্ব ষবভাগ সম্পষকটত তথ্যাষে সাংদশাধনপূব টক হালনাগােকরণ 

প্রসদে।  

 

উপর্য টক্ত ষবিদয়র প্রপ্রষিদত, ষি’র ওদয়বসাইদট ষসটিদজন চাট টার তথা প্রসবা প্রোন প্রষতশ্রুষতর ২.১ নাগষরক প্রসবার ১৬ নাং 

ক্রষমক ও ২.২ প্রাষতষ্ঠাষনক প্রসবার ৯ নাং ক্রষমক-উভয় প্রসবার ৭ নাং কলাদম োষয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার পেবী গত 

০৬/১২/২০২২ তাষরদখর ১৭২৫ স্বারকমূদল জারীকৃত অষিস আদেশ প্রমাতাদবক “প্রধান ববজ্ঞাষনক কম টকতটা এবাং প্রধান 

(ভারপ্রাপ্ত)“ এর স্থদল “ষসএসও এবাং প্রধান“ ষহদসদব সাংদশাধনপূব টক ও ইদমইল এদেস 

pervinsalma@yahoo.com র্যক্ত করত: হালনাগাে করার জন্য অনুদরাধ করা হদলা।  

 

 

 

 

 

ষসএসও এবাং প্রধান 

কৃষি পষরসাংখ্যান ষবভাগ 

 

 

১২-১২-২০২২ 

ড. ম োছোাঃ ছোল ো পোরভীন                       

 চীফ সোইন্টিন্টফক অন্টফসোর 

                            

 
 

                                                                                                                        ২৭ অগ্রাহায়ণ ১৪২৯  

স্মারক নম্বরঃ ১২.২২.০০০০.০১৭.১৭.০০১.১৯.৬৭১/১                                            তাষরখ:   

                                                                                                                        ১২ ষিদসম্বর ২০২২     

সেয় অবগষত ও কার্ টাদথ ট প্রপ্ররণ করা হদলা: 

১) ষসদিম এনাষলি, আইষসটি প্রসল, ষি। 

২) প্রপ্রাগ্রামার, আইষসটি প্রসল, ষি।  

৩) ষপএ/প্রিদনাগ্রািার, মহাপষরচালক মদহােদয়র কার্ টালয়, ষি। 

৪) পষরচালক (গদবিণা) এর ব্যাষক্তগত সহকারী, ষি। 

৫) এযািষমষনদেটিভ অষিসার, পষরচালক (প্রশাসন ও সা.প.), ষি। 

৬) সাংষিষ্ট নষথ।    

 

http://www.brri.gov.bd/
mailto:pervinsalma@yahoo.com
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২.১ নাগষরক প্রসবা (ষবদ্যমান তথ্য) 

ক্র. 

নং 

মসবোর নো  মসবো প্রদোন পদ্ধন্টি প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

এবং প্রোন্টিস্থোন 

মসবোর 

মূল্য 

এবং 

পন্টরয় োধ 

পদ্ধন্টি 

মসবো 

প্রদোয়নর 

স য়সী ো 

দোন্টয়ত্বপ্রোি ক মকিমো 

(নো , পদন্টব মফোন নম্বর ও 

ইয় ইল) 

১৬। ১) ধোয়নর 

 োরীরিোন্টিক 

স স্যো ও ধোন 

আবোয়দ 

আবহোওয়োর 

প্রভোব 

সম্পন্টকমি িথ্য 

ও পরো  ম 

প্রদোন। 

 

২) 

আবহোওয়োর 

উপোত্ত প্রদোন। 

১। সরোসন্টর / RKB 

ম োবোইল অযোপয়সর 

 োধ্যয়  সংন্টিষ্ট 

ন্টবয় ষয়ের সোয়ে 

ম োগোয় োগ 

২। BRKB, RKB 

এবং BRRI Rice 

Doctor App- এ 

িথ্য প্রদোন 

৩। ন্টলফয়লট/বুকয়লট 

/আধুন্টনক ধোয়নর চোষ 

পুন্টিকো সরবরোহ এবং 

পরো  ম প্রদোন 

(প্রয় োজয মেয়ত্র 

ন্টরয়পোট মসহ) 

৪। ইয়লকট্রন্টনক ও 

ন্টপ্রি ন্ট ন্টডয়োর  োধ্যয়  

 ন্টি 

ওয়য়বসোইট 

 ওয়য়ব 

ও ম োবোইল 

অযোপস 

ন্টবনোমূ

মল্য 

 ৩ ন্টদন ড. ম োছোাঃ ছোল ো পোরভীন 

প্রধান ববজ্ঞাষনক কম টকতটা এবাং 

প্রধান (ভারপ্রাপ্ত) 

উন্টিদ  োরীরিি ন্টবভোগ 

মফোনাঃ ৪৯২৭২০৬০ 

ম োবোইলাঃ ০১৫৫৫৪৮১২৪ 

ই-ম ইলাঃ 

head.phys@brri.gov.bd 

  

 
২.২ প্রাষতষ্ঠাষনক প্রসবা (ষবদ্যমান তথ্য) 

ক্র. 

নং 

মসবোর নো  মসবো প্রদোন পদ্ধন্টি প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

এবং প্রোন্টিস্থোন 

মসবোর 

মূল্য এবং 

পন্টরয় োধ 

পদ্ধন্টি 

মসবো 

প্রদোয়নর 

স য়সী ো 

দোন্টয়ত্বপ্রোি ক মকিমো 

(নো , পদন্টব মফোন নম্বর ও 

ইয় ইল) 

১৬। ১) ধোয়নর 

 োরীরিোন্টিক 

স স্যো ও ধোন 

আবোয়দ 

আবহোওয়োর 

প্রভোব 

সম্পন্টকমি িথ্য 

ও পরো  ম 

প্রদোন। 

 

২) 

আবহোওয়োর 

উপোত্ত প্রদোন। 

১। সরোসন্টর / RKB 

ম োবোইল অযোপয়সর 

 োধ্যয়  সংন্টিষ্ট 

ন্টবয় ষয়ের সোয়ে 

ম োগোয় োগ 

২। BRKB, RKB 

এবং BRRI Rice 

Doctor App- এ 

িথ্য প্রদোন 

৩। ন্টলফয়লট/বুকয়লট 

/আধুন্টনক ধোয়নর চোষ 

পুন্টিকো সরবরোহ এবং 

পরো  ম প্রদোন 

(প্রয় োজয মেয়ত্র 

ন্টরয়পোট মসহ) 

৪। ইয়লকট্রন্টনক ও 

ন্টপ্রি ন্ট ন্টডয়োর  োধ্যয়  

 ন্টি 

ওয়য়বসোইট 

 ওয়য়ব 

ও ম োবোইল 

অযোপস 

ন্টবনোমূয়ল্য  ৩ ন্টদন ড. ম োছোাঃ ছোল ো পোরভীন 

প্রধান ববজ্ঞাষনক কম টকতটা এবাং 

প্রধান (ভারপ্রাপ্ত)  

উন্টিদ  োরীরিি ন্টবভোগ 

মফোনাঃ ৪৯২৭২০৬০ 

ম োবোইলাঃ ০১৫৫৫৪৮১২৪ 

ই-ম ইলাঃ 

head.phys@brri.gov.bd
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২.১ নাগষরক প্রসবা (প্রস্তাষবত তথ্য) 

ক্র. 

নং 

মসবোর নো  মসবো প্রদোন পদ্ধন্টি প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

এবং প্রোন্টিস্থোন 

মসবোর 

মূল্য এবং 

পন্টরয় োধ 

পদ্ধন্টি 

মসবো 

প্রদোয়নর 

স য়সী ো 

দোন্টয়ত্বপ্রোি ক মকিমো 

(নো , পদন্টব মফোন নম্বর ও 

ইয় ইল) 

১৬। ১) ধোয়নর 

 োরীরিোন্টিক 

স স্যো ও ধোন 

আবোয়দ 

আবহোওয়োর 

প্রভোব 

সম্পন্টকমি িথ্য 

ও পরো  ম 

প্রদোন। 

 

২) 

আবহোওয়োর 

উপোত্ত প্রদোন। 

১। সরোসন্টর / RKB 

ম োবোইল অযোপয়সর 

 োধ্যয়  সংন্টিষ্ট 

ন্টবয় ষয়ের সোয়ে 

ম োগোয় োগ 

২। BRKB, RKB 

এবং BRRI Rice 

Doctor App- এ 

িথ্য প্রদোন 

৩। ন্টলফয়লট/বুকয়লট 

/আধুন্টনক ধোয়নর চোষ 

পুন্টিকো সরবরোহ এবং 

পরো  ম প্রদোন 

(প্রয় োজয মেয়ত্র 

ন্টরয়পোট মসহ) 

৪। ইয়লকট্রন্টনক ও 

ন্টপ্রি ন্ট ন্টডয়োর  োধ্যয়  

 ন্টি 

ওয়য়বসোইট 

 ওয়য়ব 

ও ম োবোইল 

অযোপস 

ন্টবনোমূয়ল্য  ৩ ন্টদন ড. ম োছোাঃ ছোল ো পোরভীন 

ষসএসও এবাং প্রধান  

উন্টিদ  োরীরিি ন্টবভোগ 

মফোনাঃ ৪৯২৭২০৬০ 

ম োবোইলাঃ ০১৫৫৫৪৮১২৪ 

ই-ম ইলাঃ 

head.phys@brri.gov.bd 

pervinsalma@yahoo.com 

 
২.২ প্রাষতষ্ঠাষনক প্রসবা (প্রস্তাষবত তথ্য) 

ক্র. 

নং 

মসবোর নো  মসবো প্রদোন পদ্ধন্টি প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

এবং প্রোন্টিস্থোন 

মসবোর 

মূল্য এবং 

পন্টরয় োধ 

পদ্ধন্টি 

মসবো 

প্রদোয়নর 

স য়সী ো 

দোন্টয়ত্বপ্রোি ক মকিমো 

(নো , পদন্টব মফোন নম্বর ও 

ইয় ইল) 

১৬। ১) ধোয়নর 

 োরীরিোন্টিক 

স স্যো ও ধোন 

আবোয়দ 

আবহোওয়োর 

প্রভোব 

সম্পন্টকমি িথ্য 

ও পরো  ম 

প্রদোন। 

 

২) 

আবহোওয়োর 

উপোত্ত প্রদোন। 

১। সরোসন্টর / RKB 

ম োবোইল অযোপয়সর 

 োধ্যয়  সংন্টিষ্ট 

ন্টবয় ষয়ের সোয়ে 

ম োগোয় োগ 

২। BRKB, RKB 

এবং BRRI Rice 

Doctor App- এ 

িথ্য প্রদোন 

৩। ন্টলফয়লট/বুকয়লট 

/আধুন্টনক ধোয়নর চোষ 

পুন্টিকো সরবরোহ এবং 

পরো  ম প্রদোন 

(প্রয় োজয মেয়ত্র 

ন্টরয়পোট মসহ) 

৪। ইয়লকট্রন্টনক ও 

ন্টপ্রি ন্ট ন্টডয়োর  োধ্যয়  

 ন্টি 

ওয়য়বসোইট 

 ওয়য়ব 

ও ম োবোইল 

অযোপস 

ন্টবনোমূয়ল্য  ৩ ন্টদন ড. ম োছোাঃ ছোল ো পোরভীন 

ষসএসও এবাং প্রধান 

উন্টিদ  োরীরিি ন্টবভোগ 

মফোনাঃ ৪৯২৭২০৬০ 

ম োবোইলাঃ ০১৫৫৫৪৮১২৪ 

ই-ম ইলাঃ 

head.phys@brri.gov.bd 

pervinsalma@yahoo.com 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 
শাসন সদর দ র 

www.brri.gov.bd

ন র: ১২.২২.০০০০.০৩১.১৬.০০৪.১৭.১৭২৫ তািরখ: 
০৬ িডেস র ২০২২

২১ অ হাযণ় ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

০৩-১২-২০২২ তািরেখ অ ি ত বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল (িবএসআরিস) এর িনেয়াগ/পেদা িত কিম -১এর
সভার পািরশ এবং ক পে র অ েমাদন েম ি ি পাল সাইি িফক অিফসার (িপএসও) পেদ কমরত িন বিণত
কমকতােক চীফ সাইি িফক অিফসার (িসএসও) পেদ এবং বিণত বতনে েল পেদা িত দান করা হেলা।

িমক
নং

কমকতার নাম, পদিব, িবভাগ, বতনে ল ও জ
তািরখ

পেদা িতর জ  পািরশ ত পেদর নাম, িবভাগ ও
বতনে ল/২০১৫

১ ড. মাছাঃ ছালমা পারভীন
ি ি পাল সাইি িফক অিফসার (িপএসও)
উি দ শারীরত  িবভাগ, ি  সদর দ র, গাজী র
জ  তািরখঃ ৩১-১২-১৯৭১
বতনে ল: ৫০০০০-৭১২০০/- ( ড-৪)

চীফ সাইি িফক অিফসার (িসএসও)
উি দ শারীরত  িবভাগ, ি  সদর দ র, গাজী র
বতনে ল: টাঃ ৫৬৫০০-৭৪৪০০/ ( ড-৩)

এ আেদশ জন ােথ জাির করা হেলা। িতিন পেদা িত া  পেদ যাগদােনর তািরখ হেত আিথক িবধািদ পােবন। ি  বাড
অব ােনজেম  এর পরবত  সভায় তােপ  অ েমাদন হণ করা হেব।

৬-১২-২০২২
ড. মা: শাহজাহান কবীর

মহাপিরচালক (চলিত দািয় )
ফান: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০

ফ া : ৪৯২৭২০০০
ইেমইল: dg@brri.gov.bd

ন র: ১২.২২.০০০০.০৩১.১৬.০০৪.১৭.১৭২৫/১(৯) তািরখ: ২১ অ হাযণ় ১৪২৯
০৬ িডেস র ২০২২১



০৬ িডেস র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান, উি দ শারীরত  িবভাগ, ি ।
২) ি ি পাল সাইি িফক অিফসার , উি দ শারীরত  , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট
৩) উপ-পিরচালক (অথ ও িহসাব), ি ।
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক ( শাসন), ি ।
৫) িসে ম এনািল  , আইিস  সল, ি ।
৬) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, ি ।
৭) িপএ, পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা) এর দ র, ি ।
৮) িপএ, পিরচালক (গেবষণা) এর দ র, ি ।
৯) সংি  নিথ।

৬-১২-২০২২
ড. মা: শাহজাহান কবীর

মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

২
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