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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

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

পিরক�না ও ��ায়ন

www.brri.gov.bd

ন�র: ১২.২২.০০০০.০৩০.১৯.০০২.১৭.২৬ তািরখ: 

৩০ জা�য়াির ২০২৩

১৬ মাঘ ১৪২৯

অিফস আেদশ

গত ২৫/০১/২০২৩ তািরেখ অ�ি�ত এসিডিজ মিনটিরং কিম�র সভার িস�া� অ�যায়ী ক��পে�র অ�েমাদন�েম ি�’র এসিডিজ

বা�বায়ন সং�া� কায ��ম মিনটিরং এর জ� িন�িলিখত সদ�েদর সম�েয় কিম� �নগ �ঠন করা হেলা। 

১। পিরচালক (গেবষণা), ি� আহবায়ক

২। ড. ��জান খানম, িসএএসআর, পিরচালক (গেবষণা) এর দ�র, ি� সদ�

৩। ড. �খা�কার �মাঃ ইফেতখা�ে�ৗলা, িসএসও এবং �ধান, উি�দ �জনন িবভাগ সদ�

৪। ড. �মাঃ ইসমাইল �হােসন, িসএসও এবং �ধান, �িষ পিরসং�ান িবভাগ, ি� সদ�

৫। ড. �মাঃ মিন��ামান, িসএসও, �সচ ও পািন �ব�াপনা িবভাগ , ি� সদ�

৬। ড. �মাঃ আেনায়ার �হােসন, িপএসও, এফএমিপএইচ� িবভাগ, ি� সদ�

৭। ড. �মাহা�দ িছি��র রহমান, এসএসও, �িষ অথ �নীিত িবভাগ, ি� সদ�

৮। জনাব �মাঃ মাহ�জ িবন ওয়াহাব, ��া�ামার, �িষ পিরসং�ান িবভাগ, ি� সদ�

৯। জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম, �ািনং অিফসার, পিরক�না ও ��ায়ন িবভাগ, ি� সদ�

১০। জনাব আিতয়া �রাখসানা, ি�ি�পাল �ািনং অিফসার এবং �ধান, পিরক�না ও ��ায়ন িবভাগ, ি� �ফাকাল পেয়�

কিম�র কায �পিরিধঃ

১। SDG এর ল��মা�া ও �চকস�েহর (ি�’র জ� �েযাজ�) অ�গিত ি� ক��ক �ণীত Action Plan অ�যায়ী পয �ােলাচনা ।

২। �েয়াজন �মাতােবক সভা আেয়াজন ।
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৩০-১-২০২৩

ড. �মা: শাহজাহান কবীর

মহাপিরচালক
�ফান: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০

ফ�া�: ৪৯২৭২০০০

ইেমইল: dg@brri.gov.bd

ন�র: ১২.২২.০০০০.০৩০.১৯.০০২.১৭.২৬/১(১৪) তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৯

৩০ জা�য়াির ২০২৩

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল (�জ��তার িভি�েত নয়):

১) পিরচালক (গেবষণা) (চলিত দািয়�), গেবষণা উইং, ি�
২) ড. ��জান খানম, উ�িশ�া ও গেবষণা সম�য়কারী (িসএএসআর), গেবষণা উইং , ি�

৩) ড. �খা�কার �মাঃ ইফেতখা�ে�ৗলা, িচফ সাইি�িফক অিফসার এবং �ধান , উি�দ �জনন , ি�

৪) ড. �মাঃ ইসমাইল �হােসন, চীফ সাইি�িফক অিফসার এবং �ধান, �িষ পিরসং�ান িবভাগ , ি�

৫) ড. �মাঃ মিন��ামান, চীফ সাইি�িফক অিফসার এবং �ধান, �সচ ও পািন �ব�াপনা, ি�
৬) জনাব আিতয়া �রাখসানা, ি�ি�পাল �ািনং অিফসার এবং �ধান, পিরক�না ও ��ায়ন , ি�

৭) ড. �মাঃ আেনায়ার �হােসন, ি�ি�পাল সাইি�িফক অিফসার, খামার য�পািত ও ফলেনা�র ��ি�, ি�

৮) ড. �মাহা�দ িছি��র রহমান, িসিনয়র সাইি�িফক অিফসার, �িষ অথ �নীিত , ি�

৯) জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম, ��ািনং অিফসার , পিরক�না ও ��ায়ন , ি�
১০) জনাব �মাঃ মাহ�জ িবন ওয়াহাব, ��া�ামার, আইিস� �সল, ি�

১১) িসে�ম এনািল� , আইিস� �সল , ি� (ওেয়বসাইেট �কােশর জ�)

১২) ��ার অিফসার, মহাপিরচালেকর দ�র , ি�

১৩) এ�াডিমিনে��ভ অিফসার (চলিত দািয়�), �শাসন উইং , ি�
১৪) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, গেবষণা উইং , ি�

৩০-১-২০২৩

আিতয়া �রাখসানা

ি�ি�পাল �ািনং অিফসার


