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সভাপিত মাহা দ এমদা ল বারী 
পিরচালক (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ০২-১১-২০২২ ইং
সভার সময় বলা ১২:০০ ঘ কা

ান বােডর সভাক
উপি িত পিরিশ "ক"

সভার েত সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন বেলন, সবা দান িত িত মািসক িভি েত
িনয়িমতভােব হালনাগাদ করা হে । িতিন আরও বেলন, িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং া/মাঠ শাসেন   িত ান ক ক
নাগিরকগণেক সবা দান স িকত িবষেয় িলিখত িত িতই হল সবা দান িত িত বা িস েজন  চাটার। সবা দান

িত িত হল নাগিরক এবং সবাদাতােদর ম কার এক  ি । এক  িত ােনর সবা দান সং া  যাবতীয় িববরণ ও
িনেদশনা িস েজন  চাটাের িব ত থােক। সবা দান িত িত সরকােরর দায়ব তা, তা ও সবা দােনর মানিসকতা
িনি ত কের। সবা সং া  ত  নাগিরকেদর িনকট সহজলভ  করা, সবা কায েম নাগিরকেদর অংশীদাির  ি , সরকাির
কমকতা-কমচারীেদর জবাবিদিহতা ি  করেত ণ িমকা পালন  

০২। রশম উ য়ন বােডর ফাকাল পেয়  জনাব মাঃ নািসর উ ীন বেলন, সবা দান িত িতর িনেদশনা মাতােবক সংি
সকলেক সবা রশম চাষীেদর দারেগাড়ায় ৗছােত হেব। সবা দান িত িত বা বায়েনর জ  কমকতা-কমচারীেদর সেচতন ও
মানিষকতার িবকাশ ঘটােত হেব।   

০৩। সভায় বাংলােদশ রশম উ য়ন বােডর িস েজন  চ ার এর বা বায়ন এর িবিভ  িদক িনেয় আেলাচনা করা হয়। পিরেশেষ
িন িলিখত িস া  িহত হয়। 

            ক) রশম উ য়ন বােডর িস েজন  চ ার এর সবাস হ িরিভউ কের ১৫ িডেস র/২০২২ এর মে  ওেয়বসাইট
হালনাগাদ করেত হেব।

০৪। পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা কেরন।
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২২ কািতক ১৪২৯১



ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৮.১৬.০০২.২০.৯২ তািরখ: 
০৭ নেভ র ২০২২

২২ কািতক ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (অথ ও পিরক না)/(স সারণ)/(উৎপাদন ও িবপণন)/(গেবষণা ও িশ ণ), বাংলােদশ রশম উ য়ন
বাড, রাজশাহী।
২) ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা/ ধান স সারণ কমকতা/ ধান পিরক না কমকতা/ ধান িহসাব র ণ কমকতা,
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৩) িনবাহী েকৗশলী/উপ ধান িনরী ক/উপ- ধান স সারণ কমকতা/উপ-পিরচালক(বীজ)/উপ ধান িহসাবর ণ
কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৪) জনসংেযাগ কমকতা/সহকারী পিরচালক মিনটিরং/সহকারী পিরচালক ( শাসন / কমন সািভস ) , বাংলােদশ রশম
উ য়ন বাড, রাজশাহী
৫) বােজট কমকতা, িহসাব ও বােজট শাখা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
৬) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব ও বােজট শাখা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
৭) শাসিনক কমকতা, পাট-২, ব  ও পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় । সদয় অবগিতর জ ।
৮) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
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