
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
শাসন শাখা

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৬.০০৪.২০.১০০ তািরখ: 
১০ মাচ ২০২২

২৫ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় ইেনােভশনইেনােভশন   মম   নগঠননগঠন   এবংএবং  ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   কমকতাকমকতা   ওও  িবকিবক   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।
িন পভােব বাংলােদশ রশম উ য়ন বােডর ইেনােভশন ম নগঠন এবং ফাকাল পেয়  কমকতা ও িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা মেনানয়ন করা
হেলা।
ইেনােভশন ম এবং ফাকাল পেয়  কমকতা ও িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা

ঃনং পদবী মাবাইল ও ইেমল দািয়
১. পিরচালক (উৎপাদন ও িবপণন) ০১৭১৮১৯২১৪৫

mem.pro@bsb.gov.bd
ইেনােভশন অিফসার

২. পিরচালক ( শাসন) ০১৭৩১-০৪১৯১২
sec.admin@bsb.gov.bd

সদ

৩.  ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা ০১৭৮৬২৭১২৬০
cpm.pro@bsb.gov.bd

সদ

৪. ধান স সারণ কমকতা ০১৭২২-৫২২৩৮৮
cro.extn@bsb.Gov.bd

সদ

৫. ধান িহসাব র ণ কমকতা ০১৭১৬-৪১১৩৯৩
cao.acc@bsb.gov.bd

সদ

৬. িনবাহী েকৗশলী ০১৫৫৮-৩৫২৬০০
exen.eng@bsb.gov.bd

সদ

৭.  বােজট কমকতা ০১৫৫৮-৪৩৫৩৯৯
bo.acc@bsb.gov.bd

সদ

৮. সহকারী পিরচালক (মিনটিরং) ০১৭১২-০৫৪০৫৮ 
unashir1988@gmail.com

ফাকাল পেয়  কমকতা

৯. জনসংেযাগ কমকতা ০১৭৩১-৫০৮৪৭৭
pro.pub@bsb.gov.bd

িবক  ফাকাল পেয়  
কমকতা

            মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
        ইেনােভশন েমর কাযপিরিধ
১।    কাযালেয়র সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়ন।
২।  এই সং া  কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভায় অ েমাদন হণ ও বা বায়ন।
৩।  িতমােস েমর সভা অ ঠান, কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায় উপ হাপন ।
 ৪।  ম ণালয়/িবভাগ/দ র/ জলা/উপেজলা পযােয় গ ত সংি  অ া  ইেনােভশন েমর সিহত যাগােযাগ ও সম য় সাধন এবং
৫।  িত বৎসর ৩১ জা য়ারীর মে  ববত  বৎসেরর এক  ণা  বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ করা ।

১০-৩-২০২২

িবতরণ :
১) পিরচালক, উৎপাদন ও িবপণন িবভাগ, বাংলােদশ রশম 
উ য়ন বাড
২) পিরচালক , শাসন িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন 
বাড

সয়দ মা াক হাসান
পিরচালক

১



৩) ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা, উৎপাদন ও িবপণন  
অ িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
৪) ধান স সারণ কমকতা (অিতির  দািয় ), স সারণ 
িনয় ণ শাখা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
৫) ধান িহসাবর ণ কমকতা (অিতির  দািয় ), িহসাব 
ও বােজট শাখা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
৬) িনবাহী েকৗশলী, উ য়ন ও র ণােব ণ শাখা, 
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
৭) বােজট কমকতা, িহসাব ও বােজট শাখা, বাংলােদশ 
রশম উ য়ন বাড
৮) সহকাির পিরচালক মিনটিরং, স সারণ িনয় ণ শাখা, 
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
৯) জনসংেযাগ কমকতা, জনসংেযাগ িবভাগ, বাংলােদশ 
রশম উ য়ন বাড

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৬.০০৪.২০.১০০/১(২৯) তািরখ: ২৫ ফা ন ১৪২৮
১০ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (অথ ও পিরক না)/( শাসন)/(স সারণ)/(উৎপাদন ও িবপণন)/(গেবষণা ও িশ ণ), বাংলােদশ
রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) িনবাহী েকৗশলী/উপ ধান িনরী ক/উপ- ধান স সারণ কমকতা/উপ-পিরচালক(বীজ)/উ তন পিরসং ান
কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৩) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রাজশাহী, রং র,যেশার, ঢাকা, রাঙামা ।
৪) জনসংেযাগ কমকতা/ সহকারীক সিচব ( শা)/সহকারী সিচব (কসা)/িহসাব র ণ কমকতা/বােজট
কমকতা/গেবষণা কমকতা (পির)/স সারণ কমকতা/গেবষণা কমকতা ( াবঃ)/উৎপাদন কমকতা, বাংলােদশ
রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৫) সহকারী পিরচালক, জানাল রশম স সারণ কাযালয়,
ভালাহাট/িসরাজগ / গাপালগ /ব ড়া/ঠা র াও/গাজী র/ িম া
৬) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতসহ
আেদশ  বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার জ ।

১০-৩-২০২২
সয়দ মা াক হাসান 

পিরচালক

২


