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Topic: NIS 2Q Stakeholder Meeting 

Time: Dec 11, 2022; 11:00 AM  

Join Zoom Meeting 

https://us06web.zoom.us/j/4895427959?pwd=UjlxOVg5SUxHWGZFUVNRSmxIdUtTZz09 

Meeting ID: 489 542 7959 

Passcode: bfri2022 

 

 

(                   ) 

                   ( .  ) 

                         

                          ,      । 

ফ ান: +৮৮০২৪১৩৮০৭৩৫ 

ইমর্ইল: bfri_srd@ctpath.net 

 

 

      : 

১।        ,                            (        ),      । 

২।  .             ,                 ও            ,                     (APA)           ,         । 

৩।  .    .             ,                 ও      ,             ,       ,         ,      । 

https://us06web.zoom.us/j/4895427959?pwd=UjlxOVg5SUxHWGZFUVNRSmxIdUtTZz09


 

 

                   

                    

 

                        

                         

                          ,      । 

www.bfri.gov.bd  

 

পত্র নং: ২২.০৪.০০০০.০২১.০৬.০৫-৩.২০/৩৯৬(৩) তারিখ: ০৬/১২/২০২২ রি:         

 

     

                  

                   (     -১) 

    

        /                 

                   কর্ ম                     

      ,    ও          ব      ণা   

                ,     । 

 

    :         -                                 ২০২২-২০২৩        ২                     ‘১.৩       

                       (Stakeholder)                        । 

 

                          -                                 ২০২২-২০২৩        ২                     

‘১.৩                              (Stakeholder)                                     ।       

                        ২০২২-২০২৩        ২                     ‘১.৩                              

(Stakeholder)                   ১১       , ২০২২      ১১:০০                                 , 

                                            ।                                                    

           । 

Topic: NIS 2Q Stakeholder Meeting 

Time: Dec 11, 2022; 11:00 AM  

Join Zoom Meeting 

https://us06web.zoom.us/j/4895427959?pwd=UjlxOVg5SUxHWGZFUVNRSmxIdUtTZz09 
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‡kL nvwmbvi wb‡ ©̀k  

Rjevqy mwnòz evsjv‡`k 

গণ#জাত'ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় বন কম 7কত7ার কায 7ালয় 
িসলিভকালচার িরসাচ 7 িবভাগ 

বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি<=উট, চ@Aাম। 
 

‡kL nvwmbvi evsjv‡`k 

cwi”Qbœ cwi‡ek 

বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি./উট, চ34াম এর িসলিভকালচার িরস ;াচ িবভােগর কম ;কত;া, কম ;চারী এবং >ভা?া জনেগাAী। 
 
িবষয়: িবএফআরআই- এর জাতীয় FGাচার >কৗশল কম ;পিরকJনা ২০২২-২০২৩ এর কায ;Oম ‘১.৩ Qশাসন RিতAার িনিমেS 

অংশীজেনর (Stakeholder) অংশ4হেণ সভা আেয়াজন RসেV। 
 
বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি./উট-এর জাতীয় FGাচার >কৗশল কম ;পিরকJনা ২০২২-২০২৩ অWযায়ী ২য় >কায়াট ;ােরর 
কায ;Oম ‘১.৩ Qশাসন RিতAার িনিমেS অংশীজেনর (Stakeholder) অংশ4হেণ সভা আেয়াজেনর বাXবাধকতা রেয়েছ। 
জাতীয় FGাচার >কৗশল কম ;পিরকJনা ২০২২-২০২৩ অWযায়ী ২য় >কায়াট ;ােরর কায ;Oম ‘১.৩ Qশাসন RিতAার িনিমেS 
অংশীজেনর (Stakeholder) অংশ4হেণ সভা আগামী ১১ িডেস\র, ২০২২ >বলা ১১:০০ ঘ/কায় বাংলােদশ বন গেবষণা 
ইনি./উট, চ34াম এর িসলিভকালচার িরসাচ ; িবভােগ অWিAত হেব। উ? সভায় অ^ িবভােগর কম ;কত;া, কম ;চারী এবং >ভা?া 
জনসাধারেণর অংশ4হেণর জ_ িনেদ ;শOেম অWেরাধ করা হেলা। 

 // 
(েমাহা`দ আিরaর রহমান) 
িবভাগীয় বন কম ;কত;া (অ.দা) 
িসলিভকালচার িরসাচ ; িবভাগ 

বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি./উট, চ34াম। 
>ফান: +৮৮০২৪১৩৮০৭৩৫ 

ইেমইল: bfri_srd@ctpath.net 
 
অবগিত ও Rেয়াজনীয় gবhা 4হেণর জ_ >Rিরত হেলা: (েজiAতা অWসাের নেহ) 
১। পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি./উট (িবএফআরআই), চ34াম। 
২। jk গেবষণা কম ;কত;া, বন gবhাপনা উইং/বনজ সlদ উইং, িবএফআরআই, চ34াম। 
৩। ড. হািসনা মিরয়ম, িবভাগীয় কম ;কত;া ও >ফাকাল পেয়m, বািষ ;ক কম ;সlাদন nি? (APA) বাoবায়ন /ম, 

িবএফআরআই। 
৪। ড. >মা. মাহppর রহমান, িবভাগীয় কম ;কত;া ও আqায়ক, rনিতকতা কিম/, এনআইএস, িবএফআরআই, চ34াম। 
৫। >ফাকাল পেয়m, আইিস/ ইউিনট, িবএফআরআই, চ34াম। (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অWেরাধসহ)। 
৬। আqায়ক, Rিশtণ ও Ruি? হoাvর ইউিনট, িবএফআরআই, চ34াম।  
৭। বােজট ও িহসাব শাখা, িবএফআরআই, চ34াম। 
৮। >না/শ >বাড ;। 

 

 
(েমাহা`দ আিরaর রহমান) 
িবভাগীয় বন কম ;কত;া (অ.দা) 
িসলিভকালচার িরসাচ ; িবভাগ 

বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি./উট, চ34াম। 
>ফান: +৮৮০২৪১৩৮০৭৩৫ 

ইেমইল: bfri_srd@ctpath.net 
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