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১৫ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় িবএিডিসিবএিডিস ’’রর   মাঠমাঠ   পযােয়রপযােয়র   ◌ ্ পিরচালক◌্ পিরচালক, ,  ত াবধায়কত াবধায়ক  েকৗশলীেকৗশলী  ওও  আ িলকআ িলক  িহস াবিহস াব   িনয় কেদরিনয় কেদর
সম েয়সম েয়  অ ি তঅ ি ত   অে াবরঅে াবর -- িডেস রিডেস র   ২০২১২০২১   মােসরমােসর   মা িসকমািসক  সম য়সম য়  সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী  রণরণ

সংেগসংেগ।।

িবএিডিস’র মাঠ পযােয়র ◌্ পিরচালক, ত াবধায়ক েকৗশলী ও আ িলক িহসাব িনয় কেদর সম েয়
অ ি ত অে াবরঅে াবর -- িডেস রিডেস র   ২০২১২০২১  মােসর মা িসকমািসক  সম য়সম য়  সভাসভা  িবগত ২০২০   িডেস রিডেস র   ২০২১২০২১  তািরেখ অ ি ত
হয়। উ  সভার কাযিববরণীর িস া  মাতােবক েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  িনেদশ েম রণ করা হেলা।

০২. সভার কাযিববরণীেত বিণত িস া স েহর বা বায়ন অ গিত িতেবদন আগামীআগামী  ০৬০৬   মাচমাচ  ২০২২২০২২   তািরেখরতািরেখর
মেমে   সম য়সম য়  িবভােগিবভােগ  রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

০৩. সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী ইই -- মইলমইল, ,  ইই --ফ াইিলংফ াইিলং এর মা েম রণ করা হেয়েছ এবং িবএিডিসিবএিডিস ’’রর   ওেয়বসাইটওেয়বসাইট   এরএর
না শনা শ  বাডবাড   হেত ডাউনেলাড ও ি  করা যােব।

  

৩০ -১২-২০ ২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) সদ  পিরচালক (সার ব াপনা/ বীজ ও উ ান/ 
অথ/ েসচ), িবএিডিস, ঢাকা।
২) সিচব, সিচেবর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন 
কেপােরশন
৩) িবভাগীয় ধান (সকল) , িবএিডিস।
৪) ধান িচিকৎসক, িবএিডিস, ঢাকা।
৫) ধান সম য়কারী, িবএিডিস গেবষণা সল, িবএিডিস, 
ঢাকা।

মাঃ জা া ল িময়া
উপপিরচালক

ফান: ০২-২২৩৩৮৮১১৫
ইেমইল: coorddiv.badc@gmail.com
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৬) অিতির  ধান েকৗশলী ( বা ল/পি মা ল) , 
সচভবন, মািনক িময়া এিভিনউ, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
৭) পিরচালক (সার), িবএিডিস 
(ঢাকা/টাংগাইল/জামাল র/ময়মনিসংহ/িকেশারগ /ফিরদ র/িসেলট/ ি য়া/চ াম/
রাংগামা /বা রবান/ িম া/ নায়াখালী/রাজশাহী/িসরাজগ /ব ড়া/রং র/িদনাজ র/ লনা/যেশার/বিরশাল)।
৮) পিরচালক (বীজ িবপণন), িবএিডিস 
(ঢাকা/চ াম/যেশার/রাজশাহী/িসেলট/বিরশাল)।
৯) পিরচালক (উ ান), িবএিডিস  
(গাজী র/রাজশাহী/যেশার/চ াম)।
১০) পিরচালক (খামার), িবএিডিস, দ নগর, 
মেহশ র, িঝনাইদহ।
১১) পিরচালক (বী েক), িবএিডিস 
(ঢাকা/ফিরদ র/ িম া/িদনাজ র/ য়াডাংগা/টা াইল/চ াম/পাবনা/রং র)।
১২) পিরচালক (ক া  ায়াস), িবএিডিস 
(ঢাকা/ব ড়া)।
১৩) পিরচালক (পাটবীজ), িবএিডিস 
(ঢাকা/ মেহর র/িদনাজ র/যেশার)।
১৪) ত াবধায়ক েকৗশলী ( েসচ/ সওকা), িবএিডিস, 
বিরশাল/ব ড়া/ িম া/ঢাকা/ফিরদ র/যেশার/ময়মনিসংহ/পাবনা/রং র/টাংগাইল/িকেশারগ /চ াম/িসেলট।
১৫) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, 
ঢাকা/ময়মনিসংহ/টা াইল/জামাল র/িকেশারগ /িসেলট/ফিরদ র/ য়াডা া/রাজশাহী/ব ড়া/পাবনা/

ি য়া/রং র/িদনাজ র/ লনা/যেশার/বিরশাল/প য়াখালী/ নায়াখালী/ িম া/চ াম/রাঙামা ।
১৬) একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ 
উ য়ন কেপােরশন
১৭) কি উটার া ামার, আইিস  সল, মিনটিরং 
িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর 
অ েরাধসহ)।
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৩০ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী ি গত কমকতা, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) সদ  পিরচালক (অথ/সার ব াপনা/বীজ ও উ ান/ েসচ)মেহাদেয়র সহকারী ি গত
কমকতা,িবএিডিস, ঢাকা।
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মাঃ জা া ল িময়া 
উপপিরচালক
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