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ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৯.০৬.০০১.১৯.৪ তািরখ: 
০৯ ফ যা়ির ২০২৩

২৬ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   িষিষ   উ য়নউ য়ন   কেপােরশনকেপােরশন  ( ( িবএিডিসিবএিডিস ) ) ক কক ক  মহ ানমহ ান   শিহদশিহদ   িদবসিদবস   ওও  আ জািতকআ জািতক
মা ভাষ ামা ভাষ া   িদবসিদবস   ২০২৩২০২৩  যথ ােযাযথ ােযা   মযাদায়মযাদায়   উদযাপনউদযাপন   উপলেউপলে   িত লকিত লক  সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী

রণরণ   সংেগসংেগ।।
: িষ ম ণালেয়র শাসন-২ অিধশাখা এর ারক নং ২১৭; তািরখ ০৬ ফ য়াির ২০২৩।

বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিডিস)- ত মহান শিহদ িদবস ও আ জািতক মা ভাষা িদবস ২০২৩ মযাদায়
উদযাপন উপলে  িত লক সভা ০৮ ফ য়াির ২০২৩ তািরখ অ ি ত হয়। উ  সভার কাযিববরণীর আেলােক

েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  িনেদশ েম রণ করা হেলা।
০২. আপনার দ র/ িবভােগর আওতাধীন মাঠ পযােয় সকল অিফসস েহ সভার কাযিববরণী  রেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।
০৩. সভার কাযিববরণী ই- মইল, ই-ফাইিলং এর মা েম রণ করা হেয়েছ এবং িবএিডিস’র ওেয়বসাইট এর না শ
বাড হেত ডাউনেলাড ও ি  করা যােব।

৯-২-২০ ২৩

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) সদ  পিরচালক ( েসচ/ অথ/ সার ব াপনা/ বীজ 
ও উ ান), বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) সিচব, সিচেবর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন 
কেপােরশন
৩) উপসিচব, শাসন-২ অিধশাখা, িষ ম ণালয় (সদয় 
অবগিতর জ )
৪) িবভাগীয় ধান.................................................. 

মাঃ জা া ল িময়া
উপপিরচালক

ফান: ০২-২২৩৩৮৮১১৫
ইেমইল: coorddiv.badc@gmail.com

১



(সকল), িবএিডিস।
৫) ধান িচিকৎসক, িবএিডিস, ঢাকা।
৬) ধান সম য়কারী, িবএিডিস গেবষণা সল, িবএিডিস, 
ঢাকা।
৭) একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ 
উ য়ন কেপােরশন
৮) সভাপিত/ সাধারণ স াদক, িবএিডিস িমক কমচারী 
লীগ, রিজ নং িব-১৯০৩, িসিবএ, িষ ভবন, ঢাকা
৯) সভাপিত/ সাধারণ স াদক (ব ব  পিরষদ, 
িবএিডিস শাখা/ বাংলােদশ ি েযা া সংসদ, িবএিডিস 

ািত ািনক ইউিনট কমা / বাংলােদশ ি েযা া 
সংসদ, িবএিডিস ািত ািনক ইউিনট ি েযা ার স ান 
কমা / িবএিডিস িষিবদ সিমিত/ িবএিডিস অিফসাস 
এেসািসেয়শন/ িবএিডিস েকৗশলী সিমিত/ িবএিডিস 
অিফসাস ফারাম/ িবএিডিস িডে ামা িষিবদ সিমিত/ 
িবএিডিস িডে ামা ইি িনয়াস এেসািসেয়শন/ িবএিডিস 
উইেমন এেসািসেয়শন), িবএিডিস, ঢাকা।
১০) জনাব ........................................................, 
িবএিডিস, ঢাকা।

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৯.০৬.০০১.১৯.৪/১(৫) তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৯
০৯ ফ যা়ির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সদ  পিরচালক (অথ/সার ব াপনা/বীজ ও উ ান/ েসচ)মেহাদেয়র সহকারী ি গত
কমকতা,িবএিডিস, ঢাকা।

৯-২-২০ ২৩

মাঃ জা া ল িময়া 
উপপিরচালক
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