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ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৯.০৬.০০২.১৮.৩২৫ তািরখ: 
০১ অে াবর ২০২০

১৬ আি ন ১৪২৭

িবষয়: িবএিডিসিবএিডিস’রর  মাঠমাঠ  পযােয়রপযােয়র  য◌ু্ পিরচালকয◌ু্ পিরচালক, , ত াবধায়কত াবধায়ক  েকৗশলীেকৗশলী  ওও  আ িলকআ িলক  িহসাবিহসাব
িনয় কেদরিনয় কেদর  সম েয়সম েয়  অ ি তঅ ি ত  জলুাইজলুাই-- সে রসে র  ২০২০২০২০  মােসরমােসর  মািসকমািসক  সম য়সম য়  সভারসভার
কাযিববরণীকাযিববরণী  রণরণ  সংেগসংেগ।।

বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন এর মাঠ পযােয়র য◌ু্ পিরচালক, ত াবধায়ক েকৗশলী ও আ িলক
িহসাব িনয় কেদর সম েয় অ ি ত জলুাইজলুাই-- সে রসে র  ২০২০২০২০  মােসরমােসর  মািসকমািসক  সম য়সম য় সভা িবগত ২৮
সে র ২০২০ তািরখ অ ি ত হয়। উ  সভার কাযিববরণীর িস া  মাতােবক েয়াজনীয় কায ম
হেণর জ  িনেদশ েম রণ করা হেলা।

০২. সভার কাযিববরণীেত বিণত িস া সমেূহর বা বায়ন অ গিত িতেবদন ( পি ডং িচিঠপ
িন ি করণ ছকসহ)  আগামীআগামী  ২৮২৮  অে াবরঅে াবর  ২০২০২০২০  তািরেখরতািরেখর  মেধমেধ   সম য়সম য়  িবভােগিবভােগ রেণর জ  অ েরাধ
করা হেলা।

০৩.  সভার কাযিববরণী ইই-- মইলমইল, , ইই--ফাইিলংফাইিলং এর মাধ েম রণ করা হেয়েছ এবং িবএিডিসিবএিডিস’রর
ওেয়বসাইটওেয়বসাইট  এরএর  নািটশনািটশ বাডবাড  হেতহেত  ডাউনেলাডডাউনেলাড  ওও  ি টি ট করা যােব।
  

১-১০-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) সদ  পিরচালক (সার ব ব াপনা/ বীজ ও উদ ান/ 
অথ/ ু েসচ), িবএিডিস, ঢাকা।
২) সিচব, সিচেবর দ র, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন 
কেপােরশন
৩) িবভাগীয় ধান (সকল) , িবএিডিস।
৪) ধান িচিকৎসক, িবএিডিস, ঢাকা।
৫) ধান সম য়কারী, িবএিডিস গেবষণা সল, 
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উপপিরচালক
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িবএিডিস, ঢাকা।
৬) অিতির  ধান েকৗশলী (পূবা ল/পি মা ল) , 
সচভবন, মািনক িময়া এিভিনউ, শেরবাংলা নগর, 

ঢাকা।
৭) যু পিরচালক (সার), িবএিডিস 
(ঢাকা/টাংগাইল/জামালপুর/ময়মনিসংহ/িকেশারগ /ফিরদপুর/িসেলট/ ি য়া/চ াম/
রাংগামািট/বা রবান/ িম া/ নায়াখালী/রাজশাহী/িসরাজগ /ব ড়া/রংপুর/িদনাজপুর/খুলনা/যেশার/বিরশাল)।
৮) যু পিরচালক (বীজ িবপণন), িবএিডিস 
(ঢাকা/চ াম/যেশার/রাজশাহী/িসেলট/বিরশাল)।
৯) যু পিরচালক (উদ ান), িবএিডিস  
(গাজীপুর/রাজশাহী/যেশার/চ াম)।
১০) যু পিরচালক (খামার), িবএিডিস, দ নগর, 
মেহশপুর, িঝনাইদহ।
১১) যু পিরচালক (বী েক), িবএিডিস 
(ঢাকা/ফিরদপুর/ িম া/িদনাজপুর/চয়ুাডাংগা/টা াইল/চ াম/পাবনা/রংপুর)।
১২) যু পিরচালক (ক া  ায়াস), িবএিডিস 
(ঢাকা/ব ড়া)।
১৩) যু পিরচালক (পাটবীজ), িবএিডিস 
(ঢাকা/ মেহরপুর/িদনাজপুর/যেশার)।
১৪) ত াবধায়ক েকৗশলী ( ু েসচ/ সওকা), 
িবএিডিস, 
বিরশাল/ব ড়া/ িম া/ঢাকা/ফিরদপুর/যেশার/ময়মনিসংহ/পাবনা/রংপুর/টাংগাইল/িকেশারগ /চ াম/িসেলট।
১৫) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, 
ঢাকা/ময়মনিসংহ/টা াইল/জামালপুর/িকেশারগ /িসেলট/ফিরদপুর/চয়ুাডা া/রাজশাহী/ব ড়া/পাবনা/

ি য়া/রংপুর/িদনাজপুর/খুলনা/যেশার/বিরশাল/পটয়ুাখালী/ নায়াখালী/ িম া/চ াম/রাঙামািট।
১৬) একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ 
কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
১৭) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, মিনটিরং 
িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর 
অ েরাধসহ)।

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৯.০৬.০০২.১৮.৩২৫/১(৬) তািরখ: ১৬ আি ন ১৪২৭
০১ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী ব ি গত কমকতা, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) সদ  পিরচালক (অথ/সার ব ব াপনা/বীজ ও উদ ান/ ু েসচ)মেহাদেয়র সহকারী ব ি গত
কমকতা,িবএিডিস, ঢাকা।
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