িষই স ি

বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিডিস)
িষ ভবন
৪৯-৫১, িদল শা বা/এ, ঢাকা
সং াপন িবভাগ
www.badc.gov.bd

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.০৫.০০২.১৮.৩১১

তািরখ:

২২ বশাখ ১৪২৯
০৫ ম ২০২২

িষ ম ণালেয়র পিরপ ন র: ১২.০০.০০০০.০২৭.০৬.০০১.১৯.৩৪০; তািরখ: ১৭ নেভ র ২০২১ এর মা েম আউশ/আমন/ বােরা মৗ েম “সরকারী ও বসরকারী পা অপােরটরেদর দায়ব তা িনি তকরণ বক ষেকর
জিমেত সেচর পািন ব ন ও এর া
িনি তকরেণর” িস া হণ করা হেয়েছ। উ িস া স হ বা বায়েনর িনিম সংি েদর িন িলিখত কায ম হণ করেত হেব:
১) িবএিডিস/িবএমিডএ/উপেজলা সচ কিম ক ক িবিধ মাতােবক সেচর পািনর
িনধারণ;
২) ষকগণ িনধািরত ে পািন পাে িকনা তা িবএিডিস/িবএমিডএ/উপেজলা সচ কিম র িতিনিধেদর মা েম িনয়িমত পিরবী ণ এবং ম ণালেয় মািসক িতেবদন রেণর ব া হণ;
৩) পা হাউেজ সেচর পািন সরবরােহর িবষেয় রিজ ার সংর ণ; এবং
৪) রিজ াের িবধােভাগী ষেকর তািলকা, সরবরাহ ত পািনর পিরমাণ ও হীত
স েক ত সংর ণ।
০২। উি িখত িস া থাকা সে ও িক সং ক দ র ক ক তা িনয়িমত অ সরণ করা হে না মেম তীয়মান হয়। এমতাব ায়, িষ ম ণালয় ক ক জাির ত উ পিরপে র িনেদ শনা মাতােবক ষকগণ িনধািরত ে
পািন পাে িকনা তা িনয়িমত পিরবী ণ এবং িষ ম ণালেয় মািসক িতেবদন রণসহ পরবত কায ম হেণর িনিম পিরপ এসােথ নরায় রণ করা হেলা। িবষয় অত ীব জ রী ।

১

৫-৫-২০২২
মাহা দ জািক ল ইসলাম
পিরচালক
ফান: ৯৫৫৬০৮০-৭
ফ া : ৮৮-০২-৯৫৬৪৩৫৭
ইেমইল: establishment@badc.gov.bd

১) ধান েকৗশলী (
সচ/িনমাণ/সওকা), িবএিডিস, ঢাকা।
২) .......................িবভাগীয় ধান (সকল) , িবএিডিস।
৩) ক পিরচালক, িবএিডিস ( সচ স র)। (সকল)
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী,
বিরশাল/ব ড়া/ িম া/ঢাকা/ফিরদ র/যেশার/ময়মনিসংহ/পাবনা/রং র/িকেশারগ /চ াম/িসেলট/টাংগাইল
৫) িনব াহী েকৗশলী,
বিরশাল/ব ড়া/চ াম/ িম া/ঢাকা/গাইবা া/গাজী র/ গাপালগ /হিবগ /জামাল র/যেশার/ লনা/িকেশারগ / ি য়া/লালমিনরহাট/ময়মনিসংহ/নরিসংদী/নােটার/ নায়াখালী/পাবনা/প য়াখালী/রা ামা /রং র/িসরাজগ /িসে
৬) সহকারী ধান েকৗশলী/িনব াহী েকৗশলী, িবএিডিস, িষ/ সচ ভবন, ঢাকা।
৭) সহকারী েকৗশলী, ঢাকা
সচ
জান/িসরাজগ /পাবনা/নােটার/পাবনা/নােটার/িসরাজগ /পাবনা/রাজশাহী/িসরাজগ /পাবনা/নােটার/িসরাজগ / া ণবািড়য়া/বােগরহাট/ব ড়া/ক বাজার/ ফনী/গাইবা া/িকেশারগ /লালমিনরহাট/ল ী র/মা ড়া/ময়মনিসংহ
ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.০৫.০০২.১৮.৩১১/১(৪)

তািরখ:

২২ বশাখ ১৪২৯
০৫ ম ২০২২

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) একা সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) কি উটার া ামার, আইিস সল, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৩) সহকারী ি গত কমকতা,
সচ উইং, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৪) সহকারী ি গত কমকতা, সিচেবর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন

৫-৫-২০২২
মাহা দ আলী
সহকারী পিরচালক

২

