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ন র ১২.০৬.০০০০.২০৩.০৫.০০২.১৮.১০৪৯ তািরখ: 
২১ িডেস র ২০২১

৬ পৗষ ১৪২৮

িবষয়ঃ জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ২০২১-২২ ( ২য় াি ক) এর বা বায়ন স িকত নিতকতা কিম র সভার
না শ

বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন এর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না, ২০২১-২০২২
( সংেশািধত) অ যায়ী জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না বা বায়ন স িকত নিতকতা কিম র ২য় াি েকর
(অে াবর’ ২০২১-িডেস র’ ২০২১) সভা আগামী ২৬ িডেস র ২০২১ তািরখ সকাল ১১:০০ ঘ কায় চয়ার ান, িবএিডিস
মেহাদয়  ও আহবায়ক, জাতীয় াচার কৗশল স িকত নিতকতা কিম  এর সভাপিতে  Zoom Cloud
Meeting াটফেম অ ি ত হেব।

০২. উ  অনলাইন সভায় সংি  সকলেক যথাসমেয় সং  থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  
০৩. Zoom Cloud Meeting এর আইিড ও পাসওয়াড িনেচ দওয়া হেলাঃ

আইিডঃ 7766 060 887

পাসওয়াডঃ 123321 

 সভার আেলাচ িচঃ
০১. িবএিডিস’র ২০২১-২২ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার ১ম াি েকর সভার কাযিববরণী
ঢ়ীকরণ;

০২. িবগত ৩০ সে র ২০২১ তািরেখ অ ি ত জাতীয় াচার কৗশল স িকত িবএিডিস’র নিতকতা কিম র ১ম
কায়াটােরর সভার িস া স েহর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা ও িবএিডিস’র জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না,
২০২১-২২ (সংেশািধত) অ যায়ী ২য়  াি েকর (অে াবর’ ২০২১-িডেস র’ ২০২১) কায েমর বা বায়ন অ গিত
পযােলাচনা ও অ েমাদন; 
০৩. িবিবধ।
 
সং ি ঃ সভার কাযপ ।

১



২১-১২-২০২১
মাহা দ জািক ল ইসলাম

পিরচালক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( 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) .......................িবভাগীয় ধান (সকল) , িবএিডিস।
৪) পিরচালক(বীিব), িবএিডিস, ঢাকা ও আহবায়ক, িবভাগীয় নিতকতা কিম , িবএিডিস, ঢাকা।
৫) পিরচালক(বীিব), িবএিডিস, বিরশাল ও আহবায়ক, িবভাগীয় নিতকতা কিম , িবএিডিস, বিরশাল।
৬) পিরচালক(বীিব), িবএিডিস, িসেলট ও আহবায়ক, িবভাগীয় নিতকতা কিম , িবএিডিস, িসেলট।
৭) পিরচালক(বী েক), িবএিডিস, চ াম ও আহবায়ক, িবভাগীয় নিতকতা কিম , িবএিডিস, চ াম।
৮) পিরচালক(বীিব), িবএিডিস, যেশার ও আহবায়ক, িবভাগীয় নিতকতা কিম , িবএিডিস, লনা।
৯) পিরচালক(সার), িবএিডিস, রাজশাহী ও আহবায়ক, িবভাগীয় নিতকতা কিম , িবএিডিস, রাজশাহী।
১০) পিরচালক(সার), িবএিডিস, রং র ও আহবায়ক, িবভাগীয় নিতকতা কিম , িবএিডিস, রং র।
১১) পিরচালক (সার), িবএিডিস, ময়মনিসংহ ও আহবায়ক, িবভাগীয় নিতকতা কিম , িবএিডিস, ময়মনিসংহ।
১২) উপপিরচালক-১, সং াপন িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
১৩) কি উটার া ামার, আইিস  সল, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন ( Zoom Meeting schedule
করা ও সভার না শ  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১৪) একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
১৫) সহকারী পিরচালক, সং াপন িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (পাওয়ার পেয়  েজে শন াইড ত
রাখার অ েরাধসহ)।
১৬) সদ  পিরচালক (বীজ ও উ ান/ অথ/ েসচ/ সার ব াপনা)/ সিচব মেহাদেয়র সহকারী ি গত কমকতা,
িবএিডিস, ঢাকা।
১৭) জনাব............................................................ িবএিডিস, ঢাকা।
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