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ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২৩২.৯৯.০০৩.১৯.৪১ তািরখ: 
২৫ নেভ র ২০২১

১০ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় িবএিডিসিবএিডিস   ইি ে েটডইি ে েটড   ইআরিপইআরিপ   সফটওয় ারসফটওয় ার   এরএর  Audit Management System& Audit Management System&
Pay Fixation Management Pay Fixation Management মিডউেলরমিডউেলর   অিডটঅিডট   িবভাগিবভাগ   স ৃস ৃ   িশ ণিশ ণ  । ।

িবএিডিস ইি ে েটড ইআরিপ সফটওয় ার এর Audit Management System& Pay Fixation Management
 মিডউেলর অিডট িবভাগ স ৃ   িশ ণ আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ নেভ র ২০২১ তািরখ সকাল ১০.৩০ থেক ১.০০ টা পয আইিস  সল এ
অ ি ত হেব। উ  িশ েণ িনে  বিণত কমকতা/কমচারীেদর যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা। ( জ তার মা সাের নয়):
Divisoin Head and Mid Level Users

: নং: নাম পদবী কম ল
১ জনাব না লায়লা িনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
২ জনাব মাহা দ ইমাম হােসন িনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
৩ জনাব মািরয়া মােহজাবীন িনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
৪ জনাব শিহ াহ আহেমদ িনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
৫ জনাব িবিব ফােতমা উপিনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।

End Users                                                                                                                                                              
: নং: নাম পদবী কম ল
৬ জনাব সাই ল কিবর চৗ রী সহকারী িনয় ক(অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
৭ জনাব আ াহ আল মা ন সহ: িনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
৮ জনাব মা: আেনায়ার পারেভজ সহ: িনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
৯ জনাব মা: হািম র রহমান সহ: িনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
১০ জনাব মা: সােহল রানা অিডট অিফসার অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
১১ জনাব মা: সাই ল ইসলাম অিডট অিফসার অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
১২ জনাব মা: আমান উ াহ অিডট অিফসার অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
১৩ জনাব মা: নজ ল ইসলাম সহ: ি গত কমকতা অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।

Master Trainee
: নং: নাম পদবী কম ল
১৪ জনাব অসীম মার সরকার উপিনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
১৫ মা: নাজ ল হক উপিনয় ক (অিডট) অিডট িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।

২৮-১১-২০২১
মাহা দ মায়াে ম হােসন
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িনয় ক অিডট িবভাগ,বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন 
(অিডট িবভােগর িশ েণর জ  মেনািনত, 
কমকতা/কমচারীেদর অবগত করার জ  অ েরাধ করা 
হেলা)।

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২৩২.৯৯.০০৩.১৯.৪১/১(৯) তািরখ: ১০ অ হাযণ় ১৪২৮
২৫ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সদ  পিরচালক (বীজ ও উ ান/ অথ/ েসচ/ সার ব াপনা)/ সিচব মেহাদেয়র সহকারী ি গত
কমকতা, িবএিডিস, ঢাকা।
২) ধান (মিনটিরং), মিনটিরং িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (আইিস  সেলর সকল
কি উটার িশ েণর জ  বহার উপেযািগ রাখার অ েরাধ করা হেলা)।
৩) কি উটার া ামার, আইিস  সল, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৪) একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৫) িসনেটক সিলউশন , পরামশক , িসনেটক সিলউশন, ঢাকা।

২৮-১১-২০২১
শারিমন জাহান 
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