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জ ির 

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২৩২.৯৯.০০৩.১৯.৩০ তািরখ: 
১৬ নেভ র ২০২১

১ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় িবএিডিসিবএিডিস   ইি ে েটডইি ে েটড   ইআরিপইআরিপ   সফটওয় ারসফটওয় ার   এরএর  Seed and Horticulture Seed and Horticulture
Management System Management System মিডউেলরমিডউেলর   সবিজসবিজ   ব ীজবীজ   িবভাগিবভাগ   ওও  ধ ানধান ,  ,  গমগম   ওও  াা   উ ততরউ ততর
বীজবীজ   উৎপাদনউৎপাদন   এবংএবং  উ য়নউ য়ন   কক   স ৃস ৃ   িশ ণিশ ণ  । ।

িবএিডিস ইি ে েটড ইআরিপ সফটওয় ার এর Seed and Horticulture Management System  মিডউেলর সবিজ বীজ
িবভাগ ও  ধান, গম ও া উ ততর বীজ উৎপাদন এবং উ য়ন ক   স ৃ   িশ ণ আগামী ২১, ২২ ও ২৩ নেভ র ২০২১ তািরখ সকাল
১০.৩০ থেক ১.০০ টা পয  সং ার আইিস  সেল অ ি ত হেব। উ  িশ েণ িনে  বিণত কমকতা/কমচারীগণেক 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 মা: শিফ ল ইসলাম উপপিরচালক সবিজ বীজ, িবএিডিস, ঢাকা।
২ জনাব মা: শাম ে াহা ামািনক উপপিরচালক (বীউ), িবএিডিস, ব ড়া।
৩ জনাব মা: শামীম হায়দার উপপিরচালক (বীউ), িবএিডিস, য়াডা া।
৪ জনাব মা: শাহজাহান কিবর উপপিরচালক (বীউ), িবএিডিস, গাজী র।
৫ জনাব মা: মীর সাঈদা আ ার সীমা িসিন: সহ: পিরচালক সবিজ বীজ, িবএিডিস, ঢাকা।

End Users                                                                                                                                                              
: নং: নাম পদবী কম ল
৬ জনাব আ  শাহাদৎ মা: 

সােয়ব 
উপপিরচালক (বীউ), িবএিডিস, ন েকাণা।

৭ জনাব সাঈদ মা: ওয়াসীম বারী উপপিরচালক (বীউ), িবএিডিস, ঢাকা।
৮ জনাব ফারজানা আলী িসিনয়র সহ: পিরচালক বীউ, িবএিডিস, ঢাকা।
৯ জনাব মা: জাফ ল হাসান সহকারী পিরচালক সবিজ বীজ, িবএিডিস, রং র।
১০ জনাব নািহ ল ইসলাম সহকারী পিরচালক সবিজ বীজ, িবএিডিস, 

মেহ র।
১১ জনাব মা: নািছর উি ন কি উটার অপােরটর সবিজ বীজ, িমর র, ঢাকা।
১২ জনাব মা: ণব মার সরকার অিফস সহকারী কাম কি উটার 

অপােরটর 
বীউ, িবএিডিস, য়াডা া।

১৩ জনাব মা: আ ািহল কািফ অিফস সহকারী কাম কি উটার 
অপােরটর 

বীউ, িবএিডিস, রং র।

১৪ জনাব মা: শিহ াহ াবন অিফস সহকারী কাম কি উটার 
অপােরটর 

বীউ,িবএিডিস,জামাল র।

১৫ জনাব মা: মা নার রিশদ অিফস সহকারী কাম কি উটার 
অপােরটর

বীউ, িবএিডিস,সাত ীরা।

১৬-১১-২০২১

১



িবতরণ :
১) পিরচালক, সবিজ বীজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
উ য়ন কেপােরশন (সবিজ বীজ িবভােগর িশ েণর জ  
মেনািনত, কমকতা/কমচারীেদর অবগত করার জ  
অ েরাধ করা হেলা)।
২) অিতির  মহা ব াপক, বীজ ি য়াজাতকরণ ও 
সংর ণ িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন 
(ধান, গম ও া উ ততর বীজ উৎপাদন এবং উ য়ন 

ক  িশ েণর জ  মেনািনত, কমকতা/কমচারীেদর 
অবগত করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।

মাহা দ মায়াে ম হােসন
িহসাব িনয় ক

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২৩২.৯৯.০০৩.১৯.৩০/১(৭) তািরখ: ১ অ হাযণ় ১৪২৮
১৬ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) ধান (মিনটিরং), মিনটিরং িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (আইিস  সেলর সকল
কি উটার িশ েণর জ  বহার উপেযািগ রাখার অ েরাধ করা হেলা)।
২) কি উটার া ামার, আইিস  সল, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৩) একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৪) সহকারী ি গত কমকতা, সিচেবর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৫) িসনেটক সিলউশন , পরামশক , িসনেটক সিলউশন, ঢাকা।
৬) সদ  পিরচালক (বীজ ও উ ান), বীজ ও উ ান উইং, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৭) মহা ব াপক, মহা ব াপক(বীজ)-এর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন

১৬-১১-২০২১
শারিমন জাহান 

 িহসাব িনয় ক

২


