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৩০ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় িবএিডিসিবএিডিস   ইি ে েটডইি ে েটড   ইআরিপইআরিপ   সফটওয় ারসফটওয় ার   এরএর  Seed and Horticulture Seed and Horticulture
Management System Management System মিডউেলরমিডউেলর   ব ীপবীপ   িবভাগিবভাগ   স ৃস ৃ   িশ ণিশ ণ  । ।

িবএিডিস ইি ে েটড ইআরিপ সফটওয় ার এর Seed and Horticulture Management System
মিডউেলর বীপ  িবভাগ স ৃ  িশ ণ আগামী ২২, ২৩ ও ২৪ িডেস র ২০২১ তািরখ সকাল ১০.৩০ থেক ১.০০ টা পয  িষ
ভবেন ২য় তলায় ন ন ািপত আইিস  সল এ অ ি ত
হেব। উ  িশ েণ িনে  বিণত কমকতা/কমচারীগণেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা। 
( জ তার মা সাের নয়): Divisional   and Field Level Users:

: নং: নাম পদবী কম ল
১ জনাব দীপ চ  দ অিতির  মহা ব াপক বী স িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
২ জনাব ড. মা: মাহ র রহমান  পিরচালক বী েক, িবএিডিস, িদনাজ র।
৩ জনাব মা: আ স সামাদ খান পিরচালক বী েক, িবএিডিস,ফিরদ র।
৪ জনাব মা: সিলম হায়দার পিরচালক বী েক, িবএিডিস, য়াডা া।
৫ জনাব আ,ফ,ম সাই ল ইসলাম পিরচালক বী েক, িবএিডিস,রং র।
৬ জনাব মা: িরয়া ল ইসলাম পিরচালক বী েক, িবএিডিস,ম র,টাংগাইল।
৭ জনাব শাহানা আ ার উপপিরচালক বীজ পির াগার, িবএিডিস,ঢাকা।
৮ জনাব ড. মা: সাফােয়ত হােসন উপ ব াপক বী স িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
৯ জনাব মা: আ ল খােলক উপ ব াপক বী স িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
১০ জনাব মা: নািজম উি ন শখ উপপিরচালক বী েক,িবএিডিস, ঢাকা।
১১ জনাব মা: এস এম ইরা ল ইসলাম উপপিরচালক বী েক,িবএিডিস, যেশার।
১২ জনাব মা: দেলাওয়ার হােসন উপপিরচালক বী েক,িবএিডিস, মেহর র।
১৩ জনাব মা: কিবর আহে দ উপপিরচালক বী েক, িবএিডিস, ব ড়া।
১৪ জনাব মা: িমজা র রহমান উপপিরচালক বী েক,িবএিডিস, রাজশাহী।
১৫ জনাব মা: মাতজা রােশদ ইকবাল উপপিরচালক বী েক,িবএিডিস, ঠা র াও।
১৬ জনাব মা: আ র রহমান চৗ রী উপপিরচালক বী েক, িবএিডিস, ইটােখালা, হিবগ
১৭ জনাব মীর এনা ল হক উপ ব াপক বী স িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।
১৮ জনাব মা: লা র রহমান উপ পিরচালক বীজ পির াগার, িবএিডিস, ঢাকা।
১৯ জনাব িকেশার মার িব াস উপ পিরচালক (বী ) বী েক,িবএিডিস, লা য়া, বিরশাল।
২০ জনাব ফাহািরমা আিমন সহ: পিরচালক (বী স) বী স িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।

Master Trainee:
: নং: নাম পদবী কম ল
২১ জনাব মা: কিব ল হাসান ব াপক বী স িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।

১৫-১২-২০২১

১



অিতির  মহা ব াপকবীজ ি য়াজাতকরণ ও 
সংর ণ িবভাগ,বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন 
(বী স িবভােগর িশ েণর জ  মেনািনত, 
কমকতা/কমচারীেদর অবগত করার জ  অ েরাধ   করা 
হেলা)।

মাহা দ মায়াে ম হােসন
িহসাব িনয় ক

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২৩২.৯৯.০০৩.১৯.৫০/১(৯) তািরখ: ৩০ অ হাযণ় ১৪২৮
১৫ িডেস 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 উটর

িশ েণর জ  বহার উপেযািগ রাখার আ ে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।
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 িহসাব িনয় ক
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