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তািগদপ  

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.১৩.০০২.১৯.৭৫৩ তািরখ: 
২৮ জলুাই ২০২০

১৩ াবণ ১৪২৭

িবষয়: িবএিডিসিবএিডিস’রর  িহসাবিহসাব  িবভাগিবভাগ//আিহিনআিহিন  দ রদ র  হেতহেত  বতনবতন--ভাতাভাতা  হণকারীহণকারী  কমকতাকমকতা//কমচারীেদরকমচারীেদর
নােমরনােমর  তািলকাতািলকা  রণরণ

সূ : সং াপন িবভােগর প  নং ১২.০৬.০০০০.২০৩.১৩.০০২.১৯.৫১৫, তািরখ: ২৯ জনু ২০২০
উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক িবএিডিস'র িহসাব িবভাগ/আ িলক িহসাব িনয় ক(আিহিন) এর মাধ েম
বতন-ভাতািদ হণকারী কমকতা/কমচারীেদর নােমর তািলকা িনধািরত ছক মাতােবক ই- মইেল

(establishment@badc.gov.bd) সফটকিপ (MS Excel, Nikosh Font ) ০২ জুলাই ২০২০ তািরেখর
মেধ  রেণর জ  অ েরাধ করা হেয়িছল। িক   অদ াবিধ ২২িট আিহিন দ েরর মেধ  ১৪িট আিহিন দ েরর
তথ  পাওয়া গেছ। আিহিন দ র হেত া  িবে ষণ কের দখা যায় কেয়কিট দ র হেত িনধািরত ছক মাতােবক
তথ  রণ করা হয়িন।

০২। এমতাব ায়, সং ার িহসাব িবভাগ, আ িলক িহসাব িনয় ক, ঢাকা, টা াইল, যেশার, ফিরদপুর, চ াম,
র ামািট, ব ড়া, িদনাজপুর এর মাধ েম বতন-ভাতািদ হণকারী  কমকতা/কমচারীেদর নােমর তািলকা সংযু
ছক (সংযিু -১) মাতােবক আগামী ৩০ জুলাই ২০২০ তািরেখর মেধ  ই- মইেল
(establishment.badc@gmail.com) সফটকিপ (MS Excel, Nikosh Font ) রেণর জ  পুনরায়
অ েরাধ করা হেলা।

২৮-৭-২০২০

িবতরণ :
১) িহসাব িনয় ক, িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ 
উ য়ন কেপােরশন
২) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, (সকল)।

মাহা দ জািক ল ইসলাম
যু পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.১৩.০০২.১৯.৭৫৩/১(৯) তািরখ: ১৩ াবণ ১৪২৭
২৮ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধান (মিনটিরং), মিনটিরং িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন

১



৩) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৪) সহকারী িহসাব িনয় ক, ব ি গতদাবী শাখা, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৫) সদ  পিরচালক (বীজ ও উদ ান/ অথ/ ু েসচ/ সার ব ব াপনা)/ সিচব মেহাদেয়র সহকারী
ব ি গত কমকতা, িবএিডিস, ঢাকা।

২৮-৭-২০২০
মাহা দ জািক ল ইসলাম 

যু পিরচালক
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