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ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৯.০৬.০০১.১৯.৪৬৬ তািরখ: 
৩০ নেভ র ২০২০

১৫ অ হাযণ় ১৪২৭

িবষয:় সভারসভার   না শনা শ

বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিডিস) ক ক মহ ানমহ ান   িবজয়িবজয়  িদবসিদবস   ২০২০২০২০  যথােযা  মযাদায় উদযাপন উপলে  িত লকিত লক  সভাসভা   আগামীআগামী  ০৩০৩
িডেস রিডেস র   ২০২০২০২০   তািরখতািরখ   র াজরাজ   হ িতবারহ িতবার   সকালসকাল   ১১১১ ::০০০০   ঘ কায়ঘ কায়  সং ারসং ার   চয়ার ানচয়ার ান   মেহ াদেয়রমেহ াদেয়র  সভাপিতেসভাপিতে  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 আইিডআইিড   ওও  পাসওয়াডপাসওয়াড  িনেচ দয়া হেলা:
               আইিডআইিড   : 4609 8597 51
         প াসওয়াডপাসওয়াড  : BADC61

৩০ -১১-২০ ২০

িবতরণ ( 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) ধান িচিকৎসক, িবএিডিস, ঢাকা।
৫) ধান সম য়কারী, িবএিডিস গেবষণা সল, িবএিডিস, ঢাকা।
৬) একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৭) সভাপিত/ সাধারণ স াদক, িবএিডিস িমক কমচারী লীগ, রিজ নং 
িব-১৯০৩, িসিবএ, িষ ভবন, ঢাকা
৮) সভাপিত/ সাধারণ স াদক (ব ব  পিরষদ, িবএিডিস শাখা/ বাংলােদশ 

ি েযা া সংসদ, িবএিডিস ািত ািনক ইউিনট কমা / বাংলােদশ ি েযা া 
সংসদ, িবএিডিস ািত ািনক ইউিনট ি েযা ার স ান কমা / িবএিডিস 

িষিবদ সিমিত/ িবএিডিস অিফসাস এেসািসেয়শন/ িবএিডিস েকৗশলী সিমিত/ 
িবএিডিস অিফসাস ফারাম/ িবএিডিস িডে ামা িষিবদ সিমিত/ িবএিডিস 
িডে ামা ইি িনয়াস এেসািসেয়শন/ িবএিডিস উইেমন এেসািসেয়শন), িবএিডিস, 
ঢাকা। 
৯) জনাব ........................................................, িবএিডিস, ঢাকা।

মাঃ জা া ল িময়া
উপপিরচালক

ফান: ৯৫৬৮১১৫
ইেমইল: coorddiv.badc@gmail.com

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৯.০৬.০০১.১৯.৪৬৬/১(৫) তািরখ: ১৫ অ হাযণ় ১৪২৭
৩০ নেভ র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সদ  পিরচালক (অথ/সার ব াপনা/বীজ ও উ ান/ েসচ)মেহাদেয়র সহকারী ি গত কমকতা,িবএিডিস, ঢাকা।

৩০ -১১-২০ ২০

মাঃ জা া ল িময়া 
উপপিরচালক

. ১


