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ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.২৫.০০২.২০.৩৬৯ তািরখ: 
০৪ ম ২০২০

২১ বশাখ ১৪২৭

িবষয়: কািরয়ায়কািরয়ায়  অ ে য়অ ে য়  মা াসমা াস  কােসকােস  কমকতাকমকতা  মেনানয়নমেনানয়ন
সূ : সূ : ১) কিৃষ ম ণালেয়র ারক নং-১২.০০.০০০০.০২১.০২৫.০১২.১৫-৯২, তািরখ: ৩০

এি ল ২০২০ 
২) জন শাসন ম ণালেয়র প  -০৫.০০.০০০০.২০২.২৫.০০৯.২০.৩৭, তািরখ: ২৯ এি ল
২০২০
৩) জন শাসন ম ণালেয়র প  -০৫.০০.০০০০.২০২.২৫.০০৯.২০.৩৮, তািরখ: ২৯ এি ল
২০২০

উপযু  িবষয় এবং সূ সমেূহর পিরে ি েত িনে া  ছেক বিণত কাসসমেূহর িবপরীেত উপযু  কমকতার
মেনানয়ন আগামী ০৫ ম ২০২০ তািরেখর মেধ  আবি কভােব সিচব, িবএিডিস বরাবের রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:
 

: নং কােসর নাম ও ময়াদ ম ব

১
KOICA- Kangwon National University Master's Degree 
Program in Agricultural Economics
Duration: August 10, 2020 - December 27, 2021

শতা যায়ী মেনানয়ন 
রণ করা না হেল 

মেনানয়ন বািতল বেল 
গণ  হেব।২

KOICA- Yonsei University Master's Degree Program in 
Gender and Rural Community Development
Duration: August 17, 2020 to December 21, 2021

 
০২। আেবদেনর শতা যায়ী উপযু  কমকতাগণেক মেনানয়ন দানপূবক মেনানীত কমকতাগেণর িনধািরত
ফরেম (সংযিু -ক)  পূরণকতৃ আেবদনপে র ০৪ সট এবং ২ নং বাছাই কিমিটর পূরণকতৃ (িনধািরত ছেক
পিরপূণভােব) ফরেমর ০১ সট, িপআরএল ও বতন ড ভােব উে খসহ িবগত ০১ বছেরর িবেদশ মণ
িববরণী, তাঁেদর িব ে  িবভাগীয় ও নীিতর মামলা আেছ িকনা িকংবা িবভাগীয় ব ব া ি য়াধীন আেছ িকনা
স সং া  তথ / ত য়ন মেনানয়ন ােবর সােথ রণ করেত হেব।

০৩। কাস স িকত তথ  www.badc.gov.bd এবং www.moa.gov.bd ত পাওয়া যােব।

সংযিু : বণনা মাতােবক।  

১



৪-৫-২০২০

.......................িবভাগীয় ধান (সকল) , িবএিডিস।

মাহা দ জািক ল ইসলাম
যু পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.২৫.০০২.২০.৩৬৯/১(৮) তািরখ: ২১ বশাখ ১৪২৭
০৪ ম ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সদ  পিরচালক ( ু েসচ), ু  সচ উইং, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) সদ  পিরচালক (অথ), অথ উইং, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৩) সদ  পিরচালক (সার ব ব াপনা), সার ব ব াপনা উইং, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৪) সদ  পিরচালক (বীজ ও উদ ান), বীজ ও উদ ান উইং, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৫) সিচব, সিচেবর দ র, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৬) একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৭) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৮) অিফস কিপ, /মা ার ফাইল, সং াপন িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন

৪-৫-২০২০
মাহা দ জািক ল ইসলাম 

যু পিরচালক

২


