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ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.৯৯.০০৭.১৯.৬২৫ তািরখ: 
০৩ জলুাই ২০১৯

১৯ আষাঢ় ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
বাংলােদশ কৃিষ উ য়ন কেপােরশন এর েকৗশল পেুলর িন বিণত উপসহকারী েকৗশলী কমকতাগণ’ ক জাতীয় বতন

ল ২০১৫ মাতােবক ০১ জলুাই ২০১৯ তািরখ হেত ০১ (এক) িট বািষক বতন বিৃ  পাওনা রেয়েছ। তাঁেদর
েত েকর ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকা বতন েল মািসক মলূ বতন ১৮,৫৩০/- টাকা হেত ১৯৪৬০/-

টাকায় িনে া ভােব ম রু করা হেলাঃ 
িমকিমক কমকতারকমকতার  নামনাম  বতমানবতমান  কম লকম ল মলূমলূ  বতনবতন ০১০১  জলুাইজলুাই  

২০১২০১৯৯  তািরেখতািরেখ  
উ ীতউ ীত  বতনবতন

০১. জনাব মাঃ আকরামু ামান            
  উপসহকারী েকৗশলী

ঘাটাইল ( ু েসচ) ইউিনট, িবএিডিস 
টাংগাইল।

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

০২. মাঃ জািহদ হাসান                        
উপসহকারী েকৗশলী 

দৗলতপরু ( ু েসচ) ইউিনট, িবএডিস 
খলুনা।

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

০৩. জনাব মাঃ শাহাজালাল আেবদীন     
 উপসহকারী েকৗশলী 

জীবননগর ( ু েসচ) ইউিনট, িবএিডিস, 
চুয়াডাংগা।

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

০৪. জনাব মাঃ ফজলুল হক                  
উপসহকারী েকৗশলী

নািলতাবাড়ী ( ু েসচ) ইউিনট, িবএিডিস 
শরপরু।

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

০৫. জনাব মাঃ সাইফলু ইসলাম            
 উপসহকারী েকৗশলী   

কাউিনয়া ( ু েসচ) ইউিনট, িবএিডিস 
রংপরু।

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

০৬. জনাব মাঃ গালাম র ানী            
  উপসহকারী েকৗশলী       

কাজীপরু (িনমাণ) ইউিনট, িবএিডিস 
িসরাজগ

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

০৭. জনাব মাঃ মেহদী আল-বাকী         
   উপসহকারী েকৗশলী

ীবিদ ( ু েসচ) ইউিনট, িবএিডিস 
শরপরু।

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

০৮. জনাব সৗরভ মার িব াস             
 উপসহকারী েকৗশলী

িঝনাইদহ ( ু েসচ) ইউিনট, িবএিডিস 
িঝনাইদহ।

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

০৯. জনাব মাঃ হািববরু রহমান            
         উপসহকারী েকৗশলী

নামগ  (সওকা) ইউিনট, িবএিডিস 
নামগ ।

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

১০. জনাব মাঃ মিতউর রহমান            
         উপসহকারী েকৗশলী

প গড় ( ু েসচ) ইউিনট, িবএিডিস 
প গড় 

১৮,৫৩০/- ১৯৪৬০/-

৩-৭-২০১৯

পন মার দাস
যু পিরচালক

১৯ আষাঢ় ১৪২৬১



ন র:
১২.০৬.০০০০.২০৩.৯৯.০০৭.১৯.৬২৫/১(৫)

তািরখ: ১৯ আষাঢ় ১৪২৬
০৩ জলুাই ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান েকৗশলী, ু েসচ/ িনমাণ/ সওকা িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৩) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস................
৪) সহকারী িহসাব িনয় ক (ব ি গত দাবী) , িবএিডিস, ঢাকা
৫) জনাব, .............................................

৩-৭-২০১৯

রাজীব হােসন
উপপিরচালক-২

২


