
বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন 
আদমজী কাট, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা 

িশ ণ িবভাগ 
ঢাকা

ারক ন র: ২৪.০৪.০০০০.৭০৫.৪৪.০০২.২১-৩৩ তািরখ: 
০৯ মাচ ২০২৩

২৪ ফা ন ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   পাটকলপাটকল  করেপােরশনকরেপােরশন   িনয়ি তিনয়ি ত   িমলস েহরিমলস েহর   মা িসকমািসক  িহস াবিহস াব   িববরণ ীিববরণ ী  সফটওয় ারসফটওয় ার
িবষয়কিবষয়ক  িশ ণিশ ণ   লনালনা   আ িলকআ িলক  িশ ণিশ ণ   কেকে   আেয়াজনআেয়াজন   সেসে ।।

       

        লনা অ েলর িমলস েহর “মািসক িহসাব িববরণী সফটওয় ার” এর ইন ট দানকারী কমকতােদর (১  াচ)
িশ ণ কাস আগামী ১১/০৩/২০২৩ তািরেখ অ ােনর জ  ক পে র অ েমাদন িনেদশ েম অবিহত করা হেলা।

সংি  িমেলর সফটওয় ার ইন ট দওয়ার িবধােথ িত  িমল হেত এক  কের াপটপসহ িশ ণাথ গণ এ
িশ েণ অংশ হণ করেবন।

২। এ লে  আগামী ১১/০৩/২০২৩ তািরখ লনা অ েলর িমলস েহর মািসক িহসাব িববরণী সফটওয় ার ইন ট
দানকারী কমকতােদরেক সকাল ০৯.৩০ টায় লনা আ িলক িশ ণ ক  ( জেজআই, নওয়াপাড়া, যেশার)-এ উপি ত

থাকার জ  অ েরাধ করা হল।
৩। িসিডউেল িনধািরত িরেসাস পারসন অ পি ত থাকেল ার পিরবেত সংি  িবষেয় অ  যেকান কমকতা উ  সশন
হণ করেত পারেবন।

িবঃ ঃ িতিত   িমেলরিমেলর   কক   ধ ানধান   সংিসংি   িমেলরিমেলর   সফটওয় ারসফটওয় ার   ইন টইন ট   দােনরদােনর   লেলে   আবি কভােবআবি কভােব   ১১
াপটপাপটপ   সরবরাহসরবরাহ   িনি তিনি ত   করেবনকরেবন।।

সং ি ঃ অংশ হণকারীেদর নােমর তািলকা।

 

৯-৩-২০২৩
আরিজনা জা াত

উপ-মহা ব াপক ( িশ ণ)
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িবতরণ :
১) ক  ধান, যেশার ট ই াি জ িলঃ, রাজঘাট, 
নওয়াপাড়া, যেশার।
২) তািলকায় উি িখত অংশ হণকাির , লনা অ েলর 
সকল িমল ।

ফান: ২২৩৩৮৩৪০৩
ইেমইল: bjmctrg@gmail.com

ারক ন র: ২৪.০৪.০০০০.৭০৫.৪৪.০০২.২১-৩৩/১(৬) তািরখ: ২৪ ফা ন ১৪২৯
০৯ মাচ ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মহা ব াপক ( শাসন ও সাঃ সবা/ িহসাব ও অথ), িবেজএমিস, ঢাকা।
২) আ িলক সম য়কারী কমকতা (আরিসও), িবেজএমিস লনা অ ল।
৩) ক  ধান , লনা অ ল (সকল িমল), লনা।
৪) উপ-মহা ব াপক, এমআইএস িবভাগ, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন। (ওেয়বসাইেট কাশ অ েরাধসহ)
৫) চয়ার ান মেহাদেয়র একা  সিচব, িবেজএমিস, ঢাকা।
৬) পিরচালক মেহাদয়গেণর/  পিরচালন কমকতা মেহাদেয়র একা  সিচব, িবেজএমিস, ঢাকা।
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