
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 
‘আমার বািড় আমার খামার’ ক  

www.abak-rdcd.gov.bd

জ ির 

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১০.০০২.১৮.৩৫৮ তািরখ: 
২৫ আগ  ২০১৯

১০ ভা  ১৪২৬

িবষয:় আমারআমার   ব া িড়বা িড়  আমারআমার   খ ামারখ ামার  ( ( তীয়তীয়   সংেশাধনীসংেশাধনী) ) কে রকে র   কমকতাকমকতা --কমচার ীেদরকমচার ীেদর   তত   অনলাইেনঅনলাইেন
পাি ংপাি ং   দানদান   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, আমার বািড় আমার খামার ( তীয় সংেশাধনী) কে র কমকতা-কমচারীেদর ত
অনলাইন সফটওয় াের এি  করার জ  ন ন িসে ম সংেযাজন করা হেয়েছ। িপআইএমএস ত  একিদেক যমন ায়ীভােব
সংর ণ করা েয়াজন অ িদেক এসকল ত  িনয়িমত অনলাইেন আপেডট/এি  করাও েয়াজন।
 এমতাব ায়, আমার বািড় আমার খামার ( তীয় সংেশাধনী) কে র যসকল কমকতা-কমচারী ০১/০৭/২০১৬ তািরেখর পর
যাগদান কেরেছন ােদর যাবতীয় ত  আগামী ১০/০৯/২০১৯ তািরেখর মে  স কভােব অনলাইেন পাি ং দওয়ার জ

িনেদশনা দয়া হেলা। 

সং ি ঃসং ি ঃ  ত  এি  করার সহািয়কা- ০১ ।

২৫-৮-২০ ১৯

িবতরণ :
১) জলা সম য়কারী (সকল), ........................ জলা।
২) উপেজলা সম য়কারী (সকল), ..... উপেজলা ...... জলা।

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১০.০০২.১৮.৩৫৮/১ তািরখ: ১০ ভা  ১৪২৬
২৫ আগ  ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ অ িলিপ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়) : 
১) সিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) উপ ক  পিরচালক (সকল), আমার বািড় আমার খামার ক , ঢাকা।
৩) জলা শাসক (সকল), ……………………….… জলা।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), ….…উপেজলা …..… জলা।
৫) জনাব/ বগম, ………………………………….।
৬) অিফস কিপ, আবাআখা ক , ধান কাযালয়, ঢাকা।

২৫-৮-২০ ১৯

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক

. ১



কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর তথয্ aনলাiেন েপািস্টং দােনর সহািয়কা  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avc-1: Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU 
www.abak-rdcd.gov.bd -‡Z cÖ‡ek Kiæb| 
Zvici I‡qemvB‡Ui Wvb cv‡k wb‡Pi w`‡K Report 
Return wjs‡K wK¬K Kiæb| 



 

avc-2: Dc‡Rjvi wbw`©ó B-‡gBj AvBwW 
I cvmIqvW© UvBc Kiæb| Zvici Login 
evU‡b wK¬K K‡i mdUIq¨v‡i cÖ‡ek 
Kiæb| 

avc-3: evg cv‡ki PIMS ‡gby‡Z  wK¬K 
Kiæb| Zvici wb‡Pi Employee 
Information mve‡gby‡Z wK¬K Kiæb| 



 

 

 
 

avc-4: 4.1- Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i bZzb Z_¨ Gw›Uª Kivi †ÿ‡Î GB di‡gi 
mKj wdì mwVKfv‡e c~iY K‡i Save evU‡b wK¬K Ki‡j Employee's 
ID wd‡ìi (njy` is‡qi) N‡i ¯^qswμqfv‡e AvBwW †`Lv hv‡e|  
4.2- wbw ©̀ó mvB‡Ri Qwe Avc‡jvW Kiæb|  

4.3- Educational Qualification ‡hvM Ki‡Z cÖwZwUi Rb¨ Wvb 
cv‡ki Add evU‡b  wK¬K Kiæb|  
D³ KvR¸‡jv Dc‡ii avc Abyhvqx Ki‡Z n‡e, Ab¨_vq n‡e bv| 

4. 4- Z_¨ GwWU Kivi cÖ‡qvRb n‡j Emp Id Gi Wvb cv‡ki evUb n‡Z 
wbw`©ó AvBwW wm‡j± Kiæb| Zvici Find evU‡b wK¬K Kivi ci cÖ‡qvRbxq 
Z_¨ cwieZ©b Kiæb| Aek¨B Present Posting wd‡ìi AvIZvq 
Office, Zilla I Upazila wm‡j± Ki‡Z n‡e| Zvici Update evU‡b 
wK¬K Kiæb| 

4.5- e`jxi †ÿ‡ÎI Present Posting wd‡ìi AvIZvq Office, Zilla 
I Upazila wm‡j± Kiæb| ‡KD e`jx A_ev PvKzix‡Z bv _vK‡j di‡gi 
wb‡Pi w`‡Ki Service History wd‡ìi AvIZvq Transfer/Dismiss 
Ackb wm‡j± K‡i Save status evU‡b wK¬K Kiæb| Zvici †Rjv, 
Dc‡Rjv, ZvwiL BZ¨vw` Z_¨ w`‡q Wvb cv‡ki Add evU‡b wK¬K Kiæb| 

KvR‡k‡l Logout Kiæb| 

cÖ‡qvR‡b †hvMv‡hvMt 01511943150  - †gvt gwbiæj nK, WvUv Gw›Uª Acv‡iUi, AvevAvLv cÖKí  I   

                        01746722434 - ‡gvt MvDmyj AvRg, WvUv Gw›Uª Acv‡iUi, AvevAvLv cÖKí   


