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ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৯৯.০০৬.১৯.১২০ তািরখ: 
১৪ িডেস র ২০২১

২৯ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় িব িসএসিবিসএস  ( ( িষিষ ) ) ক াডারক াডার   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   পােস ােনলপােস ােনল   ড াট াড াট া   শীটশীট  ( ( িপিডএসিপিডএস )-)-এএ  আপেডটকরণআপেডটকরণ
সং াসং া ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, িবিসএস ( িষ) ক াডার কমকতাগেণর বদলী, পদায়ন, পেদা িত, পনশসহ িবিভ
ে  সংি  কমকতার ি গত ত , চা রী ত  ও িশ াগত যা তা জানা অত  ণ। স মাতােবক, গত ১৫

লাই ২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  pds.dae.gov.bd ওেয়বসাইেট েবশ কের আবি কভােব িপিডএস রেণর
িনেদশনা দওয়া হেয়িছল। গত ২২ আগ  ২০২১ ি ঃ তািরেখ এ িবষেয় নরায় তািগদপ  দওয়া হেলও অ বিদ বশ
িক  সং ক কমকতা রিজে শন কেরিন। যা অতা  ঃখজনক।
পােসােনল ডাটা শীট (িপিডএস) আপেডটকরেণর িবষেয় জনাব মাঃ আ ল কােশম, অিতির  পিরচালক, ভৗত
অবকাঠােমা উ য়ন ও আইিস  ব াপনা আিধশাখা, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা অিধকাংশ অিফস ধানগেণর সােথ
টিলেফােন ি গতভােব যাগােযাগ কের অে েরাধ করা সে ও কিতপয় কমকতা রিজে শন ও িপিডএস আপেডট
কেরিন, যা কানভােবই কা  নয়।
এমতাব ায়, আগামী ২৩/১২/২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  আপিন ও আপনার আওতাধীন িবিসএস ( িষ) ক াডার
কমকতাগেণর িপিডএস আপেডটকরেণর েয়াজনীয় ব া হণ বক িন  া রকারীেক অবিহত করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
উে , উি িখত সমেয়র মে  িপিডএস আপেডটকরেণর থ হেল ইহা সংি  কমকতার ি গত গািফলিত বেল গ
হেব।

১৪-১২-২০২১

িবতরণ :
১) পিরচালক (সকল), িষ স সারণ অিধদ র (অিধন  
সংি  সকল কমকতােক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।
২) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী (অিধন  সংি  
সকল কমকতােক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।
৩) মহাপিরচালক (ভার া ), মহাপিরচালেকর দ র, 
জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (অিধন  সংি  সকল 
কমকতােক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।

কাজী আ ল মা ান
পিরচালক

ফান: ৯১১১৭৩৮
ইেমইল: dafw@dae.gov.bd

১



৪) পিরচালক, িষ ত  সািভস (অিধন  সংি  সকল 
কমকতােক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৯৯.০০৬.১৯.১২০/১(২৪৩) তািরখ: ২৯ অ হাযণ় ১৪২৮
১৪ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয)়: 
১) অিতির  পিরচালক (সকল অ ল), িষ স সারণ অিধদ র।
২) অিতির  পিরচালক , ভৗত অবকাঠােমা ঊ য়ন ও আইিস  ব াপনা , িষ স সারণ অিধদ র
৩) অ  (সকল), িষ িশ ণ ইনি উট।
৪) উপপিরচালক (সকল জলা), িষ স সারণ অিধদ র।
৫) উপপিরচালক , আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৬) উপপিরচালক , পােসােনল অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৭) ক /কম চী পিরচালক (সকল), িষ স সারণ অিধদ র।
৮) উপপিরচালক, হ কালচার স ার (সকল)
৯) উপপিরচলক, মাশ ম উ য়ন ই উট, সাভার, ঢাকা।
১০) উপপিরচলক, উি দ সংগিনেরাধ ক  (সকল)।
১১) উপপিরচলক, ক ীয় ািকং হাউজ, াম র, ঢাকা।
১২) অিতির  উপপিরচালক, পােসােনল অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
১৩) অিতির  উপপিরচালক, িলগাল ও সােপাট সািভেসস অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
১৪) অিতির  উপপিরচালক ( শাসন-১), শাসন অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
১৫) অিতির  উপপিরচালক ( শাসন-২), শাসন অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
১৬) অিতির  উপপিরচালক, উি দ সংগিনেরাধ ক  (সকল)।
১৭) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
১৮) উপেজলা িষ অিফসার (সকল)।
১৯) উ ানত িবদ, হ কালচার স ার (সকল)
২০) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র (িডএইর ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
২১) সংগিনেরাধ রাগত িবদ, উি দ সংগিনেরাধ ক  (সকল)।
২২) ক াণ কমকতা, শাসন অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র

১৪-১২-২০২১
কাজী আ ল মা ান 

পিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পিরচালেকর কাযালয় 
বীজ ত য়ন এেজ ী 

পিরক না,বা বায়ন ও ায়ন শাখা 
গাজী র-১৭০১

www.sca.gov.bd

ারক ন র: ১২.০৪.০০০০.০০৭.৪৪.০০১.১৭.১৩৮ তািরখ: ৭ পৗষ ১৪২৮
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২২ িডেস র ২০২১

          পে র িনেদশনা মাতােবক আগামী ২৩/১২/২০২১ ি . তািরেখর মে  pds.dae.gov.bd ওেয়বসাইেট
েবশ কের য সকল িবিসএস ( িষ) ক াডার কমকতাগণ এখনও পােসােনল ডাটা শীট (িপিডএস)-এ রিজে শন স

কের তােদর বদলী, পদায়ন, পেদা িত, পনশসহ িবিভ  ে  সংি  কমকতার ি গত ত , চা রী ত  ও িশ াগত
যা তা সং া  ত ািদ ইন ট কের এবং িপিডএস আপেডটকরেণর জ  বলা হেলা। উে  য, উি িখত সমেয়র
মে  িবিসএস ( িষ) ক াডার কমকতাগেণর পােসােনল ডাটা শীট (িপিডএস)-এ আপেডটকরেণ  থ হেল তা সংি
কমকতার ি গত গািফলিত বেল গ  হেব।
          িবষয়  অতীব জ রী। 

২২-১২-২০২১

১) আ িলক বীজ ত য়ন অিফসার, 
ঢাকা।/চ াম।/রাজশাহী।/ লনা।/বিরশাল।/িসেলট।/রং র (আপনার 
কাযালয় এবং আওতাধীন বীজ ত য়ন এেজ ীর জলা 
কাযালয়স েহর িবিসএস ( িষ) ক াডার কমকতাগেণর পােসােনল 
ডাটা শীট (িপিডএস)-এ আপেডটকরেণর িনেদশনা দােনর জ
২) ক  পিরচালক, বীজ ত য়ন কায ম জারদারকরণ ক , 
বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র (আপনার এবং আপনার কাযালেয়র 
িবিসএস ( িষ) ক াডার কমকতাগেণর পােসােনল ডাটা শীট 
(িপিডএস)-এ আপেডটকরেণর িনেদশনা দােনর জ  বলা হেলা।)
৩) সদর দ র, বীজ ত য়ন এেজ ী এর কমকতা
৪) অিতির  উপ-পিরচালক (মাঠ শাসন, পিরক না ও মিনটিরং), 
পিরক না,বা বায়ন ও ায়ন শাখা, বীজ ত য়ন এেজ ী 
(সং ার ওেয়বসাইেট কােশর জ )।

েধ  শখর মালাকার
পিরচালক

ফান: +৮৮০-২-৪৯২৭২২০০
ইেমইল: dir.sca.gov.bd@gmail.com

২২-১২-২০২১
আিমনা বগম 

উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় )

৩
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পার্সারেল ডাটা শীট (পপপডএ্) পুরুে করার পেয়মাবলী 

০১) এই সফটওয়্যারটি কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তর/ বীজ প্রত্যয়্ন এজজন্সী/ কৃষি ত্থ্য সার্ভিস/ জাত্ীয়্ কৃষি প্রষিক্ষণ 
একাজেষিসহ অনযানয প্রষত্ষ্ঠাজন কিমরত্ ষবষসএস (কৃষি) কযাোরভুক্ত সকল কিমকত্ম াজদর জনয প্রজ াজয। ত্ ারা এই 
সফটওয়্যাজরর িািযজি বযষক্তগত্ ও চাকষরর ত্থ্যাবষল সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও বদষলর আজবদন করজত্ পারজবন। 

০২) প্রথ্জি pds.dae.gov.bd অথ্বা ষেএইর ওজয়্বসাইট (dae.gov.bd) এ ঢুকজত্ হজব। ত্ারপর অভযন্তরীণ ই-
সসবাসিূহ এর সাবষলংক সথ্জক পাজসমাজনল োটা িীট (ষপষেএস) এ ষিক করজত্ হজব। 

 
০৩) সফটওয়্যারটির িািযজি সসবা সপজত্ হজল বযবহারকারীর একটি Email ID ও Password প্রজয়্াজন হজব।  ার জনয 
প্রথ্জিই সরষজজেিন কজর ষনজত্ হজব। 

 



Page 2 of 7 
 

০৪) সরষজজেিন করার জনয pds.dae.gov.bd ওজয়্বসাইজট ষগজয়্ Register বাটজন ষিক করুন এবং সঠিক ষনয়্জি 
ঘরগুষল (নাি, ইজিইল অযাজেস ও পাসওয়্ােম ) পূরণ কজর REGISTER -এ ষিক করুন।  

 
০৫) সরষজজেিন সফল হজল বযবহারকারীর ষনম্নরূপ কজরাল পযাজনল ওজপন হজব  

 
এবং Create My Officer Profile এ ষিক কজর প্রজথ্জিই অষফসাজরর সবষসক ইনফরজিিন ষদজয়্ সসভ করজত্ হজব। 

 
সািারণ ত্থ্য পূরণ করার পজর বযবহারকারী ষনম্নরূপ ৩টি বাটন পাজবন। 
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পুনরায়্  ষিক কজর Post এ ষিক করজত্ হজব এবং প্রথ্জিই 
কিমকত্ম াজক ত্ ার বর্সমাে মলূ পদবী পূরণ করজত্ হজব। বত্ম িান িূল পদবী (ষেএই ও এসষসএ র পদবী) পূরণ করার জনয 
Add New Primary Post এ ষিক করজত্ হজব। 

 
এবং ষনম্নরূপ উইজডা আসজব। ষনজম্নাক্ত উইজডা সথ্জক অগমানাইজজিন বত্ম িান পদবী ও অষফস সনি বাছাই করজত্ হজব। 
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অষফস সনি বাচাই এর সক্ষজে পেজ অপির্র োরমর দইু একটি ওয়াডস  পলখরলই আপোর ললখা শরের ্ারে পমল 
লররখ অপি্ লেম লদখারব, সসখান সথ্জক আপনার অষফস বাচাই কজর ষনন। স িনঃ শুিুিাে যরশার সলখাজত্  জিার 
এর সকল অষফস সদখাজে। 

 
উপ ুমক্ত ষফল্ড পূরণ কজর সসভ ষদজল কিমকত্ম ার বত্ম িান পদবী অযাে হজয়্  াজব। 

০৬) স  সিস্ত কিমকত্ম া ষলজয়্ন/ অযাটাচজিন্ট/ সেপুজটিজন ষবষভন্ন প্রকল্প/ কিমসূষচ/ অনযানয সরকাষর বা সবসরকাষর 
অষফজস কিমরত্ আজছন ত্াহ াজদরজক বত্ম িান পদবী পূরণ করার জনয আবপশিকভারব প্রথ্জিই িুল পদ এলআর ষহজসজব 
উপ ুমক্ত পদ্ধষত্ অনুসরণ পূবমক পূরণ করজত্ হজব এবং পাজির কলাি সথ্জক Add New Extra Post ষিক করজত্ হজব। 

 
ত্খন ষনম্নরূপ নতু্ন উইজডা আসজব এবং সসখান সথ্জক প্রথ্জিই Assign as েপোউন সথ্জক Deputation / Lien / In 
Charge / Additional Charge / Attachement এর স জকান একটি ষসজলক্ট করজত্ হজব। 

 
 এরপর প্রকল্প/ কিমসূষচ/ অনযানয সরকাষর বা সবসরকাষর অষফজস নাি এবং পদবী পূরণ কজর সসভ করজত্ হজব।  ষদ 
সকান সক্ষজে অষফস নাি এবং পদবী ষলজে না থ্াজক সসজক্ষজে কিমকত্ম া ষনজজই ADD TO OPTIONS এর িািযজি ষলজে 
স াগ করজত্ পারজবন। ত্জব ষলজে নতু্ন অষফস ও পদবী স াগ করার সিয়্ সজবমাচ্চ সত্কম ত্া অবলম্বন করজত্ হজব। 
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 ০৭) এরপর একইভাজব ছষব আপজলাে করার জনয Photo টযাজব ষিক করজত্ হজব এবং ষিক করজল ষনজম্নাক্ত উইজডা 
আসজব। 

 
এবং ARROW সত্ ষিক কজর ছষব বাচাই করজত্ হজব।  
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অবজিজি Crop and Upload এ ষিক কজর সসভ করজত্ হজব। 

০৮) ষিক্ষাগত্ স াগযত্ার ত্থ্য পূরণ করার জনয Academics সিনুজত্ ষিক করজত্ হজব। 

 
এবং সসখান সথ্জক প্লাস বাটজন ষিক কজর নীজচর িত্ বক্স আসজব, এখান সথ্জক প্রজয়্াজনীয়্ ত্থ্য ষদজয়্ সসভ করজত্ হজব। 

 
একই পদ্ধষত্ অনসুরণ পূবমক প মায়্ক্রজি বাষক ত্থ্য গুজলা আপজলাে করজত্ হজব। সগজজট, সাটিম ষফজকট বা অনয সকান 
েকুজিন্ট আপজলাে করার সিয়্ িাইল ্াইজ ২ লমগা বাইরটর িজিয হজত্ হজব। ্কল ডকুরমন্ট পরবর্ীী রর্ 
্ুপবধাজেক ্মরয় আপরলাড করা যারব এবং আপরলাড করা ডকুরমন্ট পপরবর্সে করা যারব। 

০৯) ষপষেএস বযবহারকারী কিমকত্ম াগণজক সািারণ ত্জথ্যর পািাপাষি বত্ম িান পদবী ও ষিক্ষাগত্ স াগযত্াসহ বাষক 
ত্থ্য গুজলা প মায়্ক্রজি পুরুণ করজত্ হজব।  

 

বাষক ত্থ্য গুজলা পুরুন করার জনয My Account সথ্জক Update My Officer Profile এ ষিক করজত্ হজব। 
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১০) এই সফট্ওয়্যাজর পাসওয়্ােম  ষরজকাভাষর ষসজেি চালু আজছ। পাসওয়্ােম  ভুজল সগজল, হাষরজয়্ সগজল বা এখনও না সপজয়্ 
থ্াকজল সহজজই ত্া ষরজকাভার করা  াজব। পাসওয়্ােম  ষরজকাভার করার জনয ই-সিইল ঠিকানা ও সিাবাইল সফান নম্বর 
অবিযই বযষক্তগত্ ত্জথ্য সংরষক্ষত্ থ্াকজত্ হজব। এ কারজন সকলজক ত্াজদর বযষক্তগত্ ত্জথ্য ই-সিইল ঠিকানা ও 
সিাবাইল সফান নম্বর হালনাগাদ করার জনয ষবজিিভাজব অনুজরাি করা হজলা। পাসওয়্ােম  ষরজকাভার করার জনয লগইন 
সপজ-এর “FORGOT PASSWORD?” ষলংক এ ষিক করজত্ হজব। 

১১) বযবহারকারীর কজরাল পযাজনজলর বািষদজক ত্ ার নাি এবং “লগ আউট” ষলংক আজছ। এছাড়াও বযবহারকারীর 
কজরাল পযাজনজলর োনষদজক My Account ষিক কজর ষবষভন্ন কযাজটগষরর ত্থ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাজদর জনয বাটন 
রজয়্জছ। প্রজত্যক বযবহাকারীজক ত্ ার ষনজজর জনয প্রজ াজয সকল কযাটাগষরর ত্থ্য অবিযই সংরক্ষণ ও হালনাগাদ 
করজত্ হজব। এই সকল ত্জথ্যর সিন্বজয়্ বযবহারকারীর PDS তত্রী হজব। এসব ত্থ্য পরবত্ীী জত্ এষেট করা  াজব।  

১২) সফটওয়্যারটি বযবহার করার সিয়্ সজবমাচ্চ িাজনর সসবা সপজত্ সেস্কটপ কষিউটার অথ্বা লযাপটপ বযবহার করুন। 

১৩) সফটওয়্যারটি বযবহার কজর ষবষভন্ন কযাটাগষরজত্ ত্থ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরজণ সকান প্রকার সিসযার সম্মুখীন 
হজল pdsdae@gmail.com ঠিকানায়্ ইজিইল অথ্বা জনাব উদয়্ রানা ষসংহ (পষরষচষত্ নং- ৩৩৬০), গজবিণা 
কিমকত্ম া, প্রষিক্ষণ উইং, ষেএই সিাবাইল নং ০১৭২৩৬৭৩৪৮১ এবং  জনাব সিাঃ িাষনক সরকার, পষরষচষত্ নম্বর- 
৩১৯৯ (সিাবাইল নম্বর- ০১৭০০৭১৬০০৪), সহকারী সপ্রাগ্রািার, ষেএই এর সাজথ্ স াগাজ াগ করা স জত্ পাজর। এছাড়াও 
ষপষেএস বযবহারকারী কিমকত্ম াগণ কজরাল পযাজনল/ েযািজবােম  এর ষনজচ সিজসজ সিনু সথ্জক এজক অপজরর সাজথ্ 
সিজসজ আদান প্রদান করজত্ পারজবন।  

পবরশষ দ্রষ্টবিঃ বত্ম িান পদবী এবং Posting History ইষেট (পষরবত্ম ন) করা  াজব না ত্াই এই দইুটি ষফল্ড পুরুন করার 
সক্ষজে সজবমাচ্চ সত্কম ত্া অবলম্বন করজত্ হজব, স জত্ ভুল এন্ট্রি না হয়্। বাষক ত্থ্যগুজলা স  সকান সিয়্ Edit করা  াজব। 
ষপষেএস বযবহারকারী কিমকত্ম াগণজক একাষিক ইজিইল বযবহার কজর একাপধকবার লরপজস্টাশে না করার জনয 
ষবজিিভাজব অনুজরাি করা হজলা। 
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