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ন র: ১২.০১.০০০০.১১১.০১.০০১.২১.৫০৮ তািরখ: 
১৪ মাচ ২০২৩

২৯ ফা ন ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
         িষ স সারণ অিধদ েরর ারক নং- ১২.০১.০০০০.১১১.০১.০০১.২১.১৫১, তািরখ- ১৯/০১/২০২৩ ি . েল
জারী ত আেদেশর িমক নং- ০৪ এ বিণত কমকতার অ েল জারী ত আেদশ বািতল বক িন বিণত ছকপ
মাতােবক সমপদ ও একই বতনে েল তার নােমর পােশ বিণত কম েল বদিলেযােগ পদায়ন করা হেলা।

..   নংনং কমকতারকমকতার   নামনাম ,  ,  পদবীপদবী  ওও  বতমানবতমান
কম লকম ল

পদায়ন তপদায়ন ত   পদপদ   ওও  কম লকম ল

১
জনাব অসীম মার দাশ (৩৩৯৬)
অিতির  িষ কমকতা
উপেজলা িষ অিফস, কয়রা, লনা।

উপেজলা িষ কমকতা
উপেজলা িষ অিফস, কয়রা, লনা।

          জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

১৬-৩-২০২৩
বাদল চ  িব াস
মহাপিরচালক

ফান: +৮৮০২৯১৪০৮৫০
ইেমইল: dg@dae.gov.bd

ন র: ১২.০১.০০০০.১১১.০১.০০১.২১.৫০৮/১(১০) তািরখ: ২৯ ফা ন ১৪২৯
১৪ মাচ ২০২৩

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক (সকল), িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৩) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, লনা অ ল, লনা/ বিরশাল অ ল, বিরশাল।
৪) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, লনা/ বর না।
৫) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরমস, কাশনা ও াণ অিধদ র, জগাও, ঢাকা ( গেজেটর পরবত  সং ায় আেদশ

১



কােশর অ েরাধসহ)।
৬) অিতির  উপপিরচালক ( শাসন-১), শাসন ও অথ উইং, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৭) উপেজলা িষ কমকতা, কয়রা, লনা/ পাথরঘাটা, বর না।
৮) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, কয়রা, লনা/ পাথরঘাটা, বর না।
৯) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
১০) জনাব জনাব অসীম মার দাশ (৩৩৯৬), অিতির  িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, কয়রা, লনা।

১৬-৩-২০২৩
মাঃ আেনায়ার হােসন খান
উপপিরচালক ( শাসন)
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