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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির পিরচালক (সকল অ ল), িষ স সারণ অিধদ র।
২) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, নােটার/ ন েকানা/িঝনাইদহ/ ভালা, জলা।
৩) অিতির উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৪) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস/ মে াপিলটন িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র,
লালমাই, িম া/িপেরাজ র সদর, িপেরাজ র/কািলয়া, নড়াইল/ বড়া, পাবনা/িসেলট সদর, িসেলট/রা নীয়া,
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