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১৪ মাঘ ১৪২৫

িবষয়: িবিসএসিবিসএস ( (কিৃষকিৃষ) ) ক াডােররক াডােরর  কিৃষকিৃষ  স সারণস সারণ  অিধদ রঅিধদ র  অংেশরঅংেশর  ৬৬   েডেড  হেতহেত  উপউপ  পিরচালকপিরচালক
পেদপেদ ( ( বতনবতন  ডড--৫৫) ) পেদা িতপেদা িত  সং াসং া   কারেণকারেণ  ব ি গতব ি গত  রকডরকড  পপ   সরবরাহসরবরাহ  সেসে ।।

উপযু  িবষেয় অবগিত ও পরবতী ব ব া হেনর জ  জানােনা যাে  য, িবিসএস (কিৃষ) ক াডােরর
কিৃষ স সারণ অিধদ েরর অধীেন অিতির  উপপরিচালক/সমমান ( েড-৬) পদ হেত উপপিরচালক
( ড-৫) পেদ পেদা িত সং া  ি য়া স  করার জ  িন বিণত রকডপ  েয়াজন।
উে খ  য, পিরিচিতপিরিচিত  নংনং--১৪০৪১৪০৪  ওও  পিরিচিতপিরিচিত  নংনং--১৭৭১১৭৭১  হেতহেত  পিরিচিতপিরিচিত  নংনং--১৯৩০১৯৩০  পয  এর মেধ  ৬

ড হেত ৫ম েড পেদা িত যাগ তা অজনকারী কমকতাগেণর পেদা িতর জ  কাগজপ  সং হ করা েয়াজন।
এমতাব ায় ৬  ড হেত ৫ম েড পেদা িতর িনিম  উে িখত পিরিচিত ন র ধারী কমকতাগণেক
িনে বিণত কাগজপ  আগামী ২৫/০২/২০১৯ তািরেখর মেধ  পােসােনল শাখায় জমা দয়ার জ
অ েরাধ করা হেলা।

েয়াজনীয়েয়াজনীয়  কাগজপকাগজপ   
১।         ১৫ কলােম জীবন বৃ া  (সংযু  ছক)-৮ কিপ; 
২।         িবভাগীয় পরী ায় উ ীণ গেজেটর ফেটাকিপ-৮ কিপ;
৩।         চা রী ায়ীকরেণর গেজট/ াপেনর ফেটাকিপ-৮ কিপ;
৪।         িফডার পেদ পেদা িতর আেদশ-৮কিপ।

২৭-১-২০১৯

িবতরণ :
১) পিরচালক, -------------------------------উইং , কিৃষ 
স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা (সকল)
২) অিতির  পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র,----
------------- অ ল ---------------------।
৩) অধ , ----------------------------------- (সকল)
৪) আ িলক বীজ ত য়ন অিফসার, বীজ ত য়ন 
এেজ ী ------------

িকংকর চ  দাস
পিরচালক

১



৫) জনাব-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------

২৭-১-২০১৯

মাঃ মায়াে ম হােসন 
উপপিরচালক

২



cwiwPwZ bs-............. 
 

PvKzix Rxe‡bi msw¶ß weeiYx 

 

1| bvg     t 

2| wcZvi bvg    t 

3| cwiwPwZ bs-    t 

4| ms ’̄vi bvg    t 

5| K¨vWv‡ii bvg    t 

6| Rb¥ ZvwiL     t 

7| ¯’vqx wVKvbv    t 

8| eZ©gvb wVKvbv    t 

9| miKvix PvKzix‡Z cÖ_g †hvM`v‡bi ZvwiL t 

10| eZ©gvb c‡` †hvM`v‡bi ZvwiL  t 

11| PvKzix ¯’vqx n‡q‡Q wKbv ?   t 

12| wk¶vMZ †hvM¨Zv    t 

 

wWMÖx mb †evW©/wek¦we`¨vjq ‡kÖYx/wefvM 

    

 

1৩| c`vqb msµvšÍ Z_¨vw` t  

 

µtbs c`ex I Kg© ’̄j ‡gqv`Kvj gšÍe¨ 

  n‡Z ch©šÍ  

     

 

 

bvg........................................ 

cwiwPwZ bs.............................. 

c`ex..................................... 

eZ©gvb Kg© ’̄j.......................... 

†gvevBj bs............................. 



 

 

 

 

cwiwPwZ bs-............. 

 

†`k I we‡`‡k cÖwk¶Y msµvšÍ Z_¨ 

 
1| evsjv‡`‡k cÖvß cÖwk¶Y t 

 

µtbs cÖwk¶‡Yi welq  cÖwk¶‡Yi ¯’vb cÖwk¶‡Yi †gqv` 

(w`b/gvm/mßvn D‡jøL Ki‡Z n‡e) 

    

 

2| we‡`‡k cÖwk¶Y t  

 

µtbs cÖwk¶‡Yi welq cÖwk¶‡Yi ¯’vb cÖwk¶‡Yi †gqv` 

(w`b/gvm/mßvn D‡jøL Ki‡Z 

n‡e) 

    

 

 

 

 

bvg........................................ 

cwiwPwZ bs.............................. 

c`ex..................................... 

eZ©gvb Kg© ’̄j.......................... 

†gvevBj bs............................. 

 


