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কিৃষই সমিৃ

ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৫০.০০১.১৯.৩৫২ তািরখ: 
০৮ আগ  ২০১৯

২৪ াবণ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

              াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান এর ৪৪ তম শাহাদত বািষকী
উপলে  ১৫ আগ  ২০১৯ বহৃ িতবার সরকাির ছিুট হওয়া সে ও কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়,
ঢাকায় কমরত সকল কমকতা ও কমচারীগণেক সকাল ৭:০০ ঘিটকায় কিৃষিবদ ইনি িটউট বাংলােদশ চ ের
উপি ত হেয় শাকিদবেসর র◌্যালীেত অংশ হণ কের ধানম ডী ৩২ ন ের জািতর জনেকর িতকিৃতেত
পু মাল  অপণ করেবন। 

           উ  র◌্যালীেত অংশ হেণর জ  সকল কমকতা/কমচারীেক সকাল ৭:০০ ঘিটকার মেধ  আব িশকভােব
কআইিব’র সামেন উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৮-৮-২০১৯

মীর নূ ল আলম
মহাপিরচালক

ন র:
১২.০১.০০০০.০০০.৫০.০০১.১৯.৩৫২/১(২০)

তািরখ: ২৪ াবণ ১৪২৬
০৮ আগ  ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মাননীয় ম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, কিৃষ ম ণালয়
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, কিৃষ ম ণালয়।
৩) অিতির  পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা অ ল. ঢাকা।
৪) উপসিচব ( শাসন-১), কিৃষ ম ণালয়
৫) উপপিরচালক (আইিসিট ব ব াপনা), পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিসিট উইং, কিৃষ স সারণ
অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা (িডএই’র ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৬) মহাসিচব, কিৃষিবদ ইনি িটউটশন বাংলােদশ, ঢাকা।
৭) মহাসিচব, িবিসএস (কিৃষ) ক াডার এেসািসেয়শন, ঢাকা।
৮) উপপিরচালক ( শাসন), শাসন ও অথ উইং, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা ও সদ -সিচব, জাতীয়
শাক িদবস পালন সং া  উপকিমিট।

৯) অিতির  উপপিরচালক ( শাসন-১/২/পেসােনল/িলসাসা.), শাসনও অথ উইং, কিৃষ স সারণ
অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
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১০) সহকারী পিরচালক (অথ), কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
১১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা।
১২) সভাপিত, ব ব  ুকমচারী পিরষদ, খামারবািড়, ঢাকা।
১৩) পিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র
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মাঃ শাহ আলম
পিরচালক ( শাসন ও অথ)
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