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কিৃষই সমিৃ

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৮১.০০৩.১৯.৩৭ তািরখ: 
০৪ ফ য়াির ২০২০

২১ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: িবষয়ঃিবষয়ঃ  জাতীয়জাতীয়  বতনবতন  লল  ২০১৫২০১৫  এরএর  ৬৬   ডভূডভূ  ( (টাঃটাঃ  ৩৫৩৫,,৫০০৫০০--৬৭৬৭,,০১০০১০/-) /-) িসিনয়রিসিনয়র  লল
পেদপেদ  পেদা িতপেদা িত  যাগ তাযাগ তা  অজনকারীঅজনকারী  িবিসএসিবিসএস ( (কিৃষকিৃষ) ) ক াডােররক াডােরর  কমকতাগেণরকমকতাগেণর  তথতথ   রণরণ
সং াসং া ।।

উপযু  িবষেয় অবগিত ও পরবতী ব ব া হেণর জ  জানােনা যাে  য, িবিসএস (কিৃষ) ক াডােরর কিৃষ
স সারণ অিধদ েরর অধীেন কিৃষ স সারণ অিফসার/সমমান ( ড-৯) পেদ কমরত িসিনয়র ল পরী ায়
উ ীণ াথীেদর জাতীয় বতন ল ২০১৫ এর ৬  ডভূ  (টাঃ ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-) িসিনয়র ল পেদ
পেদা িত যাগ তা অজনকারী  (িসিনয়র ল পরী ায় পাশ, িবভাগীয় পরী ায় পাশ, চা ির ায়ীকরণ এবং
চা িরর থম যাগদােনর তািরখ হেত ৫ (পঁাচ) বছর পূিতেত) িবিসএস (কিৃষ) ক াডােরর কমকতাগেণর ( ড-৬)
পেদ পেদা িত সং া  ি য়া স  করার জ  িন বিণত রকডপ  েয়াজন।
১। জীবন বৃ া ।
২। িসিনয়র ল পরী ায় উ ীণ হওয়ার গেজট।
৩। িবভাগীয় পরী ায় পােশর গেজট।
৪। চা ির ায়ীকরেণর াপন।
এমতাব ায়, ৯ম ড হেত িসিনয়র েল পেদা িত যাগ তা অজনকারী কমকতােদর ৬  েড পেদা িতর
িনিম  কমকতাগণেক উে িখত কাগজপ  আগামী ০৯/০২/২০২০ি : তািরেখর মেধ  মহাপিরচালক, িডএই,
খামারবািড়, ঢাকা বরাবের রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৪-২-২০২০

অিতির  পিরচালক, রা ামািট/ময়মনিসংহ/বিরশাল/িদনাজপুর 
অ ল/ব ড়া/রংপুর অ ল/রাজশাহী/ঢাকা অ ল/চ াম অ ল/খুলনা/িসেলট 
অ ল/ফিরদপুর/ িম া/যেশার

মাঃ শাহ আলম
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৮১.০০৩.১৯.৩৭/১(৩০) তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৬
০৪ ফ য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজীপরু।
২) পিরচালক, কিৃষ তথ  সািভস, খামারবািড়, ঢাকা।
৩) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , কিৃষ স সারণ অিধদ র
৪) জনাব----------------------, কিৃষ স সারণ অিপসার/সমমান,-----------------------।
৫) পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র
৬) অধ ,
ঢাকা/গাজীপরু/গাইবা া/নারায়ণগ /খলুনা/ফিরদপরু/রা ামািট/িঝনাইদহ/বিরশাল/পাবনা/ া ণবািড়য়া/ শরপরু/রংপরু/ িম া/মািনকগ /িসেলট/চ াম/ নায়াখালী

৪-২-২০২০

মাঃ জয়নাল আেবদীন 
উপপিরচালক

১


