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ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.২৩.০০৬.১৯.৪৬৯ তািরখ: 
১৪ অে াবর ২০১৯

২৯ আি ন ১৪২৬

িবষয়: িবিব   খাদখাদ   িদবসিদবস  উপলেউপলে   রর◌য্ািল◌য্ািল  ওও  সিমনােরসিমনাের  অংশ হণঅংশ হণ।।

আগামী ১৬ অে াবর ২০১৯ বধুবার িব  খাদ  িদবস ২০১৯ উপলে  কআইিব কমে  চ ের ১৬-১৮ অে াবর
৩ (িতন) ব াপী খাদ  মলা ২০১৯ অ ি ত হেব। এ উপলে  ঐ িদন সকাল ৯:০০ টায় জাতীয় সংসদ ভবেনর
দি ন াজা থেক র◌্যালী এবং সকাল ১১.০০ টায় কআইিব অিডটিরয়ােম সিমনার অ ি ত হেব। অ ােন

ধান অিতিথ িহেসেব জনাব সাধন চ  মজুমদার, এমিপ, মাননীয় ম ী, খাদ  ম ণালয় এবং িবেশষ অিতিথ
িহেসেব মা: আশরাফ আলী খান খস , এমিপ, মাননীয় িতম ী, মৎ  ও াণীস দ ম ণালয় ও কিৃষিবদ
আ লু মা ান এমিপ, মাননীয় সদ , কিৃষ ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট উপি ত থাকেত সদয়
স িত াপন কেরেছন। অ ােন স ানীত অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন Mr. Robert D. Simpson,
এফএও বাংলােদশ িতিনিধ। সিমনাের সভাপিত  করেবন সিচব, কিৃষ ম ণালয়।

উ  র◌্যালী এবং সিমনাের এ অিধদ েরর সদর দ েরর সকল কমকতা/কমচারীগণেক অংশ হণ করার জ
বলা হেলা।

১৪-১০-২০১৯

িবতরণ :
১) ক  পিরচালক, 
................................................., কিৃষ স সারণ 
অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা (সকল)। আপনার 
আওতাধীন সকল কমকতা/কমচারীেক সকাল ৯:০০ 
ঘিটকায় জাতীয় সংসদ ভবেনর দি ন াজা থেক 
র◌্যালীেত অংশ হণ িনি ত করার জ  অ েরাধ 
করা হেলা।
২) সহকারী পিরচালক (অথ), কিৃষ স সারণ 
অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৩) অিতির  উপপিরচালক িপএসট ুিডিজ,, কিৃষ 
স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) েটাকল অিফসার, েটাকল অিফসার, কিৃষ 
স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৫) পিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র
৬) অিতির  পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র 
(সকল অ ল)।

ড. মাঃ আব ল মঈুদ
মহাপিরচালক (ভার া )

১



৭) উপপিরচালক (সকল জলা), কিৃষ স সারণ 
অিধদ র।

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.২৩.০০৬.১৯.৪৬৯/১ তািরখ: ২৯ আি ন ১৪২৬
১৪ অে াবর ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক (আইিসিট ব ব াপনা), পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিসিট উইং, কিৃষ
স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা (প িট িডএই’র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

১৪-১০-২০১৯

মাঃ শাহ আলম 
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

২


