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০৯ জলুাই ২০১৯

২৫ আষাঢ় ১৪২৬

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

উপযু  িবষেয় অবগিত ও পরবতী ব ব া হেনর 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  ডভু  ( টাঃ
৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-) িসিনয়র ল পেদ পেদা িতর যাগ তা অজনকারী (িসিনয়র ল পরী ায় পাশ,
িবভাগীয় পরী ায় পাশ, চা ির ায়ীকরণ এবং চা িরেত থম যাগদােনর তািরখ হেত ৫ বছর পিুতেত)
ি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 ১৭/০৭/২০১৯ তািরেখর
মেধ  মহাপিরচালক, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা বরাবের রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১০-৭-২০১৯

িবতরণ :
১) পিরচালক---------------------------------------------
--উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
২) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজীপুর।
৩) পিরচালক, কিৃষ তথ  সািভস, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) অিতির  পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, ---
-------------------- অ ল, ------------------------------
--------- (সকল)
৫) অধ , কিৃষ িশ ণ ইনি উট, -------------------
------------------------------------------(সকল)

মীর নূ ল আলম
মহাপিরচালক

১



৬) মহাপিরচালক, মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, 
িডএই, খামারবািড়, ঢাকা।
৭) পিরচালক ( শাসন ও অথ) মেহাদেয়র ব ি গত 
সহকারী, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা।
৮) জনাব ------------------------------------------------
---------------------------- , কিৃষ স সার 
অিফসার/সমমান, -------------------------------------

১০-৭-২০১৯

মাঃ মাহববুলু আলম 
উপপিরচালক ( শাসন)
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