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�িষই স�ি�

 
 

ন�র: ১২.০১.০০০০.০০০.৮১.০০৩.১৯.৩২২. তািরখ: 
১৫ িডেস�র ২০২০

৩০ অ�হায়ণ ১৪২৭

অিফস আেদশ
         
�িষ স�সারণ অিধদ�েরর িবিসএস (�িষ) ক�াডার কম �কত�াগণেক ত�েদর নােমর পাে�� বিণ �ত পদ ও কম ��েল বদলী/পদায়ন করা হেলা।
�.নং কম �কত�ার নাম ও পিরিচিত নং

পদবী ও বত�মান কম ��ল
পদায়ন�ত কম ��ল 

১। জনাব ইশরা�ে�ছা এশা (৩০১০)
উ�ানত�িবদ, হ� �কালচার �স�ার, �সাবহানবাগ সাভার, ঢাকা।

�িষ স�সারণ অিফসার
�িষ স�সারণ অিধদ�র,
িপেরাজ�র সদর,িপেরাজ�র । 

২। জনাব �মাঃ জািহদ হাসান (৩১৩০)
�িষ স�সারণ অিফসার
�িষ স�সারণ অিধদ�র, ডা�ড�া, শরীয়ত�র।

উপেজলা �িষ অিফসার (িনজ �বতেন)
�িষ স�সারণ অিধদ�র
ক�বাজার সদর, ক�বাজার। 

২। জন�ােথ � জারী�ত এ আেদশ অিবলে� কায �কর হেব। সংি�� কম �কত�া আগামী ২০/১২/২০২০ি�: তািরেখর মে� বত�মান কম ��েলর
দািয়�ভার হ�া�র করেবন। অ�থায় ২১/১২/২০২০ি�: তািরখ হেত তাৎ�িনকভােব অব�� (Stand released)বেল গ� হেবন।

১৫-১২-২০২০
�মা: আসা��াহ

মহাপিরচালক (চলিত দািয়�)

ন�র: ১২.০১.০০০০.০০০.৮১.০০৩.১৯.৩২২./১(৩০) তািরখ: ৩০ অ�হায়ণ ১৪২৭

১৫ িডেস�র ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: (�জ��তার �মা�সাের নয়)। 
১) সিচব, �িষ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মাননীয় �চয়ার�ান , পাব �ত� �জলা পিরষদ, রা�ামা�।
৩) পিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র
৪) অিতির� পিরচালক, রা�ামা�/বিরশাল/ঢাকা অ�ল/চ��াম অ�ল/ফিরদ�র
৫) উপপিরচালক, িপেরাজ�র/ক�বাজার/রা�ামা�/শরীয়ত�র।
৬) �জলা িহসাব র�ণ অিফসার, িপেরাজ�র/ক�বাজার/রা�ামা�/শরীয়ত�র।
৭) চীফ একাউ�স এ� িফনা� অিফসার , �িষ ম�নালয়, �স�নবািগচা, ঢাকা।
৮) অিতির� উপপিরচালক (�শাসন-১), �শাসন অিধশাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র
৯) িবভাগীয় িহসাব িনয়�ক , ---------------------------------------------(সংি��)।
১০) সহকারী পিরচালক (অথ �) (ভার�া�), অথ �, িহসাব ও িনরী�া শাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র
১১) ��া�ামার , আইিস� �ব�াপনা অিধশাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র



১২) সহকারী ��া�ামার, আইিস� �ব�াপনা অিধশাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র (িডএই’র ওেয়বসাইেট ��াপন� �কােশর অ�েরাধসহ)।
১৩) উপেজলা �িষ অিফসার, িপেরাজ�র সদর, িপেরাজ�র/ক�বাজার সদর, ক�বাজার/সাভার, ঢাকা/কাউখালী, রা�ামা�/ডা�ড�া,
শরীয়ত�র।
১৪) উপেজলা িহসাব র�ণ অিফসার, িপেরাজ�র সদর, িপেরাজ�র/ক�বাজার সদর, ক�বাজার/সাভার, ঢাকা/কাউখালী, রা�ামা�/ডা�ড�া,
শরীয়ত�র।
১৫) জনাব------------------------------, --------------------------------------।

১৫-১২-২০২০
�মাঃ ফখ�ল হাছান

উপপিরচালক


