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িষই স ি

ন র: ১২.০১.০০০০.১১১.০১.০০১.২১.১৮৬২ তািরখ: 
২৭ িডেস র ২০২২

১২ পৗষ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
      িষ স সারণ অিধদ র এর অধীন কমরত িন বিণত িব.িস.এস. ( িষ) ক াডার কমকতাগনেক একই/সম পদ ও একই
বতনে েল তােদর নােমর পােশ বিণত কম েল বদিলেযােগ পদায়ন করা হেলা।

..   ন ংনং কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম,  ,  পদবীপদবী  ওও  বত মানবত মান   কম লকম ল পদ ায়ন তপদ ায়ন ত   পদপদ   ওও  কম লকম ল

০১
জনাব এ.এফ.এম শাহা ি ন (২৭৪৬)
উপেজলা িষ কমকতা
উপেজলা িষ অিফস, লালেমাহন, ভালা।

উপেজলা িষ কমকতা
উপেজলা িষ অিফস, সদর, ভালা।

০২
জনাব মাঃ আ  হাসনাইন (৩২৫৯)
উপেজলা িষ কমকতা
উপেজলা িষ অিফস, মন রা, ভালা।

উপেজলা িষ কমকতা
উপেজলা িষ অিফস, লালেমাহন, ভালা।

০৩
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম (৩৩০২)
অিতির  িষ কমকতা
উপেজলা িষ অিফস, গৗরনদী, বিরশাল।

উপেজলা িষ কমকতা
উপেজলা িষ অিফস,বামনা, বর না।

উে  য, বদিলেযােগ পদায়ন ত কমকতাগন ০৫/০১/২০২৩ তািরেখর মে  দািয় ভার হ া র করেবন এবং ০৮/০১/২০২৩ ি . হেত
তাৎ িনক অব  বেল গ  হেবন।

         এ আেদশ জন ােথ  জারী করা হেলা।

২৯-১২-২০২২
মাঃ বনজীর আলম

মহাপিরচালক
ফান: +৮৮০২৯১৪০৮৫০

ইেমইল: dg@dae.gov.bd

ন র: ১২.০১.০০০০.১১১.০১.০০১.২১.১৮৬২/১(১৪) তািরখ: ১২ পৗষ ১৪২৯
২৭ িডেস র ২০২২

১



অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক (সকল), িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৩) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, বিরশাল অ ল, বিরশাল।
৪) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল।
৫) উপপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, বিরশাল/ ভালা/বর না।
৬) জলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, ভালা।
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরমস, কাশনা ও াণ অিধদ র, জগাও, ঢাকা ( গেজেটর পরবত  সং ায় আেদশ

কােশর অ েরাধসহ)।
৮) অিতির  উপপিরচালক ( শাসন-১), শাসন ও অথ উইং, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৯) উপেজলা িষ কমকতা, গৗরনদী, বিরশাল/ সদর, ভালা/লালেমাহন, ভালা/মন রা, ভালা/ বামনা, বর না।
১০) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, গৗরনদী, বিরশাল/ লালেমাহন, ভালা/মন রা, ভালা/ বামনা, বর না।
১১) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
১২) জনাব এ.এফ.এম শাহা ি ন (২৭৪৬), উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, লালেমাহন, ভালা।
১৩) জনাব মাঃ আ  হাসনাইন (৩২৫৯), উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, মন রা, ভালা।
১৪) জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম (৩৩০২), অিতির  িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, গৗরনদী, বিরশাল।

২৯-১২-২০২২
মাঃ আেনায়ার হােসন খান
উপপিরচালক ( শাসন)

২


