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কিৃষই সমিৃ

ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.১৪.০০২.৩৬.২৯১ তািরখ: 
২১ জলুাই ২০১৯

৬ াবণ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

        কিৃষ স সারণ অিধদ েরর িবিসএস (কিৃষ) ক াডার কমকতাগণেক তাঁেদর নােমর পাে  বিণত পদ ও
কম েল বদলী/পদায়ন করা হেলা। 

.নং কমকতার নাম ও পিরিচিত নং
পদবী ও বতমান কম ল

বদলী/পদায়ন ািবত কম ল ম ব

১। জনাব মীরা রানী দাস (২০০৭)
অিতির  উপ পিরচালক (িপিপ)
উপপিরচালেকর কাযালয়,কিৃষ স সারণ অিধদ র, 
ল ীপুর। 

ঊ তন িশ ক
কিৃষ িশ ণ ইনি িটউট, হামনা, 

িম া।

২। জনাব মহুা দ শিফ র রহমান (২৩৩২)
উপেজলা কিৃষ অিফসার, িডএই, গাপালপুর, টাংগাইল।

উপেজলা কিৃষ অিফসার,িডএই
 থানা সােকল, তাজগঁাও, ঢাকা। 

৩। জনাব নারিগস আ ার (২৩৫০)
উপেজলা কিৃষ অিফসার,িডএই,ফুলবাড়ী, ময়মনিসংহ।

উপেজলা কিৃষ অিফসার
িডএই,ভালকুা, ময়মনিসংহ।

৪। জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম (২৫০৬)
উপেজলা কিৃষ অিফসার, িডএই, তােনার,রাজশাহী।

উপেজলা কিৃষ অিফসার,িডএই
গাদাগাড়ী, রাজশাহী। 

৫। জনাব জসিমন নাহার (২৫৭৩)
উপেজলা কিৃষ অিফসার, িডএই,ভালকুা, ময়মনিসংহ। 

উপেজলা কিৃষ অিফসার,িডএই
ফুলবাড়ী, ময়মনিসংহ। 

২। জন ােথ জারীকতৃ এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। সংি  কমকতা আগামী ৪/০৮/২০১৯ি :
তািরেখর মেধ  বতমান কম েলর দািয় ভার হ া র করেবন। অ থায় আগামী ৫/০৮/২০১৯ি : তািরখ
হেত তাৎ িনকভােব অবমু  (Stand released) বেল গণ  হেবন। 

২১-৭-২০১৯

মীর নূ ল আলম
মহাপিরচালক

ন র:
১২.০১.০০০০.০০০.১৪.০০২.৩৬.২৯১/১(২৪)

তািরখ: ৬ াবণ ১৪২৬
২১ জলুাই ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 

১



১) সিচব, সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়
২) অিতির  পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা, ময়মনিসংহ, রাজশাহী, িম া, চ াম অ ল।
৩) উপপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, িম া, টাংগাইল, ল ীপরু, ময়মনিসংহ, রাজশাহী।
৪) উপ পিরচালক (আইিসিট ব ব াপনা), পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিসিট উইং, িডএই,
খামারবািড়, ঢাকা। (িডএই’র ওেয়বসাইেট াপনিট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ সরকারী ফরমস কাশনা ও মু ণ অিধদ র, তজগাঁও, ঢাকা। পরবতী
গেজেট ইহা কাশ করার জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা।

৬) ধান িহসাব র ণ কমকতা , কিৃষ ম নালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৭) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক , ---------------------------------------------(সংি )।
৮) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ল ীপরু, িম া, ঢাকা, টাংগাইল,ময়মনিসংহ, রাজশাহী।
৯) সহকারী পিরচালক (অথ) , িডএই, খামারবািড়, ঢাকা।
১০) উপেজলা কিৃষ অিফসার, গাপালপরু, টাংগাইল/ তজগাঁও,ঢাকা/ফলুবাড়ী,ভালকুা, ময়মনিসংহ/
তােনার, গাদাগাড়ী,রাজশাহী/ভালকুা,ফলুবাড়ী,ময়মনিসংহ।
১১) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, গাপালপরু, টাংগাইল/ তজগাঁও,ঢাকা/ফলুবাড়ী,ভালকুা,
ময়মনিসংহ/ তােনার, গাদাগাড়ী,রাজশাহী/ভালকুা,ফলুবাড়ী,ময়মনিসংহ।
১২) জনাব ......................... , ...................................
১৩) পিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র
১৪) উপপিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র।
১৫) ক াডার অিফসার (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামাবািড়, ঢাকা-১২১৫।

২১-৭-২০১৯

মাঃ মাহববুলু আলম
উপপিরচালক

২


