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ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.১৯.০১০.২০.৬৫৮ তািরখ: 
১৩ জলুাই ২০২০

২৯ আষাঢ় ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশেনর কিৃষ পুেলর িন বিণত কমকতাগণেক তাঁেদর নােমর পাে  বিণত পেদ
বদিল/পদায়ন/ অিতির  দািয়  দান করা হেলাঃ

: নং
কমকতার নাম ও পদিব
( জ তার  মা সাের 

 নয়)
বতমান কম ল

বদিল/পদায়ন/ অিতির
দািয় া  কম ল

১
জনাব মাঃ সিলম হায়দার
 যু পিরচালক

যু পিরচালক (বী েক)
  িবএিডিস, চয়ুাডা া ও
যু পিরচালক (খামার) 

িবএিডিস, দ নগর িঝনাইদহ 
 এর   অিতির  দিয়  ।

যু পিরচালক (সার)
 িবএিডিস, ি য়া

২ জনাব মাঃ মিজবরু রহমান
 যু পিরচালক

যু পিরচালক (বীিব)
 িবএিডিস, চ াম

যু পিরচালক (বী েক)
 িবএিডিস, চয়ুাডা া ও যু পিরচালক 
(খামার) িবএিডিস, দ নগর, িঝনাইদহ 

 এর   অিতির  দািয়  ।

৩ ড. মাঃ লতা ল আলম
 উপপিরচালক

উপপিরচালক (বীিব)
 িবএিডিস, রংপুর

 যু পিরচালক (বীিব)
  িবএিডিস, চ াম এর চলিত দািয়

০২। ড. মাঃ নাজমলু ইসলাম মািনক, যু পিরচালক, গেবষণা সল, িবএিডিস, ঢাকা এর বতন-ভাতািদ
যু পিরচালক(সার), ি য়া এর পিরবেত যু পিরচালক (সার), িম া পেদর িবপরীেত িনবাহ হেব।
 ০৩।  বিণত কমকতাগণ অভ রীণ ব ব াপনার মাধ েম দািয় ভার হ া রপূবক বদিল/পদায়নকতৃ কম েল
আগামী ২০ জুলাই ২০২০ তািরেখর মেধ  যাগদান করেবন; অ থায় উ  তািরখ অপরা  হেত তাৎ িনকভােব
অবমু  বেল গণ  হেবন।

 ০৪। এ িবষেয় যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।

১



১৩-৭-২০২০
মাঃ আেনায়ার ইমাম

সিচব

ন র:
১২.০৬.০০০০.২০৩.১৯.০১০.২০.৬৫৮/১(৪৩)

তািরখ: ২৯ আষাঢ় ১৪২৭
১৩ জলুাই ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সদ  পিরচালক ( ু েসচ/ অথ/ সার ব ব াপনা/ বীজ ও উদ ান), বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) িবভাগীয় ধান (সকল) , িবএিডিস।
৩) একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৪) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, ............................................।
৫) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৬) জনাব...................................................................................................,
.িবএিডিস,...................
৭) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল

১৩-৭-২০২০
মাহা দ জািক ল ইসলাম

যু পিরচালক

২


