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ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.১৯.০০৯.২০.৭৯০ তািরখ: 
০৩ আগ  ২০২০

১৯ াবণ ১৪২৭

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

: নং কমকতার নাম, পিরিচিত নং ও 
পদিব

 ( জ তার মা সাের নয়)

বতমান কম ল বদিল/পদায়নকতৃ কম ল

০১ জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম 
খান(০২০১৯১)
উপপিরচালক

উপপিরচালক (খামার), 
িবএিডিস, পািথলা খামার, 

দ নগর, িঝনাইদহ

উপপিরচালক (ক: া:), 
িবএিডিস, বিরশাল-ফিরদপুর

ক: া: জান, ফিরদপুর
০২ জনাব ক এম গালাম সােরায়ার 

(০২০২৮৮)
উপপিরচালক

উপপিরচালক(বীিব)
িবএিডিস, পাবনা

উপপিরচালক (খামার), 
িবএিডিস,

 পািথলা খামার, দ নগর, 
িঝনাইদহ

০৩ জনাব মা. আিক ল ইসলাম 
(০২০২৯৫)
উপপিরচালক

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব), বর নার িবপরীেত 

বীআমক, িবএিডিস, িকেশারগ

উপপিরচালক (এএসিস)
িবএিডিস, িকেশারগ

০৪ জনাব জুলিফকার মাঃ সােরায়ার 
জাহান (০২০২১৯)
উপপিরচালক

উপপিরচালক (বীিব)
িবএিডিস, ব ড়া (উপপিরচালক 
(ক: া:), িবএিডিস, ফিরদপুর 
িহসােব বদিলর আেদশাধীন)

উপপিরচালক (মান িনয় ণ)
 িবএিডিস, রংপুর

০৫ জনাব মাহা দ জািহ র 
রহমান (০২০৩১৬)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(ডাল ও তল বীজ) ক: া: 

জান িবএিডিস, রাজশাহী

ভার া  উপপিরচালক (খামার)
 িবএিডিস, টবিুনয়া, পাবনা

০৬ ড. নাঈমা পারভীন (০২০৩২৫)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব), িবএিডিস, 
চাঁপাইনবাবগ ।

িসিনয়র সহ: পিরচালক (ডাল ও 
তল বীজ) ক: া: 

জান িবএিডিস, রাজশাহী
০৭ জনাব এইচ এস জািহ ল 

ফরেদৗস (০২০২৮২)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

সহকারী পিরচালক, 
উপপিরচালক (ক: া:) এর 
দ র, িবএিডিস, রাজশাহী

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব) িবএিডিস, 
চাঁপাইনবাবগ ।
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০২।  বিণত কমকতাগণ অভ রীণ ব ব াপনার মাধ েম দািয় ভার হ া রপূবক বদিল/পদায়নকতৃ কম েল
আগামী ১০ আগ  ২০২০ তািরেখর মেধ  যাগদান করেবন; অ থায় উ  তািরখ অপরা  হেত তাৎ িনকভােব
অবমু  বেল গণ  হেবন।

০৩। জনাব িফেরাজ উি ন আহেমদ, উপপিরচালক (বীউ), িবএিডিস, িকেশারগ  এর বতন ভাতািদ 
উপপিরচালক (এএসিস), িবএিডিস, িকেশারগ  এর পিরবেত উপব ব াপক (পাটবীজ), কিৃষ ভবন, ঢাকা; জনাব
মারেশ ল ইসলাম, উপপিরচালক (আলবুীজ খামার), িবএিডিস, আমলা, ি য়া এর বতন ভাতািদ

উপপিরচালক(মানিনয় ণ), িবএিডিস রংপুর পেদর পিরবেত উপপিরচালক (পাটবীজ), পাটবীজ েসিসং স টার,
িবএিডিস,  যেশার;  জনাব মাহা দ জািহ র রহমান,  িসিনয়র সহকারী পিরচালক এর বতন ভাতািদ িসিনয়র
সহকারী পিরচালক(বীিব), বর না হেত িনবাহ হেব। 

০৪। এ িবষেয় যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।

৩-৮-২০২০
মাঃ আেনায়ার ইমাম

সিচব

ন র:
১২.০৬.০০০০.২০৩.১৯.০০৯.২০.৭৯০/১(৪৪)

তািরখ: ১৯ াবণ ১৪২৭
০৩ আগ  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) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৫) উপপিরচালক, সম য় িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৬) জনাব...................................................................................., িবএিডিস, ...........
৭) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস............................
৮) সহকারী িহসাব িনয় ক, ব ি গতদাবী শাখা, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন

৩-৮-২০২০
মাহা দ জািক ল ইসলাম

যু পিরচালক

২


