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২ পৗষ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
মৗ ম িভি ক িবিভ  ফসেলর উৎপাদন য় িনধারেনর লে  িনে া ভােব এক  কিম  গঠন করা হেলা: 

ািবত কিম ঃ
১।       পিরচালক, িষ িবপণন অিধদ র                                                                 সভাপিত
২।       িতিনিধ, িষ ম ণালয়                                                                            সদ  
৩।       িতিনিধ, বািণজ  ম ণালয়                                                                         সদ  
৪।        িতিনিধ, খা  ম ণালয়                                                                            সদ  
৫।       িতিনিধ, িষ স সারণ অিধদ র                                                               সদ
৬।       িতিনিধ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ই উট                                                  সদ
৭।       িতিনিধ, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল                                                    সদ
৮।       িতিনিধ, বাংলােদশ পিরসং ান েরা                                                          সদ
৯।       িতিনিধ, হরেট  ফাউে শন                                                                      সদ     
১০।     িতিনিধ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন                                                   সদ      
১১-১৩। িতিনিধ, িষ িবপণন অিধদ র (৩  গেবষণা শাখার সহকারী পিরচালকগণ)            সদ      
১৪।      উপপিরচালক, গেবষণা শাখা, িষ িবপণন অিধদ র                                          সদ  সিচব

কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ
* েত ক মৗ েম  ফসল কতণকােলর েব িনধািরত ফসেলর উৎপাদন য় ড়া  করেব।
* কিম  ৩ মৗ েম (খিরপ-১, রিব, এবং খিরপ-২) িবিভ  ফসেলর উৎপাদন য় িনধারেণর জ  মৗ ম িত অ ত ২  সভায় িমিলত হেব।
* েয়াজেন মাঠ পযােয় পিরদশন বক ত  উপাে র স কতা যাচাই করার িনেদশনা দান করেব।
* িনধািরত ছেক এবং সময়মত ব ািনক প িত অবল ন কের উৎপাদন খরচ িনণয় িনি ত করেব।
* িনন ত উৎপাদন খরচস হ বা বতার িনরীেখ ায়ন বক ড়া  করেব।
* কিম  সময় সময় উৎপাদন খরচ িনণয় প িতর য়ন বক প িত পিরমাজেনর পািরশ করেব।
* কিম  েয়াজেন কান উপ  কমকতা/ ি েক সদ  িহেসেব কা-অ  করেত পারেব।

১৭-১২-২০২০
মাহা দ ইউ ফ
মহাপিরচালক
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) সিচব, বািণজ  ম ণালয়
৩) মহাপিরচালক ( ন দািয় ), মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খা  ম ণালয়
৪) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৫) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৬) িনবাহী চয়ার ান (চলিত দািয় ), বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস)

১



৮) ব াপনা পিরচালক, হরেট  ফাউে শন, সচ ভবন (৪থ তলা),২২ মািনক িমযা় এিভিনউ, শের বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭, বাংলােদশ।
৯) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
১০) পিরচালক, পিরচালক শাসন এর দ র, িষ িবপণন অিধদ র
১১) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), গেবষণা শাখা, িষ িবপণন অিধদ র
১২) সহকারী পিরচালক (গেবষণা-১), গেবষণা শাখা-১, িষ িবপণন অিধদ র
১৩) সহকারী পিরচালক (গেবষণা-৩), গেবষণা শাখা-৩, িষ িবপণন অিধদ র
১৪) সহকারী পিরচালক (গেবষণা-৬), গেবষণা শাখা-৬, িষ িবপণন অিধদ র
১৫) ফাকাল পেয়  কমকতা (আইিস ), আইিস  শাখা , িষ িবপণন অিধদ র (প  অ  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।)
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