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িবষয:় ওয়াওয়া   কটনকটন   ডড  ( ( িবিব   লালা   িদবসিদবস ) ) উদযাপনউদযাপন   উপলেউপলে   কিমকিম   গঠনগঠন।।
     উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ০৭ অে াবর িব াপী ওয়া  কটন ড (িব  লা িদবস) পািলত হেব
। স ি েত লা উ য়ন বাড ওয়া  কটন ড (িব  লা িদবস) উদযাপন উপলে  িবিভ  কম চী হন করেব । উ  হীত
কম চী পালেনর লে  লা উ য়ন বাড িন বিণত কমকতােদর সম েয় এক  কিম  গঠন করা হেলা:

ঃ নং  নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১. ড. মাঃ ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক আহবায়ক
২. ড. মাঃ গাজী গালাম ম জা, ক  পিরচালক সদ
৩. ড. সীমা , কীট পত  িবেশষ সদ
৪. মাঃ মািম ল ইসলাম, ঊ তন ব ািনক কমকতা সদ
৫. হা দ মাফা ল হােসন, লা উ য়ন কমকতা সদ
৬. ফািহ র রহমান শািতল, লা উ য়ন কমকতা সদ
৭. ড. মাঃ তাসিদ র রহমান, উপ-পিরচালক (সঃদঃ) সদ  সিচব

২৮-৭-২০২০

িবতরণ :
১) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ র, লা উ য়ন বাড
২) ক  পিরচালক, ক  পিরচালক-এর দ র, লা উ য়ন 
বাড

৩) কীটপত  িবেশষ , আইিস  শাখা, লা উ য়ন বাড
৪) উ তন ব ািনক কমকতা (অিতির  দািয় ), গেবষণা 
শাখা, লা উ য়ন বাড
৫) লা উ য়ন কমকতা, পিরক না শাখা, লা উ য়ন বাড

ড. মাঃ ফিরদ উি ন
িনবাহী পিরচালক
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২৮ লাই ২০২০
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আইিস  শাখা , লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা (আপনােক উ  অিফস আেদশ  লা উ য়ন বােডর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।

২৮-৭-২০২০
হা দ মাফা ল হােসন 

লা উ য়ন কমকতা
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