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ন র: ১২.০০.০০০০.০৬৪.১৯.০০১.১৫.১৫০ তািরখ: 
১৭ আগ  ২০২০

২ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
      
         পরবত  আেদশ না দান করা পয  লা উ য়ন বাড (িসিডিব)-এর িন বিণত কমকতােক ার
নােমর পাে  উে িখত পদ ও কম েল অিতির  দািয়  দান করা হেলা:

কমকতার নাম, পদবী ও বতমান কম ল অিতির  দািয়  দান ত পদ ও কম ল
জনাব মাঃ জাবােয়র ইসলাম তা কদার

লা উ য়ন কমকতা 
লা উ য়ন বাড, ঢাকা জান, ঢাকা।

ব ািনক কমকতা (অিতির  দািয় )
লা গেবষণা, িশ ণ ও বীজবধন খামার, 

র, গাজী র।

০২।  কমকতার ল পদ ও কম ল (ঢাকা জান) হেত বতন ভাতািদ উে ালন করেবন।

 ০৩।  যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 

১৭-৮-২০ ২০

মাঃ আল মা ন
উপসিচব; ফান: ৯৫৪০৬০৩

ন র: ১২.০০.০০০০.০৬৪.১৯.০০১.১৫.১৫০/১(৭) তািরখ: ২ ভা  ১৪২৭
১৭ আগ  ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।
২) সিচেবর একা  সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ধান িহসাব র ণ কমকতা, িষ ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা।
৪) কটন এে ানিম , লা গেবষণা, িশ ণ ও বীজ বধন খামার, র, গাজী র।
৫) জলা িহসাব র ণ কমকতা, গাজী র।
৬) জনাব মাঃ জাবােয়র ইসলাম তা কদার, লা উ য়ন কমকতা, লা উ য়ন বাড, ঢাকা জান, ঢাকা।

১



৭) সহকারী া ামার, আইিস  সল, িষ ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

১৭-৮-২০ ২০

মাঃ আল মা ন
উপসিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

লা উ য়ন বাড 
শাসন শাখা 

খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০২১.১৮.১৯২ তািরখ: 
৩১ আগ  ২০২০

১৬ ভা  ১৪২৭

          িষ ম ণালেয়র ১৭/০৮/২০২০ তািরেখর ১২.০০.০০০০.০৬৪.১৯.০০১.১৫.১৫০ নং পে র মা েম জনাব মাঃ জাবােয়র
ইসলাম তা কদার, লা উ য়ন কমকতা, লা উ য়ন বাড, ঢাকা জান, ঢাকা- ক লা গেবষণা, িশ ণ ও বীজবধন খামার,

র, গাজী ের ব ািনক কমকতা পেদ অিতির  দািয়  দান করা হেয়েছ। প র অ িলিপ সংি েদর াতােথ ও কাযােথ
রণ করা হেলা।

৩১-৮-২০২০
ড. মাঃ ফিরদ উি ন

িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০২১.১৮.১৯২/১ তািরখ: ১৬ ভা  ১৪২৭
৩১ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, লা উ য়ন বাড, ঢাকা অ ল, ঢাকা।
২) ধান লা উ য়ন কমকতা, ধান লা উ য়ন কমকতার কাযালয়, লা উ য়ন বাড, ঢাকা জান, ঢাকা।
৩) কটন এে ানিম , লা গেবষণা, িশ ণ ও বীজ বধন খামার, লা উ য়ন বাড, র, গাজী র।
৪) আইিস  শাখা, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা। লা উ য়ন বােডর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা।
৫) িহসাবর ণ কমকতা (অিতির  দািয় ), িহসাব শাখা, লা উ য়ন বাড।
৬) জনাব মাঃ জাবােয়র ইসলাম তা কদার, লা উ য়ন কমকতা, লা উ য়ন বাড, ঢাকা জান, ঢাকা।

৩১-৮-২০২০
২



শা র বখিতয়ার মাহা দ মন 
শাসিনক কমকতা

৩


