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িষই স ি

ন র: ১২.০৭.০০০০.১০১.৯৯.০২২.১৮.২০১ তািরখ: 
০৭ সে র ২০২০

২৩ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
            লা উ য়ন বােড কমরত িষ িডে ামাধারীেদর (স সারণ ও গেবষণা) পেদা িত/পদায়ন/িসেলকশন ড দােনর িনিমে
তােদর জ তা তািলকা হালনাগাদ করার জ  িন বিণত কমকতা/কমচারীেদর সম েয় নঃ কিম  গঠন করা হেলা।

             কিম ঃ
ঃ নং কমকতার নাম, পদবী ও কম ল কিম েত অব ান
১. জনাব মাঃ আখতা ামান

অিতির  পিরচালক
লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।

আহবায়ক

২. ড. মাঃ তাসিদ র রহমান
উপ পিরচালক (সঃ দঃ)

লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।

সদ

৩. ড. মাঃ ফখের আলম ইবেন তািবব
উপ পিরচালক

লা উ য়ন বাড
িরিজয়নাল কাযালয়, ঢাকা

সদ

৪. জনাব হা দ আশরা ল আলম
কািরগরী কমকতা

লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।

সদ

৫. জনাব শা র বখিতয়ার মাহা দ মন
শাসিনক কমকতা
লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।

সদ

৬. জনাব মাঃ আ ল খােলক িময়া
কটন ইউিনট অিফসার

লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।

সদ  সিচব

৭. জনাব শাহীন মাহ দ
ার-কাম-িফ ান

লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।

সদ

            এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেনর জ  কিম েক অ েরাধ করা হেলা।

১



৭-৯-২০২০
ড. মাঃ ফিরদ উি ন

িনবাহী পিরচালক

ন র: ১২.০৭.০০০০.১০১.৯৯.০২২.১৮.২০১/১(৯) তািরখ: ২৩ ভা  ১৪২৭
০৭ সে র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) জনাব মাঃ আখতা ামান, অিতির  পিরচালক, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।।
২) ড. মাঃ তাসিদ র রহমান, উপপিরচালক (সঃ দঃ), লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।।
৩) ড. মাঃ ফখের আলম ইবেন তািবব, উপ পিরচালক, লা উ য়ন বাড, িরিজয়নাল কাযালয়, ঢাকা।
৪) জনাব হা দ আশরা ল আলম, কািরগরী কমকতা, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।
৫) জনাব শা র বখিতয়ার মাহা দ মন, শাসিনক কমকতা, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।
৬) জনাব মাঃ আ ল খােলক িময়া, কটন ইউিনট অিফসার, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।
৭) জনাব শাহীন মাহ দ, ার-কাম-িফ ান, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।
৮) আইিস  শাখা, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা। লা উ য়ন বােডর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা।
৯) িহসাবর ণ কমকতা, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।

৭-৯-২০২০
শা র বখিতয়ার মাহা দ মন

শাসিনক কমকতা (অিতির  দািয় )

২


