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ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.১৯.০০৯.২০.৭২৯ তািরখ: 
২৩ জলুাই ২০২০

৮ াবণ ১৪২৭

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

: নং কমকতার নাম, পিরিচিত নং ও 
পদিব

( জ তার মা সাের নয়)

বতমান কম ল বদিল/পদায়ন/ অিতির  
দািয় া  কম ল

০১

জনাব মা: হািফজুর রহমান 
(০২০২৯৬)
উপপিরচালক

িসিন:সহ: পিরচালক(বীিব), 
িঝনাইদহ ও  উপপিরচালক 

(মান িনয় ণ) আলবুীজ, 
িবএিডিস, যেশার এর অিতির  

দািয়

উপপিরচালক(পাটবীজ), 
িবএিডিস, যেশার ও উপপিরচালক 
(মানিনয় ণ) আলবুীজ, িবএিডিস, 

যেশার এর অিতির  দািয়

০২
জনাব এ ক এম মিন ামান
(০২০১৫৯)
উপপিরচালক

উপপিরচালক(পাটবীজ), 
িবএিডিস, যেশার

উপপিরচালক (আলবুীজ)
 িবএিডিস িহমাগার, ফিরদপুর

০৩

জনাব মাহা দ আলী িময়াজী 
(০২০২৭৪)
উপপিরচালক

উপপিরচালক (আলবুীজ), 
িবএিডিস িহমাগার,  ফিরদপুর

উপপিরচালক (আলবুীজ), 
িবএিডিস িহমাগার,  হামনা, 

িম া 
(উপপিরচালক (উদ ান), 

ি য়া পেদর িবপরীেত)

০৪
জনাব মা. শিহ াহ আল মামনু 
(০২০২৮৬)
উপপিরচালক 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব)

িবএিডিস, িসরাজগ  এর দ র

উপপিরচালক (বীিব),
 িবএিডিস,  ব ড়া

০৫
জনাব জুলিফকার মাঃ সােরায়ার 
জাহান (০২০২১৯)
উপপিরচালক

উপপিরচালক (বীিব)
িবএিডিস, ব ড়া

উপপিরচালক (ক: া:)
 িবএিডিস, ফিরদপুর

০৬
জনাব ক এম গালাম সােরায়ার 
(০২০২৮৮)
উপপিরচালক   

উপপিরচালক (বীিব), িবএিডিস, 
পাবনা

উপপিরচালক (খামার)
 িবএিডিস, টবিুনয়া, পাবনা

১



০৭

জনাব মাঃ মিহবরু রহমান
(০২০১৯০)
উপপিরচালক   

উপপিরচালক (খামার), 
টবিুনয়া, পাবনা

উপপিরচালক (বীিব)
 িবএিডিস, পাবনা

০৮
জনাব মাঃ শওকত 
আলী (০২০১৯২)
উপপিরচালক   

উপপিরচালক (এএসিস), 
িবএিডিস, িদনাজপুর

উপপিরচালক (বীউ)
 িবএিডিস, রংপুর

 (উপপিরচালক (ডাল ও তল বীজ 
খামার, মেহরপুর এর িবপরীেত)

০৯
জনাব গৗতম মার ড ু
(০২০১৭৫)
উপপিরচালক   

উপপিরচালক(বীউ)
িবএিডিস, রংপুর

উপপিরচালক(বীউ)
িবএিডিস, সাত ীরা 

(উপপিরচালক (এএসিস), বর না 
এর িবপরীেত)

১০
জনাব মা: মাজাফফর হােসন
(০২০২০৭)
উপপিরচালক   

উপপিরচালক (বীিব), িবএিডিস, 
িদনাজপুর (উপপিরচালক 

(পাটবীজ), িবএিডিস, টা াইল 
িহসােব বদিলর আেদশাধীন)

উপপিরচালক (এএসিস)
 িবএিডিস, িদনাজপুর

১১
জনাব মা: রিমজুর 
রহমান (০২০২৪৮)
উপপিরচালক 

উপপিরচালক (এএসিস), 
িবএিডিস, বর না

উপপিরচালক (বীিব)
 িবএিডিস, বিরশাল

১২
জনাব মাঃ আসা ামান 
(০২০২৩৯)
 উপপিরচালক 

উপপিরচালক (এএসিস)
িবএিডিস, পটয়ুাখািল ও 

উপপিরচালক (বীিব)
িবএিডিস, পটয়ুাখািল এর 

অিতির  দািয়

উপপিরচালক (এএসিস), 
পটয়ুাখািল ও 

উপপিরচালক (বীিব), পটয়ুাখািল 
এবং উপপিরচালক (এএসিস), 

বর না  
এর অিতির  দািয়

১৩
জনাব মা. আিক ল ইসলাম 
(০২০২৯৫)
উপপিরচালক   

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব), বর নার িবপরীেত 

বীআমক, িবএিডিস, িকেশারগ

উপব ব াপক (পাটবীজ)
পাটবীজ িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা

১৪
জনাব শা  মাঃ দলদার হােসন
(০২০২৪৫)
উপপিরচালক    

উপব ব াপক(এএসিস), 
এএসিস িবভাগ, 
িবএিডিস, ঢাকা

উপপিরচালক (বীজ পরী াগার),
 িবএিডিস, বীজ ভবন, ঢাকা

১৫ ড. শামীম আহেমদ
 (০২০২৯৮)
উপপিরচালক   

িসিন:সহ:পির:(বীিব), নওগঁা 
িবপরীেত, িসিনয়র 

সহ:পিরচালক ডাল ও তলবীজ, 
টবিুনয়া, পাবনা

উপপিরচালক (ডাল ও তলবীজ) 
ি য়াজাতকরণ ক , পাবনা ও 

ডাল ও তলবীজ উৎপাদন খামার, 
টবিুনয়া, পাবনা

১৬
জনাব এ ক এম আবলু কালাম 
(০২০২৮০)
উপপিরচালক   

উপপিরচালক (বী )
বী েক, ইটােখালা, হিবগ

উপপিরচালক (ক: া:), 
িবএিডিস, যেশার

১৭
জনাব মা. 
আ রু রহমান চৗধরুী (০২০২৯৪)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

িসিন: সহ: পিরচালক 
(খামার) িবএিডিস, নরূনগর, 

চয়ুাডা া

ভার া  উপপিরচালক (বী )
বী েক, ইটােখালা, হিবগ  
(িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

(বীিব), বর না এর িবপরীেত)

২



১৮
জনাব এসএম মাহববু অর রিশদ 
(০২০৩৪৯)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব), ক বাজার এর 

িবপরীেত বীআমক, িবএিডিস, 
চয়ুাডা া

িনজ দািয় সহ িসিন: সহকারী 
পিরচালক (খামার), িবএিডিস, 

নরূনগর, চয়ুাডা া

১৯
জনাব মীর ফয়সাল হােসন 
(০২০২২৭)
 উপপিরচালক 

উপপিরচালক (আরবান স স), 
ীনেরাড, ঢাকা

উপপিরচালক (ক: া)
িবএিডিস, চয়ুাডা া

২০
জনাব মাঃ রিফ ল 
ইসলাম(০২০৩৫৮)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

বী েক, িবএিডিস
 ব ড়া

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব), িবএিডিস, জয়পুরহাট

২১
জনাব মা. আওলাদ হাসান 
িসি কী (০২০৩৪১)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব)িবএিডিস, নামগ  এর 

িবপরীেত ভার া  
উপপিরচালক (িটিস) , িহমাগার, 

নীলফামারী।

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব), িবএিডিস, িড় াম

২২
জনাব মাঃ িমজা র রহমান 
(০২০৩৬২)
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

উপপিরচালক (আলবুীজ) এর 
দ র,িবএিডিস, রংপুর।

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব), লালমিনরহাট ও 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (ডাল 
ও তল বীজ),  িড় াম এর 

অিতির  দািয়

০২।  বিণত কমকতাগণ অভ রীণ ব ব াপনার মাধ েম দািয় ভার হ া রপূবক বদিল/পদায়নকতৃ কম েল
আগামী ০৪ আগ  ২০২০ তািরেখর মেধ  যাগদান করেবন; অ থায় উ  তািরখ অপরা  হেত
তাৎ িনকভােব অবমু  বেল গণ  হেবন।

০৩। ড. এিবএম গালাম মন র, উপপিরচালক(আলবুীজ) িবএিডিস িহমাগার, টা াইল  এর বতন ভাতািদ
উপপিরচালক (ডাল ও তল বীজ) েসিসং স টার, পাবনা এর পিরবেত উপপিরচালক (উদ ান), মু াগাছা,
ময়মনিসংহ; জনাব আ েতাষ দাস, উপপিরচালক(বীউ), িসেলট এর বতন ভাতািদ উপপিরচালক (ক: া:),
যেশার এর পিরবেত উপপিরচালক (এএসিস), িসেলট;  ড. মাঃ ই ািহম খিলল, উপপিরচালক (িটিস), মু ীগ
এর বতন ভাতািদ উপপিরচালক (বীজ পরী াগার), গাবতলী, ঢাকা এর পিরবেত উপব ব াপক (এএসিস), কিৃষ
ভবন, ঢাকা পেদর িবপরীেত িনবাহ হেব। জনাব মা. মাজহা ল ইসলাম ,ভার া  উপপিরচালক (বীিব)
, িদনাজপুর এর বতন ভাতািদ িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীিব), িড় াম এর পিরবেত িসিনয়র সহকারী
পিরচালক (বীিব), িসরাজগ  হেত িনবাহ হেব।

০৪। এ িবষেয় যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।

২৩-৭-২০২০
মাঃ আেনায়ার ইমাম

সিচব
৩



ন র:
১২.০৬.০০০০.২০৩.১৯.০০৯.২০.৭২৯/১(৪৩)

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

২৩-৭-২০২০
মাহা দ জািক ল ইসলাম

যু পিরচালক

৪


