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শাক বাতা

গভীর শাক ও ঃেখর সােথ জানােনা যাে  য, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিডিস)’র  সােবক সদ
পিরচালক, বীজ ও উদ ান উইং, ব ব  ুজাতীয় কিৃষ ণ পদক া , বাংলােদেশর বীজ িশে র পিথকৎৃ, বীজ

যিু িবদ কিৃষিবদ িজ এম মঈনউ ীন (৭৮) দেরােগ আ া  হেয় অদ  ২৪ ম ২০২০ তািরখ রাজ রিববার
সকাল ০৮: ০০ ঘিটকায় য়ার হাসপাতােল ইে কাল কেরেছন (ই ািল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রািজউন)। দেশ
বীজ িশে র উ য়েন তাঁর অবদান অন ীকায। িতিন িবএিডিসেত  ২০০০ সােল তাঁর কমময় জীবন শষ কেরন।
মতৃু কােল িতিন ী ও ২ ছেলসহ অসংখ  ণ াহী, ব -ুবা ব, আ ীয়- জন রেখ গেছন। তাঁর অকাল মতৃু েত
িবএিডিস’র সকল কমকতা-কমচারী গভীরভােব মমাহত ও শাকািভভূত।

িবএিডিস পিরবার মর েমর শাকস  পিরবােরর সদ  ও জনেদর িত গভীর সহমিমতা ও গভীর সমেবদনা
াপন করেছ এবং পরম ক ণাময় মহান আ াহ রা লু আলামীেনর কােছ তাঁর িবেদহী আ ার শাি  ও

 মাগেফরাত  কামনা করেছ। আিমন।

২৪-৫-২০২০
মাঃ সােয় ল ইসলাম

চয়ারম ান (অিতির  সিচব), িবএিডিস

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলেজ তার মা সাের নয়):: 
১) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, কিৃষ ম ণালয়
২) অিতির  সিচব , সার ব ব াপনা ও উপকরণ অ িবভাগ , কিৃষ ম ণালয়
৩) সদ  পিরচালক ( ু েসচ/ অথ/ সার ব ব াপনা/ বীজ ও উদ ান), বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৪) মাননীয় ম ীর সহকারী একা  সিচব, মাননীয় ম ীর দ র, কিৃষ ম ণালয়
৫) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়
৬) .......................িবভাগীয় ধান (সকল) , িবএিডিস।
৭) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৮) নািটশ বাড, িবএিডিস
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