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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১১.০০২.১৩.১৫৪ তািরখ: 
০৪ আগ  ২০১৯

২০ াবণ ১৪২৬

িবষয:় লালা   উ য়নউ য়ন   ব ােডরবােডর   িবভাগীয়িবভাগীয়   ব াছাইবাছাই //িনবাচনিনবাচন   কিমকিম   সভাসভা   সংেগসংেগ।।

           উপ  িবষেয়র ি েত সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, লা উ য়ন বােডর রাজ  খাত  ৩য় ও ৪থ
ণীর ১১ (এগার) ক াটাগরীর ৭০   পেদ জনবল িনেয়ােগর জ  িষ ম ণালেয়র ২২/০৭/২০১৯ তািরেখর

১২.০০.০০০০.০৬৪.১১.০০১.১৮.২১৭ নং ারেকর মা েম ছাড়প  পাওয়া যায়। উ   পেদ জনবল িনেয়ােগর পরবত
কায ম এবং রাজ  খাত  ৩য় িণর িহসাব র ক ( ড-১৩) পেদ পেদা িত দােনর িবষেয় িস া   হেণর জ  িবভাগীয়
বাছাই/িনবাচন কিম র সভা আগামী ২২/০৮/২০১৯ তািরখ ( হ িতবার) িবকাল ৩.৩০ ঘ কা হেত কিম র সভাপিত ড. মাঃ
ফিরদ উি ন, িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড, খামারবাড়ী, ঢাকা এর সভাপিতে  লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা এর
ক  নং-৫০৭ (সে লন ক ), ৫ম তলায় অ ি ত হেব। 

            িবভাগীয় বাছাই/িনবাচন কিম র সদ  িহেসেব উ  সভায় উপি ত থাকার জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা।

            সভায় আেলাচ  িবষয়ঃ
১। লা উ য়ন বােডর রাজ  খাত  ৩য় ও ৪থ ণীর ১১ (এগার) ক াটাগরীর ৭০   পেদ জনবল িনেয়ােগর
পরবত  কায েমর িবষেয় িস া  হণ।          
২। রাজ  খাত  ৩য় িণর িহসাব র ক ( ড-১৩) পেদ পেদা িত দােনর জ  িস া  হণ।   

            ৩। িবিবধ।

৬ -৮-২০ ১৯

িবতরণ :
১) সিচব, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয়, শের-
বাংলা-নগর, আগার াও, ঢাকা। (একজন িতিনিধ রেণর 
জ  সিবনয় অ েরাধ করা হেলা)।
২) উপসিচব, গেবষণা-২ অিধশাখা, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপসিচব, অভ রীণ িশ ণ-২ শাখা, জন শাসন 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) িপএ  িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, 
ঢাকা। িনবাহী পিরচালক মেহাদেয়র সদয় াতােথ।

ড. মাঃ তাসিদ র রহমান
উপপিরচালক

২০ াবণ ১৪২৬১



ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১১.০০২.১৩.১৫৪/১(২) তািরখ: ২০ াবণ ১৪২৬
০৪ আগ  ২০১৯

সদয় অবগিতর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 
১) অিতির  সিচব, গেবষণা অ িবভাগ, িষ ম ণালয়
২)  সিচব ( শাসন), জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

৬ -৮-২০ ১৯

শা র বখিতয়ার মাহা দ মন 
শাসিনক কমকতা (অিতির  দািয় )

২


