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িবষয:় “Standard Treatment Guidelines (STGs) for large animal”“Standard Treatment Guidelines (STGs) for large animal”
শীষকশীষক Workshop- Workshop-এএ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সেসে ।।

: Dr. Eric Brum, ECTAD Country Team Leader, FAO Bangladesh এর
১৮/০১/২০২৩ ইং প  মাতােবক।

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, FAO-ECTAD এর উে ােগ আগামী ২৫ জা য়ারী, ২০২৩ ইং তািরখ সকাল
৯০:৩০ ঘ কায় "the Standard Treatment Guidelines (STGs) for large animal" শীষক ওয়াকশপ
Hotel Sarina, Plot# 27, Road# 17, Banani C/A, Dhaka- ত অ ি ত হেব। উ  ওয়াকশপ-এ অংশ হেণর
জ  উে গী সং া ক ক িরত পে  বিণত কমকতােদর মেনানয়ন চাওয়া হেয়েছ। স ি েত উ  ওয়াকশপ-এ অংশ হেণর জ

ািণস দ অিধদ রাধীন িনে বিণত কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা।

( জ তার মা সাের নেহ)
িমক
নং কমকতার নাম পদিব এবং কম লঃ মাবাইল ন র

০১ ডাঃ মাহা দ রয়া ল
হক পিরচালক ( শাসন), ািণস দ অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা ০১৭১২১৮০৬০৭

০২ ড. মাঃ আ  িফয়ান পিরচালক (িহসাব, বােজট ও িনরী া), ািণস দ অিধদ র,
বাংলােদশ, ঢাকা ০১৭১২০২৪৬৫০

০৩ ডাঃ মলয় মার র পিরচালক, পিরক না শাখা ০১৮৯৪৯১১৩০৪

০৪ ডাঃ মাঃ শািহ র আলম িসএসও, ািণস দ গেবষণা িত ান, ৪৮, কাজী আলাউ ীন রাড,
ঢাকা। ০১৭১২৬৩৯৬২২

০৫ ডাঃ মাঃ রজাউল কিরম পিরচালক (ভার া ), ক ীয় ভেটিরনারী হাসপাতাল, ঢাকা ০১৭১১৪৫৫৫৮৪

০৬ ডাঃ  এ িব এম
মাজাফফর গিন ওসমানী

জলা ািণস দ কমকতা, (লীভ, ড েটশন এ  িনং িরজাভ পদ)
ািণস দ অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা। ০১৯১৪৮৬২৫৭৯

০৭ ডাঃ প ব মার দ উপপিরচালক (মানব স দ উ য়ন), ািণস দ অিধদ র,
বাংলােদশ, ঢাকা ০১৭১১৪৫০৬৩৩

০৮ ডাঃ মাঃ নাজ ল হক উপপিরচালক ( ািণ া ), ািণস দ অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা ০১৭২০০০২৭০৭
০৯ ডাঃ মাঃ ল আলম জলা ািণস দ কমকতা, বিরশাল এবং সদ  BARA ০১৭১১১৫৫৮১৯

১০ ডাঃ মাঃ ের আলম উপেজলা ািণস দ কমকতা,
নািসরনগর, া ণবািড়য়া এবং সদ  BARA ০১৭০১৮০৪১০৪

১১ ডাঃ ফয়সল তা কদার
উপেজলা ািণস দ কমকতা (লীভ, ড েটশন এ  িনং িরজাভ
পদ) 

ািণস দ অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা  এবং সদ  BARA 
০১৭৩৮৪৮০৫৮২

১২ ডাঃ লায়লা ইয়াসিমন উপেজলা ািণস দ কমকতা, ন েকানা সদর ০১৭৭৪৪৭৭৬৮৮
১৩ ডাঃ মাঃ গালাম মােশদ উপেজলা ািণস দ কমকতা, ধনবাড়ী, টা াইল ০১৭১৮৭০০৬৪০
১৪ ডাঃ শরিমন আ ার িভ.এস. কাতয়ালী, চ াম এবং সদ  BARA ০১৭৪৬৩৩৮৬৬৮

১৫ ডাঃ মাঃ ই াহীম খিলল এস.ও. এফ.িড.আই.এল, বিরশাল
সং ি - িভ.এস, বিরশাল সদর ০১৭১৭৬৬৭৬০৭
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, শাসন শাখা, ািণস দ অিধদ র
২) পিরচালক (চলিত দািয় ), স সারণ শাখা, ািণস দ অিধদ র
৩) পিরচালক, িবভাগীয় ািণস দ দ র (সংি  সকল)
৪) জলা ািণস দ কমকতা (লীভ, ড েটশন এ  িনং িরজাভ পদ), আইিস  শাখা, ািণস দ অিধদ র
৫) ডা./জনাব, ..............................।
৬) অিফস কিপ
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