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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
পিরক�না শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.৯৯.০০৪.০৯.২১৩ তািরখ: 
০৭ �লাই ২০২১

২৩ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: ২০২১-২২ �মৗ�েম �লাচাষ স�সারণ ও গেবষণা কায ��েমর অ�গিত পয �ােলাচনা সভা �সে�।

                  উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, আগামী ০৮ �লাই ২০২১ ি�: তািরেখ িবকাল ৫.০০ ঘ�কায় �লা উ�য়ন �বােড �র

২০২১-২২ �মৗ�েম �লাচাষ স�সারণ ও গেবষণা কায ��েমর অ�গিত পয �ােলাচনা সভা zoom �াটফরেম অ�ি�ত হেব। উ� সভায় সংি��

সকলেক সং�� থাকার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

Meeting ID: 853 1139 1946

Passcode: 123456

আেলাচ��চী:

১। �লা বপন অ�গিত;

২। উফিশ এবং হাই�ীড বীজ িবতরেনর অ�গিত;

৩। �দশ �নীর উপকরণ িবতরেনর অ�গিত;

৪। গেবষণা কায ��েমর অ�গিত;

৫। িবভাগীয় ঋণ;

৬। িবিবধ।

৭-৭-২০২১

িবতরণ : (�জ��তার �মা�সাের নয়)
১) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন 
�বাড �

 ২) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৩) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় (সকল)

 ৪) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৫) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালেকর দ�র, �লা গেবষণা উ�য়ন 

ও ��ি� হ�া�র �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৬) �ক� পিরচালক, এনহানিসং ক�াপািস� ইন কটন ভ�ারাই�স 

�ডেভলপেম� �ক�
 ৭) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা 

�ক� (সকল)
 

ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)
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৮) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয় 
(সকল )
৯) িসিনয়র সীড ��াডাকশান অিফসার, মােক��ং ও িজিনং শাখা, 
�লা উ�য়ন �বাড �

১০) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, গেবষণা শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

১১) উপ-�ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন 
�বাড �

১২) �লা উ�য়ন কম �কত�া, সদর দ�র (সকল)
১৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া, �জানাল কায �ালয় (সকল)
১৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা 
উ�য়ন �বাড �

৭-৭-২০২১
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

�লা উ�য়ন কম �কত�া


