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

�লা উ�য়ন �বাড � 
মিনটিরং শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.০০১.১৭-.৭ তািরখ: 
০৫ �ম ২০২১

২২ �বশাখ ১৪২৮

িবষয়: ২০২১-২২ �মৗ�েম �লা গেবষণা ও �লাচােষর অ�গিত িবষয়ক �ম �াটফেম � সংেশািধত সভার �না�শ।
    

সকেলর অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, অিনবাজ� কারনবশত  আগামী ০৬ �ম, ২০২১ ি�ঃ �রাজ �হ�িতবার সকাল ১১.০০ ঘ�কার
পিরবেত� আগামী ০৯ �ম, ২০২১ ি�ঃ �রাজ রিববার সকাল ১০.০০ ঘ�কায় ২০২১-২২ �মৗ�েম �লা গেবষণা ও �লাচােষর অ�গিত িবষয়ক
�ম �াটফেম � এক� সভা অ�ি�ত হেব। উ� সভায় �লা উ�য়ন �বােড �র িনব �াহী পিরচালক ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ সভাপিত� করেবন।

 উ� �ম �াটফম � সভায় সংি�� সকলেক সভার আেলাচ��চীর অ�গিত/�িতেবদন সােথ িনেয় যথাসমেয় সং�� থাকার জ� অ�েরাধ করা হেলা।
 

 Meeting  ID: 885 3886 1885 passcode: 123123

সভার আেলাচ��চীঃ
১। ২০২০-২১ �মৗ�েমর গেবষণা অ�গিত ও ২০২১-২২ �মৗ�েমর গেবষণা পিরক�ণা;
২। ২০২১-২২ �মৗ�েমর �লাচােষর জিম সােভ �র অ�গিত/ বীজ সরবরাহ ও আবাদ ল��মা�া অজ�ন;
৩। ২০২০-২১ অথ � বছেরর যাবতীয় �ট�ােরর অ�গিত;
৪। ২০২০-২১ অথ � বছেরর বােজট বা�বায়েনর অ�গিত;
৫। িবভাগীয় ঋণ আদােয়র অ�গিত;
৬। ২০২০-২১ �মৗ�েমর িজিনং এর অ�গিত;
৭। হাই�ীড ও উফসী �লাবীেজর চািহদা;
৮। বীজ�লা �েয়র অ�িয়ত অথ � �ফরত �দান;
৯। এিপএ ও এনআইএস এর খসড়া �তরী ও অ�গিত, এসিডিজ কায ��ম বা�বায়ন;
১০। �মরামত ও িনম �াণ কােজর অ�গিত;
১১। �দশ �নী বরা� পাওয়ার �িতেবদন/�দশ �নীর উপকরণ সং�হ ও িবতরণ;
১২। উ�ু�করণ সভা, মাঠ িদবস ও �িশ�েণর অ�গিত;
১৩। কম �শালা বা�বায়ন অ�গিত;
১৪। খামাের �লা পরবত� পিতত জিমর �বহার / �লা পরবত� ফসলচাষ ও গেবষণা কায ��ম;
১৫। মাঠ পরী�ার অ�গিত �িতেবদন;
১৬। �লাচাষী সিমিত গঠন অ�গিত;
১৭। �মকানাইেজশন সং�া� ত�/ �সৗরচািলত �সচপা� �বহার সং�া�;
১৮। মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত ও িনেদ �শনা বা�বায়ন;
১৯। মামলা, অিডট আপি�, �িষজিমর র�া করার উে�াগ;
২০। নন�া� �রিভিনউ আদায় সং�া�;
২১। সদর দ�েরর �িশ�ণ, কম �শালা ইত�ািদ বা�বায়ন;
২২। ওেয়ব সাইট �খালা ও ত� আপেলাড সং�া�;
২৩। বাউ�ারীওয়াল িনম �াণ অবিশ�াংশ এর পিরমাণ;
২৪। সামািজক িনরাপ� কায ��ম;
২৫। িবিবধ।
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৫-৫-২০২১

িবতরণ :
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) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয় 
(সকল )
৫) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা 
�ক� (সকল)
৬) িসিনয়র সীড ��াডাকশান অিফসার, মােক��ং ও িজিনং শাখা, 
�লা উ�য়ন �বাড �

৭) �লা উ�য়ন কম �কত�া, মিনটিরং শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৮) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.০০১.১৭-.৭/১(২) তািরখ: ২২ �বশাখ ১৪২৮

০৫ �ম ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �ি�গত সহকারী, িনব �াহী পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

২) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

৫-৫-২০২১
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

�লা উ�য়ন কম �কত�া


