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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�িষ ম�ণালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�িশ�ণ শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮.৮ তািরখ: 
১২ জা�য়াির ২০২১

২৮ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র আওতাধীন আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র ২০২০-২১ অথ � বছেরর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পির�না এবং বািষ �ক
কম �স�াদন �ি�র অধ �বািষ �ক পিরবী�ণ �িতেবদন এর উপর িফড�াক কম �শালা।

        উপ� �� িবষয় এর ��ি�েত জানােনা যাে� �য, ২০২০-২১ অথ � বছের রাজ� বােজট এর অথ �ায়েন �লা উ�য়ন �বােড �র আওতাধীন আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র
২০২০-২১ অথ � বছেরর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পির�না এবং বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র অধ �বািষ �ক পিরবী�ণ �িতেবদন এর উপর িফড�াক �দান এর
জ� আগামী ১৬ জা�য়াির ২০২০ ি�: তািরখ �রাজ শিনবার সকাল ০৯.০০ ঘ�কায় �লা উ�য়ন �বােড �র সে�লন কে� এক� কম �শালা আেয়াজন করা হেয়েছ। 
        উ� কম �শালায় সংি�� সকলেক যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� অ�েরাধ করা হেলা।
 িব.�.: আওতাধীন আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালয়েক তােদর � � �িতেবদন এবং �মানকসহ কম �শালায় উপ�াপেনর জ� বলা হেলা।

১২-১-২০২১

িবতরণ :
১) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় 
(সকল)আপিনসহ এিপএ এবং এনআইএস সংি�� আেরা একজন 
কম �কত�া/কম �চারীেক কম �শালায় অংশ�হণ এর জ� অ�েরাধ করা 
হেলা।

 ২) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৩) �ক� পিরচালক, �লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক�, 

�লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।
 ৪) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয় 

(সকল )আপিনসহ এিপএ এবং এনআইএস সংি�� আেরা একজন 
কম �কত�া/কম �চারীেক কম �শালায় অংশ�হণ এর জ� অ�েরাধ করা 
হেলা।

 ৫) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা 
�ক� (সকল)আপিনসহ এিপএ এবং এনআইএস সংি�� আেরা একজন 
কম �কত�া/কম �চারীেক কম �শালায় অংশ�হণ এর জ� অ�েরাধ করা 
হেলা।

 ৬) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (চলিত দািয়�), গেবষণা শাখা, �লা 
উ�য়ন �বাড �

 

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



1/12/2021 ডাক (৫) | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd 2/2

৭) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�), গেবষণা শাখা, �লা 
উ�য়ন �বাড �

৮) �লা উ�য়ন কম �কত�া , �িশ�ণ শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮.৮/১(২) তািরখ: ২৮ �পৗষ ১৪২৭

১২ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

১২-১-২০২১
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

�লা উ�য়ন কম �কত�া


