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

�লা উ�য়ন �বাড � 
িহসাব শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৯৯.০১৪.১৫.৫০ তািরখ: 
১০ �লাই ২০২১

২৬ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: �বসাামিরক �শাসেন চা�রীরত অব�ায় �ত/ অ�ম কম �কত�া/ কম �চারীর পিরবােরর অ��েল আিথ �ক অ�দান ম�র �সে�।
��: ১২.০০.০০০০.০৬৪.৯৯.০০১.১৯.৮১  ১৪ মাচ � ২০২১

�বসামিরক �শাসেন চা�িররত অব�ায় ���বরণকারী সরকাির কম �চারীর পিরবারেক ৮.০০ (আট ল�) টাকা এবং ��তর আহত হেয় �ায়ী
অ�ম হেল ৪.০০ (চার ল�) টাকা আিথ �ক অ�দান �দান সং�া� নীিতমালা,২০২০ (সংেশািধত) এর ৩(গ) এবং ৩(ঘ) অ�ে�েদর িবধান
অ�যায়ী সংি�� িবভাগীয় কিমশনার/ �জলা �শাসক ক��ক িন�ি�েযা�- মেম � ম�ণালেয়র ��� �ারেক অবিহত করা হেয়েছ। 

�লা উ�য়ন �বােড �র রাজ� খাত�� পেদ চা�রীরত অব�ায় ��্বরণকারী �য সকল কম �কত�া/কম �চারীর পিরবােরর দাবী অ�াবিধ িন�ি� হয়
িন, সংেশািধত নীিতমালা, ২০২০ �মাতােবক �সসকল কম �কত�া/কম �চারীর পিরবােরর আেবদনপ� সংি�� িবভাগীয় কিমশনার/�জলা �শাসক
এর দ�ের �নঃ ��রেণর �ব�া �হেনর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

১০-৭-২০২১

িবতরণ :
১) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় (সকল)
২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয় 
(সকল )
৩) �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�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫
ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৯৯.০১৪.১৫.৫০/১(৬) তািরখ: ২৬ আষাঢ় ১৪২৮

১০ �লাই ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) অিতির� সিচব, গেবষণা অ�িবভাগ, �িষ ম�ণালয়
২) উপসিচব, গেবষণা-২ অিধশাখা, �িষ ম�ণালয়
৩) উপসিচব, �শাসন-১ শাখা, �িষ ম�ণালয়
৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া , �িশ�ণ শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৫) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৬) �শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�), �শাসন শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

১০-৭-২০২১
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ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ 
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)


