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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�িষ ম�ণালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�ক� পিরচালক-এর দ�র 

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

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.৩০২৬.৯০২.২০.০০১.১৪.৩৮ তািরখ: 
০৮ �ফ�য়াির ২০২১

২৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: আমতলী কটন ইউিনট অিফেসর বাড়ী ভাড়া বািতল �সে�।
��: ১। ইিসিসিপ (�ফজ -১)(২য় সংেশািধত) �কে�র ২১-১০-২০১৫ তািরেখর ৫৯৮ সং�ক প�।

২। �লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র শীষ �ক �কে�র ১৯-০১-২০২১ তািরেখর ২১ সং�ক প�।
     
         উপ� �� িবষয় ও �ে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, “স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১)(২য় সংেশািধত)” এর আওতায় �কে�র
�ময়াদকালীন সমেয় �লাচাষ স�সারণ কায ��ম পিরচালনার জ� �ি�য়া �জােনর আওতাধীন কটন ইউিনট অিফস আমতলী, বর�নার (�মৗজা ৩
নং, �খা�াকাটা, উপেজলা- আমতলী, �জলা-বর�না, �মাঃ আঃ রা�াক মা�ােরর মািলকানাধীন ২ � ক�) জ� বাড়ী ভাড়া �নওয়া হয়।  একই
উপেজলােত �লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র শীষ �ক �কে�র জ� গত ১৯-০১-২০২১ তািরেখ ২১ সং�ক প� �মাতােবক �ােরজসহ অিফস
ভাড়া �নওয়া হেয়েছ। কােজই স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১)(২য় সংেশািধত) শীষ �ক �কে�র আওতায় ২১-১০-২০১৫ তািরেখর ৫৯৮ সং�ক
পে�র অিফস ভাড়ার অ�েমাদন বািতল করা হেলা এবং অনিতিবলে� �লা গেবষণা �ক�, আমতলী, বর�নায় উ� কটন ইউিনট অিফস� �ানা�র
কের �লাচাষ স�সারণ কায ��ম পিরচালনার জ� বলা হেলা। 

৮-২-২০২১

�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া 
�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, �ি�য়া 
�জান, �ি�য়া 

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

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫
ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.৩০২৬.৯০২.২০.০০১.১৪.৩৮/১(৭) তািরখ: ২৫ মাঘ ১৪২৭

০৮ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, যেশার অ�ল, যেশার
২) �ক� পিরচালক, �লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র শীষ �ক �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �

৩) কীটপত� িবেশষ�, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৪) �জলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, �ি�য়া
৫) �লা উ�য়ন কম �কত�া (সং�ি�), �লা গেবষণা �ক�, আমতলী, বর�না
৬) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৭) কটন ইউিনট অিফসার, আমতলী ইউিনট, আমতলী, বর�না
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৮-২-২০২১
ড. �মাঃ গাজী �গালাম ম��জা 

�ক� পিরচালক


