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

�লা উ�য়ন �বাড � 
�শাসন শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০৩৭.১৭.১০৪ তািরখ: 
২৫ �লাই ২০২১

১০ �াবণ ১৪২৮

অিফস আেদশ

         �লা উ�য়ন �বােড �র িন�বিণ �ত কম �চারীেক তার নােমর পাে�� বিণ �ত কায �ালেয় একই �বতন�ম ও পদময �াদায় বদলীেযােগ �� করা হেলা। িতিন
আগামী ০৮-০৮-২০২১ তািরেখর মে� বদলী�ত কম ��েল �যাগদান করেবন। অ�থায় বিণ �ত তািরখ �থেক তােক অব�� বেল গ� করা হেব। 

নঃ নাম ও পদবী বত�মান কম ��ল বদলী�ত কম ��ল
১ ২ ৩ ৪

. �মাঃ রজব আলী
িনরাপ�া �হরী

�লা গেবেষণা, �িশ�ণ ও বীজবধ �ন খামার,
সদর�র, িদনাজ�র।

�লা উ�য়ন �বাড �
রাজশাহী �জান, রাজশাহী।

            সরকারী কাজ ও জন�ােথ � এ আেদশ জারী করা হেলা। যা অিবলে� কায �কর হেব।

২৫-৭-২০২১
ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০৩৭.১৭.১০৪/১(৮) তািরখ: ১০ �াবণ ১৪২৮

২৫ �লাই ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হেলা: 
১) িডিভশনাল কে�ালার অব একাউ�স, রাজশাহী।
২) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রং�র অ�ল, রং�র।
৩) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী �জান, রাজশাহী।
৪) কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, �লা উ�য়ন �বাড �, সদর�র, িদনাজ�র।
৫) �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, িদনাজ�র।
৬) �লা উ�য়ন কম �কত�া, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। �লা উ�য়ন �বােড �র ওয়েব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা
হেলা।
৭) িহসাব র�ণ কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।
৮) জনাব �মাঃ রজব আলী, িনরাপ�া �হরী, �লা গেবেষণা, �িশ�ণ ও বীজবধ �ন খামার, সদর�র, িদনাজ�র।
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২৫-৭-২০২১
শা�র বখিতয়ার �মাহা�দ �মন

�শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


