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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: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০২১.১৮.১১৫ তািরখ: 
০৫ আগ� ২০২১

২১ �াবণ ১৪২৮

অিফস আেদশ

           �লা উ�য়ন �বাড �, সদর দ�েরর ২২ িডেস�র ২০২০ তািরেখর ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০২১.১৮.৩০২ সং�ক �ারক পে�র মা�েম জনাব সািজদ
খান তািজন, �লা উ�য়ন কম �কতা, িঝনাইদহ �জান, িঝনাইদহ-�ক পরবত� িনেদ �শ না �দয়া পয �� �লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র শীষ �ক �ক� এর
অধীন �লা গেবষণা �ক� আমতলী, বর�না কায �ালেয় সামিয়কভােব দািয়� পালেনর জ� �� করা হয়। ২০২১-২২ �মৗ�েম �লা চাষ স�সারণ �জারদার
করার লে�� এবং িঝনাইদহ �জােন বত�মােন �কান �লা উ�য়ন কম �কাত�া না থাকায় উপপিরচালক, ষেশার িরিজয়ন, ষেশার এর ��ােবর ��ি�েত বিণ �ত
�কে� সামিয়কভােব ��করেণর আেদশ �ত�াহার �ব �ক জনাব সািজদা খান তািজন, �লা উ�য়ন কম �কতা-�ক তার �ল কম ��ল িঝনাইদহ �জােন দািয়�
পালেনর জ� �� করা হেলা। সংি�� কম �কত�া আগামী ১১-০৮-২০২১ তািরেখর মে� িঝনাইদহ �জানাল কায �ালেয় �যাগদান করেবন।
            
            সরকারী কাজ ও জন�ােথ � এ আেদশ জারী করা হেলা। যা অিবলে� কায �কর হেব।

৫-৮-২০২১
ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০২১.১৮.১১৫/১(৬) তািরখ: ২১ �াবণ ১৪২৮

০৫ আগ� ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) উপপিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, ষেশার িরিজয়ন, ষেশার।
২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, িঝনাইদহ �জান, িঝনাইদহ।
৩) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালেকর দ�র, �লা গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) �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।
৫) িহসাব র�ণ কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।
৬) জনাব সািজদ খান তািজন, �লা উ�য়ন কম �কতা, িঝনাইদহ �জান, িঝনাইদহ (�লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র শীষ �ক �ক� এর
অধীন �লা গেবষণা �ক� আমতলী, বর�না কায �ালেয় সামিয়কভােব কম �রত)।

৫-৮-২০২১
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শা�র বখিতয়ার �মাহা�দ �মন
�শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


