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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 মােক��ং ও িজিনং শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫। 

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.১০.০০১.১৭.২ তািরখ: 

০৩ জা�য়াির ২০২২

১৯ �পৗষ ১৪২৮

অিফস আেদশ

সরকােরর �হীত ‘‘জাতীয় ��াচার �কৗশল’’ বা�বায়েনর অংশ িহেসেব �লা উ�য়ন �বােড �র িবভাগীয় িহসাব-িনরী�া কায ��ম স�দােনর িনিমে�

িন�বিন �ত কম �কত�াগেণর সম�েয় ০২ (�ই) সদ� িবিশ� িনরী�া/িহসাব যাচাই কিম� গঠন করা হেলা।

�.
নং

নাম ও পদবী কিম�েত অব�ান �মাবাইল ন�র

০১
�মাঃ িসরা�ল ইসলাম
সহকারী বীজ�লা সং�হ ও িজিনং কম �কত�া
�লা উ�য়ন �বাড � (স: দ)

আহ�ায়ক ০১৭১৬-২১৪২৩৯

০২
জনাব এম. এম. আ� জাফর, 
িহসাব র�ণ কম �কত�া (অ:দা:)
�লা উ�য়ন �বাড � (স: দ)

সদ� ০১৭১৫-৪২৪৪৯৮

 উপেরা� কিম� পয �ায়�েম �লা উ�য়ন �বােড �র অধীন� সকল �জান এবং ফাম �স�েহর রাজ� ও উ�য়ন বােজেটর অথ �ায়েন বা�বািয়ত কায ��েমর আিথ �ক

িহসাব,বীজ�লা �য়, িজিনং, িবভাগীয় ঋণ, �লাবীজ পিরবহণ/িব�য় সং�া� িহসাব-িনকাশ যাচাই কায ��ম স�দান করেবন। িনরী�া কায ��ম স�দান

কের �িত� অিফেসর জ� �থক �থকভােব �িতেবদন �তির কের িন� �া�রকারী বরাবর দািখল করেবন। িহসাব িনরী�াকালীন সমেয় কিম�েক সািব �ক

সহেযাগীতা �দােনর জ� িনরী�াধীন কায �ালেয়র �ধানেক অ�েরাধ করা হেলা।

৪-১-২০২২

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.১০.০০১.১৭.২/১(৩০) তািরখ: ১৯ �পৗষ ১৪২৮

০৩ জা�য়াির ২০২২

অ�িলিপ সদয় �াতােথ � ও কায �ােথ � ��রন করা হেলা (�জ�তার �মা�সাের নয়) 
 

১) অিতির� পিরচালক (�শাসন ও অথ �), অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 ২) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়, �স�নবািগচা, ঢাকা।

 
৩) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

 
৪) উপপিরচালক, ঢাকা/রং�র/চ��াম/যেশার

 
৫) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
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৬) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালেকর দ�র, �লা গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �

৭) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা �ক� (সকল)
 

৮) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, ঢাকা/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/ব�ড়া/খাগড়াছিড়/রা�ামা�/বা�রবান।/রং�রন/যেশার/�য়াডা�া/িঝনাইদহ/
�ি�য়া/ঠা�রগ�ও।

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

১০) সহকারী বীজ�লা ও িজিনং কম �কত�া (চলিত দািয়�), মােক��ং ও িজিনং শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

১১) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৪-১-২০২২

�মাঃ িসরা�ল ইসলাম

সহকারী বীজ�লা ও িজিনং কম �কত�া (চলিত দািয়�)


