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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 �শাসন শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫। 
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�িষই স�ি�

 

 

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.০৮.০০২.১৩.২১৮ তািরখ: 

১৫ িডেস�র ২০২১

৩০ অ�হায়ণ ১৪২৮

অিফস আেদশ

        অথ � ম�ণালেয়র ১৭-০৩-৭৯ ইং তািরেখর এস আরও-৬১-এল/৭৯, এমএফ/আর-II/এল-১/৭৮-৭৯, ১৫-০৭-৯৯ ইং তািরেখর �ারক নং-অম/অিব/

বাউ-১/িবিবধ-৩০/৯৯/১২০৭ �মাতােবক �লা উ�য়ন �বােড �র িন�বিণ �ত কম �কত�াগণ অিজ�ত �� �া�তার সনদসহ আেবদন করায় ত�েদর নােমর পােশ
উি�িখত তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদেনর �াি� িবেনাদন ��সহ ১ (এক) মােসর �ল �বতেনর সমপিরমাণ অথ � �াি� িবেনাদন ভাতা ম�র করা হেলা।

�.নং নাম, পদবী ও কম ��ল ��র �ময়াদ (১৫ িদন) �ল �বতন
১ ২ ৩ ৪

১. �মাঃ ফজেল রা�ী 
�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া
�লা উ�য়ন �বাড �, ঠা�রগ�ও �জান, ঠা�রগ�ও।

১৪/১২/২০২১ হেত ২৮/১২/২০২১ ি�ঃ পয ��
পরবত� �া�তার তািরখ

১৪/১২/২০২৪ ি�ঃ।

৬০৮৪০/- 
(ষাট হাজার আটশত চি�শ) মা�।

২. এ �ক এম হা�ন-অর-রিশদ
কটন এে�ানিম�
�লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজবধ �ণ খামার
সদর�র, িদনাজ�র।

১৩/০২/২০২২ হেত ২৭/০২/২০২২ ি�ঃ পয ��
পরবত� �া�তার তািরখ

১৩/০২/২০২৫ ি�ঃ।

৪৭৬০০/-
(সাতচি�শ হাজার ছয়শত চি�শ) মা�।

৩. �মাঃ আ�ল ওয়াহাব
কটন এে�ানিম�
�লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজবধ �ণ খামার
��র, গাজী�র।

১০/০২/২০২২ হেত ২৪/০২/২০২২ ি�ঃ পয ��
পরবত� �া�তার তািরখ

১০/০২/২০২৫ ি�ঃ।

৪৯৯৮০/-
(উনপ�াশ হাজার নয়শত আিশ) মা�।

৪. এ িব এম মাহ�দ হাসান
িসিনয়র সীড ��াডাকশন অিফসার
�লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।

১৬/০১/২০২২ হেত ৩০/০১/২০২২ ি�ঃ পয ��
পরবত� �া�তার তািরখ

১৬/০১/২০২৫ ি�ঃ।

৪৭৬০০/-
(সাতচি�শ হাজার ছয়শত চি�শ) মা�।

৫. �মাহা�দ �জাবােয়র ইসলাম তা�কদার
কটন এে�ানিম�
�লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজবধ �ণ খামার
জগদীশ�র, �চৗগাছা, যেশার।

০৫/০১/২০২২ হেত ১৯/০১/২০২২ ি�ঃ পয ��
পরবত� �া�তার তািরখ

০৫/০১/২০২৫ ি�ঃ।

৪৭৬০০/-
(সাতচি�শ হাজার ছয়শত চি�শ) মা�।

১৫-১২-২০২১
�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.০৮.০০২.১৩.২১৮/১ তািরখ: ৩০ অ�হায়ণ ১৪২৮

১৫ িডেস�র ২০২১
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অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 

১) িডিভশনাল কে�ালার অব একাউ�স, রং�র িবভাগ, রং�র।
 

২) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রং�র অ�ল, রং�র
 ৩) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়, িহসাব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা-১০০০।

 
৪) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয়, রং�র।

৫) কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ণ খামার, ��র, গািজ�র/জগদীশ�র, �চৗগাছা, যেশার/ সদর�র, িদনাজ�র।
 

৬) জনাব �মাঃ ফজেল রা�ী, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, ঠা�রগ�ও �জান, ঠা�রগ�ও।
 ৭) জনাব এ �ক এম হা�ন-অর-রিশদ, কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজবধ �ণ খামার, সদর�র, িদনাজ�র।

 
৮) জনাব �মাঃ আ�ল ওয়াহাব, কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজবধ �ণ খামার, ��র, গাজী�র।

৯) জনাব এ িব এম মাহ�দ হাসান, িসিনয়র সীড ��াডাকশন অিফসার, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।
 

১০) জনাব �মাহা�দ �জাবােয়র ইসলাম তা�কদার, কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজবধ �ণ খামার, জগদীশ�র, �চৗগাছা,
যেশার।

 
১১) �জলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, িদনাজ�র �জলা, িদনাজ�র।

১২) উপেজলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, ��র, গািজ�র/�চৗগাছা, যেশার।
 

১৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া (আইিস� শাখা), �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধসহ)।
 ১৪) িহসাব র�ণ কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।

 

১৫-১২-২০২১

শা�র বখিতয়ার �মাহা�দ �মন

�শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


