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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয়

�লা উ�য়ন �বাড �

�ক� পিরচালেকর দ�র, �লা গেবষণা উ�য়ন ও ��ি�

হ�া�র �ক�

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

�িষই স�ি�

ন�র ১২.০৭.০০০০.৯২২.০৬.০০১.২১.১৭ তািরখ: 

০৮ মাচ � ২০২৩

২৩ ফা�ন ১৪২৯

সভার �না�শ

িবষয়: “�লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র” �ক� (১ম সংেশািধত) এর �ক� বা�বায়ন কিম�র (িপআইিস) ৬� সভা

আেয়াজন �সংেগ।

           সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, “�লার গেবষণা উ�য়ন ��ি� হ�া�র” �ক�� (১ম সংেশািধত) ৭২৪৫.০০ ল� টাকা

�া�িলত �ােয় �লাই ২০২০ হেত �ন ২০২৫ �ময়াদকােল বা�বায়েনর জ� �নীত হয়। উ� �কে� ২০২২-২৩ অথ � বছের এিডিপ বরা�

১৮৪১.০০ ল� (আঠােরা �কা� একচি�শ ল�) টাকা। �কে�র আওতায় চলিত ২০২২-২৩ অথ � বছের �িহত কায ��েমর অ�গিত
পয �ােলাচনার জ� �ক� বা�বায়ন কিম�র ৬� সভা অ��ােনর �েয়াজন। আগামী ১৬/০৩/২০২৩ ইং তািরখ �রাজ �হ�িতবার িবকাল

২.০০ ঘ�কায়, �লা উ�য়ন �বােড �র িন��া�রকারীর সভাপিতে�, অ� দ�েরর ৬� তলার সে�লন কে� (৩য় িবি�ং, খামারবািড়,

ঢাকা) �ক� বা�বায়ন কিম�র সভা অ�ি�ত হেব। �ক� বা�বায়ন কিম�র স�ািনত সকল সদ�েদর উ� সভায় অংশ�হেণর জ�

অ�েরাধ করা হেলা। 

সভায় আেলাচ��চী :

১।     �কে�র সংি�� পিরিচিত, উে�� ও ল�� 
২।     �কে�র �ল কায ��মস�হ

৩।    িবগত িপআইিস সভার কাযিববরণীর �পািরশস�হ ও এর বা�বায়ন অ�গিত

৪।     �কে�র ২০২২-২৩ অথ � বছেরর এিডিপ বা�বায়েনর অ�গিত পয �ােলাচনা

৫।     �কে�র অধীন িবিভ� গণ�ত� িবভাগ ক��ক িনম �াণ ও �মরামেতর কােজর অ�গিত
৬।    �য় পিরক�না

৭।     িবিবধ।

৮-৩-২০২৩
ড. �মা: ফখের আলম ইবেন তািবব

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
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১) অিতির� সিচব, পিরক�না অ�িবভাগ, �িষ ম�ণালয়। উ� সভায় অংশ�হেণর িনিমে� একজন �িতিনিধ ��রেণর জ� অ�েরাধ করা

হেলা।

২) �ধান �পিত, �াপত� অিধদ�র। উ� সভায় একজন �িতিনিধ অংশ �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।
৩) ��-�ধান, ফসল উইং, পিরক�না কিমশন। উ� সভায় একজন �িতিনিধ অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৪) অিতির� পিরচালক (স�সারণ ও গেবষণা) (চলিত দািয়�), অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

৫) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, �প� সােক�ল, গণ�ত� অিধদ�র, ঢাকা।

৬) িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� স�দ িবভাগ, এেলনবািড়, ঢাকা।
৭) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

৮) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালেকর দ�র, �লা গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �

৯) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, �ক� পিরচালেকর দ�র, �লা গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �

১০) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�), গেবষণা শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

১১) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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


