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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�ি�

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০০১.১৮.৩২ তািরখ: 

০৯ মাচ � ২০২৩

২৪ ফা�ন ১৪২৯

িবষয়: িজিনং ও িজিনং আ�সাি�ক মালামাল �েয়র বাজার �� যাচাই �ব �ক দা�িরক �া�িলত �য় ��তকরণ এবং �বল �িত
উপকরেণর পিরমান িনধ �ারণ কিম� গঠন �সে�।

উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য, ২০২২-২৩ �মৗ�েম িসিডিব’র িবিভ� খামার/�ক�স�েহ িজিনং ও িজিনং

আ�সাি�কখােত মালামাল �েয়র লে�� বাজার দর যাচাই �ব �ক দা�িরক �া�িলত �য় ��তকরণ এবং �বল �িত

উপকরেণর পিরমান িনধ �ারেণর জ� িন�িলিখত কম �কত�াগেণর সম�েয় িতন সদ� িবিশ� কিম� গঠন করা হেলা। উে��

�য, উ� কিম�েক আগামী িতন কম � িদবেসর মে� �িতেবদন ��ত �ব �ক সদর দ�ের দািখল করার জ� অ�েরাধ করা

হেলা।

�.
নং

কিম�র সদ�েদর নাম, পদবী ও কম ��ল কিম�েত
অব�ান

১ খ�কার এনা�ল কিবর, কীটপত� িবেষশ�, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা িরিজয়ন, ঢাকা। আ�ায়ক
২ �হা�দ �মাফা�ল �হােসন, িসিনয়র িজিনং অিফসার, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। সদ�
৩ �মাঃ িসরা�ল ইসলাম, �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। সদ�-সিচব

১২-৩-২০২৩

িবতরণ :

১) খ�কার এনা�ল কিবর, কীটপত� িবেষশ�, �লা উ�য়ন 

�বাড �, ঢাকা িরিজয়ন, ঢাকা।

২) িসিনয়র িজিনং অিফসার , মােক��ং ও িজিনং শাখা, �লা 
উ�য়ন �বাড �

৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া, মােক��ং ও িজিনং শাখা, �লা উ�য়ন 

�বাড �

ড. �মা: ফখের আলম ইবেন তািবব

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)
�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০০১.১৮.৩২/১(৮) তািরখ: ২৪ ফা�ন ১৪২৯

০৯ মাচ � ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
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১) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

২) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা অ�ল, ঢাকা

৩) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা �ক� (সকল)
৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

১২-৩-২০২৩

�মাঃ িসরা�ল ইসলাম

�লা উ�য়ন কম �কত�া


