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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয়

�লা উ�য়ন �বাড �

�িশ�ণ শাখা

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৯৬ তািরখ: 

০৪ িডেস�র ২০২২

১৯ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: �াশনাল ি�লস �পাট �াল (এনএসিপ) এর মা�েম জাতীয় দ�তা উ�য়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৭ এর বা�বায়ন ।
��: ০৩.১৪.২৬৯২.৮৭৮.১৪.০০৫.২১.৫২  ২৯ নেভ�র ২০২২ 
   উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, �দশীয় ও আ�জ�ািতক �ম বাজােরর চািহদা অ�যায়ী দ�তা উ�য়ন যথাযথভােব এিগেয়

�নয়ার উে�ে� জাতীয় দ�তা উ�য়ন নীিত ২০২১ বা�বায়েনর জ� জাতীয় দ�তা উ�য়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৭ �ণয়ন করা হেয়েছ ।�ণীত

কম �পিরক�নায় দ�তা উ�য়ন সংি�� অিধদ�র ,সং�া, িশ� দ�তা পিরষদ (আইএসিপ) এবং এনিজও এর কম �পিরক�না অ�� �� করা হয় যা ৩১ �লাই

২০২২ তািরেখ মাননীয় �ধানম�ীর সভাপিতে� অ�ি�ত এনএসিডএ’র গভিন �ং �বােড �র �থম সভায় অ�েমািদত হেয়েছ।বিণ �ত ���াপেট অ�েমািদত
কম �পিরক�না� বা�বায়েনর লে�� সংি�� অংশীজেনর সােথ �ই ধােপ কম �শালা আেয়াজন কের তােদর মতামেতর িভি�েত বা�বায়ন পিরক�না এবং

মিনটিরং �লস �ণয়ন করা হেয়েছ। এমতাব�ায়, কম �পিরক�না বা�বায়ন এবং মিনটিরং করার জ� �লা উ�য়ন �বাড � �থেক িনে�বিণ �ত কম �কত�ােক

�ফাকাল  পাস �ন ও িবক� �ফাকাল পাস �ন িহেসেব মেনানয়ন �দান করা হেলা।

�ঃ নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কম ��ল �মাবাইল ও ই-�মইল ন�র

০১।
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন
িসিনয়র িজিনং অিফসার

(�ফাকাল পাস �ন)

�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা ।

০১৭১১-৩১৪৩৪৮
mdmofazzal1977@gmail.com

০২।
�মাঃ মাহ��ল হাসান
�লা উ�য়ন কম �কত�া

(িবক� �ফাকাল পাস �ন)

�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা ।

০১৭৪৭-২২৫৬৪৬
mahmudul170@gmail.com

৬-১২-২০২২

সদ� 

িনব�ন ও সনদায়ন
জাতীয় দ�তা উ�য়ন ক��প�

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৯৬/১(৩) তািরখ: ১৯ অ�হায়ণ ১৪২৯

০৪ িডেস�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) িসিনয়র িজিনং অিফসার, �িশ�ণ শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

৩) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

৬-১২-২০২২
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�হা�দ �মাফা�ল �হােসন

িসিনয়র িজিনং অিফসার


