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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-.১৩ তািরখ: 

১৩ জা�য়াির ২০২২

২৯ �পৗষ ১৪২৮

িবষয়: �িষ ম�ণালেয়র ইি�ে�েটড িডিজটাল সািভ �স �ডিলভাির �াটফম � এর �ডেভলপেম� এ� ইমি�েম�শন �কায়ািল� এ�ােসসেম�
িবষয়ক কম �শালায় অংশ�হেনর জ� মেনানয়ন �দান �সে�।

��: ১২.০০.০০০০.০২০.০৭.০৯০.১৯. ৫৯ , তাং ১২ জা�য়ারী, ২০২২ি�ঃ।
        উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, �িষ ম�ণালেয়র ইি�ে�েটড িডিজটাল সািভ �স �ডিলভাির �াটফম � এর �ডেভলপেম�

এ� ইমি�েম�শন �কায়ািল� এ�ােসসেম� িবষয়ক কম �শালা� আগামী ১৬-১৭ জা�য়ারী ২০২২ ি�ঃ তািরখ সকাল ১০.০০ টা হেত িবকাল ৫.০০ টা
পয �� বাংলােদশ �িষ গেবষণা কাউি�ল (িবএআরিস), ফাম �েগট ঢাকার অিডেটািরয়াম �েম ০২ (�ই) িদন �ািপ এক কম �শালার আেয়াজন করা

হেয়েছ।। উ� কম �শালায় িন�বিণ �ত ০৩ (িতন) জন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেলা।
�ঃ নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কম ��হল �মাবাইল ও ই-�মইল  ম��

০১।
ড. সীমা ��

�ক� পিরচালক 
�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা।

০১৭১৮-০৪১৪৩৭
drsimakundu@gmail.com

�ফাকাল পেয়� কম �কত�া

০২। ফািহ�র রহমান শািতল
�লা উ�য়নকম �কত�া

�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা ।

০১৭১৫-৯৭৪৪৩২
frshatil.cdb@gmail.com

িবক� �ফাকাল পেয়� কম �কত�া

০৩।
�মা: মন��ল �দা

�লা উ�য়ন কম �কত�া
�লা উ�য়ন �বাড �

খামারবািড়, ঢাকা ।
০১৭১৭-৪৩০৩৭৩

toni.sharlok@gmail.com
আই� কম �কত�া

১৩-১-২০২২

সিচব 

সিচেবর দ�র 
�িষ ম�ণালয়

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ি� আকষ �ণঃ উপসিচব (অিতির� দািয়�), �শাসন-২ অিধশাখা, �িষ ম�ণালয়

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.১৩/১(৪) তািরখ: ২৯ �পৗষ ১৪২৮

১৩ জা�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

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

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

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



1/16/22, 5:58 PM ডাক (১৬) | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd 2/2

১৩-১-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
 

িসিনয়র িজিনং অিফসার


