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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 গেবষণা শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৬.০১.০০১.১৭.৩৪ তািরখ: 

২৮ মাচ � ২০২২

১৪ �চ� ১৪২৮

িবষয়: ২০২১-২২ �মৗ�েমর সম�িম ও পাহািড় �লার আভ��রীণ গেবষণা পয �ােলাচনা কম �শালায় অংশ�হণ �সে�।
উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, �লা উ�য়ন �বােড �র রাজ� বােজেটর অথ �ায়েন চলিত ২০২১-২২ �মৗ�েমর সম�িম ও পাহািড় �লার

গেবষণা কায ��েমর অ�গিত পয �ােলাচনা ও আগামী ২০২২-২৩ �মৗ�েমর গেবষণা কম ��চী �ড়া� করার উে�ে� আভ��রীণ গেবষণা পয �ােলাচনা

কম �শালা আগামী ২০-২১ এি�ল ২০২২ ি�ঃ �রাজ �ধবার ও �হ�িতবার সকাল ৯.০০ ঘ�কায় �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা-�ত অ�ি�ত

হেব। সংি�� িব�ানী ও কম �কত�ােদর আগামী ১০ এি�েলর মে� ত�েদর িনজ িনজ গেবষণার �িতেবদন �লা উ�য়ন �বােড �র উে�িখত �মইল

ন�র�েলােত (ড. �মাঃ �মািম�ল ইসলাম ই-�মইল; mominulcdb@gmail.com,ড. �মাঃ কাম�ল ইসলাম ই-

�মইল;islam.mdkamrul@gmail.com ড. �মাঃ ফখের আলম ইবেন তািবব ই-�মইল: tabibfai@gmail.com)

��রেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা। সংি�� িব�ানী ও কম �কত�াগণেক আগামী এি�ল, ২০ তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ�কায় �েয়াজনীয় কাগজপ� ও

�িতেবদনসহ �লা উ�য়ন �বােড �র সে�লন �কে� অংশ�হণ কের কম �শালােক সফল করার জ� অ�েরাধ করা হেলা। উে�� �য,  আভ��রীণ

গেবষণা পয �ােলাচনা কম �শালার যাবতীয় �য় �লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক� হেত �মটােনা হেব। সং�ি�: অংশ�হণকারীেদর তািলকা।

 
  

২৮-৩-২০২২

িবতরণ :

১) অিতির� পিরচালক (�শাসন ও অথ �), অিতির� পিরচালক-এর 
দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

 
২) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

 
৩) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালেকর দ�র, �লা গেবষণা উ�য়ন 

ও ��ি� হ�া�র �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৪) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

 
৫) সকল শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, সদর দ�র।

 
৬) উপপিরচালক, ঢাকা/রং�র/চ��াম/যেশার

 
৭) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, ঢাকা/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/ব�ড়া/
খাগড়াছিড়/রা�ামা�/বা�রবান।/রং�রন/যেশার/�য়াডা�া/

িঝনাইদহ/�ি�য়া/ঠা�রগ�ও।
 

৮) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা 

�ক� (সকল)
 

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd
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৯) �মাঃ জাহা�ীর আলম, উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া,, 

চাপাইনবাবগ�, রাজশাহী।
 

১০) ইসরাত আহে�দ, �লা উ�য়ন কম �কত�া, যেশার �জান, যেশার।
 

২৮-৩-২০২২

ড. �মাঃ �মািম�ল ইসলাম 
 

উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


