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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।
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�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.৭৬.০০১.২২.২২১ তািরখ: 

১৮ �সে��র ২০২২

৩ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র ৫০ বছর �িত� উদযাপন উপলে�� অভ�থ �না ও সাজস�া িবষয়ক উপকিম� গঠন ।
     উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য, জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �দেশ �লাচাষ �ি�র লে�� ১৯৭২ সােলর ১৪ িডেস�র �িষ

ম�ণালেয়র অধীন �লা উ�য়ন �বাড � গঠন কেরন। ব�ব�র �িতি�ত �লা উ�য়ন �বাড � আগামী ১৪ িডেস�র, ২০২২ ি�ঃ তািরেখ ৫০ বছর �ণ � হেব। উ�

�হীত কম ��চী পালেনর লে�� �লা উ�য়ন �বাড � িন�বিণ �ত কম �কত�ােদর সম�েয় এক� অভ�থ �না ও সাজস�া িবষয়ক উপকিম� গঠন করা হেলা:

�ঃ নং  নাম ও পদবী কিম�েত অব�ান
১. ড. �মা: গাজী �গালাম ম��জা, �ক� পিরচালক

খামারবািড়, ঢাকা।
আ�ায়ক

 
২. ড. �মাঃ তাসিদ�র রহমান, বীজ উৎপাদন িবেশষ�

ঢাকা অ�ল, ঢাকা। 
সদ�

৩. রনিজৎ �মার �ভৗিমক, উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (��ষণ)
খামারবািড়, ঢাকা।

সদ�

৪. �মাঃ রায়হান কাউসার, �লা উ�য়ন কম �কত�া
ঢাকা �জান, ঢাকা।

সদ�

৫. �ি�কা রায়, �লা উ�য়ন কম �কত�া(চঃদাঃ)
খামারবািড়, ঢাকা।

সদ�

৬. শারিমন আ�ার তািনয়া, অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক
খামারবািড়, ঢাকা।

সদ�

কিম�র কায �পিরিধঃ

১। িসিডিবর ৫০ বষ ��িত� উপলে�� আেয়ািজত অ��ান স�েহ �েয়াজনীয় দাওয়াত প� �তরী ও িবতরন, আেলাক স�া, �ল �ারা ��জ স�া, �েলর �তারা

ও আগত অিতিথেদর অভ�থ �না কােজ িনব �াহী পিরচালক ও বা�বায়ন কিম�র আ�বায়েকর পরামশ ��েম �ব�া �হন করেবন।

২। িনব �াহী পিরচালক ও বা�বায়ন কিম�র আ�ায়েকর পরামশ ��েম অভ�থ �না ও সাজ স�া িবষেয় িবিভ� কায ��ম �হন ও বা�বায়ন করেবন।
৩। অভ��থনা ও সাজ স�া িবষেয় �েয়াজনীয় অথ � উপকিম�র সােথ অেথ �র চািহদা িনধ �ারন করেবন এবং িনব �াহী পিরচালেকর   অ�েমাদন�েম �য়

করেবন এবং িহসাব সংর�ণ করেবন।

৪। কিম� িনয়িমতভােব অভ�থ �না ও সাজ স�া িবষেয বা�বায়ন কিম� ও িনব �াহী পিরচালকেক অবিহত করেবন।

১৯-৯-২০২২

িবতরণ :

১) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 

২) বীজ উৎপাদন িবেশষ�, ঢাকা অ�ল, ঢাকা।
 

�মাঃ আখতা��ামান
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)



9/22/22, 11:35 AM ডাক (২৭) | অিফস ব�ব�াপনা

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

৩) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, �ক� পিরচালেকর দ�র, �লা 

গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া, ঢাকা �জান, ঢাকা।
 ৫) �লা উ�য়ন কম �কত�া (চলিত দািয়�), �ক� পিরচালেকর দ�র, 

�লা গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �

৬) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, খামারবািড়, ঢাকা।
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.৭৬.০০১.২২.২২১/১(২) তািরখ: ৩ আি�ন ১৪২৯

১৮ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) �ি�গত সহকারী, িনব �াহী পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

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

১৯-৯-২০২২
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

 
িসিনয়র িজিনং অিফসার


