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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-.৯১ তািরখ: 
২৮ অে�াবর ২০২১

১২ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: iBAS++এ উ�য়ন বােজট বা�বায়ন-িবষয়ক �িশ�েণ অংশ�হেনর জ� �ক� পিরচালক ও উ�য়ন বােজট বা�বায়েনর
সে� স�� �কে�র কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান।

��: ০৭.০০.০০০০.০০০.২৫.০৪২.২০.৯৭৩ ,তািরখঃ ২৫ অে�াবর ২০২১ি�ঃ
  উপ� �� িবষয় ও �ে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, এক� িডিজটাল ও আ�িনক আিথ �ক �ব�া �ব �তেনর লে�� অথ � িবভােগর এসিপএফএমএস ��া�াম
কায ��ম পিরচালনা করেছ। SPFMS ��া�ােমর আওতায় ই�ভেম� অব পাবিলক ফাই�াি�য়াল সািভ �স �ডিলভাির � ইমি�েমে�শন অব BACS
& iBAS ++ এর অধীেন Integrated Budget and Accounting System এর (iBAS++) এর উ�য়ন বােজট বা�বায়ন
মিডউেল �ক� পিরচালক ও উ�য়ন বােজট বা�বায়েনর সে� স�ৃ� ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/সং�ার কম �কত�ার জ� ০১ (এক) িদন�াপী �িশ�ণ
আেয়াজেনর িস�া� �হীত হেয়েছ। উ� �িশ�ণ� আগামী ০৪ নেভ�র, ২০২১ ি�ঃ তািরেখ সকাল ০৯:০০ ঘ�কা হেত িবকাল ০৫:০০ ঘ�কা পয ��
ইনি��উট অব পাবিলক ফাই�া� (১ম ১২ তলা সরকাির অিফস ভবেনর ৮ম তলায়, �স�ন বািগচা)-এর কি�উটার �ােব অ�ি�ত হেব। উ� �িশ�েণ
�লা উ�য়ন �বাড � �থেক িন�বিণ �ত  কম �কত�া/ কম �চািরেক মেনানয়ন �দান করা হেলা।

�ঃ
নং

কম �কত�া/কম �চািরর নাম ও
পদবী

�কে�র নাম �মাবাইল ও ই-�মইল ন�র

০১।
ড. �মাঃগাজী �গালাম

ম��জা
�ক� পিরচালক

 স�সািরত �লা চাষ �ক� (�ফজ-১) (২য় সংেশািধত) শীষ �ক
�ক�।

০১৯২১-৩৮৩২৯১
mortuzao1@gmail.com

০২।
�মাঃ রিক�ল হাসান

��ার িকপার
০১৯০২-৯২৭২৫৩

০৩।
ড. সীমা ��

�ক� পিরচালক
�লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক� । ০১৭১৮-০৪১৪৩৭

drsimakundu@gmail.co
m

০৪।
�মাঃ রিফ�ল ইসলাম
��ার কাম- িফ��ান

০১৭১২৯১৬৫৯৪

০৫।
ড. �মাঃ কাম�ল ইসলাম

�ক� পিরচালক
এনহ�াি�ং ক�াপািস� ইন কটন ভ�ারাই�স �ডেভলপেম�

কািরগির �ক� ।
০১৭৭১-২৫৯৯০৯

islam.mdkamrul@gmail
.com

০৬।
�মাঃ �সিলম �হােসন
�ব�ািনক সহকারী

০১৭১৬-৬৫৬০০৭

২৮-১০-২০২১

আ�ল বাশার �হা�দ আমীর উি�ন, িসিনয়র ফাংশনাল পরামশ �ক 
(উপসিচব),��নেদিনং পাবিলক ফাই�াি�য়াল �ােনজেম�  
��া�াম � এনাবল সািভ �স �ডিলভাির (SPFMS) অথ � িবভাগ, অথ � 
ম�ণালয় আই ই িব, ভবন (৫ম তলা), রমনা, ঢাকা-১০০০।

ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

১২ কািত�ক ১৪২৮
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�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৯১/১(৪) তািরখ: ১২ কািতক ১৪২৮

২৮ অে�াবর ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

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

৩) �ক� পিরচালক (অিতির� দািয়�), এনহানিসং ক�াপািস� ইন কটন ভ�ারাই�স �ডেভলপেম� �ক�
৪) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)

২৮-১০-২০২১
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
িসিনয়র িজিনং অিফসার


