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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: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮.১২৪ তািরখ: 

০৯ িডেস�র ২০২১

২৪ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র রাজ� বােজট এর অথ �ায়েণ �ম �াটফেম � “অনফাম � �ায়াল �ব�াপনা িবষয়ক �িশ�ণ ”।
        উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য, �লা উ�য়ন �বােড �র ২০২১-২২ অথ � বছের রাজ� বােজট এর অথ �ায়েণ আগামী ১৫ িডেস�র, ২০২১

ি�ঃ �রাজ �ধবার িদন�াপী �ম �াটফেম � “অনফাম � �ায়াল �ব�াপনা িবষয়ক” এক� �িশ�েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ� �ম �াটফম � �িশ�েণ

সকাল ১০.০০ ঘ�কায় �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�াসহ অনফাম � �ায়ােলর সােথ সংি�� ০১ (এক) জন মাঠকম�েক যথাসমেয় সং�� থাকার জ� অ�েরাধ

করা হেলা। 

 ID: 885 2236 7959   passcode: 620692

সং�ি�ঃ �িশ�ণ িসিডউল। 

৯-১২-২০২১

�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয় 

(সকল )আপিনসহ অনফাম � �ায়ােলর সােথ সং�� ০১ (এক) জন 
মাঠকম� �ম �াটফম � �িশ�েণ সং�� থাকার জ� অ�েরাধ করা 

হেলা। 

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮.১২৪/১(১০) তািরখ: ২৪ অ�হায়ণ ১৪২৮

০৯ িডেস�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 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) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় (সকল)
 

৪) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (চলিত দািয়�), গেবষণা শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৫) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�), গেবষণা শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

 
৭) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

 

৯-১২-২০২১
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�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

িসিনয়র িজিনং অিফসার


