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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: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮.৬৩ তািরখ: 

০৮ মাচ � ২০২২

২৩ ফা�ন ১৪২৮

িবষয়: “Stakeholders Engagement in Sustainable Cotton Production” শীষ �ক কম �শালায়
অংশ�হন �সে� ।

      উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য, �লা উ�য়ন �বােড �র ২০২১-২২ অথ � বছের রাজ� বােজট এর অথ �ায়েণ আগামী ১৫ মাচ � ২০২২ ি�ঃ,

�রাজ ম�লবার সকাল ১০.০০ ঘ�কায় “Stakeholders Engagement in Sustainable Cotton Production” শীষ �ক

এক� কম �শালা �লা উ�য়ন �বাড � সে�লন ক� (৩য় িবি�ং,৬�তলা, ক� নং-৬২১) খামারবািড়, ঢাকা অ�ি�ত হেব।

        উ� কম �শালায় আপনােক যথা সমেয় উপি�ত থাকার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

উে�� �য, বত�মােন কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯) �া� �ভাবজিনত কারেণ সকলেক �া�� িবিধ িনি�তকরেণর জ� সব �াব�ায় মা� পিরধানসহ

মি�পিরষদ িবভাগক��ক জাির�ত িনেদ �শনা অ�সরণ �ব �ক কম �শালায় অংশ �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৮-৩-২০২২

িবতরণ :(কম �শালায় �যাগদােনর জ�) (�জ��তার িভি�েত নয়):

১) �মাঃ ই�ািহম খিলল,  উপেদ�া, ��ীম সীড �কা�ানী িলিমেটড, 

গরীেব �নয়াজ এিভিনউ, �স�র-১৩, উ�রা, ঢাকা।
 ২) সভাপিত,  বাংলােদশ কটন এেসািসেয়শন (আপিনসহ �বাড � 

সদ�েদর িনেয় কম �শালায় অংশ �হেনর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
 

৩) আ�ল কালাম আজাদ, আরমাদা ি�িনং িমল িলিমেটড, 

�তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা।
 ৪) �মাঃহা��র রশীদ, কটন কােন�, বাংলােদশ।

 
৫) �িতিনিধ, �য়ার ি�িনং িমল, মা�ট �াজা, (11-12 th 

Floor), �ট-১০৭/এ, �স�র-৭, উ�র  ঢাকা।
 

৬) �িতিনিধ, লাল তীর এে�া িলঃ, এংকর টাওয়ার, ১০৮ বীর উ�ম 
িস, আর দ� �রাড, ঢাকা।

 
৭) �িতিনিধ, ই�াহািন এে�া িলিমেটড।

 
৮) �মাঃ �গালাম সােবর লাল, সাধারণ স�াদক, কটন িজনাস � 

এেসািসেয়শন, আল মিদনা ই�াি�জ, ১৭ ��ি�ন আহেমদ       
সড়ক, �ি�য়া (আপিনসহ-০৩ জন �িতিনিধ িনেয় কম �শালায় অংশ 

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

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd
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�হেনর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

৯) িনগার �লতানা, পিরচালক, আইিস�, � এম এস এস।
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮.৬৩/১(২) তািরখ: ২৩ ফা�ন ১৪২৮

০৮ মাচ � 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)।
 

৮-৩-২০২২
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

 
িসিনয়র িজিনং অিফসার


