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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-.১০২ তািরখ: 

১০ �ম ২০২২

২৭ �বশাখ ১৪২৯

িবষয়: iBAS++ এর ‘Payment and Expenditure’ মিডউল-িবষয়ক ০১ িদন�াপী �িশ�েণ অংশ�হেণর জ� �লা
উ�য়ন �বােড �র কম �কত�া/কম �চারী মেনানয়ন �সে�।

��: ০৭.০০.০০০০.০০০.২৫.০৪৩.২০.১৫৯০, তািরখঃ ২৪এি�ল ২০২২ি�ঃ।
        উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, এক� গিতশীল, আ�িনক ও �রি�ত আিথ �ক �ব�া �ব �তেনর লে�� অথ � িবভােগর

এসিপএফএমএস ��া�াম িবিভ� কায ��ম পিরচালনা করেছ। �স ধারাবািহকতায় সরকাির সকল কম �কত�া/ কম �চািরেদর �বতন-ভাতািদর িবল অনলাইেন
দািখল ও  EFT(Electronic Fund Transfer)  প�িতেত পিরেশাধ করা হে� এবং অ�া� িবলস�হ পয �ায়�েম অনলাইন িসে�েম

আনয়েনর উে�াগ �নওয়া হেয়েছ। উ� �িশ�ণ� আগামী ১৯ �ম ২০২২ ি�ঃ তািরখ সকাল ০৯.০০ টা হেত িবকাল ০৫.০০ টা পয �� �াব-২ ইনি��উট

অব পাবিলক ফাই�া�, ৮ম তলা, ১ম ১২ তলা ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকায় অ�ি�ত হেব। উ� �িশ�েন অংশ�হেণর জ� �লা  উ�য়ন �বাড � �থেক

িন�বিণ �ত ০২ (�ই) জন কম �কত�া/কম �চারীেক মেনানয়ন �দান করা হেলা।

�ঃ নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কম ��হল �মাবাইল ও ই-�মইল 

০১।
জাফর আলী

উপ-পিরচালক(সঃদঃ)
�লা উ�য়ন �বাড �

খামারবািড়, ঢাকা ।
০১৭১৪-৩০৩৮৮৭

zalibd03@gmail.com

০২।
এম এম আ� জাফর

িহসাব র�ন কম �কত�া (চঃ দাঃ)
�লা  উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা।

০১৭১৫-৪২৪৪৯৮
abuzafor66@gmail.com

১০-৫-২০২২

িবলিকস জাহান িরিম, ��া�াম এি�িকউ�ভ এ� �কা-অিড �েনটর 

(��সিচব) ,অথ �িবভাগ, অথ �ম�ণালয় , ৫ম তলা, শহীদ �েকৗশলী 
ভবন, আইইিব, রমনা, ঢাকা-১০০০।

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.১০২/১(৪) তািরখ: ২৭ �বশাখ ১৪২৯

১০ �ম ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) উপসিচব, �শাসন-৩ অিধশাখা, �িষ ম�ণালয়

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

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

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

১০-৫-২০২২
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�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

িসিনয়র িজিনং অিফসার


