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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-.২৭১ তািরখ: 

১৩ নেভ�র ২০২২

২৮ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/পিরদ�র/সং�ার আওতাধীন মাঠ পয �ােয়র সকল কায �ালয় ও �কে�র �াংক িহসােবর ত�
স�িলত ডাটােবস ��তকরণ �িশ�েণ �ম �াটফেম � অংশ�হন িনি�তকরণ।

��: ০৭.০০.০০০০.০০০.২৫.২১১.২২-২৯৬ তািরখঃ১২�ন২০২২ ি�ঃ।
     উপ� �� িবষয় ও �ে�া� �ারেকর আেলােক জানােনা যাে� �য,  অথ � িবভােগর এসিপএফএমএস ��া�ােমর আওতায়

বা�বায়নাধীন‘ইম�ভেম�অফ পাবিলক ফাই�াি�য়াল সািভ �েসস �ডিলভারী � ইমি�েমে�শন
অফ BACS and iBAS++ি�ম’ ক��ক ‘Stock Take of Bank Account’সাব মিডউল উ�য়ন করা হেয়েছ। উ� িসে�েম

�-�  দ�র ক��ক �াংক িহসােবর ত� একজন কম �চারী/কম �কত� এি� করেবন এবং সংি�� কায �ালেয়র আয়ন-�য়ন কম �কত�া (িডিডও) তা

অ�েমাদন (Approve)  করেবন ।  iBAS++এর  ‘Stock Take of Bank Account’সাব মিডউেলর ত� এি� কায ��ম

��ুভােব পিরচালনার লে�� মাঠ পয �ােয়র একজন কম �কত�া/কম �চািরেক ও িডিডওগণেক �ম �াটফেম � �িশ�ণ �দােনর িস�া� �হীত হেয়েছ।

�িশ�ণ� আগামী ১৭ নেভ�র ২০২২ ি�ঃ ��র ০১.০০টা-িবকাল ০৪:০০টা অনলাইেন (�ম �াটফম �) অ�ি�ত হেব।উ� �িশ�েণ �লা উ�য়ন

�বােড �র �েত�ক কায �ালয় �থেক িডিডওসহ ০২ জন কম �কত�া/কম �চারীগনেক �ম �াটফেম � সং�� থাকার জ� অ�েরাধ করা হেলা। 

২। উ� �িশ�েণর জ� �লা উ�য়ন কম �কত�া, সািবহা �রাকসানার সােথ �যাগােযাগ করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

১৩-১১-২০২২

িবতরণ :

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

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

৩) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল 
কায �ালয় (সকল )

 
৪) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা 

গেবষণা �ক� (সকল)
 

৫) �লা উ�য়ন কম �কত�া, �িকউরেম� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৭১/১(২) তািরখ: ২৮ কািত�ক ১৪২৯

১৩ নেভ�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)।
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১৩-১১-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
 

িসিনয়র িজিনং অিফসার


