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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০২.০০৭.২০.৩২১ তািরখ: 
১৪ নেভ র ২০২২

২৯ কািতক ১৪২৯

িবষয:় লালা   উ য়নউ য়ন   ব ােডরবােডর   সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত  ( ( িস েজনিস েজন   চাট ারচাট ার ) ) ব া ব ায়নবা ব ায়ন   পিরবী ণপিরবী ণ   কিমকিম
হ ালনাগাদকরণহ ালনাগাদকরণ   সংেগসংেগ।।

      উপ  িবষ য়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, গত ১০ নেভ র ২০২২ তািরেখ আেয়ািজত লা উ য়ন বােডর এিপএ
েমর মািসক সভার িস াে র আেলােক িন বিণত কমকতােদর লা উ য়ন বােডর সবা দান িত িত (িস েজন চাটার)

বা বায়ন পিরবী ণ কিম  হালনাগাদ করা হেলা।

::ন ংনং ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী কিম েত
অব ান

১. ড. মা: গাজী গালাম ম জা, ক  পিরচালক, স সািরত লাচাষ ক  ( ফজ-১)
(২য়সংেশািধত)

আহবায়ক

২. মাঃ মাহ ল হাসান, লা উ য়ন কমকতা,  লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা সদ
৩. সািবহা রাকসানা, লা উ য়ন কমকতা,  লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা সদ

কাযপিরিধকাযপিরিধ : : 
১. পিরবী ণ কিম  মািসকিভি েত পিরবী ণ বক িস া  হণ ও বা বায়ন করেবন;
২. পিরবী ণ িতেবদন িনবাহী পিরচালক বরাবর দািখল করেবন এবং পিরক না শাখায় অ িলিপ িদেবন।
৩. হীত িস া  বা বািয়ত হে  িকনা তা িনয়িমত পযােলাচনা করেবন এবং বা বায়ন িতেবদন িনবাহী পিরচালক
বরাবর দািখল করেবন এবং পিরক না শাখায় অ িলিপ িদেবন।

১৫-১১-২০২২

িবতরণ :
১) ক  পিরচালক, ক  পিরচালক-এর দ র, লা 
উ য়ন বাড
২) লা উ য়ন কমকতা, পিরক না শাখা, লা উ য়ন 
বাড
৩) লা উ য়ন কমকতা, িকউরেম  শাখা, লা উ য়ন 

মাঃ আখতা ামান
িনবাহী পিরচালক (চলিত দািয় )

ফান: ৫৫০২৮৩৫৫
ইেমইল: ed@cdb.gov.bd
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বাড
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১৪ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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) িসিনয়র সহকারী সিচব, মিনটিরং ও িরেপাট শাখা, িষ ম ণালয়

১৫-১১-২০২২
মাঃ মাহ ল হাসান 

লা উ য়ন কমকতা
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