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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয়

�লা উ�য়ন �বাড �

পিরক�না শাখা

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
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�িষই স�ি�

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০২.০০৭.২০.৬০ তািরখ: 

০১ মাচ � ২০২৩

১৬ ফা�ন ১৪২৯

অিফস আেদশ

      উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, �লা উ�য়ন �বােড �র �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন চাট �ার) বা�বায়ন পিরবী�ণ

কিম� িন�বিণ �ত কম �কত�ােদর সম�েয় হালনাগাদ করা হেলা।

�:নং নাম ও পদবী কিম�েত অব�ান
১. ড. �মা: গাজী �গালাম ম��জা, �ক� পিরচালক, স�সািরত�লাচাষ �ক� (�ফজ-১) (২য়সংেশািধত) আহবায়ক
২. �হা�দ �মাফা�ল �হােসন, িসিনয়র িজিনং অিফসার, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা সদ�
৩. �মাঃ মাহ��ল হাসান, �লা উ�য়ন কম �কত�া,  �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা সদ�

 কিম�র কায �পিরিধ িন��প:

ক.কিম� �লা উ�য়ন �বােড �র সদর দ�েরর িস�েজন� চাট �াের উি�িখত কায ��ম/�সবাস�হ শাখা হেত �দান করা হে� িকনা �স িবষেয় ��মািসক

িভি�েত পিরবী�ণ করেব এবং এ সং�া� �িতেবদন �ণয়ন�ব �ক দািখল করেব; 

খ. কিম� �সবা�দান �িত�িত পিরবী�ণ ও বা�বায়ন কিম�র িস�া� বা�বায়েনর িবষয়� মিনটর করেব; 

গ. �সবা�দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর সকল কায ��মস�হ ল��মা�া অ�সাের বা�বায়ন কায ��ম মিনটিরং করেব; 
ঘ.িনয়িমত  �সবা�দান �িত�িত �সবা ব� হালনাগাদ কায ��ম মিনটিরং করেব;

ঙ.কিম� আওতাধীন মাঠ কায �ালয়স�েহর (আ�িলক ও খামারস�েহর) সম�েয় ��মািসক িভি�েত �সবা �দান �িত�িত িবষেয় সভা আেয়াজন এবং

�সবা �দান �িত�িত হালনাগােদর �ব�া �হণ করেব; 

চ.�িত িতনমােস একবার কিম�র সভা আেয়াজন এবং কম �পিরক�নার সকল কায ��মস�হ ল��মা�া অ�সাের বা�বায়ন অ�গিত উপ�াপন ও

পয �ােলাচনা করেব;

ছ. �িষ ম�ণালেয় এবং িসিডিব’র পিরক�না শাখায় ��মািসক বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন ��রণ করেব;
জ.অথ �বছর �শেষ ১০ �লাই তািরেখর মে� �লা উ�য়ন �বােড �র সদর দ�েরর �সবা�দান �িত�িত কম �পিরক�নার ���ািয়ত �িতেবদন

�মাণকসহ িসিডিব’র পিরক�না শাখায় ��রণ করেব এবং অিফস �ধােনর অ�েমাদন �হণ কের ১৫ �লাই তািরেখর মে� �মাণকসহ �িষ

ম�ণালেয় ��রণ করেব;

ঝ.অথ �বছর �শেষ আওতাধীন মাঠ কায �ালয়স�হ (আ�িলক ও খামারস�হ) ক��ক দািখল�ত �ব �বত� অথ �বছেরর �সবা�দান �িত�িত কম �পিরক�নার

�মাণকস�হ যাচাই কের �ড়া� ন�র �দান করা এবং এিপএ ��ায়নকারী কম �কত�ার িনকট �ড়া� ��ায়ন �িতেবদন ��রণ ।

০২।  এত�ারা ১৪ নেভ�র ২০২২ তািরেখর  ১২.০৭.০০০০.১০৩.০২.০০৭.২০.৩২১ সং�ক অিফস �ারক� বািতল করা হেলা।

১-৩-২০২৩

ড. �মা: ফখের আলম ইবেন তািবব
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িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০২.০০৭.২০.৬০/১(৬) তািরখ: ১৬ ফা�ন ১৪২৯

০১ মাচ � ২০২৩

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল:
১) অিতির� পিরচালক (স�সারণ ও গেবষণা) (চলিত দািয়�), অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

২) উপসিচব , মিনটিরং ও িরেপা� �ং শাখা, �িষ ম�ণালয়

৩) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

৪) িসিনয়র িজিনং অিফসার , মােক��ং ও িজিনং শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৫) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৬) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ)

১-৩-২০২৩

�মাঃ মাহ��ল হাসান
�লা উ�য়ন কম �কত�া


