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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।
www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০১.০১৩.১৬.৩২২ তািরখ: 
১০ নেভ�র ২০২১

২৫ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র ত� অিধকার িবষেয় বািষ �ক কম �পিরক�না এর �ফাকাল পেয়� ও িবক� �ফাকাল পেয়� কম �কত�া
হালনাগাদকরণ �সে�।

      উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত, গত ০৮ নেভ�র ২০২১ তািরেখ অ�ি�ত এিপএ �েমর মািসক সভার িস�াে�র আেলােক �লা

উ�য়ন �বােড �র ত� অিধকার িবষেয় বািষ �ক কম �পিরক�না এর �ফাকাল পেয়� ও িবক� �ফাকাল পেয়� িন�বিণ �ত কম �কত�াগেণর

সম�েয় হালনাগাদ করা হেলাঃ

�:নং নাম ও পদবী দািয়� পালন
১. সািবহা �রাকসানা, �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। �ফাকাল পেয়�
২. �মাঃ আ� তােলব �চৗ�রী, �শ ��ি�িবদ, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা িবক� �ফাকাল পেয়�

কায �পিরিধঃ
 

১। ত� অিধকার িবষেয় পিরক�না বা�বায়ন ও ��ায়ন িনেদ �িশকা, ২০২১-২২ অ�সরণ�ব �ক ত� অিধকার কম �পিরক�নার সকল

কায ��ম যথাসমেয় বা�বায়ন করেব;
 

২। ��মািসক িভি�েত অ�গিত �িতেবদন পরবত� মােসর ০২ তািরেখর মে� �িষ ম�ণালেয় ��রেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ

করেব এবং পিরক�না শাখায় অ�িলিপ �দান করেব।
 

৩। অথ � বছেরর মাঝামািঝ সমেয় (১৫ জা�য়ািরর মে�) মাঠ পয �ােয়র কায �ালয়স�েহর ত� অিধকার কম �পিরক�না বা�বায়ন

অ�গিত পয �ােলাচনা করেব এবং উ� অিফসস�হেক ফলাবত�ক �দান করেব।
 

১০-১১-২০২১

িবতরণ :
১) সািবহা �রাকসানা, �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �

 ২) �মাঃ আ� তােলব �চৗ�রী, �শ ��ি�িবদ, �লা উ�য়ন �বাড �
 

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০১.০১৩.১৬.৩২২/১(৩) তািরখ: ২৫ কািত�ক ১৪২৮

১০ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 ২) িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির� দািয়�), মিনটিরং ও িরেপাট � শাখা, �িষ ম�ণালয়

 ৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড � (ওেয়বসাইেট আপেলাড করার জ� অ�েরাধ করা
হেলা)
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১০-১১-২০২১
�মাঃ মাহ��ল হাসান 
�লা উ�য়ন কম �কত�া


