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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: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০১.০১৩.১৬.৩২৭ তািরখ: 
১১ নেভ�র ২০২১

২৬ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন পিরবী�ণ কিম� গঠন �সংেগ।

�:
নং

 
নাম ও পদবী
 

 
ই-�মইল ও �মাবাইল নং
 

 
কিম�েত পদবী
 

১।
 

ড. �মাঃ গাজী �গালাম ম��জা, �ক�
পিরচালক, স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১)

 
mortuza01@yahoo.com

   01921383291
 

 
আহবায়ক
 

২।  �হা�দ �মাফা�ল �হােসন, িসিনয়র িজিনং
অিফসার, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। 

 
mdmofazzal1977@gmail.com

   01747225646
 

 
সদ�
 

 ৩।   �মাঃ মিম�ল ইসলাম, উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া,
  �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। 

 
mominhujur@gmail.com

   01815885672
 

 
সদ�
 

উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, গত০৮ নেভ�র ২০২১ তািরেখ আেয়ািজত �লা উ�য়ন �বােড �র এিপএ �েমর মািসক সভার
িস�াে�র আেলােক িন�বিণ �ত কম �কত�ােদর �লা উ�য়ন �বােড �র অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন িন�বিণ �ত কম �কত�ােদর সম�েয়
পিরবী�ণ কিম� গঠন করা হেলা।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

কায �পিরিধ:
 ১। �িত ��মািসেক অিভেযাগ �লা উ�য়ন �বােড �র �িতকার �ব�াপনা িবষেয় কমপে� ১� পিরবী�ণ করেত হেব এবং উ� পিরবী�েণর

�িতেবদন িনব �াহী পিরচালক বরাবর দািখল করেব এবং পিরক�না শাখায় অ�িলিপ �দান করেব।
 

১১-১১-২০২১

িবতরণ :
১) িসিনয়র িজিনং অিফসার, মােক��ং ও িজিনং শাখা, �লা উ�য়ন 
�বাড �

 

�মাঃ আখতা��ামান
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)
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২) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�), গেবষণা শাখা, 
�লা উ�য়ন �বাড �

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০১.০১৩.১৬.৩২৭/১(২) তািরখ: ২৬ কািত�ক ১৪২৮

১১ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির� দািয়�), মিনটিরং ও িরেপাট � শাখা, �িষ ম�ণালয়
২) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, ওেয়বসাইেট আপেলাড করার জ� বলা হেলা।

১১-১১-২০২১
�মাঃ মাহ��ল হাসান 
�লা উ�য়ন কম �কত�া


