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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: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০২.০০৭.২০.৩১৮ তািরখ: 
১০ নেভ�র ২০২১

২৫ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন চাট �ার) বা�বায়ন পিরবী�ণ কিম� হালনাগাদকরণ �সংেগ।
     উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, গত ০৮ 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 �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন চাট �ার) বা�বায়ন
পিরবী�ণ কিম� হালনাগাদ করা হেলা।

�:নং নাম ও পদবী  
 
  

১. ড. �মা: ফখের আলম ইবেন তািবব, অিতির� পিরচালক (�শাসন ও অথ �), �লা উ�য়ন �বাড � আহবায়ক
২. ড. �মা: গাজী �গালাম ম��জা, �ক� পিরচালক, স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১) (২য়সংেশািধত) সদ�
৩. ফািহ�র রহমান শািতল, �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড � সদ�

কায �পিরিধ: 

১. পিরবী�ণ কিম� ��মািসকিভি�েত পিরবী�ণ�ব �ক িস�া� �হণ ও বা�বায়ন করেবন;

২. পিরবী�ণ �িতেবদন িনব �াহী পিরচালক বরাবর দািখল করেবন এবং পিরক�না শাখায় অ�িলিপ িদেবন।

৩. �হীত িস�া� বা�বািয়ত হে� িকনা তা িনয়িমত পয �ােলাচনা করেবন এবং বা�বায়ন �িতেবদন িনব �াহী পিরচালক বরাবর দািখল করেবন
এবং পিরক�না শাখায় অ�িলিপ িদেবন।

১০-১১-২০২১

িবতরণ :
১) ড. �মা: ফখের আলম ইবেন তািবব, অিতির� পিরচালক 
(�শাসন ও অথ �), �লা উ�য়ন �বাড �

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

 ৩) ফািহ�র রহমান শািতল, �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, 
�লা উ�য়ন �বাড �

 

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৩.০২.০০৭.২০.৩১৮/১(৩) তািরখ: ২৫ কািত�ক ১৪২৮

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

১০-১১-২০২১
�মাঃ মাহ��ল হাসান 
�লা উ�য়ন কম �কত�া


