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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�িশ�ণ শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮.৫৫ তািরখ: 
২৭ �ম ২০২১

১৩ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: ২০২০-২১ অথ �বছের রাজ� বােজেটর অথ �ায়েন �লা গেবষণা খামাের ০১ (এক) িদন�ািপ কম �শালার আেয়াজন �সে� ।
       উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য, ২০২০-২১ অথ � বছের রাজ� বােজেটর অথ �ায়েন �লা  গেবষণা, স�সারণ ও বাজারজাতকরণসহ
এতদসংি�� িবিভ� িবষেয় সম�া িচি�তকরণ ও উ�রেণর িদক িনেদ �শনার �েয়াজেন �লা উ�য়ন �বােড �র কম �কত�া, িব�ানী, স�সারণকম�, �লা
গেবষণা, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও �বহােরর সােথ সংি�� �িত�ােনর �িতিনিধ সম�েয় �লা গেবষণা খামাের ১০০ জন উপি�হিতেত ০১ (এক)
িদন�াপী কম �শালা অ�ি�ত হেব । এতদসংেগ সং�� �য় িবভাজন, ল��মা�া এবং িন�বিণ �ত িনেদশ �না অ�যায়ী কম �শালার কায ��ম বা�বায়ন করেত
হেব। কম �শালা বা�বায়েনর জ� বরা��ত অেথ �র অিতির� �য় করা যােব না ।
কম �শালা সং�া� িনেদ �শনা :

১ । �িত� কম �শালায় ১০০ জন অংশ�হনকারীর উপি�িত িনি�ত করেত হেব। 

২ । Mutimidia Projector, Power Point Presentation এর মা�েম কম �শালার িবিভ� িবষয় উপ�হাপন করেত হেব এবং
সংি�� িবষেয় দ�তা স�� িবেশষ� পয �ােয়র কম �কত�ােদর িরেসাস � পারসন িহসােব রাখেত হেব ।

৩। ০১ (এক) িদন�ািপ কম �শালায় �প িভি�ক সম�া ও সমাধান িচি�ত কের িদকিনেদ �শনা ��ত করেত হেব । সং��  িবভাজন  অ�যায়ী কম �শালার
জ� �য় করেত হেব ।

৪ । কম �শালা অ��ােন �যাগদানকারীগেণর তািলকা সংি�� দ�ের সংর�ণ করেত হেব ।

৫ । কম �শালা অ��ােনর �শেষ ত�ািদ ও অংশ�হনকারীেদর �িতি�য়াসহ িব�ািরত �িতেবদন িনবাহ� পিরচালক বরাবের ��রণ করেত হেব ।

৬ । কম �শালার অ��ােনর �ানার ও সাম�ীেত �লা উ�য়ন �বােড �র রাজ� বােজেটর অথ �ায়েন নাম উে�খ থাকেত হেব ।

সং�ি�ঃ বণ �নামেত।

২৭-৫-২০২১

িবতরণ :
১) কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, 
�লা উ�য়ন �বাড �, ��র, গাজী�র।

 ২) কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, 
�লা উ�য়ন �বাড �, জগদীশ�র, �চৗগাছা, যেশার

 ৩) কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, 
�লা উ�য়ন �বাড �, সদর�র, িদনাজ�র

 

ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮.৫৫/১(২১)
১৩ �জ�� ১৪২৮
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তািরখ: ১৩ �জ�� ১৪২৮

২৭ �ম ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় (সকল)
২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয় (সকল )
৩) �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, �ধান �ব�ািনক কম �কত�ার দ�র, �লা গেবষণা �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �, মািহগ�, রং�র
৪) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, পাহাড়ী �লা গেবষণা �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �, বালাঘাটা, বা�রবান
৫) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৬) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)

২৭-৫-২০২১
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

�লা উ�য়ন কম �কত�া


