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�িষই স�ি�

 
 

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.১০১.১৭.২১ তািরখ: 
১০ �ফ�য়াির ২০২১

২৭ মাঘ ১৪২৭

অিফস আেদশ
     সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, স�সািরত �লা চাষ �ক� (�ফজ-১) (২য় সংেশািধত) এর অথ �ায়েণ আগামী ০৮-১২ মাচ �, ২০২১ ি�ঃ ০৫ (প�চ)
িদন�াপী কম �কত�ােদর  “Government performance Management System (GPMS)  and Quality Cotton
Production” িবষয়ক এক� �িশ�েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ� �িশ�ণ� �লা উ�য়ন �বাড �, সদর দ�র, খামারবািড়, ঢাকায় অ�ি�ত হেব।
অতএব, সংি�� সকলেক আগামী ০৮ মাচ �, ২০২১ ি�ঃ সকাল ৯.০০ ঘ�কায় �লা উ�য়ন �বাড � সদরদ�র,খামারবািড়,ঢাকায় উপি�ত থাকার জ� অ�েরাধ করা
হেলা। 

উে�� �য, বত�মােন কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯) �া� �ভাবজিনত কারেণ সকল �িশ�ণাথ�েদরেক �া�� িবিধ িনি�তকরেণর জ� সব �াব�ায় মা� পিরধানসহ
�া�� �সবা িবভাগক��ক জাির�ত ১৩ দফা িনেদ �শনা অ�সরণ �ব �ক �িশ�েণ অংশ �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি�ঃ �িশ�েণ অংশ�হেনর জ� ৩০(ি�শ) জন 
              কম �কত�ােদর নােমর তািলকা। 

১০-২-২০২১
ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.১০১.১৭.২১/১(১৬) তািরখ: ২৭ মাঘ ১৪২৭

১০ �ফ�য়াির ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

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

৩) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ময়মনিসংহ �জান,ময়মনিসংহ
৪) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী �জান, রাজশাহী
৫) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ব�ড়া �জান, ব�ড়া
৬) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঠা�রগ�ও �জান, ঠা�রগ�ও।



2/10/2021 ডাক (৩) | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd 2/2

৭) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার দ�র, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, যেশার �জান, যেশার
৮) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, �য়াডা�া �জান, �য়াডা�া
৯) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, �ি�য়া �জান, �ি�য়া
১০) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, িঝনাইদহ �জান, িঝনাইদহ
১১) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রা�ামা� �জান, রা�ামা�
১২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রং�র �জান, রং�র
১৩) কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, �লা উ�য়ন �বাড �, ��র, গাজী�র।
১৪) কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, �লা উ�য়ন �বাড �, জগদীশ�র, �চৗগাছা, যেশার
১৫) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, পাহাড়ী �লা গেবষণা �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �, বালাঘাটা, বা�রবান
১৬) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

১০-২-২০২১
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন

�লা উ�য়ন কম �কত�া



m¤úªmvwiZ Zzjv Pvl cÖKí (‡dR-1)(2q ms‡kvwaZ) Gi A_©vq‡b Zzjv Dbœqb †ev‡W©i Kg©KZ©v‡`i  cÖwkÿ‡Yi bv‡gi ZvwjKvt (         

         নয় ) :- 

ZvwiLt 8-12 gvP©,2021wLªt| 

¯’vbt Zzjv Dbœqb ‡evW©, m`i `ßi, XvKv| 

 

µ: 

bs 

Kg©KZ©vi bvg I c`ex Kg©¯’j 

1 W. †gvt ‡gvwgbyj Bmjvg, Da©Zb •eÁvwbK Kg©KZ©v (At `vt) Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

2 wKib gq †`Iqvb, •eÁvwbK Kg©KZ©v cvnvox Zzjv M‡elYv †K›`ª, evjvNvUv, ev›`ievb| 

3 W. Gg Gg Av‡e` Avjx, Da©Zb •eÁvwbK Kg©KZ©v (At `vt) Zzjv M‡elYv †K› ª̀, RM`xkcyi, h‡kvi| 

4 †gvt Avãyj Iqvnve, Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©, iv½vgvwU †Rvb, iv½vgvwU| 

5  gynv¤§` †gvdv¾j †nv‡mb, Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

6  ‡gvnv¤§` †Rvev‡qi Bmjvg ZvjyK`vi,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv M‡elYv †K› ª̀, kÖxcyi, MvRxcyi| 

7 †gvt Rvnv½xi Avjg, Zzjv Dbœqb Kg©KZv© Zzjv Dbœqb †evW©, ivRkvnx †Rvb, ivRkvnx| 

8 †gvt wgRvbyi ingvb,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©, e¸ov †Rvb, e¸ov| 

9  †gvt gvngỳ yj nvmvb,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

10 mvwggv bvmixb,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©, ivRkvnx †Rvb, ivRkvnx| 

11  ‡gvt gvndzRyi ingvb,Dc-cÖKí cwiPvjK Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

12  ‡mwjbv Av³vi,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©, VvKziMuvI †Rvb, VvKziMuvI| 

13 ‡gvt iwKeyj nvmvb miKvi,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©, Kzwóq †Rvb, Kzwóqv| 

14 Gm. Gg. RvwKi web Avjg,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©,h‡kvi ‡Rvb, h‡kvi| 

15 dvwnbyi ingvb kvwZj,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

16 bymivZ Rvnvb,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv M‡elYv †K› ª̀, kÖxcyi, MvRxcyi| 

17 mvwenv †ivKmvbv ,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©, ivRkvnx †Rvb, ivRkvnx| 

18 ‡gv: gbRyiæj û`v ,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

19 ‡gvt ivqnvb KvDmvi,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©, PzqvWv½v †Rvb, PzqvWv½v| 

20 mvwR` Lvb ZvwRb,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©, wSbvB`n †Rvb, wSbvB`n| 

21 ‡gvQvt ‡Rwg Av³vi,Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb †evW©, iscyi ‡Rvb, iscyi| 

22 gynv¤§` Avkivdzj Avjg,KvwiMwi Kg©KZ©v Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

23 ‡gvt Avey Zv‡je †PŠayix,Avuk cÖhyw³we` Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

24 ggZvR †eMg,mnKvix cwiPvjK (Pt`vt) | Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

25 ‡RW Gg ivwKeyj Bmjvg, Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v (Pt`vt)| Zzjv Dbœqb †evW©, gqgbwmsn ‡Rvb, gqgbwmsn  | 

26 cyw¯úKv ivq, Zzjv Dbœqb Kg©KZ©v (Pt`vt)| Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

27 ‡gvt BDbym Avjx,‡dvig¨vb Zzjv M‡elYv †K› ª̀, kÖxcyi, MvRxcyi| 

28 ‡gvt Avãyj KvBqyg f’Bqv, †dvig¨vb Zzjv M‡elYv †K› ª̀, RM`xkcyi, h‡kvi| 

29 Av.b.g Rwni DwÏb,mnKvix exR Zzjv msMÖn I wRwbs Kg©KZ©v| Zzjv M‡elYv †K› ª̀, kÖxcyi, MvRxcyi| 

30 †gvt wmivRyj Bmjvg, mnKvix wRwbs Kg©KZ©v (Pt`vt) | Zzjv Dbœqb ‡evW©,m`i `ßi,          ,  XvKv| 

 
 


