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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 মিনটিরং শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
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�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.০০১.১৭-.২৫ তািরখ: 

২১ �ন ২০২২

৭ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: চলিত ২০২২-২৩ �মৗ�েম �লা চােষর ল��মা�া অজ�ন সং�া� ।

      চলিত ২০২২-২৩ �মৗ�েম �লা উ�য়ন �বাড � ক��ক ৪৬ হাজার �হ�র জিমেত �লা চাষ ল��মা�া িনধ �ারন করা হেয়েছ। এ

ছাড়াও রাজ� ও উ�য়ন বােজেটর আওতায় �দশ �ণী, পা� �িসেপটরী িরসাচ �, অন-ফাম � �ায়ালসহ নানািবধ কায ��েমর ল��মা�া

যথারীিত িনধ �ারন করা হেয়েছ। গেবষণা খামার/�ক� স�েহ গেবষণা �মৗল ও িভি� বীজ উৎপাদেনর ল��মা�াও ইেতামে� ��রণ

করা হেয়েছ। কায ��মস�হ বা�বায়েনর সকল ��িত স�� �হন করা হেয়েছ। �লা চািষেদর সােথ সাব ��িণক �যাগােযাগ র�া

কের িনিবড় পয �েব�েনর মা�েম সমেয়ােপােযাগী ও �েয়াজনীয় পরামশ � �দান কের িবঘা �িত কমপে� ১৬ মণ ফলন িনি�ত

করেত হেব । আস� ২০২২-২৩ �মৗ�েমর �লা চাষ,�লা গেবষণা ও বীজ উৎপাদেনর ল��মা�া অজ�েনর জ� অ� �বােড �র সকল

কম �কত�া/কম �চারীেক অব�ই �-� কম ��েল অব�ান জ�রী।কম ��েল সাব ��িনক অব�ান �িতত ল��মা�া অজ�ন িক�েতই স�ব

নেহ । কােজই �লা উ�য়ন �বােড �র মাঠ পয �ােয়র সকল কম �কত�া/কম �চারীেক সাব ��িনক ভােব কম ��েল উপি�ত �থেক

স�সারণ,গেবষণা ও বীজ উৎপাদন কাজ স�� করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা। �লা উ�য়ন �বােড �র মাঠ পয �ােয়র

সকল কম �কত�া কম �চারীেক আগামী ৩০ অে�াবর,২০২২ ি�ঃ পয �� সাব ��িনক ভােব কম ��েল উপি�ত �থেক কায ��মস�হ

বা�বায়ন করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা । �কবল মা� জ�রী �েয়াজেন �� �েয়াজন হেল �-� অিফস �ধান ও

সংি�� উপ-পিরচালেকর অ�মিত �েম �� �ভাগ করেত হেব এবং সংি�� উপ-পিরচালকগন �জান, িরিজয়ন ও খামার/ গেবষণা

�কে� জ�রী �েয়াজেন �� �ভাগকারী কম �কত�া/কম �চারীেদর তািলকা �িত মােস �থম স�ােহ সদর দ�রেক অবিহত করেবন।

জ�রী �েয়াজেন �� �ভাগকারী দািয়� পা�বত�/িনকটবত� কম �কত�া/কম �চারীর িনকট �িঝেয় িদেত হেব। এ িবষেয় �কান �ত�য়

ঘটেল বা ল��মা�া অিজ�ত না হেল সংি�� কম �কত�া/কম �চারীরিব�ে� কেঠার শাি��লক �ব�া �হন করা হেব।

 িবষয়� অতীব জ�রী । 

২১-৬-২০২২

িবতরণ :

১) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয় 
(সকল )

 
২) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা 

�ক� (সকল)
 

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.০০১.১৭-.২৫/১(৭) তািরখ: ৭ আষাঢ় ১৪২৯

২১ �ন ২০২২
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সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) অিতির� পিরচালক (�শাসন ও অথ �), অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 

২) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৩) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় (সকল)

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

২১-৬-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
 িসিনয়র িজিনং অিফসার


