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

�লা উ�য়ন �বাড � 
মিনটিরং শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.৩১৩.১৮.৫ তািরখ: 
০৬ এি�ল ২০২১

২৩ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ২০২০-২১ অথ � বছের রাজ� বােজেটর অথ �ায়েন �লার �দশ �ণী ও �লার আইিপএম �দশ �ণী ��� �াপেনর ল��মা�া ও �য়
বরা� �সংে� ।

    �লা উ�যয়ন �বােড �র “রাজ� খাত’’ এর আওতায় �লা চাষ ও উৎপাদন �ি�র লে�� �লার �দশ �ণী ও �লার আইিপএম  �দশ �নী ��� �াপন কায ��ম
বা�বায়েনর ল��মা�া, �েয়াজনীয় উপকরণািদর পিরমান ও �া�িলত �য় িনধ �ারন �ব �ক এতদসংেগ ��রন করা হেলা ।কায ��ম বা�বায়েনর জ� ইউিরয়া,
িডএিপ ও এমওিপ সার সরকার িনধ �ািরত �ে� িবিসআইিস/িবএিডিস িডলােরর িনকট হেত সং�হসহ অ�া� উপকরণািদ সরকাির িবিধ িবধান অ�সরণ কের
�য় করার জ� বলা হেলা । �কান �েমই �া�িলত �েয়র অিধক খরচ করা যােব না ।সকল কায ��ম িপিপআর- ২০০৮ অ�সরণ �ব �ক স�� করেত হেব । এ
�াপাের �েয়াজনীয় �ি�য়াস�হ শী�ই স�� করার জ� অ�েরাধ করা হেলা ।
শত�াবলীঃ
১। �দশ �ণীর জ� িনব �ািচত চািষেক িনেজ ফসল পিরচয �ায় অিভ� ও আ�িনক ��ি� �বহাের আ�হী স�ণ � আদশ � চািষ হেত হেব ।
২। রা�ার পাে��, �লাক সমাগম হেয় এমন জায়গায় এবং ছায়া ও ব�া�� �ােন �দশ �ণী �ট �াপন করেত হেব।

৩। �য সকল চাষী স�সািরত �লা চাষ �ক� (�ফজ-১ )এবং �লা গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক� �থেক �দশ �নী �হন কেরেছন �স সকল চািষেক
রাজ� খােতর �দশ �নী �দওয়া যােব না এবং একজন চািষেক এেকর অিধক ও বার বার �দশ �নী �দওয়া যােব না । 
৪। মিহলা চািষেদর �দশ �ণী �দােনর অ�ািধকার িদেত হেব।

৫। �দশ �নীর সাইনেবাড � ( সাইনেবাড � সাইজ ৩ �ট × ২ �ট) এ �ব�ত ��ি�র নাম, চািষর নাম, �কানা, বপন তািরখ ও �লা উ�য়ন �বাড �র লেগা ও চািষর

�মাবাইল ন�র উে�খ কের �ি� �গাচর �ােন �াপন করেত হেব ।
৬। আইিপএম �দশ �ণীর ��ে� অব�ই আইিপএম �লস � (�ফেরা�ান ��াপ,  �ঝালা �েড়র ফ�দ,��দ ��াপ,পািচ �ং
ইত�ািদ) �বহার করেত হেব।
 ৭। সকল �দশ �ণীর ��ে� চারা কের �রাপণ করেত হেব।

 সং�ি�ঃ বণ �নামেত।

৬-৪-২০২১

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

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.৩১৩.১৮.৫/১(৭) তািরখ: ২৩ �চ� ১৪২৭

০৬ এি�ল ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) মাননীয় �চয়ার�ান, পাব �ত� �জলা পিরষদ,বা�রবান/রা�ামা�/খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলা।
২) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় (সকল)
৩) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

৬-৪-২০২১
�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 

�লা উ�য়ন কম �কত�া


