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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 িহসাব শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.২৫.০০১.১৮.৪৪৩ তািরখ: 

১৭ নেভ�র ২০২২

২ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: চলিত ২০২২-২৩ অথ � বছের �লা উ�য়ন �বাড �, রা�ামা�/বা�রবান/খাগড়াছিড় �জােনর আওতায় মাঠ িদবস অ��ােনর
�য় বাবদ টাঃ ২৪,০০০/- (চি�শ হাজার) মা� বরা� �দান।

চলিত ২০২২-২৩ অথ � বছের �লা উ�য়ন �বােড �র পিরচালন �য় বােজেটর অথ �ায়েন �জানাল অিফস পয �ােয় �লাচাষ ও উৎপাদন �ি�র িনিম�
�লাচাষীেদর দ�তা �ি�র লে�� মাঠিদবস অ��ানসহ আ�ষি�ক �য় িনব �ােহর িনিম� মাননীয় �চয়ার�ান, রা�ামা�/ বা�রবান/খাগড়াছিড় পাব �ত�

�জলা পিরষদ বরাবের িনে�র িবভাজন অ�যায়ী টাঃ ২৪,০০০/- (চি�শ হাজার) মা� বরা� ও ��� করা হেলা।

�ঃ নং �জানার অিফেসর নাম  বরা��ত অেথ �র পিরমাণ

০১. �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, বা�রবান �জান, বা�রবান  ৮,০০০/-

০২. �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, খাগড়াছিড় �জান, খাগড়াছিড় ৮,০০০/-

০৩. �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, রা�ামা� �জান, রা�ামা�  ৮,০০০/-

 চলিত বরা� �মাট টাঃ (চি�শ হাজার) মা� ২৪,০০০/-

অ� দ�েরর �িশ�ণ শাখার ১০/১১/২০২২ তািরেখর �ারক নং-১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮-২৬৯ �েল অ�েমািদত িবভাজেনর আেলােক উি�িখত
পিরমাণ অথ � বরা� �দান করা হেলা। �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া,রা�ামা�/বা�রবান/খাগড়াছিড় �জান ক��ক বরা��ত অথ � িবিধ �মাতােবক উে�ালন

ও �য় িনব �াহ করেবন। বরা��ত অেথ �র অিতির� উে�ালন করা যােব না।

চলিত ২০২২-২৩ অথ � বছের �লা উ�য়ন �বােড �র �জানাল অিফসস�েহর অ��েল রাজ�/পিরচালন �য় বােজট বরা�, �কাড নং-১৪৩০৭০৩-৩২৩১৩০১

‘�িশ�ণ’ উপখােত বরা��ত অথ � হেত এ �য় িনব �াহ করা হেব। 

উে��, অথ � িবভােগর জারী�ত পিরপ� নং-১ তাং ০৩/০৭/২০২২ �মাতােবক বােজেট বরা��ত অেথ �র ৫০% বরা� �িগত �রেখ চলিত িবভাগীয় বােজট

বরা� �দান করা হেলা।

১৭-১১-২০২২

মাননীয় �চয়ার�ান, পাব �ত� �জলা পিরষদ, রা�ামা�/

বা�রবান/খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলা।

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

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.২৫.০০১.১৮.৪৪৩/১(১০) তািরখ: ২ অ�হায়ণ ১৪২৯

১৭ নেভ�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, চ��াম অ�ল, চ��াম

 
২) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়, �স�ন বািগচা, ঢাকা।
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৩) উপসিচব, পিরষদ-১ শাখা, পাব �ত� চ��াম িবষয়ক ম�ণালয়

৪) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, খাগড়াছিড়/রা�ামা�/বা�রবান।
 

৫) �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, �জলা িহসাব র�ণ অিফস, খাগড়াছিড়/ রা�ামা�/ বা�রবান।
 ৬) িসিনয়র িজিনং অিফসার, �িশ�ণ শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

 
৭) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৮) এসএএ �পার, �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�ার দ�র, �জলা িহসাব র�ণ অিফস, বা�রবন
 

১৭-১১-২০২২
এম. এম. আ� জাফর 

 
িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�)


