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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 মােক��ং ও িজিনং শাখা 

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

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.৯৯.০১৪.১৯.৮৫ তািরখ: 

২৭ �ন ২০২২

১৩ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: ২০১২-১৩ �মৗ�ম হেত ২০২১-২২ �মৗ�ম পয �� উৎপািদত বীজ�লা, �শ�লা ও �লাবীেজর িহসাব ��রণ �সে�।

         উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত  জানােনা যাে� �য,  ২০১২-১৩ �মৗ�ম হেত ২০২১-২২ �মৗ�ম পয �� ফাম �স�েহ উৎপািদত বীজ�লা,

�শ�লা ও �লাবীেজর িহসাব �চেয় গত ২৬-০৪-২০২২ইং তািরেখ ৬৬ সং�ক প� �দান করা হয়। িক� অ�বিধ �লা গেবষণা,
�িশ�ণ ও বীজবধ �ণ খামার এবং �লা গেবষণা �ক� হেত �কান িহসােবর ত� যায়িন। তাই �নরায়  িনে�া� ছেকর বণ �না �মাতােবক

আগামী ১০ কায � িদবেসর মে� উৎপািদত বীজ�লা, �শ�লা ও �লাবীেজর িহসাব সদর দ�ের ��রেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা। উে��

�য, উৎপািদত বীজ�লা, �শ�লা ও �লাবীেজর িহসাব না পাওয়ায় �শাসিনক কায ��েম জ�লতা �ি� হে�।
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িবষয়� অতীব জ�রীঃ

২৮-৬-২০২২

�লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা �ক� 

(সকল)

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

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.৯৯.০১৪.১৯.৮৫/১(৪) তািরখ: ১৩ আষাঢ় ১৪২৯

২৭ �ন ২০২২
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) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

 ৪) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

২৮-৬-২০২২

�মাঃ িসরা�ল ইসলাম 
 

�লা উ�য়ন কম �কত�া


