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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: ১২.০৭.০০০০.১০২.২০.০২২.১৮.২৩৩ তািরখ: 

২১ �ন ২০২২

৭ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: চলিত ২০২১-২২ অথ � বছের িসিডিব‘র �জানাল অিফস পয �ােয় অন-ফাম �-�ায়াল �াপেনর �িষ উপকরণ (সার, কীট নাশক, �িমক

ম�রী এবং সাইনেবাড � অ�া�) �য় বাবদ অথ � বরা� ও সভার কায �-িববরণী অবিহতকরণ।

��: ১২.০৭.০০০০.১০৬.০১.০০৩.২০.৫৩  ২৭ এি�ল ২০২২
 

�লা উ�য়ন �বােড �র বা�বায়নাধীন ‘�লার গেবষণা উ�য়ন ও ��ি� হ�া�র �ক�’ এর গেবষণা কায ��ম বা�বায়ন মিনটিরং কিম�র গত ২৬

জা�য়াির ২০২২ ি�. তািরেখ অ�ি�ত সভার কায �-িববরণী সদয় অবগিত ও পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেনর জ� এতদসে� ই-নিথেত ��রণ

করা হেলা। 

সভায় �িহত িস�া� �মাতােবক �লা উ�য়ন �বােড �র রাজ�/পিরচালন �য় বােজেটর অথ �ায়েন আস� ২০২২-২৩ �মৗ�েম ১৩� �জােনর �িত�

�জােন িতন� কের �মাট ৩৯� সম�িমর �লার অন-ফাম � �ায়াল কায ��েমর িবঘা �িত (৩৩ শতাংশ) �া�িলত �য় িনধ �ারণ করা হেয়েছ।

বা�বায়নেযা� অন-ফ�াম-�ায়ােলর সং�া �ায়ােলর টাইেটল ও �িত� �ায়ােলর িবঘা �িত (৩৩ শতাংশ) িনধ �ারণ�ত �া�িলত �য় অ�যায়ী

�েয়াজনীয় বােজট বরা� চলিত ২০২১-২২ অথ � বছেরর ৪থ � িকি�র িবভাগীয় অথ � ব�ন পে�র সংি�� �কােড ধরা হেয়েছ। 
 

২১-৬-২০২২

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

(সকল )

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)
�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.২০.০২২.১৮.২৩৩/১(১১) তািরখ: ৭ আষাঢ় ১৪২৯

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

 ১) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় (সকল)
 

২) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�), গেবষণা শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৩) িসিনয়র িজিনং অিফসার, মিনটিরং শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৫) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), �িকউরেম� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

 
৬) �লা উ�য়ন কম �কত�া, �শাসন শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

৮) �ি�গত সহকারী, অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
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২১-৬-২০২২

এম. এম. আ� জাফর 
 

িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�)


