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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: ১২.০৭.০০০০.১০২.৩২.০১৯.১৭.৪৫৫ তািরখ: 

২৪ নেভ�র ২০২২

৯ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: িবএিডিস �সচ ভবন এর সংেগ ঢাকা �জান ও ঢাকা িরিজয়ন অিফস ভাড়া �ি�র �ময়াদ �ি�করণ �সে�।
��:  

১২.০৭.৩০২৬.২০০.০২.০১২.২০.১৯০ ২৬ অে�াবর ২০২২ (২) িসিসিডও, ঢাকা �জান �ারক নং-২২৫

তাং-২৬/১০/২০২২ইং

উপ��� িবষয় ও �� �ারেকর ��ি�েত জানােনা যাে� �য, �লা উ�য়ন �বােড �র ‘নব িনিম �ত ‘�লা ভবন’ এ অিফস �ানা�েরর

অ�রবত� কালীন সমেয়র জ� ঢাকা� মািনক িময়া এিভিনউ এর BADC’র �সচ ভবেনর ৪থ � তলায় িসিডিব, উপ-পিরচালক এর

দ�র এবং একই ভবেনর ৫ম তলায় িসিসিডও, ঢাকা �জানাল অিফস এর ভাড়ার �ি�প� �ময়াদ উ�ীেণ �র তািরখ �থেক ছয়মাস

অথ �াৎ �ন,২০২৩ পয �� �ি� করা �যেত পাের।
 

এ বাবদ �য় ভার চলিত ২০২২-২৩ অথ � বছের স�সািরত �লা চাষ (�ক� �ফজ-১) (২য় সংেশািধত) এর অ��েল বােজট বরা�

ও ছাড়�ত অথ � হেত িনব �াহ করা হেব।
 

২৪-১১-২০২২

িবতরণ :
১) উপপিরচালক, উপ-পিরচালেকর দ�র, উপপিরচালেকর 

কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা অ�ল, ঢাকা

২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার 

কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা �জান, ঢাকা
 

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৩২.০১৯.১৭.৪৫৫/১(৭) তািরখ: ৯ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

১) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 

২) িচফ একাউ� এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়, িহসাব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা
 ৩) িসিনয়র িজিনং অিফসার, �িশ�ণ শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

৫) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৬) অিতির� পিরচালক (�শাসন ও অথ �), অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
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৭) �ি�গত সহকারী, অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড � (অিতির� পিরচালক মেহাদেয়র সদয়

অবগিতর জ�)
 

২৪-১১-২০২২
এম. এম. আ� জাফর 

 
িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�)


