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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�িষ ম�ণালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�িকউরেম� শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.২০০.১২.১৬২ তািরখ: 
২৯ নেভ�র ২০২০

১৪ অ�হায়ণ ১৪২৭

অিফস আেদশ
       স�সািরত �লা চাষ �ক�, �ফজ-১ এর অথ �ায়েন �য়�ত �কা�ার (�রিজঃ নং-ঢাকা-�মে�া-ঝ-১১-০৯২০) �যােগ িন�বিণ �ত কম �চারীর
অিফেস (খামারবািড়, ঢাকা) গমনাগমেনর �িবধােথ � তার আেবদেনর ��ি�েত উ� গািড়েত সামিয়কভােব আসন বরা� �দান করা হেলা।

নাম ও পদবী কম ��ল �ান আগমন মািসক ভাড়ার হার (টাঃ)
জনাব �মাঃ �সিলম �হােসন

�ব�ািনক সহকারী
�লা উ�য়ন �বাড �, সদর দ�র, খামারবািড়,

ঢাকা
িমর�র-১ ৭.৪০ ১৭০.৭২

     গািড়� সকাল �বলায় ‘খামারবািড় → আসাদেগট → িমর�র-১, ২,→ িমর�র-১০ →�শওড়াপাড়া → তালতলা → খামারবািড়’ এবং
িবকাল �বলায় ‘খামারবািড় → তালতলা → �শওড়াপাড়া → িমর�র-১০ → িমর�র-২,১ → আসাদেগট → খামারবািড়’ �েট চলাচল
করেব। আসন বরা� �া�গন িনিদ �� সমেয় বিণ �ত �ােন অব�ান �ব �ক গাড়ীেত উঠেবন এবং িবকাল ৫.০৫ ঘ�কায় গািড়েযােগ অ� অিফস হেত
��ান করেবন। যাতায়াত বাবদ িনধ �ািরত গািড় ভাড়া �িত মােসর ০৭ (সাত) তািরেখর মে� �ব �বত� মােসর গাড়ী ভাড়া পিরেশাধ �ব �ক সদর
দ�েরর ক�ািশয়ার এর িনকট �থেক �াি� রিশদ সং�হ করেবন। 

     উে�� �য, �কা�ার� স�সািরত �লা চাষ �ক� (�ফজ-১) এর �মা�েভশন/আ�ঃেজান পিরদশ �ন কায ��ম পিরচালনার উে�ে� �য় করা
হেয়েছ িবধায় উি�িখত কায ��ম ��ুভােব স�াদেনর িবষয়� অ�ািধকার পােব।

     উ� বরা� এই আেদশ জািরর তািরখ হেত কায �কর হেব।

২৯-১১-২০২০
ড. �মাঃ তাসিদ�র রহমান

উপপিরচালক

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.২০০.১২.১৬২/১ তািরখ: ১৪ অ�হায়ণ ১৪২৭

২৯ নেভ�র ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) কীটপত� িবেশষ�, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

২) িহসাবর�ণ কম �কত�া (অিতির� দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৩) �সিলম �হােসন, �ব�ািনক সহকারী, �লা উ�য়ন �বাড �, সদর দ�র, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) ক�ািশয়ার, িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৫) জনাব �মাঃ মা�দ রানা, গািড়চালক, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।
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২৯-১১-২০২০
�মাঃ মাহ��র রহমান

�লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


