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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�শাসন শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.৯৯.০২২.১৮.১০৫ তািরখ: 
২৭ �লাই ২০২১

১২ �াবণ ১৪২৮

অিফস আেদশ

          �িষ ম�ণালেয়র ১৪-০৭-২০২১ তািরেখর ১২.০০.০০০০.০৬৪.১২.০০২.১৯.১৫৫ সং�ক পে�র আেদেশর িভি�েত িনব �াহী পিরচালক, �লা উ�য়ন
�বাড �, খামারবািড়, ঢাকা এর ১৪-০৭-২০২১ তািরেখর ১২.০৭.০০০০.১০১.৯৯.০১০.১৫.৬৫০ সং�ক �ারক পে�র আেদেশর ��ি�েত জনাব �মাঃ ��ব
উ�ীন, কীট পত� িবেশষ� গত ১৪-০৭-২০২১ তািরখ �ব �াে� উপপিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, িরিজয়নাল কায �ালয়, ঢাকা পেদর অিতির� দািয়� িহেসেব
দািয়�ভার �হন কেরেছন। এমতাব�ায়, এসআর-৯৬ �আর ভিলউম-১ �মাতােবক বিণ �ত কম �কত�ােক �লা উ�য়ন �বাড �, িরিজয়নাল কায �ালয়, ঢাকা এর
আয়ন-�য়ন কম �কত�া িনেয়াগ করা হেলা। দািয়� �হেণর তািরখ �থেক ত�েক উ� কায �ালেয়র রাজ� খাত�� কম �চারীেদর �বতন ভাতািদ, �মণ ভাতা ও
আ�সি�ক খােতর �য়ভার িবিধ �মাতােবক উে�ালন ও িবতরেণর জ� �মতা �দান করা হেলা।
       
          এ আেদশ জন�ােথ � জারী করা হেলা যা অিবলে� কায �কর হেব।

২৭-৭-২০২১
ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.৯৯.০২২.১৮.১০৫/১(৭) তািরখ: ১২ �াবণ ১৪২৮

২৭ �লাই ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হেলা: 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা অ�ল, ঢাকা।
২) জনাব �মাঃ ��ব উ�ীন, উপপিরচালক (অঃ দাঃ), �লা উ�য়ন �বাড �, িরিজয়নাল কায �ালয়, ঢাকা।
৩) চীফ এ�াকাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়, িহসাব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।
৪) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয়, ঢাকা/ময়মনিসংহ।
৫) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। �লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা।
৬) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।

২৭-৭-২০২১
শা�র বখিতয়ার �মাহা�দ �মন

�শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


