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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�িষ ম�ণালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�শাসন শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.০৮.০০৩.১৫.২৮৮ তািরখ: 
০২ িডেস�র ২০২০

১৭ অ�হায়ণ ১৪২৭

অিফস আেদশ

          �িষ ম�ণালেয়র ২২/১০/২০১৮ তািরেখর ১২.০০.০০০০.০৫২.১১.০৪৪.১৮.১০৪১ �ারক পে� �িষ িডে�ামাধারীেদর �বতন ��ড-১১ হেত ��ড-১০ এ উ�ীত
করায় এবং অথ � িবভােগর ০২/১০/২০১৯ তািরেখর ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০৯৭.১৩-১১২ নং পে� তােদর Self Drawing Officer িহেসেব দািয়�
পালেনর স�িত �াপন করায় �লা উ�য়ন �বােড � কম �রত সংি�� �িষ িডে�ামাধারীেদর �াি� িবেনাদন �� ও ভাতা ম�রী �দােনর জ� িন�ে�াভােব �মতা অপ �ন
করা হেলা।

�ঃ নঃ কায �ালেয়র ক�াটাগরী ম�রীর জ� �মতা�া� কম �কত�াম��
১. �লা উ�য়ন �বাড �, সদর দ�র িনব �াহী পিরচালক  
২. �লা উ�য়ন �বােড �র িরিজয়নাল/�জানাল কায �ালয় স�হ সংি�� উপ-পিরচালক  
৩. �লা উ�য়ন �বােড �র খামারস�হ িনব �াহী পিরচালক  

২-১২-২০২০
ড. �মাঃ ফিরদ উি�ন

িনব �াহী পিরচালক

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.০৮.০০৩.১৫.২৮৮/১ তািরখ: ১৭ অ�হায়ণ ১৪২৭

০২ িডেস�র ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা
হইল: 
১) িডিভশনাল কে�ালার অব একাউ�স, রং�র/রাজশাহী/চ��াম।
২) �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, �লা গেবষণা �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �, মািহগ�, রং�র।
৩) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয়, ঢাকা/যেশার/রং�র/চ��াম।
৪) চীফ এ�াকাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়, িহসাব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।
৫) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, ঢাকা/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/ব�ড়া/ঠা�রগ�ও।/যেশার/�য়াডা�া/�ি�য়া/িঝনাইদহ/খাগড়াছিড়/রা�ামা�/
বা�রবান।/রং�র।
৬) কটন এে�ানিম�, �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, ��র, গাজী�র/জগদীশ�র, যেশার/সদর�র, িদনাজ�র। 
৭) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, পাহাড়ী �লা গেবষণা �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �, বালাঘাটা, বা�রবান।
৮) �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, ময়মনিসংহ/যেশার/িঝনাইদহ/�ি�য়া/�য়াডাংগা/ঠা�রগ�ও/ব�ড়া/িদনাজ�র/রা�ামা�/খাগড়াছিড়/বা�রবান।
৯) উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, ��র, গাজী�র/�চৗগাছা, যেশার।
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১০) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। �লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা।
১১) িহসাবর�ণ কম �কত�া (অিতির� দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �।

২-১২-২০২০
শা�র বখিতয়ার �মাহা�দ �মন

�শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


