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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 মিনটিরং শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.০০১.১৭-.১৯ তািরখ: 

০৭ এি�ল ২০২২

২৪ �চ� ১৪২৮

িবষয়: ডাটা �বইজ আকাের �লা চাষীেদর ত� ��রণ।
��: �িষ ম�ণালেয়র �ারক ন�রঃ ১২.০০.০০০০.০৬৪.৯৯.০০১.১৯.৪৯, তািরখঃ ০৬ এি�ল ২০২২ি�ঃ।

    উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, �িষ ম�ণালেয়র গেবষণা-২ অিধশাখার চািহদা �মাতােবক িন�বিণ �ত ত�ািদ

অ�সাথ সং�� ছেক �লা চাষীেদর ডাটা �বইজ সফট কিপ (িনকশ ফ�) ও হাড � কিপ আগামী ২০ এি�ল, ২০২২ ি�ঃ এর মে� মিনটিরং

শাখায় আবি�কভােব ই-�মইল (ed@cdb.gob.bd, tabibfai@gmail.com, mdmofazzal1977@gmail.com)
��রণ করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

(ক) �জলা িভি�ক ডাটা �বইজ আকাের �লা চাষীেদর ত� (চাষীর নাম, �কানা ও �মাবাইল ন�র)।

(খ) �মাট চাষ�ত জিমর পিরমান।

(গ) �হ�র �িত উৎপাদন।

(ঘ) �জলা িভি�ক �মাট উৎপাদন।

(ঙ) চাষীেদর মে� দল গঠন করা হেয় থাকেল উপেজলা ও �জলা িভি�ক ত�।

    �িষ ম�ণালেয়র িনেদ �শ �মাতােবক �ানীয় ভােব �িষ স�সারণ অিধদ�েরর সােথ �যাগােযাগ কের ডাটা �বইজ ��ত �ব �ক অ� দ�ের  ��রেণর জ�

অ�েরাধ করা হেলা।

উ� ডাটা �বইেজর ত�ািদর জ� �লা উ�য়ন �বােড �র ৪� অ�েলর জ� ০৪ (চার) জন কম �কত�ােক �ফাকাল পাস �ন  িহসােব মেনানয়ন �দান করা হেলা।

�ফাকাল পাস �নগন িনধ �ািরত সমেয়র মে� ত� সং�েহ সহেযািগতা করেবন ।

১। যেশার অ�লঃ ড. �মাঃ ফখের আলম ইবেন তািবব, অিতির� পিরচালক,খামারবািড়,ঢাকা।

২। ঢাকা অ�লঃ জাফর আলী, উপপিরচালক(সঃদঃ), খামারবািড়, ঢাকা।

৩। রং�র অ�লঃ ড. �মাঃ গাজী �গালাম ম��জা, �ক� পিরচালক,খামারবািড়,ঢাকা।

৪। চ��াম অ�লঃ �হা�দ �মাফা�ল �হােসন, িসিনয়র িজিনং অিফসার, খামারবািড়, ঢাকা।

সং��ঃ �িষ ম�ণালেয়র প� ও ছক-১,ছক-২।

৭-৪-২০২২
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�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয় 
(সকল )

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.০০১.১৭-.১৯/১(৯) তািরখ: ২৪ �চ� ১৪২৮

০৭ এি�ল ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) অিতির� পিরচালক (�শাসন ও অথ �), অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

 ২) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৩) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় (সকল)িনধ �ািরত সমেয়র মে� �লা চাষীেদর ডাটা �বইজ সদর দ�ের

��রেণর জ� সািব �ক সহেযািগতা করেবন ।
 

৪) �ক� পিরচালক, �ক� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৫) িসিনয়র িজিনং অিফসার, মিনটিরং শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

 
৬) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা ( �লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

৭-৪-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
 িসিনয়র িজিনং অিফসার


