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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী 

 

আগ�/২০১৬ মােস অ�ি�ত মািসক সম�য় সভার কায �িববরণী 
 
 

সভাপিত: জনাব আিনস-উল-হক �ইয়া, মহাপিরচালক,বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,রাজশাহী  

সভার �ান: বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সভা ক� 

তািরখ ও সময়:  ২২.০৮.২০১৬ সকাল ১০.০০ টা 
 

 

(সভায় উপি�ত কম �কত�ােদর তািলকা পিরিশ� ‘ক’-�ত সি�েবিশত করা হ'ল) 

সভাপিত উপি�ত সকল�ক �াগত জািনেয় সভা �� কেরন। এরপর সভাপিত সভার আেলাচ� �িচ অ�যায়ী সকল িবষয় সভায় 

উপ�াপন করার জ� �ধান স�সারণ কম �কত�ােক অ�েরাধ কেরন । �ধান স�সারণ কম �কত�া গত সভার কায �িববরণী� পাঠ কেরন 

এবং উ� কায �িববরণীেত �কান সংেশাধনী ��াব থাকেল তা সভায় উপ�াপেনর জ� অ�েরাধ কেরন। সদ�(স�সারণ ও ��ষণা) 

বেলন, আেলাচ� �িচ-৭ এর িস�া� নং-৬ ''বীজাগােরর দািয়��া� কম �কত�াগণ'' এর পিরবেত�  ''বীজাগার পিরদশ �েনর দািয়��া� 

কম �কত�াগণ'' অ�� �� করেত হেব মেম � সংেশাধনী ��াব কেরন। উ� সংেশাধনী ��াব �হণ কের কায �িববরণী� �িঢ়করণ করা হয়। 

অত:পর িতিন �ব �বত� সভায় �িহত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত এবং আেলাচ� িবষয় সভায় উপ�াপন কেরন।    

১ নং আেলাচ� িবষয় : িবগত �লাই/২০১৬ মােসর সভায় �িহত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা 

 

�ঃ
নং 

আেলাচ� 
�িচ নং 

িস�া� বা�বায়ন অ�গিত 

১. ২ ১। কিম� নােটার ও ��য়া স�সারণ এলাকা সেরজিমেন 
পিরদশ �ন কের �িতেবদন �ক� পিরচালক বরাবর দািখল 
করেবন। 

(বা�বায়েন: সংি�� কিম�) 

�িতেবদন পাওয়া যায়িন। 

২. ৩ ১। ফাম � �ােনজার, �ভালাহাটেক ধ�বাদ প� িদেত হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

িস�া� বা�বািয়ত হেয়েছ। 

৩.  ২। নবাবগ� �রশম বীজাগােরর ফাম � �ােনজারেক �জ��া/১৪২৩ 

বে� কম িডম পালেনর জ� �া�া তলব করেত হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

িস�া� বা�বািয়ত হেয়েছ।  

৪.  ৩। ঈ�রদী �রশম বীজাগােরর ফাম � �ােনজারেক ভা�রী/১৪২২,  
   অ�হায়ণী/১৪২২ ও �চতা/১৪২২ বে�  �িতশত িডেম কম ��  
     উৎপাদেনর জ� �া�া তলব করেত হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ 

িস�া� বা�বািয়ত হেয়েছ। 

৫.  ৪। ফাম � �ােনজার, ব�ড়ােক বদলীর ��াব মহাপিরচালেকর 
িনকট উপ�াপন করেত হেব।   

(বা�বায়েন: সিচব, বােরউেবা) 

নিথ মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট 
উপ�ািপত হেয়েছ।  
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�ঃ
নং 

আেলাচ� 
�িচ নং 

িস�া� বা�বায়ন অ�গিত 

৬.  ৫। �িম�ার ময়নামিত �রশম বীজাগাের ৩০০িডম পালন কের 
৩১ �কিজ �� উৎপািদত হেয়েছ িক� �কন ৫২ �কিজ �� 
�দখােনা হেয়েছ �সজন� ফাম � �ােনজারেক ব�াখ�া তলব করেত 

হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

িস�া� বা�বািয়ত হেয়েছ। 

৭.  ৬। বীজাগােরর দািয়��া� কম �কত�াগণ �িতমােস কমপে� ১ 
রাি� যাপন কের বীজাগােরর �িমক হািজরা, �তঁজিমেত সার 
ও �সচ �দান, �খাড় �দয়াসহ বীজাগােরর সািব �ক কায ��ম 
পিরদশ �ন করেবন। 

 (বা�বায়েন: দািয়��া� কম �কত�া) 

িস�া� অ�যায়ী �ব�া �নয়া হেয়েছ। 

৮. ৪ ১। কিম� লামা ও খাগড়াছিড় স�সারণ এলাকা পিরদশ �ন কের 
�তঁ গাছ মারা যাওয়ার কারণ অ�স�ান কের �পািরশসহ 
�িতেবদন দািখল করেবন। 

    (বা�বায়েন: সংি�� কিম�) 

ড. �মাহাঃ সাই�র রহমান, ঊ��তন 

গেবষণা কম �কত�া, বােরগ�ই পিরদশ �ন 

কেরেছন। অিতশী�ই পিরদশ �ন 

�িতেবদন দািখল করেবন। 

৯.  ২। আগামী ১০/০৮/২০১৬ তািরেখর মে� �তঁচারার চািহদা 
�বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করেত হেব।  

    (বা�বায়েন: সকল িডিড/এিড) 

চািহদা ��রেণর সময় অিত�া� হওয়ায় 

আগামী ০৮/০৯/২০১৬তািরেখর মে� 

�তঁচারার �ড়া� চািহদা �বাড � �ধান 

কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। 

১০. ৫ ১। এক� বািড় এক� খামার �কে�র ১০� উপেজলায় জিরপ 

কায��ম আগামী ০৭(সাত) িদেনর মে� স�� করেত হেব। 

(বা�বায়েন: িডিড, রাজশাহী/যেশার/রাংগামা� এবং এিড, ঠা�রগ�ও) 

এক� বািড় এক� খামার �কে�র সােথ 

�তঁচাষ স�ৃ�করেণ িনধ �ািরত ৯০� 

উপেজলার জিরপ কাজ স�� হেয়েছ।  

১১. ৬ ১। �িত মােস উৎপািদত বে�র পিরমান এবং িব�েয়র িববরণ 

মহাপিরচালেকর অবগিতর জ� ��রণ করেত হেব। 

িস�া� অ�যায়ী �ব�া �নয়া হেব। 

১২.  ২।  উৎপািদত কাপড় অ�ািধকার িভি�েত গ�মা� �ি�, 

ম�ণালেয়র কম �চারী, �বােড �র কম �চারী এবং জনসাধারেণর 

িনকট িব�য় করেত হেব। 

১৩.  ৩। ��তার তািলকা ��রণ করেত হেব। 

১৪.  ৪। উৎপািদত কাপড় �দশ �ন এবং িব�েয়র তািরখ ও সময় �েব �ই 

সংি�� সকলেক অবিহত করেত হেব।  

(বা�বায়েন: পিরচালক, িবএসআর�আই) 

 

 

 

 

 



 

I:\Resolution -Augast 2016.doc 

3

২ নং আেলাচ� �িচ: ২০১৫-১৬ অথ � বছের উৎপািদত �তঁচারা �সে��র-অে�াবর/২০১৬ �রাপন �মৗ�েম স�সারণ 
                            এলাকায় িবতরণ 
 

আেলাচনা:  ২০১৫-১৬ অথ � বছের  স�সারণ এলাকায় রাজশাহী�ত ৬০ িবঘা, �ি�য়ায় ১৬ িবঘা, �কানাবাড়ী ৪ িবঘা এবং ব�ড়ায় ১০ 

িবঘাসহ সব �েমাট ৯০ িবঘা জিমেত �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম �হণ করা হয়। স�া� ৪.৫০ ল� গাছ উপেযািগ �তঁচারা এবং �লাকাট 

উপেযািগ ১.৮০ ল� �তঁচারা উৎপাদন হেব। উৎপািদত �তঁচারা �সে��র-অে�াবর/২০১৬ �রাপন �মৗ�েম আ�িলক/�জলা �রশম 

স�সারণ কায �ালয় িভি�ক �তঁচারার চািহদার ��ি�েত িবতরণ কায ��ম �হণ করা হেব।উপ-পিরচালক/সহকাির পিরচালকগেণর 

িনকট হেত কায �ালয় িভি�ক ৪,২৫,৫০০ � গাছ উপেযািগ এবং ৩,২৯,৬৫০ �ছাট �তঁচারার চািহদা পাওয়া �গেছ। �ক� পিরচালক বেলন, 

১০০� �েকর জ� ১.০০ ল� �তঁচারা এবং �াপ িফিলং এর জ� ৮০,০০০� �তঁচারা �েয়াজন। এছাড়াও এক� বািড় এক� খামার 

�কে�র আ�হী সদ�েদর মে� �তঁচারা িবতরণ করেত হেব। ��ািবত �ক পিরদশ �ন�ব �ক �িতেবদন না পাওয়ায় �ক� পিরচালক 

বেলন, আগামী ০৮/০৯/২০১৬ তািরেখর মে� ��ািবত �ক পিরদশ �েনর জ� সংি�� কিম�র কম �কত�াগণ �ক পিরদশ �ন কের �ড়া� 

তািলকা �ক� পিরচালক বরাবর দািখল করেবন। �ক� পিরচালক আরও বেলন, ভােলাভােব পয �ােলাচনা কের �য এলাকায় �রশম 

চােষর স�াবনা রেয়েছ  �সসব এলাকায় �তঁচারা �বশী িদেত হেব এবং �যখােন স�াবনা কম রেয়েছ �সখােন �তঁচারা সরবরাহ কম 

িদেত হেব। �ক� পিরচালক আরও বেলন, �কান �কান িডিড ও এিড বােজট পাওয়ার আেগই িবিভ� খাত হেত খরচ করেছন। বােজট না 

পাওয়া পয �� তারা �যন অ� �কান খাত হেত অথ � খরচ না কেরন �স িবষেয় িডিড ও এিডগণেক �ক� পিরচালক অ�েরাধ কেরন। 

সভাপিত বেলন, �িমক ম�ির নীিতমালা অিত শী�ই উপ�াপন করেত হেব। সদ�(স�সারণ ও ��ষণা) বেলন, ল�� করা যাে� �য, 

মাঠ পয �ােয়র ও বীজাগােরর অেনক িচ�প� মহাপিরচালক ও সদ�(স�সারণ ও ��ষণা) বরাবর ��রণ না কের সরাসির �ধান 

স�সারণ কম �কত�া বরাবর ��রণ করা হে�। যার কারেণ অেনক ত� তারা অবগত হে�ন না। অতঃপর িব�ািরত আেলাচনা �শেষ 

িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  
১। ২০১৬-১৭ অথ � বছের আ�িলক/�জলা �রশম স�সারণ এলাকায় কায �ালয় িভি�ক  স�সারণ   এলাকায় ��ািবত �ক পিরদশ �ন  
   কের আগামী ০৮/০৯/১৬ তািরেখর মে� �ড়া� �িতেবদন �ক� পিরচালক বরাবর দািখল করেবন। 

(বা�বায়েন: দািয়��া� কম �কত�া) 

২।  জ�ির িভি�েত �িমক ম�ির নীিতমালা ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব। 
(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

৩। “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র আরিডিপিপ অিতশী�ই ম�ণালেয়  
    ��রণ করেত হেব।  

(বা�বায়েন: পিরক�না িবভাগ) 

৪। সকল িচ�প� সিচব/সদ�/মহাপিরচালক বরাবর ��রণ করেত হেব। সিচব/সদ�েক িচ�প� িদেল মহাপিরচালকেক অ�িলিপ িদেত  
    হেব। 

(বা�বায়েন: িডিড/এিড) 

৩ নং আেলাচ� সূিচ:  ২০১৬-১৭ অথ � বছের �তঁচারা �রাপন কম ��িচ 
 

আেলাচনা: ২০১৬-১৭ অথ � বছের সমি�ত �কে�র আওতায় ৬৫ িবঘা জিমেত ৩.২৫ ল� �তঁচারা উৎপাদন কম ��িচ �হণ করেত হেব। 

�ক� পিরচালক বেলন, �কে�র িপএসিস কিম�র সভায় �পািরেশর িভি�েত আগামী অথ � বছের �রশম বীজাগাের ৩৫ িবঘা এবং লীজ 

জিমেত ৩০ িবঘাসহ �মাট ৬৫ িবঘা জিমেত �তঁচারা উৎপাদন করার িস�া� �হণ করা হেয়েছ। সভাপিত বেলন, বীজাগােরর িনজ� ৬৫ 

িবঘা জিমেত �তঁচারা উৎপাদন করেত হেব। অতঃপর িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  
১। আ�িলক/�জলা �রশম স�সারণ কায �ালেয়র আওতাধীন �রশম বীজাগার িভি�ক িক পিরমান �তঁজিমেত �াপিলং উৎপাদন করা 
    স�ব হেব তা আগামী ০৮/০৯/২০১৬ তািরেখর মে� �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করেবন। 

(বা�বায়েন: সংি�� িডিড/এিড) 
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৪ নং আেলাচ� সূিচ: এক� বািড় এক� খামার �কে�র সােথ �তঁচাষ স��ৃকরণ অ�গিত পয �ােলাচনা  

আেলাচনা: এক� বািড় এক� খামার �কে�র আওতায় �রশম চােষর স�াবনাময় ৩৩� �জলার ৯০� উপেজলা িনব �ািচত করা 

হেয়েছ। আগ�/১৬ মাস পয �� ৩৩� �জলার ৮৮ � উপেজলায় ৬২৮১ � সিমিতর মে� িবএসিডিবর অিধ�� ৪৮১� সিমিতর ২০,১১৮ 

জন সদ�র মে� জিরপ কের ২৭০৬ জন �রশম চােষ আ�হী সদ� িনব �াচন করা হেয়েছ। সমি�ত �কে�র আওতায় আগ�/১৬ মাস 

পয �� ৩৫৯ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং িনব �ািচত  ৪১২ জন সদ�েদর মে� �সে��র-অে�াবর/২০১৫ �রাপন �মৗ�েম 

৬৫,১৯০� �তঁচারা িবতরণ ও �রাপন স�� হেয়েছ। অবিশ� ০২� উপেজলার জিরপ কায ��ম স�� হয়িন। সভাপিত মেহাদয়, 

সহকাির পিরচালক ঠা�রগ�ও এর িনকট একই িবষেয় জানেত চান। সহকাির পিরচালক ঠা�রগ�ও বেলন, ২� উপেজলার কাজ স�� 

হেয়েছ। �সখােন আ�হী চািষ পাওয়া যায়িন। সভাপিত বেলন, এক� বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদর মে� �তঁচােষ আ�হী 

সদ�েদর তািলকা আগামী ০৮/০৯/২০১৬ তািরেখর মে� ��রণ করেত হেব। িসিবএ সভাপিত জনাব আ� �সিলম বেলন, এক� বািড় 

এক� খামার �কে�র আ�হী চািষ �ি�র জ� তােদরেক �িত ২মাস পর পর উঠান �বঠেকর মা�েম �মা�েভশন করেত হেব। 

মাঠকম�েদর সবার জবাবিদিহতা থাকা দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। িতিন আরও বেলন, আগামী ২বছর িবনা�ে� আ�হী চািষেদর 

মে� �রশম িডম িবতরণ করা হেব। এছাড়া চািক প�পালন ও �রােজ প�পালেনর সময় িনিবড় মিনটিরং করা দরকার। সভাপিত বেলন, 

অবিশ� ২০� উপেজলার কম �শালা জ�ির িভি�েত স�� করেত হেব।  অতঃপর িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  

১। এক� বািড় এক� খামার �কে�র আ�হী চািষেদর �তঁচারার চািহদা আগামী ০৮/০৯/২০১৬ তািরেখর মে� �বাড � �ধান কায �ালেয় 
��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� িডিড/এিড) 

২। অবিশ� ২০� উপেজলার কম �শালা জ�ির িভি�েত স�� করেত হেব।   
(বা�বায়েন: �ক� পিরচালক) 

৫ নং আেলাচ� সূিচ: িবিবধ 

আেলাচনা:  

ক) সভাপিত মেহাদয় বেলন, �ি�য়া �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়� আগামী নেভ�র/১৬ মােসর মে� ঈ�রদী �রশম 

বীজাগাের �ানা�র করেত হেব। এলে�� এিড �ি�য়ােক �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়� �সে��র/১৬ মােসর মে� ভাড়া বািড় 

�ছেড় �দয়ার জ� বািড়র মািলকেক �না�শ িদেত বেলন। পাবনা �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয় ঈ�রদী �রশম বীজাগাের এবং 

রাংগামা� আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় চ�েঘানা আ�িলক �রশম গেবষণা �কে� �ানা�েরর লে� ভবন িনব �াচনকরতঃ 

�পািরশ �দােনর জ� এক� কিম� গঠেনর ��াব কেরন। িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িন��প িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  

১। �ি�য়া �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়� আগামী নেভ�র/১৬ মােসর মে� ঈ�রদী �রশম বীজাগাের �ানা�র করেত হেব। এলে�� 

বািড়র মািলকেক �সে��র/১৬ মােসর মে� বািড় �ছেড় �দয়ার �না�শ িদেত হেব। 

(বা�বায়েন: এিড, �ি�য়া) 

২। পাবনা �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয় ঈ�রদী �রশম বীজাগাের এবং রাংগামা� আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় চ�েঘানা 

আ�িলক �রশম গেবষণা �কে� �হানা�েরর লে� ভবন িনব �াচনকরতঃ �পািরশ �দােনর জ� িন��প কিম� গঠেনর িস�া� 

�িহত হয়- 
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কিম�: 
১। �ধান স�সারণ কম �কত�া    আ�ায়ক 

        বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী 
 

২। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া    সদ� 
     আ�িলক �রশম গেবষণা �ক�, চ�েঘানা 
     রা�ামা�(��মা� চ�েঘানার জ�) 
৩। উপ-পিরচালক     সদ� 

       আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় 
       রাংগামা�/রাজশাহী 
 

৪। সহকাির পিরচালক     সদ� 
         �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, �ি�য়া 
 ৫। উপ-সহকাির �েকৗশলী     সদ� 
     �েকৗশল শাখা, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী 

 

৩। রাজবািড় �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়� আগামী নেভ�র/১৬ মােসর মে� ফিরদ�র চাকী �স�াের �ানা�র করেত হেব। এলে�� বািড়র 
মািলকেক �সে��র/১৬ মােসর মে� বািড় �ছেড় �দয়ার �না�শ িদেত হেব। 

(বা�বায়েন: এিড, রাজবািড়) 

খ) উপ-পিরচালক রং�র জানান, রং�র �রশম বীজাগাের �জ��া/১৪২৩ বে� ১৯৫০� �রাগ�� �রশম িডম পালন কের ৭৯৬�কিজ �রশম 

�� উৎপািদত হয়। এরমে� ৬৭৬�কিজ বড়বািড় িমিনিফেলচার �কে� কাটাই করা হয় এবং অবিশ� �� বীজ�� িহেসেব �বহার করা হয়। 

সভাপিত �রশম বীজাগােরর এধরেণর কায ��েম সে�াষ �কাশ কেরন। 

িস�া�:  
   ১। বীজাগােরর �পারিভশন কায ��েমর জ� উপ-পিরচালক রং�রেক ধ�বাদপ� িদেত হেব।  
   ২। অিধক পাতা উৎপাদন ও িমিনিফেলচাের ৬৭৬ �কিজ �রশম �� সরবরােহর জ� ফাম � �ােনজার রং�রেক ধ�বাদপ� িদেত হেব।         

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 
 

অতঃপর আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 
 

     �া�িরত/ 
   ০৫/০৯/২০১৬ 

      (আিনস-উল-হক �ইয়া) 
   মহাপিরচালক 

    বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী 
 

নং-২৪.০৬.০০০০.০১৫.০১.০৪৩.১৩-৪৭৪     তািরখ: ০৫/০৯/২০১৬ ৫/২০১৬      
 

অ�িলিপ: সদয় �াতােথ � ও কায �ােথ � (�জ��তার �মা�সাের নয়) 
১। সদ�(অথ � ও পিরক�না)/ সদ�(স�সারণ ও ��ষণা)/সদ� (উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ),বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,  রাজশাহী। 

২। �ক� পিরচালক, “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �ক�, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,   
    রাজশাহী। 
৩। পিরচালক, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট, রাজশাহী।  
৪। সিচব, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
৫। �ধান পিরক�না/�ধান উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কম �কত�া/�ধান স�সারণ কম �কত�া/�ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 

৬। ঊ��তন উপ-�ধান (সম�য়), এমআইএসেসল, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,রাজশাহী। 
৭। উপ-�ধান স�সারণ কম �কত�া/িনব �াহী �েকৗশলী/উপ-�ধান িনরী�ক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,রাজশাহী। 
৮। ড. �মাহাঃ সাই�র রহমান, ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট,রাজশাহী। 
৯। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, আ�িলক �রশম গেবষণা �ক�, চ�েঘানা, রা�ামা�। 
১০। উপ-পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাজশাহী/রং�র/যেশার/ঢাকা/রা�ামা�। 
১১। Rbve †gvt wmivRyi ingvb, M‡elYv Kg©KZ©v(cwit)(At`vt), evsjv‡`k †ikg Dbœqb †evW©, ivRkvnx(Zuv‡K অ� কায �িববরণী� †ev‡W©i 
     I‡qe mvB‡U †`qvi Rb¨ Aby‡iva Kiv nÔj)| 
১২। সহকাির পিরচালক, �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, �ভালাহাট/ব�ড়া/রাজবাড়ী/�ি�য়া/ঠা�রগ�ও/ময়মনিসংহ/�িম�া। 
১৩। উপ-সহকাির �েকৗশলী , �েকৗশল শাখা, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী 

১৪। িপ, এ, �-মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।                  �া 

                

  (�মাঃ আিত�র রহমান) 
  স�সারণ কম �কত�া 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী । 


