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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৯-৩৫৯ তািরখ: 
১৫ সে র ২০১৯

৩১ ভা  ১৪২৬

িবষয:় “Commercial Farm Management” “Commercial Farm Management” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ
মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: নাটা’র ারক নং-১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০০২.১৭.৪০৭, তাং-০২ সে র ২০১৯ ি ঃ।
        উপ  িবষয় ও  পে র ি েত বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান) হেত িনে
উে িখত কমকতােক আগামী ২৯ সে র, ২০১৯ ি : থেক ০৪ অে াবর ২০১৯ ি : তািরখ পয  জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম
(নাটা), গাজী ের অ ি ত “Commercial Farm Management” শীষক িশ ণ কােস িশ ণাথ  িহেসেব
অংশ হেণর জ  মেনানয়ন দান করা হেলা। মেনানীত িশ ণাথ  আগামী ২৮ সে র ২০১৯ ি ঃ তািরখ িবকােল জাতীয় িষ

িশ ণ একােডিম (নাটা) ডরিমটরীেত িরেপাট করেবন।   
          
০২।      মেনানয়ন ত কমকতার নাম ও পদবী, কানা, মাবাইল ন র এবং ই- মইল কানা িনে  উে খ করা হেলা।  

িশ েণর িবষয় নাম ও পদবী কানা মাবাইল ই- মইল ময়াদ
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

“Commercial Farm 
Management”

গালাম ছগীর আহেমদ, 
ব ািনক কমকতা

ধান 
কাযালয়, 

ঢাকা
০১৭২২৫৭৬৮০৫ sagir@birtan.gov.bd

২৯ 
সে র, 

২০১৯ ি : 
থেক ০৪ 
অে াবর 

২০১৯ ি : 

১৫-৯-২০ ১৯

মহাপিরচালক
জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

ঝরনা বগম
িনবাহী পিরচালক (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৯-৩৫৯/১(৭) তািরখ: ৩১ ভা  ১৪২৬
১৫ সে র ২০১৯

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) ব ািনক কমকতা, ািণস দ শাখা, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)
৩) শাসন/ িশ ণ শাখা, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৪) অিফস কিপ/সংি  নিথ, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।

১



৫) িহসাব শাখা, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা

১৫-৯-২০ ১৯

কাজী আ ল কালাম 
পিরচালক ( সিচব)

২


