
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট
(বারটান) 

িনবাহী পিরচালক- এর দ র 
সচ ভবন, ২২ মািনক িময়া এিভিনউ, ঢাকা

www.birtan.gov.bd

িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২৫.০০৮.১৯-৭২৩ তািরখ: 
১৩ নেভ র ২০১৯

২৮ কািতক ১৪২৬

িবষয:় িনবাহ ীিনবাহ ী  পিরচালকপিরচালক  মেহ াদেয়রমেহ াদেয়র   মণ চীমণ চী  সেসে ।।
ঝরনা বগম, িনবাহী পিরচালক (অিতির  সিচব), বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান) এর ১৪

নভে র, ২০১৯ ি ঃ তািরেখর সফর চীঃ
ত ািরখত ািরখ সময়সময় িববরণিববরণ মম // ব াপন ায়ব াপন ায়

১৪ নভে র, 
২০১৯ি ঃ হ িতবার

০৭.০০ ঢাকা থেক আড়াইহাজার েজ  সাইট এর উে ে  
যা া।

সড়ক পেথ ।

০৯.০০ আড়াইহাজার েজ  সাইট-এ উপি িত।
০৯.৩০ আড়াইহাজার েজ  সাইট এর িনমাণ কােজর অ গিত 

পিরদশন ও আেলাচনা।
িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, 

নারায়নগ ।
০৩.৩০ আড়াইহাজার, নারায়নগ  থেক ঢাকার উে ে  যা া। সড়ক পেথ।০৫.৩০ ঢাকায় উপি িত।

এ  এক  সরকারী সফর।

১৪-১১-২০ ১৯

িবতরণঃ সদয় কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়)।
১) ত াবধায়ক েকৗশলী ( এস), টকিনক াল সােপাট 
ইউিনট, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র
২) িনবাহী েকৗশলী, টকিনক াল সােপাট ইউিনট, ানীয় 
সরকার েকৗশল অিধদ র
৩) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, 
এলিজইিড, নারায়ণগ
৪) উপেজলা েকৗশলী, এলিজইিড, আড়াইহাজার, 
নারায়ণগ ।

কাজী আ ল কালাম
পিরচালক ( সিচব)

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২৫.০০৮.১৯-৭২৩/১ তািরখ: ২৮ কািতক ১৪২৬
১৩ নেভ র ২০১৯

অ িলিপঃ সদয় াতােথ ( জ তার মা সাের নয়)। 
১) ক  পিরচালক ( সিচব), বারটান এর অবকাঠােমা িনমাণ ও কায ম শি শালীকরণ ক , সচ ভবন,

১



ঢাকা।
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নারায়ণগ
৩) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
৪) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, নারায়নগ  ।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,আড়াইহাজার,নারায়নগ
৬) শাসন/িহসাব শাখা, , বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
৭) াইভার, গাড়ী নং-ঢাকা মে াঃ ঘ ১৫-৬৭৬১।

১৪-১১-২০ ১৯

কাজী আ ল কালাম 
পিরচালক ( সিচব)

২


