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িবষয়: ‘Project Appraisal And Formulation Of DPPProject Appraisal And Formulation Of DPP’  শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ  কােসরকােসর  জজ
িশ ণাথীিশ ণাথী  মেনানয়নমেনানয়ন  দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০০২.১৭.২১১, তাং- ০১ অে াবর ২০১৮ ি ঃ।

উপযু  িবষয় ও সূ  পে র ি েত বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান) হেত
িনে  উে িখত কমকতাগণেক আগামী ২১-২৫ অে াবর, ২০১৮ ি ঃ তািরখ পয  জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডমী
(নাটা), গাজীপুের অ ি তব  ‘Project Appraisal And Formulation Of DPP’ শীষক িশ ণ কােস

িশ ণাথী িহেসেব অংশ হেণল জ  মেনানয়ন দান করা হেলা। মেনানীত িশ ণাথীগণ আগামী ২০ অে াবর
২০১৮ ি ঃ তািরখ িবকােল জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডিম (নাটা) ডরিমটরীেত িরেপাট করেবন।
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িমন নং নাম ও পদবী িঠকানা মাবাইল ই- মইল
(১) (২) (৩) (৪) (৫)

১।
ড. মাহা দ রাজু আহেমদ
ঊ তন িশ ক

বারটান ধান
কাযালয়, সচ ভবন,
ঢাকা।

০১৭১৮০০৯৯৯৯
razu.ahmeddae
@gmail.com

২।
ড. মাঃ জিহর উ াহ
ঊ তন ব ািনক কমকতা

বারটান আ িলক
কাযালয়, বণচর,
নায়াখালী।

০১৭৬৮০০৮৪৪১
ssonoakhali@g
mail.com

৮-১০-২০১৮

মহাপিরচালক (ভার া )
মহাপিরচালেকর দ র
জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

কাজী আবলু কালাম
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০৪৯.১৮.২৩৫/১(৩) তািরখ: ২৩ আি ন ১৪২৫
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উ তন িশ ক, পিু  িশ া শাখা, বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট

১



(বারটান)
২) উ তন ব ািনক কমকতা, আ িলক ক  নায়াখালী, বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও

িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)
৩) ব ি গত সহকারী (অিতির  দািয় ), িনবাহী পিরচালক- এর দ র, বাংলােদশ ফিলত পিু
গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)
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শাসিনক কমকতা
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