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কিৃষই সমিৃ

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৯-১১৫০ তািরখ: 
১৯ ফ য়াির ২০১৯

৭ ফা নু ১৪২৫

িবষয়: নাটানাটা, , গাজীপেুরগাজীপেুর  অ ি তবঅ ি তব   ‘Food SecurityFood Security’  শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ  কােসরকােসর  জজ   িশ ণাথীিশ ণাথী
মেনানয়নমেনানয়ন  দানদান।।

সূ : নাটা’র ারক: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০০২.১৭.১৩৪, তাং-১৬ ফ য়াির ২০১৯ ি ঃ।

         উপযু  িবষয় ও সূ  পে র মমা যায়ী কিৃষ ম ণালেয়র আওতাধীন বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও
িশ ণ ইনি িটউট (বারটান) হেত িনে  উি িখত কমকতােদরেক তাঁেদর নােমর পােশ বিণত তািরেখ জাতীয়

কিৃষ িশ ণ একােডমী (নাটা), গাজীপুের অ ি তব  ‘Food SecurityFood Security’  শীষক িশ ণ কােস িশ ণাথী
িহেসেব অংশ হেণর জ  মেনানয়ন দান করা হেলা। মেনানীত িশ ণাথীরা িশ ণ র পূেবর িদন নাটা
ডরিমটিরেত িরেপাট করেবন। 

০২।       মেনানয়নকতৃ কমকতার নাম ও পদবী, িঠকানা, মাবাইল ন রএবংই- মইলিঠকানািনে উে খকরা
হেলা।

::নংনং নামনাম  ওও  পদবীপদবী িঠকানািঠকানা মাবাইলমাবাইল ইই-- মইলমইল
ব াচব াচ  ওও  
িশ েণরিশ েণর  
ময়াদময়াদ

০১।
ড. মাহা দ আব
অধ , িডে ামা 
ইনি িটউট

বারটান ধান কাযালয়, 
 ঢাকা। ০১৫৫২৩৯১২২৯ mabduhu87@gmail.com

০৩-০৭ 
মাচ ২০১৯ 

ি ঃ

১৯-২-২০১৯

মহাপিরচালক (ভার া )
জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

আ াফ উি ন আহেমদ
িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৯-১১৫০/১(৪) তািরখ: ৭ ফা নু ১৪২৫
১৯ ফ য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ  রণ করা হেলা)।

১



২) অধ , িডে ামা ইনি িটউট, বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট
(বারটান), ঢাকা।
৩) া ামার, আইিসিট শাখা, বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৪) অিফস কিপ/ব ি গত/সংি  নিথ, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।

১৯-২-২০১৯

কাজী আবলু কালাম 
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

২


