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কিৃষই সমিৃ

ন র: ১২.০৯.০০০০.০০৬.৭১.০০১.১৮-১৬১৩ তািরখ: 
১৩ জনু ২০১৯

৩০ জ  ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
            বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)-এর রাজ  বােজেটর আওতায় নরিসংদী
জলার সদর ও পলাশ উপেজলায় এবং গাজীপরু জলার কালীগ  ও কািলয়াৈকর উপেজলায় আগামী ২৪-২৬ জনু

২০১৯ ি ঃ তািরেখ ০৮ (আট) ব ােচ ০৩ (িতন) িদনব াপী খাদ িভি ক পিু  (ফিলত পিু ) িবষেয় িশ ণ বা বায়েনর
জ  িনে া  কমকতাগণেক িশ ণ কায ম পিরচালনা করার িনিম  দািয় ভার দান করা হেলাঃ 

িমক নং কমকতার নাম ও পদিব তািরখ িশ ণ বা বায়েনর ান
০১। ড. মাহা দ আব , অধ

২৪-২৬ জুন ২০১৯ ি ঃ সদর, নরিসংদীজনাব মাঃ সাম ে াহা, 
ব ািনক কমকতা

০২। জনাব ি  িব াস, ব ািনক 
কমকতা

২৪-২৬ জুন ২০১৯ ি ঃ পলাশ, নরিসংদী
জনাব মাঃ কাওসার আহেমদ, 
সহকারী ব ািনক কমকতা

০৩। জনাব তাসনীমা মাহজাবীন, 
ঊ তন ব ািনক কমকতা

২৪-২৬ জুন ২০১৯ ি ঃ কালীগ , গাজীপুর
জনাব গালাম ছগীর আহেমদ, 
ব ািনক কমকতা

০৪। জনাব মাঃ মাকছদূুল হক, 
ঊ তন ব ািনক কমকতা

২৪-২৬ জুন ২০১৯ ি ঃ কািলয়াৈকর, গাজীপুর
জনাব মাঃ মাজাে ল হক, 
ব ািনক কমকতা (চঃদাঃ) 

(ক) তাঁর এ মণ আেদশ জন ােথ জারী করা হেলা এবং এ জ  সরকাির িনয়মা যায়ী িটএ/িডএ াপ  হেবন। 
(খ) মণ িবেলর সােথ মণ সং া  িতেবদন দািখল করেবন। 

০২।     যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা। 

১৩-৬-২০১৯

কাজী আবলু কালাম
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

৩০ জ  ১৪২৬১



ন র:
১২.০৯.০০০০.০০৬.৭১.০০১.১৮-১৬১৩/১

তািরখ: ৩০ জ  ১৪২৬
১৩ জনু ২০১৯

অ িলিপ িবতরণঃ অবগিত ও েয়াজনীয় ব াব া হেণর জ ঃ ( জ তার মা সাের নয়)। 
১) অধ , বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
২) উপপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, নরিসংদী।
৩) উপপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, গাজীপরু।
৪) জনাব মাঃ মাকছুদলূ হক, উ তন ব ািনক কমকতা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
৫) জনাব তাসনীমা মাহজাবীন, উ তন ব ািনক কমকতা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
৬) ঊ তন িশ ক, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
৭) উপেজলা কিৃষ কমকতা, সদর, নরিসংদী।
৮) উপেজলা কিৃষ কমকতা, পলাশ, নরিসংদী।
৯) উপেজলা কিৃষ কমকতা, কালীগ , গাজীপরু।
১০) উপেজলা কিৃষ কমকতা, কািলয়াৈকর, গাজীপরু।
১১) া ামার, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা (প িট ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ
করা হেলা)।
১২) জনাব ি  িব াস, ব ািনক কমকতা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
১৩) জনাব মাঃ সাম ে াহা, ব ািনক কমকতা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
১৪) জনাব গালাম ছগীর আহেমদ, ব ািনক কমকতা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
১৫) জনাব মাঃ মাজাে ল হক, ব ািনক কমকতা (চঃদাঃ), বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
১৬) জনাব মাঃ কাওসার আহেমদ, সহকারী ব ািনক কমকতা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
১৭) িনবাহী পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী (ইহা িনবাহী পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
১৮) শাসন/ িশ ণ/িহসাব শাখা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
১৯) সংি  নিথ/অিফস কিপ, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।

১৩-৬-২০১৯

কাজী আবলু কালাম
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

২


