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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৯-৩৯২ তািরখ: 
২৩ সে র ২০১৯

৮ আি ন ১৪২৬

িবষয:় Porject completion workshop on Seaweed Cultivation inPorject completion workshop on Seaweed Cultivation in
Costal Area Costal Area শীষশীষ   কমশালায়কমশালায়   অংশ হেণঅংশ হেণ   িব া◌ ্ন ীেদরিব া◌ ্ন ীেদর   মেনানয়নমেনানয়ন   সংেগসংেগ।।

: িবএআরিস/সীউইড-কমশালা/২০১৮/২০৫৬, তাং-১৮.০৯.২০১৯ ি ঃ

          উপ  িবষয় ও  পে র বরােত আগািম ২৮ সে র ২০১৯ ি ঃ তািরখ (শিনবার) সকাল ১০.০০ ঘ কায়
িবএআরিস’র ১নং সভা কে  “Project Com pletion Works hop on Seaweed“Project Com pletion Works hop on Seaweed
Cultivation in  Cos tal Area" Cultivation in  Cos tal Area" শীষক অ ি ত  কমশালায় অংশ হেণর জ  বাংলােদশ ফিলত ি
গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান) হেত িনে  উে িখত কমকতাগণেক মেনানয়ন দান করা হেলা।  

          মেনানয়ন ত কমকতাগেণর নাম, পদবী মাবাইল ন র এবং ই- মইল কানা সদয় অবগিতর জ  িনে া ভােব রণ
করা হেলা।

  ঃঃ
নংনং

নামনাম   ওও  পদবীপদবী মাব াইলমাবাইল   ইই -- মইলমইল   কান াকান া

১। জনাব মাঃ মাক ল হক 
ঊ তন ব ািনক কমকতা

০১৭২৩-৭৭৮-০৫৬ maksudulhq@gmail.com

২। জনাব ইেলারা পারভীন
ব ািনক কমকতা

০১৭৩৭-৫৪৪-০৪৭ elorasau@yahoo.com

৩। জনাব ি  িব াস
ব ািনক কমকতা

০১৭২৮-৩৩৫-৯৩৩ princebiswas211@gmail.com

২৫-৯-২০ ১৯

ড. মাঃ কিবর ইকরা ল হক, িনবাহী পিরচালক
বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল

কাজী আ ল কালাম
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৯-৩৯২/১ তািরখ: ৮ আি ন ১৪২৬
২৩ সে র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জনাব মাঃ মাক ল হক, ঊ তন ব ািনক কমকতা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
২) জনাব ইেলারা পারভীন, ব ািনক কমকতা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।

১



৩) জনাব ি  িব াস, ব ািনক কমকতা, বারটান সচ ভবন, ঢাকা।
৪) া ামার, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) িনবাহী পিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী (অঃদাঃ), বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
৬) শাসন/ িশ ণ/িহসাব শাখা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
৭) অিফস কিপ/, সংি  নিথ।

২৫-৯-২০ ১৯

কাজী আ ল কালাম 
পিরচালক ( শাসন ও অথ)
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