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কিৃষই সমিৃ

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৯-১৫০৫ তািরখ: 
২০ ম ২০১৯

৬ জ  ১৪২৬

িবষয়: িবএআরআইিবএআরআই, , গাজীপরুগাজীপরু  এএ  অ ি তঅ ি ত  নাসভুনাসভু  (NARS)  (NARS) িত ােনরিত ােনর  িব ানীেদরিব ানীেদর  িশ েণরিশ েণর  লেলে
িশ ণাথীিশ ণাথী  মেনানয়নমেনানয়ন  দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : িবএআরআই’র ারক নং-১২.২১.০০০০.০১৩.২৫.০০১.১৮.১২৭০৪, তাং-১৬.০৫.২০১৯
ি ঃ।

      উপযু  িবষয় ও সূ  পে র ি েত িব ানীেদর গেবষণার মান ও দ তা বিৃ র লে  িশ ণ ও যাগােযাগ
উইং, িবএআরআই, গাজীপরু কতকৃ নাসভূ  (NARS) িত ােনর িব ানীেদর জ  আগামী ২৫ ম ২০১৯ হেত ২৯
ম ২০১৯ ি ঃ পয  ০৫ িদনব ািপ “Production and post-harvest management of horticultural crops”

শীষক িশ ণ কােস অংশ হেণর িনিম  বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান) হেত
িন িলিখত ০১ (এক) জন কমকতােক মেনানয়ন দয়া হেলা। 

০২।   মেনানয়নকৃত কমকতার নাম, পদিব, টিলেফান, মাবাইল, এবং ই- মইল িঠকানা সদয় অবগিত ও েয়াজনীয়
ব ব া হণ কে  িনে া ভােব রণ করা হেলা। 
                                                                   

িমকিমক
নংনং

নামনাম  ওও  পদিবপদিব ফানফান ইই-- মইলমইল  িঠকানািঠকানা
অিফসঅিফস মাবাইলমাবাইল

(১) ((২২)) ((৩৩)) ((৪৪)) ((৬৬))
১। জনাব ি  

িব াস
ব ািনক 

কমকতা

৯১১৭৮৬২ ০১৭২৮৩৩৫
৯৩৩

p_biswas@birtan.gov.bdp_biswas@birtan.gov.bd

২। জনাব মাঃ 
সাম ে াহা
ব ািনক 

কমকতা

৯১১৭৮৬২ ০১৭২৯৮১৪
২৩৬

shamsuzzaha@birtan.gov.bdshamsuzzaha@birtan.gov.bd

২০-৫-২০১৯

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর 

আ াফ উি ন আহেমদ
িনবাহী পিরচালক

. ১



দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) পিরচালক (চলিত দািয় ), িশ ণ ও যাগােযাগ 
উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৯-১৫০৫/১(২০) তািরখ: ৬ জ  ১৪২৬
২০ ম ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়
২) অধ  (ভার া ), পিু  িশ া শাখা, বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট
(বারটান)
৩) ধান ব ািনক কমকতা (চঃদাঃ) (সকল)
৪) ঊ তন ব ািনক কমকতা (সকল), বারটান ধান কাযালয়/আ িলক কাযালয়-
বিরশাল/িসরাজগ / নায়াখালী/ নামগ / ন েকানা/িঝনাইদহ/রংপরু (পীরগ )।
৫) উ তন িশ ক, পিু  িশ া শাখা, বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট
(বারটান)
৬) া ামার, আইিসিট শাখা, বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)
(ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৭) ব ািনক কমকতা, পিু  িবে ষণ শাখা, বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ
ইনি িটউট (বারটান)
৮) ব ািনক কমকতা, ঔষিধ উি দ শাখা, বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ
ইনি িটউট (বারটান)
৯) ব ি গত সহকারী (অিতির  দািয় ), িনবাহী পিরচালক- এর দ র, বাংলােদশ ফিলত পিু
গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)
১০) শাসন/ িশ ণ/িহসাব শাখা, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
১১) অিফস কিপ/সংি  নিথ, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।

২০-৫-২০১৯

কাজী আবলু কালাম 
পিরচালক ( শাসন ও অথ)
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