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ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.২৬৫ তািরখ: 
০৫ নেভ র ২০২০

২০ কািতক ১৪২৭

িবষয়: িসিপিটইউিসিপিটইউ, , মিু গমিু গ , , গজািরয়ায়গজািরয়ায়  অ ি তবঅ ি তব  "Basic Procurement Training "Basic Procurement Training”  শীষকশীষক
িশ েণিশ েণ  অংশ হণঅংশ হণ  সংেগসংেগ।।

সূ : িশ ণ উইং ারক নং-12.01.0000.600.25.009.19.61, Date: 1/3/2020

Sl.No. Name & Designation Address Mobile No.
01. Md. Jahangir Alam 

Upozila Agriculture Officer
Upazila Agriculture Office
Tetulia, Panchaghour

01718064909
jahangir28bd@gmail.com

02. Md. Rakibuzzaman
Upozila Agriculture Officer

Upazila Agriculture Office
Parbatipur, Dinajpur

01712956297
uao.parbatipur1@gmail.com  

িশ ণ উইং হেত মেনানীত কমকতার প  মাতােবক গত ১৪ মাচ হেত ০১ এি ল ২০২০ ি ঃ তািরেখ অ ি ত
িশ ণ অস ণু হওয়ায় আগামী ০৭-১৭, নেভ র ২০২০ ি ঃ ময়ােদ  Engineering Staff College,

Bangladesh, Char Bausia, Gazaria, Munshigonj এ ""Basic Procurement Training”  শীষক
িশ ণ পুনঃরায় অ ি ত হেব। উ  িশ েণ িনে বিণত ০২( ই) জন কমকতােক যথাসমেয় উপি ত থাকার

জ  িনেদশ দান করা হেলা।

Course No T1-R(B-33) 2020Course No T1-R(B-33) 2020
07-1707-17 March 2020  March 2020 

৫-১১-২০২০

িবতরণ :
১) Md. Jahangir Alam, Upozila Agriculture 
Officer, Upazila Agriculture Office,
২) Md. Rakibuzzaman, Upazila Agriculture 
Officer, Parbatipur, Dinajpur

কামাল উ ীন আহমদ
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.২৬৫/১(৫) তািরখ: ২০ কািতক ১৪২৭
০৫ নেভ র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, কিৃষ স সারণ অিধদ র, িদনাজপরু

১



অ ল ((উ  িশ েণ মেনানীত কমকতার উপি িত িন তকরেণ আপনােক িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা)।
২) অিতির  উপপিরচালক (শ ), উপপিরচালক এর কাযালয়, কিৃষ স সারণ অিধদ র,
প গড় ((উ  িশ েণ মেনানীত কমকতার উপি িত িন তকরেণ আপনােক িনেদশ দান
করা হেলা)।
৩) উপপিরচালক , উপপিরচালক এর কাযালয়, কিৃষ স সারণ অিধদ র, িদনাজপরু ((উ

িশ েণ মেনানীত কমকতার উপি িত িন তকরেণ আপনােক িনেদশ দান করা হেলা)।
৪) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , কিৃষ স সারণ অিধদ র
৫) অিফস কিপ, ।

৫-১১-২০২০
কামাল উ ীন আহমদ 

পিরচালক

২


