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কৃিষই সমৃি

৪ কািতক ১৪২৭
তািরখ:
২০ অে াবর ২০২০
নাটা, গাজীপুের অ ি তব “Innovation in Public Service” শীষক িশ ণ কােসর জ
িশ ণাথী মেনানয়ন দান।
১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৫.১৯.৩৬৫ ১৫ অে াবর ২০২০

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.২৫৪
িবষয়:
সূ :

উপযু িবষয় ও সূ ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে
য, কৃিষ স সারণ অিধদ েরর নবম েডর
কমকতােদর জ ০৫ (পঁাচ) িদন ব াপী “Innovation in Public Service” শীষক িশ ণ কাস আগামী
০৮-১২ নেভ র, ২০২০ ি . তািরখ পয জাতীয় কৃিষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজীপুের অ ি ত হেব।
সে ি েত আপনার অ ল হেত ০৫ (পঁাচ) জন কমকতার মেনানয়ন িনে বিণত ছক মাতােবক তািলকা
আগামী ২৭/১০/২০২০ ি . তািরেখর মেধ পিরচালক, িশ ণ উইং-এ রণ এবং মেনািনত কমকতােদরেক
নাটা এর ওেয়বসাইেট (tmis.nata.gov.bd) অনলাইেন রিজে শন করার জ অ েরাধ করা হেলা। উে খ
য, আ হী িশ ণাথীগণেক উ
িশ েণ মেনানয়েন অ ািধকার দয়া এবং ইেতামেধ যারা এই িবষেয়
িশ ণ হণ কেরেছন তােদর মেনানীত না করার জ অ েরাধ করা হল। কাসিট স ূণ আবািসক। জ রী
েয়াজেন জনাব কাজী রােবয়া লতানা, গেবষণা কমকতা, িশ ণ উইং, মাবাইল নং-০১৭৫০-৬৯৪৬৪০ এর
সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।
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মেনািনত িশ ণাথীর সংখ া
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পিরিচিত নং

কমকতার নাম ও প
দবী

১.
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কম েলর নাম ও িঠ
কানা

মাবাইল নং ও ই-ম
◌ইল

২০-১০-২০২০
কামাল উ ীন আহমদ
পিরচালক

অিতির পিরচালক, ময়মনিসংহ/িদনাজপুর
অ ল/ব ড়া/রংপুর অ ল/ঢাকা অ ল

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.২৫৪/১(২)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির উপপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, কৃিষ স সারণ অিধদ র
২) অিফস কিপ, ।
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