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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৪১.০০৮.১৯.১৫ তািরখ: 
১৬ জা য়াির ২০২৩

২ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় ২৭২৭--তমতম “Budget Management Specialist (BMS)”  “Budget Management Specialist (BMS)” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস
অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: অথ িবভােগর প  নং- ০৭.০০.০০০০.১৯০.২৫.০১৩.২২-০১; তািরখঃ ০১/০১/২০২৩ ি ঃ।

            উপ  িবষয় ও  পে র ি েত জানােনা যাে  য, অথ িবভােগর অধীন ইনি উট অব পাবিলক
ফাই া  বাংলােদশ (আইিপএফ), ১ম ১২ তলা ভবন (িলফট-৭), স নবািগচা, ঢাকা- ত আগামীআগামী  ০১০১   ফ য়ািরফ য়াির ,,
২০২৩২০২৩  হ েতহেত   ২০২০  ( ( িবশিবশ) ) কমিদবসকমিদবস   াপীাপী  ২৭তম২৭তম “Budget Management Specialist “Budget Management Specialist
(BMS)”(BMS)” শীষক িশ ণ কাস অ ি ত হেব। উ  িশ ণ কােস িন বিণত ০৪ (চার) কমকতার আেবদন এতদসে

রণ করা হেলা।

িমক নং কমকতার নাম ও পদবী (বাংলা ও
ইংেরজী)

কম েলর কানা (বাংলা ও
ইংেরজী) মাবাইল ও ই- মইল

০১

রশমা আফেরাজ (৩৩৪৩)
উপেজলা িষ অিফসার (এল. আর)
Rashma Afrose (3343)
Upazila Agriculture

Officer (LR)

িশ ণ উইং, িডএই,
খামারবািড়, ঢাকা

Training Wing,
DAE, Khamarbari,

Dhaka

01744854588
rashma.dae@gmail.com

০২

মাঃ আিরফ আফজাল (৩২৭৩)
অিতির  িষ অিফসার

Md. Arif Afjal (3273)
Additional Agriculture

Officer

উপেজলা িষ অিফস,
বাচাগ , িদনাজ র

Upazila Agriculture
Office, Bochaganj,

Dinajpur

01723585825
arifafjalsau09@gmail.com

০৩

আিতকা লতানা (৩১০৮)
িষ স সারণ অিফসার (এল. আর)
Atika Sultana (3108)

Agriculture Extension
Officer (LR)

শাসন ও অথ উইং, িডএই,
খামারবািড়, ঢাকা

Administration &
Finance Wing, DAE,
Khamarbari, Dhaka

01735948783
atikakeya2021@gmail.com

০৪

সাই ামান (৩৭০৪)
কাশনা কমকতা

Saiduzzaman (3704)
Publication Officer

িশ ণ উইং, িডএই,
খামারবািড়, ঢাকা

Training Wing,
DAE, Khamarbari,

Dhaka

01715909294
saiduzzaman36dae@gmail.com

১



১৭-১-২০২৩

উপসিচব, িশ ণ অিধশাখা, অথ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা

বনা রহমান
পিরচালক (ভার া )

ফান: +৮৮০২৯১৪০৮৫০
ইেমইল: dtw@dae.gov.bd

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৪১.০০৮.১৯.১৫/১(৭) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৯
১৬ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব, শাসন-৩ অিধশাখা, িষ ম ণালয়
২) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৩) উপেজলা িষ কমকতা(এল আর), িশ ণ উইং, িষ স সারণ অিধদ র
৪) মাঃ আিরফ আফজাল, অিতির  িষ অিফসার, উপেজলা িষ অিফস, বাচাগ , িদনাজ র
৫) আিতকা লতানা, িষ স সারণ অিফসার (এল. আর), শাসন ও অথ উইং, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা
৬) কাশনা অিফসার , িশ ণ উইং, িষ স সারণ অিধদ র
৭) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র

১৭-১-২০২৩
বনা রহমান 

পিরচালক (ভার া )

২


