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কৃিষই সমৃি

২১ আি ন ১৪২৭
তািরখ:
০৬ অে াবর ২০২০
বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস), আগারগঁাও কতৃক আেয়ািজত “Capacity Building
for Generating Data on Environment, Climate Change and Disaster
Management Issues in Focusing to policy coherence for sustainable
development” শীষক িশ েণ কমকতা মেনানয়ন দান সংেগ।
আপনার দ েরর ারক নং-৫২.০১.০০০০.৯০৩.১৮.০০১.১৯-৯১৫, তািরখঃ ২৪ সে র
২০২০ ি ঃ

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৮.১৯.২৪১
িবষয়:

সূ :

উপযু িবষয় ও সূ ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে য, বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস) কতৃক
আেয়ািজত “Capacity Building for Generating Data on Environment, Climate Change and Disaster
Management Issues in Focusing to policy coherence for sustainable development” শীষক আবািসক
িশ ণ কমশালা যথাযথ সা -িবিধ ও সামািজক দূর বজায় রেখ আগামী ১৫ হেত ১৭ অে াবর ২০২০ ি ঃ তািরখ
পয BRAC CDM, রােজ পুর, গাজীপুর জলায় অ ি ত হেব। উ
িশ ণ কমশালায় কৃিষ স সারণ অিধদ র
হেত িনে বিণত ০১ (এক) জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা।
. নং
১

১.

কমকতার নাম ও পদবী (বাংলা)

কম ল/সং া/ প-উইং (বাংলা)

(Name & Designation)

(Office/ Pay Wing (English)

২
বাংলাঃ জনাব মা: মািনক সরকার,
কৃিষ স সারণ অিফসার ( ষেণ:
সহকারী া ামার)
ইংেরজীঃ Md Manik Sarker, Agriculture

৩
পিরক না, ক বা বায়ন
আইিসিট উইং, কৃিষ স সারণ
অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা

Extension Officer ( Deputation:
Assistant Programmer)

Planning, Project Implemention and
ICT Wing, Department of Agricultural
Extension, Khamarbari, Dhaka

ই- মইল, মাবাইল ও টিলেফান
না ার
৪
০১৭১৭৮৭১০৮০

01717871080
manikdae34@gmail.com

৬-১০-২০২০
কামাল উ ীন আহমদ
পিরচালক

মহাপিরচালক
বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস)

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৮.১৯.২৪১/১(৩)
১

২১ আি ন ১৪২৭
তািরখ:
০৬ অে াবর ২০২০

০৬ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) পিরচালক, পিরক না, ক বা বায়ন ও আইিসিট উইং, কৃিষ স সারণ অিধদ র
২) সহকারী া ামার, আইিসিট ব ব াপনা অিধশাখা , কৃিষ স সারণ অিধদ র
৩) অিফস কিপ, ।

৬-১০-২০২০
কামাল উ ীন আহমদ
পিরচালক
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