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নতুন িবমানব র সড়ক, ফামেগট, ঢাকা- ১২১৫।

কিৃষই সমিৃ

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০১৩.২৫.০০১.১৯.১৩ তািরখ: 
১৮ ফ য়াির ২০২০

৫ ফা নু ১৪২৬

িবষয়: জাতীয়জাতীয়  কিৃষকিৃষ  গেবষণাগেবষণা  িসে েমরিসে েমর  এসওএসও//এসএসওএসএসও-- দরদর  ০৪০৪ ( (চারচার) ) মাসমাস  ময়াদীময়াদী  এনএন--২৭তম২৭তম
বিুনয়ািদবিুনয়ািদ  িশ ণিশ ণ  কােসকােস  অংশ হণকারীঅংশ হণকারী  কমকতােদরকমকতােদর  তািলকাতািলকা  রণরণ  এবংএবং  নাটানাটা, , গাজীপেুরগাজীপেুর
উপি িতউপি িত  সেসে ।।

সূ : িবএআরিস এর প  নং- ১২.২০.০০০০.০১৩.২৫.০০২.১৯/৩৫৯, তািরখ: ১০/০২/২০২০ ি .।

আপনার সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, জাতীয় কিৃষ গেবষণা িসে েমর
িব ানীেদর ০৪ (চার) মাস (১২০ িদন) ময়াদী এন-২৭তম বিুনয়াদী িশ ণ কাসিট আগামী ২৩
ফ য়াির ২০২০ থেক ২১ জনু ২০২০ সমেয় জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডমী (নাটা), গাজীপরু-এ

আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  িশ ণ অংশ হেণর জ  নাস িত ানসমহূ থেক
মেনানীত ৪০ (চি শ) জন িশ ণাথীর একিট তািলকা রেণর জ  িনেদশ েম এত স  সংযু  করা
হেলা (কিপ সংযু )। 

তািলকাভু  মেনানীত কমকতােদর আবি কভােব আগামী ২২ ফ য়াির ২০২০ তািরখ
(শিনবার) িবকাল ৫.০০ ঘিটকার মেধ  কাস পিরচালক (এন-২৭তম বিুনয়ািদ িশ ণ), নাটা, গাজীপরু
বরাবর িরেপাট ও নাটা ওেয়বসাইেট (www.nata.gov.bd) অনলাইেন রিজে শন করার িনিম
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হেলা। 

১৮-২-২০২০

মহাপিরচালক, জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডিম 
(নাটা), গাজীপুর।

ড. এম. ব ীয়ার হােসন
পিরচালক (জনশি  ও িশ ণ)

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০১৩.২৫.০০১.১৯.১৩/১(১৩) তািরখ: ৫ ফা নু ১৪২৬
১৮ ফ য়াির ২০২০

অ িলিপ: ( জ তার মা সাের নয়) (সদয় অবগিত ও কাযােথ) : 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট, গাজীপরু।
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট, গাজীপরু।
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গম ও ভু া গেবষণা ইনি িটউট, িদনাজপরু।
৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি িটউট, ঢাকা।

১



৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট, সাভার।
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট, ময়মনিসংহ।
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি িটউট, ,ঈ রদী, পাবনা।
৮) িনবাহী পিরচালক, তুলা উ য়ন বাড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৯) পিরচালক, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট, ঢাকা।
১০) পিরচালক, বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি িটউট
১১) পিরচালক, বাংলােদশ চা গেবষণা ইনি িটউট, ীম ল, িসেলট।
১২) পিরচালক (কি উটার এ ড িজআইএস), িবএআরিস (ওেয়বেসইেট আপেলােডর
অ েরাধসহ)।
১৩) একা  সিচব ( িটন দািয় ), িনবাহী চয়ারম ােনর দ র, িবএআরিস।

১৮-২-২০২০

ড. এম. ব ীয়ার হােসন 
পিরচালক (জনশি  ও িশ ণ)
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