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১১ আগ  ২০২২

২৭ াবণ ১৪২৯

িবষয:় “Eco-Friendly Plant Protection Techniques” “Eco-Friendly Plant Protection Techniques” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর
জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

িষ ম ণালেয়র আওতাধীন িবিভ  িত ােনর নবম ও ত  েডর কমকতাগেণর জ  ০৫ ( াচ) িদন াপী “Eco-Friend ly P lantEco-Friend ly P lant
P rot ect ion T echniq ues ”P rot ect ion T echniq ues ”   শীষক এক  আবািসক িশ ণ কাস আগামী ১১- ১৫ সে র, ২০২২ ি . জাতীয় িষ িশ ণ
একােড িম (নাটা), গাজী ের অ ি ত হেব। উ  িশ ণ কােস আপনার িত ান হেত িন বিণত তািলকা অ যায়ী িশ ণাথ  মেনানয়ন দান বক
মেনানীত িশ ণাথ েক িশ ণ র েবর িদন অপরাে  জাতীয় িষ িশ ণ একােড িম (নাটা) এর ডরিমটিরেত িরেপাট করার জ
এবং tmis.nata.gov.bd িলংেক লগইন কের আগামী ০১/০৯/২২ ি . তািরেখর মে  অনলাইন রিজে শন স ে র িনেদশ দােনর জ  আপনােক
িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা। মেনানীত কমকতার নাম, কানা, মাবাইল ন র ও ই- মইলসহ তািলকা আগামী ৩১/০৮/২২ ি . তািরেখর মে  অ
দ ের (ই- মইল: dgnata14@gmail.com) রণসহ য সকল কমকতা কািভড -১৯ ভ াি েনর অ ত ই  ড াজ হন কেরেছন তােদর ম  হেত
উ  িশ েণ আ হী কমকতাগণেক মেনানয়েন অ ািধকার দয়া এবং ইেতামে  যারা এ িবষেয় িশ ণ হণ কেরেছন তােদর মেনানীত না করার জ
অ েরাধ করা হেলা। এ সং া  য কান েয়াজেন জনাব শাহাদাৎ হােসন িসি কী, িসিনয়র সহকারী পিরচালক
(০১৭৫৩৮৯৬৫৯৮) এবং (muhammadsiddiquee@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। 

. নং. িত ােনর নাম মেনানীত িশ ণাথ র সং া
  ১. িষ স সারণ অিধদ র (িডএই) ১৪

২. বীজ ত য়ন এেজি  (এসিসএ) ০৩
৩. বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিড িস) ০২
৪. বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট (িবএআরআই) ০২
৫. বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট (িবআরআরআই) ০২
৬. বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) ০২
৭. বাংলােদশ গার প গেবষণাইনি উট (িবএসএআরআই) ০১
৮. বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট (িবেজআরআই) ০১
৯. বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট (িবড ি উএমআরআই) ০১
১০. লা উ য়ন বাড ০১
১১. জাতীয় িষ িশ ণ একেড িম (নাটা) ০১

মাট ৩০

১১-৮-২০২২

সদয় অবগিত ও কাযােথ িবতরণ ( জ তার মা সাের
নয়):
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, 
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান 

মাহ ল হাসান
মহাপিরচালক (ভার া )

ফান: 02-49272104
ইেমইল: dgnata14@gmail.com,

dg@nata.gov.bd

১



গেবষণা ইনি উট
৫) মহাপিরচালক (ভার া ), বাংলােদশ পরমা  িষ 
গেবষণা ইনি উট
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা 
ইনি উট (িবএসআরআই)
৮) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালক এর 
দ র, বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট, 
িদনাজ র
৯) িনবাহী পিরচালক (চলিত দািয় ), লা উ য়ন বাড
১০) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, বীজ ত য়ন এেজ ী

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৫.১৯.৮০৪/১(৬) তািরখ: ২৭ াবণ ১৪২৯
১১ আগ  ২০২২

সদয় াতােথ অ িলিপঃ 
১) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজী র।
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, িষ ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৩) উপপিরচালক ( শাসন ও সােপাট সািভস), নাটা, গাজী র।
৪) অিতির  সিচব ( শাসন), িষ ম ণালয়, ঢাকা মেহাদেয়র ি গত কমকতা (অিতির  সিচব ( শাসন)
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) অিফস কিপ।

১১-৮-২০২২
মাহ ল হাসান 

মহাপিরচালক (ভার া )

২


