
িষই স ি গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা) 

গাজী র-১৭০১ । 
www.nata.gov.bd

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৫.১৯.২৫২ তািরখ: 
০৯ আগ  ২০২০

২৫ াবণ ১৪২৭

িবষয:় নাট ানাট া ,  ,  গাজ ী েরগাজ ী ের   অ ি তঅ ি ত  “Seed Technology”  “Seed Technology” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   জজ
িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

িষ ম ণালেয়র আওতাধীন িবিভ  িত ােনর নবম ড হেত ত  েডর কমকতােদর জ  চলিত ২০২০-২১ অথবছের “S
eed Technology” শীষক িশ ণ কাস আগামী ৩১ আগ  ২০২০ হেত ৯
সে র ২০২০ ি : তািরখ পয  জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের অ ি ত হেব।চলমান কািভড-১৯ বি ক মহা

মারীর কারেণ উ  িশ ণ কাস  ‘Zoom  OnlineZoom  Online
Platform ”Platform ”  এর মা েম পিরচালনা করার িস া  হণ করা হেয়েছ িশ েণর সময় সকাল ১০.০০ টা হেত র ১২.৩০ টা
 এবং র ২.০০ টা হেত  িবকাল ৫.০০টা পয । আপনার িত ান থেক িন বিণত তািলকা অ যায়ী িশ ণাথ  মেনানয়ন দ
◌ান বক নাম, কানা, মাবাইল নং ও ই- মইলসহ তািলকা আগামী ২০/০৮/২০২০ ি . তািরেখর মে  অ  দ েরর ই- মইেল (
dgnata14@gmail.com/ dg@nata.gov.bd ) রেণর জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হল ।মেনািনত কম
কতাগণেক নাটা, এর ওেয়বসাইেট (www.nata.gov.bd) অনলাইেন রিজে শন করার জ  অ েরাধ করা হল। জ রী য
কান েয়াজেন সহকারী কাস সম য়ক মা: আকিল ামান, মাবা: নং- ০১৭১৯-৩০৩৭৯৭-এ যাগােযাগ করা যেত পাের। 

ম
িত ােনর নাম

মেনািনত িশ ণাথ র সং া (জন)
Seed Technology 

(৩১ আগ  ২০২০ হেত ৯ সে র ২০২০ ি :)
০১ িষ স সারণ অিধদ র (িডএই) ১৪
০২ বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল ০১
০৩ বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিড িস) ০৪
০৪ বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট (িবএআরআই) ০৩
০৫ বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট (িবআরআরআই) ০৩
০৬ বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) ০২
০৭ বীজ ত য়ন এেজ ী (এসিসএ) ০৫
০৮ বাংলােদশ গম ও াগেবষণা ইনি উট (বাগ ই) ০৩

মাট ৩৫

৯-৮-২০২০

ি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 ), বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট
৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, 
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট

ড. মাঃ আ  সাইদ িমঞা
মহাপিরচালক (ভার া )
ফান: 02-49272104

ইেমইল: dgnata14@gmail.com

১



৫) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ গম ও া 
গেবষণা ইনি উট, িদনাজ র
৬) মহাপিরচালক (ভার া ), বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট
৭) িনবাহী চয়ার ান (ভার া ), বাংলােদশ িষ গেবষণা 
কাউি ল
৮) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৫.১৯.২৫২/১(৫) তািরখ: ২৫ াবণ ১৪২৭
০৯ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজী র।
৩) কাস কা-অিডেনটর, নাটা, গাজী র।
৪) অিফস কিপ।

৯-৮-২০২০
ড. মাঃ আ  সাইদ িমঞা 
মহাপিরচালক (ভার া )

২


