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িবষয়: নাটানাটা, , গাজীপেুরগাজীপেুর  অ ি তবঅ ি তব   ‘Human Resource Management " Human Resource Management " শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ  কােসরকােসর
জজ   িশ ণাথীিশ ণাথী  মেনানয়নমেনানয়ন  দানদান।।

কিৃষ ম ণালেয়র আওতাধীন িবিভ  িত ােনর নবম ড হেত তদূ  েডর কমকতােদর জ  ০৫ (পঁাচ) িদন ব াপী ‘HumanHuman
Resource Management " Resource Management " শীষক িশ ণ কাস আগামী ০১-০৫ মাচ২০২০ি . তািরখ পয  জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডিম (নাটা),
গাজীপুের অ ি ত হেব। উ  িশ ণ কাসসমূেহ আপনার িত ান থেক িন বিণত তািলকা অ যায়ী িশ ণাথী মেনানয়ন িদেয়
মেনানীত িশ ণাথীেক িশ ণ র পূেবর িদন নাটা ডরিমটিরেত িরেপাট করার িনেদশনা দােনর জ  আপনােক িবেশষভােব
অ েরাধ করা হেলা । মেনানীত কমকতার নাম, িঠকানা, মাবাইল ও ই- মইলসহ তািলকা আগামী ১২/০২/২০২০ ি . তািরেখর মেধ  অ
দ ের ই- মইল (dgnata14@gmail.com)-এ রণ এবং মেনািনত কমকতােদরেক নাটা এর ওেয়বসাইেট (www.nata.gov.bd)
অনলাইেন রিজে শন করার জ  অ েরাধ করা হেলা। উে খ  য, আ হী িশ ণাথীগণেক উ  িশ েণ মেনানয়েন অ ািধকার দয়া
এবং ইেতামেধ  যারা এই িবষেয় িশ ণ হণ কেরেছন তােদর মেনানীত না করার জ  অ েরাধ করা হল। কাসিট স ণূ আবািসক।

. নং. িত ােনর নাম
মেনানীত িশ ণাথীর সংখ া

Human Resource ManagementHuman Resource Management
১ কিৃষ স সারণ অিধদ র (িডএই) ০৮
২ বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিডিস) ০২
৩ বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবআরএআই) ০২
৪ বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট (িবআরআরআই) ০২
৫ বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবনা) ০২
৬ বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি িটউট (িবএসএআরআই) ০২
৭ মৃি কা স দ উ য়ন ইনি িটউট (এসআরিডআই) ০২
৮ বীজ য়ত য়ন এেজি  (এসিসএ) ০২
৯ বের  ব মুখী উ য়ন কতপৃ  (িবএমিডএ) ০১
১০ বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি িটউট (িবেজআরআই) ০১
১১ তলুা উ য়ন বাড (িসিডিব) ০১
১২ কৃিষ তথ  সািভস (এআইএস) ০১
১৩ কিৃষ িবপনন অিধদ র (িডএম)  ০৬

মাট  ৩২

৪-২-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) চয়ারম ান, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) মহাপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, কিৃষ িবপণন অিধদ র

ড. মাঃ আব ুসাইদ িমঞা
মহাপিরচালক (ভার া )

১



৪) িনবাহী পিরচালক, তলুা উ য়ন বাড
৫) পিরচালক, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
৬) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ পাট 
গেবষণা ইনি িটউট
৭) পিরচালক (ভার া ), কিৃষ তথ  সািভস
৮) িনবাহী পিরচালক , বের  ব মখুী উ য়ন কতপৃ
৯) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমাণু কিৃষ গেবষণা 
ইনি িটউট
১০) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা 
ইনি িটউট (িবএসআরআই)
১১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি িটউট
১২) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর 
দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
১৩) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৫.১৯.৫৯/১ তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৬
০৪ ফ য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, স সারণ অ িবভাগ, কিৃষ ম ণালয়
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়
৩) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজীপরু।
৪) অিফস কিপ

৪-২-২০২০

ড. মাঃ আব ুসাইদ িমঞা 
মহাপিরচালক (ভার া )

২


