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(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত) 
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 

 
�লা উ�য়ন �বাড � 

�িশ�ণ শাখা 
 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
 www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৬২ তািরখ: 

৩১ অে�াবর ২০২২

১৫ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: নাটা, গাজী�ের অ�ি�ত� “Rules & Regulations for Organizational Management” শীষ �ক

�িশ�ণ �কােস �র জ� �িশ�ণাথ� মেনানয়ন পিরবত�ন �সে�।

��:  

১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৫.১৯.৯৭৩ ১০ অে�াবর ২০২২ ...
       উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, �িষ ম�ণালেয়র আওতাধীন িবিভ� �িত�ােনর নবম ��ড- �থেক ত��� ��েডর

কম �কত�ােদর জ� “Rules & Regulations for Organizational Management” শীষ �ক এক� �িশ�ণ �কাস � আগামী ০৬-

১০ নেভ�র, ২০২২ ি�ঃ তািরখ পয �� জাতীয় �িষ �িশ�ণ একােডিম (নাটা), গাজী�ের অ�ি�ত হেব। উ� �িশ�েণ এস.এম জািকর িবন আলম,�লা

উ�য়ন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেয়িছল িক� িতিন উ� �িশ�েণ অংশ�হণ করেত পারেবন না  িবধায় তার পিরবেত� �লা উ�য়ন �বাড � হেত

িন�বিণ �ত ০১ (এক) জন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেলা। 

�ঃ নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কম ��ল �মাবাইল ও ই-�মইল ন�র

০১।
সািজদ খান তািজন 
�লা উ�য়ন কম �কত�া

�লা উ�য়ন �বাড �
িঝনাইদহ �জান, িঝনাইদহ ।

০১৫১৭-১৩২১৪৩
downwith.tz@gmail.com

১-১১-২০২২

মহাপিরচালক 

মহাপিরচালেকর দ�র 

জাতীয় �িষ �িশ�ণ একােডিম (নাটা)

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৬২/১(৩) তািরখ: ১৫ কািত�ক ১৪২৯

৩১ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার দ�র, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �,

যেশার �জান, যেশার 
 

২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, িঝনাইদহ �জান, িঝনাইদহ
 ৩) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
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১-১১-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
 

িসিনয়র িজিনং অিফসার


