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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয়

�লা উ�য়ন �বাড �

�িশ�ণ শাখা

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
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�িষই স�ি�

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৩৬ তািরখ: 

২৬ �ফ�য়াির ২০২৩

১৩ ফা�ন ১৪২৯

িবষয়: িপআইইউ-িবএআরিস, এনএ�িপ-২ অথ �ায়েন Research Methodology ও Excel Based Data
Analysis for Early Career Scientist শীষ �ক �িশ�েণ অংশ�হন �সে�।

��: NATP-2/PIU-BARC-25/N.Trainging/2017-492, তািরখঃ১৯/০২/২০২৩ ি�ঃ
     উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, িপআইইউ-িবএআরিস, এনএ�িপ-২ ক��ক নাস ��� �িত�ানস�েহর নবীন

িব�ানী/গেবষকেদর �ান ও দ�তা �ি�র লে�� মানব স�দ উ�য়েনর অংশ িহসােব  Research Methodology  ও  Excel
Based Data Analysis for Early Career Scientist শীষ �ক ০২(�ই) � আবািসক �িশ�ণ যথা�েম আগামী ১-১৪ ও

১৮-২২ মাচ �, ২০২৩ তািরেখ আেয়াজন করা হেয়েছ। �িশ�ণ� ০২(�ই) � বাংলােদশ ইনি��উট অফ �ােনজেম� (িবআইএম), ৪ �সাবহানবাগ,

িমর�র �রাড, ঢাকায়, অ�ি�ত হেব। �িশ�ণ কায ��ম সকাল ৯.০০ টা �থেক িবকাল ৫.০০ ঘ�কা পয �� চলেব। উ� �িশ�েণ �লা উ�য়ন �বাড �

হেত �েত�ক �কােস � ০১ (এক) জন কের িন�বিণ �ত ০২ (�ই) জন কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেলা। উে��, �িশ�েণর এনালাইিসস

িবষয়স�হ হােতকলেম িশখার জ� �িশ�ণাথ� অংশ�হনকারীেক আবি�কভােব �াপটপ সংেগ আনেত হেব। তাছাড়া �িশ�েণর দ�তা বি�র

লে�� িনজ/দ�েরর পরীিব�ণ ডাটার সফট কিপ সংেগ আনার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

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

০১।
�মা: মন��ল �দা

�লা উ�য়ন কম �কত�া
�লা উ�য়ন �বাড �

খামারবািড়, ঢাকা ।
০১৭১৭-৪৩০৩৭৩

toni.sharlok@gmail.com
১-১৪ মাচ �, ২০২৩ি�ঃ

০২।
�মাঃ রায়হান কাউসার
�লা উ�য়ন কম �কত�া

�লা উ�য়ন �বাড �
ঢাকা �জান, ঢাকা

০১৭৩৭-৭০৫৯৬৮
raihan3549@gmail.com

১৮-২২ মাচ �, ২০২৩ি�ঃ

২৭-২-২০২৩

ড. �মাঃ হা��র রশীদ, পিরচালক, িপআইইউ-িবএআরিস  

এনএ�িপ-২।

ড. �মা: ফখের আলম ইবেন তািবব
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.৩৬/১(৩) তািরখ: ১৩ ফা�ন ১৪২৯

২৬ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা �জান, ঢাকা।

২) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �।

৩) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা
হেলা)।

২৭-২-২০২৩
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�হা�দ �মাফা�ল �হােসন

িসিনয়র িজিনং অিফসার


