
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ স সারণ অিধদ র 

িশ ণ উইং 
খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা-১২১৫

www.dae.gov.bd

িষই স ি

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৪১.০০৮.১৯.১৬৯ তািরখ: 
২৫ সে র ২০২২

১০ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ‘Appraising Bangladesh Delta Plan-2100’ ‘Appraising Bangladesh Delta Plan-2100’ শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কম িচেতকম িচেত
অংশ হেণরঅংশ হেণর   িনিমিনিম   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: বাংলােদশ পিরক না কিমশন এর সাধারণ অথনীিত িবভাগ এর ারক নং-
২০.০১.০০০০.০৫০.১৪.৬৫.২০২২.২৮১; তািরখঃ ২১/০৯/২০২২ ি ঃ।

             উপ  িবষয় ও  পে র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ পিরক না কিমশন এর সাধারণ অথনীিত
িবভাগ এর আওতায় আগামীআগামী  ২৭২৭//০৯০৯//২০২২২০২২   হ েতহেত   ২৯২৯//০৯০৯//২০২২২০২২   ি ঃি ঃ  পযপয   িতিদনিতিদন   সকালসকাল   ০৯.০০০৯.০০   থেকথেক
িবকালিবকাল   ০৩.০০০৩.০০   পযপয   পিরক নাপিরক না   কিমশেনরকিমশেনর   না িজয়ানা িজয়া --স ালমাস ালমা  ( (ভবনভবন--৬৬ ,  ,  ৩য়৩য়  তলাতলা ) ) সে লনসে লন   কেকে  অ ি ত

িশ ণ কম িচেত অংশ হেণর িনিম  িষ স সারণ অিধদ র এর িতিনিধ িহেসেব িন বিণত কমকতােক মেনানয়ন
দান করা হেলা।

কমকতার নাম পদবী মাবাইল ন র ই- মইল

জনাব গালাম 
মা ফা খান

উপেজলা িষ অিফসার (এল. আর) 
সং ঃ পিরক না, ক  বা বায়ন ও 

আইিস  উইং, িডএই, খামারবািড়, 
ঢাকা।

০১৭১২৭৮৮৮৭৯ mostofakhan78@gmail.com

২৫-৯-২০২২

সদ
সাধারণ অথনীিত িবভাগ (সদ )-এর দ র
পিরক না কিমশন

মা: শহী ল ইসলাম খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯১৪০৮৫০
ইেমইল: dg@dae.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  ধান, সাধারণ অথনীিত িবভাগ ( ধান)-এর দ র, পিরক না কিমশন

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৪১.০০৮.১৯.১৬৯/১(৫) তািরখ: ১০ আি ন ১৪২৯
২৫ সে র ২০২২

১



সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাঃ তৗিহ ামান খান, সহকারী ক  পিরচালক, সােপাট  িদ ইমি েমে শন অফ িদ বাংলােদশ ড া

ান ২১০০।
২) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৩) জনাব গালাম মা ফা খান, উপেজলা িষ অিফসার (এল. আর) সং  পিরক না, ক  বা বায়ন ও
আইিস  উইং, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৫) অিফস কিপ।
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মা: শহী ল ইসলাম খান 

পিরচালক
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