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

...

সভাপিত ড. মাঃ আঃ ছালাম 
 মহাপিরচালক (ভার া )

সভার তািরখ ১৮/০২/২০১৯ ি .
সভার সময় িবকাল ৩.০০ ঘ কা

ান িভআইিপ কনফাের  ক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ 

সভার েত সভাপিত ড. মাঃ আ: ছালাম, মহাপিরচালক (ভার া ), নাটা উপি ত সকল কমকতা কমচারীেদর াগত জািনেয়
সভার কায ম  কেরন। সভায় মহান শহীদ িদবস এবং আ জািতক মা ভাষা িদবস ২০১৯ যথাযথ মযাদার সােথ
উৎযাপেনর লে  জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা) এর সকল কমকতা, কমচারী ও এন-২৬তম NARS িনয়ািদ

িশ েণর িশ ণাথ েদর িতিনিধর উপি িতেত িব ািরত আেলাচনা এবং সকেলর িচি ত মতামেতর িভি েত িন বিণত
কম িচ হীত হয়।

কম িচ

.নং িববরণ সময় ান বা বায়েন
০১ জাতীয় পতাকা 

উে ালন
য ঊদেয়র 

সােথ সােথ
শাসন ভবন 
া ন, নাটা

১. মাঃ জামাল উ ীন,  উপ-পিরচালক (কীটত )
২. মাঃ িসরা ল ইসলাম, শাসিনক কমকতা

০২ বক অপন সকাল ৭.০০ টা রাজবাড়ী শহীদ 
িমনার

১. ড. মাঃ ছাই র রহমান, উপ-পিরচালক ( শাসন ও 
সােপাট সািভস)
২. ড. মাঃ গালাম মা ফা, িসিনঃসহঃ পিরচালক 
(পিরেবশ ও িষবনায়ন)
৩. মাঃ ইসকা ার হােসন, িসিনঃসহঃপিরচালক
(সবিজ ও মসলা)

০৩ ড েম াির ও 
আেলাচনা অ ান

সকাল ১১.০০ 
টা

নাটার ১ নং 
িশ ণ ক

১. ড. মাঃ ছাই র রহমান, উপ-পিরচালক ( শাসন ও 
সােপাট সািভস)
২. মাইয়া শারিমন, কাশনা কমকতা

০৪ দায়া/ াথনা বাদ যাহর নাটার জােম 
মসিজদ

১. মাঃ িসরা ল ইসলাম, শাসিনক কমকতা
২. মাঃ শহী ল ইসলাম, নািজর-কাম-ক ািশয়ার

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকল সদ েক যথাসমেয় িনধািরত কম িচেত উপি ত থাকার
অ েরাধসহ ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা কেরন । 

 

ড. মাঃ আঃ ছালাম 
মহাপিরচালক (ভার া )

১



ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০১.২৩.০০১.১৭.১৪২ তািরখ: 
১৯ ফ যা়ির ২০১৯

৭ ফা ন ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ভার া  সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজী র।
৩) উপপিরচালক (সকল), নাটা, গাজী র
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (সকল), নাটা, গাজী র
৫) অ া  সকল কমকতা ও কমচারী, নাটা, গাজী র
৬) অিফস কিপ
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