মৎস্য অধিদপ্তররািীন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকননালগ্রি টরািাম- টেি II রনিক্ট (এনএটিগ্রি-২)-এ চুগ্রিগ্রিগ্রিক
গ্রনন ানের চুগ্রিিত্র।
মৎস্য ও রাগ্রিসম্পদ মন্ত্রিালন র িত্র নং ৩৩.০০.০০০০.১৩৬.১৪.০১১.১৬-৭৩ তাগ্ররখঃ ০২/০৪/২০১৭ এবং
এতদসংক্রান্ত গ্রনন াে কগ্রমটির সুিাগ্ররশ অনু া ী মৎস্য অগ্রিদপ্তর কর্তক
ৃ বাস্তবা নািীন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল
টেকননালগ্রি টরািাম- টেি II রনিক্ট (এনএটিগ্রি-২) এর আওতা সম্প্রসারি কমৃকতৃা গ্রিসানব ১৩৫ (এক শত
পঁগ্রত্রশ)টি শূণ্য িনদর গ্রবিরীনত িনাব ----------------------------------------, গ্রিতাঃ-------------------------িামঃ-------------------ডাকঘরঃ--------------,

উিনিলাঃ---------------,

টিলাঃ

------------------টক

(রকনের টকাড নং-৫-৪৪৩১-৫০০৪) সম্প্রসারি কমৃকতৃা িনদ রকে টম াদকালীন সমন র িন্য চুগ্রিগ্রিগ্রিক
গ্রনন াে রদান করা িনলা। এই গ্রনন ানের শতৃাবলী গ্রনম্নরূি:ক) এই ধনয় াগ সম্পূর্ ণ অস্থা ী ধিধিয়ে প্রকল্প চলাকালীন সময় র জন্য প্রয় াজয হয়ে।
খ) ককানরূপ কারর্ দর্ণায়না ব্যধেয়রয়ক ক ককান সম প্রার্থীর ধনয় াগ োধেল করা ায়ে।
গ) নেধনয় াগপ্রাপ্ত কমণকেণাগর্ আগামী 16/04/2017 ধি. োধরয়খ পদা নকৃে কমণস্থয়ল ক াগদান করয়েন।
ঘ) চাকুরীরে/ধেিাগী প্রার্থীর পূে ণেন পদ হয়ে পদেযাগ কয়র ধনয় াগপ্রাপ্ত পয়দ ক াগদান করয়ে হয়ে এেং পূে ণেন
পদ হয়ে অব্যহধে পত্র ধদয়ে হয়ে।

ঙ) ক াগদায়নর সম উন্ন ন প্রকয়ল্পর ধনয় াগ ধেধি কমাোয়েক পধরচালক, ধপআইইউ এর সয়ে 300/- (ধেনর্ে)
টাকা মূয়ের নন জুধিধর্ াল ষ্ট্যায়ে একটি চুধিপত্র স্বাক্ষর করয়ে হয়ে।
চ) প্রকল্প কম াদ কর্য়ে চুধিপত্রটি চাকুরী হয়ে অব্যাহধে পত্র ধহয়সয়ে গণ্য হয়ে।
ছ) ধনি ণাধরে সময় র ময়ে ক াগদায়ন ব্যর্থ ণ হয়ল ধনয় াগ োধেল েয়ল গণ্য হয়ে।
জ) চাকুরী হয়ে অব্যাহধে ধনয়ে হয়ল কমপয়ক্ষ 30 ধদন পূয়ে ণ কর্তপণ ক্ষয়ক অেধহে করয়ে হয়ে।
ঝ) কেেন িাো অর্থ ণ ধেিায়গর পধরপত্র অনু া ী সম্পূর্ ণ সাকুয়ে কেেন প্রাপ্ত হয়েন। এছাড়া সরকার কর্তক
ণ
এেদসংক্রান্ত ধেেয় অন্য ককান পধরপত্র/স্মারক জারী করা হয়ল োও প্রয় াজয হয়ে।
ঞ) ধনয় াগপ্রাপ্ত কমণকেণায়ক ক াগদায়নর সম ধসধিল সাজণন হয়ে স্বাস্থযগে সনদ দাধখল করয়ে হয়ে।

ট) ক সমস্ত ধনয় াগপ্রাপ্ত কমণকেণায়দর পুধলর্ কিধরধিয়কর্ন এেং স্বাস্থযগে সনদপত্র সয়ন্তােজনক হয়ে না োয়দর
ধনয় াগ োধেল েয়ল গণ্য হয়ে।

ধনয় াগকারী কর্তপণ য়ক্ষর স্বাক্ষর:

উপয়র উয়েধখে র্েণািীয়ন আধম অদ্য --------------- ধি. হয়ে এই ধনয় াগ গ্রহর্ করয়ে সম্মে হলাম এেং
চুধিভূি পয়দ ক াগদান করলাম।

সংধিষ্ট্ কমণকেণার স্বাক্ষর
স্বাক্ষীীঃ
১।

২।

৩।

