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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.০৯.০০৩.১৯.১৯৪ তািরখ: 
৩০ অে াবর ২০২২

১৪ কািতক ১৪২৯

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িষিষ   িশ ণিশ ণ   একােডমীএকােডমী ( ( নাট ানাট া ),  ),  গাজ ী েরগাজ ী ের   অ ি তঅ ি ত  “Rules & Regulations “Rules & Regulations
for Organizational Management” for Organizational Management” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ
মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: আপনার দ েরর ারক নং- ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৫.১৯.৯৭৩, তািরখ: ১০ অে াবর ২০২২ ি ঃ।

উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ০৬-১০ নেভ র, ২০২২ ি ঃ ময়ােদ ০৫ ( াচ)
িদন াপী জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের অ ি ত  ‘Rules & Regulations for
Organizational Management’ শীষক িশ েণ িষ স সারণ অিধদ র হেত িন বিণত ০৮ (আট)
জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা।

িমক নং পিরিচিত 
নং

মেনানীত কমকতােদর 
নাম ও পদবী কম ল মাবাইলও ইেমইল

০১ ৩৩০০ আল মা ন, অিতির  
িষ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস, 
িমরসরাই, চ াম

০১৭৬১৭০৯২৮৭
bonsaimamun@gmail.com

০২ ২০৬৮ এিবএম ওয়ািহ র রহমান, 
জলা িশ ণ অিফসার

উপপিরচালেকর 
কাযালয়, িষ 

স সারণ অিধদ র, 
ীগ

০১৭১৫৭৮৫৩৯০
wahid1970@gmail.com

০৩ ৩৭২৬ ভাষ মার ম ল, িষ 
স সারণ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস, 
ি শাল, ময়মনিসংহ

০১৮৭৬১৯৭৭৩১
ornilkumar1992@gmail.com

০৪ - মাহ দ মািছ র রহমান, 
এিডিড (উ ান) িডএই, রাজবািড় ০১৭৩৬৩২৭০৭৩

masidurdae@gmail.com

০৫ ৩৩৮৩ মাঃ আলমগীর হােসন, 
অিতির  িষ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস, 
জীবননগর, য়াডা া

০১৭৩৭১৬৬৭৯৫
aeochuadangasador@dae.com

০৬ ৩৮৮৭ মাঃ মেহদী জাহান, িষ 
স সারণ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস, 
চাটেমাহর, পাবনা

০১৮৮৬৭৪১২৩৯
mehedizahan12@gmail.com

০৭ ৩৮৩১ শখ সালমান জামান, 
িষ স সারণ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস, 
মা াহাট, বােগরহাট

০১৪০০২৯২৫৯৫
salmanzaman258@gmail.com

০৮ ৩৮৮৪
মাঃ ইফেতখার র ল 

িসি ক, িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস, 
আখাউড়া, 
া ণবািড়য়া

০১৭৩৮২১৭৪৮৬
eaftakhersaull@gmail.com
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৩১-১০-২০২২

মহাপিরচালক
জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

মা: শহী ল ইসলাম খান
পিরচালক

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী পিরচালক (পিরেবশ ও িষ বনায়ন), জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.০৯.০০৩.১৯.১৯৪/১(৮০) তািরখ: ১৪ কািতক ১৪২৯
৩০ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক (সকল অ ল), িষ স সারণ অিধদ র।
২) উপপিরচালক, চ াম/পাবনা/ া ণবািড়য়া/রাজবাড়ী/বােগরহাট/ য়াডা া/ ি গ /ময়মনিসংহ
৩) উপপিরচালক , ষক িশ ণ অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৪) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৫) উপেজলা িষ অিফসার......................... (সংি  উপেজলা)।
৬) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৭) জনাব, .......................................(সংি  কমকতা)।
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মা: শহী ল ইসলাম খান 

পিরচালক
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