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ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.১৪৩ তািরখ: 
১৪ িডেস র ২০২১

২৯ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িষিষ   িশ ণিশ ণ   একােডিমএকােডিম  ( ( নাট ানাট া ),  ),  গাজ ী েরগাজ ী ের   অ ি তঅ ি ত  ‘Good Governance’ ‘Good Governance’
শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: নাটা, গাজী েরর ারক নং-১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৫.১৯.২২৮, তািরখঃ ২৩ নেভ র ২০২১ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ২৬-৩০ িডেস র ২০২১ ি ঃ ময়ােদ ০৫
( াচ) িদন াপী জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের অ ি ত  ““GoodGood
GovernanceGovernance ””  শীষক িশ েণ িষ স সারণ অিধদ র হেত িনে বিণত ১৪ ( চৗ ) জন কমকতােক মেনানয়ন দান
করা হেলা।

িমক 
নং

পিরিচিত 
নং

মেনানীত 
কমকতােদর নাম 

ও পদবী

কম ল মাবাইলও ইেমইল

০১. িকেশার মার 
ম মদার
উপপিরচালক 

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িডএই, হ কালচার স ার, 
খ রবাগান, খাগড়াছিড়

০১৮১৮০৮৩২৮৫
k is horemojumd er@gmail.comk is horemojumd er@gmail.com

০২ ১৯৩৯ ড. িবমল মার 
ামািনক

জলা িশ ণ 
অিফসার

উপপিরচালেকর কাযালয়
িডএই, াপাইনবাবগ

০১৭৪২২৯৭৭৮৪
bimalk p2006@gmail.combimalk p2006@gmail.com

০৩ ২২৩৫ িপকন মার 
সাহা
অিতির  
উপপিরচালক 
(িপিপ)

উপপিরচালেকর কাযালয়
িডএই, জামাল র

০১৭১০০১৩১৭১

০৪

২৬৯৩ মাহা দ িরয়াজ 
উি ন
উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
ভালা সদর, ভালা

০১৭৪৯২৭২০১০
riaz plp@gmail.comriaz plp@gmail.com

০৫

২৭৬৮ মাঃ সাফকাত 
িরয়াদ
উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
ছাগলনাইয়া, ফনী

০১৭৫১৭৭৮১৫৪
shafkatdae@gmail.com

১



০৬ ৩০৫৯ মাঃ কাই ম 
চৗ রী

উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
রৗমারী, িড় াম

০১৭৭৭৩২৮১৯১৫
kaium34bcs@gmail.com

০৭ হা দ 
মিন ামান
উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
ক দ র, গাপালগ

০১৭১৭৬০৬৫৭৭
daemuksudpur@gmail.com

০৮ ৩৩০৩ মাঃ মাহ ল 
আলম খান

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
ঈ রদী, পাবনা

০১৭৩৪০৭১৯৬৬
mahmud10000bc@gmail.com

০৯ ৩৩১৪ ওয়ািলউল 
ইসলাম

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
কািলয়া, নড়াইল

০১৭৬৫৫৮৯১৮১
waliul1967@gmail.com

১০ ৩৪২২ অিভিজৎ সরকার
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
ইটনা, িকেশারগ

০১৬৩৬৮৮১৪২৫
auvijitsarkar@gmail.com

১১ ৩৪৯৪ মাঃ আ ল 
মািমন
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
দি ণ রমা, িসেলট

০১৭৫১২০৯৯৬১
abdulmomin1689@gmail.com

১২ ৩৯৫৪ মাঃ লজার 
রহমান 

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
বািলয়াডাি , ঠা র াও

০১৭২২৮৪৭৫৩৭
guljardae3954@gmail.com

১৩ ৩৯৫৫ মাঃ হািম ল 
ইসলাম

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
শাহরাি , াদ র

০১৭১৪৬৪৭৪৯৩
hamidulku10@gmail.com

১৪ মাঃ 
শািহ ামান

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
শািলখা, মা রা

০১৭১০৭০০৩০৩
sahenuzzaman@gmail.com

১৪-১২-২০২১

মহাপিরচালক (ভার া )
মহাপিরচালেকর দ র
জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

িজ.এম.এ গ র
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৫৫০২৮২৩৯
ইেমইল: dtw@dae.gov.bd

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.১৪৩/১ তািরখ: ২৯ অ হাযণ় ১৪২৮

১৪ িডেস র ২০২১২



১৪ িডেস র ২০২১সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক (সকল অ ল), িষ স সারণ অিধদ র।
২) উপপিরচালক ( ষক িশ ণ), ষক িশ ণ অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, াপাইনবাবগ /জামাল র, জলা।
৪) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, হ কালচার স ার, খ রবাগান, খাগড়াছিড়।
৫) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৬) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র, ভালা সদর, ভালা/ছাগলনাইয়া,
ফনী/ রৗমারী, িড় াম/ ক দ র, গাপালগ /ঈ রদী, পাবনা/কািলয়া, নড়াইল/ইটনা, িকেশারগ /দি ণ
রমা, িসেলট/বািলয়াডাি , ঠা র াও/শাহরাি , াদ র/শািলখা, মা রা।

৭) জনাব, ........................................................................................।

১৪-১২-২০২১
িজ.এম.এ গ র 

পিরচালক

৩


