
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: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.১৫৫ তািরখ: 
২৬ িডেস র ২০২১

১১ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় নাট ানাট া ,  ,  গাজ ী েরগাজ ী ের   অ ি তঅ ি ত  ‘Human Resource Management”  ‘Human Resource Management” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ
কােসরকােসর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: আপনার দ েরর ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৫.১৯.২৩১, তািরখঃ ০৭ িডেস র ২০২১ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ০২-০৬ জা য়ারী ২০২২ ি ঃ ময়ােদ ০৫ ( াচ) িদন াপী জাতীয়
িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের অ ি ত  “Hum an Res ource Managem ent”“Hum an Res ource Managem ent”  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. ১৬৪৭ শা  মার ামািনক
উপপিরচালক 

উপপিরচালেকর কাযালয়,
িডএই, ি য়া

০১৭১২-২০২১৬০
ddaekustia@gmail.com

০২ ৩৩৯৪ মাঃ মিন ামান
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
বাগািতপাড়া, নােটার

০১৭৩৫-৯৫৬১২৭
moniruz z aman13@gmail.commoniruz z aman13@gmail.com

০৩ ৩৫৪৩ জনাব মাঃ এনা ল 
হক

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
রাজনগর, মৗলভীবাজার

০১৭১৯-২৩০২৯৫
enam.824@gmail.com

০৪

৩৬৩৩ জনাব মাঃ িমজা র 
রহমান

িষ স সারণ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
ভা কা, ময়মনিসংহ

০ ১৭৩৩০ ১৭৩৩ -- ২৩৭০ ৫২২৩৭০ ৫২

০৫

৩৮১১ জনাব মাঃ ইমিতয়াজ 
জাহান খান

িষ স সারণ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
র, গাজী র

০১৭১৯-৪১৫৯২১
mdimtiazkhan91@gmail.com

০৬ ৩৮৩১ শখ সালমান জামান
িষ স সারণ 

কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
মা াহাট, বােগরহাট।

০১৪০০-২৯২৫৯৫
salmanzaman258@gmail.com

০৭ ৩৮৩২ জনাব মাঃ িমজা র 
রহমান

িষ স সারণ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফস,
রগ , গাইবা া

০১৩২৪-০৩০৪১১
mizanbau243@gmail.com

০৮ ৩৩০৩ মাঃ মেহদী জাহান
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
চাটেমাহর, পাবনা

০১৮৮৬-৭৪১২৩৯
mehedizahan12@gmail.com

০৯ ৩৯৫১ তাজমী র রাি
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
বা ারাম র, া ণবািড়য়া।

০১৭৭৬-৩০২৯২১
tazim.ratri@gmail.com

১



১০ ৩৯৫৪ মাঃ লজার রহমান
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
বািলয়াডা ী, ঠা র াও

০১৭২২-৮৪৭৫৩৭
guljardae3954@gmail.com

১১ মাঃ মায় ল হাসান
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
বণচর, নায়াখালী

০১৭২৩-১৮৩৪৯১
mhraju.hstu@yahoo.com

১২ জনাব প ব মার 
বাগচী

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
রাৈজর, মাদারী র।

০১৬৮৩-৪৭২০২০

১৩ এস.এম আলমগীর 
সাই াহ

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
আলমডা া, য়াডাঙা

০১৭৩৭-৮৬২৪৮৫
real123bd@gmail.com

১৪ জনাব িজএমএম কবীর 
খান
উ ান িবেশষ ।

অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, 
িডএই, বিরশাল অ ল, বিরশাল।

০১৭১৫-৭৬২২০৩
gmmkabir@gmail.com

২৬-১২-২০২১

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

িজ.এম.এ গ র
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.১৫৫/১(১৯) তািরখ: ১১ পৗষ ১৪২৮
২৬ িডেস র ২০২১

সদয ়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) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র,

ি য়া/নােটার/ মৗলভীবাজার/ময়মনিসংহ/গাজী র/বােগরহাট/গাইবা া/পাবনা/ া ণবািড়য়া/ঠা র াও/ নায়াখালী/মাদারী র/ য়াডাঙা/বিরশাল,
জলা।
৫) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র, বাগািতপাড়া, নােটার/রাজনগর,
মৗলভীবাজার/ভা কা, ময়মনিসংহ/ র, গাজী র/ মা াহাট, বােগরহাট/ রগ , গাইবা া/চাটেমাহর,
পাবনা/বা ারাম র, া ণবািড়য়া/বািলয়াডা ী, ঠা র াও/ বণচর, নায়াখালী/রাৈজর, মাদারী র/আলমডা া,
য়াডাঙা।

৬) জনাব, ..............................................................................................।

২৬-১২-২০২১
িজ.এম.এ গ র 

পিরচালক

২


