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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.০৯.০০৩.১৯.২৬ তািরখ: 
০৫ সে র ২০২২

২১ ভা  ১৪২৯

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িষিষ   িশ ণিশ ণ   একােডমীএকােডমী ( ( নাট ানাট া ),  ),  গাজ ী েরগাজ ী ের   অ ি তঅ ি ত  “Commercial Farm “Commercial Farm
Management” Management” শীষকশীষক  িশ েণিশ েণ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সংেগসংেগ।।

: আপনার দ েরর ারক নং-১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৫.১৯.৮১১, তািরখ: ১৬ আগ  ২০২২ি ঃ
              উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ১১-১৫ সে র ২০২২ ি ঃ ময়ােদ ০৫
( াচ) িদন াপী জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের অ ি ত  “Commercial Farm“Commercial Farm

Management ”Management ”  শীষক িশ েণ িষ স সারণ অিধদ র হেত িনে বিণত  ১৫ (পেনেরা) জন কমকতােক মেনানয়ন দান
করা হেলা।

. নং পিরিচিত নং মেনানীত 
কমকতােদর 
নাম ও পদবী

কম ল মাবাইলও ইেমইল

০১. -- অেশাক মার 
কর,  

িশ ক

িষ িশ ণ 
ইনি উট, রং র 

০১৭৩১৫০২১৮৪
akroy47ftc@yaho
o.com

০২ -- মাহ জা খানম, 
িশ ক

িষ িশ ণ 
ইনি উট, রং র

০১৭৩৭৩৭৯০৪৭
mahfujasau85@g
mail.com

০৩ ৩৩৫৬ মাঃ মেহদী 
হাসান

িষ স সাণ 
কমকতা

উপেজলা িষ 
অিফসােরর কাযালয়, 
গািব গ , গাইবা া

০১৭৪৫৩৬৩৩৭৩
bau.mehedi@gma
il.com

০৪

৩৭৬০ মাঃ মা ম 
আ াহ

িষ স সাণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফসােরর 
কাযালয়, গািব গ , 
দা ড় দা, য়াডা া

০১৯২০৫০৫৪৪৭
masumabdulla
hbau@mgail.c
om

০৫

৩৮৮৬ মাঃ ফরহাদ 
হােসন
িষ স সারণ 

অিফসার

আেটায়ারী, প গড় ০১৭২৩৪৩৭৪৫৪
badhon.sau.1
3@gmail.com

০৬ -- আিরফা আ ার, 
িষ েকৗশলী

উপপিরচালেকর 
কাযালয়, িষ স সারণ 
অিধদ র, গাজী র

০১৭১৮০৩৮৬৮১
arifa11bau81
@yahoo.com

১



০৭ ৩৭১২ িরয়াসাত সাদাত 
হােসন
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ অিফসােরর 
কাযালয়,
সদর, শর র।

০১৭৯৫৫৫৭৮৯৭
reasat.sadat
@gmail.com

০৮ -- শাখাওয়াত 
হােসন, িষ 

স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফসােরর 
কাযালয়,
রাৈজর, মাদারী র

০১৭১০২৮২৬৬৮
sakhawat.dae
@gmail.com

০৯ ৩২০৭ মাঃ আ াহ 
আল মা ন, 
অিতির  িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফসােরর 
কাযালয়,
তাড়াশ, িসরাজগ ।

০১৭৩৭৮৪৯২৫৯
mamunbauag
@gmail.com

১০ ৩৪৯৪ মাঃ আ ল 
মািমন, িষ 

স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফসােরর 
কাযালয়,
দি ণ রমা, িসেলট।

০১৭৫১২০৯৯৬১
abdulmomin1689
@gmail.com

১১ ৩৯১৬ মাঃ রশীদ 
হাসান, িষ 
স সারণ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফসােরর 
কাযালয়, পর রাম, ফনী

০১৭৩৭৫০০১৭৯
aeokhurshidhasa
n@gmail.com

১২ ২৬৯১ মাঃ হাসান 
রিশদ হাসাইনী, 
উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফসােরর 
কাযালয়, পাবনা, সদর

০১৭৪২১৪৪৪৩১
bcshasan77
@gmail.com

১৩ -- চ র মার 
মহাপা

 িশ ক

িষ িশ ণ ইনি উট, 
শর র

০১৭১২০০৫৪৯৩

১৪ --
রািজব সরকার, 

িশ ক
িষ িশ ণ ইনি উট, 

শর র

০১৭৩৪৮৬৭৯৬৭
sarker69.bd
@gmail.com

১৫ ২৯৭০
শামীম আরা িনপা 
অিত ির  িষ  
অিফসার

 উপেজলা িষ অিফস, 
ব য়াঘাটা, লনা 

০১৭৩১০০৩৪৬৪
shamimaara.dae@gm
ail.com

৫-৯-২০২২

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

মা: শহী ল ইসলাম খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৫৫০২৮২৩৮
ইেমইল: dtw@dae.gov.bd

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.০৯.০০৩.১৯.২৬/১(৮) তািরখ: ২১ ভা  ১৪২৯
০৫ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
২



১) অিতির  পিরচালক, িডএই, ...........................সংি  অ ল।
২) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র,.........সংি  জলা।
৩) উপপিরচালক, ষক িশ ণ অিধশাখা, িডএই, খামারবািড়,ঢাকা
৪) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৫) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৬) উপেজলা িষ কমকতা, .............. সংি  উপেজলা।
৭) জনাব, ......................
৮) অিফস, কিপ

৫-৯-২০২২
মা: শহী ল ইসলাম খান 

পিরচালক

৩


