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৪ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় ‘Appraising Bangladesh Delta Plan-2100’ ‘Appraising Bangladesh Delta Plan-2100’ শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কম িচেতকম িচেত
অংশ হেণরঅংশ হেণর   িনিমিনিম   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: বাংলােদশ পিরক না কিমশন এর সাধারণ অথনীিত িবভাগ এর ারক নং-
২০.০১.০০০০.০৫০.১৪.৬৫.২০২২.৩০১; তািরখঃ ১৪/১২/২০২২ ি ঃ।

           উপ  িবষয় ও  পে র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ পিরক না কিমশন এর সাধারণ অথনীিত
িবভাগ এর আওতায় “Appraising Bangladesh Delta Plan-2100” শীষক ০৩ (িতন) িদন াপী
আগামীআগামী  ২০২০ //১২১২ //২০২২২০২২   হ েতহেত   ২২২২ //১২১২ //২০২২২০২২   ি ঃি ঃ  পযপয   িতিদনিতিদন   সকালসকাল   ০৯.৪৫০৯.৪৫  থ েকথেক  িবকালিবকাল   ০৩.৪৫০৩.৪৫  পযপয
পিরক নাপিরক না   কিমশেনরকিমশেনর   না িজয়ানা িজয়া --স ালমাস ালমা  ( (ভবনভবন--৬৬ ,  ,  ৩য়৩য়  তলাতলা ) ) সে লনসে লন   কেকে  অ ি ত  িশ ণ কম িচেত
অংশ হেণর িনিম  িষ স সারণ অিধদ র এর িতিনিধ িহেসেব িন বিণত ০৩ (িতন) জন কমকতােক মেনানয়ন

দান করা হেলা।

িমক নং মেনানীত কমকতার নাম ও পদবী (ইংেরজী ও বাংলায়) মাবাইল ন র ও ই- মইল

০১

মাহা দ শাহ আলম (২২৯৩)
উপেজলা িষ অিফসার (এল আর)

শাসন ও অথ উইং, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা। 01811848126
salam9488@yahoo.comMohammad Shah Alam (2293)

Upazila Agriculture Officer (LR)
Administration & Finance Wing, DAE,

Khamarbari, Dhaka.

০২

মাছাঃ নাজনীন লতানা (২৬২২)
অিতির  িষ অিফসার (এল আর)

শাসন ও অথ উইং, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা। 01710440038
naznin31@gmail.comMst. Naznin Sultana (2622)

Additional Agriculture Officer (LR)
Administration & Finance Wing, DAE,

Khamarbari, Dhaka.

০৩ 

 আফেরাজা ইসলাম িম  (২৯৬১)
অিতির  উপ পিরচালক (সািভেল  এ  ফারকাি ং)

উি দ সংর ন উইং, িডএই,খামারবািড়,ঢাকা

০১৬৭৩৭০৫৮৪৯
afrogadae@gmail.com

১



Afroga Islam mitu (2961)
Additional deputy director (survillence &
forcasting), Plant Protection Wing,DAE,

khamarbari, DHaka

afrogadae@gmail.com

১৯-১২-২০২২

মাঃ তৗিহিদ ামান খান , সহকারী ক  পিরচালক
সােপাট  িদ ইমি েমে শন অব িদ বাংলােদশ ড া 

ান ২১০০

মা: শহী ল ইসলাম খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯১৪০৮৫০
ইেমইল: dg@dae.gov.bd

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৪১.০০৮.১৯.২২৪/১(৮) তািরখ: ৪ পৗষ ১৪২৯
১৯ িডেস র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ উইং, িষ স সারণ অিধদ র
২) পিরচালক (ভার া ), উি দ সংর ন উইং , িষ স সারণ অিধদ র
৩) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৪) উপপিরচালক , ষক িশ ণ অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৫) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৬) জনাব মাহা দ শাহ আলম, উপেজলা িষ অিফসার (এল আর), শাসন ও অথ উইং
৭) জনাব মাছাঃ নাজনীন লতানা, অিতির  িষ অিফসার (এল আর), শাসন ও অথ উইং
৮) অিতির  উপপিরচালক , সািভেল  এ  ফারকাি ং অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
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মা: শহী ল ইসলাম খান 

পিরচালক
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