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৫ কািতক ১৪২৮

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িষিষ   িশ ণিশ ণ   একােডমীএকােডমী ( ( নাট ানাট া ),  ),  গাজ ী েরগাজ ী ের   অ ি তঅ ি ত  “Project Appraisal “Project Appraisal
and Formulation of DPP” and Formulation of DPP” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন

দানদান ।।
: আপনার দ েরর ারক নং-৮৩৮, তািরখঃ ০৪/১০/২০২১ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ২৪ অে াবর ২০২১ ি ঃ হেত ০২ নেভ র, ২০২১ ি ঃ ময়ােদ ১০
(দশ) িদন াপী জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের অ ি ত  “P roject  Apprais al and  Formulat ion of“P roject  Apprais al and  Formulat ion of

D P P ”D P P ”  শীষক িশ েণ িষ স সারণ অিধদ র হেত িনে বিণত ১৮ (আঠার) জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা।

িমক 
নং

পিরিচিত 
নং

মেনানীত কমকতােদর 
নাম ও পদবী

কম ল মাবাইলও ইেমইল

০১. ২০৪৪ মাহা দ িসরাজ উি ন 
হােসন 
জলা িশ ণ কমকতা

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 
িম া

০১৭১৬২৭১৫৮৫
siraj.tuhin@yahoo.com

০২ ২২৩৫ িপকন মার সাহা
অিতির  
উপপিরচালক (িপিপ)

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

জামাল র

০১৭১০০১৩১৭১
pikondae1981@gmail.com

০৩ ২২৯৬ মাঃ মিসউর রহমান
অিতির  
উপপিরচালক (শ )

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

নােটার

০১৭৪০৮৯৪৮২৮
uaokalapara@gmail.com

০৪ ২৩৪৪ শােয়ব আহেমদ
অিতির  
উপপিরচালক (শ )

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

ময়মনিসংহ

০১৭০০৭১৫৭৯৫
shoydbdae@gmail.com

০৫ ২৯৫২ শরীফ মাহা দ িত মীর
উপেজলা িষ কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
দবহাটা, সাত ীরা

০১৯২৭৩৬৭৪০২
titumeer1642@yahoo.com

০৬ ৩২৯৭ তপন রায়
িষ স সারণ কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
মািনকগ  সদর, মািনকগ

০১৯১৭১৩৪২৭০
tapanraybau@gmail.com

০৭ ৩৪৩৪ মাঃ মিন ামান
িষ স সারণ কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
সাপাহার, নও া

০১৭২১৫২৩৪৮১
toky210@gmail.com

০৮ ৩৪৪৫ মাঃ সাি র আহেমদ 
িসফাত

িষ স সারণ কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
িসরাজগ  সদর, িসরাজগ

০১৭২৩৯০৬৭৯৪
sifat13b10@gmail.com

০৯ ৩৫৬৬ রিফ ল ইসলাম
িষ স সারণ কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
কািলয়াৈকর, গাজী র

০১৭৩৩৪৫৭২৮০
rafipulislam.sau@gmail.com

১০ ৩৬৯০ শাওন ম মদার
িষ স সারণ কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
মে াপিলটন িষ অিফস, 

িমর র, ঢাকা।

০১৭৩৩৪৫৭২৮০
shawon.bau@gmail.com

১১ ৩৭২১ মাঃ রিবউল ইসলাম
িষ স সারণ কমকতা 

 

উপেজলা িষ অিফস
সানাতলা, ব ড়া

০১৭১৯৩৯২৫৮৯
mrrabibd@gmail.com

১২ ৩৮৩৬ নােয়দ আল সাদী
িষ স সারণ কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
িবজয়নগর, া ণবািড়য়া

০১৬৭৬৫৮৫২১২
junayedulsadybau16@dae.gov.bd

১৩ ৩৮৭৩ কিপল দব বসাক
িষ স সারণ কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
তরখাদা, লনা

০১৭৪২১৭১৩৫৬
kapilkuat@gmail.com

১



১৪  মাঃ হা ন িময়া 
িষ স সারণ কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
পলাশবািড়, গাইবা া

০১৭৩৮৬১৪৯৮৯
harunbau10@gmail.com

১৫ জগদীশ চ  রায়
িষ স সারণ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
কালীগ , লালমিনরহাট

০১৭৩৬৭২৩৯১০
jcroy.hstu@gmail.com

১৬ মাঃ মিশউর রহমান
িষ স সারণ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
িবরল, িদনাজ র

০১৭৬৩৪৬৬৬৫৮
moshiur.bau09@gmail.com

১৭ মাহা দ িরজওয়া ল 
বারী
মিনটিরং কমকতা 

আ িনক ি র মা েম 
ষক পযােয় উ তমােনর 

ধান, গম ওপাট 
বীজ  উৎপাদন, সংর ণ ও 
িবতরণ ক , িষ 
স সারণ অিধদ র, 
খামারবািড়, ঢাকা

০১৭১২৭৬৩০৩২
rizwanulbari@gmail.com

১৮ মীর রািক ল ইসলাম
িষ স সারণ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস, 
হিরণা , িঝনাইদহ 

01712555896 
mirrakibulislam120@gmail.com

২১-১০-২০২১

মহাপিরচালক (ভার া )
জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

মাঃ আলী ামান িময়া
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.৮১/১(১৩) তািরখ: ৫ কািতক ১৪২৮
২১ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক, অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, ময়মনিসংহ/ব ড়া/রং র
অ ল/রাজশাহী/ঢাকা অ ল/ লনা/ িম া/যেশার, অ ল।
২) ক  পিরচালক, আ িনক ি র মা েম ষক পযােয় উ তমােনর ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংর ন ও িবতরন

ক , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র,

িম া/জামাল র/নােটার/ময়মনিসংহ/সাত ীরা/মািনকগ /নও া/গাজী র/ঢাকা/ব ড়া/ া ণবািড়য়া/ লনা/গাইবা া/লালমিনরহাট/িদনাজ র/িঝনাইদহ,
জলা।
৪) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র, দবহাটা, সাত ীরা/মািনকগ  সদর,
মািনকগ /সাপাহার, নও া/িসরাজগ  সদর, িসরাজগ /কািলয়াৈকর, গাজী র/ মে াপিলটন িষ অিফস, িমর র,
ঢাকা/ সানাতলা, ব ড়া/িবজয়নগর, া ণবািড়য়া/ তরখাদা, লনা/পলাশবািড়, গাইবা া/কালীগ , লালমিনরহাট/িবরল,
িদনাজ র/হিরণা , িঝনাইদহ।
৫) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৬) জনাব, ....................................................................................................,।

২১-১০-২০২১
মাঃ আলী ামান িময়া 

পিরচালক

২


