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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.৭৬ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০২১

২৬ আি ন ১৪২৮

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িষিষ   িশ ণিশ ণ   একােডমীএকােডমী ( ( নাট ানাট া ),  ),  গাজ ী েরগাজ ী ের   অ ি তঅ ি ত  “Public Procurement “Public Procurement
Procedure” Procedure” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: নাটা, গাজী েরর ারক নং-৭৫৫, তািরখঃ ১৯/০৯/২০২১ ি ঃ
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 ublic P rocurement“P ublic P rocurement

P roced ure”P roced ure”  শীষক িশ েণ িষ স সারণ অিধদ র হেত িনে বিণত ১৬ ( ষাল) জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা
হেলা।

িমক 
নং

পিরিচিত 
নং

মেনানীত 
কমকতােদর নাম 

ও পদবী

কম ল মাবাইলও ইেমইল

০১ ২৬২৯ এইচ.এম.শামীম
অিতির  িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ 
অিফস
িদঘিলয়া, লনা

০১৭৮৩৬২৬৩৫৪
shamimbau0208@yahoo.com

০২ ২৮৯০ শাহানা বগম
উপেজলা িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ 
অিফস
আকাউড়া, 
া ণবািড়য়া

০১৯৩২৩৫০৫৪৪
kbdshahana@gmail.com

০৩ ৩০১২ মাঃ মাশের ল 
হাসান
উপেজলা 

িষ কমকতা

উপেজলা িষ 
অিফস
নায়াখালী সদর, 
নায়াখালী

০১৭১২৯৮৩৮০৮
chandan041359@yahoo.com

০৪ ৩০১৩ মাঃ শাহা ল 
ইসলাম
উপেজলা িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ 
অিফস
মাদারগ , 
জামাল র

০১৭২৫৩১৪০২৮
uaomadarganjjamalpur@gmail.com

০৫ ৩৪৪৫

সালমা িবনেত জামান 
ণা

সংগিনেরাধ রাগত  
রাগত িবদ ( লস, 

পিলিস ও 
পরী াগার)

উি দ সংগিনেরাধ 
উইং

িষ স সারণ 
অিধদ র, 
খামারবািড়, ঢাকা 

০১৭৪৭৫৫৭৩৯৯
binte80@gmail.com

০৬ ৩০৯৯ ান আ ার
উপেজলা িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ 
অিফস

লবাড়ী, 
িদনাজ র

০১৭১৪৩০১৩৮
rumman.ag@gmail.com
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০৭ ৩১০৯ মাঃ নািসর 
উি ন 
উপেজলা িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ 
অিফস
চৗ াম, িম া

০১৯২২৯৮৩৬০৯
kbdnasir1985@gmail.com

০৮ ৩২৫৩ মাঃ সাই ল 
ইসলাম
অিতির  িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ 
অিফস
ক য়া, বােগরহাট

০১৫৫৮৫৫৬৭০৪
aaokachuabagerhat@dae.gov.bd

০৯ ৩২৬৬ মাহিসনা জাহান 
তারণ
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ 
অিফস
িসরাজিদখান, 

ি গ

০১৭৩৪৪৫৬০৪৬
mohsina.turon41@gmail.com

১০ ৩৩৬৭ সােবর আলম
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ 
অিফস
রাণীশংৈকল, 
ঠা র াও

০১৭৫৭৩৩৬৬৮৩
md.saber.ag@gmail.com

১১ ৩৭৩৭ মাঃ অিনক 
মহ জ 
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ 
অিফস
িকেশারগ , 
নীলফামারী

০১৭১০১৮৯৮৯৯
anikmehfuj@gmail.com

১২ ৩৮৩২ শেলন মার পাল
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ 
অিফস
নবীগ , হিবগ

০১৭৫০৭৫৫৩৮২
baushoylen@gmail.com

১৩ ৩৮৫৩ মাঃ িরসালাত 
আহেমদ

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ 
অিফস
হাটহাজারী, 
চ াম

০১৬৭৩৩৭৪১২১
risalatbau1995@gmail.com

১৪  ৩৯৯৩ মাহ দ আ াহ 
আল নামান

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ 
অিফস
িবয়ানীবাজার, 
িসেলট

০১৬২৩০১৫২৭৩
ihowcan@gmail.com

১৫ মাঃ ম ল 
ইসলাম

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ 
অিফস
দল য়ার, 

টা াইল

০১৭২২৭০৩৮৪৩
monzurulislam226@gmail.com

১৬ মাঃ হা ন িময়া
িষ স সারণ 

অিফসার

উপেজলা িষ 
অিফস
পাট াম, 
লালমিনরহাট

০১৭২৩২৬২০১৯
harunbau124@gmail.com

১৭-১০-২০২১

মহাপিরচালক (ভার া )
মহাপিরচালেকর দ র

মাঃ আলী ামান িময়া
পিরচালক
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জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.৭৬/১(১২) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৮
১১ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, উি দ সংগিনেরাধ উইং , িষ স সারণ অিধদ র
২) অিতির  পিরচালক, অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, ময়মনিসংহ/িদনাজ র
অ ল/রং র অ ল/ঢাকা অ ল/চ াম অ ল/ লনা/িসেলট অ ল/ িম া অ ল।
৩) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র, হা য়াঘাট,
ময়মনিসংহ/মাদারগ , জামাল র/িদঘিলয়া, লনা/ক য়া, বােগরহাট/আকাউড়া, া ণবািড়য়া/ চৗ াম,

িম া/ লবাড়ী, িদনাজ র/রাণীশংৈকল, ঠা র াও/িসরাজিদখান, ি গ / দল য়ার, টা াইল/িকেশারগ ,
নীলফামারী/পাট াম, লালমিনরহাট/িবয়ানীবাজার, িসেলট/নবীগ , হিবগ / নায়াখালী সদর,
নায়াখালী/হাটহাজারী, চ াম/মহালছিড়, খাগড়াছিড়।
৫) জনাব, .............................................................................।

১৭-১০-২০২১
মাঃ আলী ামান িময়া 

পিরচালক
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