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িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িষিষ   িশ ণিশ ণ   একােডমীএকােডমী ( ( নাট ানাট া ),  ),  গাজ ী েরগাজ ী ের   অ ি তঅ ি ত  “Rules & Regulations “Rules & Regulations
for Organizational Management” for Organizational Management” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ
মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: আপনার দ েরর ারক নং-৮৯৭, তািরখঃ ০৭/১০/২০২১ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ০৭-১১ নেভ র, ২০২১ ি ঃ ময়ােদ ০৫
( াচ) িদন াপী জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের অ ি ত  ‘Rules & Regulations for
Organizational Management’ 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. ১৯৮৭ ড. মাঃ ইয়ািছন 
আলী 
জলা িশ ণ 

কমকতা

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

নােটার

০১৭১২৯৯০৬৫৬
md.yeasin51@yahoo.com

০২ ২৩১২ মাহা দ মাহ ল 
ইসলাম
অিতির  
উপপিরচালক (শ )

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

ন েকানা

০১৭১৯৪০৩৫২৫

০৩ ৩০২৭ মাঃ নােয়দ কিবর 
খান
উপেজলা িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
লালমাই, িম া

০১৭১৪৩৯৫৩০১
ether_278@yahoo.com

০৪ ৩০৩৬ মাঃ রহাসান
উপেজলা িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
িপেরাজ র সদর, 
িপেরাজ র

০১৭২২৬০৮৬২৮
nurhasan07ag@gmail.com

০৫ ৩৩১৪ ওয়ািলউল ইসলাম
িষ স সারণ 

কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
কািলয়া, নড়াইল

০১৭৬৫৫৮৯১৮১
waliul1967@gmail.com

০৬ ৩৪৪৭ মাঃ ের আলম
িষ স সারণ 

কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
বড়া, পাবনা

০১৭১৪৭৮৪২৫৫
bappy22278@gmail.com

১



০৭ ৩৭৫৫ িজএম বদ ল হাসান
িষ স সারণ 

কমকতা

মে াপিলটন িষ অিফস
কামরা ীচর, ঢাকা

০১৭১৮৯২৭৫২৩
gmbadrulhasan@gmail.com

০৮ ৩৮২৫ সাই ল ইসলাম খান
িষ স সারণ 

কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
িসেলট সদর, িসেলট

০১৭৬২৪৬৭৯৫৭
saiful14august@gmail.com

০৯ ৩৮৩৮ কাজী রমজান আলী
িষ স সারণ 

কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
বারহানউি ন, ভালা

০১৭২১২৪৫৬৪৯
romjan38bcst@gmail.com

১০ ৩৮৬৪ ল আিমন
িষ স সারণ 

কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
রা নীয়া, চ াম

০১৭৭৬২২৪৪৯৯
ruhulbdsau@gmail.com

১১ মাঃ মাইনউি ন 
সাআদ

িষ স সারণ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
পাংশা, রাজবািড়

০১৩০৩৭১৪৩৪৩

১২ মাঃ আির ল 
ইসলাম

িষ স সারণ 
কমকতা  

উপেজলা িষ অিফস
লামা, বা রবান

০১৫১৮৩৪৩০৩২
islamariful3011@gmail.com

১৩ মাঃ মা ন কবীর
িষ স সারণ 

কমকতা

উপেজলা িষ অিফস
বদরগ , রং র

০১৭২২০৭০০৫৮
humayun5868@yahoo.com

১৪  মাঃ এনা ল হক
িষ েকৗশলী

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

িঝনাইদহ

০১৭১৬৭৮৫৭৪১
enam84buet@gmail.com

২৫-১০-২০২১

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

মাঃ আলী ামান িময়া
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৫৫০২৮২৩৯
ইেমইল: dtw@dae.gov.bd

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩.১৯.৮৩/১ তািরখ: ৯ কািতক ১৪২৮
২৫ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক (সকল অ ল), িষ স সারণ অিধদ র।
২) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, নােটার/ ন েকানা/িঝনাইদহ/ ভালা, জলা।
৩) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৪) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস/ মে াপিলটন িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র,
লালমাই, িম া/িপেরাজ র সদর, িপেরাজ র/কািলয়া, নড়াইল/ বড়া, পাবনা/িসেলট সদর, িসেলট/রা নীয়া,
চ াম/পাংশা, রাজবািড়/লামা, বা রবান/বদরগ , রং র/পলাশবািড়, গাইবা া/কামরা ীচর, ঢাকা।
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২৫-১০-২০২১
মাঃ আলী ামান িময়া 

পিরচালক

৩


