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িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িষিষ   িশ ণিশ ণ   একােডিমএকােডিম  ( ( নাট ানাট া ) ) গাজ ী েররগাজ ী েরর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল (NIS),   (NIS),  অিভেযাগঅিভেযাগ
িতকারিতকার   ব াপনাব াপনা  (GRS),   (GRS),  এরএর   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   ওও  িবকিবক   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   কিমকিম   নগঠননগঠন।।

উপ  িবষেয়র আেলােক জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী র এর জাতীয় াচার কৗশল (NIS) ও অিভেযাগ
িতকার ব াপনা (GRS) ফাকাল পেয়  ও িবক  ফাকাল পেয়  িন বিণত কমকতােদর সম েয় নগঠন করা হল। সই

সােথ ববত  সংি   ফাকাল পেয়  কমকতােক এতদসং া  স দয় নিথ সংি  কমকতােদর িনকট হ া র করার জ
অ েরাধ করা হল।

.নং.নং িবষয়িবষয় কমকত ােদরকমকত ােদর  ন ামন াম  ওও  
পদবীপদবী মাবাইলমাবাইল   ওও  ইই -- মইলমইল কিম েতকিম েত   

অব ানঅব ান

১

জাতীয় 
াচার 

কৗশল 
(NISNIS)

িপকন মার সাহা
উপপিরচালক 
( িষ স সারণ ও 

ামীণ অথনীিত)

০১৭১০-০১৩১৭১
pikon27ag@gmail.com

ফাকাল 
পেয়

তৗিফ ন নাহার
িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক 
( ড টকেনালিজ)

০১৭৯০-৮২৮০৪৫
taufikun.nahar2913@gmail.com

িবক  
পেয়

২

অিভেযাগ 
িতকার 
ব াপনা 

(GRS)GRS)

ড. মাঃ তৗিফক 
আেরফীন
উপপিরচালক 
( শাসন ও সােপাট 
সািভস)

০১৭১১-১১৬০৩২
taufiquedae25@gmail.com

ফাকাল 
পেয়  

ফারজানা হক দী
িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক 
( িষ অথনীিত)

০১৭৭১-৩৭১৩৬৪
farzana.dae@gmail.com

িবক  
পেয়

২৭-১০-২০২২

অ িলিপ (অবগিত ও কাযােথ):
১) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজী র।
২) উপ-পিরচালক ( শাসন ও সােপাট সািভস), জাতীয় 

িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

মাহ ল হাসান
মহাপিরচালক

ফান: 02-49272104
ইেমইল: dgnata14@gmail.com,

dg@nata.gov.bd

১



৩) জনাব িপকন মার সাহা, উপপিরচালক ( িষ 
স সারণ ও ামীণ অথনীিত), নাটা, গাজী র।
৪) জনাব তৗিফ ন নাহার, িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
( ড টকেনালিজ), নাটা, গাজী র।
৫) জনাব ফারজানা হক দী , িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
( িষ অথনীিত), নাটা, গাজী র।
৬) অিফস কিপ

২


