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ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৪.১৯.৮৭২ তািরখ: 
০৮ সে র ২০২২

২৪ ভা  ১৪২৯

িবষয:় “Value Chain Management of Economically Important“Value Chain Management of Economically Important
Horticultural Crops” Horticultural Crops” িবষয়কিবষয়ক  িশ েণরিশ েণর   ছাড়পছাড়প ।।

জাতীয় িষ িশ ণ একােড িম (নাটা), গাজী ের ৪-৮ সে র ২০২২ তািরেখ অ ি ত ৫( াচ) িদন াপী ““Value Chain Management  ofValue Chain Management  of
Economically Import ant  Hort icult ural CropsEconomically Import ant  Hort icult ural Crops ”  িবষয়ক িশ েণ িনে বিণত কমকতাগণ অংশ হণ কেরন। িশ ণ শেষ
অ  ৮/৯/20২২ ি ঃ তািরখ অপরাে  িশ ণাথ েদর অব  করা হল। িশ ণাথ  কমকতাগণ িবিধ মাতােবক এ, িডএ া  হেবন।

মম কমকত ারকমকত ার   ন ামনাম পদব ীপদব ী িত া েনরিত া েনর   ন ামনাম
১ মা. মহসীন আলী 

সরকার
ঊ তন ব ািনক কমকতা িষ অথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 

ইনি উট (িবনা), ময়মনিসংহ
২ সাই ল ইসলাম ব ািনক কমকতা িষ অথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 

ইনি উট (িবনা), ময়মনিসংহ
৩ মাঃ আ র রব গাজী ব ািনক কমকতা সবিজ িবভাগ, উ ানত  গেবষণা ক , 

িবএআরআই, গাজী র
৪ আফেরাজ নাজনীন ব ািনক কমকতা ল িবভাগ, এইচআরিস, িবএআরআই, গাজী র
৫ মাছা. মা ফ া খা ন ঊ তন ব ািনক কমকতা ফল িবভাগ, এইচআরিস, িবএআরআই, গাজী র
৬ আশরা ল আলম ঊ তন ব ািনক কমকতা ফল িবভাগ, এইচআরিস, িবএআরআই, গাজী র
৭ মাঃ সাই ল ইসলাম অিতির  িষ অিফসার উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, ক য়া, বােগরহাট
৮ জনাব ফরহাদ জামান িষ স সারণ কমকতা উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, সদর, ক বাজার
৯ জনাব মাছ াঃ মাসেলমা 

খা ন
অিতির  িষ অিফসার উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, িশবগ , ব ড়া

১০ জনাব শাহিরয়ার আ ী সহকারী িষ িবপণন কমকতা (িসিনয়র িষ িবপণন 
কমকতা দািয়  া )

িষ িবপণন অিধদ র, িসিনয়র িষ িবপণন কমকতার 
কাযালয়, লনা

১১ জনাব আ  সােলহ মাঃ 
মা ন কিবর

সহকারী িষ িবপণন কমকতা(িসিনয়র িষ িবপণন 
কমকতা দািয়  া )

িষ িবপণন অিধদ র, িসিনয়র িষ িবপণন কমকতার 
কাযালয়, িসেলট

১২ জনাব সজীব সরকার িষ স সারণ অিফসার িব নাথ, িসেলট
১৩ হা দ িরয়াজউি ন উপেজলা িষ অিফসার উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, ভালা সদর, ভালা
১৪ িষিবদ মাঃ বদর 

উ ীন ঞা
উপপিরচালক িবএিড িস, জামাল র

১৫ জনাব মাঃ রউি ন 
মা া

িসিনয়র সহকারী পিরচালক আরবান সলস, িবএিড িস, ঢাকা

১৬ মাছাঃ উে  ছ ালমা িষ স সারণ অিফসার হািকম র, িদনাজ র।
১৭ নতািসর মাহ জ সহকারী েকৗশলী সওকা িবভাগ, িবএিড িস, ঢাকা
১৮ জনাব ড . মাঃ আ র 

রা াক
ঊ তন ব ািনক কমকতা বারটান আ িলক কাযালয়, নামগ

১৯ জনাব মাঃ এমাজ উি ন িষ স সারণ অিফসার উপেজলা িষ অিফস, তাড়াইল, িকেশারগ  
২০ িফেরাজ আহে দ অিতির  িষ অিফসার বাগািতপাড়া, নােটার
২১ মৗ মী পাল িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বােয়ােটকেনালিজ) নাটা, গাজী র
২২ মাঃ া ল ইসলাম উপপিরচালক ( িষ য পািত ও পািন ব াপনা) নাটা, গাজী র
২৩ ফারজানা হক দী িসিনয়র সহকারী পিরচালক ( িষ অথনীিত) নাটা, গাজী র
২৪ আিরফা আখতার িষ েকৗশলী গাজী র 
২৫ উে  হািববা িসিনয়র সহকারী পিরচালক (সবিজ ও মসলা) নাটা, গাজী র

৮-৯-২০২২

অ িলিপ াতােথ ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
( জ তার মা সাের নয়):
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন

মাহ ল হাসান
মহাপিরচালক
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১



২) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, িষ িবপণন অিধদ র
৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, 
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৫) মহাপিরচালক (ভার া ), বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট
৬) িনবাহী পিরচালক , বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি উট (বারটান)
৭) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, 
িকেশারগ /বােগরহাট/ক বাজার/ব ড়া/িসেলট/ ভালা/িদনাজ র।
৮) জলা একাউ স এ  িফ া  কমকতা, 
িকেশারগ /বােগরহাট/ক বাজার/ব ড়া/িসেলট/ ভালা/িদনাজ র।
৯) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, তাড়াইল, 
িকেশারগ / ক য়া,বােগরহাট/সদর, 
ক বাজার/িশবগ ,ব ড়া/িব নাথ, িসেলট/ ভালা সদর, 
ভালা/ হািকম র, িদনাজ র।
১০) উপেজলা একাউ স এ  িফ া  কমকতা, তাড়াইল, 
িকেশারগ / ক য়া,বােগরহাট/সদর, 
ক বাজার/িশবগ ,ব ড়া/িব নাথ, িসেলট/ ভালা সদর, 
ভালা/ হািকম র, িদনাজ র।
১১) জনাব ................................................

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৪.১৯.৮৭২/১ তািরখ: ২৪ ভা  ১৪২৯
০৮ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজী র।
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, িষ ম ণালয়, ঢাকা।
৩) অিতির  সিচব, স সারণ উইং মেহাদেয়র ি গত কমকতা, িষ ম ণালয়, ঢাকা।
৪) অিফস কিপ।
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