
িষই স ি গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা) 

গাজী র-১৭০১ । 
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ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৪.১৯.৯১০ তািরখ: 
২৭ সে র ২০২২

১২ আি ন ১৪২৯

িবষয:় “Public Procurement Procedure” “Public Procurement Procedure” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   ছাড়পছাড়প
দানদান ।।

জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের ১৮/০৯/২০২২ ি . হেত ২৭/০৯/২০২২ ি . তািরখ পয  অ ি ত িষ ম ণালেয়র
আওতা  িত ান স েহর কমকতােদর জ  “P ublic P ro curement  P ro cedureP ublic P ro curement  P ro cedure ” শীষক িশ েণ িনে
বিণত কমকতাগণ অংশ হণ কেরন। িশ ণ শেষ ২৭/০৯/২০২২ ি . তািরখ অপরাে  িশ ণাথ েদর অব  করা হল।

িশ ণাথ গণ িবিধ মাতােবক এ,িডএ া  হেবন। 

.নং নাম পদবী কম ল

১. জনাব মা: মিনর 
হােসন

সহকারী পিরচালক বারটান ধান কাযালয়, িবশন ী, আড়াইহাজার, নারায়ানগ ।

২. জনাব িমজা 
তাছাে ক হােসন

িনবাহী েকৗশলী েকৗশল শাখা, িবএআরিস, ঢাকা।

৩. জনাব মা. 
আরাফাত হােসন

ঊ তন ব ািনক 
কমকতা

বীজ ি  িবভাগ, িবএআরআই, গাজী র।

৪. ড . আফিরন জাহান 
িমলা

ঊ তন ব ািনক 
কমকতা

সচ ও পািন ব াপনা িবভাগ, িবএআরআই, গাজী র।

৫.
জনাব মা: 
আ াহ আল 
মা ন

সহকারী পিরচালক 
( িশ ণ)

আ িলক িশ ণ ক , িষ িবপনন অিধদ র, রং র।

৬. জনাব মা: সাই ল 
ইসলাম চৗ রী

সহকারী পিরচালক িহসাব শাখা, বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট, নিশ র, 
িদনাজ র-৫২০০।

৭. জনাব মা: সিহ ল 
ইসলাম

পিরবী ণ ও ায়ন 
কমকতা

বীজ ত য়ন জারদারকরণ ক , বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র।

৮.
জনাব মা. মা াক 
আহাে দ

ঊ তন ব ািনক 
কমকতা, জনন িবভাগ

িবএসআরআই, ঈ রদী, পাবনা।

৯. জনাব মা. সকত 
হােসন ইঁয়া

এসএসও উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা)।

১০. জনাব মা: ষার 
পারেভজ খান

উপপিরচালক (চলিত 
দািয় )

সং াপন িবভাগ, িবএিড িস, িষভবন, ঢাকা।

১১. জনাব আব াহ 
আল মা ন

সহকারী িনয় ক অিডট িবভাগ, িবএিড িস, িষ ভবন, ঢাকা।

১২. জনাব মা: হা ন 
অর রিশদ

সহকারী েকৗশলী িবএমিডএ, িনয়ামত র, নও া

১৩. জনাব সরাত 
জাহান

লা উ য়ন কমকতা লা গেবষণা খামার, র, গাজী র।

১৪. ড . মা: ইউ ছ 
আলী

ঊ তন ব ািনক 
কমকতা

ফাইবার কায়ািল  ই ভেম  িবভাগ, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট, ঢাকা।

১৫. জনাব মা: 
মিতয়ার রহমান 

সহকারী েকৗশলী ইমারত ও িনমাণ িবভাগ, ি , গাজী র

১৬. জনাব মা: হািব র 
রহমান

ধান ব ািনক 
কমকতা

আ িলক গেবষণাগার, এস আর িড  আই, জামাল র

১৭. জনাব মাছ া: উে  
ছ ালমা

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, হািকম র, িদনাজ র।

১৮. জনাব মা: আহসান 
হাবীব

িষ স সারণ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, শল পা, িঝনাইদহ।

১৯. জনাব জাহানারা 
পারভীন

উ ানত িবদ হ কালচার স ার, কািলয়াৈকর, গাজী র।

২০. জনাব সয়দ শা র 
আহমদ

িষ স সারণ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, আটপাড়া, ন েকাণা।

১



২১.
জনাব মাহা দ 
আমা ল ইসলাম

উপপিরচালক ( ষেণ 
মিনটিরং অিফসার)

আ িনক ি র মা েম ষক পযােয় উ তমােনর ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন 
সংর ণ ও িবতরণ ক , চ াম িবভাগ, চ াম

২২. জনাব িন ফা 
আ ার

উপপিরচালক জাতীয় িষ িশ ণ একােড িম (নাটা), গাজী র।

২৩. জনাব মাহা দ 
আলম শরীফ খান

উপপিরচালক জাতীয় িষ িশ ণ একােড িম (নাটা), গাজী র।

২৪. জনাব শাম ন 
নাহার

িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক 

জাতীয় িষ িশ ণ একােড িম (নাটা), গাজী র।

২৫. জনাব বনানী 
কমকার

িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক 

জাতীয় িষ িশ ণ একােড িম (নাটা), গাজী র।

২৬. জনাব মৗ মী পাল িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক 

জাতীয় িষ িশ ণ একােড িম (নাটা), গাজী র।

২৭. জনাব  রহমান লাইে িরয়ান জাতীয় িষ িশ ণ একােড িম (নাটা), গাজী র।

২৭-৯-২০২২

অ িলিপ াতােথ ও কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়):
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) িনবাহী চয়ার ান, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল
৩) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৪) মহাপিরচালক, িষ িবপণন অিধদ র
৫) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, 
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৬) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট
৭) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালক এর দ র, 
বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট, িদনাজ র
৮) মহাপিরচালক (ভার া ), বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট
৯) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট
১০) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট 
(িবএসআরআই)
১১) মহাপিরচালক (ভার া ), ি কা স দ উ য়ন 
ইনি উট
১২) িনবাহী পিরচালক  (ভার া ), বের  ব খী উ য়ন 
ক প
১৩) িনবাহী পিরচালক (চলিত দািয় ), লা উ য়ন বাড
১৪) িনবাহী পিরচালক , বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি উট (বারটান)
১৫) পিরচালক ( িশ ণ), জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম 
(নাটা)
১৬) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, বীজ ত য়ন এেজ ী
১৭) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, িষ িবপণন 
অিধদ র, রং র িবভাগ, রং র।
১৮) জলা একাউ স এ  িফ া  কমকতা, নারায়ানগ / 

মাহ ল হাসান
মহাপিরচালক

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

dg@nata.gov.bd

২



রং র/ গাজী র/ময়মনিসংহ/ নও া/ জামাল র/িদনাজ র/ 
িঝনাইদহ/ ন েকাণা/ চ াম ।
১৯) উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, হািকম র, 
িদনাজ র/ শল পা, িঝনাইদহ/ আটপাড়া, ন েকাণা/ 
কািলয়াৈকর, গাজী র।
২০) উপেজলা একাউ স এ  িফ া  কমকতা, িবশন ী 
আড়াইহাজার, নারায়ানগ  / নিশ র, িদনাজ র /ঈ রদী, 
পাবনা/ িনয়ামত র, নও া/ র, গাজী র/  হািকম র, 
িদনাজ র/ শল পা, িঝনাইদহ/ কািলয়াৈকর, গাজী র/ 
আটপাড়া, ন েকাণা।
২১) জনাব .......................................................

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৪.১৯.৯১০/১(৪) তািরখ: ১২ আি ন ১৪২৯
২৭ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( শাসন) (অিতির  দািয় ), জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, িষ ম ণালয়, ঢাকা।
৩) অিতির  সিচব ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, িষ ম ণালয়, ঢাকা।
৪) অিফস কিপ।

২৭-৯-২০২২
মাহ ল হাসান 
মহাপিরচালক

৩


