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ারকারক  ন রন র:: ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৪.১৯.১০১
তািরখ: 

২২ ফা ন ১৪২৯ ব া
০৭ মাচ ২০২৩ ি া

িবষয়িবষয়:: English Language and Skills Development English Language and Skills Development শীষকশীষক  িশ েণরিশ েণর  িশ ণাথ েদরিশ ণাথ েদর  ছাড়পছাড়প   দানদান।।

জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের ২৬ ফ য়াির ২০২৩ থেক ৭ মাচ ২০২৩ ি . তািরেখ অ ি ত ১০(দশ) িদন াপী  English
Language and Skills Development িবষয়ক িশ েণ িনে বিণত কমকতাগণ অংশ হণ কেরন। িশ ণ শেষ অ  ৭/৩/২০২৩ ি ঃ
তািরখ অপরাে  িশ ণাথ েদর অব  করা হল। িশ ণাথ  কমকতাগণ িবিধ মাতােবক এ, িডএ া  হেবন।
 

ম কমকতার নাম ও পদবী কম ল
০১ জনাব মা: মা দ রানা, িশ ক িষ িশ ণ ইনি উট, িঝনাইদহ
০২ জনাব রািজব সরকার, িশ ক িষ িশ ণ ইনি উট, শর র
০৩ জনাব নাজনীন লতানা, িশ ক িষ িশ ণ ইনি উট, িশ লতলী, গাজী র
০৪ জনাব তাহসীন তাবাস ম, িষ স সারণ অিফসার উপেজলা িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র, দাহার, ঢাকা
০৫ জনাব মা: ইয়ািসর আরাফাত হােসন, িশ ক িষ িশ ণ ইনি উট, বগমগ , নায়াখালী
০৬ জনাব ত  আহেমদ, িশ ক িষ িশ ণ ইনি উট, আড়াইহাজার, নারায়ণগ
০৭ জনাব শাওন ম মদার, িষ স সারণ অিফসার মে াপিলটন িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র, িমর র, ঢাকা
০৮ জনাব রািজব ম ল, িষ স সারণ অিফসার উপেজলা িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র, িমজা র, টা গাইল
০৯ জনাব মা: সােহল রানা, িষ স সারণ অিফসার উপেজলা িষ অিফস, িষ স সারণ অিধদ র, রায় রা, নরিসংদী
১০ জনাব মা. আল-আিমন, েটাকল অিফসার শাসন ও অথ িবভাগ, িবএআরিস, ফামেগট, ঢাকা
১১ জনাব মা: সাই ম হাসান, ইনফরেমশন অিফসার িষ ত  ক , িবএআরিস, ফামেগট, ঢাকা

১২ জনাব মাছা: আকিলমা খানম, সহকারী পিরচালক
ক ীয় বীজ পরী াগার, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন, (িবএিডিস),

গাবতলী, ঢাকা

১৩ জনাব সিলনা আ ার, সহকারী িনয় ক
অথ ও িহসাব শাখা, েসচ িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন,
(িবএিডিস), িষভবন, ঢাকা

১৪ জনাব মিন ল ইসলাম, ব ািনক কমকতা
ফল িবভাগ, উ ানত  গেবষণা ক , বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট,
গাজী র

১৫ জনাব ফরেদৗস আহেমদ নািসম, ব ািনক কমকতা িশ ণ ও যাগােযাগ উইং, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট, গাজী র
১৬ জনাব মা. িনয়াজ মােশদ, ব ািনক কমকতা ফিলত গেবষণা িবভাগ, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, (ি ), গাজী র
১৭ জনাব মা: স  রহমান, ব ািনক কমকতা জীব ি  িবভাগ, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট,(ি ), গাজী র
১৮ জনাব মা: সালায়মান হােসন, ব ািনক কমকতা ি  আ িলক কাযালয়, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, রং র

১৯ জনাব তাসিনম জরীন খান, ব ািনক কমকতা বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা),
ময়মনিসংহ

২০ জনাব িনপা রানী পাল, ব ািনক কমকতা
উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা),
ময়মনিসংহ

২১ জনাব কাম ন নাহার, ব ািনক কমকতা
ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা),

ময়মনিসংহ

২২ জনাব মা. এল র রজা, ব ািনক কমকতা
কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট (িবএসআরআই)
ঈ রদী, পাবনা



২৩ জনাব মা. শিফ ল ইসলাম, ব ািনক কমকতা
িষ অথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট

(িবএসআরআই), ঈ রদী, পাবনা

২৪ জনাব সালমা আ ার, ঊ তন ব ািনক কমকতা
ি কা স দ উ য়ন ইনি উট আ িলক গেবষণাগার, মাসকা া,

ময়মনিসংহ
২৫ জনাব দীপক মার দাস, জলা বীজ ত য়ন অিফসার বীজ ত য়ন এেজ ী, হিবগ
২৬ জনাব তাবাস ম মক লা িদশা, বীজ ত য়ন অিফসার বীজ ত য়ন এেজ ী, ন েকানা
২৭ জনাব মাহা: তির ল ইসলাম, িনবাহী েকৗশলী বের  ব খী উ য়ন ক প , ধান কাযালয়, রাজশাহী
২৮ জনাব মাঃ আিত র রহমান, সহকারী েকৗশলী বের  ব খী উ য়ন ক প , ধান কাযালয়, রাজশাহী
২৯ জনাব আেনায়ার হােসন, সহকারী েকৗশলী বের  ব খী উ য়ন ক প , মা া জান, নও া
৩০ জনাব আিতক হাসান, ব ািনক কমকতা  জনন িবভাগ, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট, ঢাকা
৩১ জনাব ক ােমিলয়া কােদর, ব ািনক কমকতা িষত  িবভাগ, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট, ঢাকা
৩২ জনাব সরাত জাহান, লা উ য়ন কমকতা লা উ য়ন বাড (িসিডিব), র, গাজী র

৩৩
জনাব মাহ দা হক, িসিনয়র সহকারী পিরচালক
( কৗিলত  ও উি দ জনন)

জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী র

৩৪
জনাব লায়লা ল রাকসানা িলমা, িসিনয়র সহকারী
পিরচালক (সেয়ল কিমি  ও মাইে া বােয়ালিজ)

জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী র

৩৫
জনাব উে  হািববা, িসিনয়র সহকারী পিরচালক
(সবিজ ও মসলা)

জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী র

০৭-০৩-২০২৩
মাহ ল হাসান
মহাপিরচালক
০২-৪৯২৭২১০৪

dgnata14@gmail.com

অ িলিপ সদয় াতােথ ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  ( জ তার মা সাের নয়):
১। চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন, িষভবন, িদল শা বা/এ, ঢাকা;
২। িনবাহী চয়ার ান, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল, ঢাকা;
৩। মহাপিরচালক , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা;
৪। মহাপিরচালক, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট, গাজী র;
৫। মহাপিরচালক ( ড-১), বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, গাজী র;
৬। মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট, মািনকিময়া এিভিনউ, ঢাকা;
৭। মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট, ময়মনিসংহ;
৮। মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট (িবএসআরআই), ঈ রদী, পাবনা;
৯। মহাপিরচালক, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট, ফামেগট, ঢাকা;
১০। পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র;
১১। িনবাহী পিরচালক , বের  ব খী উ য়ন ক প , রাজশাহী;
১২। িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা;
১৩। আ িলক বীজ ত য়ন অিফসার, বীজ ত য়ন এেজি , িসেলট/ ঢাকা;
১৪। অ , িষ িশ ণ ইনি উট, িঝনাইদহ/ শর র/ িশ লতলী, গাজী র/ বগমগ , নায়াখালী/ আড়াইহাজার, নারায়ণগ ;
১৫। উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র/ঢাকা/ টা গাইল/ নরিসংদী;
১৬। উপেজলা/ মে াপিলটন িষ অিফসার, দাহার, ঢাকা/ িমর র, ঢাকা/ িমজা র, টা গাইল/ রায় রা, নরিসংদী;
১৭। চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, স ন বািগচা, ঢাকা;
১৮। আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, ঢাকা;



১৯। িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার................................................................... এবং
২০। জনাব ...........................................।

ারকারক  ন রন র:: ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৪.১৯.১০১/১ (৪) তািরখ: 
২২ ফা ন ১৪২৯ ব া
০৭ মাচ ২০২৩ ি া

সদয় াতােথ অ িলিপ:
১। সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, িষ ম ণালয়, ঢাকা;
২। পিরচালক ( িশ ণ), জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী র;
৩। পিরচালক ( শাসন), জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী র এবং
৪। অিফস কিপ।

০৭-০৩-২০২৩
মাহ ল হাসান
মহাপিরচালক


