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িষই স ি

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০০২.১৭.৪৫১ তািরখ: 
০৩ অে াবর ২০১৯

১৮ আি ন ১৪২৬

িবষয:় “Food Processing and Preservation Techniques” “Food Processing and Preservation Techniques” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ছাড়পছাড়প
দানদান ।।

২৯/০৯/২০১৯ ি . হেত ০৩/১০/২০১৯ ি . তািরখ পয  জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা) , গাজী ের
অ ি ত িষ ম ণালেয়র আওতা  িত ানস েহর কমকতােদর জ  ““Food Processing and
Preservation Techniques” ”  শীষক িশ েণ িনে বিণত কমকতাগণ অংশ হণ কেরন। িশ ণ শেষ ০৩/১০/২০১৯
ি . অপরাে  িশ ণাথ েদর অব  করা হল। িশ ণাথ গণ িবিধ মাতােবক এ/িডএ া  হেবন।

ম. কমকতার নাম পদবী কম ল
০১ মা: হা নর রশীদ ব ািনক কমকতা ক াল ফসল গেবষণা ক , িবএআরআই, গাজী র
০২ উে  ল ম ব ািনক কমকতা তলবীজ গেবষণা ক , িবএআরআই, গাজী র
০৩ মাছা: সািদয়া আরিফন ব ািনক কমকতা পা হারেভ  টকেনালজী শাখা,উ,গ, ক,িবএআরআই, গাজী র
০৪ রাক ামান ব ািনক কমকতা ডাল গেবষণা ক  ও আ িলক িষ গেবষণা ক , ঈ রদী, 

পাবনা
০৫ ড. মাঃ মিজদ উ তন ব ািনক কমকতা আ িলক কাযালয়, বারটান, িসরাজগ
০৬ ড. মাসাঃ আলতাফ-উন- 

নাহার
উ তন ব ািনক কমকতা আ িলক কাযালয়, বারটান, ন েকানা

০৭ মাঃ র আলম িসি কী উ তন ব ািনক কমকতা আ িলক কাযালয়, বারটান, িঝনাইদহ
০৮ মাঃ মা র রহমান ব ািনক আ িলক কাযালয়, বারটান, রং র
০৯ এস এম মাহ ব আলম সহকারী পিরচালক িষ িবপণন অিধদ র, লনা
১০ মা: শিফ ল ইসলাম িসিনয়র সহকারী পিরচালক িবএিডিস, ঢাকা
১১ মা: নজ ল ইসলাম অিতির  উপপিরচালক ( প) উপপিরচালেকর কাযালয়, িডএই, বিরশাল
১২ মা: মা র রহমান 

সরকার
অিতির  উপপিরচালক 
(হ কালচার)

উপপিরচালেকর কাযালয়, িডএই, িড় াম

১৩ আিশক জািমল মাহ দ উপেজলা িষ কমকতা িডএই, ফিরদগ , াদ র
১৪ িলটন দবনাথ উপেজলা িষ কমকতা িডএই, ফ কছিড়, চ াম
১৫ জনাব মা ফ হােসন িষ স সারণ অিফসার িডএই, হির র, ঠা র াও
১৬ নাসিরন লতানা িষ স সারণ অিফসার িডএই, অ াম, িকেশারগ
১৭ খান মাহা দ সােলহীন িষ স সারণ অিফসার িডএই, তজ াও সােকল িষ অিফস, ঢাকা
১৮ অিমত বাগচী িষ স সারণ অিফসার িডএই, মেহশ র, িঝনাইদহ
১৯ মা: বলাল হােসন িষ স সারণ অিফসার িডএই, আ াই, নও া
২০ মা: নাজ ল হাসান িষ স সারণ অিফসার িডএই, জিকগ , িসেলট
২১ া সরকার িষ স সারণ অিফসার িডএই, দােকাপ, লনা
২২ মাঃ আ  হািনফ িষ স সারণ অিফসার িডএই, নািনয়ারচর, রা ামা
২৩ রতন মার ঘাষ িষ স সারণ অিফসার িডএই, ভদরগ , শিরয়ত র
২৪ ইসরাত জাহান অিতির  িষ অিফসার িডএই, ন েকানা সদর, ন েকানা
২৫ মাছা: জািক তািনয়া অিতির  িষ অিফসার িডএই, আটঘিরয়া, পাবনা
২৬ মাঃ নাজ ল হাসান 

মেহদী 
ব ািনক কমকতা িবনা, ময়মনিসংহ

২৭ নাসরীন আখতার উ তন ব ািনক কমকতা িবনা, ময়মনিসংহ
২৮ মাইয়া শারিমন পাবিলেকশন অিফসার নাটা, গাজী র 
২৯ ড. মাঃ ের আলম 

িসি কী 
িচফ ইন া র এ আই, আড়াইহাজার, নারায়নগ  

১



৩০ মেহদী হাসান ব ািনক কমকতা িবএআরআই, গাজী র

৩-১০ -২০ ১৯

িবতরণ :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, িষ িবপণন অিধদ র
৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট
৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ িষ গেবষণা 
ইনি উট
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) িনবাহী পিরচালক , িনবাহী পিরচালক- এর দ র, বাংলােদশ ফিলত 

ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)
৮) অ , িষ িশ ণ ইনি উট, আড়াইহাজার, নারায়নগ
৯) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, াদ র/চ াম/ 
বিরশাল/ িড় াম
১০) উপেজলা িষ অিফসার ,  হির র, ঠা র াও/ অ াম, 
িকেশারগ / তজ াও সােকল িষ অিফস, ঢাকা/ মেহশ র, 
িঝনাইদহ/ আ াই, নও া/ জিকগ , িসেলট/ দােকাপ, লনা/ 
নািনয়ারচর, রা ামা / ভদরগ , শিরয়ত র/ ন েকানা সদর, 
ন েকানা/ আটঘিরয়া, পাবনা

১১) জলা/উপেজলা িহসাব র ণ 
অিফসার........................................
১২) জনাব .....................................................

ড. মাঃ আ  সাইদ িমঞা
মহাপিরচালক (ভার া )
ফান: 02-49272104

ইেমইল: dgnata14@gmail.com

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০০২.১৭.৪৫১/১(৪) তািরখ: ১৮ আি ন ১৪২৬
০৩ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজী র।
৩) অিফস কিপ

৩-১০ -২০ ১৯

ড. মাঃ আ  সাইদ িমঞা 
মহাপিরচালক (ভার া )

২


