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ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০০২.১৭.৪৪০ তািরখ: 
২৪ সে র ২০১৯

৯ আি ন ১৪২৬

িবষয়: “Public Procurement ProcedurePublic Procurement Procedure”  শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ  কােসরকােসর  ছাড়পছাড়প   দানদান।।

জাতীয় কৃিষ িশ ণ একেডিম,গাজীপরু এর আেয়াজেন ১৫-২৪ সে র, ২০১৯ ি . ১০ িদন ব াপী অ ি ত “Public
Procurement Procedure” শীষক িশ ণ কােস িনে  বিণত কমকতাগণ অংশ হণ কেরন। িশ ণ
শেষ অদ  ২৪/০৯/২০১৯ ি ঃ অপরাে  িশ ণাথীেদর অবমু  করা হল। িশ ণাথীগণ িবিধ মাতােবক

িটএ ও িডএ াপ  হেবন।

ম নাম, পদবী, মাবাইল ও ইেমইল কম ল
১ হািফজা লতানা, ব ািনক কমকতা ক ীয় গেবষণাগার, মিৃ কা স দ 

উ য়ন ইনি িটউট, ঢাকা
২ মা: এলমরু রজা, ব ািনক কমকতা িবএসআরআই, ঈ রদী, পাবনা
৩ সারওয়ার এ জাহান, সহারী েকৗশলী িবএিডিস, িসেলট
৪ ড. রজা মাহা দ ইমন, ঊ তন ব ািনক কমকতা উি দ জনন িবভাগ িবনা, 

ময়মনিসংহ
৫ ফিরদ আহে দ, ব ািনক কমকতা উদ ানত  িবভাগ, িবনা, ময়মনিসংহ
৬ মাঃ আ লু ওয়াহাব, তলুা উ য়ন কমকতা তলুা উ য়ন বাড, ব ড়া জান, 

ব ড়া
৭ ড. সালমা লাইজ,ু জলা বীজ ত য়ন অিফসার বীজ ত য়ন এেজ ী, ন েকানা
৮ শাহ&নাজ লতানা, বীজ ত য়ন অিফসার বীজ ত য়ন এেজ ী, নারায়নগ
৯ মা: জােবদ আলী ম টু, ঊধতন ব ািনক কমকতা কৃিষত  িবভাগ, বাির, গাজীপরু
১০ মা: আিম ল ইসলাম, ব ািনক কমকতা পিরক না ও মলূ ায়ন উইং, বাির, 

গাজীপরু
১১ ড. মা: জামাল উ ীন, উপ-পিরচালক নাটা, গাজীপরু
১২ ি  মার মি ক, সহকারী েকৗশলী ু  সচ জান, িবএিডিস, বর না
১৩ মা: িজয়াউল হক, সহকারী েকৗশলী িবএিডিস, বড়াই াম জান, নােটার
১৪ িনয়াজ মােশদ, ব ািনক কমকতা পিরক না, িশ ণ ও যাগােযাগ 

িবভাগ, িবেজআরআই, ঢাকা
১৫ মাঃ আ লু আওয়াল, উপেজলা কৃিষ কমকতা উপেজলা কৃিষ অিফস,বা বল 

হিবগ
১৬ মাঃ িম টু িময়া, কৃিষ স সারণ কমকতা উপেজলা কৃিষ অিফস রাজারহাট, 

িড় াম
১৭ মা: আেনায়া ল ইসলাম জেুয়ল, িসিনয়র সহকারী পিরচালক নাটা, গাজীপরু
১৮ মা: সা া ল ইসলাম, কৃিষ স সারণ কমকতা উপেজলা কৃিষ অিফস ব ড়া, িম া
১৯ বনানী কমকার, অিতির  কৃিষ অিফসার িডএই, গাজীপরু সদর
২০ মাহা দ িরজওয়া ল বারী, মিনটিরং অিফসার, আধুিনক যিু র 

মাধ েম কৃষক পযােয় উ তমােনর ধান, গম ও পাট বীজ 
উৎপাদন, সংর ণ ও িবতরণ ক  

অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, 
ময়মনিসংহ অ ল, ময়মনিসংহ

১



২১ দালন চ  রায়, কৃিষ স সারণ কমকতা উপেজলা কৃিষ অিফস আৈগলঝাড়া, 
বিরশাল

২২ মাঃ আ সু সাবাহান, কৃিষ স সারণ কমকতা উপেজলা কৃিষ অিফস অভয়নগর, 
যেশার

২৩ আব ুজাফর মাঃ মাই ি ন, উপেজলা কৃিষ কমকতা উপেজলা কৃিষ অিফস তবুিদয়া, 
ক বাজার

২৪ ড. মাহা দ জিহর উ াহ, ঊ তন ব ািনক কমকতা বারটান, আ িলক কাযালয়, 
নায়াখালী

২৫ ড. মাঃ ছােদ ল ইসলাম, ঊ তন ব ািনক কমকতা বারটান, আ িলক কাযালয়, রংপরু
২৬ মাঃ শিরফলু ইসলাম, ব ািনক কমকতা বারটান, ধান কাযালয় ঢাকা
২৭ মা: তাজলু ইসলাম, মিনটিরং অিফসার বিরশাল আ িলক অিফস, িডএই, 

িবিরশাল
২৮ িজ এম বদ ল হাসান, কৃিষ স সারণ অিফসার উপেজলা কৃিষ অিফস, ভালাহাট, 

চাপাইনবাবগ  
২৯ ফৗিজয়া আফেরাজ, বীজ িবে ষক আ িলক বীজ ত য়ন অিফস, ঢাকা 

অ ল, বীজ ত য়ন এেজি , ঢাকা
৩০ সাবিরনা আফিরন, কৃিষ স সারণ অিফসার উপেজলা কৃিষ অিফস, সদর, 

গাজীপরু

২৪-৯-২০১৯

িবতরণ :
১) চয়ারম ান, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) মহাপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ 
কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমাণু কিৃষ গেবষণা 
ইনি িটউট
৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা 
ইনি িটউট (িবএসআরআই)
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গম ও ভু া গেবষণা 
ইনি িটউট, িদনাজপুর
৭) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, বীজ ত য়ন 
এেজ ী
৮) িনবাহী পিরচালক , বের  ব মখুী উ য়ন কতপৃ
৯) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা 
ইনি িটউট
১০) িনবাহী পিরচালক , িনবাহী পিরচালক- এর দ র, 
বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি িটউট (বারটান)
১১) পিরচালক, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
১২) িনবাহী পিরচালক, তলুা উ য়ন বাড

ড. মাঃ আব ুসাইদ িমঞা
মহাপিরচালক (ভার া )

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

২



ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০০২.১৭.৪৪০/১ তািরখ: ৯ আি ন ১৪২৬
২৪ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, স সারণ অ িবভাগ, কিৃষ ম ণালয়
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়
৩) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজীপরু।
৪) অিফস কিপ

২৪-৯-২০১৯

ড. মাঃ আব ুসাইদ িমঞা 
মহাপিরচালক (ভার া )

৩


