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িষই স ি

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৪.১৯.৬১৭ তািরখ: 
১২ িডেস র ২০১৯

২৭ অ হাযণ় ১৪২৬

িবষয:় “Soil Health Management” “Soil Health Management” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ছাড়পছাড়প   দানদান ।।

০৮/১২/২০১৯ ি . হেত ১২/১২/২০১৯ ি . তািরখ পয  জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা) , গাজী ের
অ ি ত িষ ম ণালেয়র আওতা  িত ানস েহর কমকতােদর জ  ““ Soil
Health Management””   শীষক িশ েণ িনে বিণত কমকতাগণ অংশ হণ কেরন। িশ ণ শেষ
অ  ১২/১২/২০১৯ ি . অপরাে  িশ ণাথ েদর অব  করা হল। িশ ণাথ গণ িবিধ মাতােবক এ/িডএ া  হেবন।

ম. কমকতার নাম পদবী কম ল
০১ মাঃ রশী ল ইসলাম ব ািনক কমকতা এসআরিডআই, আ িলক গেবষণাগার, াম র, রাজশাহী
০২ মাঃ আ ল হািকম ব ািনক কমকতা এসআরিডআই, আ িলক গেবষণাগার, ব ড়া
০৩ মাঃ সিফ র রহমান ব ািনক কমকতা এসআরিডআই, আ িলক গেবষণাগার, িদনাজ র 
০৪ মাহা দ সা াদ হােসন ব ািনক কমকতা এসআরিডআই, ক ীয় গেবষণাগার, ঢাকা
০৫ মাঃ মাজা ীদ আল 

শামীম
ধান লা উ য়ন 

কমকতা
লা উ য়ন বাড, রাজশাহী জান, রাজশাহী

০৬ মাঃ নাজ ল দা বীজ ত য়ন অিফসার জলা বীজ ত য়ন অিফস, মা ড়া 
০৭ মাঃ মা র রিশদ বীজ ত য়ন অিফসার জলা বীজ ত য়ন অিফস, মেহর র 
০৮ শামীম আকরাম ব ািনক কমকতা িবনা উপেক , জামাল র 
০৯ মাঃ রিবউল ইসলাম 

আক
ব ািনক কমকতা িবনা উপেক , গাপালগ

১০ ড. নািগস লতানা উ তন ব ািনক 
কমকতা

সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, িবএআরআই, ময়মনিসংহ

১১ মাঃ ফিরদ আহে দ 
অিনক

ব ািনক কমকতা ি কা িব ান িবভাগ, িবএআরআই, গাজী র 

১২ মিনকা রানী দবনাথ ব ািনক কমকতা িষত  িবভাগ, িবেজআরআই, ঢাকা 
১৩ মাঃ আ ল বাশার ব ািনক কমকতা পাট গেবষণা আ িলক ক , ফিরদ র 
১৪ মাঃ মাহ ল হাসান খান সহকারী পিরচালক ক া  ায়াস জান, িবএিডিস, ট িনয়া, পাবনা 
১৫ মাঃ ইমাম হাসাইন সহকারী পিরচালক ক া  ায়াস জান, িবএিডিস, া ণবািড়য়া
১৬ ড. মা দা আ ার ঊ তন ব ািনক 

কমকতা
ি কা িব ান িবভাগ, িবআরআরআই

১৭ আফসানা জাহান ব ািনক কমকতা ি কা িব ান িবভাগ, িবআরআরআই
১৮ মাঃ মাকতািদউর রহমান সহকারী েকৗশলী িবএমিডএ, ব ড়া জান, ব ড়া
১৯ মাঃ জািম র রহমান সহকারী েকৗশলী িবএমিডএ, গাম া র জান
২০ ড. খ কার মিহউল আলম ধান ব ািনক কমকতা িবএসআরআই, জামাল র 
২১ মাঃ শিহ ল ইসলাম ঊ তন ব ািনক 

কমকতা
িবএসআরআই, জয় রহাট

২২ মাঃ খায় ল ইসলাম 
মি ক 

অিতির  উপপিরচালক 
(িপিপ)

উপপিরচালেকর কাযালয়, িডএই, ঝালকা

২৩ শামীম আরা িনপা িষ স সারণ কমকতা উপেজলা িষ অিফস, ব য়াঘাটা, লনা 
২৪ মাঃ মাশের ল হাসান উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ অিফস, নায়াখালী সদর, নায়াখালী 
২৫ ফারজানা হক িষ স সারণ কমকতা উপেজলা িষ অিফস, জয় রহাট সদর, জয় রহাট 
২৬ আহেমদ রােশদ-উন-নবী িষ স সারণ কমকতা উপেজলা িষ অিফস, বাদা, প গড়
২৭ মাঃ রতন িময়া িষ স সারণ কমকতা উপেজলা িষ অিফস, চৗ াম, িম া 

১



২৮ মাঃ ইমিতয়াজ আলম উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ অিফস, নািনয়ারচর রা ামা

২৯ লায়লা ল রাকসানা িলমা িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক

নাটা, গাজী র

৩০ মাঃ শির ল িবন একরাম ব ািনক কমকতা বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট, নিশ র, 
িদনাজ র 

১২-১২-২০ ১৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট
৩) িনবাহী পিরচালক , বের  ব খী উ য়ন ক প
৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট 
(িবএসআরআই)
৫) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট
৬) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ িষ 
গেবষণা ইনি উট
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট
৮) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৯) িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড
১০) উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, 
...................................................... জলা।
১১) উপেজলা িষ অিফসার, উপেজলা িষ অিফস, 
ব য়াঘাটা, লনা/  জয় রহাট সদর, জয় রহাট / বাদা, 
প গড়/ চৗ াম, িম া/ নািনয়ারচর, রা ামা ।
১২) জলা/উপেজলা িহসাব র ণ 
অিফসার..................................................
১৩) 
জনাব..............................................................

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

ইেমইল: dgnata14@gmail.com

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৪.১৯.৬১৭/১ তািরখ: ২৭ অ হাযণ় ১৪২৬
১২ িডেস র 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

১২-১২-২০ ১৯

ড. মাঃ আ  সাইদ িমঞা 
মহাপিরচালক (ভার া )

২


