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৯ আি ন ১৪২৭

িবষয়: নাটানাটা, , গাজীপেুরগাজীপেুর  অ ি তবঅ ি তব   ২৭২৭  সে রসে র--০১০১  অে াবরঅে াবর  ২০২০২০২০  ি ঃি ঃ  তািরখতািরখ  পযপয   “ProjectProject
Appraisal and Formulation of DPPAppraisal and Formulation of DPP”  শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ  কােসকােস  কমকতাকমকতা  মেনানয়নমেনানয়ন  সেসে ।।

সূ : নাটা, গাজীপরু এর ারক নং-১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৫.১৯.২৮২, তািরখঃ ০২/০৯/২০২০

 উপযু  িবষয় ও সূ ীয় ারেকর আেলােক আপনার সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  জানােনা
যাে  য, ৯ম ড হেত ত  েডর কমকতােদর জ  ০৫ (পঁাচ) িদনব াপী“Project Appraisal andProject Appraisal and
Formulation of DPPFormulation of DPP”শীষক িশ ণ কাসআগামী২৭ সে র২০২০ হেত ০১ অে াবর ২০২০
ি ঃতািরখপয জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজীপুের অ ি ত হেব।উ িশ ণেকােস কিৃষ স সারণ
অিধদ র হেত িনে া  ১৫ (পেনর) জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা এবং মেনানীত কমকতাগণেক
যথা সমেয় নাটা এর িনেদশনা অ যায়ী িশ েণ অংশ হেণর জ  িনেদশনা দান করা হেলা।

 নং পিরিচিত 
নং

কমকতার নাম ও 
পদবী

কম ল মাবাইল ও ইেমইল নং

১ ১৪৫৯ জনাব ড. মাঃ 
আ লু মা ান
মখু  িশ ক

এিটআই
হামনা, িম া

01938849402
dmannan2014@gmail.com

২ ১৬৭৬ জনাব ড. শখ 
মাঃ ল আমীন 

মখু  িশ ক

এিটআই, খািদমনগর 
িসেলট

01777180130
ci3atisylhet@dae.gov.bd

৩ ১৬৯৫ জনাব মাঃ খুরশীদ 
আলম 
মখু  িশ ক

এিটআই 
ঈ রদী, পাবনা

01715367927
khurshid13@yahoo.com 

৪ ১৭৩৩ জনাব ড. সয়দ 
নািসর উি ন
মখু  িশ ক

এিটআই 
সাটিুরয়া, মািনকগ

01818704649
syedagri@yahoo.com 

৫ ১৮৩৭ জনাব মাহা দ 
খেয়র উি ন মা া 
উপপিরচালক

অিতির  পিরচালেকর 
কাযালয়, িডএই, 
রাজশাহী অ ল, 
রাজশাহী

01712715460
khayerdae@gmail.com 

৬ ১৮৭০ জনাব মাঃ হাসান 
ওয়াির ল কবীর 
উপপিরচালক

অিতির  পিরচালেকর 
কাযালয়, িডএই, খুলনা 
অ ল, খুলনা

01711450664
warisul2012@gmail.bd 

১



৭ ২৬১৬ জনাব মাহববুা 
লতানা 

উ তন িশ ক

এিটআই, িশমলুতলী, 
গাজীপুর

01718465399
mahsdina@gmail.com 

৮ ২৮৩৭ জনাব মাঃ 
মিহউি ন 
মজুমদার 
উপেজলা কিৃষ 
অিফসার

উপেজলা কিৃষ অিফস 
সদর দি ণ, িম া

01845611529
mahiuddinjumder@gmail.com 

৯ ৩২১৩ জনাব িরপন সাদ 
সাহা 
উপেজলা কিৃষ 
অিফসার

উপেজলা কিৃষ অিফস
আলফাডাংগা, ফিরদপুর

01717573026
riponsaha217@gmail.com 

১০ ৩২৯৫ জনাব জসিমন 
আ ার 

িশ ক

এিটআই
শেরবাংলা নগর, ঢাকা

01553535808
Jasminsau68@gmail.com 

১১ ৩৪৩৮ জনাব মাঃ শাহীন 
রানা

িশ ক

এিটআই, শরপুর 01938102631
shahinrana92@gmail.com 

১২ ৩৭৩৬ জনাব মাঃ আ সু 
সালাম
 কিৃষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা কিৃষ অিফস
সদর, িকেশারগ

0197736100
salamahhbau@gamil.com 

১৩ জনাব তাসিলমা 
আ ার 

িশ ক

এিটআই, আড়াইহাজার, 
নারায়নগ

01675884427
tasimul2016@gmail.com 

১৪ জনাব মাহা দ 
িশহাবরু রায়হান
কিৃস স সারণ 
কমকতা

উপেজলা কিৃষ অিফস, 
ি শাল, ময়মনিসংহ

01784387500

১৫ জনাব মাঃ ল 
ইসলাম 
কিৃষ স সারণ 
কমকতা 

উপেজলা কিৃষ অিফস, 
দৗলতপুর, ি য়া

01710044427

২৪-৯-২০২০

মহাপিরচালক (ভার া )

কামাল উ ীন আহমদ
পিরচালক

২



জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.০৯.০০৩.১৯.৯৭/১(১৮) তািরখ: ৯ আি ন ১৪২৭
২৪ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল( জ তার মা সাের নয়): 
১) অিতির  পিরচালক, ময়মনিসংহ/রাজশাহী/ঢাকা অ ল/খলুনা/িসেলট
অ ল/ফিরদপরু/ িম া/যেশার
২) অধ , ঢাকা/গাজীপরু/পাবনা/ শরপরু/মািনকগ /িসেলট/ িম া/আড়াইহাজার, নারায়নগ
৩) উপপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, িম া/ফিরদপরু/িকেশারগ /ময়মনিসংহ/ ি য়া
৪) উপেজলা কিৃষ অিফসার, সদর দি ণ, িম া/আলফাডাংগা, ফিরদপরু/সদর,
িকেশারগ /ি শাল,ময়মনিসংহ/ দৗলতপরু, ি য়া
৫) জনাব, .................................................।

২৪-৯-২০২০
কামাল উ ীন আহমদ 

পিরচালক

৩


