
প্রেস বিজ্ঞবি 

কৃষিষিদ মীর নূরূল আলম ২৮ জানুয়াবি ২০১৯ তাষরখ প্রসামিাি কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তররর মহাপষরচালক ষহরসরি য াগদান কররন। 

এর পূরি ে ষতষন অত্র অষিদপ্তররর উষিদ সংগবিরিাধ উইং এর পষরচালক ষহরসরি কম েরত ষিরলন। 

 

কৃষিষিদ মীর নুরুল আলম ষিষসএস (কৃষি) কযাডাররর ১৯৮৩ ব্যারচর একজন কম েকতো। ষতষন ১ জানুয়াবি ১৯৮৫     

সরকাষর চাকুরীরত ষিিয়িস্তু কম েকতো ষহরসরি কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তরর য াগদান কররন। পরিতীরত বিবি কৃষি প্রষিক্ষণ 

ইনষিটিউট, জাতীয় কৃষি প্রষিক্ষণ একারডমী এিং কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তররর ষিষিন্ন গুরুত্বপূণ ে পরদ সফলতার সারে 

দাষয়ত্ব পালন কররন। ষতষন জাতীয় কৃষি প্রষিক্ষণ একারডমী এর মহাপষরচালক োকাকালীন জাতীয় কৃষি গরিিণা ষসরিমভূক্ত 

ষিজ্ঞানীরদর বুষনয়াষদ প্রষিক্ষণ যকাস ে কাষরকুলাম প্রণয়ন কররন । পষরকল্পনা, প্রকল্প িাস্তিায়ন ও আইষসটি উইংরয়র পষরচালক পরদ 

দাষয়ত্ব পালনকারল সংষিষ্ট দপ্তররর কম েকান্ড যিগিান করার যক্ষরত্র অসামান্য দক্ষতার পষরচয় ষদরয়রিন এিং কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিদপ্তররর গুরুত্বপূণ ে ষিষিন্ন প্রকল্প পষরকল্পনায় অনিদ্য অিদান যররখরিন।  

 

টাঙ্গাইল সদর উপরজলার আকুিটাকুিপাড়া গ্রারম এক ধম মোণ সম্ভ্রান্ত মুসবিম পবিিাি জিাি মীি আব্দুস সাত্তাি এিং প্রিগম নূি 

আক্তাি এি সুর াগ্য সন্তাি কৃষিষিদ মীর নুরুল আলম ১৯৬০ সারি জন্মগ্রহণ কররন। বিবি টাঙ্গাইরিি বিরিকািন্দ উচ্চ বিদ্যািয় 

হরি ১৯৭৫ সারি মাধ্যবমক ও সিকাবি এম এম আিী করিজ হরি ১৯৭৭ সারি উচ্চ মাধ্যবমক, অিঃপি িাংলারদি কৃষি 

ষিশ্বষিদ্যালয় হরত ১৯৮২ সারি বিএসবস কৃবি (সম্মাি) এিং ১৯৮৩ সারি মৃবত্তকা বিজ্ঞাি বিিরয় স্নািরকাত্তি বিক্ষা সম্পন্ন করিি। 

চাকুষর জীিরন ষতষন প্রেিমাকম, থাইল্যান্ড, সুইরেি, চীি ও মািরয়বিয়ায় ষিষিন্ন ষিিরয় প্রষিক্ষণ, সিা এিং কম েিালায় অংিগ্রহণ 

করররিন। েবিক্ষণ েদাি িাঁি একটি বিরিি আগ্ররহি বিিয়। এছাড়াও আইবসটি ও িথ্য েযুবক্তরি িাঁি অনুিাগ িরয়রছ।  

  

চাকুরীজীিরন ষতষন সরকারী দাষয়ত্ব পালরনর পািাপাষি ষিষিন্ন সামাষজক কম েকারন্ডর সারে জষিত ষিরলন।  

 

Press release 

Agriculturist Mir Nurul Alam joined as the Director General of Department of 

Agricultural Extension on Monday 28 January 2015. Prior to this he was 

working as Director of Plant Quarantine Wing of this department. 

 

Mr.  Mir Nurul Alam is a member of the BCS (Agriculture) 1983 batch. He 

joined the Department of Agricultural Extension as a Subject Matter Officer 

on January 1, 1985. Later, he successfully performed various important roles 

in different tiers of the Agricultural Training Institute, National Agriculture 

Training Academy and the Department of Agricultural Extension. He 

articulated course curriculum for the foundation training course for scientists 

of National Agriculture Research System while he was Director General of 



National Agriculture Training Academy. Played remarkable role as Director 

of Planning, Project Implementation and ICT Wing for enhancing efficiency of 

the wing as a whole and contributed a lot for several important Project 

Preparation of Department of Agricultural Extension.  

 

Mir Nurul Alam was born in a noble muslim family at Akurtaqurpara village 

under Tangail Sadar upazila in 1960. He passed SSC from Bibekananda High 

School and HSC from Government M M Ali College, Tangail. He completed 

B.Sc.Ag (Honor’s) in 1982 and Masters in Soil Science in 1983 from 

Bangladesh Agricultural University. In his service life, he participated in 

several training, meeting and workshops in Denmark, Thailand, Sweden, 

China and Malaysia. He has a special interest in providing training. He also 

has a soft corner for ICT and information technology. 

 

In his career, he was involved in various social welfare activities besides 

government duty. 

  

 


