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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

�িষ স�সারণ অিধদ�র

�ষক �িশ�ণ অিধশাখা
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫

www.dae.gov.bd

�িষই স�ি�

�ারক ন�র: ১২.০১.০০০০.০০০.৪১.০০৮.১৯.১৩ তািরখ: 

১৫ জা�য়াির ২০২৩

১ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: "Apprising Bangladesh Delta Plan-2100" শীষ �ক �িশ�ণ কম ��চীেত অংশ�হেণর িনিম� �িশ�ণাথ�
মেনানয়ন �দান �সে�

��: পিরক�না কিমশেনর �ারক ২০.০১.০০০০.০৫০.১৪.৬৫.২০২২-৩১৫ তািরখঃ১১ জা�য়াির ২০২৩

       

              উপ� �� িবষয় ও �ে�র আেলােক আপনার অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�, আগামী ১৬/০১/২০২৩, ১৭/০১/২০২৩ এবং
১৮/০১/২০২৩ তািরখ, �িতিদন সকাল ০৯.৪৫ �থেক িবকাল ০৩.৪৫ পয �� পিরক�না কিমশেনর নািজয়া-সালমা (ভবন-৬ ৩য় তলা) সে�লন

কে� অ�ি�ত� "Apprising Bangladesh Delta Plan-2100" শীষ �ক �িশ�েণ �িষ স�সারণ অিধদ�র �থেক িনে�

বিণ �ত চার (০৪) জন কম �কত�ার নাম ��রণ করা হেলা।

�িমক নং  নাম ও পদবী (ইংেরজীেত ও বাংলায়) কম ��ল ই-�মইল ও �মাবাইল নং 

১

ড. �মাঃ �ের আলম িসি�কী,
সহকারী  আ�িলক বীজ �ত�য়ন অিফসার

আ�িলক কায �ালয়,
বীজ �ত�য়ন এেজ�ী,

ঢাকা

dr.nealam@gmail.com
01716900430

Dr. Md. Nure Alam Siddique
Assistant regional Seed certification officer

২ 

�মাছাঃ শারিমন �লতানা,
 �িষ স�সারণ অিফসার (এল.আর.)

�শাসন ও অথ � উইং,
িডএই, খামারবািড়,

ঢাকা 

mostsharminsultana@gmail.com
01796658958 Mst. Sharmin Sultana

Agriculture Extension Officer (L.R.)

৩

�মা সাই��ামান,
�কাশনা অিফসার  �িশ�ণ উইং, িডএই,

খামারবািড়, ঢাকা
saiduzzaman36dae@gmail.com

01715909294Md. Saiduzzaman
Publication officer

৪

�মাহা�দ শাহীন আলম
�প� কে�াল অিফসার

উি�দ সংর�ণ উইং,
িডএই, খামারবািড়,

ঢাকা

shaheensauhort0911@gmail.com
01719950336Mohammad Shahin Alam

Pest Control Officer

১৫-১-২০২৩

�মাঃ �তৗিহ��ামান খান, সহকারী �ক� পিরচালক

সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ, পিরক�না কিমশন

�বনা রহমান

পিরচালক (ভার�া�)
�ফান: +৮৮০২৯১৪০৮৫০

ইেমইল: dtw@dae.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০১.০০০০.০০০.৪১.০০৮.১৯.১৩/১(৮) তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৯

১৫ জা�য়াির ২০২৩
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সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র

২) পিরচালক (��ন দািয়�), পিরচালেকর দ�র, বীজ �ত�য়ন এেজ�ী
৩) উপপিরচালক , িডে�ামা এ�েকশন অিধশাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র

৪) সহকারী ��া�ামার, আইিস� �ব�াপনা অিধশাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র

৫) জনাব...।, ।..............................., ................

১৫-১-২০২৩
�বনা রহমান

পিরচালক (ভার�া�)


