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কৃিষই সমৃি

১৯ আি ন ১৪২৭
তািরখ:
০৪ অে াবর ২০২০
(নাটা), গাজীপুের অ ে য় “Disaster Management in Agriculture” শীষক িশ েণ
কমকতা মেনানয়ন দান সংেগ।

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.০৯.০০৩.১৯.২৩৮
িবষয়:

উপযু িবষয় ও সূ ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে
য, আগামী ০৪-০৮ অে াবর ২০২০ ি ঃ ০৫
(পঁাচ) িদনব াপী জাতীয় কৃিষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজীপুের অ ি তব “Disaster Management in
Agriculture” শীষক িশ েণ কৃিষ স সারণ অিধদ র হেত িনে বিণত ১০ (দশ) জন কমকতােক মেনানয়ন দান
করা হেলা।
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কমকতার নাম ও পদবী
জনাব শখ মা: শহী
ামান,
উপাধ
জনাব মা: একরাম উি ন, মুখ
িশ ক
জনাব মু া আ ার
উপেজলা কৃিষ অিফসার
জনাব মাহা দ শােহ আলম
িশ ক
জনাব আফিরন আ ার ফািরয়া
কৃিষ স সারণ অিফসার
জনাব মা: জাহা ীর হােসন
িশ ক
জনাব িদপু রায়
কৃিষ স সারণ অিফসার
জনাব দীপংকর সূএধর
কৃিষ স সারণ অিফসার
জনাব মা: শাখাওয়াত হােসন
কৃিষ স সারণ অিফসার
জনাব িটটুন িব াস
কৃিষ স সারণ অিফসার

কম েলর নাম ও িঠকানা
কৃিষ িশ ণ ইনি িটউট, দৗলতপুর,
খুলনা
কৃিষ িশ ণ ইনি িটউট, হাটহাজারী,
চ াম
উপেজলা কৃিষ অিফস, হামনা, িম া

মাবাইল নং/ই- মইল
01711346419
kbdshahiduzzaman@gmail.com
01818065559
mdekramdae@gmail.com
01878740272
mukta@gmail.com

কৃিষ িশ ণ ইনি িটউট, রা ামািট

01552452621
Shahealam0416@gmail.com

উপেজলা কৃিষ অিফস, কািলগ ,
গাজীপুর
কৃিষ িশ ণ ইনি িটউট, রহমতপুর,
বিরশাল
উপেজলা কৃিষ অিফস,
সদর, িড় াম
উপেজলা কৃিষ অিফস, দায়ারাবাজার,
নামগ
উপেজলা কৃিষ অিফস,
রাৈজর মাদারীপুর
উপেজলা কৃিষ অিফস, ই রগ ,
ময়মনিসংহ

01686748747
Fariasau06@gmail.com
01748481806
jhossainatkh@gmail.com
01737665331
Dipuroy19g@mail.com
01724929610
dprsutradhar@gmail.com
0171028266
rajoirdae@gmail.com
01676241188

৪-১০-২০২০
১

কামাল উ ীন আহমদ
পিরচালক

মহাপিরচালক (ভার া )
জাতীয় কৃিষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.০৯.০০৩.১৯.২৩৮/১(১২)

১৯ আি ন ১৪২৭
তািরখ:
০৪ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অধ , খুল না/রা ামািট/বিরশাল/চ াম
২) অিতির পিরচালক, ময়মনিসংহ/রংপুর অ ল/ঢাকা অ ল/িসেলট অ ল/ফিরদপুর/ িম া
৩) জনাব, .....................................................................................।
৪) অিফস কিপ, ।

৪-১০-২০২০
কামাল উ ীন আহমদ
পিরচালক

২

