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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.০৯.০০৩.১৯.৫০ তািরখ: 
২৩ ফ যা়ির ২০২৩

১০ ফা ন ১৪২৯

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িষিষ   িশ ণিশ ণ   একােডিমএকােডিম  ( ( নাট ানাট া ),  ),  গাজ ী েরগাজ ী ের   অ ি তঅ ি ত  ‘GIS and Remote ‘GIS and Remote
Sensing for Smart Agriculture’ Sensing for Smart Agriculture’ শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ
মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: আপনার দ েরর ারক নং- ১২.১৫.০০০০.০০২.২৫.০১৫.১৯.৭৬; তািরখ: ০৬ ফ য়াির, ২০২৩ ি ঃ

            উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক জানােনা যাে  য, আগামী ১৩-২২ মাচ, ২০২৩ ি ঃ ময়ােদ ১০ (দশ)
িদন াপী জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা), গাজী ের অ ি ত  ‘GIS and Remote Sensing for
Smart Agriculture’শীষক িশ েণ িষ স সারণ অিধদ র হেত িন বিণত ১১ (এগােরা) জন কমকতােক
মেনানয়ন দান করা হেলা।

িমক নং পিরিচিত
নং কমকতার নাম ও পদবী কম েলর নাম ও কানা মাবাইল নং ও ই- মইল

০১ ২০৬৮ এিবএম ওয়ািহ র রহমান
 জলা িশ ণ অিফসার

উপপিরচালেকর কাযালয়,
িডএই, ীগ

০১৭১৫৭৮৫৩৯০
 wahid1970@gmail.com

০২ - মাঃ সাই ল ইসলাম
জলা িশ ণ অিফসার

উপপিরচালেকর কাযালয়,
িডএই, পাবনা

০১৭১০৫১১১৭৫
saiful.dae@gmail.com

০৩ ২৯৫২ শরীফ মাহা দ িত মীর
 উপেজলা িষ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
দবহাটা, সাত ীরা

০১৯২৭৩৬৭৪০২
 titumeer1642@yahoo.com

০৪ ৩৩১২ মাঃ সাহরাব হােসন
অিতির  িষ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
তলাল, জয় রহাট

০১৭৩৮৭৮৪৬৯১
sohrabhossain97@gmail.com

০৫ ৩৩২২ কাওসার আহেমদ
 অিতির  িষ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
িবরাম র, িদনাজ র

০১৭২৩৭৬৩২৩৫
 kawsar.ag@gmail.com

০৬ ৩৩৯২ মাঃ িমজা র রহমান
 অিতির  িষ  অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
িডমলা, নীলফামারী

০১৭৪০২২৯৬৮০
 mijanurag@gmail.com

০৭ ৩৬১৭ মাঃ নাইন িবন জামান
 িষ স সারণ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
িশবগ , াপাইনবাবগ

০১৭৪৭০২৫১২৬
 tsunain@gmail.com

০৮ ৩৬৮৩ আিত র রহমান
 িষ স সারণ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
না াইল, ময়মনিসংহ

০১৭৩৬০১৭৩৭২
 ratiqur33@gmail.com

০৯ - মাঃ রােশ ামান আজাদ
 িষ স সারণ অিফসার

উপেজলা িষ অিফস,
ওসমানীনগর, িসেলট

০১৬৮৫৫৮৮৩৪৫
 r.azadbau@gmail.com

১০ - উ ল মার কর
 িষ েকৗশলী

উপপিরচালেকর কাযালয়,
িডএই, নীলফামারী

০১৭৩৫২৩৭১৩৬
 uzzalkar11@gmail.com

১



১১ - মাঃ এনা ল হক
 িষ েকৗশলী

উপপিরচালেকর কাযালয়,
িডএই, িঝনাইদহ

০১৭১৬৭৮৫৭৪১
 enam84buet@gmail.com

িবঃ ঃিবঃ ঃ  িশ ণ াথ গণেকিশ ণ াথ গণেক  সবিনসবিন  Core i-5 & 8 GB Rom  Core i-5 & 8 GB Rom কনিফগােরশেনরকনিফগােরশেনর   াপটপাপটপ   সেসে   র াখ েতরাখেত
হেবহ েব ।।

৫-৩-২০২৩

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, জাতীয় িষ 

িশ ণ একােডিম (নাটা)
২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বােয়ােটকেনালিজ), উপ-
পিরচালক ( কৗিলত  ও উি দ জনন) এর দ র, জাতীয় 

িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

নািসর উ ীন
পিরচালক (ভার া )

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বােয়ােটকেনালিজ), জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.০৯.০০৩.১৯.৫০/১(১৫) তািরখ: ১০ ফা ন ১৪২৯
২৩ ফ যা়ির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক (সংি  অ ল), িষ স সারণ অিধদ র।
২) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র (সংি  জলা)
৩) উপপিরচালক , ষক িশ ণ অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৪) উপেজলা িষ অিফসার, (সংি  উপেজলা)
৫) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৬) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র
৭) জনাব, ................................(সংি  কমকতা)

৫-৩-২০২৩
নািসর উ ীন 

পিরচালক (ভার া )

২


