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ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৫.১৯.২৯১ তািরখ: 
১১ সে র ২০২০

২৭ ভা  ১৪২৭

িবষয়: নাটানাটা, , গাজীপেুরগাজীপেুর  অ ি তবঅ ি তব   “Modern Office ManagementModern Office Management”  শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ  কােসরকােসর  জজ
িশ ণাথীিশ ণাথী  রণরণ।।

উপযু  িবষেয়র  ি েত জানান যাে  য, কিৃষ ম ণালেয়র আওতাধীন িবিভ  িত ােনর নবম ড হেত
ত  েডর কমকতােদর জ  চলিত ২০২০-২১ অথবছের “Modern Office Management শীষক

িশ ণ কাস  গত  ২৩ আগ  ২০২০ হেত ২৭ আগ  ২০২০ ি : পয  চলমান কািভড-১৯ বি ক মহামারীর
কারেণ ‘Zoom Online Platform” এর মাধ েম পিরচালনা করার িস া  হণ করা হয় । পরবতীেত অ
কাযালেয়র ারক নং : ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৫.১৯.২৭১ তািরখ: ১৯ আগ  ২০২০ মাতােবক িশ ণিট

িগত করা হয় । কিৃষ ম ণালেয়র শাসন-৩ অিধশাখার ারক নং ১২.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০৮.২০.৭ তািরখ:
০১ সে র  ২০২০ মাতােবক া িবিধ মেন সরাসির িশ ণ কে  িশ ণ র িনেদশনা দান করায়
উ  িশ ণিট আগামী ১১ অে াবর ২০২০ হেত ১৫ অে াবর ২০২০  পয©   নাটায় অ ি ত হেব। উ

িশ েণ আপনার দ র থেক িন িলিখত ছেক উে িখত পূববতী মেনািনত কমকতােক  নাটায় অব ান কের
উে িখত  তািরেখ িশ ণিট হেনর অ মিত দান করার জ  অ েরাধ করা হল। জ রী যেকান েয়াজেন
সহকারী কাস সম য়ক মা: শাহী ল ইসলাম, মাবা: নং- ০১৭৪৫৯৯৭৭৪১ এ যাগােযাগ করা যেত পাের। 

মেনািনতমেনািনত  কমকতারকমকতার  নােমরনােমর  তািলকাতািলকা

. নং কমকতার নাম ও পদবী কম ল মাবাইল নং ইেমইল
বাংলােদশবাংলােদশ  কিৃষকিৃষ  গেবষণাগেবষণা  কাউি লকাউি ল

১ মাঃ মা ফা কামাল
ডাটা এি  অিফসার 

বাংলােদশ কিৃষ 
গেবষণা কাউি ল, 
ফামেগট, ঢাকা

01630918052 mkamal.barc@
gmail.com 

বাংলােদশবাংলােদশ  ফিলতফিলত  পুিপুি   গেবষণাগেবষণা  ওও  িশ ণিশ ণ  ইনি িটউটইনি িটউট
২ সয়দ সাি র আহেমদ 

জনসংেযাগ কমকতা
বাংলােদশ ফিলত 
পুি  গেবষণা ও 

িশ ণ 
ইনি িটউট, ঢাকা

01792510515 probirtan@
gmail.com

তলুাতলুা  উ য়নউ য়ন  বাডবাড ( (িসিডিবিসিডিব))
৩ মাঃ মনজু ল দা

তলুা উ য়ন কমকতা
তলুা উ য়ন বাড, 
খামারবািড়, ঢাকা 

01717430373 toni.sharlok@
gmail.com

মিৃ কামিৃ কা  স দস দ  উ য়নউ য়ন  ইনি িটউটইনি িটউট ( (এসআরিডআইএসআরিডআই))
৪ মেহদী হাসান

ব ািনক কমকতা 
মিৃ কা স দ উ য়ন 
ইনি িটউট, 
িবভাগীয় কাযালয়, 
িসেলট

01799763267 mehedi@
srdi.gov.bd

বাংলােদশবাংলােদশ  গার পগার প  গেবষণাগেবষণা  ইনি িটউটইনি িটউট ( (িবএসআরআইিবএসআরআই))
৫ ড. তাফােয়ল আহেমদ

ধান ব ািনক কমকতা
িবএসআরআই, 
ঈ রদী, পাবনা 

0716260385 tofaela@
yahoo.com

১



৬ মাঃ শিহ ল ইসলাম
ঊ তন ব ািনক কমকতা ও 
ইন-চাজ 

িবএসআরআই, 
উপেক , 
জয়পুরহাট 

01726938198 shahid0565@
yahoo.com

বেরবের   ব মখুীব মখুী  উ য়নউ য়ন  কতপৃকতপৃ  ( (িবএমিডএিবএমিডএ))
৭ মাঃ হািববরু রহমান খান

 ক  পিরচালক (ইউআরিপ) 
ও ত াবধায়ক েকৗশলী 
(ভার া )

িবএমিডএ, রংপুর 
সােকল, রংপুর 

01712218795 mhrk1967@
yahoo.com

বাংলােদশবাংলােদশ  গমগম  ওও  ভু াভু া  গেবষণাগেবষণা  ইনি িটউটইনি িটউট ( (বাগভুইবাগভুই))
৮ ড. মাঃ আব ুজামান সরকার

মখু  ব ািনক কমকতা
িবডি উএমআরআই, 
নিশপুর, িদনাজপুর 

01712550011 zsarker65@
gmail.com

বাংলােদশবাংলােদশ  পরমাণুপরমাণু  গেবষণাগেবষণা  ইনি িটউটইনি িটউট (  ( িবনািবনা))
৯ মাঃ সাই ল ইসলাম

ফাম ম ােনজার
িবনা ধান কাযালয় 01710265639 shahidbau@

gmail.com
১০ মাঃ িশবলী সািদক

া ামার
ইেল িনকস শাখা, 
িবনা ধান 
কাযা , 
ময়মনিসংহ

01828865742 shibli.sadik.cse@
gmail.com

বাংলােদশবাংলােদশ  কিৃষকিৃষ  গেবষণাগেবষণা  ইনি িটউটইনি িটউট ( (িবএআরআইিবএআরআই))
১১ ড. মাঃ আব ু হনা ছেরায়ার 

জাহান 
মখু  ব ািনক কমকতা

ক াল ফসল 
গেবষণা ক , 
িবএআরআই, 
গাজীপুর 

01714552521 belal.bari@
gmail.com

১২ ড. মাঃ শরফ উি ন
ঊ তন ব ািনক কমকতা

ফল িবভাগ, 
উদ ানত  গেবষণা 
ক , িবএআরআই, 

গাজীপুর 

01712157989 sorofu@
yahoo.com

১৩ সয়দ রািফউল হক
ব ািনক কমকতা

িশ ণ ও 
যাগােযাগ উইং, 

িবএআরআই, 
গাজীপুর 

01670412523 shuvo8610@
gmail.com

১৪ ড. এ িব এম খাল ন
ঊ তন ব ািনক কমকতা

তল বীজ গেবষণা 
ক , িবএআরআই, 

01717850140 abkhaldun@
gmail.com

জাতীয়জাতীয়  কিৃষকিৃষ  িশ ণিশ ণ  একােডিমএকােডিম
15 মাঃ রিফ ল ইসলাম

উপ-পিরচালক কিৃষ য পািত ও 
পািন ব ব াপনা

নাটা, গাজীপুর 01718970041 badal.rafiqul@
gmail.com

১৬ মাহা দ আ লু হািমদ
উপপিরচালক (সেয়ল সােয় )

নাটা, গাজীপুর 01712943514 mabdulhamid1972@
gmail.com

বাংলােদশবাংলােদশ  কিৃষকিৃষ  উ য়নউ য়ন  কেপােরশনকেপােরশন ( (িবএিডিসিবএিডিস))
১৭ সানিজদা আ ার

উপব ব াপক
িবএিডিস, কিৃষ 
ভবন, ঢাকা

01715202928 sanjidaakhter224@
gmail.com

২



১৮ মাহা দ সালায়মান তালকুদার
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব)

িসিনয়র সহকারী 
পিরচালেকর 
কাযালয়
িবএিডিস, 

া ণবািড়য়া

01712781432 solaiman115@
gmail.com 

কিৃষ িবপণনিবপণন  অিধদ রঅিধদ র ( (িডএএমিডএএম))
১৯ মাঃ জািহ ল ইসলাম

সহকারী পিরচালক
কিৃষ িবপণন 
অিধদ র
খামারবািড়, 
ফামেগট, ঢাকা 

01723382914

বাংলােদশবাংলােদশ  ধানধান  গেবষণাগেবষণা  ইনি িটউটইনি িটউট ( (িবআরআরআইিবআরআরআই))
২০ মহুা দ সািজ র রহমান

ধান ব ািনক কমকতা
মিৃ কা িব ান 
িবভাগ, 
িবআরআরআই

01517909552 sajidbrri@
gmail.com

২১ ড. আেমনা লতানা
ঊ তন ব ািনক কমকতা

কিৃষত  িবভাগ, 
িবআরআরআই

01912553490 amenasau@
yahoo.com

২২ মাঃ মামু র রিশদ
ঊ তন ব ািনক কমকতা

খামার ব ব াপনা 
িবভাগ, 
িবআরআরআই

01737147970 mamunur.farm@
brri.gov.bd

বীজবীজ  ত য়নত য়ন  এেজ ীএেজ ী ( (এসিসএএসিসএ))
২৩ ড. সালমা লাইজু

জলা বীজ ত য়ন অিফসার
বীজ ত য়ন 
এেজ ী, ন েকানা 

01715790767 dsco.netrokona@
sca.gov.bd 

২৪ হাফছা খাতনু
অিতির  উপপিরচালক 
( শাসন ও অথ)

বীজ ত য়ন 
এেজ ী, গাজীপুর

01721670789 addadmin@
sca.gov.bd 

২৫ আিমনা বগম
অিতির  উপপিরচালক (মাঠ 

শাসন, পিরক না ও 
মিনটিরং)

বীজ ত য়ন 
এেজ ী, গাজীপুর

01722318829 aminabhdae@
gmail.com 

২৬ রেবকা পারভীন
নমনুা সং হ অিফসার 

বীজ ত য়ন 
এেজ ী, গাজীপুর

01742413244 seedanalyst.1@
gmail.com

কিৃষকিৃষ  স সারস সারণ অিধদ রঅিধদ র ( (িডএইিডএই))
২৭ মহুা দ শিফ ল হক আক  

অিতির  উপপিরচালক (এল 
আর)

শাসন ও অথ উইং, 
িডএই, খামারবািড়, 
ঢাকা

01711175232 shafiqdae@
yahoo.com

২৮ জুয়ায়িরয়া লতানা
অিতির  উপপিরচালক

পস উইং, িডএই, 
খামারবািড়, ঢাকা

0171272375 zuairia27@
yahoo.com

২৯  কাজী রােবয়া লতানা
 গেবষণা কমকতা 

িশ ণ উইং, 
িডএই, খামারবািড়, 
ঢাকা

01750694840 rabea.sultana.06@
gmail.com

৩০ উদয় রানা িসংহ 
গেবষণা কমকতা

িশ ণ উইং, 
িডএই, খামারবািড়, 
ঢাকা 

0172373481 ursingha@
dae.gov.bd 

৩



৩১  অপূব চ  ধর
 মিনটিরং অিফসার 

ঔষিুধ নস  
গােছর চাষ 
স সারণ কমসিূচ

0175724447 dharapu181@
dae.gov.bd 

৩২ ি তা রায় 
কিৃষ স সারণ কমকতা (এল 
আর)

 পস উইং, িডএই, 
খামারবািড়, ঢাকা

01736074996 roysusmitabau09@
yahoo.com

৩৩ মাঃ আেরিফন হাসান 
মাশ ম উ য়ন কমকতা

হিটকালচার উইং, 
িডএই, খামারবািড়, 
ঢাকা

01744514302 arefinshaon.bau@
gmail.com

বাংলােদশবাংলােদশ  পাটপাট  গেবষণাগেবষণা  ইনি িটউটইনি িটউট ( (িবেজআরআইিবেজআরআই))
34 মাঃ ফরহাদ হােসন

সহকারী পিরচালক (সং াপন)
িবেজআরআই, ঢাকা 01914294426 farhad.diu@

gmail.com
কিৃষকিৃষ  তথতথ   সািভসসািভস ( (এআইএসএআইএস))

35 মাঃ মিুশউল ইসলাম
আ িলক কিৃষ তথ  অিফসার

কিৃষ তথ  সািভস, 
আ িলক কাযালয়, 

িম া

01718952089 ais.cumilla@
gmail.com

১২-৯-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) চয়ারম ান, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) মহাপিরচালক, কিৃষ িবপণন অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র
৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান 
গেবষণা ইনি িটউট
৫) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর 
দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৬) িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় ), বাংলােদশ 
কিৃষ গেবষণা কাউি ল
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা 
ইনি িটউট (িবএসআরআই)
৮) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ গম ও 
ভু া গেবষণা ইনি িটউট, িদনাজপুর
৯) মহাপিরচালক (ভার া ), বাংলােদশ পরমাণু কিৃষ 
গেবষণা ইনি িটউট
১০) িনবাহী পিরচালক, তলুা উ য়ন বাড
১১) মহাপিরচালক, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
১২) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ পাট 
গেবষণা ইনি িটউট
১৩) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী
১৪) পিরচালক, কিৃষ তথ  সািভস

ড. মাঃ আব ুসাইদ িমঞা
মহাপিরচালক (ভার া )

ফান: 02-49272104
ইেমইল: dgnata14@gmail.com,

dg@nata.gov.bd
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১৫) িনবাহী পিরচালক , বের  ব মখুী উ য়ন 
কতপৃ
১৬) িনবাহী পিরচালক , িনবাহী পিরচালক- এর দ র, 
বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি িটউট (বারটান)

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০২.৪৮.০১৫.১৯.২৯১/১ তািরখ: ২৭ ভা  ১৪২৭
১১ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়
২) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজীপরু।
৩) কাস কা-অিডেনটর, নাটা, গাজীপরু।
৪) অিফস কিপ।

১২-৯-২০২০
ড. মাঃ আব ুসাইদ িমঞা 
মহাপিরচালক (ভার া )
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