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উপবৃষি সাংক্রান্ত ননাষিশ 

ষিদলামা-ইন-এষিকালচার ষশক্ষাক্রদমর ১ম পবব (নতুন ভষতবকৃত) ২য়, ৪র্ব ও ৬ষ্ঠ পদববর ষনয়ষমত ষশক্ষার্বীদের অবগষতর জনয 

জানাদনা যাদে নয, কাষরগষর ষশক্ষা অষপেতর র এর িাইদপড এ এম ইএস (MIS) সফিওয়াদর উপবৃষির জনয  দবেন ফমব (SAF) 
যর্াযর্ভাদব পূরণ কদর ১৫/০৪/২০২১ ষখিঃ হদত ২২/০৪/২০২১ ষরিঃ তাষরদখর মদপয “অপযক্ষ, কৃষি প্রষশক্ষণ ইনষিষিউি, 

ষিনাইেহ” এই ষিকানায় িাকদযাদগ নপ্ররদণর জনয ষনদেবশ প্রোন করা হদলা। 

 

ষব.দ্র:-  

 উপবৃষির  দবেন ফরম (SAF) কৃষি প্রষশক্ষণ ইনষিষিউি, ষিনাইেহ এর ওদয়বসাইদি ননাষিশ নবাদিব 

(ati.jhenaidah.gov.bd) পাওয়া যাদব। এখাদন একষি editable word ফরমও নেয়া র্াকদব যাদত 
ষশক্ষার্রর্বীবৃন্দ স্মািবদফাদনও িাইপ কদর পূরণ করদত পদর। ফদল হাদতর নলখার অস্পষ্টতা েূর হদব।  

 যর্াযর্ভাদব ফরমষি পূরণ কদর অবশযই িাকদযাদগ নপ্ররণ করদত হদব (ষিকানা- অপযক্ষ, কৃষি প্রষশক্ষণ ইনষিষিউি, 

ষিনাইেহ-৭৩০১)। 

 প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র (ফরদমর ষপছদন উদেখ  দছ) ও পাসদপািব সাইদজর ১ কষপ রষিন ছষব  দবেন পদত্রর সাদর্ 
নপ্ররণ করদত হদব। 

 খাদমর উপর অবশযই পবব (১ম পবব/২০২০, ২য় পবব/২০২০, ৪র্ব পবব/২০২০ অর্বা ৬ষ্ঠ পবব/২০২০) উদেখ করদত হদব। 
 অষফদস নকান ফরম পাওয়া যাদব না এবাং সরাসষর নকান ফরম জমাও ননয়া হদব না। 
 অসতয বা ভুল তর্যযুক্ত ফরম অর্বা সময়মত না নপৌছাদনা এর নকানষির োয় কতৃবপক্ষ বহন কদর না। 
 িাদক পািাদত একান্ত বযর্ব হদল ষবকল্প ষহদসদব ষনজ দ্বাষয়দে ষনদের ষনপবাষরত ইদমইদল কাগজপত্রাষে পািাদনা যাদব। 

ইদমইদলর Subject-এ (ষনদজর নাম ও নরাল নম্বর) অবশযই ষলখদত হদব। ১ম পদববর ষশক্ষার্বীবৃন্দ নরাল নম্বর ষহদসদব 

SSCনরাল নম্বর ষলখদত হদব। 
 

পবব ষনপবাষরত ইদমইল োষয়েপ্রাতর  নফাকাল পারসন মন্তবয 

১ম atijh.1st@gmail.com অমৃত নপাদ্দার, নিার কীপার সহদযাষগতায় র্াকদবন- 

সালমা সুলতানা, এএও (সাংযুক্ত)। 

ষসলভী রুবানী, প্রষশক্ষক 

নমািঃ  বু বকর, উপসহকারী প্রষশক্ষক। 

 

সমন্বয় করদবন- 

নেবানন্দ ষবশ্বাস, ঊর্ধ্বতন প্রষশক্ষক। 

২য় atijh.2nd@gmail.com 
নমািঃ নমাস্তাষফজুর রহমান, 

ষহসাবরক্ষক 

৪র্ব atijh.4th@gmail.com 
নমািঃ  ব্দুোহ  ল ননামান, 

প্রষশক্ষক 

৬ষ্ঠ atijh.6th@gmail.com নমািঃ মাসুে রানা, প্রষশক্ষক 

 

 

স্বা/- 

সুজন মজুমোর 

অপযক্ষ (ভারপ্রাতর ) 

কৃষি প্রষশক্ষণ ইনষিষিউি 

ষিনাইেহ। 

নফান-0451-61133 
অনুষলষপ ষবতরণ 

১। ঊর্ধ্বতন প্রষশক্ষক, এষি ই, ষিনাইেহ। 

২। সালমা সুলতানা, এএও (সাংযুক্ত) , এষি ই, ষিনাইেহ। 

৩। জনাব নমািঃ  বু্দোহ  ল ননামান, প্রষশক্ষক, এষি ই, ষিনাইেহ। 

৪। জনাব নমািঃ মাসুে রানা, প্রষশক্ষক, এষি ই, ষিনাইেহ। 

৫। ষসলভী রুবানী, প্রষশক্ষক, এষি ই, ষিনাইেহ। 

৬। জনাব নমািঃ নমাস্তাষফজুর রহমান, ষহসাবরক্ষক, এষি ই, ষিনাইেহ। 

৭। জনাব অমৃত নপাদ্দার, নিার কীপার, এষি ই, ষিনাইেহ। 

৮। নমািঃ  বু বকর, উপসহকারী প্রষশক্ষক, এষি ই, ষিনাইেহ। 

৯। ননাষিশ নবািব, এষি ই, ষিনাইেহ।   

১০। এষি ই, ষিনাইেহ এর ওদয়বদপািবাল। 

http://ati.jhenaidah.gov.bd/

