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িবষয়: কিৃষকিৃষ  স সারণস সারণ  অিধদ েররঅিধদ েরর  জলাজলা  পযােয়রপযােয়র  অিফসঅিফস  সমেূহসমেূহ  ইই--ফাইিলংফাইিলং  কায মকায ম  জাড়দারকরণজাড়দারকরণ
সেসে ।।

          উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য ইেতামেধ  কিৃষ স সারণ অিধদ েরর জলা পযােয়র
অিফস সমেূহ ই-ফাইিলং িবষেয় িশ ণ স  করা হেয়েছ এবং লাইভ এ কাজ করার জ  িনেদশনা দান করা
হেয়েছ। মি পিরষদ িবভাগ, সিচবালয় িনেদশমালা-২০১৪ ত অিফেস ই-ফাইিলং ব বহার করার িনেদশনা
থাকেলও বিশরভাগ অিফসসমেূহ ই-ফাইিলং কায ম  হয় নাই এেত বতমান সরকােরর িডিজটাল কায ম
ব হত হে । ই-ফাইিলং কায ম জাড়দারকরেণর লে  কিৃষ স সারণ অিধ েরর জলা পযােয় অিফেসর নিথর
সকল কায ম ই-ফাইিলং এর মাধ েম স  করার জ  বলা হেলা। পাসেপােটর অনাপি প  (এনওিস)
িডএইএর ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেল অব ই ই-ফাইিলং এর মাধ েম  প জাির করেত হেব।

      উে খ  য ই-ফাইিলং এর ইউজার অাইিড (অিফস এডিমনসহ) ও পাসওয়াডসহ য কান সম া হেল
এটআুই ফাকাল পেয় ট অিফসার (নাম ও িঠকানা- কিপ সংযু ) এর সােথ যাগােযাগ করা জ  অ েরাধ করা
হেলা।
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মীর নূ ল আলম
পিরচালক
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, সেরজিমন উইং , কিৃষ স সারণ অিধদ র
২) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , কিৃষ স সারণ অিধদ র
৩) সহকারী া ামার, আইিসিট সল, কিৃষ ম ণালয়

৯-১০-২০১৮

মীর নূ ল আলম 
পিরচালক
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কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তররর জেলা অষিরসর তাষলকা 
রংপরু ষিভাগ 

এটুআই ফ োকোল পয়েন্ট অফ সোরঃ জনোব ফ োঃ সফজবুর রহ োন 

ফ োবোইল নং- ০১৭৪৪৭০৭৯৭৯ 

 

 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তররর জেলা অষিরসর তাষলকা 
ময়মনষসংহ ষিভাগ 

এটুআই ফ োকোল পয়েন্ট অফ সোরঃ জনোব ফ োঃ সফজবুর রহ োন 

ফ োবোইল নং- ০১৭৪৪৭০৭৯৭৯ 

 

ক্রষমক জেলার নাম এডষমরনর নাম আইষড 

১ জো োলপুর  জনোব ড. ফ োঃ হজরত 

আলী 
100000001744 

২ ফনত্রয়কোনো   োসু  ফবল্লোহ 200000035506 

ক্রষমক জেলার নাম এডষমরনর নাম আইষড 

১ গোইবোন্ধো  ফ োঃ ফ জোনরু রহ োন ফ নু্ট 200000035587 

২ রংপুর  ফ োঃ সোয়জদলু ইসলো  200000008988 

৩ ফদনোজপুর লোইয়ে আয়স নোই   

৪ লোল ফনরহোট  ফ োঃ নূরুজ্জো োন 200000035580 

৫ কুফিগ্রো   ড. ফ ো: ফ োস্তোফ জরু রহ োন 

প্রধোন 

100000001439 

৬ ঠোকুরগোাঁ  ফ োঃ আ তোব ফহোয়সন 200000044742 

৭ পঞ্চগি  ফ োঃ শো সুফিন ফ ক্রো 100000001783 

৮ নীল ো োরী  ফ োঃ আবুল কোয়শ  আযোদ 100000001241 



৩  ে নফসংহ ফ ো: আহসোনুল বোশোর 100000001734 

৪ ফশরপরু  ফ োঃ আশরো  উফিন 100000001627 

 

 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তররর জেলা অষিরসর তাষলকা 
রােশাহী ষিভাগ 

এটুআই ফ োকোল পয়েন্ট অফ সোরঃ  োয়জদো খোতুন 

ফ োবোইল নং- ০১৭৩৮৮৩০৩১০ 
 

ক্রষমক জেলার নাম এডষমরনর নাম আইষড 

১ রোজশোহী ফ োঃ সো সুল হক 100000001474 

২ পোবনো ফ োঃ শফর ুল ইসলো  200000026559 

৩ ফসরোজগঞ্জ লোইয়ে আয়স নোই   

৪ নওগোাঁ লোইয়ে আয়স নোই   

৫ বগুিো প্রতুল চন্দ্র সরকোর 200000049945 

৬ নোয়টোর ফ োঃ রফ কুল ইসলো    100000001299 

৭ জেপরুহোট সুয়ধন্দ্র নোথ রোে  100000001372 

৮ চোাঁপোইনবোবগঞ্জ  ফ োঃ  ন্জরুুল হুদো 100000001413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তররর জেলা অষিরসর তাষলকা 
বফরশোল ফবেোগ 

এটুআই ফ োকোল পয়েন্ট অফ সোরঃ বোবু অফ ত সনু্দর রোে 

ফ োবোইল নং- ০১৭১০০০৭৫১৫ 

 
ক্রষমক জেলার নাম এডষমরনর নাম আইষড 

১। বফরশোল  হফরদোস ফশকোরী 200000035554 

২। বরগুনো সোইনুর আজ  খোন 200000035556 

৩। ফেোলো প্রশোন্ত কু োর সোহো 200000035551 

৪। পটুেোখোলী ফ োঃ শোয়হদরু রহ োন 200000044733 

৫।  ঝোলকোঠি ফ োঃ ফ জোনরু রোহ োন 200000017698 

৬। ফপয়রোজপুর ফ োঃআবুল ফহোয়সন তোলকুদোর 100000019007 

 

 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তররর জেলা অষিরসর তাষলকা 
ষসরলট ষিভাগ 

এটুআই ফ োকোল পয়েন্ট অফ সোরঃ বোবু অফ ত সনু্দর রোে 

ফ োবোইল নং- ০১৭১০০০৭৫১৫ 

 

ক্রষমক জেলার নাম এডষমরনর নাম আইষড 



১। বফরশোল  ফ োঃ আবুল হোয়স  100000001340 

২। হফবগঞ্জ ফ োহোম্মদ আলী 100000013036 

৩। ফ ৌলেীবোজোর  ফ োঃ শোহজোহোন 100000001300 

৪। সুনো গঞ্জ কোজী সর উফিন আহম্মদ 200000026065 

 

 

 

 

 

কৃষি সম্প্রসারণ জেলা অষিরসর তাষলকা 
ঢাকা ষিভাগ 

এটুআই ফ োকোল পয়েন্ট অফ সোরঃ জনোব  োয়জদলু আল  

ফ োবোইল নং- ০১৭১৭৫৭৯০২৫ 
 

ক্রষমক জেলার নাম এডষমরনর নাম আইষড 

১ ঢোকো আবু্দল্লোয়হল বোকী 100000001301 

২ গোজীপরু ফ োঃ  োহবুব আল  100000001498 

৩ ফগোপোলগঞ্জ স ীর কু োর ফগোস্বো ী 500000001302 

৪ ফকয়শোরগঞ্জ ফ োঃ শফ কুল ইসলো  100000001310 

৫  োফনকগঞ্জ ফ োঃ আলী ুজ্জো োন ফ েো 100000001270 

৬  ুফিগঞ্জ ফ োঃ শোহোদোত ফহোয়সন 200000044729 

৭ নোরোেণগঞ্জ 
 ুহোম্মদ  ফতউর রহ োন 

 ীর 
200000041553 

৮ নরফসংদী ফ োঃ লতো ত ফহোয়সন 100000001287 

৯ রোজবোিী শ্রীফনবোস ফদবনোথ 100000001269 



১০ টোঙ্গোইল ফ োঃ রওশন আল  100000001841 

১১  োফরদপরু ফজ এ  আবদরু রউ  300000016663 

১২ শরীেতপরু ফ োঃ  ফনর ফহোয়সন 200000035654 

১৩  োদোরীপুর ফজ.এ .এ গ ুর 100000001412 

 

 

 

 

 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তররর জেলা অষিরসর তাষলকা 
খুলনা ষিভাগ 

এটুআই ফ োকোল পয়েন্ট অফ সোরঃ জনোব আবু্দল্লোহ আল  োফহ  

ফ োবোইল নং- ০১৮৭৬৮৯২৮৬৫ 

 

 
ক্রষমক জেলার নাম এডষমরনর নাম আইষড 

১ যয়শোর কোজী হোবীবরু রহ োন 100000001545 

২ ফঝনোইদোহ আঃ গফন খোন 200000002468 

৩  োগুরো পোথথ প্রফত  সোহো 200000035518 

৪ নিোইল ফচন্মে রোে 100000001487 

৫ খুলনো লোইয়ে নোই 
 

৬ বোয়গরহোট ফ োঃ আ তোব উফিন 100000001338 

৭ সোতক্ষীরো কোজী আবু্দল  োন্নোন 200000035657 



৮ কুফিেো ড. হোেোত  োহ ুদ 100000001776 

৯ চুেোডোংগো ফ োঃ  ফনরুজ্জো োন 200000026663 

১০ ফ য়হরপুর 
এস.এ . ফ োস্তোফ জরু 

রহ োন 
100000001279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তররর জেলা অষিরসর তাষলকা 
চট্রগ্রাম ষিভাগ 

এটুআই ফ োকোল পয়েন্ট অফ সোরঃ জনোব ফ োঃ ফশহফজন শোহোফরেোর 

ফ োবোইল নং- ০১৫৫৯২২৫০৯৭ 

 

 

ক্রষমক জেলার নাম এডষমরনর নাম আইষড 

১ চট্টগ্রো  আলতো  ফহোয়সন 200000043182 

২ কুফ ল্লো সুবীর কু োর সরকোর 200000011705 

৩ কক্সবোজোর লোইয়ে ফনই 
 

৪ ফনোেোখোলী ড. ফ োঃ আবুল ফহোয়সন 500000001398 

৫ ব্রোহ্মণবোফিেো ফ োহোম্মদ আবু নোয়ের 100000001382 



৬ চোাঁদপুর আলী আহোম্মদ 100000001366 

৭ লক্ষ্মীপুর এ এ  এ  ফগোলো   োওলো 200000038078 

৮ ফ নী  ীর ফহোয়সন ফচৌধুরী 200000035543 

৯ খোগিোেফি ফ ো: আবদলু হোই 200000024074 

১০ রোঙ্গো োটি লোইয়ে ফনই 
 

১১ বোন্দরবোন আলতো  ফহোয়সন 200000043182 

 
 


