
�িমক নং ই�ারকম �বহারকারীর পদবী  ই�ারকম নং ও ক� নং 
 মহাপিরচালেকর দ�র  
১ মহাপিরচালক                                                                                                                                        ১০২ এম-৩৩১ 
২ অিতির� উপ-পিরচালক (িপএস)                                                                                                                             ১১০ 
৩ �ি�গত সহকারী-১                                                                                                                               ১০৫ এম-৩২৯ 
৪ �ি�গত সহকারী-২                                                                                                                                     ২০১ 
 �শাসন উইং  
৫ পিরচালক                                                                                                                                          ১০৭ এম-৩০২ 
৬ �ি�গত সহকারী                                                                                                                         ২০২ এম-৩০১ 
৭ অিতির� পিরচালক (�শাসন, অথ র্ ও সােপাট র্ সািভর্স)                                                                                ১৯৬ এম-৩০৮ 
৮ �ি�গত সহকারী                                                                                                                        ২০৩ এম -৩০৮ 
৯ উপ-পিরচালক (�শাসন)                                                                                                                         ১০৮ এম-৩২২ 
১০ উপ-পিরচালক (পােস র্ােনল)                                                                                                                     ১৯৪ এম-৩২৫ 
১১ উপ-পিরচালক (িলসাসা)                                                                                                              ১৯৫ এম-৩২৩ 
১২ অিত-উপ-পিরচালক (�শাসন-১)  ১৯২ এম-৩১৯ 
১৩ অিত-উপ-পিরচালক (�শাসন-২)  ১৯০ এম-৩২১ 
১৪ অিত-উপ-পিরচালক (জনবল)  ১৯৭ এম-৩২৬ 
১৫ অিত-উপ-পিরচালক (িল সা সা)  ১১৩ এম-৩২৮ 
১৬ অিত-উপ-পিরচালক (সংযু�ঃ িল সা সা)  ২৬২ এফ-৩১৩ 
১৭ সহকারী পিরচালক (অথ র্, িহসাব ও িনরী�া)  ২৫৭ এফ-৪২৭ 
১৮ সহকারী পিরচালক (জনবল)  ১১১ এম-৩১১ 
১৯ �শাসিনক কম র্কতর্া (মফ�ল)  ১৯১ এম-৩০৯ 
২০ �শাসিনক কম র্কতর্া (জনবল)  ২০০ এম-৩০৩ 
২১ �েটাকল অিফসার  ১১২ এম-২১৫ 
২২ �শাসিনক কম র্কত� আয়ন -�ায়ন)  ১১৪ এফ-৪২৬ 
২৩ িহসাব র�ন কম র্কতর্া  ২৫৯ এফ-৪১৯ 
২৪ সহকারী িহসাব র�ণ কম র্কতর্া  ২৩৯ এফ-৩২৩ 
২৫ ে�ার অিফসার  ১০৩ এম-৩১৬ 
২৬ �ধান সহকারী (আইন শাখা)  ২৬৩ এম-৩০৭ 
২৭ �ধান সহকারী (সদর শাখা)  ২৫৪ এম-৩১৪ 
২৮ েগেটর িনরাপ�া ইউিনট  ১৩৪ আর -১১৬ 
২৯ েগট গাড র্ কম  ২২০ েমইন েগইট 
৩০ েকয়ার েটকার  ১০৯ আর-২১২ 
   
 সেরজিমন উইং  
৩১ পিরচালক  ১১৬ এম-৪২৭ 
৩২ �ি�গত সহকারী  ১২১ এম-৪২৫ 
৩৩ অিতির� পিরচালক (স�সারণ)  ১১৮ এম-৪০৮ 
৩৪ �ি�গত সহকারী  ২০৬ এম-৪০৮ 
৩৫ আিতির� পিরচালক (উপকরণ)  ১৬৩ এম-৪০২ 
৩৬ �ি�গত সহকারী  ১১৯ এম-৪০৪ 
৩৭ উপ পিরচালক (সার �ব�াপনা)  ১১৫ এম-৪২২ 
৩৮ উপ পিরচালক (মিনটিরং)  ১২৩ এম-৪৩৭ 
৩৯ উপ পিরচালক েবৗজ ও অ�া�) উপকরণ  ১২৪ এম-৪০৫ 



৪০ উপ পিরচালক (েকা-অিড র্েনশন)  ১২২ এম-৪১৭ 
৪১ অিতির� পিরচালক (মিনটিরং ও বা�বায়ন)  ১৮৬ এম-৪২৮ 
৪২ �ি�গত সহকারী  ২৬১ এম-৪৩০ 
৪৩ অিতির� উপপিরচালক (উপকরণ)  ১২৫ এম-৪১২ 
৪৪ উপ-পিরচালক (স�সারণ)  ১৬৯ এম-৪২১ 
৪৫ উপ-পিরচালক (বা�বায়ন)  ২০৪ এম-৪১৩ 
৪৬ অিতির� উপ-পিরচালক (কে�াল রুম)  ১০৪ এম-৪৩৬ 
৪৭ উপেজলা কৃিষ অিফসার (এল আর) (�ক� মিনটিরং কম র্কতর্া ২২৭ আর-৫২৬ 
   
 �পস উইং  
৪৮ পিরচালক  ২৪০ এফ-৩০৩ 
৪৯ �ি�গত সহকারী  ২৪১ এফ-৩০২ 
৫০ অিতির� পিরচালক (দানাদার েতল ও ফসল)  ২৪৭ এফ-৩০৮ 
৫১ অিতির� পিরচালক (অথ র্করী ফসল)  ২৩২ এফ-৩১৮ 
৫২ উপ-পিরচালক (দানাদার শ�)  ২৪৬ এফ-৩০৫ 
৫৩ উপ-পিরচালক (পাট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ)  ২৪৮ আর-৩১৯ 
৫৪ অিতির� উপ- পিরচালক েদানাদার ফসল)  ২৪৪ এফ-৩১২ 
৫৫ অিতির� উপ-পিরচালক েপাট উৎপাদন ও বাজার জাতকর�  ২৪৫ এফ-৩০৯ 
৫৬ উপ-পিরচালক (ডাল, েতল ও অ�া� ফসল)  ২৩৮ এফ-৩১৯ 
৫৭ অিতির� উপ-পিরচালক (ডাল, েতল ও অ�া� ফসল)  ২৪২ এফ-৩১৩ 
৫৮ উপ-পিরচালক (ই� ও অ�া� অথ র্করী ফসল)  ২৫০ এফ-৩০৪ 
৫৯ অিতির� উপ-পিরচালক (ই� ও অ�া� ফসল)  ২৪৯ এফ-৩০১ 
   
 হিট র্কালচার উইং  
৬০ পিরচালক  ১৩৯ এম-২৩৩ 
৬১ �ি�গত সহকারী  ১৮৯ এম-২৩৫ 
৬২ অিতির� পিরচালক উ�ান ফসল)  ১৪১ এম-২২৬ 
৬৩ �ি�গত সহকারী  ১৮২ এম-২২৮ 
৬৪ উপ-পিপচালক (ক�াল, স্জী ও মসলা জাতীয় ফসল)  ১৪৪ এম-২৩৪ 
৬৫ অিতির� উপ-পিরচালক (ক�াল, সজী ও মসলা জাতীয় ফসল)  ১৮৫ এম-২৩৬ 
৬৬ উপ-পিরচালক (সজী ও মসলা জাতীয় ফসল)  ১৮৭ এম-২২৫ 
৬৭ উ�ান উ�য়ন কম র্কতর্া  ১৯৮ এম-২৩৪ 
৬৮ সহকারী �ধান  ২৩৭ এম-২২৫ 
৬৯ সহকারী উ�ান ত�িবদ  ২৬০ এম-২২২ 
৭০ �ধান সহকারী  ২৬৭ এম-২১৭ 
৭১ অিতির� উপ-পিরচালক (ফুল ও ফল)  ২৬৬ এম-২২০ 
৭২ উপেজলা কৃিষ অিফসার (এলআর)  ২৫৮ এম-২১৮ 
   
 �িশ�ণ উইং  
৭৩ পিরচালক  ১৫৯ আর-৪৩২ 
৭৪ �ি�গত সহকারী  ২২৩ আর-৪৩০ 
৭৫ অিতির� পিরচালক ে�িশ�ণ)  ১৫১ আর-৪২১ 
৭৬ �ি�গত সহকারী  ১২৯ আর-৪২৩ 
৭৭ অিতির� পিরচালক (িডে�ামা এয্াড়ুেকশন)  ১৫৫ আর-৪৩৩ 



৭৮ �কাশনা অিফসার  ১৫৮ আর-৪১৭ 
৭৯ উপ-পিরচালক (িবেদশ �িশ�ণ)  ১৫৪ আর-৪৩৫ 
৮০ উপ-পিরচালক (িডে�ামা এড়ুেকশন)  ১৬৪ আর-৪২৬ 
৮১ উপ-পিরচালক (কৃষক �িশ�ণ)  ১৯৯ আর-৪২৯ 
৮২ উপ-পিরচালক (কািরকুলাম এ� এড়ুেকশন)  ১৩৬ আর-৪২৭ 
৮৩ সহকারী �ধান (িডএই লাইে�িরয়ান)  ১৫৬ আর -৪৩১ 
৮৪ সহকারী উ�ান উ�য়ন কম র্কতর্া  ১৮৩ আর -৪১৯ 
   
 উি�দ সংর�ণ উইং  
৮৫ পিরচালক  ১২৬ আর-৩০৬ 
৮৬ �ি�গত সহকারী  ২৬৮ আর-৩০৮ 
৮৭ অিতির� পিরচালক (বালাইনাশক �শাসন ও মানিনয়�ণ)  ১৬৮ আর-৩০১ 
৮৮ �ি�গত সহকারী  ১৬৭ আর-৩০১ 
৮৯ অিতির� পিরচালক (েপ� �ােনজেম� এ� সািভর্েল�)  ১৭৮ আর-৩০৫ 
৯০ উপ-পিরচালক (বালাইনাশক �শাসন)  ১২০ আর-৩০৯ 
৯১ উপ-পিরচালক (সমি�ত বালাই �ব�াপনা)  ১৭২ আর-৩০৩ 
৯২ উপ-পিরচালক (সািভর্েলপ এ� েফারকা্িটং)  ১৭৩ আর-৩১১ 
৯৩ উপ-পিরচালক (বালাইনাশক ও মানিনয়�ন)  ১০৬ আর-৩১৮ 
৯৪ অিতির� উপ-পিরচালক (বালাইনাশক �শাসন )  ১৮০ জার-৩১৪ 
৯৫ অিতির� উপ-পিরচালক (সািভর্েলস্স এ� েফারকাি�ং)  ১৭১ আর-৩০৭ 
৯৬ অিতির� উপ-পিরচালক (বালাইনাশক মান িনয়�ণ)  ১৬৬ আর-৩১৯ 
৯৭ অিতির� উপ-পিরচালক (বালাইনাশক মান িনয়�ণ)  ১৭৫ আর-৩২১ 
৯৮ অিতির� উপ-পিরচালক (বালাইনাশক মান িনয়�ণ)  ১৭৬ আর-৩২৩ 
৯৯ অিতির� উপ-পিরচালক (সািভর্েলস)  ১৭৪ আর-৩০৭ 
১০০ কীটত�িবদ  ১৭৯ আর-৩১৪ 
১০১ েপ� কে�াল অিফসার-১  ২১০ আর-৩১৫ 
১০২ েপ� কে�াল অিফসার-২  ২০৫ আর-৩১৬ 
   
 উি�দ সংগিনেরাধ উইং  
১০৩ পিরচালক  ২১১ আর-৪০৪ 
১০৪ �ি�গত সহকারী  ১৮৪ আর-৪০৪ 
১০৫ অিতির� পিরচালক (আমদানী, র�ানী ও পরী�াগার)  ১৪৯ আর-৪১১ 
১০৬ �ি�গত সহকারী  ১৬০ আর-৪১১ 
১০৭ উপ-পিরচালক (আমদানী)  ২০৭ আর-৪০৭ 
১০৮ উপ-পিরচালক (র�ানী)  ১১৭ আর-৪০৩ 
১০৯ অিতির� উপ-পিরচালক (র�ানী)  ২০৮ আর-৪০৮ 
১১০ অিতির� উপ-পিরচালক (আমদানী)  ২১২ আর-৪০৯ 
১১১ অিতির� উপ-পিরচালক (রুলস পিলিস ও পরী�াগার)  ২১৫ আর-৪১৩ 
১১২ সংগিনেরাধ কীটত�িবদ (আমদানী)  ২১৬ আর-৪১৫ 
১১৩ সংগিনেরাধ পিরদশ র্ক (আমদানী)  ২২১ আর-৪১৬ 
১১৪ সংগিনেরাধ েরাগত�িবদ (আমদানী)  ২১৭ আর-৪১৫ 
১১৫ সংগিনেরাধ েরাগত�িবদ (রুলস পিলিস ও পরী�াগার)  ২১৩ আর-৪১৮ 
১১৬ উি�দ সংগিনেরাধ পিরদশ র্ক ের�ানী)  ১৭০ আর-৪০১ 
১১৭ অিতির� উপ-পিরচালক (আমদানী)  ২১৪ আর-৪১৩ 



১১৮ সংগিনেরাধ কীটত�িবদ (র�ানী)  ২৫৫ আর-৪১২ 
১১৯ সংগিনেরাধ েরাগত�বিবদ (র�ানী)  ১৭৭ আর-৪১২ 
   
 পািরক�ানা, �ক� বাতবায়ন ও আইিসিট উইং  
১২০ পিরচালক  ১৫২ এম-৫২৯ 
১২১ �ি�গত সহকারী  ১৩২ এম-৫৩১ 
১২২ অিতির� পিরচালক (�ক� ��তকরণ)  ১৯৩ এম-৫৩৪ 
১২৩ �ি�গত সহকারী  ১৪০ এম-৫৩২ 
১২৪ সহকারী �ধান (�ক� ��তকরণ)  ২৩০ আর-৬৩০ 
১২৫ কৃিষ অথ র্নীিতিবদ  ২২৫ আর-৫৩১ 
১২৬ কৃিষ অথ র্নীিতিবদ  ২২৬ আর -৫২৭ 
১২৭ পিরসং�ান অিফসার  ১৩৮ এম-৫২১ 
১২৮ উ�মান সহকারী  ২৪৩ এম-৫২০ 
১২৯ মু�ায়ন কম র্কতর্া  ১৩৩ এম-৫২২ 
১৩০ ে�া�ামার-আইিসিট �ােনজেম�  ২৫২ এফ-৭২২ 
১৩১ সহকারী �ধান (�ক� ��তকরণ )  ২৩৫ আর-৬৩৫ 
১৩২ অিতির� পিরচালক (�ক� বা�বায়ন ও মূ�ায়ন  ২৩৬ আর-৬৩৪ 
১৩৩ উপ-পিরচালক(�ক� পিরক�না ) ২২৯ আর-৬২৪ 
১৩৪ উপ-পিরচালক (�ক� বা�বায়ন ও মূ�ায়ন)  ২৩১ আর-৬৩১ 
১৩৫ উপ-পিরচালক (�ক� বা�বায়ন)  ১৩১ এম- ৫৩৬ 
১৩৬ উপ-পিরচালক (কৃিষ অথ র্নীিত )  ১২৮ এম-৫৩৩ 
১৩৭ উপ-পিরচালক (�ক� মূ�ায়ন ও মিনটিরং)  ১৮৮ এম-৫০৫ 
১৩৮ কৃিষ অথ র্নীিতিবদ  ১৩০ এম-৫৩৪ 
১৩৯ উপ-�ধান (পিলিস �য্ািনং)  ১৫৩ এম-৫২৩ 
১৪০ উপ-�ধান (�ক� ম�ায়ন ও মিনটিরং)  ১৩৭ এম-৫২৫ 
১৪১ উৎপাদন অথ র্নীিতিবদ  ১৩৫ এম-৫৩৫ 
১৪২ ে�া�ামার-আইিসিট �ােনজেম�  ২৬৫ এফ-৭২২ 
১৪৩ অিতির� উপ-পিরচালক (িজ আই এস �াব)  ২৫১ এফ-৭২১ 
১৪৪ উপ-�ধান (�ক� ��তকরণ)  ২০৯ আর-৬২৯ 
১৪৫ মিনটিরং এ� ইভয্ালুেয়শন অিফসার  ২৩৪ আর-৬৩০ 
১৪৬ িনব র্াহী �েকৗশলী  ২২২ এম-৬০২ 
১৪৭ িসিনয়র কৃিষ �েকৗশলী  ১৫০ এম-৬১২ 
১৪৮ যাি�ক �েকৗশলী  ১৮১ এম-৬১৩ 
১৪৯ সহকারী �েকৗশলী-১ (িসিভল)  ১৬৫ এম-৬০১ 
১৫০ সহকারী �েকৗশলী-২ (িসিভল)  ১৪৭ এম-৬০১ 
১৫১ উপ-সহকারী �েকৗশলী-১ (যাি�ক ও িবদুয্ৎ)  ১৪৬ এম-৬০৩ 
১৫২ উপ-সহকারী �েকৗশলী-২ (িবদুয্ৎ)  ২৩৩ এম-৬০৩ 
১৫৩ িলফট অপােরটর (উ�র েমিশন রুম)  ১৬১ ৮ম তলা 
১৫৪ িলফট অপােরটর (দি�ণ েমিশন রুম)  ১৬২ ৮ম তলা 
১৫৫ ৈবদুয্িতক সাব ে�শন (ইেলকি�িশয়ান)  ২১৯ এম-১২৮ 
১৫৬ উপ-পিরচালক (আইিসিট �ব�াপনা)  ২৫৩ এফ-৬২৬ 
 সহকাির ে�া�ামার ২১৬ এফ-৭২৪ 
১৫৭ িহসাব র�ন কম র্কতর্া/িহসাব র�ক-১  ১৪৮ এম-৬০৫ 
১৫৮ ে�ার সংর�ক/উ�মান সহকারী  ১৪২ এম-৬০৫ 



১৫৯ �ক� পিরচালক (ইউিনয়ন পয র্ােয় কৃষক েসবা �ক�)  ২২৮ আর-৫৩২ 
১৬০ িপএিবএ� েমিশন রুম  ১০১ এম-২২১ 
   
 িডএই বািহভূ র্ত সংেযাগ তািলকা  
১৬১ মহাপিরচালক, কৃিষ িবপণন অিধদ�র  ২৫৬ এফ-৫০৪ 
১৬২ িনব র্াহী পিরচালক (তুলা উ�য়ন েবাড র্)  ২২৪ আর-৫০৬ 
১৬৩ পিরচালক (কৃিষ ত� সািভর্স)  ১৫৭ এফ-২০৪ 
১৬৪ িবিটিসএল/িটএনিট  ২১৮ এম-২২১ 

 


