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ঃ নং

নাম ও ায়ী িঠকানা িনজ জলা যাগদােনর 
তািরখ

পদায়নকৃতপদায়নকৃত  
কম লকম ল

উপপিরচালক, 
কৃিষ স সারণ 
অিধদ র এর 
কাযালয়ঃ-

০১
মাহা দ জলুিফকার আলী ভেূ া, িপতাঃ মাঃ ফজলুল হক 
াম+ পাঃ বাগবািড়, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ 

জামালপরু

জামালপরু ১৬/০৯/২০১৯ মা রা

০২
মহুা দ আমজাদ হােসন খান, িপতা-মহুা দ দেলায়ার 
হােসন খান, ামঃ আজাগরা, পাঃ ওয়া ক

উপেজলাঃ শাহরাি , জলাঃ চঁাদপরু।

চঁাদপরু ১৬/০৯/২০১৯ ফনী

০৩
আজহা ল ইসলাম খান, িপতা- আশরাফ আলী খান

ামঃ ঘাটুরী, পাঃ প র বাড়ী, উপেজলাঃ মু াগাছা
জলাঃ ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০১৯ ঠা রগাঁও

০৪
িশবানী রানী নাথ, িপতা- বীের  চ  দব নাথ

ামঃ বাষপাড়া, উপেজলাঃ জামালপরু সদর, জলাঃ 
জামালপরু।

জামালপরু ১৬/০৯/২০১৯ শরপরু

০৫
আিরফা আ ার, িপতা- মাঃ আকরাম হােসন
হাি ং নং-২৯, ব রা আবািসক এলাকা
পাঃ লালমিনরহাট, জলাঃ লালমিনরহাট

লালমিনরহাট ১৬/০৯/২০১৯ ঝালকািঠ

০৬ মনুমনু রহমান, িপতা- মাহববুরু রহমান ফিকর
১৯৬/২, কািলবিড় রাড, ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০১৯ জামালপরু

০৭ ফােতমা আ ার, িপতা- মাঃ আ সু সামাদ িময়া,
ামঃ বীরপিুশয়া, উপেজলাঃ করিটয়া, টাংগাইল-১৯০৩

টাংগাইল ১৬/০৯/২০১৯ নােটার

০৮
মাহা দ আেনায়ার হােসন পাহেলায়ান, িপতাঃ মাহা দ 

আফজাল হােসন পাহেলায়ান, ামঃ পাহেলায়ান বাড়ী
পাঃ িচনাডুলী, উপেজলাঃ ইসলামপরু, জলাঃ জামালপরু

জামালপরু ১৬/০৯/২০১৯ চুয়াডাংগা

০৯
মখুেল ামান তালুকদার, িপতা- মর ম হাজী জ র উ ীন 
তালুকদার, ামঃ ম ড়া, পা ঃ সরাপাড়া
উপেজলাঃ ক য়া, জলাঃ ন েকাণা

ন েকাণা ১৬/০৯/২০১৯ বা রবান
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১০ মাহাঃ আব ুসাঈদ, িপতা- মাঃ জিসম উি ন,
াম+ পাঃ ছাতারপাড়া, থানাঃ দৗলতপরু, ি য়া-৭০৩০

ি য়া ১৬/০৯/২০১৯ ক বাজার

১১ মাঃ রিবউল আউয়াল, িপতা- আ লু লিতফ,
ামঃ পি ম ব নগর, পাঃ সা িলয়া, ডমরা, ঢাকা

ঢাকা ১৬/০৯/২০১৯ পটুয়াখালী

১২ মাস রা মি ক, িপতাঃ মাজাহার আলী মি ক
বাসা নং-৩২৮,লাইন নং ১, ক-৩, িমরপরু-১২, প বী, ঢাকা।

ঢাকা ১৬/০৯/২০১৯ পাবনা

১৩
িমতা ডু, িপতা- চি ড দাস ডু,
বাড়ী- হলতা, হাি ং- ৩২/১৪, গৗরেগাপাল আি না
চ  কা  রাড, লালননগর, গায়ালচামট, ফিরদপরু-৭৮০০

ফিরদপরু ১৬/০৯/২০১৯ মাদারীপরু

১৪
উ ল মার কর, িপতা-কািলপদ কর

ামঃ মাশািলয়া, ডাকঘর মাশািলয়া
উপেজলাঃ ীপরু, মা রা- ৭৬১১

মা রা ১৬/০৯/২০১৯ িঝনাইদহ

১৫ সািনয়া  শাহািনয়া জামান, িপতাঃ মাঃ আসা ামান
জামান িভলা, ২২৬/১ ঢালািদয়া ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০১৯ মৗলভীবাজার

১৬
মা ার হােসন, িপতা- মেফল মখ
ামঃ ডহরপাড়া, পাঃ বািলয়াভংগা

উপেজলা কাটালীপাড়া, জলাঃ গাপালগ

গাপালগ ১৬/০৯/২০১৯ শিরয়তপরু

১৭ মাঃ ওসমান গিন, িপতা-আব ুবকর িছি ক
াম+ পাঃ+ইউিনয়নঃ বািতসা, চৗ াম, িম া-৩৫৫১

িম া ১৬/০৯/২০১৯ বর ণা

১৮
তাপস মার তালুকদার, িপতাঃ ধী  চ  তালুকদার

ামঃ ভািটপাড়া, পাঃ আমবািড় বাজার
উপেজলাঃ কলমাকা া জলাঃ ন েকাণা

ন েকাণা ১৬/০৯/২০১৯ নামগ

১৯
িজ এম আ রু রহমান, িপতাঃ মাঃ আ লু হািকম
বাড়ী নং- ১২১, আল আিমন মসিজদ রাড
ওয়াড নং-০৫, সরল (পবূ), পাইকগাছা, খলুনা

খলুনা ১৬/০৯/২০১৯ ভালা

২০
লুনা রানী মি ক, িপতাঃ রেমশ চ  মি ক

ামঃ খাগবাড়ী, পাঃ রামশীল
উপেজলাঃ কাটালীপাড়া, জলাঃ গাপালগ

গাপালগ ১৬/০৯/২০১৯ বােগরহাট

২১ রজা রাখসানা, িপতাঃ আঃ রা াক  
৫২, ফলুাবািড়য়া রাড, আ য়া ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০১৯ ন েকানা

২২
মাঃ মায়াে ম হােসন, িপতা- আ লু মাতােলব

৪/১ কাশর কেরােনশান রাড, ২নং ওয়াড
ময়মনিসংহ পৗরসভা, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০১৯ হিবগ

২৩
মাঃ আব ুসাঈদ, িপতাঃ মাঃ সাহরাব আলী
াম িমজাপরু, পাঃ ব নবাড়ী, থানাঃ সদর

জলা ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০১৯ ি য়া

২৪
মন চ  ডু, িপতাঃ রথী  নাথ ড
ামঃ কানাবাড়ী বাজার, পাঃ গাপালপরু

উপেজলাঃ গাপালপরু, জলাঃ টা াইল

টা াইল ১৬/০৯/২০১৯ চাপাইনবাবগ

২৫
মাঃ জাউল হক, িপতাঃ মাঃ আবলু কােশম ম ডল

৫৬৫/৩, জয়পরুহাট সরকারী কেলজ রাড
রহমতপরু, জয়পরুহাট- ৫৯০০ 

জয়পরুহাট ১৬/০৯/২০১৯ যেশার

২৬
মাঃ হা ন অর রশীদ, িপতাঃ মাঃ হািনফ আলী গাজী
ামঃ হািড়য়ারডা া, পাঃ গজািলয়া

উপেজলা পাইকগাছা, জলাঃ খলুনা

খলুনা ১৬/০৯/২০১৯ সাত ীরা

২৭
দীপ র চ  বালা, িপতাঃ অিনল কৃ  বালা

ামঃ বতকাটা, পাঃ ভাজপািতয়া
উপেজলাঃ রামপাল, জলাঃ বােগরহাট 

বােগরহাট ১৬/০৯/২০১৯ খলুনা
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২৮
মাহা দ শিফ র রহমান, িপতাঃ মাহা দ আ সু সালাম 

বািলথা (উ রপাড়া), পাঃ সাহােবলী র
উপেজলাঃ ধামরাই, জলাঃ ঢাকা

ঢাকা ১৬/০৯/২০১৯ িপেরাজপরু

২৯
মাঃ িসরাজলু ইসলাম, িপতাঃ মাঃ আ সু সামাদ
ামঃ সূ াপরু (জেল রীতলা), শহীদ আ লু জ ার সড়ক 

ব ড়া সদর, ব ড়া।

ব ড়া ১৬/০৯/২০১৯ জয়পরুহাট

৩০
আফছার আহেমদ রািজন, িপতাঃ আ াছ আলী
আিজজা ভবন ১৪/৫ গাহাইলকাি , িতনেকানা পু রপাড় 
ভঞুাবািড় বাইেলন, ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০১৯ িকেশারগ

৩১ মাঃ মাহববু ইসলাম, িপতাঃ মাঃ খিললুর রহমান খিলফা  
ামঃ নাটাইপাড়া (বীের সাহ লন), ব ড়া- ৫৮০০ 

ব ড়া ১৬/০৯/২০১৯ লালমিনরহাঁট

৩২
আছমা আ ার , িপতাঃ মাঃ িসরাজলু ইসলাম

ামঃ চ ডীরবাগ, পাঃ বন াম
উপেজলাঃ কিটয়াদী, জলাঃ িকেশারগ

িকেশারগ ১৬/০৯/২০১৯ চঁাদপরু

৩৩
এস.এম মিন ামান, িপতাঃ মাহা দ করামত আলী 

ামঃ ঘােষরচর ইসলামপাড়া, পাঃ গাপালগ
জলাঃ গাপালগ

গাপালগ ১৬/০৯/২০১৯ িনলফামারী

৩৪ শারিমনা নাসিরন, িপতাঃ মতৃ আব ল হািকম খান
ামঃ সিফপরু, পাঃ+ থানাঃ বামনা, জলাঃ বর না

বর না ১৬/০৯/২০১৯ নায়াখালী

৩৫ নািজয়া কাম ল, িপতা কাম ল দা
৩২/ঘ হািম ীন রাড, কঁািচঝিুল, ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০১৯ ফিরদপরু

৩৬
মাঃ এনামলু হক, িপতাঃ মাঃ আ লু রহমান ফিকর
ামঃস াসগাছা, পাঃ গৗিরেঘানা, উপেজলাঃ কশবপরু 

জলাঃ যেশার

যেশার ১৬/০৯/২০১৯ িড় াম

৩৭
আ মুান আরা বগম, িপতাঃ আ ার উি ন

ামঃ িট িরয়া, পাঃ ধারাবাজার,
উপেজলাঃ হালুয়াঘাট, জলাঃ ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ ১৬/০৯/২০১৯ িসেলট

৩৮
বল চ  ম ডল, িপতাঃ ভাষ চ  ম ডল
ামঃ শল িরয়া, পাঃ পিুটয়াজািন

উপেজলাঃ দল য়ার, জলাঃ টা াইল

টা াইল ১৬/০৯/২০১৯ মেহরপরু

                এ আেদশ জন ােথ জাির করা হেলা এবং আেদশ জািরর ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মেধ  পদায়নকৃত কম েল
যাগদােনর জ  িনেদশ দান করা হেলা। সংি  কমকতাগণ রাজ খােত থম যাগদােনর তািরখ হেত বতন ভাতািদ াপ

হেবন। 

৩-১০-২০১৯

ড. মাঃ আব ল মঈুদ
মহাপিরচালক

ন র:
১২.০১.০০০০.০০০.২২.০০৩.১৯.৪৮৫/১(১২)

তািরখ: ১৭ আি ন ১৪২৬
০২ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, সেরজিমন/ শাসন ও অথ উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামাবািড়, ঢাকা।
২) অিতির  পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, .......................... অ ল, ................................

. ৩



(সংি )।
৩) উপপিরচালক (িল.সা.সা), শাসন ও অথ উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, ..................................................................(সংি )।
৫) উপপিরচালক (আইিসিট ব ব াপনা), কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
৬) ধান িহসাবর ণ কমকতা, কিৃষ ম ণালয়, িসিজএ অিফস ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৭) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, .............................................................................(সংি )।
৮) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ................................................................................(সংি )।
৯) সহকারী পিরচালক (অথ/জনবল), শাসন ও অথ উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
১০) শাসিনক কমকতা ( শাসন/আয়ন ব য়ন/মফ ল/সদর), শাসন ও অথ উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র,
খামারবািড়, ঢাকা।
১১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
১২) জনাব, ...................................................................................................(সংি )।

৩-১০-২০১৯

মাঃ মাহববুলু আলম
উপপিরচালক ( শাসন)
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