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অদটাবর-ষিদসম্বর/২২ পর্ যন্ত ষপআরএল গমনকারী কযািার কম যকতযাগদণর তাষলকা 

ক্রঃ 

নাং 

পষরষিষত 

নাং 

নাম পেষব ও কম যস্থল জন্ম তাষরখ ৫৯ বছর 

পূতীর তাষরখ 

ষপআরএল 

গমদনর তাষরখ 

মমাবাইল নম্বর ষবষসএস 

ব্যাি 

অদটাবর/২২ 

১ ১৬৪৮ জনাব মমাঃ 

এখলাস উষিন 

অষতষরক্ত পষরিালক, র্দশার 

অঞ্চল, র্দশার 

২৭/১০/১৯৬৩ ২৬/১০/২২ ২৭/১০/২২ ০১৭০০৭১৫২৩৪ ১১শ 

২ ১৫১৩ জনাব হাষববুর 

রহমান মিৌধুরী 

পষরিালক, সদরজষমন উইাং 

ষিএই, খামারবাষি, ঢাকা 

২৯/১০/১৯৬৩ ২৮/১০/২২ ২৯/১০/২২ ০১৭১৫৫২৯৪২০ ৮ম 

 নদেম্বর/২২ 

 

৩ 

১৬২০ জনাব মিৌধুরী আবু 

আলা মমৌদুেী 

অধ্যক্ষ, কৃষি প্রষশক্ষণ 

ইনষিটিউট, রাংপুর 

০১/১১/১৯৬৩ ৩১/১০/২২ ০১/১১/২২ ০১৭১১৯৩৬০৪৫ ১০ম 

৪ ১৫২৬ জনাব মমাঃ 

আবদুর রশীে 

অধ্যক্ষ, কৃষি প্রষশক্ষণ 

ইনষিটিউট, বাঞ্চারামপুর, 

ব্রাহ্মণবাষিো 

০১/১১/১৯৬৩ ৩১/১০/২২ ০১/১১/২২ ০১৬৭৪৭৯৭২৫৫ ৮ম 

 

৫ 

১৫২৯ জনাব প্রেীপ 

কুমার গুহ 

অষতষরক্ত পষরিালক, 

ষেনাজপুর অঞ্চল, ষেনাজপুর 

০১/১১/১৯৬৩ ৩১/১০/২২ ০১/১১/২২ ০১৭১২৬১৭২০৭ ৮ম 

 

৬ 

১৪৪৪ জনাব ষেলীপ 

কুমার অষিকারী 

পষরিালক (এল আর) 

ষিএই, খামারবাষি, ঢাকা 

০৫/১১/১৯৬৩ ০৪/১১/২২ ০৫/১১/২২ ০১৮৪৪৯২৩৬১৪ ৮ম 

 

৭ 

১৪২৬ জনাব মমাঃ 

জাষহদুল আষমন 

পষরিালক, ক্রপস উইাং, ষিএই, 

খামারবাষি, ঢাকা 

১৫/১১/১৯৬৩ ১৪/১১/২২ ১৫/১১/২২ ০১৭০০৭১৫৮০০ ৮ম 

৮ ১৭৭৪ জনাব মমাঃ 

আব্দুল্লাহ 

উপাধ্যক্ষ, কৃষি প্রষশক্ষণ 

ইনষিটিউট, মাষনকগঞ্জ 

১৫/১১/১৯৬৩ ১৪/১১/২২ ১৫/১১/২২  ১৩শ 

৯ ১৬২৫ জনাব মমাঃ 

ষমজানুর রহমান 

অধ্যক্ষ, কৃষি প্রষশক্ষণ 

ইনষিটিউট, ঈশ্বরেী, পাবনা 

২৬/১১/১৯৬৩ ২৫/১১/২২ ২৬/১১/২২ ০১৮১৭০৭৪২৬৭ ১১শ 

 

১০ 

১৬২৩ জনাব মমাঃ 

ছাদরাোরুল 

আহসান 

অধ্যক্ষ, কৃষি প্রষশক্ষণ 

ইনষিটিউট, মবগমগঞ্জ, 

মনাোখালী 

৩০/১১/১৯৬৩ ২৯/১১/২২ ৩০/১১/২২ ০১৭১৩৯৪০৯৩১ ৮ম 

ষিদসম্বর/২২ 

 

 

১১ 

১৫৬৯ জনাব মমাঃ 

আবদুহু 

অষতষরক্ত পষরিালক 

(উপকরণ), সদরজষমন উইাং 

ষিএই, খামারবাষি, ঢাকা 

১০/১২/১৯৬৩ ০৯/১২/২২ ১০/১২/২২ ০১৬৩২০৪১৬৮৫ ৮ম 

 

১২ 

১৫৪২ জনাব মমাঃ 

ফজলুল হক 

অষতষরক্ত পষরিালক, খুলনা 

অঞ্চল, খুলনা 

১০/১২/১৯৬৩ ০৯/১২/২২ ১০/১২/২২ ০১৭২৮২৫১৮৩৬ ৮ম 

 

১৩ 

১৫৩১ জনাব মমাফাজ্জল 

কষরম 

অষতষরক্ত পষরিালক, িট্টগ্রাম 

অঞ্চল, িট্টগ্রাম 

 

২১/১২/১৯৬৩ ২০/১২/২২ ২১/১২/২২ ০১৭১১৮৭৭২৮৩ ৮ম 

http://www.dae.gov.bd/


ক্রঃ 

নাং 

পষরষিষত 

নাং 

নাম পেষব ও কম যস্থল জন্ম তাষরখ ৫৯ বছর 

পূতীর তাষরখ 

ষপআরএল 

গমদনর তাষরখ 

মমাবাইল নম্বর ষবষসএস 

ব্যাি 

 

১৪ 

১৫৯১ ি. মমাঃ সাইফুল 

ইসলাম 

পষরিালক, হটি যকালিার উইাং 

ষিএই, খামারবাষি, ঢাকা 

২১/১২/১৯৬৩ ২০/১২/২২ ২১/১২/২২ ০১৭০০৭১৫৪০০ ৯ম 

 

১৫ 

১৪১৬ জনাব মমাঃ 

মবনজীর আলম 

মহাপষরিালক, ষিএই, 

খামারবাষি, ঢাকা 

৩১/১২/১৯৬৩ ৩০/১২/২২ ৩১/১২/২২ ০১৭০০৭১৫০০০ ৮ম 

১৬ ১৬৭৫ ি. মমাঃ ছাইদুর 

রহমান 

উপপষরিালক, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর, নরষসাংেী 

৩১/১২/১৯৬৩ ৩০/১২/২২ ৩১/১২/২২ ০১৫৫২৪৯৫৫৬৪ ১১শ 

১৭ ১৬৯২ জনাব মমাঃ 

লুৎফর রহমান 

প্রকল্প পষরিালক, মনাোখালী, 

মফনী লক্ষীপুর, িট্টগ্রাম ও 

িাঁেপুর কৃষি উন্নেন প্রকল্প 

৩১/১২/১৯৬৩ ৩০/১২/২২ ৩১/১২/২২ ০১৭৮৬৫৪৪৪৭০ ১১শ 

 

 

স্বাক্ষষরত/- 

উেে রানা ষসাংহ 

কল্যাণ কম যকতযা (উপদজলা কৃষি অষফসার) 

প্রশাসন ও অর্ য উইাং 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষি, ঢাকা-১২১৫। 

মমাবাইলঃ ০১৭০১২৪৭৯৯৯, মটষলদফানঃ ৫৫০২৮২৬৮ 

Email: wo@dae.gov.bd 
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