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স্মারক নম্বরঃ  ১২.০১.০০০০.৩৩.৯৯.০০৩.২০১২-১২৩০৩ তাষরখঃ ২৯ ষিদসম্বর ২০১৬ ষি. 

 

ষবিয়ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর আওতািীন সাষভ িস ইদনাদভশন ফান্ড কর্তিক অনুোনপ্রাপ্ত কৃষি ষবিয়ক ৩ টি উদ্ভাবনী উদযাদগর আনুষ্ঠাষনক 

উদবািদন উপষিষত প্রসদে। 

সূত্রঃ প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র এটুআই প্প্রাগ্রাদমর ২৮ ডিগেম্বর ২০১৬ ষি. তাষরদখর ০৩.৮০১.০০৮.০০.০০.০০৮.২০১৬-৫৩৭১ সাংখ্যক স্মারক। 

 উপর্য িক্ত ষবিয় ও সূত্রি পদত্রর পষরদপ্রষিদত জানাগনা যাগে যয, প্রধানর্ন্ত্রীর কায মালগের একগেে টু ইনফরগর্শন (এটুআই) যপ্রাগ্রার্ ও 

কৃডি েম্প্রোরণ অডধদপ্তগরর যযৌথ আগোজগন আোর্ী ০৪ জানুোরী ২০১৭ ডি. তাডরখ েকাল ৯০:৩০ ঘটিকাে আ. কা. মু. ষগয়াস উষিন ষমলকী 

অডিটডরোগর্ একগেে টু ইনফরগর্শন (এটুআই) যপ্রাগ্রাগর্র োডভ মে ইগনাগভশন ফাগের অথ মােগন ও কৃষি সম্প্রসারন অষিেপ্তদরর আওতায় 

বাস্তবাষয়ত কৃষি ষবিয়ক ৩ টি উদ্ভাবনী প্সবা (কৃিদকর জানালা, কৃিদকর ষিষজটাল ঠিকানা ও বালাইনাশক ষনদে িষশকা) আনুষ্ঠাষনকভাদব উদবািন 

করা হগে। উদ্ভাবনী প্সবা ৩ টি অতযন্ত  সফলভাদব তাদের পাইলটিাং পর্ িায় অষতক্রম কদরদে। ফদল প্েশব্যাপী এই প্রকল্পসমূহ পষরচালনার 

মাধ্যদম প্রতযন্ত অঞ্চদল েষিদয় থাকা কৃিদকর প্োরদগািায় কৃষি ষবিয়ক (চািাবাে পিষত, প্রাগ বালাই ষনণ িয় এবাং বালাইনাশক সুপাষরশ) 

প্সবা প্রোন আনুষ্ঠাষনকভাদব প্রবতিদনর লদিযই উক্ত উদবািনী অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হদয়দে। 

উক্ত অনুষ্ঠাগন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় কৃষি মন্ত্রী প্বগম মষতয়া প্চৌধুরী এমষপ, প্রিান অষতষথ ষহদসদব উপষিত প্থদক 

উষিষখত প্সবাগুষল শুভ উদবািন করদত সেয় সম্মষত জ্ঞাপন কদরদেন। এোিাও কৃষি মন্ত্রণালয় এর সষচব মদহােয় জনাব প্মাহাম্মে মঈনউিীন 

আবদুিাহ্ উক্ত আদয়াজদন উপষিত থাকদত সেয় সম্মষত জ্ঞাপন কদরদেন। 

উক্ত অনুষ্ঠাগন ডিএই‘র েদর দপ্তর ও র্াঠ পয মাগের েংযুক্ত তাডলকা যর্াতাগেক অডফোরগদরগক অংশগ্রহগনর জন্য র্গনানীত করা হগেগে। 

এর্তােস্থাে র্গনানীত অডফোরগদরগক উক্ত অনুষ্ঠাগন যথাের্গে অংশগ্রহন কগর অনুষ্ঠানটিগক োফল্যর্ডেত করার জন্য অনুগরাধ করা হগলা।  

 

েংযুক্তঃ র্গনানীত অডফোরগদর তাডলকা – ০১ টি (08 পাতা)। 

 

   (যর্াঃ র্নজুরুল হান্নান) 

পষরচালক (প্রশাসন ও অথ ি উইাং) 

প্ফানঃ +৮৮ 02 ৯১১১৭৩৮ 

ই-প্মইলঃ dafw@dae.gov.bd 

ষবতরণ কার্ িাদথ িঃ 
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অনুষলষপঃ (প্জযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

1. সষচব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সষচবালয়, ঢাকা। 
2. প্রকল্প পষরচালক, একগেে টু ইনফরগর্শন (এটুআই) যপ্রাগ্রার্, প্রধানর্ন্ত্রীর কায মালে, ঢাকা। 

3. পডরচালক, েগরডজর্ন/ প্রডশক্ষণ/ উডিদ েংরক্ষণ/ উডিদ েংেডনগরাধ/ হটি মকালচার/ ক্রপে/ পডরকল্পনা, প্রকল্প োস্তোেন ও আইডেটি 

উইং, কৃডি েম্প্রোরণ অডধদপ্তর, খার্ারোডি, ঢাকা-১২১৫। 

4. অষতষরক্ত পষরচালক, প্ভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও আইষসটি ব্যবিাপনা, পষরকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইষসটি উইাং, কৃষি 

সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষি, ঢাকা-১২১৫। 
5. উপপষরচালক, আইষসটি ব্যবিাপনা, পষরকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইষসটি উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষি, ঢাকা-

১২১৫। 
6. ডেভােীে ডহোে ডনেন্ত্রক/ যজলা ডহোে রক্ষণ কর্ মকতমা/ উপগজলা ডহোর রক্ষণ কর্ মকতমা, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .। 

7. অষতষরক্ত উপপষরচালক, ষনয়ন্ত্রণ কি, সদরজষমন উইাং, কৃডি েম্প্রোরণ অডধদপ্তর, খার্ারোডি, ঢাকা-১২১৫। েংযুক্ত তাডলকা 

যর্াতাগেক র্গনানীত অডফোরগদর উডিডখত উগবাধনী অনুষ্ঠাগন যথাের্গে উপডস্থডত ডনডিতকরগণর ডেিগে যযাোগযাে করার জন্য 

অনুগরাধ করা হগলা। 

8. মহাপষরচালক মদহােদয়র একান্ত সহকারী, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষি, ঢাকা-১২১৫। 
9. অষফস নষথ। 
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ক্রমিক অমিসারেে নাি পদবী উইং/ মবভাগ/ অমিস/ অমিশাখা উইং/ মবভাগ/ অমিস/ উপরেলা ঠিকানা/ জেলা জিাবাইল 

1 3 4 5 6 7 8 

1.  েনাব জিাোঃ িঞ্জুরুল হান্নান পমেচালক প্রশাসন ও অর্ থ উইং প্রশাসন ও অর্ থ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01745938170 

2.  েনাব জগালাি িারুি পমেচালক উমিদ সংেক্ষণ উইং উমিদ সংেক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01711903889 

3.  েনাব চচতন্য কুিাে দাস পমেচালক সরেেমিন উইং সরেেমিন উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01718456164 

4.  েনাব জসৌরিন সাহা পমেচালক উমিদ সংগমনরোি উইং উমিদ সংগমনরোি উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01712636367 

5.  েনাব জিাোঃ নুরুজ্জািান পমেচালক ক্রপস উইং ক্রপস উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01711461190 

6.  েনাব জিাোঃ বমিে উমিন পমেচালক পমেকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইমসটি উইং পমেকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইমসটি উইং ঢাকা 01714485022 

7.  েনাব জিাোঃ আব্দুল আমেে িোমে অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট মশমুলতলী গােীপুে 01711953051 

8.  েনাব জিাোঃ আব্দুল আমেে অমতমেক্ত পমেচালক প্রশাসন, অর্ থ ও সারপাট থ সামভ থরসস প্রশাসন ও অর্ থ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01712884626 

9.  েনাব জিাোঃ ইকবাল অমতমেক্ত পমেচালক সম্প্রসােণ ও জকা-অমি থরনশন সরেেমিন উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01712873272 

10.  েনাব জিাোঃ জিাবােক আলী প্রকল্প পমেচালক আইমপএি জকৌশরলে িাধ্যরি মনোপদ িসল 

উৎপাদন প্রকল্প 

কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা 01798101122 

11.  েনাব জিাহাম্মদ িেলুে েহিান অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে োেশাহী 01716045798 

12.  েনাব শঙ্কে চন্দ্র জভৌমিক অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট েহিতপুে বমেশাল 01717210103 

13.  েনাব জিাোঃ কুদেত-ই-গমন পমেচালক (ভােপ্রাপ্ত) হটি থকালচাে উইং হটি থকালচাে উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01711816452 

14.  েনাব এ জক এি হারুনুে েমশদ অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে োঙ্গািাটি 01839651700 

15.  েনাব জিাোঃ আব্দুল হান্নান অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট বাংলাবাোে গাইবান্ধা 01715649775 

16.  েনাব হামনি জিাহাম্মদ অমতমেক্ত পমেচালক অর্ থকােী িসল ক্রপস উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01716459505 

17.  েনাব অমিতাভ দাস অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে িয়িনমসংহ 01712573919 

18.  েনাব জিাোঃ েমিকুল ইসলাি অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট হাটহাোেী চট্টগ্রাি 01812243376 

19.  েনাব অতুল কৃষ্ণ িমিক অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট জদৌলতপুে খুলনা 01715201567 

20.  েনাব আবুল কালাি জচৌধুেী অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট গঙ্গাবদী িমেদপুে 01558308009 

21.  েনাব জিাোঃ নূরুল আিীন মিঞা অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট গৃিানাোয়ণপুে জশেপুে 01715132373 

22.  েনাব জিাোঃ িেলুল বােী অমতমেক্ত পমেচালক জপষ্ট ম্যারনেরিন্ট, সামভ থরলন্স ও জিােকামিং উমিদ সংেক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01553293126 

23.  েনাব জিাোঃ জুলমিকাে হায়দাে অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে মদনােপুে 01711320499 

24.  েনাব জগালাি জিাহাম্মদ পমেচালক (ভােপ্রাপ্ত) প্রমশক্ষণ প্রমশক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01712895226 

25.  েনাব কৃষ্ণ চন্দ্র জহাি অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে মসরলট 01712233301 

26.  েনাব জিাহাোঃ হর্েত আলী অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে বগুিা 01715032563 
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27.  েনাব যুগল পদ জদ অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে কুমিিা 01710840317 

28.  েনাব জিাোঃ আব্দুল মুঈদ অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে ঢাকা 01716940311 

29.  েনাব এস এি হারিন আলী অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট ঈশ্বেদী পাবনা 01711134777 

30.  েনাব মকংকে চন্দ্র দাস  অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে িমেদপুে 01712118898 

31.  েনাব মনতযেঞ্জন মবশ্বাস অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে খুলনা 01716082337 

32.  েনাব জিাোঃ িমতয়াে েহিান অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট আিাইহাোে নাোয়ণগঞ্জ 01712614854 

33.  েনাব চন্ডী দাস কুন্ডু অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে র্রশাে 01716407532 

34.  েনাব জিাোঃ নুরুল হক অধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট জবগিগঞ্জ জনায়াখালী 01554320012 

35.  েনাব জিাোঃ শাহ আলি অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে েংপুে 01718162584 

36.  েনাব জিাোঃ আেহাে আলী অমতমেক্ত পমেচালক আিদানী, েপ্তানী ও পেীক্ষাগাে উমিদ সংগমনরোি উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01718630971 

37.  েনাব এ জেি এি সামিে ইবরন 

োহান 

অমতমেক্ত পমেচালক বালাইনাশক প্রশাসন ও িানমনয়ন্ত্রণ উমিদ সংেক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01714418767 

38.  েনাব জশখ আমিনুল হক উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে সাতক্ষীো 01716584486 

39.  েনাব জিাোঃ আলতাবুে েহিান উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে িয়িনমসংহ 01712231409 

40.  ি. আলহাে উমিন আহারম্মদ অমতমেক্ত পমেচালক িমনটমেং ও বাস্তবায়ন সরেেমিন উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01716817700 

41.  েনাব সতয ব্রত সাহা উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে নওগাঁ 01711195950 

42.  েনাব আব্দুে োজ্জাক উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে িমেদপুে 01712984747 

43.  েনাব জিাোঃ ওিে আলী জশখ অমতমেক্ত পমেচালক অমতমেক্ত পমেচালরকে কার্ থালয় আঞ্চমলক অমিস, কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে বমেশাল 01712558510 

44.  েনাব জগালাি জিাোঃ ইমিস উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে নীলিািােী 01918695840 

45.  েনাব জিাোঃ কমবে জহারসন উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে োেবািী 01816766953 

46.  েনাব েিনী কামি চাকিা উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে োঙ্গািাটি 01556378328 

47.  েনাব জগালাি জিাস্তিা উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে লক্ষীপুে 01819826685 

48.  েনাব প্রনব ভট্টাচার্য্থ উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে জনায়াখালী 01558678664 

49.  ি. জিাোঃ নুরুল ইসলাি অমতমেক্ত পমেচালক 

(ভােপ্রাপ্ত) 

মপআইমি এন্ড আইমসটি পমেকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইমসটি উইং ঢাকা 01715057506 

50.  েনাব জিাোঃ আবুল হামশি উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে টাঙ্গাইল 01711119102 

51.  ি. জিাোঃ আোঃ িালাি উপপমেচালক প্রশাসন প্রশাসন ও অর্ থ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01711459458 

52.  কােী জিাোঃ সাইফুল ইসলাি উপপমেচালক সম্প্রসােণ সরেেমিন উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01720444344 

53.  েনাব জিাোঃ িাসুদ জেো উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে গােীপুে 01715526217 

54.  েনাব েরিন্দ্র নার্ বাড়ি উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে নিাইল 01715308203 

55.  ি. জিাোঃ েমিকুল ইসলাি উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে োিালপুে 01912729178 

56.  েনাব জিাোঃ আসাদুিাহ উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে কুমিিা 01711247400 

57.  েনাব শাহ্ জিাহাোঃ আকোমুল হক উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে মিনাইদহ 01716489919 
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58.  েনাব মনি থল কুিাে জদ উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে কুমষ্টয়া 01727182615 

59.  েনাব জিাোঃ শওকত আলী সেকাে উপাধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট তােহাট েংপুে 01714031936 

60.  েনাব শ্রীমনবাশ জদবনার্ উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে জগাপালগঞ্জ 01716810937 

61.  েনাব জিাোঃ আলীমুজ্জািান মিয়া উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে িামনকগঞ্জ 01714718894 

62.  েনাব স. ি. আশোি আলী উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে েংপুে 01740642876 

63.  েনাব সেদাে তাসারিক আহরিদ উপপমেচালক জপ্রিরণোঃ 

প্রকল্প পমেচালক 

উপরেলা পর্ থারয় প্রযুমক্ত হস্তািরেে েন্য 

কৃিক প্রমশক্ষণ (২য় পর্ থায়) প্রকল্প 

কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা 01711546640 

64.  েনাব জিাোঃ নেরুল ইসলাি উপপমেচালক জপ্রিরণোঃ 

প্রকল্প পমেচালক 

চািী পর্ থারয় উন্নতিারনে িাল, জতল ও জেঁয়াে 

বীে উৎপাদন, সংেক্ষণ ও মবতেণ প্রকল্প 

কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা 01768968041 

65.  েনাব জিাোঃ আবুল জহারসন 

তালুকদাে 

উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে বমেশাল 01716502826 

66.  েনাব জিাোঃ জসাহোব জহারসন মূখ্য প্রমশক্ষক কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট মিনাইদহ মিনাইদহ 01715018462 

01912238683 

67.  েনাব এস এি জিাস্তামিজুে েহিান উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে চুয়ািাঙ্গা 01716752317 

68.  েনাব এ জক এি িমনরুল আলি উপপমেচালক িল ও ফুল হটি থকালচাে উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01711181517 

69.  েনাব জিাোঃ োরহদুল হক উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে সুনািগঞ্জ 01815437676 

01681460909 

70.  েনাব জদব দুলাল ঢালী উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে োেশাহী 01197061004 

71.  েনাব জিাোঃ লতািত জহারসন উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে নেমসংদী 01716675238 

72.  েনাব জিাোঃ আবু সারদক উপপমেচালক আিদানী উমিদ সংগমনরোি উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01716470594 

73.  েনাব জিাোঃ আেরশদ আলী উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে মসোেগঞ্জ 01716333935 

74.  কােী আব্দুল িান্নান উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে বারগেহাট 01718624229 

75.  েনাব সাইনুে আেি খান উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে পটুয়াখালী 01712259962 

76.  েনাব পার্ থ প্রমতি সাহা উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে িাগুো 01712597169 

77.  েনাব জিাোঃ আমিনুল হক জচৌধুেী উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে চট্টগ্রাি 01812041501 

78.  েনাব জিাোঃ েমিকুল ইসলাি উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে নারটাে 01716762541 

79.  েনাব জিাোঃ শাহোহান উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে জিৌলভীবাোে 01788594302 

80.  েনাব আবদুিারহল বাকী উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে ঢাকা 01819641102 

81.  েনাব সিীে কুিাে জগাস্বািী উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে িাদােীপুে 01712572904 

82.  েনাব এস এি িেলুল কমেি িানী উপপমেচালক বালাইনাশক প্রশাসন উমিদ সংেক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01711195291 

83.  েনাব জিাোঃ জগালাি জিাস্তিা উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে মদনােপুে 01716654471 

84.  েনাব জশখ আবু বক্কে মসমিক উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে মপরোেপুে 01716173284 

85.  েনাব মবভুমত ভূিণ সেকাে উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে পাবনা 017118743927 
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86.  েনাব মবলাস চন্দ্র পাল উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে জনত্ররকাণা 01716798801 

87.  েনাব জিাোঃ শমিকুল ইসলাি উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে মকরশােগঞ্জ 01711707754 

88.  েনাব আলতাি জহারসন উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে বান্দেবান 01558626194 

89.  েনাব জিাহাম্মদ আববাস উমিন উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে নাোয়ণগঞ্জ 01726124662 

90.  ি. জিাোঃ খারলদ কািাল উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে জিনী 01552372631 

91.  েনাব জিাোঃ আব্দুল লমতি উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে জিরহেপুে 01711138862 

92.  েনাব আ. কা. জিা. রুহুল আমিন উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে গাইবান্ধা 01719545594 

93.  েনাব জিাোঃ হুিায়ুন কমবে উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে মুমন্সগঞ্জ 01718764082 

94.  েনাব জিাোঃ আিতাব উমিন উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে খুলনা 01719634470 

95.  েনাব জিাোঃ আবুল হারশি উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে মসরলট 01731839793 

96.  েনাব আ কা ি শাহেীয়াে উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে কক্সবাোে 01819865392 

97.  েনাব তরুন ভট্টাচার্য্থ উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে খাগিািমি 0155060552 

98.  েনাব মে এি আবদুে েউি উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে জভালা 01712266570 

99.  েনাব জিাোঃ িেলুে েহিান উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে হমবগঞ্জ 01718354957 

100.  েনাব জিাোঃ নেরুল ইসলাি িাতুিে উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে িালকাঠি 01711346416 

101.  েনাব হামসদা খাতুন উপাধ্যক্ষ কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট জশে-ই-বাংলা নগে ঢাকা 01711930526 

102.  েনাব প্রশাি কুিাে সাহা উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে বেগুনা 01712164776 

103.  েনাব আলী আহাম্মদ উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে চাঁদপুে 01732397001 

104.  েনাব সুরিন্দ্র নার্ োয় উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে েয়পুেহাট 01712210636 

105.  কােী হামববুে েহিান উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে র্রশাে 01715331692 

106.  েনাব প্রতুল চন্দ্র সেকাে উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে বগুিা 01714941444 

107.  েনাব জিাোঃ আবু নারিে উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে ব্রাহ্মণবামিয়া 01712734854 

108.  েনাব জিাোঃ িকবুল জহারসন উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে কুমিগ্রাি 01716004506 

109.  জখান্দকাে জিাহাম্মদ িাউদুদুল 

ইসলাি 

উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে ঠাকুেগাঁও 01717976671 

110.  েনাব মদলরুবা আখতাে মূখ্য প্রমশক্ষক কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট জহািনা কুমিিা 01716544337 

111.  েনাব মবধু ভূিন োয় উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে লালিমনেহাট 01712970887 

112.  েনাব সুরিন্দু জশখে িালাকাে মুখ্য প্রমশক্ষক কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট োঙ্গািাটি োঙ্গািাটি 01740995354 

113.  েনাব জিাোঃ িেলুল হক উপপমেচালক জপ্রিরণোঃ 

মসমনয়ে িমনটমেং ও 

ইভযালুরয়শন অমিসাে 

মিতীয় শস্য বহুমুখীকেণ প্রকল্প (এসমসমিমপ) কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা 01712536626 

114.  েনাব জিাোঃ িঞ্জুরুল হুদা উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে চাঁপাইনবাবগঞ্জ 01922084385 
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115.  েনাব মৃতুযঞ্জয় োয় মি টি ও; জপ্রিরণোঃ 

উপপ্রকল্প পমেচালক 

সিমিত খািাে ব্যবস্থাপনা করপারনন্ট কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা 01718209107 

116.  েনাব জিাোঃ শািছুল হক উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে পঞ্চগি 01711451319 

117.  েনাব জিাোঃ জিায়ারজ্জি জহারসন উপপমেচালক পারস থারনল প্রশাসন ও অর্ থ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01716777805 

118.  েনাব জিাোঃ খায়রুল আলি উপপমেচালক কৃিক প্রমশক্ষণ প্রমশক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01915161784 

119.  েনাব জিাোঃ িখরুল হািান উপপমেচালক বালাইনাশক িানমনয়ন্ত্রণ উমিদ সংেক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01711161400 

120.  েনাব জিাহাম্মদ কািরুল হক উপপমেচালক মিরলািা এডুরকশন এন্ড জকা-অমি থরনশন প্রমশক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 017162248969 

121.  েনাব জিাোঃ িারোয়ারুল আহসান মুখ্য প্রমশক্ষক কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট খামদিনগে মসরলট 01558304586 

122.  েনাব জিাোঃ আশোি উমিন উপপমেচালক উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে জশেপুে 01712412272 

123.  েনাব জিাোঃ আইউব আলী উপপমেচালক দানাদাে শস্য ক্রপস উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01711188104 

124.  েনাব জিাোঃ নেরুল ইসলাি জেলা প্রমশক্ষণ অমিসাে উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে নিাইল 01712628282 

125.  ি. জিাহাম্মদ আলী উপপমেচালক; জপ্রিরণ 

প্রকল্প পমেচালক 

বাংলারদরশ িাইরটাস্যামনটােী সাির্ থ 

শমক্তশালীকেণ প্রকল্প 

কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা 01711701496 

126.  ি. িিহারুল আমেে জিাকাল পরয়ন্ট এরগ্রা জিটিওেলমেকযাল ইনিেরিশন 

মসরিিস জিরভলপরিন্ট প্ররেক্ট 

কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা 01712119259 

127.  েনাব হায়াত িাহমুদ উপপমেচালক (ভােপ্রাপ্ত) উপপমেচালরকে কার্ থালয় কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে শেীয়তপুে 01716384538 

128.  েনাব মবিল চন্দ্র জসাি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মুোদনগে কুমিিা 01716892093 

129.  ি. জিাোঃ িমনরুজ্জািান অমতমেক্ত উপপমেচালক প্রশাসন-১ প্রশাসন ও অর্ থ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01912553070 

130.  েনাব োমহদুল ইসলাি জপ্রিরণ কৃমি অর্ থনীমতমবদ পমলমস লামনং পমেকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইমসটি উইং ঢাকা 1711057648 

131.  েনাব জিাোঃ আিোদ জহারসন উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস সাতক্ষীো সদে সাতক্ষীো 01916000829 

01711956669 

132.  েনাব জিাোঃ আবদুিাহ আল িামুন উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস গঙ্গাচিা েংপুে 01712111308 

133.  েনাব জসারহলী পােভীন অমতমেক্ত উপপমেচালক কররাল রুি সরেেমিন উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01552351322 

134.  েনাব িেনা জবগি মসমনয়ে সহকােী 

পমেচালক 

মিল্ড ক্রপ জপি সদে দপ্তে, োতীয় কৃমি প্রমশক্ষণ একারিিী গােীপুে 01716227489 

135.  েনাব িরনারতাি মশকদাে উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস চেিযাশন জভালা 01715309737 

136.  েনাব জিাোঃ জেোউল কমেি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস তাোগঞ্জ েংপুে 01712693686 

137.  েনাব জিাোঃ এনামুল হক উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মকরশােগঞ্জ নীলিািােী 01556308522 

138.  েনাব জিাোঃ িাসুদুে েহিান সেকাে উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস নারগশ্বেী কুমিগ্রাি 01712070148 

139.  েনাব জিাোঃ জিাশােেি জহারসন উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস জদৌলতপুে কুমষ্টয়া 01716752544 

01711331800 

140.  েনাব োমকয়া সুলতানা জিররাপমলটন কৃমি 

অমিসাে 

জিররাপমলটন কৃমি অমিস জদৌলতপুে জিররা খুলনা 01716404266 
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141.  েনাব এস এি খামলদ সাইফুিাহ উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস র্রশাে সদে র্রশাে 01712592991 

142.  েনাব মুহোঃ জিািাকখারুল ইসলাি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মুমেবনগে জিরহেপুে 01718187773 

143.  েনাব শামকল আেমভন ঝুমু অমতমেক্ত উপপমেচালক িাল, জতল ও অন্যান্য িসল ক্রপস উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01712573788 

144.  েনাব জিাোঃ োমকে জহারসন 

তালুকদাে 

উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস উমেেপুে বমেশাল 01710021461 

145.  েনাব জিাোঃ নূে আলি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস পাটগ্রাি লালিমনেহাট 01712420456 

146.  েনাব আপ্রু িােিা উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস োঙ্গািাটি সদে োঙ্গািাটি 01556533069 

147.  েনাব জতৌমিকুে েহিান উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস জগাদাগািী োেশাহী 01712020367 

148.  েনাব জিাোঃ হামববুে েহিান উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস োেমো শেীয়তপুে 01712098643 

149.  েনাব জিাোঃ শমেি ইকবাল উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস নামলতাবািী জশেপুে 01913029381 

150.  েনাব সামবনা ইয়াসমিন উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস বমেশাল সদে বমেশাল 01558335579 

01731969791 

151.  েনাব জিাহাম্মদ োহাঙ্গীে আলি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস ধুনট বগুিা 01726152501 

152.  েনাব জিাহাম্মদ শাহ আলি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস দাউদকামন্দ কুমিিা 01811848126 

153.  েনাব জিাোঃ আরখরুে েহিান উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস কাহালু বগুিা 01712232760 

154.  েনাব জিাহাম্মদ মেয়াউে েহিান মসমনয়ে িমনটমেং এন্ড 

ইভালুযরয়শন অমিসাে 

মসরলট অঞ্চরল শরস্যে মনমবিতা বৃমিকেণ 

প্রকল্প 

কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা ০1712234513 

155.  েনাব আবাহন িজুিদাে উপরেলা কৃমি অমিসাে 

জপ্রিরণ উপপমেচালক 

(ওএিই) 

মপআইইউ-মিএই, “ন্যাশনাল এমগ্রকালচাোল 

জটকরনালমে জপ্রাগ্রাি-জিে-II প্ররেক্ট” 

(এনএটিমপ-২) 

কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা 01724656055 

156.  েনাব জিাোঃ শামিমুে েহিান উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস কাউমনয়া েংপুে 01718938411 

157.  েনাব জিাোঃ খারলদুে েহিান উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মচলিােী কুমিগ্রাি 01823116576 

01740612126 

158.  েনাব মুহাোঃ িমশদুল হক উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস নন্দীগ্রাি বগুিা 01712684656 

159.  েনাব জিাোঃ খাোনুে েহিান উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস জশেপুে বগুিা 01716324283 

160.  েনাব জিাোঃ োিাল জহারসন উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস বাঞ্চাোিপুে ব্রাহ্মণবামিয়া 01911378472 

161.  েনাব জিাোঃ োরশদুল ইসলাি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস সুন্দেগঞ্জ গাইবান্ধা 01717197750 

161.  েনাব সািন কুিাে গুহ িজুিদাে উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস সোইল ব্রাহ্মণবামিয়া 01914779144 

01752694169 

162.  েনাব জিাোঃ তাজুল ইসলাি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস িতলব দমক্ষণ চাঁদপুে 01715669251 

163.  েনাব হুিায়ূন কবীে উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস নকলা জশেপুে 01717179671 

164.  েনাব োরেন্দ্র নার্ োয় উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস িরনাহেগঞ্জ কুমিিা 01717527361 

01834344717 



 

Page 7 of 8 
 

ক্রমিক অমিসারেে নাি পদবী উইং/ মবভাগ/ অমিস/ অমিশাখা উইং/ মবভাগ/ অমিস/ উপরেলা ঠিকানা/ জেলা জিাবাইল 

1 3 4 5 6 7 8 

165.  েনাব জিাোঃ হুিায়ুন কবীে িমনটমেং ও 

ইভযালুরয়শন অমিসাে 

ব্লু জগাল্ড জপ্রাগ্রারিে আওতায় কৃমি 

উৎপাদরনে েন্য প্রযুমক্ত হস্তািে প্রকল্প 

কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি 
ঢাকা 01728797978 

166.  েনাব জিাসাোঃ িামহিা হক জিররাপমলটন কৃমি 

অমিসাে 

জিররাপমলটন কৃমি অমিস রূপাতলী জিররা বমেশাল 01718552503 

167.  জিাহাম্মদ আমনছুজ্জািান উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস জগায়াইনঘাট মসরলট 01711245654 

168.  েনাব জিাোঃ শািীয়াে েহিান উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস বামলয়ািাঙ্গী ঠাকুেগাঁও 01715137659 

169.  েনাব জিাোঃ জোস্তি আলী উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মসোেগঞ্জ সদে মসোেগঞ্জ 01717141957 

170.  েনাব েঘুনার্ নাহা উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস পটিয়া চট্টগ্রাি 01717302527 

171.  েনাব িীপক কুিাে পাল উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মত্রশাল িয়িনমসংহ 01712524333 

172.  েনাব তালহা জুবাইে িাসরুে উপরেলা কৃমি অমিসাে 

(চ. দা.) 

উপরেলা কৃমি অমিস চুয়ািাঙ্গা সদে চুয়ািাঙ্গা 01717040125 

173.  েনাব জিাোঃ িায়জুল ইসলাি ভূঞা উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস সমখপুে টাঙ্গাইল 01717625942 

174.  েনাব মনকিন চন্দ্র পাল উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মবোিপুে মদনােপুে 01716197231 

175.  েনাব জিাোঃ এখলাস জহারসন সেকাে উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস জঘািাঘাট মদনােপুে 01733139276 

176.  েনাব জিাোঃ জতৌমহদ উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস বেগুনা সদে বেগুনা 01748021521 

177.  েনাব জিাোঃ নােমুল কমবে উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মশবপুে নেমসংদী 01711201464 

178.  েনাব জিাোঃ জসোজুল ইসলাি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস েয়পুেহাট সদে েয়পুেহাট 01717317315 

179.  েনাব জিাোঃ আব্দুল আওয়াল অমতমেক্ত কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস ভালুকা িয়িনমসংহ 01723077829 

180.  জিাোঃ আব্দুিাহ্ আল িাহ্মুদ উপরেলা কৃমি অমিসাে 

জপ্রিরণ মসমনয়ে উদ্যানতত্ত্বমবদ 

বিেব্যাপী িল উৎপাদরনে িাধ্যরি পুমষ্ট 

উন্নয়ন প্রকল্প 

িলবীমর্, আসাদরগট ঢাকা 01716122950 

181.  েনাব আমেি জিাহাম্মদ জিাোরক্কে উপরেলা কৃমি অমিসাে 

(এল. আে.) 

সংযুক্তোঃ প্রশাসন ও অর্ থ উইং প্রশাসন ও অর্ থ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01778661099 

182.  েনাব জিাোঃ জতৌমহদীন ভূইয়া উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মেয়ানগে মপরোেপুে 01717809473 

183.  েনাব িখরুল আলি উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস জকোণীগঞ্জ ঢাকা 01710375940 

184.  েনাব েরিশ চন্দ্র জঘাি উপরেলা কৃমি অমিসাে 

(চ. দা.) 

উপরেলা কৃমি অমিস মিেপুে কুমষ্টয়া 01738307392 

185.  েনাব জেসমিন জিেরদৌস জিররাপমলটন কৃমি 

অমিসাে (চ. দা.) 

জিররাপমলটন কৃমি অমিস লবণচো জিররা খুলনা 01739572940 

186.  েনাব জিাোঃ হামিে হাসান উপরেলা কৃমি অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস িাগুো সদে িাগুো 01731277716 

187.  েনাব জিাহাম্মদ মেয়াজুে েহিান উপরেলা কৃমি অমিসাে 

(চ. দা.) 

উপরেলা কৃমি অমিস খাগিািমি সদে খাগিািমি 01724570427 

188.  েনাব জিাোঃ হাসান েমশদ জহাসাইনী প্রমশক্ষক কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট ঈশ্বেদী পাবনা 01796666954 

189.  েনাব কল্যাণ প্ররসাদ পাল কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস কামেপুে মসোেগঞ্জ 01723379319 



 

Page 8 of 8 
 

ক্রমিক অমিসারেে নাি পদবী উইং/ মবভাগ/ অমিস/ অমিশাখা উইং/ মবভাগ/ অমিস/ উপরেলা ঠিকানা/ জেলা জিাবাইল 

1 3 4 5 6 7 8 

190.  েনাব জিাোঃ োজু আহরিদ উদ্যানতত্ত্বমবদ হটি থকালচাে জসন্টাে গুলশান ঢাকা 01716379498 

191.  েনাব এ, আে, এি, সাইফুিাহ উপরেলা কৃমি অমিসাে 

(চ. দা.) 

উপরেলা কৃমি অমিস দুিকী পটুয়াখালী 01734617362 

192.  েনাব জিাোঃ জিরহদুল ইসলাি সংগমনরোি জোগতত্ত্বমবদ সংগমনরোি জকন্দ্র স্থল বন্দে, জসানা িসমেদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ 01712536963 

193.  েনাব সঞ্জয় কুিাে পাল কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস কাপামসয়া গােীপুে 01717838085 

194.  েনাব মবিাল জহারসন কমি সম্প্রসােণ অমিসাে 

(এল. আে.) 

প্রশাসন ও অর্ থ উইং কৃমি সম্প্রসােণ অমিদপ্তে, খািােবামি ঢাকা 01717338273 

195.  েনাব কাইয়ুি মিয়া কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মশবালয় িামনকগঞ্জ 01722321267 

196.  েনাব জিাোঃ নামহদুজ্জািান প্রমশক্ষক কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট জশে-ই-বাংলা নগে ঢাকা 01674866673 

197.  জবগি িাহমুদা খাতুন কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে কররাল রুি সরেেমিন উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01722578006 

198.  েনাব সেীব কুিাে মুখােী কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে কররাল রুি সরেেমিন উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01716948320 

199.  েনাব েমকবুল হাসান কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস নবাবগঞ্জ ঢাকা 01724418860 

200.  েনাব জশখ িেলুল হক িমন কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস অভয়নগে র্রশাে 01912152424 

201.  েনাব োেীব বসু কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস জতেগাঁও র্ানা সারকথল ঢাকা 01674370381 

202.  েনাব জিাোঃ জিাশােেি জহারসন েসায়নমবদ বালাইনাশক িানমনয়ন্ত্রণ উমিদ সংেক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01776094134 

203.  েনাব জিাোঃ হাসানুজ্জািান কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস মবোিপুে মদনােপুে 01712907878 

204.  েনাব জিাোঃ আরনায়ারুল ইসলাি 

জুরয়ল 

জপমিসাইি জেগুরলশন 

অমিসাে 

বালাইনাশক প্রশাসন উমিদ সংেক্ষণ উইং, মিএই, খািােবামি ঢাকা 01710586075 

01912148622 

205.  চসয়দ জেো-ই-িাহমুদ কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস েংপুে সদে েংপুে 01793914482 

206.  েনাব জিাোঃ শমিউিাহ সুলতান কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে উপরেলা কৃমি অমিস চােঘাট োেশাহী 01716090429 

207.  েনাব োমেয়া সুলতানা উদ্যানতত্ত্বমবদ হটি থকালচাে জসন্টাে (১) নারটাে নারটাে 01719861535 

208.  েনাব িারবো আক্তাে প্রমশক্ষক কৃমি প্রমশক্ষণ ইনমিটিউট জশে-ই-বাংলা নগে ঢাকা 01737218477 

209.  জেেওয়ানা েহিান কৃমি সম্প্রসােণ অমিসাে জিররাপমলটন কৃমি অমিস জিাহাম্মদপুে ঢাকা 01717314837 

 




