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িবষয:় িবেজআরআইিবেজআরআই  ক কক ক  আেয়ািজতআেয়ািজত  “Training of trainers for dissemination “Training of trainers for dissemination
of agricultural technologies on jute” of agricultural technologies on jute” শীষকশীষক  িশ েণিশ েণ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন

দানদান   সংেগসংেগ।।
: আপনার দ েরর ারক নং-৭১৭(১) তািরখঃ ১৩/০৯/২০২০ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় ারেকর আেলােক আপনার সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জানােনা যাে  য,
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট, মািনক িময়া এিভিনউ, ঢাকা ক ক রাজ  বােজেটর আওতায় িবিভ  ময়ােদ উপ-সহকারী

িষ কমকতােদর জ  আগামী িবিভ  ময়ােদ “Training of trainers for dissemination of
agricultural techonologies on jute”শীষক িশ ণ অ ি ত হেব। উ  িশ েণ অংশ হেণর জ  িষ
স সারণ অিধদ র হেত িনে বিণত ৭৫ ( চা র) জন উপসহকারী িষ কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা।
                                             াচঃ ১৭-১৮ ফ য়াির  

 নং কমকতার নাম ও পদবী কমকতার কম ল  মাবাইল নং 
১ হমােয়ত হােসন,  ,উপসহকারী িষ কমকতা  উপপিরচালক এর কাযালয় 

 মাদারী র
০১৭২৪৩৫৯৩২৫

২ মাঃ রিফ ল আহসান ,উপসহকারী িষ কমকতা সদর, ফিরদ র ০১৭১২৪৮২২৮৪
৩ ইমরান হােসন ,উপসহকারী িষ কমকতা বায়ালমারী,ফিরদ র ০১৭১১৩৬৩১০৩
৪ মেহদী হাসান ,উপসহকারী িষ কমকতা চরভ াসন, ফিরদ র ০১৭১৫৫১১২৯৯
৫ মাঃ মিজ র রহমান,উপসহকারী িষ কমকতা নগরকা া, ফিরদ র ০১৭২০৮০০৫৫৪
৬ মাঃ বলােয়ত হােসন,উপসহকারী িষ কমকতা ভা া,ফিরদ র ০১৭১২৪০০১৪৮
৭ ইসমাইল হােসন ,উপসহকারী িষ কমকতা জািজরা, শরীয়ত র ০১৭১৮৯৯০৩৬৩
৮ মাঃ নািসরউি ন হাওলাদার উপসহকারী িষ 

কমকতা
জািজরা, শরীয়ত র ০১৭১৭৪৬৭৭৮৬

৯ মাঃ মাহ র রহমান উপসহকারী িষ কমকতা জািজরা, শরীয়ত র ০১৭০৩২১৬৪৫
১০ আলআিমন,উপসহকারী িষ কমকতা ভেদরগ ,শরীয়ত র ০১৮৮১৭৪৫৩১৭
১১ শখ সজল , উপসহকারী িষ কমকতা সদর, রাজবাড়ী ০১৭২৬৯৫৯৮১১
১২ মাঃ রিফ ল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা পাংশা, রাজবাড়ী ০১৭১৩৮৬৪১৯২
১৩ মাঃ খিল র রহমান ,উপসহকারী িষ কমকতা কালখালী ,রাজবাড়ী ০১৯১৮০০৫০৪০
১৪ শখ আিম ল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা বালীয়াকাি , রাজবাড়ী ০১৭৮৯৮৫৪৭৮
১৫ ল ণ মার িব াস, উপসহকারী িষ কমকতা গায়াল , রাজবাড়ী ০১৭১৮৯২০২৬৫
১৬ িহন িব াস, উপসহকারী িষ কমকতা মিনরাম র, যেশার ০১৯১৬-৬১৩৬৮৩
১৭ মঃি◌ সা াম হােসন, উপসহকারী িষ কমকতা শাশা, যেশার ০১৮৪৫-৪০৪৫৩৫
১৮ সমর মার িম , উপসহকারী িষ কমকতা িঝনাইদহ সদর ০১৭৩৮-৮৪২৮০৬
১৯ মাঃ িনরা ল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা শল পা.িঝনাইদহ ০১৯২৫৪৩১৮৪৫
২০ মলয় ষ অিধকারী উপসহকারী িষ কমকতা মা রা সদর মা রা ০১৭২৬-৩৯৩৬৩৮

১



২১ মাঃ রিফ ল ইসলাম উপসহকারী িষ কমকতা র, মা রা ০১৭৩৩-৯০৯৬১৩

২২ মাঃ হাচা ল হক, উপসহকারী িষ কমকতা িমর র, ি য়া ০১৭২২-২৫০৬৯৬
২৩ মাঃ িজয়াউর রহমান, উপসহকারী িষ কমকতা দৗলত র, ি য়া ০১৭২৬-৫৮৩১৪৭
২৪ মাঃ আজাহা ল ইসলাম উপসহকারী িষ 

কমকতা
দা ড় দা , য়াডা া ০১৭২৩-৪২১৮২১

২৫ লতান নািজম উি ন আহেমদ উপসহকারী িষ 
কমকতা

গাংনী, মেহর র ০১৭১৬-১০৩১১৭

                                                           াচঃ ১০ – ১১ মাচ 

 নং কমকতার নাম ও পদবী কমকতার কম ল  মাবাইল নং 
১ মাঃখায় ল ইসলাম , উপসহকারী িষ কমকতা শর র, সদর, শর র ০১৭৩৫৯৮৭৬৭৩
২ মাঃ সাই ল ইসলাম উপসহকারী িষ কমকতা সিরষাবািড়, জামাল র ০১৭২৬-৩৩১৯১৭
৩ আঃ কােদর , উপসহকারী িষ কমকতা কেদৗলত র 

সিরষাবািড়,জামাল র
০১৭৩৯-২১৯২৪৬

৪ মাঃ গালাম মা ফা, উপসহকারী িষ কমকতা ইসলাম র, জামাল র ০১৭১৮৯৬৭৭৪১
৫ সয়দ জামাল , উপসহকারী িষ কমকতা বকশীগ ,জামাল র ০১৭১০-৪৬৬৭৪৪
৬ মাঃ ল ইসলাম উপসহকারী িষ কমকতা ঈ রগ , ময়মনিসংহ ০১৭৭২-৮৩৯৭২০
৭ মাঃ আিম ল হক, উপসহকারী িষ কমকতা না াইল, ময়মনিসংহ ০১৯২০-০৫০৮৮৯
৮ মাঃ কামাল হােসন ইয়া, উপসহকারী িষ 

কমকতা
সদর, ময়মনিসংহ ০১৭১০৭৫৬৬০৭

৯ মাঃ নিফ ল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা সদর, ন েকানা ০১৭৩৬২২০৮১
১০ মাঃ আির ল ইসলাম ,উপসহকারী িষ কমকতা সদর, ন েকানা ০১৭১৬-২১৮১৮৮
১১ মাঃ শির ল ইসলাম উপসহকারী িষ কমকতা য়া, রাজশাহী ০১৭২৩-৫৭৮৭৭৬
১২ মাঃ হািফ র রহমান , উপসহকারী িষ কমকতা মা া ,নও া ০১৭৩৩-১৮৩৮৩৭
১৩ মাঃ বা লেহােসন , উপসহকারী িষ কমকতা সদর ,নােটার ০১৭২৪-০৯০২০৪
১৪ মাঃ হা ন অর রিশদ উপসহকারী িষ কমকতা িসংড়া, নােটার ০১৭২৫-৭৪৪১৬২
১৫ মাহাঃেগালাম আজম উপসহকারী িষ কমকতা সদর ,চাপাইনবাবগ ০১৭১৬-৭৩৮৭৪১
১৬ মাঃ শাহাদৎ হােসন, উপসহকারী িষ কমকতা গাবতলী, ব ড়া ০১৭১১-৭১৩৪০৩
১৭ ভজন চ  রায়, উপসহকারী িষ কমকতা সানাতলা, ব ড়া ০১৭৪৪-৩২১৩২৩
১৮ মাঃ দরত আলী, উপসহকারী িষ কমকতা সািরয়াকাি , ব ড়া ০১৭১৮-৬২৬০৫০
১৯ মাঃ ফজেল রাি , উপসহকারী িষ কমকতা াচিবিব,জয় রহাট ০১৭৩৭-৬০৭৯৮২
২০ মাঃ মােজ ল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা সদর, পাবনা ০১৭১৭-৪৬৬৯৯৮
২১ মাঃ জাবর আলী, উপসহকারী িষ কমকতা আটঘিরয়া ,পাবনা ০১৭১৫-৬৫১৪৫৯
২২ ক এম দয় খান, উপসহকারী িষ কমকতা চাটেমাহর, পাবনা ০১৭২৮-৫০৫১৯৮
২৩ মাঃ এমরান হােসন, উপসহকারী িষ কমকতা সদর, িসরাজগ ০১৭১৬-৮৯৯৮৮৫
২৪ মাঃ মা ম রানা, উপসহকারী িষ কমকতা কামারখ ,িসরাজগ ০১৭১৭-৫৪৭৪৩৪
২৫ মাঃ সওকতেহােসন, উপসহকারী িষ কমকতা বল িচ,িসরাজগ ০১৭৪৭-১১৮৬৯৩

                                                      াচঃ ৭ – ৮ এি ল 

 নং কমকতার নাম ও পদবী কমকতার কম ল  মাবাইল নং 
১ মাঃ আহা দ আলী , উপসহকারী িষ কমকতা গংগাচড়া, রং র ০১৭১৮-৮৪০৮৪২
২ মাঃ জািকর হােসন, উপসহকারী িষ কমকতা িমঠা র, রং র ০১৭২৫-৯৩৪২৮১
৩ মাঃ িফেরাজ আক  উপসহকারী িষ কমকতা বদরগ , রং র ০১৭১৮-৯৭১৭৩৫
৪ মাঃ ফির ল ইসলাম , উপসহকারী িষ কমকতা সা া র গাইবা া ০১৭১৬-৬৯৫৪০৮

২



৫ এ ,এম মিশউর রহমান, উপসহকারী িষ কমকতা সদর, গাইবা া ০১৭১৬-১৮৬৪৯১
৬ মাঃ িমজা র রহমান. উপসহকারী িষ কমকতা পলাশবািড়, গাইবা া ০১৭১৯-৭৭০১৯০
৭ মাঃহািব র রহমান, উপসহকারী িষ কমকতা িড় াম সদর , িড় াম ০১৭৮৩-১১৬৯০৪
৮ পন মার , উপসহকারী িষ কমকতা উিল র, িড় াম ০১৭১৮-৫৪২৯১০
৯ মাঃ সানাউল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা িচলমারী, িড় াম ০১৭২৩-৯৯৮৩৪৪
১০ মাঃ ফজ ল কিরম, উপসহকারী িষ কমকতা কালীগ .লালমিনরহাট ০১৭৩৩-২৮৩৩১০
১১ মাঃ রােসল িময়া, উপসহকারী িষ কমকতা আিদতমারী, লালমিনরহাট ০১৭৩৪-৫৭৮১৪০
১২ অিমতাব রায়, উপসহকারী িষ কমকতা সদর, লালমিনরহাট ০১৭১৮-৫০৬৪৬৪
১৩ মাঃ আনা ল হক. উপসহকারী িষ কমকতা সদর নীলফামারী ০১৭২৫-৬৭৭৭৬৭
১৪ মাঃ নািজর হােসন , সদর নীলফামারী ডামার ,নীলফামারী ০১৭৩৩-৭৮৪২৪১
১৫ মাঃ ছানা ল ইসলাম, সদর নীলফামারী ডামার, নীলফামারী ০১৭১৮-৮৩৫৬৮১
১৬ মাঃ এনা ল হক,উপসহকারী িষ কমকতা সদর, িদনাজ র ০১৭২৮-৩৮৫৭৬২
১৭ মাঃ খােদ ল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা িচিররব র,িদনাজ র ০১৭৭৪-৪৭৪৭৯৯
১৮ মাঃ আ ল মিতন, উপসহকারী িষ কমকতা খানসামা,িদনাজ র ০১৭১২-৫০৭১৭২
১৯ মাঃ কামাল হােসন, উপসহকারী িষ কমকতা  বীরগ , িদনাজ র ০১৭৫৫-৪৬৯১৭৯
২০ মাঃ আেপল শাহ, উপসহকারী িষ কমকতা লবাড়ী,িদনাজ র ০১৭১৪-১৭৬৬৪১
২১ মাঃ জাহা ীর আলম, উপসহকারী িষ কমকতা িচিররব র,িদনাজ র ০১৮৮৪-৬৮২২৭৫
২২ মাঃ উ ল হােসন , উপসহকারী িষ কমকতা সদর, ঠা র াও ০১৭৯৩-৯৮৫৭০৯
২৩ মাঃ রােসল হােসন উপসহকারী িষ কমকতা পীরগ ,ঠা র াও ০১৭২৩-৮৪৫৮৪৮
২৪ মাছাঃিশিরন আ ার উপসহকারী িষ কমকতা বাদা, প গড় ০১৭১৩-৭৭৭৪৬০
২৫ সােদ ল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা সদর, প গড় ০১৭১৯-২০৪২১২

৪-২-২০২১

পিরচালক (পিরক না, িশ ণ ও যাগােযাগ)
পিরক না, িশ ণ ও যাগােযাগ িবভাগ
বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট

মাঃ আলী ামান িময়া
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.২৫৫.২৫.০০২.২০.১/১(৯) তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৭
০৪ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, ময়মনিসংহ অ ল,
ময়মনিসংহ
২) অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, িদনাজ র অ ল
৩) অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, ব ড়া অ ল, ব ড়া
৪) অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, রং র অ ল
৫) অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, রাজশাহী অ ল,
রাজশাহী
৬) অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, ফিরদ র অ ল,
ফিরদ র
৭) অিতির  পিরচালক , অিতির  পিরচালেকর কাযালয়, িষ স সারণ অিধদ র, যেশার অ ল, যেশার

৩



৮) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৯) জনাব......................................., এস. এ. এ. ও., ...............।

৪-২-২০২১
মাঃ আলী ামান িময়া 

পিরচালক

৪


