
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ স সারণ অিধদ র 

িশ ণ উইং 
খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা-১২১৫

dtw@dae.gov.bd

িষই স ি

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.১৩ তািরখ: 
০৩ আগ  ২০২২

১৯ াবণ ১৪২৯

িবষয:় e-GP e-GP িসে েমরিসে েমর   উপরউপর  PE’ PE’ দরদর   িশ েণরিশ েণর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সংেগসংেগ।।
: আপনার দ েরর ারক নং-২১.০০.০০০০.৩৭০.২৫.২৮৬.২০.২১০, তািরখঃ ৩১ লাই ২০২২ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় পে র আেলােক জানােনা যাে  য e-GP িসে েম PE User Module এর উপর আগামী ০৬- ১১
আগ  ২০২২ ি ঃ পয  ( াচ-১৭৩) দ াহােটকদ াহােটক   িনউিনউ   িমিড য় ািমিড য় া,  ,  হােসনহােসন   টাওয় ারটাওয় ার ( (৫ম৫ম  ত ল াত ল া) ,  ) ,  ১১৬১১৬ ,  ,  নয় ানয় া  প নপ ন   ল াইনল াইন
((কালভাটকালভাট   রাডরাড ) ,  ) ,  ঢ াকাঢ াকা-- ১০০০১০০০   এএ ( (সকালসকাল   ০৯.০০০৯.০০   টায়টায় ))  ০৫ ( াচ) িদন াপী (অনাবািসক) অ ি ত  িশ েণ িষ
স সারণ অিধদ র হেত িনে বিণত ২২ (বাইশ) জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা। 

/নং কমকতার নাম ও 
পদবী

অিফস কানা মাবাইল ই- মইল

১. মাঃ ফায় ল 
ইসলাম 
আইিপএম 

শািল  

পিরেবশ বা ব কৗশেলর 
মা েম িনরাপদ ফসল 
উৎপাদন ক , িডএই, 
খামারবািড়,ঢাকা

০১৭১৭৬২৫৯৪২ taibau1981@gmail.com

২. ছাইদা আ ার 
পরাগ
উপ ক  
পিরচালক 

পিরেবশ বা ব কৗশেলর 
মা েম িনরাপদ ফসল 
উৎপাদন ক , িডএই, 
খামারবািড়,ঢাকা

০১৭১৬০৫৭৮৮৮ poragaeo@yahoo.com

৩. মাঃ সরা ল 
ইসলাম
আইিপএম 

শািল

পিরেবশ বা ব কৗশেলর 
মা েম িনরাপদ ফসল 
উৎপাদন ক , িডএই, 
খামারবািড়,ঢাকা

০১৭১৭৩১৭৩১৫ sazuahmed44@yahoo.com

৪. আফেরাজা 
ইসলাম িম
অিতির  উপ-
পিরচালক 
(সািভেল  এ  
ফারকাি ং)

উি দ সংর ণ উইং, 
িডএই,খামারবািড়,ঢাকা

০১৬৭৩৭০৫৮৪৯ afrogadae@gmail.com

৫. কািরমা আ ার 
অিতির  উপ-
পিরচালক 
(সমি ত বালাই 

ব াপনা)

উি দ সংর ণ উইং, 
িডএই,খামারবািড়,ঢাকা

০১৭১৭৯৯১৮৭৫ karima_sau@yahoo.com

১



৬. মা ফা আ ার
অিতির  িষ 
অিফসার

কে াল ম, সেরজিমন 
উইং, িষ স সারণ 
অিধদ র, খামারবািড়, 
ঢাকা

০১৭১৬৭২৬৮৯৯ marufagen@gmail.com

৭. িদল আিতয়া 
পারভীন 
সহকারী ক  
পিরচালক 
( িশ ণ)

পিরেবশ বা ব কৗশেলর 
মা েম িনরাপদ ফসল 
উৎপাদন ক , িডএই, 
খামারবািড়,ঢাকা

০১৭০৯৫৬৪৫৫ atia.parvin@yahoo.com

৮. মাহা দ 
মিশউর রহমান
অিতির  
উপপিরচালক 
(উ ান)

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

রাজবািড়।

০১৭৩৬৩২৭০৭৩ masidurdae@gmail.com

৯. শখ সাখাওয়াত 
হােসন

উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস 
মংলা, বােগরহাট

০১৭৩৭৯৩৯৩৭৯ uao.mongla@gmail.com

১০. মা: 
মিন ামান 

িষ স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস 
সাপাহার, নও া 

০১৭২১৫২৩৪৮১ toky210@gmail.com

১১. মাঃ রািজ ল 
হাসান 
উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
আশা িন , সাত ীরা 

০১৭৪৯৪২৮৮৫২ uaoassasuni@gmail.com

১২. সাবাব ফারহান
উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
মা, বা রবান

০১৬১৩৭৪৮৮৪১ farhan.bau@gmail.com

১৩. িপ ষ রায়
উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
আলীকদম, বা রবান

০১৭৯০২২৮৩২৯ pijushrajbari@gmail.com

১৪. মাঃ আব স 
সালাম
উ ান িবদ

হ কালচার স ার, 
শালািকয়া, িকেশারগ

০১৯৭৭৩৬১০০০ salamhbau@gmail.com

১৫. মাঃ মা ফা 
কামাল
উপ ক  
পিরচালক

হ র ময়মনিসংহ অ েল 
শে র িনিবড়তা ি করণ 

ক , ময়মনিসংহ অ ল, 
িডএই, ময়মনিসংহ।

০১৭২২৮৭৯৮৮৯ mostafaext2013@gmail.com

১৬. মাহা দ 
নাজ ল হাসান
িসিনয়র 
মিনটিরং 
অিফসার

হ র ময়মনিসংহ অ েল 
শে র িনিবড়তা ি করণ 

ক , ময়মনিসংহ অ ল, 
িডএই, ময়মনিসংহ।

০১৭১৭০৯৪২০৮ hassanbau@gmail.com

১৭. মাঃ আেশক 
পারেভজ
জলা িশ ণ 

অিফসার

উপপিরচালেকর কাযালয়
িষ স সারণ অিধদ র, 

হিবগ  

০১৭১৬৮৬৩৯৭৯ humayed.raad@gmail.com

২



১৮. নয়ন মিন 
ধর

অিতির  উপ 
পিরচালক 
(উ ান)

উপপিরচালেকর কাযালয়
িষ স সারণ অিধদ র, 

হিবগ

০১৭১৭৭৫৪৬৯৮ nayan_dae@yahoo.com

১৯. তাছিলমা 
আ ার
উপেজলা িষ 
অিফসার 
(ভার া )

উপেজলা িষ অিফস
সানার া, নারায়ণগ

০১৭৬৩৭২৭৪০৬ taslima.a1990@gmail.com

২০. ফােতহা র
উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
পগ , নারায়ণগ

০১৭১৬৭৫৩০৭৩ fateha.nur29@gmail.com

২১. মাঃ হােসন 
শহীদ 
সাহরাওয়াদ

উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস 
আলমডা া, য়াডা া

০১৮২৫৪৯০৮০০ uao.alamdenga@gmail.com

২২. মাঃ জামাল 
হােসন

অিতির  উপ 
পিরচালক 
(শ )

উপপিরচালেকর কাযালয়
িষ স সারণ অিধদ র, 

ফনী

০১৯১১৩৭৮৪৭২ jamaldae2401@gmail.com

৩-৮-২০২২

মহাপিরচালক

মা: শহী ল ইসলাম খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯১৪০৮৫০
ইেমইল: dtw@dae.gov.bd

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.১৩/১(৯) তািরখ: ১৯ াবণ ১৪২৯
০৩ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, , িষ স সারণ অিধদ র, ...................................................... সংি  উইং।
২) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ...................................................... সংি  অ ল।
৩) ক , পিরচালক,.........................................সংি  ক
৪) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ............।সংি  জলা
৫) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, .................................... সংি  হ কালচার স ার।
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব,, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৭) উপেজলা িষ কমকতা, ................., সংি  উপেজলা।
৮) জনাব, ...........................................................................................................................
৯) অিফস, কিপ

৩



৩-৮-২০২২
মা: শহী ল ইসলাম খান 

পিরচালক

৪


