
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ স সারণ অিধদ র 

িশ ণ উইং 
খামারবািড়, ফামেগট, ঢাকা-১২১৫

www.dae.gov.bd িষই স ি

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.৪৪ তািরখ: 
২৮ লাই ২০২২

১৩ া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-২১.০০.০০০০.৩৭০.২৫.২৮৬.২০.২০৬, তািরখঃ ২৪ লাই ২০২২ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় পে র আেলােক জানােনা যাে  য, PE User Module এর উপর আগামী ৩১ লাই-০৪ আগ  ২০২২
ি ঃ পয  ( াচ-১৭০) দ াহােটকদ াহােটক   িনউিনউ   িমিড য় ািমিড য় া,  ,  বারাকবারাক   ইউ িনকইউ িনক   হাইটসহাইটস ( (৯ম৯ম  ত ল াত ল া) ,  ) ,  ১১৭১১৭   কাজীকাজী  নজ লনজ ল   ইসল ামইসল াম
এিভিনউএিভিনউ  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 এজা ল 
হক
উপপিরচালক

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

হ কালচার স ার, িদনাজ র

০১৭১৯৫৪২৬৪৫ azamul169@yahoo.com

২. মাঃ আমজাদ 
হােসন

উপপিরচালক

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
হ কালচার স ার, 
শাসনগাছা, িম া

০১৮১৮৯৬৮১২২ amzadhos66@gmail.com 

৩. ড. মাঃ 
শিহ ল 
ইসলাম
উপপিরচালক

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
হ কালচার স ার, 
কওটখািল, ময়মনিসংহ

০১৭১৬৫৪২৬৩৮

৪. রেমশ চ  
ঘাষ

উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
িমর র, ি য়া

০১৭৩৮৩০৭৩৯২ ramesh28889@gmail.com

৫. জগ ল 
হায়দার
উপেজলা িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
নবীনগর, ণবািড়য়া

০১৭২৮২৬৬৬১৬ uaonabinagar@gmail.com

৬. আিম র রিশদ
জলা বীজ 
ত য়ন 

অিফসার

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

নারায়গ

০১৭১২৭১১৫৮৪ rashidmukuldae@gmail.com

৭. মাসাঃ মা ফা 
খা ন
অিতির  িষ 
অিফসার

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

খামারবািড়, ঢাকা

০১৭১৬৭২৬৮৯৯ marufagen@gmail.com 
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৮. মাঃ সাহরাব 
হােসন

অিতির  িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
সানাতলা, ব ড়া 

০১৭৩৯৭৭৪৫৭০ sohrabdae2016@gmail.com

৯. িনপা িব াস 
িষ 

স সারণ  
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
সদর, ন েকাণা 

০১৭৯৮৪৯৮৪৯৫ nipa.biswas010@gmail.com

১০. সািবয়া 
লতানা

অিতির  িষ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
দাশ র, নােটার

০১৭১২২৪১৮৭৮ sabiasultana186@gmail.com

১১ খােলদা 
পারভীন
অিতির  
উপপিরচালক

উি দ সংগিনেরাধ উইং, িষ 
স সারণ অিধদ র, ঢাকা।

০১৭১২৫৫৩৬৭৫ khaledaaeo@gmail.com

১২ শাহ হা দ 
মাহ ল হক
অিতির  
উপপিরচালক

উি দ সংগিনেরাধ উইং, িষ 
স সারণ অিধদ র, ঢাকা।

০১৭১৭৩১৬২৬৩ smmahfuz@yahoo.com

১৩ আফিরন 
লতানা

অিতির  
উপপিরচালক

উি দ সংগিনেরাধ উইং, িষ 
স সারণ অিধদ র, ঢাকা।

০১৭১৭৪৪২০৯৬ afrindae2011@gmail.com

১৪ মা র রিশদ
িষ 

স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
ভা রা, পাবনা 

০১৭২৩৯১৮৫৩৯ mamunurmimo.dae@gmail.com 

১৫ মাঃ সাি র 
আহেমদ 
িসফাত

িষ 
স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  

০১৭২৩৯০৬৭৯৪ sifat13b10@gmail.com

১৬ মাঃ আহসান 
উ াহ

িষ 
স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
ি শাল, ময়মনিসংহ

০১৬৭৩৮৩৬৩৬৪ ahsan2bappy@gmail.com 

১৭ মাঃ আির ল 
হক

িষ 
স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
তারাকা া, ময়মনিসংহ

০১৭১২৫২৪৭৪০ arifsau20546@gmail.com

১৮ তানবীন হাসান 
ভ
িষ 

স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
ভদরগ , শিরয়ত র

০১৮৮৭৫৫১২১১ tanbin.hasan1990@gmail.com
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১৯ মাঃ শির ল 
ইসলাম

িষ 
স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
বায়ালমারী, ফিরদ র

০১৭২৮৭২৭৮৮৬ sharifulsbl.89@gmail.com

২০ সীমা কমকার
িষ 

স সারণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফস
মা া, নও া

০১৭২৫৬৬২২২৬ shema.karmaker@gmail.com

২১ মাঃ নাজ ল 
হাসান

িষ 
স সারণ 
অিফসার

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

খামারবািড়, ঢাকা

০১৭২৫৩৪২৭০ najmulbau148@gmail.com 

২২ আবতা ন 
নাহার

িষ েকৗশলী

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
িষ স সারণ অিধদ র, 

ঢাকা

০১৭২০৫৯৬২৯৭ abtabun@gmail.com

২৮-৭-২০২২

মহাপিরচালক
মহাপিরচালক (িসিপ ইউ)
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ

মা: শহী ল ইসলাম খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৫৫০২৮২৩৯
ইেমইল: dtw@dae.gov.bd

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.৪৪/১(৮) তািরখ: ১৩ াবণ ১৪২৯
২৮ লাই 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) উপপিরচালক ( ষক িশ ণ), ষক িশ ণ অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ...................................................... সংি  জলা।
৫) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, .............................................. সংি  হ কালচার স ার।
৬) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৭) উপেজলা িষ কমকতা, ...................................................... সংি  উপেজলা।
৮) জনাব, ......................................................................................................,।

২৮-৭-২০২২
মা: শহী ল ইসলাম খান 
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পিরচালক

. ৪


