
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: ১২.০১.০০০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.১৫১ তািরখ: 
০৭ আগ  ২০২২

২৩ াবণ ১৪২৯

িবষয:় e-GP e-GP িসে েমরিসে েমর   উপরউপর  PE user module  PE user module এরএর   ওপরওপর   িশ েণরিশ েণর   জজ   িশ ণ াথিশ ণ াথ
মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সংেগসংেগ।।

: আপনার দ েরর ারক নং-২১.০০.০০০০.৩৭০.২৫.২৮৬.২০.২১৫, তািরখঃ ০৩ আগ  ২০২২ ি ঃ
          উপ  িবষয় ও ীয় পে র আেলােক জানােনা যাে  য e-GP িসে েম PE User Module এর ওপর আগামী ১৩,১৪,১৬ ,১৭ ও ২০ আগ

২০২২ ি ঃ পয  ( াচ-১৭৭) দাহ ােটকদাহ ােটক  িনউিনউ   িমিডয়ািমিডয়া ,  ,  হ ােসনহ ােসন   ট াওয়ারট াওয়ার  ( ( ৫ম৫ম   তলাতলা ),  ),  ১১৬১১৬ ,  ,  নয়ানয়া   প নপ ন   লাইনলাইন
((কালভাটকালভাট   র াডরাড ),  ),  ঢ াকাঢ াকা --১০০০১০০০   এএ ( ( সকালসকাল   ০৯.০০০৯.০০   ট ায়ট ায়))  ০৫ ( াচ) িদন াপী (অনাবািসক) অ ি ত  িশ েণ িষ স সারণ
অিধদ র হেত িনে বিণত ২২ (বাইশ) জন কমকতােক ড়া ভােব  মেনানয়ন দান করা হেলা। 

িমকিমক  নংনং কমকতারকমকতার   নামনাম পদবীপদবী
কম লকম ল

মাব াইলমাব াইল   ন রন র
ইেমইলইেমইল   

১ ড. মাঃআ ল মােজদ উপপিরচালক
িডএই, নারায়ণগ  

০১৮১৪৮৪৯১৯০
mazed13th@gmail.com

২ মাছাঃউে  ছালমা জলা িশ ণ অিফসার 
িডএই, রাজশাহী

০১৭১২১০৩৬৫১
ummesalma.dae@gmail.com

৩ হা দ শহী ল 
ইসলাম

জলা িশ ণ অিফসার
িডএই, ফনী

০১৭২০২০৮৩৬১
shhahid.2010@yahoo.com

৪ মাঃহাসান রিশদ 
হাসাইনী

উপেজলা িষ অিফসার
পাবনাসদর, পাবনা

০১৭৪২১৪৪৪৩১
bcshasan77@gmail.com 

৫ জয় ল আলম 
তা কদার, 

উপেজলা িষ অিফসার
টংিগবাড়ী, ি গ

০১৬৭৬৯৫৩৮৮৮
joynulalam.hrtu@gmail.com

৬ সাই ল হাসান 
আলািমন

অিতির  উপ পিরচালক(শ )
িডএই, িকেশারগ

০১৮১৪৭৭৯০৬৬
saifulhasan12dae@yahoo.com

৭ আেনায়ার হােসন অিতির  উপ পিরচালক(শ )
িডএই, িকেশারগ

০১৮১৪৭৭৯০৬৬
anwar_dae28@yahoo.com

৮ িত রাণী সরকার উপেজলা িষ অিফসার
চ নাইশ, চ াম

০১৭১৫০৮১২৭৮
uaochandanaish@gmail.com

৯ তাপ চ  সরকার উপেজলা িষ অিফসার
সাতকািনয়া, চ াম

০১৭১৮০৬৬৬৮৪
pcroy.0013@gmail.com

১০ মাহা দ শিফ র 
রহমান

িষ েকৗশলী
উপ পিরচালেকর কাযালয়, িডএই, 
গাপালগ

০১৮৬৩৪২৮৯৭৯
shafiqurbd97@gmail.com

১১  সরকার িষ স সারণ অিফসার
মে াপিলটন িষঅিফস, দৗলত র, 
লনা

০১৯৮৩০২৬৯৫৯
krishnasarker1933@gmail.com

১২ আশরা ল আলম উপেজলা িষ অিফসার
তাড়াইল, িকেশারগ  

০১৭৩৮৬১৪৯৮৫ 
uaotarail2@gmail.com

১



১৩ মাঃ ইমরান হােসন অিতির  িষ অিফসার
কলােরায়া, সাত ীরা

০১৭২৭৫০৯৬৯২
imrulbau@gmail.com 

১৪ বােয়র আহেমদ িষ স সারণ অিফসার 
িশবালয়, মািনকগ  

০১৬৭৪৯২৬৪৩৭ 
jubayergepbsau@gmail.com 

১৫ মাঃ মা ন কিবর  উপেজলা িষ অিফসার(এল.আর.)
শাসন ও অথ উইং, িডএই 

০১৭২৪৪১৮০৬২
apuchinmoy@gmail.com

১৬ সাহানা পারভীন লাবনী অিতির  িষ অিফসার
রামগ , িসরাজগ

০১৭১৪৬১৫০৮৮
labonyru@gmail.com

১৭ মাছাঃ পালী ইসলাম উপেজলা িষ অিফসার (ভার া )
ব র, নারায়নগ

০১৯৩৭১৮৪৩৩৫
rupalibau@gmail.com

১৮ মাহাইিম ল ইসলাম িষ স সারণ অিফসার
প ীতলা, নও া

০১৭১০৪০১০৬৩
mohaimijul.dae@gmail.com

১৯ রায়হা ল হক িষ স সারণ অিফসার
বধলা, ন েকানা

০১৭৪৮৪০৮০৭৭
rhoquebau203@gmail.com

২০ মাছাঃ রিহমা খা ন উপেজলা িষ অিফসার 
মাহন র, রাজশাহী

০১৭১৮৬৮৯৭৭৪
uaomohanpur@gmail.com

২১ মাহা দ বলােয়ত 
হােসন

উপেজলা িষ অিফসার
িনকলী, িকেশারগ

০১৭২১১৪৬৩৯৬
uaonikli2360@gmail.com

২২ মাঃ আ াহ আল 
মা ন

উপেজলা িষ অিফসার
িলয়ারচর, িকেশারগ

০১৭১৬৫২৭১৭৬
mamun.bjri@gmail.com

৮-৮-২০২২

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

মা: শহী ল ইসলাম খান
পিরচালক

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

িি   আকষণঃআকষণঃ  সহকারী া ামার (এি েকশন ম◌্যােনজেম ), িসিপ ইউ (আইিস ), বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন
িবভাগ

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.২৫.০০৯.১৯.১৫১/১(৮) তািরখ: ২৩ াবণ ১৪২৯
০৭ 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) উপ পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ..........সংি  জলা।
৪) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৫) উপেজলা িষ অিফসার, .........সংি  উপেজলা।
৬) জনাব...................................................।, িডএই.................................
৭) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র (ওেয়ব সাইেট কাশ ক ন)

২



৮) অিফস কিপ, অ  অিফস

৮-৮-২০২২
মা: শহী ল ইসলাম খান 

পিরচালক

৩


