
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: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৯.১৯.১০০ তািরখ: 
১২ ম ২০২২

২৯ বশাখ 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-২১.০০.০০০০.৩৭০.২৫.২৮৬.২০.১৫৯, তািরখঃ ১১ ম ২০২২ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ীয় পে র আেলােক জানােনা যাে  য, PE User Module এর উপর আগামী ১৬-২০ ম ২০২২ ি ঃ পয
( াচ-১৫৪) 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 ১১ (এগার) জন কমকতােক মেনানয়ন দান করা হেলা। 

/নং কমকতার 
নাম ও পদবী

অিফস কানা মাবাইল ই- মইল

১. ফা নী 
ম মদার

উপেজলা িষ অিফসার 
(এলআর)
উি দ সংগিনেরাধ উইং
িডএই, খামারবািড়, ঢাকা

০১৬৭৫১২০৪২৮ falgunisau@gmail.com

২. অসীম 
মার 

দাশ

িষ স সারণ অিফসার
িচতলমারী, বােগরহাট 

০১৭২৭৬৬৬১০৭ ashimdasku@gmail.com 

৩. র-এ-
কাউছার

অিতির  িষ অিফসার
সং ঃ িষ িশ ণ 
ইনি উট, 
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা

০১৭৪২৪৩১৭৫০ debbjanii123@yahoo.com 

৪. মহজািবন 
খানম

িশ ক
িষ িশ ণ ইনি উট, 

শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা

০১৬২৩৩২১১৭২ mehjabinkhanum@yahoo.com

৫. মা া 
আল-
মা ন 

 িষ স সারণ অিফসার 
উপেজলা িষ অিফস
ভা া, ফিরদ র 

০১৭২১৫৮৯৯৯১ mamun36bcs@gmail.com 

৬. মাঃ স জ 
চৗ রী

িষ স সারণ অিফসার
উপেজলা িষ অিফস
সাভার, ঢাকা

০১৭১২৯৫২১৪২ sobujc2@gmail.com 

৭. রশমা 
আফেরাজ

কাশনা অিফসার
িশ ণ উইং, িডএই, 

খামারবািড়, ঢাকা

০১৭৪৪৮৫৪৫৮৮ rafroze@gmail.com
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৮. মাঃ 
শাহীন 
ইসলাম 
সময়

অিতির  িষ অিফসার 
উপেজলা িষ অিফস
মিনরাম র, যেশার 

০১৭১২৫৭৪৫১৭ shahin190216@gmail.com

৯. ফােতমা 
সরাত 

আহসান

মে াপিলটন িষ অিফসার
মে াপিলটন িষ অিফস

িমর র, ঢাকা

০১৯১৮৮০৩৯৭ nusratdae32@gmail.com

১০. মাছাঃ 
ইসমত 
আরা

িষ স সারণ অিফসার
থানা সােকল অিফস
তজ াও, ঢাকা

০১৬৮১৩৮২৯৩৪ esmotaratripti@gmail.com

১১ া 
 আকতার 

মিনটিরং অিফসার
''ঢাকা, মািনকগ , 

ীগ ,নরিসংদী ও 
নারায়ণগ  জলায় উ ম 

িষ ব াপনার মা েম 
ফল এবং সবিজ উৎপাদন , 
বাজারজাতকরণ'' কম িচ, 

িষ স সারণ অিধদ র, 
খামারবািড়, ঢাকা ।

০১৮৭৮৭৪০২৭২ mmuktaaa@gmail.com 

১২-৫-২০২২

পিরচালক ( সিচব)
ই-িজিপ
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ

মাঃ তাওিফ ল আলম
পিরচালক

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

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৯.১৯.১০০/১(১১) তািরখ: ২৯ বশাখ ১৪২৯
১২ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, উি দ সংগিনেরাধ/ িশ ণ উইং, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা
২) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা অ ল, ঢাকা।
৩) অ , িষ িশ ণ ইনি উট, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক ( ষক িশ ণ), ষক িশ ণ অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা/যেশার/ ফিরদ র/ বােগরহাট, জলা।
৬) অিতির  উপপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৭) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, সাভার, ঢাকা/মিনরাম র, যেশার/ িচত ারী, বােগরহাট/
ভা া, ফিরদ র।
৮) কম িচ পিরচালক, ''ঢাকা, মািনকগ , ীগ ,নরিসংদী ও নারায়ণগ  জলায় উ ম িষ ব াপনার
মা েম ফল এবং সবিজ উৎপাদন , বাজারজাতকরণ'' কম িচ, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
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৯) মে াপিলটন িষ অিফসার, মে াপিলটন িষ অিফস, িমর র, ঢাকা।
১০) থানা সােকল অিফসার, থানা সােকল অিফস, তজ াও, ঢাকা
১১) জনাব, ..................................................................................................,।

১২-৫-২০২২
মাঃ তাওিফ ল আলম 

পিরচালক
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