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তািগদপ  

ারক ন র: ১২.০৩.০০০০.০৩৮.৫৫.০০২.১৯.৩ তািরখ: 
২২ অে াবর ২০১৯

৬ কািতক ১৪২৬

িবষয়: মিৃ কামিৃ কা  স দস দ  উ য়নউ য়ন  ইনি িটউটইনি িটউট  কতৃককতৃক  গহৃীতগহৃীত  মিৃ কামিৃ কা  জিরপজিরপ  কায েমরকায েমর  তথতথ   রণরণ  সংেগসংেগ।।
সূ : কিৃষ ম ণালেয়র মিনটিরং ও িরেপািটং শাখার প  নং ১২.০০.০০০০.০৩৮.০৫.০০৮.১৯-৪৬২;

তািরখ: ১৬ অে াবর, ২০১৯।

উপযু  িবষয় ও সেূ য় পে র ি েত কিৃষ ম ণালেয়র ২০১৯-২০ অথ  বছেররর বািষক কমস াদন চিু র
সচূক “৩.১.৪ কমকতােদর পিরদশনকতৃ জিরপকতৃ উপেজলা“ বা বায়েনর লে  মিৃ কা স দ উ য়ন
ইনি িটউট কতকৃ িবিভ  উপেজলায় মিৃ কা জিরেপর তথ  ( জলা/উপেজলার নাম, কায ম, সংি
কমকতােদর নাম ও মাবাইল ন র) সদয়  ব ব া হেনর জ  িনে র ছেক এতদসে  রণ করা হেলা।

২০১৯২০১৯ -  - ২০২০২০২০  অথঅথ  বছেরবছের  উপেজলাউপেজলা  িনেদিশকািনেদিশকা  নবায়েনরনবায়েনর  লেলে   মাঠমাঠ  জিরপজিরপ  কােজরকােজর  জজ   িনবািচতিনবািচত  উপেজলাসমহুউপেজলাসমহু
সংিসংি   কমকতাবেৃ রকমকতাবেৃ র  নােমরনােমর  তািলকাতািলকা  (  ( জ তারজ তার  িভি েতিভি েত  নয়নয়):):

িমক নং উপেজলার নাম জলার নাম কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল ন র
১ লৗহজং মু ীগ মাঃ মামু র রহমান, এসএসও ০১৮১৮৫০৫০২২
২ দল য়ার টাংগাইল মাহসানা আ ার, এসএসও ০১৭১৮১৪৪৮১০
৩ জািজরা শরীয়তপুর মাঃ তানভীর হােসন, এসও ০১৭১৪৯৮৮৭৪৮
৪ ভরব িকেশারগ মাঃআিম ল ইসলাম, এসএসও ০১৭১৬১২৩৬১৩
৫ মাহনগ ন েকানা ড. মাহা দ শওকতু ামান, এসএসও ০১৭১১৯৮৫৪০৮
৬ কলমাকা া ন েকানা মনা রানী রায়, এসও ০১৭১০৩৬৭২৪২
৭ হিররামপুর মািনকগ মাঃ বাবলু হােসন, এসএসও ০১৭১৬৭৩০৯০৩
৮ ভদরগ শিরয়তপুর আ, খ, ম মেুশ র রহমান, এসএসও ০১৭১২৮৭০৪২৩
৯ িসি রগ নারায়নগ নীিলমা আ ার কািহনরূ, এসএসও ০১৭১৮৪১৮৪৭৪

১০ করানীগ ঢাকা মহুা দ ল ইসলাম, এসএসও ০১৮১৭৫৩৬৬৫০
১১ সাভার ঢাকা মাঃ আলতাফ হােসন, এসএসও ০১৭১২৯২৭১০২
১২ মহােদবপুর নওগঁা ড. মাঃ নূ ল ইসলাম, এসএসও ০১৭১৮৯৩৭৯১৯
১৩ আ াই নওগঁা শা  মাঃ গালাম মওলা, এসএসও ০১৭১৭৭১৫৬৫২
১৪ মাহনপুর নওগঁা ড. মাঃ নূ ল ইসলাম, এসএসও ০১৭১৮৯৩৭৯১৯
১৫ বাঘা রাজশাহী িনলফুার ইয়াসিমন, এসএসও ০১৭৪৭১৩৪২২৪
১৬ চাটেমাহর পাবনা মাঃ ফা ক হােসন, এসএসও ০১৭১৮২৮০০৭৭
১৭ শাহজাদপুর িসরাজগ মাঃ নায়মলু হাসান, এসও ০১৭১৯৭৩৪০৫৫
১৮ ভূ ামারী িড় াম মাঃ মিশউর রহমান, এসও ০১৭২২৮০৬৬৮৯
১৯ িডমলা নীলফামারী খ কার তােহরাতলু হাসনা, এসএসও ০১৭৩৫১৬৮১৯২
২০ রগ গাইবা া খ কার তােহরাতলু হাসনা, এসএসও ০১৭৩৫১৬৮১৯২
২১ পাবতীপুর িদনাজপুর মাছাঃ ববী নাজনীন, এসও ০১৯১৩৬৯২১৮৩
২২ উিলপুর িড় াম মাছাঃ আিরফু াহার, এসএসও ০১৭১৭৪৩৩৫৮৫
২৩ চৗহালী িসরাজগ মাঃ ফা ক হােসন, এসএসও ০১৭১৮২৮০০৭৭

১



২৪ বাগািতপাড়া নােটার িনলফুার ইয়াসিমন, এসএসও ০১৭৪৭১৩৪২২৪
২৫ আেটায়ারী প গড় মাঃ আ লু হািলম, িডিপিড ও এসএসও ০১৭১৬২৮৬৩৬৩
২৬ মীরসরাই চ াম মখুেলছরু রহমান, এসএসও ০১৭১২৪১২১৮৮
২৭ সানাইমড়ুী নায়াখালী মাহা দ কামাল হােসন, এসএসও ০১৯১৩১৩৫৭২৪
২৮ ফিরদগ চাঁদপুর উষালয় চাকমা, এসও ০১৭১০২৯৭৫৩৯
২৯ পানছিড় খাগড়াছিড় উষালয় চাকমা, এসও ০১৭১০২৯৭৫৩৯
৩০ মঘনা িম া শারিমন আ ার, এমইও ও এসও ০১৭২০৮৩২৮২৮
৩১ কসবা া ণবাড়ীয়া  বগম তৗিফকা তােহরী, এসও ০১৯৩৫৮৭২৬৫৮
৩২ কমলনগর ল ীপুর মাহা দ কামাল হােসন, এসএসও ০১৯১৩১৩৫৭২৪
৩৩ চকিরয়া চ াম মাঃ বােয়জীদ হােসন, এসও ০১৭২৩৫৯০৮০৯
৩৪ মেনাহরগ িম া বগম তৗিফকা তােহরী, এসও ০১৯৩৫৮৭২৬৫৮
৩৫ িততাস িম া মাঃ মিন ামান, এসএসও ০১৭১২১৮৯১৩৭
৩৬ খুলনা মে া খুলনা শাম ন নাহার র া, এসও ০১৭৩১৯২৬৯৫২
৩৭ কািলয়া নড়াইল এস. এম. আিশক ইকবাল, এসএসও ০১৭১৯৪৭৭৩১৫
৩৮ মিুজবনগর মেহরপুর আফেরাজা নাজনীন, এসএসও ০১৯১২৮৭০০৫৭
৩৯ ফুলতলা খুলনা অমের নাথ িব াস, এসএসও ০১৭১৮৭৩২৮৪৩
৪০ নড়াইল সদর নড়াইল  িজ এম মা ািফজুর রহমান, এসএসও ০১৭১২৯৭৭৭১২
৪১ বাঘারপাড়া যেশার িজ এম মা ািফজুর রহমান, এসএসও ০১৭১২৯৭৭৭১২
৪২ যেশার সদর যেশার িজ এম মা ািফজুর রহমান, এসএসও ০১৭১২৯৭৭৭১২
৪৩ মঠবািড়য়া িপেরাজপুর এ. এফ. এম. মামনু, এসএসও ০১৭১৯০১৬৫৬৬
৪৪ দৗলতখান ভালা মাঃ আিশক এলাহী, এসও ০১৭৫৭১২৬৬২২
৪৫ লালেমাহন ভালা মাঃ আিশক এলাহী, এসও ০১৭৫৭১২৬৬২২
৪৬ তজুমু ীন ভালা ইসরাত জাহান, এসও ০১৭৩২২২৮৫৫৬
৪৭ িদরাই নামগ ইসমাইল হােসন, এসও ০১৭৩৭১৪৭৯৮৭
৪৮ লাখাই হিবগ সাইফুল ইসলাম, এসও ০১৯১২৯৬৫৮৯৯
৪৯ লাউড়া মৗলভীবাজার মাঃ মেহদী হাসান, এসও ০১৭৯৯৭৬৩২৬৭
৫০ সা া নামগ মাঃ মেহদী হাসান, এসও ০১৭৯৯৭৬৩২৬৭

২২-১০-২০১৯

সিচব
সিচেবর দ র
কিৃষ ম ণালয়

িবধান মার ভা ডার
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৩.০০০০.০৩৮.৫৫.০০২.১৯.৩/১(১৮) তািরখ: ৬ কািতক ১৪২৬
২২ অে াবর ২০১৯

অ িলিপ ( জ তার িভি েত নয়): 
১) অিতির  সিচব, শাসন ও উপকরণ অ িবভাগ, কিৃষ ম ণালয়
২) যু সিচব, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, কিৃষ ম ণালয়
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৩) ধান ব ািনক কমকতা, িশ ণ শাখা, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
৪) ক  পিরচালক, মিৃ কা গেবষণা এবং গেবষণা িবধা জারদারকরণ
(এসআরএসআরএফ) ক , মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
৫) ধান ব ািনক কমকতা, মিৃ কা ও ভিূম িণিব াস জিরপ শাখা, মিৃ কা স দ উ য়ন
ইনি িটউট
৬) ধান ব ািনক কমকতা, মিৃ কা জিরপ ব াখা শাখা, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
৭) ধান ব ািনক কমকতা, ল াবেরটির শাখা, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
৮) ধান ব ািনক কমকতা, উপেজলা িনেদিশকা সল, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
৯) ধান ব ািনক কমকতা, কািরেলশন শাখা, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
১০) ধান ব ািনক কমকতা, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট, আ িলক কাযালয়,
ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/খলুনা/বিরশাল/িসেলট
১১) ইেনােভশন অিফসার, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)
১২) িসিনয়র সহকারী সিচব, স সারণ-৩ অিধশাখা, কিৃষ ম ণালয়
১৩) ভার া  কমকতা, ডাটা েসিসং ও পিরসংখ ান শাখা, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
১৪) জনাব, ..............................................................................................
১৫) সহকারী সিচব, মিনটিরং ও িরেপাট শাখা, কিৃষ ম ণালয়
১৬) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
১৭) সহকারী িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব অ শাখা, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
১৮) অিফস কিপ

২২-১০-২০১৯

িবধান মার ভা ডার 
পিরচালক
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