
 

এপ্রিল-জুন/২১ পর্ যন্ত প্রপআরএল গমনকারী কযাডার কম যকর্যাদের র্াপ্রলকা 

ক্রঃ 

নং 

পপ্ররপ্রিপ্রর্ 

নং 

নাম পেপ্রি ও কম যস্থল জন্ম র্াপ্ররখ ৫৯ িছর 

পূর্ীর র্াপ্ররখ 

প্রপ আরএল 

গমদনর র্াপ্ররখ 

মমািাইল নম্বর প্রিপ্রিএি 

ব্যাি 

এপ্রিল/২১ 

১ ১৪৬৪ জনাব ঝন্টু কুমার 

সাহা 

আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন 

অলিসার, বীজ প্রত্যয়ন 

এজজন্সী, খুিনা অঞ্চি, 

খুিনা। 

০৮/০৪/১৯৬২ ০৭/০৪/২০২১ ০৮/০৪/২০২১ ০১৭১২২৯৮৩৫২ ৮ম 

২ ১৭৬৯ জনাি মমাঃ আব্দুল 

অদুে খান 

উপপপ্ররিালক 

কৃপ্রি িম্প্রিারণ অপ্রিেপ্তর. 

িরগুনা। 

৩০/০৪/১৯৬২ ২৯/০৪/২০২১ ৩০/০৪/২০২১ ০১৭১৮৬১০১৬৩ ১৩শ 

মম/২১ 

৩ ১২৯১ জনাব মমাঃ 

ওপ্রিদুজ্জামান 

পপ্ররিালক  

হর্ট িকািচার উইং, কৃলি 

সম্প্রসারণ অলিদপ্তর, 

খামারবালি, ঢাকা। 

০২/০৫/১৯৬২ ০১/০৫/২০২১ ০২/০৫/ ২০২১ ০১৭১১৩৭৮০৫০ ৭ম 

৪ ১৪৪১ জনাব ড. মমাোঃ 

আসাদুজ্জামান 

বুিবুি 

অধ্যক্ষ, কৃলি প্রলিক্ষণ 

ইনলির্টউট, রাংগামার্ট। 

১০/০৫/১৯৬২ ০৯/০৫/২০২১ ১০/০৫/ ২০২১ ০১৭১৫৮২২৭২৫ ৮ম 

৫ ১৫৫৭ জনাব মমাোঃ 

হালববুর রহমান 

উপপলরচািক 

কৃলি সম্প্রসারণ অলিদপ্তর, 

মনত্রজকানা 

১৪/০৫/১৯৬২ ১৩/০৫/২০২১ ১৪/০৫/ ২০২১ ০১৭১২৬২৯০৪৩ ৮ম 

৬ ১২৪১ জনাব মগালাম 

মমাঃ ইপ্রিি 

অধ্যক্ষ, কৃলি প্রলিক্ষণ 

ইনলির্টউট, বলরিাি। 

০১/০৬/১৯৬২ ৩১/০৫/২০২১ ০১/০৬/ ২০২১ ০১৭৩৩৩৯০৭০৭ ৭ম 

জুন/২১ 

৭ ১৭১২ জনাব মমাঃ আবুল 

কালাম 

উপপলরচািক, উলিদ 

সংগলনজরাি মকন্দ্র, মকন্দ্রীয় 

প্যালকং হাউজ শ্যামপুর, 

ঢাকা। 

০৭/০৬/১৯৬২ ০৬/০৬/২০২১ ০৭/০৬/ ২০২১ ০১৭১২৮০৭১৩৩ ১৩শ 

৮ ১৪২৩ জনাব মৃত্যযঞ্জয় 

রায় 

অপ্রর্প্ররক্ত পপ্ররিালক 

মপ্রিজণ প্রকল্প পলরচািক, 

সমলিত্ খামার ব্যবস্থাপনা 

অঙ্গ, কৃলি উৎপােন ও 

কম যিংস্থাপন কম যসূপ্রি” 

িীি িক প্রকিপ, কৃলি 

সম্প্রসারণ অলিদপ্তর, 

খামারবালি, ঢাকা। 

১০/০৬/১৯৬২ ০৯/০৬/২০২১ ১০/০৬/ ২০২১ ০১৭১৮২০৯১০৭ ৮ম 

৯ ১৪৮৯ জনাব মমাোঃ 

কামাি উলিন 

ত্ালুকদার 

উপপপ্ররিালক, অপ্রর্প্ররক্ত 

উপ পপ্ররিালদকর কার্ যালয়, 

কৃপ্রি িম্প্রিারণ অপ্রিেপ্তর, 

িগুড়া। 

১২/০৬/১৯৬২ ১১/০৬/২০২১ ১২/০৬/ ২০২১ ০১৭১৫২০৫৪৫২ ৮ম 

১০ ১৫০৬ জনাব মখাকন চন্দ্র 

ম াি 

উপপলরচািক 

হর্ট িকািচার মসন্টার, রামু, 

কক্সবাজার। 

১৩/০৬/১৯৬২ ১৩/০৬/২০২১ ১৩/০৬/ ২০২১ ০১৭১৬১২৬৩৯৮ ৮ম 

১১ ১৫৪৮ জনাব পবন কুমার 

চাকমা 

অলত্লরক্ত পলরচািক 

কৃলি সম্প্রসারণ অলিদপ্তর, 

রাংগামার্ট অঞ্চি, 

রাংগামার্ট। 

 

১৫/০৬/১৯৬২ ১৪/০৬/২০২১ ১৫/০৬/ ২০২১ ০১৮২০৩৬০৬৭৩ ৮ম 



১২ ১৬২১ জনাব মমাোঃ 

রলিকুি ইসিাম 

মজিা বীজ প্রত্যয়ন 

অলিসার 

বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সী, 

লদনাজপুর। 

২৬/০৬/১৯৬২ ২৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/ ২০২১ ০১৭১২৯৩০২৫২ ১০ম 

১৩ ১৩৩৮ মমাঃ আফর্াি 

উপ্রিন 

অপ্রর্প্ররক্ত পপ্ররিালক, কৃপ্রি 

িম্প্রিারণ অপ্রিেপ্তর, 

িপ্ররশাল অঞ্চল, িপ্ররশাল। 

২৮/০৬/১৯৬২ ২৭/০৬/২০২১ ২৮/০৬/২০২১ ০১৭১৮৬২৪২২৯ ৭ম 

১৪ ১৪৩২ জনাব ড. মমাোঃ 

আখত্ারুজ্জামান 

মপ্রিজণ মহাপলরচািক 

(ভারপ্রাপ্ত), জাত্ীয় কৃলি 

প্রলিক্ষণ একাজডমী (নাটা), 

গাজীপুর। 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/০৬/২০২১ ৩০/০৬/ ২০২১ ০১৭১১৮৮৪১৯১ ৮ম 

১৫ ১৪৮১ জনাব মমাোঃ 

লমজানুর রহমান 

মজুমদার 

উপপলরচািক, হর্ট িকািচার 

মসন্টার, রামগি, 

খাগিাছলি। 

৩০/০৬/১৯৬২ ২৯/০৬/২০২১ ৩০/০৬/ ২০২১ ০১৮১৪০৭৭৬৬৪ ৮ম 

১৬ ১৪৮৬ জনাব মমাোঃ আিী 

হাসান 

উপপপ্ররিালক, কৃপ্রি 

িম্প্রিারণ অপ্রিেপ্তর, 

চুয়াডাংগা 

০১/০৭/১৯৬২ ৩০/০৬/২০২১ ০১/০৭/ ২০২১ ০১৮১৮৮২৫৪৬৬ ৮ম 

১৭ ১৬১৮ জনাব মমাোঃ 

আমজাদ মহাজসন 

উপপলরচািক, হর্ট িকািচার 

মসন্টার, বারালদ, মমজহরপুর। 

০১/০৭/১৯৬২ ৩০/০৬/২০২১ ০১/০৭/ ২০২১  ১০ম 

 

 

 

 

উেয় রানা প্রিংি 

কল্যাণ কম যকর্যা 

কৃপ্রি িম্প্রিারণ অপ্রিেপ্তর 

খামারিাপ্রড়, ঢাকা-১২১৫। 

মেপ্রলদফানঃ ৫৫০২৮২৬৮ 

Email: wo@dae.gov.bd 


