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৩০ অে াবর ২০১৯

১৪ কািতক ১৪২৬

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   কি উট ারকি উটার   কাউ ি লকাউ ি ল  ( ( িব িস িসিবিস িস ) ) ক কক ক  ত তত ত  “ “ িডিজটালিডিজটাল   খ া শখ া শ   সং হসং হ
ব াপনাব াপনা   ওও  ষ েকরষেকর   অ াপঅ াপ”-”-   আগামীআগামী  আমনআমন’’২০১৯২০১৯--২০২০   মৗ েমমৗ েম   ৮৮   িবভােগরিবভােগর   ১৬১৬

উপেজলায়উপেজলায়  পাইলটপাইলট   আকােরআকাের   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   জজ   িশ ণিশ ণ   কমশালায়কমশালায়   মেনানয়নমেনানয়ন   ওও  িশ ণিশ ণ   িস িডউলিসিডউল
নঃিনধারণনঃিনধারণ ।।

: খা  ম ণালেয়র ২২/১০/২০১৯ তািরেখর ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৬.০১৩.২০১৭.১৩৫ ারক।
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস) ক ক ত ত
“িডিজটাল খা শ  সং হ ব াপনা ও ষেকর অ াপ”-  আগামী আমন’২০১৯-২০ মৗ েম ৮  িবভােগর
১৬  উপেজলায় পাইলট আকাের “িডিজটাল খা শ  সং হ ব াপনা ও ষেকর অ াপ"-এর মা েম
খা শ  সং হ কায ম হেণর জ  বিণত অ াপ  বহােরর লে  এর কাযপ িত স েক আগামী
৩০/১০/২০১৯ তািরেখ হেত ০৬/১১/২০১৯ তািরখ পয  ০৬  ােচ খা  অিধদ েরর কি উটার াব-এ
“িডিজটাল খা শ  সং হ ব াপনা ও ষেকর অ াপ"-এর বহার িবিধ ও কায িত স েক ধারণা

দােনর জ  িশ ণ কমশালা আেয়াজন করার িস া  হয়। অিনবায কারণবশত উ  িশ ণ কমশালার
িসিডউল আগামী ০৪/১১/২০১৯ তািরখ হেত ১২/১১/২০১৯ তািরখ নঃ িনধারণ করা হেলা। স ি েত নঃ
িনধািরত িসিডউল অ যায়ী ০৬০৬   ােচােচ  কি উট ারকি উটার   াবাব ,  ,  িশ ণিশ ণ   িবভাগিবভাগ ,  ,  খ াখ া   অিধদ রঅিধদ র ,  ,  ঢ াকায়ঢ াকায়
(( ৭ম তলায়)  সকাল ০৯.০০ হেত িবকাল ০৫.০০ ঘ কা পয   ০১ (এক) িদন াপী িশ ণ কমশালা অ ি ত
হেব। উ  কমশালায় িনে া  অংশ হণকারীেদর িনধািরত তািরখ ও সমেয় কমশালায় অংশ হেণর জ
মেনানয়ন দান করা হেলাঃ

াচাচ  নংনং- - ০১০১
তািরখঃ ০৪ নেভ র ২০১৯ (এক িদন াপী িশ ণ কমশালা)
সময়ঃ সকাল ০৯.০০ হেত িবকাল ০৫.০০ ঘ কা

ানঃ কি উটার াব, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা (৭ম তলায়)।

ঃঃ   নংনং কমকত াকমকত া//কমচারীেদরকমচারীেদর  
ন ামন াম

পদ িবপদ িব কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র

১১ জনাব পারেভ র রহমান উপেজলা িনবাহী 
কমকতা, সাভার, ঢাকা

সাভার উপেজলা ০১৭১১১৭৪৪১৯

২ জনাব আ াহ আল 
জাকী

উপেজলা িনবাহী 
কমকতা 

উপেজলা িনবাহী কমকতার কাযালয়, 
গাজী র সদর, গাজী র

০১৭৮৩৮৬৫৮৮৪

৩ জনাব শখ হািফ র 
রহমান

উপেজলা িনবাহী 
কমকতা

সদর উপেজলা, ময়মনিসংহ ০১৭৩৩৩৭৩৩২৬

৪ িষিবদ নািজয়াত 
আহেমদ

উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ অিফস, সাভার, ঢাকা ০১৭১৭৬২৯৪৭৯
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৫ জনাব সািবনা লতানা উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
গাজী র সদর, গাজী র

০১৯২০১৫৬৩৭২

৬ জনাব তাহিমনা 
ইয়াসিমন

উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ।

০১৭৩২২২৫১৮৬

৭ জনাব িনর ন চ  দাস উপেজলা খা  
িনয় ক

উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 
সাভার, ঢাকা

০১৭৪১৪৬৮৪৯৮

৮ জনাব িশখা আ ার উপেজলা খা  
িনয় ক

উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
গাজী র সদর,গাজী র

০১৬৮২৩০৬১৭১

৯ জনাব হা দ 
আলাউি ন

উপেজলা খা  
িনয় ক

উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

০১৭১৬২৮০০৫২

১০ জনাব মাঃ নািসর 
উি ন

উপ-সহকারী িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফস, সাভার,ঢাকা ০১৮১৬৪৬৫১৯৬

১১ জনাব মাঃ ইমরান 
হােসন

ভার া  কমকতা সাভার খা  দাম, ঢাকা ০১৭১৭৭৯২৭৬৯

১২ জনাব আিরফা ইয়াসিমন ি ি পাল অিফসার সানালী াংক, সাভার, ঢাকা ০১৭৭০০৭০৮৮৪
১৩ জনাব আিতয়া হক া উপ-খা  পিরদশক উপেজলা খা  িনয় েকর দ র,সাভার, 

ঢাকা
০১৬২৩২৩৫৫৩৯

১৪ জনাব মাঃ ইসমাইল 
হােসন

সহকারী উপ-
খা  পিরদশক

সাভার খা  দাম, ঢাকা ০১৯৬৭৮২১৩৪৫

১৫ জনাব মাঃ মা ন 
কিবর

উপ-সহকারী িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
গাজী র সদর, গাজী র

০১৭১৮১৯৪১৯৯

১৬ জনাব খ কার সিলম 
হােসন

ভার া  কমকতা জয়েদব র খা  দাম, গাজী র 
সদর, গাজী র

০১৭১৬৩৫৩৮৩৭

১৭ জনাব মাঃ ফা ক 
হােসন

িসিনয়র অিফসার সানালী াংক, কাট িবি ং শাখা, 
গাজী র

০১৯১৫৫৭৩৫৪১

১৮ জনাব মাঃ শখ 
মাহা দ মিহ র রহমান

খা  পিরদশক উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 
গাজী র সদর, গাজী র। 

০১৭২৯-৮৫৪৮৩৩

১৯ জনাব মাঃ আিন র 
রহমান

সহকারী উপ-
খা  পিরদশক

জয়েদব র খা  দাম, গাজী র 
সদর, গাজী র

০১৭১৮৭৪০৬২১

২০ জনাব মা ফা কামাল উপ-সহকারী িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ। 

০১৭১৬৯২১০০৬

২১ জনাব আিরফ র ানী ভার া  কমকতা সদর খা  দাম, ময়মনিসংহ ০১৭১৭৮৪০৪২০
২২ জনাব মাঃ মা ফ 

ইমিতয়াজ
িসিনয়র অিফসার, 

অ ণী াংক
সদর উপেজলা, ময়মনিসংহ ০১৭১০৫৯৯৪৫১

২৩ জনাব সা াদ হােসন 
খান পাঠান

খা  পিরদশক উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

০১৭১১২২৮০৮০

২৪ জনাব মাঃ ফা ল 
ইসলাম িমি

উপ-খা  পিরদশক সদর খা  দাম, ময়মনিসংহ ০১৭১৮৩৬৪৬২০

                      

                      াচাচ  নংনং- - ০২০২

তািরখঃ ০৫ নেভ র ২০১৯ (এক িদন াপী িশ ণ কমশালা)
সময়ঃ সকাল ০৯.০০ হেত িবকাল ০৫.০০ ঘ কা

ানঃ কি উটার াব, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা (৭ম তলায়)।

ঃঃ   নংনং কমকত াকমকত া//কমচারীেদরকমচারীেদর  
ন ামন াম

পদ িবপদ িব কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র
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১১ জনাব ফিরদা 
ইয়াসিমন

উপেজলা িনবাহী 
কমকতা

উপেজলা িনবাহী কমকতার কাযালয়, 
জামাল র সদর, জামাল র

০১৭২৩৩৩২৪৮২

২ জনাব পংকজ ব য়া উপেজলা িনবাহী 
কমকতা 

উপেজলা িনবাহী কমকতার কাযালয়, 
া ণবািড়য়া সদর

০১৭১৬-৩৯৬০৭০

৩ জনাব িময়া মাহা দ 
কয়ামউি ন

উপেজলা িনবাহী 
কমকতা

িম া সদর দি ণ ০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬

৪ জনাব মাহা দ 
শাখাওয়াত ইকরাম

উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
জামাল র সদর, জামাল র

০১৭১৭৩১৬৮৮৮

৫ জনাব নসী 
তাফােয়ল আহা দ

উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
া ণবািড়য়া সদর

০১৭১৮-২৫৯৮৮৪

৬ জনাব মাহা দ 
মিহউি ন

উপেজলা িষ কমকতা িম া সদর দি ণ ০১৮৪৫৬১১৫২৯

৭ জনাব তারাপদ 
চ বত

উপেজলা খা  
িনয় ক

উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
জামাল র সদর,জামাল র

০১৭১৭০৩৯৯২১

৮ জনাব কাউছার সজীব উপেজলা খা  িনয় ক উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
া ণবািড়য়া সদর

০১৭১৫-৩৪৪২৩৩

৯ জনাব মা: এনা ল 
হক ইঁয়া

উপেজলা খা  িনয় ক 
(অ:দা)

িম া সদর দি ণ ০১৮১৬৮০০৩১৩

১০ জনাব মাঃ আ  
সাঈদ

উপ-সহকারী িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
জামাল র সদর, জামাল র

০১৭১৪৫২৯২৯৬

১১ জনাব মাঃ 
আসা ামান খান

সংর ণ ও চলাচল 
কমকতা

জামাল র সদর খা  দাম, জামাল র ০১৭১২২২৬১৩৩

১২ জনাব রিবউল 
আউয়াল

িসিনয়র অিফসার সানালী াংক, বাজার শাখা, জামাল র 
সদর, জামাল র

০১৯২৫৩১৩৩৪৭

১৩ জনাব মাঃ নাজ ল 
হাসান

অিফস 
সহকারী/কি উটার 

অপােরটর

জলা খা  িনয় েকর দ র,জামাল র ০১৭১৩৫৬৮২০৬

১৪ জনাব মাঃ ফয়সাল 
আহেমদ

উপ-খা  পিরদশক জামাল র সদর খা  দাম, জামাল র ০১৭১৬৬২৭২১৯

১৫ জনাব মাঃ হািব র 
রহমান

উপসহকারী িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
া ণবািড়য়া সদর

০১৭১৫-৬১০০০০

১৬ জনাব আ  কাউছার সংর ণ ও 
চলাচল কমকতা

সংর ণ ও চলাচল কমকতার কাযালয়, 
া ণবািড়য়া সদর খা  দাম

০১৭১৫-৯৯৫১৩৩

১৭ জনাব মাঃ আ ার 
হােসন

ব াপক ব াপক, সানালী াংক িল:,
িনউ মােকট শাখা।

০১৭৩০-০৪৯৮৭৩

১৮ জনাব মাঃ মা ক 
িময়া

ডাটাএি /কে াল 
অপােরটর

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
া ণবািড়য়া 

০১৭৩৫-৫৩১৫৩৬

১৯ জনাব খ কার 
ইকবাল হােসন

উপ-খা  পিরদশক 
(খা  দাম)

সংর ণ ও চলাচল কমকতার কাযালয়, 
া ণবািড়য়া সদর খা  দাম

০১৭৩৩-৫০৬৯৪২

২০ জনাব মা: আহসান 
হািবব

উপ সহকারী িষ 
কমকতা

িম া সদর দি ণ ০১৮১৫৮৮১৬৮৯

২১ জনাব মা: সাই ল 
ইসলাম

ভার া  কমকতা চকবাজার এলএসিড, িম া ০১৮১৬১০৫৪৯৮

২২ জনাব মা: রিবউল 
আউয়াল

অিফসার সানালী াংক িল:
িম া সদর দি ণ শাখা

০১৯১৪২৭৫২২৮

২৩ জনাব মা: সিফ ল 
ইসলাম

অিফস সহকারী িম া আদশ সদর ০১৯২২৩৮৬৪৮০
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২৪ জনাব মা: আ ল 
ইসলাম

সহকারী উপ-খা  
পিরদশক

চকবাজার এলএসিড, িম া ০১৭২৫৫৪৩২৯৪

াচাচ  নংনং- - ০৩০৩
তািরখঃ ০৬ নেভ র ২০১৯ (এক িদন াপী িশ ণ কমশালা)
সময়ঃ সকাল ০৯.০০ হেত িবকাল ০৫.০০ ঘ কা

ানঃ কি উটার াব, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা (৭ম তলায়)।

ঃঃ   নংনং কমকত াকমকত া//কমচারীেদরকমচারীেদর  
ন ামন াম

পদ িবপদ িব কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র

১১ জনাব মাঃ মাশােরফ 
হােসন

উপেজলা িনবাহী অিফসার বিরশাল সদর, বিরশাল ০১৭০৫-৪০৬৫৩১

২ মাঃ কামাল হােসন উপেজলা িনবাহী অিফসার ভালা সদর, ভালা ০১৭১১-৪৮৯৭৩৩

৩ জনাব মাঃ আ াহ 
আল মা ন

উপেজলা িনবাহী অিফসার উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, নও া সদর, নও া

০১৭১২-২৫৫৮৬৭

৪ জনাব মাঃ তৗিহদ উপেজলা িষ অিফসার উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, 
বিরশাল সদর, বিরশাল

০১৭০০-৭১৫৫৭৬

৫ হা দ িরয়াজ উি ন উপেজলা িষ অিফসার উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, 
ভালা সদর, ভালা

০১৭১৬-১২১০২৩

৬ জনাব এ, ক, এম 
মিফ ল ইসলাম

উপেজলা িষ অিফসার উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, 
নও া সদর, নও া

০১৭১৬-৩৫৯০৫১

৭ জনাব অবনী মাহন 
দাস

উপেজলা খা  িনয় ক বিরশাল সদর, বিরশাল ০১৭১৬-৫১২৯১৯

৮ জনাব মাঃ তয় র 
রহমান

উপেজলা খা  িনয় ক ভালা সদর, ভালা ০১৭২৮-৮১৩৩৩০

৯ জনাব মাঃ মাহােজর 
হাসান

উপেজলা খা  িনয় ক উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
নও া সদর, নও া

০১৭১১-১৮৭৩৫৩

১০ জনাব মাঃ জামাল 
হােসন

খা  পিরদশক উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
বিরশাল সদর

০১৭৭৮-১৫৫৮৮১

১১ জনাব মাঃ মা ন 
কিবর হাওলাদার

উপ-খা  পিরদশক বিরশাল সদর এলএসিড, বিরশাল ০১৭২৮-৬১৯৯৭০

১২ মাঃ বিশর আহােমদ উপসহকারী উি দ সংর ণ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, 
ভালা সদর, ভালা

০১৭১৫-৬০৯৪৬৪

১৩ জনাব মাঃ ফা ক 
হাসাইন

ভার া  কমকতা ভালা সদর এলএসিড, ভালা ০১৭১৬-২১৮২৩০

১৪ জনাব মেহদী হাসান অিফসার (ক াশ) সানালী াংক িলিমেটড, ভালা 
শাখা, ভালা

০১৭১৮-৫৮৬৭৭৫

১৫ জনাব মাঃ সালাউি ন অিফস সহকারী কাম 
কি উটার া িরক

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
ভালা

০১৭৩৫-৫৮২৩৬৫
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১৬ জনাব মাঃ সােহল সহকারী উপ-খা  
পিরদশক

ভালা সদর এলএসিড, ভালা ০১৭১৭-৫০৪১৯৭

১৭ মাঃ তানভীর রহমান উপসহকারী িষ কমকতা চ েমাহন, বিরশাল সদর, বিরশাল ০১৭২০-৫১০৪০২

১৮ জনাব মাঃ নজ ল 
ইসলাম

খা  পিরদশক ও ভার া  
কমকতা

বিরশাল সদর এলএসিড, বিরশাল ০১৭১৯-৯৯৪৯৬৬

১৯ জনাব মাঃ িজয়াউল 
কিরম

ি ি পাল অিফসার সানালী াংক িলঃ, কেপােরট 
শাখা, বিরশাল।

০১৭৩৩-৪২৫৬০২

২০ জনাব মাঃ মিশউর 
রহমান

উপসহকারী উি দ সংর ণ 
অিফসার

উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, 
নও া সদর

০১৭১২-২০৪৬৭১

২১ জনাব মাঃ আিত ল 
ইসলাম

ভার া  কমকতা নও া সদর এলএসিড, নও া ০১৭১২-৫০৩১৩৫

২২ জনাব িব ব মার 
পাল

িসিনয়র অিফসার সানালী াংক িল.
 কিড’র মাড় শাখা,নও া

০১৭৬৭-২৪৪৪১৬

২৩ জনাব মাঃ গালাম 
র ানী

উপ-খা  পিরদশক নও া সদর এলএসিড, নও া ০১৭৩৪-৪৪৫৫৪৬

২৪ জনাব আর  মান আরা ডাটা এি /কে াল 
অপােরটর

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
নও া

০১৫৫৬-৫২৫৪১৮

                      াচাচ  নংনং- - ০৪০৪

তািরখঃ ০৭ নেভ র ২০১৯ (এক িদন াপী িশ ণ কমশালা)
সময়ঃ সকাল ০৯.০০ হেত িবকাল ০৫.০০ ঘ কা

ানঃ কি উটার াব, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা (৭ম তলায়)।

ঃঃ   নংনং কমকত াকমকত া//কমচারীেদরকমচারীেদর  ন ামন াম পদ িবপদ িব কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র
১১ জনাব মাঃ আিজ র রহমান উপেজলা িনবাহী 

অিফসার
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর দ র, 

ব ড়া সদর
০১৭৩৩৩৩৫৪২১

২ জনাব ইসরাত সািদয়া মী উপেজলা িনবাহী 
কমকতা রং র সদর, রং র ০১৭৬১-৪৯১৩২৩

৩ জনাব মাঃ িফ ল ইসলাম উপেজলা িনবাহী 
কমকতা িদনাজ র সদর, িদনাজ র ০১৭৬১-৪৯৩৫২৪

৪ জনাব মাঃ এনা ল হক উপেজলা িষ অিফসার উপেজলা িষ অিফসােরর 
দ র, ব ড়া সদর

০১৭১৪৬৬৫৭৮৬

৫ জনাব এইচএম মিন ামান 
র ানী

উপেজলা িষ 
কমকতা, রং র সদর, রং র ০১৭০০-৭১৬০৮৪

৬ জনাব মাঃ আকিল ামান উপেজলা িষ কমকতা িদনাজ র সদর, িদনাজ র ০১৭১৯-৩০৩৭৯৭
৭ জনাব মাঃ মিন ল হক উপেজলা খা  

িনয় ক
উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 
ব ড়া সদর

০১৭৪০৬১০০০৯

৮ জনাব অ  মার সরকার উপেজলা খা  
িনয় ক, রং র সদর, রং র ০১৭১৬-০৭৪৯৬৭

৯ জনাব মাঃ রজাউল ইসলাম উপেজলা খা  িনয় ক িদনাজ র সদর, িদনাজ র ০১৭১৬-৭১৫৯৭৯
১০ জনাব মাঃ এনা ল হক উপসহকারী িষ 

কমকতা
উপেজলা িষ অিফসােরর 
দ র, ব ড়া সদর

০১৭৯০৯৪৯৯৮৫
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১১ জনাব মাঃ হািফ র রহমান ভার া  কমকতা ব ড়া সদর এলএসিড, ব ড়া ০১৭১১৯০৫৫৮৮

১২ জনাব মাঃ সােহল রানা অিফসার (ক াশ) অ ণী াংক িলিমেটড, 
বা ড়তলা শাখা, ব ড়া

০১৭১০৪১৪৪১৬

১৩ জনাব মাঃ আ র রিহম অিফস সহকারী কাম 
কি উটার া িরক

উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 
ব ড়া সদর

০১৭১০৮৯৪৩৪৪

১৪ জনাব মাঃ দরত-ই-আযম সহকারী উপ-খা  
পিরদশক

ব ড়া সদর এলএসিড ব ড়া ০১৭১১৪৪৬৫৪৪

১৫ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম উপ-সহকারী িষ 
কমকতা, রং র সদর, রং র ০১৭১৮-৭১৬২১১

১৬ জনাব মাঃ আিরফ হােসন 
সরকার ভার া  কমকতা, রং র সদর এলএসিড, রং র ০১৭৯৫-৬৬৪২২৬

১৭ জনাব নারায়ন চ  রায় িসিনয়র অিফসার অ ণী াংক িলঃ কেপােরট 
শাখা, রং র ০১৭১৮-৮৬৫৩৮৭

১৮ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম সহকারী উপ-খা  
পিরদশক, 

উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 
রং র সদর, রং র ০১৭৫৫-৪০২২১৩

১৯ জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম উপ-খা  পিরদশক রং র সদর এলএসিড, রং র ০১৭২৩-৮৯১৯৮৪
২০ জনাব মাঃ আ  রায়হান উপ-সহকারী িষ 

কমকতা িদনাজ র সদর, িদনাজ র ০১৭১৬-৮৮৬৯৮৯

২১ জনাব মাঃ শির ল ইসলাম ভার া  কমকতা লহাট এলএসিড িদনাজ র 
সদর, িদনাজ র ০১৭২২-৩২৫১৫৮

২২ জনাব মাঃ আ  তািরক 
সালাহউি ন আহেমদ িসি কী

ি ি পাল অিফসার 
( ােনজার)

সানালী াংক িলঃ লহাট 
শাখা, িদনাজ র ০১৭৫৫-৫৮৮৪২৩

২৩ জনাব মাঃ কাম ামান 
(জীবন) অিফস সহকারী উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 

িদনাজ র সদর, িদনাজ র ০১৭১৯-৩২৭৭৩২

২৪ জনাব মাঃ আলমগীর হােসন উপ-খা  পিরদশক লহাট এলএসিড, িদনাজ র 
সদর িদনাজ র ০১৭৩৭-৪৭০৭৭২

াচ নং- ০৫
তািরখঃ ১১ নেভ র ২০১৯ ২০১৯ (এক িদন াপী িশ ণ কমশালা)
সময়ঃ সকাল ০৯.০০ হেত িবকাল ০৫.০০ ঘ কা

ানঃ কি উটার াব, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা (৭ম তলায়)।

ঃঃ   নংনং কমকত াকমকত া//কমচারীেদরকমচারীেদর  
ন ামন াম

পদ িবপদ িব কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র

১১ জনাব মাঃ মাইন 
উি ন

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর 
দ র, বিরশাল।

01720133704

২ জনাব িজ.এম. ফা ক 
হােসন পাটওয়ারী

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর 
দ র, নও া।

01731644500

৩ জনাব এস এম সাই ল 
ইসলাম

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর 
দ র, ব ড়া।

01711156902

৪ জনাব মা: আ ল 
কােদর

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর 
দ র, রং র।

01710773258

৫ জনাব মাহা দ 
আ া ামান

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর 
দ র, িদনাজ র।

01716-069675

৬ জনাব মাঃ তয় র 
রহমান

জলা খা  িনয় ক 
(ভার া )

জলা খা  িনয় েকর 
দ র, ভালা।

01728813330
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৭ জনাব মাঃ 
আেনায়া ল কিরম

জলা খা  িনয় ক 
(ভার া )

জলা খা  িনয় েকর 
দ র, িঝনাইদহ।

01716-462654

৮ জনাব মাঃ িলয়াকত 
আলী

জলা খা  িনয় ক 
(ভার া )

জলা খা  িনয় েকর 
দ র, যেশার।

01740-
040228

৯ জনাব শা ী ইসলাম উপেজলা িনবাহী 
কমকতা 

উপেজলা িনবাহী অিফসা
রর কাযালয়, িঝনাইদহ 

সদর 

01779203162

১০ জনাব হা দ ই াহীম উপেজলা িনবাহী 
কমকতা 

উপেজলা িনবাহী অিফ
সােরর কাযালয়, 
যেশার সদর, যেশার

01989384253

১১ জনাব মা: 
রাক ামান

উপেজলা িষ 
কমকতা (ভার া )

উপেজলা িষ অিফসা
রর কাযালয়, 

িঝনাইদহ সদর

01701239135

১২ জনাব এস, এম, 
খািলদ সাই াহ

উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ অিফসা
রর কাযালয়, যেশার 

সদর, যেশার

01712592991

১৩ জনাব মা: 
আেনায়া ল কিরম

উপেজলা খা  
িনয় ক

উপেজলা 
খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িঝনাইদহ 
সদর

01716462654

১৪ জনাব মা: িলয়াকত 
আলী

উপেজলা খা  িনয় ক উপেজলা 
খা  িনয় েকর 
কাযালয়, যেশার সদর, 
যেশার

01740040228

১৫ জনাব মা: সা া র 
রহমান

উপসহকারী িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফসা
রর কাযালয়, 

িঝনাইদহ সদর

01739-
000412

১৬ জনাব মা: আ ল 
কালাম

ভার া  কমকতা ভার া  কমকতার 
কাযালয়, িঝনাইদহ 
সদর এলএসিড

01711579026

১৭ জনাব মা: বশীর আল 
হলাল

ি ি পাল অিফসার অ ণী াংক িল. 
হামদহ শাখা, 
িঝনাইদহ

01713253983

১৮ জনাব মা: জিহ ল 
ইসলাম

অিফস সহকারী কাম-
কি উটার া িরক

উপেজলা 
খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িঝনাইদহ 
সদর

01770382604

১৯ জনাব মা: জািহ ল 
ইসলাম

সহকারী উপ-ভার া  
কমকতা

ভার া  কমকতার 
কাযালয়, িঝনাইদহ 
সদর এলএসিড

01933497121

২০ জনাব মাহা ল আলম উপ-সহকারী িষ 
কমকতা

উপেজলা িষ অিফসা
রর কাযালয়, যেশার 

সদর, যেশার

01718834326

২১ জনাব মা: 
আশরা ামান

ভার া  কমকতা ভার া  কমকতার 
কাযালয়, যেশার সদর 
এলএসিড, যেশার

01717666497

২২ জনাব স য় দাস িসিনয়র ি ি পাল 
অিফসার

অ ণী াংক িল., রল 
বাজার শাখা, যেশার

01717044999

. ৭



২৩ জনাব মা: গালাম 
র ানী

অিফস সহকারী কাম-
কি উটার া িরক

জলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, যেশার

01916875393

২৪ জনাব মা: আ র 
রা াক

সহকারী উপ-খা  
পিরদশক

ভার া  কমকতার 
কাযালয়, যেশার সদর 
এলএসিড, যেশার

01716407351

াচ নং- ০৬
তািরখঃ ১২ নেভ র ২০১৯ ২০১৯ (এক িদন াপী িশ ণ কমশালা)
সময়ঃ সকাল ০৯.০০ হেত িবকাল ০৫.০০ ঘ কা

ানঃ কি উটার াব, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা (৭ম তলায়)।

ঃঃ   নংনং কমকত াকমকত া//কমচারীেদরকমচারীেদর  
ন ামন াম

পদ িবপদ িব কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র

১১ জনাব মা: আশরা ল 
আলম

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর দ র, ঢাকা। ০১৭১২-৬৭৪০২৮

২ জনাব মা: জিহ ল 
ইসলাম খান

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর 
দ র, গাজী র।

০১৭১৫-২১৯৮৬৩

৩ জনাব মাঃ জাহা ীর 
আলম

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর 
দ র, ময়মনিসংহ।

০১৭১২-৫৫১৬৯১

৪ জনাব মাঃ আ -
ওয়ািজউর রহমান

জলা খা  িনয় ক 
(ভার া )

জলা খা  িনয় েকর 
দ র, জামাল র।

০১৭১৭-৪২৬৬৩৬

৫ জনাব বীর নাথ 
চৗ রী

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর 
দ র, া নবাড়ীয়া।

০১৭২৩-৭৭৯১৪৮

৬ জনাব এস.এম. 
কায়ছার আলী

জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর দ র, িম া। ০১৭১১-১৮১৪৭৭

৭ জনাব মাঃ আব স 
ছালাম

জলা খা  িনয় ক 
(ভার া )

জলা খা  িনয় েকর দ র, হিবগ । ০১৭০০-৬৯০৬৮৭

৮ জনাব িব ব চ  দাস জলা খা  িনয় ক 
(ভার া )

জলা খা  িনয় েকর 
দ র, মৗলভীবাজার।

০১৭১২-৬৩৯০৪৯

৯ জনাব শাখাওয়াত 
হােসন েবল

উপেজলা িনবাহী কমকতা উপেজলা িনবাহী কমকতার 
কাযালয়,হিবগ ।

০১৭৩০৩৩১১৪৩

১০ জনাব শির ল ইসলাম উপেজলা িনবাহী অিফসার উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মৗলভীবাজার সদর

০১৭৩০৩৩১০৭০

১১ জনাব কা  ধর উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
হিবগ  সদর।

০১৭৩৭৬১৯৭১০

১২ জনাব ত কাি  দ উপেজলা িষ কমকতা উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
মৗলভীবাজার সদর

০১৭০০৭১৬১০৫

১৩ জনাব মাঃ আব ছ 
ছালাম

উপেজলা খা  িনয় ক উপেজলা খা  িনয় কর 
কাযালয়,হিবগ  সদর।

০১৭০০৬৯০৬৮৭

১৪ জনাব িব ব চ  দাস উপেজলা খা  িনয় ক উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
মৗলভীবাজার সদর

০১৭১২৬৩৯০৪৯

১৫ জনাব মাঃ সাই া উপ-সহকারী িষ কমকতা উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
হিবগ  সদর।

০১৬১৭৫৪১৮৪৮

১৬ জনাব আল আিম ল 
ইসলাম ইয়া

খা  পিরদশক ভার া  কমকতার কাযালয়,হিবগ  
সদর।

০১৭১৬৮৭০২৪৮

১৭ জনাব মাঃ জামাল 
উি ন

অিফসার সানালী াংক িলঃ হিবগ  শাখা। ০১৭৯১৫৪১০৪৫

. ৮



১৮ জনাব শাহ মাহা দ 
আলী

অিফস সহকাির কাম 
কি উটার া িরক

উপেজলা খা  িনয় কর 
কাযালয়,হিবগ  সদর।

০১৭১৭০২০১৭৩

১৯ জনাব িব ব বিণক সহকাির উপ-খা  
পিরদশক

ভার া  কমকতার কাযালয়,হিবগ  
সদর।

০১৭৭৯৭৮০৫৫৫

২০ জনাব মলয় চ  দব উপসহকারী িষ কমকতা উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, 
মৗলভীবাজার সদর

০১৭১৪৭০৫৭৩৬

২১ জনাব মাহা দ 
িহ র রহমান

ভার া  কমকতা ভার া  কমকতার কাযালয়, 
মৗলভীবাজার সদর এলএসিড

০১৭২০৫৯১০৬৯

২২ জনাব হাসেন মাবারক িসিনয়র অিফসার অ ণী াংক িলঃ, মৗলভীবাজার 
ধান শাখা, মৗলভীবাজার

০১৭৭৭৩০২২৪১

২৩ জনাব স য় মার 
িসংহ উপ-খা  পিরদশক উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 

মৗলভীবাজার সদর ০১৭২২২৯৩৭২২

২৪ জনাব রিবন ম উপ-খা  পিরদশক ভার া  কমকতার কাযালয়, 
মৗলভীবাজার সদর এলএসিড

০১৭১৯৮৯৬২৭৯

২। উ  কমশালায় মহাপিরচালক, খা  অিধদ র ল ব  উপ াপন করেবন। এছাড়াও কমশালা পিরচালনায় িনে া
কমকতা ও কমচারীগণ দািয়  পালন করেবনঃ

ঃঃ   
নংনং

স ালকস ালক   কমকত ারকমকত ার  
ন ামন াম পদবীপদবী কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র দ ািয়দ ািয়

১ জনাব ম র আলম িসে ম এনািল কি উটার 
নটওয়াক ইউিনট, 

খা  অিধদ র, 
ঢাকা। 

০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫
sys@dgfood.gov.bd

স ালক

২ (ক) তািন ল বারী িসিনয়র টকিনক াল 
শািল  

(সফটওয় ার ও ই-
সািভস), 

সাট শি শালীকরণ 
ক

বাংলােদশ 
কি উটার কাউি ল

০১৫৫২-৩০৮২৪৫ আেলাচক
“িডিজটাল 

খা শ  সং হ 
ব াপনা ও 

ষেকর অ াপ”-
র বহার িবিধ 

স েক স ক 
ধারনা দান 

করেবন।

(খ) মাহা াদ 
আিসফউি ন    

অ াি েকশান 
ডেভলপার (ই-সািভস)

০১৯১১-৭২১৩৮৮

(গ) আ ল কােদর 
িজলানী 

অ াি েকশান 
ডেভলপার (ই-সািভস)

০১৭২৩-৫০৪১৪৬

ঃঃ  
নংনং

সহ ায়কসহ ায়ক  কমচার ীরকমচার ীর   
নামনাম পদিবপদিব কম লকম ল মাবাইলমাবাইল   ন রন র দ ািয়দ ািয়

৩ জনাব শংকর চ  
রায় 

অিফস সহকারী 
কাম-কি উটার 

া িরক

কি উটার নটওয়াক 
ইউিনট, খা  
অিধদ র, ঢাকা। 

০১৯১৩-৫৮৮৯৮৭
sdgfood2014@gmail.
com

সহায়ক 
কমচারী

৪ জনাব মাঃ এনােয়ত 
কিরম

িনরাপ া হরী কি উটার নটওয়াক 
ইউিনট, খা  
অিধদ র, ঢাকা। 

০১৭২১-৮৩০৫০৪

৩। কমশালায় মেনানীত অংশ হণকারীগণেক   িনধািরত তািরেখ সকাল ০৯.০০ টার মে  খা  অিধদ েরর
িশ ণ িবভােগর কি উটার াব-এ উপি ত হেয় িরেপাট করেত হেব এবং িবকাল ০৫.০০ অথবা িশ ণ

শেষ ান করেত হেব।  উ  কমশালার িবষেয় কান িনেদশনা েয়াজন হেল জনাব জনাব ম র আলম,
িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা-এর মাবাইল নং- ০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫,
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ফান নং-০২-৪৭১১০৬৯৮এবং অ া  যাবতীয় েয়াজেন জনাব শংকর চ  রায়, অিফস সহকারী কাম-
কি উটার া িরক, কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা-এর মাবাইল নং-
০১৯১৩-৫৮৮৯৮৭ ত যাগােযাগ করা যেত পাের। 

           ৪। অংশ হণকারীগণ িবিধ মাতােবক এ এবং িডএ ভাতা া  হেবন এবং তা িনজ িনজ কম ল হেত            
      উে ালন করেবন।

এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ। 

িবতরণিবতরণ   ওও  কাযােথঃকাযােথঃ
িশ ণাথ  জনাব  .............................................................

..............................................................।

৩১-১০ -২০ ১৯

িবতরণ : সদয় অবগিত ও কাযােথ ( জ তার তািলকা
অ সাের নয়)◌ঃ
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৩) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ 
কি উটার কাউি ল, “িডিজটাল খা শ  সং হ ব াপনা 
ও ষেকর অ াপ”- র িবষেয় সা ক ধারণা দােনর 

িতিনিধ রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৪) অিতির  সিচব , অভ রীন সং হ শাখা, খা  ম ণালয়
৫) অিতির  সিচব , অভ রীন সং হ শাখা, খা  ম ণালয়
৬) অিতির  সিচব, স সারণ অিধশাখা, িষ ম ণালয়, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হণ িনি ত করার 
জ  অ েরাধ করা হেলা।
৭) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, িষ 
ম ণালয়
৮) সিচব, জলা ও মাঠ শাসন অিধশাখা, মি পিরষদ 
িবভাগ, মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হণ 
িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৯) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
১০) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, িষ 
ম ণালয়
১১) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
১২) ধান িহসাবর ণ কমকতা, খা  ও েযাগ ব াপনা 
ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা।
১৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

ম র আলম
িসে ম এনািল
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দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, গাজী র, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা 

শাসেকর কাযালয়, জামাল র, মেনানীত কমকতাগণেক 
কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ করা 
হেলা।
১৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িম া, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
২০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ভালা, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
২১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নও া, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
২২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
২৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, রং র, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
২৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িদনাজ র, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
২৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
২৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, যেশার, 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
২৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয় , হিবগ , 
মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেনর িনেদশনা 

দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
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২৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, 
মৗলভীবাজার, মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় 

অংশ হেনর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা।
২৯) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৩০) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৩১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, রাজশাহী
৩২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, বিরশাল
৩৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, চ াম
৩৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, ঢাকা
৩৫) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, রং র
৩৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িসেলট
৩৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয,় লনা
৩৮) সহকাির/ ড  জনােরল ােনজার, আ িলক 
কাযালয়/ি ি পাল অিফস,  সানালী/অ ণী াংক িলিমেটড 
..........................., মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় 
অংশ হণ িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৩৯) জলা খা  িনয় ক, ……………..
…………….।
৪০) জলা খা  িনয় ক, ……………..
…………….।
৪১) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ……………..
…………….।
৪২) উপেজলা িনবাহী কমকতা, ……………..
…………….।
৪৩) উপেজলা খা  িনয় ক, ……………..
…………….।
৪৪) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, ……………..
…………….।
৪৫) ব াপক, সানালী ংক িলিমেটড, 
……………..…………….।
৪৬) উপেজলা িষ কমকতা, ……………..
…………….।
৪৭) ব াপক, অ ণী ংক িলিমেটড, ……………..
…………….।
৪৮) ভার া  কমকতা, …………. খা  দাম, 
……………..…………….।
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৪৯) অিফস কিপ।
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