গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
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কি উটার নটওয়াক ইউিনট
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২ আি ন ১৪২৭
তািরখ:
১৭ সে র ২০২০
আস আমন ২০২০-২১ মৗ েম কৃষেকর িনকট থেক ধান সং হ কায েম “কৃষেকর অ াপ"
৪০িট উপেজলায় বা বায়েনর জ সংি কমকতা/কমচারীগণেক িশ ণ দান সে ।
খাদ ম ণালেয়র ০২/০৯/২০২০ তািরেখর ৩০১নং ারক।

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.২৩৮
িবষয়:
সূ :

উপযু িবষেয়র ি েত জানােনা যাে য, সূ
ারেকর আস আমন ২০২০-২১ মৗ েম কৃষেকর িনকট
থেক ধান সং হ কায েম “কৃষেকর অ াপ”িট আরও ৪০িট উপেজলায় বা বায়েনর লে আগামী
২০/০৯/২০২০ তািরখ ৩০/০৯/২০২০ তািরখ পয ১৪িট ব ােচ জুম অ ােপর মাধ েম িশ ণ অ ােনর াব
অ েমািদত করা হয়। স মাতােবক উ
িশ েণর অংশ িহেসেব ২০/০৯/২০২০ তািরখ রাজ-বিরবার
সকাল-৯:৩০টা হেত িবকাল-৫:০০ পয ব াচ-০১ ও ব াচ-০২ িশ ণ অ ি ত হেব।
ব াচ নং- ০১ ও ব াচ নং- ০২
তািরখ: ২০ সে র ২০২০ (এক িদনব াপী িশ ণ)
সময়: সকাল ০৯:৩০ হেত িবকাল ৫:০০ টা
ান:
িনজ িনজ কম ল।
ক. ব াচ নং-০১ এর মেনানীত িশ ণাথীর তািলকা:
জলা/উপ:নং
িশ ণাথীর নাম পদবী
কাযালেয়র নাম
মাবাইল নং
জলার নাম
১
মাঃ মাইন উি ন জলা খাদ
জলা খাদ িনয় েকর কাযালয়, ১৭২০১৩৩৭০৪
িনয় ক
নারায়ণগ
২
া সরকার
উপেজলা
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর ১৭০৮৪৪২২৬৮
িনবাহী
কাযালয়, ব র, নারায়ণগ
অিফসার
৩
ফরহানা লতানা উপেজলা কৃিষ উপেজলা কৃিষ অিফসােরর
১৭২৭০০০৯২৫
কমকতা
কাযালয়, ব র, নারায়ণগ ।
৪
নাইয়া রা র
উপেজলা খাদ উপেজলা খাদ িনয় েকর
১৭৬০০৯২২২০
িনয় ক
কাযালয়, ব র, নারায়ণগ ।
৫
আসমা উল হাসনা ম ােনজার
নারায়ণগ িসএসিড, ব র,
১৭১২৮০৭৯৭৪
(িসএসিড)
নারায়ণগ
৬
আবুল কালাম
জখািন দ েরর জলা খাদ িনয় েকর কাযালয়, ১৭২১৬৩৯৮৩৩
০১ কমচারী
নারায়ণগ
৭
মাঃ গালাম
উখািন দ েরর উপেজলা খাদ িনয় েকর
১৬৭৬৭৯৯৭০৯
িকবিরয়া
০১ কমচারী
কাযালয়, ব র, নারায়ণগ ।
আিরফ মাহা দ িসএসিড
নারায়ণগ িসএসিড, ব র,
১৯১২২৩৮৮০৯
নারায়ণগ ৮
দ েরর ০১
নারায়ণগ
ব র
কমকতা
১

৯

১০

১১

১২

১৩
১৪

১৫
১৬
১৭
মু ীগ
সদর

১৮
১৯
২০

২১

আ ুল বােতন খান গাডাউন
ইনচাজ
(িসএসিড)
মাঃ িগয়াস উি ন গাডাউন
খান
ইনচাজ
(িসএসিড)
মাঃ দেলায়ার
গাডাউন
হােসন
ইনচাজ
(িসএসিড)
সিলম সরকার
গাডাউন
ইনচাজ
(িসএসিড)
পারেভজ ভূইয়া
জনাব বােয়ত
উপেজলা
হায়াত িশপলু
িনবাহী
অিফসার
জনাব হািববা
উপেজলা কৃিষ
নাসিরন
কমকতা
জনাব মাঃ মায়ূন উপেজলা খাদ
কিবর
িনয় ক
জনাব মাহা দ
ভার া
নূের আলম
কমকতা
মজুমদার
(এলএসিড)
জনাব মাহা দ
কািরগরী খাদ
জামাল হােসন
পিরদশক
জনাব মাঃ মন উপ-খাদ
শা
পিরদশক
জনাব মাঃ
সহকারী উপআিম ল ইসলাম খাদ পিরদশক
িদলীপ চ

ভৗিমক -

নারায়ণগ িসএসিড, ব র,
নারায়ণগ

১৬৮৩৫৪৬৮০৮

নারায়ণগ িসএসিড, ব র,
নারায়ণগ

১৭২০০২০৪০৬

নারায়ণগ িসএসিড, ব র,
নারায়ণগ

১৮১৪১৩৩৫৯৫

নারায়ণগ িসএসিড, ব র,
নারায়ণগ

১৯২২৭৮৩৮১৮

সানালী ব াংক িলঃ, মদনগ
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়, মু ীগ সদর।

১৭৭৭১৭১৭৬৫
01712786481

উপেজলা কৃিষ অিফসােরর
01770914067
কাযালয়, মু ীগ সদর।
উপেজলা খাদ িনয় েকর
01521569010
কাযালয়, মু ীগ সদর।
ভার া কমকতার কাযালয়, 01749102701
কাটাখালী এলএসিড, মু ীগ ।
জলা খাদ িনয় েকর কাযালয়, 01739666694
মু ীগ ।
উপেজলা খাদ িনয় েকর
01817012739
কাযালয়, মু ীগ সদর।
সংর ণ ও চলাচল কমকতার 01911166531
কাযালয়, িমরকািদম এলএসিড1
সানালী ব াংক িল:,িরকাবী
01911049611
বাজার শাখা, মু ীগ ।

খ. ব াচ নং-০২ এর মেনানীত িশ ণাথীর তািলকা:
জলা/উপঃ নং
িশ ণাথীর নাম পদবী
জলার নাম
ফিরদপুর
১
জনাব মা:
সহকারী খাদ
সািহদার রহমান িনয় ক
২
জনাব মা: মা ম উপেজলা িনবাহী
রজা
অিফসার
৩
৪

জনাব আবুল
বাসার িময়া
জনাব মা:
হা নার রিশদ

উপেজলা কৃিষ
কমকতা
উপেজলা খাদ
িনয় ক
২

কাযালেয়র নাম
জলা খাদ িনয় েকর
কাযালয়, ফিরদপুর
উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়,
ফিরদপুর সদর
উপেজলা কৃিষ কমকতার
কাযালয়, ফিরদপুর সদর
উপেজলা খাদ িনয় েকর
কাযালয়, ফিরদপুর সদর

মাবাইল নং
01720033094
01701670024

01712192029
01716676704

৫
৬
৭
৮
৯
মাদারীপুর

১০
১১
১২
১৩
১৪

১৫

১৬
১৭
১৮

১৯

২০
২১
গাপালগ

২২
২৩

২৪

জনাব শখ
িজক ল আলম
জনাব মাহা দ
আফজাল হােসন
জনাব মা:
জাহা ীর আলম
জনাব বুেলট
বরাগী
মা: ফরহাদ
ইসলাম
মা: সফাউর
রহমান
মা: সাইফুি ন
িগয়াস
মা: খাকন
উ ামান
িব ুপদ মজুমদার

সংর ণ ও চলাচল অি কাপুর এলএসিড,
কমকতা
ফিরদপুর।
খাদ পিরদশক
জলা খাদ িনয় েকর
কাযালয়, ফিরদপুর
অিডটর
জলা খাদ িনয় েকর
কাযালয়, ফিরদপুর
খাদ পিরদশক
অি কাপুর এলএসিড,
ফিরদপুর।
িসিনয়র অিফসার সানালী ব াংক িল:,
ফিরদপুর কেপােরট শাখা
জলা খাদ িনয় ক জলা খাদ িনয় েকর
কাযালয়, মাদারীপুর।
উপেজলা িনবাহী উপেজলা িনবাহী কমকতার
কমকতা
কাযালয়, মাদারীপুর সদর।
উপেজলা কৃিষ
উপেজলা কৃিষ কমকতার
কমকতা
কাযালয়, মাদারীপুর সদর।
উপেজলা খাদ
উপেজলা খাদ িনয় েকর
িনয় ক
কাযালয়, মাদারীপুর সদর।
মাহা দ রােশদ ভার া
ভার া কমকতার
উ ামান খান
কমকতা(এলএসিড) কাযালয়, মাদারীপুর সদর
এলএসিড
মা: আল আিমন ভার া
ভার া কমকতার
কমকতা(এলএসিড) কাযালয়, চরমুগিরয়া
এলএসিড, সদর।
আব র রা াক
ধান সহকারী
জলা খাদ িনয় েকর
কাযালয়, মাদারীপুর।
মা: মিজবুর
সহকারী উপ খাদ উপেজলা খাদ িনয় েকর
রহমান
পিরদশক
কাযালয়, মাদারীপুর সদর।
তুষার িব াস
উপ খাদ পিরদশক ভার া কমকতার
কাযালয়, চরমুগিরয়া
এলএসিড, সদর।
শা দাস
সহকারী উপ খাদ ভার া কমকতার
পিরদশক
কাযালয়, মাদারীপুর সদর
এলএসিড
মা:
অ ণী ব াংক, িনউ মােকট
আসা
ামান
শাখা
মা: মিফজ উি ন
সানালী ব াংক িল:,
চরমুগিরয়া শাখা
মাঃ সফাউর
জলা খাদ িনয় ক জলা খাদ িনয় েকর
রহমান
দ র,
মাঃ সািদ র
উপেজলা িনবাহী উপেজলা িনবাহী
রহমান
অিফসার
অিফসােরর কাযালয়,
গাপালগ সদর
উপেজলা কৃিষ
উপেজলা কমকতার
কমকতা
কাযালয়, গাপালগ সদর
৩

01716232050
01713594689
01713568871
01760789967
01716385516
১৭২৩-০৯৬৪৫৫
১৭৩৩৩৫১৪২১
১৭২৪৯৩৯২০৭
১৭১৮১৩৬২৮২
১৭১০৩২৩৭৮৪

১৯১৭০১৮৭০০

১৭৩১১৮৭৬৯৯
১৭৫৪৪৯৬০৮৩
১৭১৩৫৭৪২৪৫

১৯১৪৮০১১৪০

১৯৭৪৭১২৪৮৪
১৭১৩২০৬৮৫০
01723096455
১৭১৫১২৭৪৪৫

১৭২৮৯৮৬২৮০

২৫
২৬

২৭

শহী

াহ

উপেজলা খাদ
িনয় ক
আিম ল ইসলাম ভার া কমকতা

২৮

জগৎ জ ািত
িব াস
ীপ র ম ডল

কািরগরী খাদ
পিরদশক
খাদ পিরদশক

২৯

পলাশ হালদার

সহকারী উপ-খাদ
পিরদশক

৩০

মাঃ শাহী র
রহমান

িন বিণত কমকতাগণ উ
:নং
কমকতার
নাম
১.
জনাব
তািনমুল
বারী

িশ ণ পিরচালনা করেবন:পদবী
মাবাইল নং

উপেজলা খাদ িনয় েকর
দ র, গাপালগ সদর
ভার া কমকতার
কাযালয়, গাপালগ সদর
খাদ দাম
জলা খাদ িনয় েকর
দ র, গাপালগ
উপেজলা খাদ িনয় েকর
দ র, গাপালগ সদর
ভার া কমকতার
কাযালয়, গাপালগ সদর
খাদ দাম
সানালী ব াংক িলঃ,
গাপালগ
ধান শাখা

িশ ণ ব াচ meeting id

১৯১২৮৯১৯৩৪
১৭১৬৪৪৬৩৪৬

১৭১৬৫২৩৯৭৪
১৭৩০১৯২৫১১
১৭৪৬৪৯০৩৩০

১৮৮৮৫৮৬৩২

passcode

িসিনয়র
০১৫৫২৩০৮
94352296734
261427
টকিনক াল ২৪৫
শািল
(সফটওয় ার
ও ই-সািভস)
২.
মাঃ আ ুল অ াি েকশন ০১৭২৩৫০৪ ব াচ-০১
কােদর
ডেভলপার(ই ১৪৬
িজলানী
-সািভস)
৩.
মাঃ আলমাশ অ াি েকশন ০১৭২৩৫৬৭
আলম
ডেভলপার(ই ৩৯৪
-সািভস)
৪.
মাহা দ
অ াি েকশন ০১৯১১৭২১৩
86119061926
330910
আিসফ
ডেভলপার(ই ৮৮
উি ন
-সািভস)
৫.
এ ক এম
অ াি েকশন ০১৭১০৯৬০
গালাম
িসিকউিরিট ৭৬২
ব াচ-০২
সারওয়ার
ম ােনজার (ইসািভস)
৬.
সিম
কায়ািলিট ০১৭১৫২৯৭
সরকার
অ া ের
৫২২
মেনানীত অংশ হণকারীগণ িনধািরত ২০/০৯/২০২০ তািরখ সকাল ৯:৩০ ঘিটকায় Zoom অ াপস িদেয়
উপেরা ছেক দ meeting id ও passcode এর মাধ েম িশ েণ অংশ হণ করেবন।
উ
িশ েণর িবষেয় কান িনেদশনার েয়াজন িনেমা কমকতাগেণর যাগােযাগ করা যেত পাের:
১. জনাব ম ুর আলম, িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ অিধদ র, ঢাকা এর মাবাইল
নং-০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫, ফান নং-০২-৪৭১১০৬৯৮;
২. জনাব মা: মা ািক র রহমান, উপেজলা খাদ িনয় ক, সংযুি : কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ
৪

অিধদ র, ঢাকা-এর মাবাইল নং-০১৭৭৭-৩৬৯৬৪৫;
৩. জনাব তািনমুল বারী, িসিনয়র টকিনক াল
শািল (সফটওয় ার ও ই সািভস), সাট শি শালীকরণ
ক , বাংলােদশ কি উটার
কাউি ল, ঢাকা এর মাবাইল নং-০১৫৫২-৩০৮২৪৫; অথবা িশ কগণ।
উ
িশ ণ পিরচালনাকারী িশ কগণ ও অংশ হণকারী িশ ণাথীগণ সরকাির িবিধ মাতােবক ভাতািদ া
হেবন।
এমতাব ায়, কৃষেকর অ াপস িশ েণ মেনানীতগণেক িনজ িনজ কম ল হেত যথাসমেয় Zoom অ ােপস
মাধ েম আেলাচ িশ েণ অং হেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ হেলা।
এেত মহাপিরচালক, খাদ অিধদ র এর অ েমাদন রেয়েছ।
[িব: : ক. উপেরা meeting id: ও passcode: এর মাধ েম িশ েণ অংশ হণ করার যােব; ও
খ. িশ ণাথীগণ িনজ িনজ নাম ও পদবী িলেখ িশ েণ অংশ হণ করেবন।]
িবতরণ ও কাযােথ:
িশ ণাথী জনাব ……………………………………..
……………………………….…….।

১৭-৯-২০২০
ম ুর আলম
িসে ম এনািল

িবতরণ :
১) সিচব, খাদ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খাদ অিধদ র
৩) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র,
বাংলােদশ কি উটার কাউি ল
৪) পিরচালক (অিতির দািয় ), শাসন িবভাগ,
খাদ অিধদ র
৫) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খাদ অিধদ র
৬) পিরচালক, ডাটা স টার ও ক পিরচালক, সাট
শি শালীকরণ ক , বাংলােদশ কি উটার
কাউি ল
৭) আ িলক খাদ িনয় ক, আ িলক খাদ িনয় েকর
কাযালয়, ঢাকা
৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়,
গাপালগ
৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়,
নারায়ণগ
১০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়,
মুি গ
১১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়,
ফিরদপুর
১২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়,
মাদারীপুর
৫

১৩) জনাব তািনমুল বারী , িসিনয়র টকিনক াল
শািল (সফটওয় ার ও ই-সািভস), বাংলােদশ
কি উটার কাউি ল
১৪) জলা খাদ িনয় ক, জলা খাদ িনয় েকর
কাযালয়, গাপালগ
১৫) জলা খাদ িনয় ক, জলা খাদ িনয় েকর
কাযালয়, জলা খাদ িনয় েকর কাযালয়,মাদারীপুর
১৬) জলা খাদ িনয় ক (অিতির দািয় ), জলা
খাদ িনয় েকর কাযালয়,মুি গ
১৭) জলা খাদ িনয় ক, জলা খাদ িনয় েকর
কাযালয়,নারায়ণগ
১৮) জলা খাদ িনয় ক (ভার া ), জলা খাদ
িনয় েকর কাযালয়, ফিরদপুর
১৯) জলা িহসাবর ণ কমকতা, জলা িহসাব র ণ
অিফস, ফিরদপুর
২০) জলা িহসাবর ণ কমকতা, নারায়গ
২১) জলা িহসাবর ণ কমকতা, মুি গ
২২) জলা িহসাবর ণ কমকতা, গাপালগ
২৩) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা,
.........................

৬

