
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

কি উটার নটওয়াক ইউিনট

গত ১৯/০৮/২০১৯ তািরেখ অ ি ত ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর ইেনােভশন েমর ১ম সভার কায িববরণী

সভাপিত আ াহ আল মা ন 
 পিরচালক, চসসা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।

সভার তািরখ ১৯ আগ , ২০১৯ ি .
সভার সময় সকাল: ১১.০০ ঘ কা, সামবার।

ান সভাক , খা  অিধদ র, ঢাকা।
উপি িত পিরিশ  'ক' ত দয়া হল।
পিরিশ  'ক'
সভায় উপি ত  সদ েদর নােমর তািলকা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) তপন মার দাস, ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
২) জনাব ম র আলম, িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) জনাব মাঃ আ স সালাম, অিতির  পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা। 
 ৪)  জনাব মাঃ আিম ল এহসান, উপ-পিরচালক, সং হ িবভাগ ও সদ ।
 ৫)  জনাব মাহা দ আ া ামান, জলা খা  িনয় ক, িদনাজ র।
 ৬)  জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, জলা খা  িনয় ক, ব ড়া।
 ৭)  জনাব মাঃ হা ন আর রশীদ, মহাপিরচালেকর একা  সিচব, খা  অিধদ র, ঢাকা।
 ৮)  জনাব এন.এম. রিফ ল আলম , উপেজলা খা  িনয় ক, উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, টা াইল সদর, টা াইল।
 ৯)  জনাব মাঃ িনয়া ল হক, উপেজলা খা  িনয় ক , উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, উ াপাড়া, িসরাজগ ।
 ১০) জনাব এস.এম. তাহিস ল হক, জলা খা  িনয় ক, ভালা।
১১)  জনাব মা: হাসান আলী িময়া, উপেজলা খা  িনয় ক, উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, ভা কা, ময়মনিসংহ অিতির  দািয়ে  ি শাল উপেজলা, ময়মনিসংহ।
 ১২)  জনাব মাঃ আ ল আনছার, অিফস সহকারী কাম-কি উটার া িরক পে  জনাব মাঃ আসা ল হক, উপেজলা খা  িনয় ক, কালীগ , িঝনাইদহ। 
 ১৩)  জনাব িবনা পারভীন, উপেজলা খা  িনয় ক, নলিছ , ঝালকা । ম-০৭
 ১৪)  জনাব তৗিফক-ই-এলাহী, এ আর ও, িড -১, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
 ১৫)  জনাব আ াহ িহ  শাফ ী, এ আর ও, িড -৪, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
 ১৬)  জনাব হামা র রহমান সরকার, উপেজলা খা  িনয় ক, িবরল, িদনাজ র। 
 ১৭)  জনাব মাঃ িমজা র রহমান, উপেজলা খা  িনয় ক, িবরাম র, িদনাজ র। 
 
 ২।             সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অতঃপর িতিন আেলাচ চী অ যায়ী সভার কায ম উপ াপন করার জ  িসে ম
এনািল েক আহবান জানান। জনাব ম র আলম, িসে ম এনািল  সভায় আেলাচ  িবষয়স হ উপ াপন কেরন। সভায় িবিভ  িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। সভার
আেলাচনা ও িস া স হ িন পঃ

 
ঃঃ   নংনং িবষ য়িবষ য় আ েলাচনাআ েলাচনা িস ািস া ব া ব ায় নকার ীব া ব ায় নকার ী
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১। ৪.১ উ াবন ও সবা 
সহিজকরণ িবষেয় 
এক িদেনর কমশালা/ 
সিমনার

এক িদন ও ই িদেনর কমশালােক একাধাের িতন িদেন বা বায়ন করার 
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। আেলাচনা মাতােবক িত  কমশালায় 
এ আইেয়র একজন ও খা  অিধদ েরর ইেনােভশন েমর একজন 
সদ  িরেসাস পাসন িহেসেব কমশালা পিরচালনা করার িবষেয় 
ইেনােভশন েমর সভাপিত মেহাদয় পরামশ দান কেরন। সভায় এ 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা পর কমশালার আেয়াজেনর তািরখ ও 
স নয়কারী ইেনােভশন েমর ০২ জন কমকতােক মেনানয়ন দয়ার 
জ  িস া  হয়। সম য়কারীগণ ০৩ িদেনর কমশালার ভ  িনবাচন 
করেবন এবং কমশালা আেয়াজেন যাবতীয় দািয়  পালন করার 
িবষেয়ও সভায় আেলাচনা হয়। ইেতা েব য ১৪  জলার উ াবনী 

িশ ণ স  হেয়েছ সই জলা েলা তীত অবিশ  ৫০  জলার 
কমকতােদর ম  হেত ০৩ জন কের ( জলা খা  িনয় ক, উপেজলা 
খা  িনয় ক, খা  পিরদশক) ম গঠন কের কমশালা আেয়াজন 
করেত হেব। উ  কমশালা আেয়াজেনর েবই িত জলা হেত উ াবনী 
আইিডয়া রেনর জ  প  িদেত হেব। া  উ াবনী আইিডয়াস হ 
ইেনােভশন েমর সদ গণ যাচাই বাছ াই কের কমশালার জ  
কমকতােদর মেনানয়ন ড়া  করার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা 
হয়। 

(ক) এক িদন ও ই 
িদেনর কমশালােক 
একাধাের িতন িদেন 
বা বায়ন করেত  হেব;

(খ) িত  কমশালায় 
এ আইেয়র একজন ও 
খ া  অিধদ েরর 
ইেনােভশন েমর 
একজন সদ  িরেসাস 
পাসন িহেসেব 
কমশালা পিরচালনা 
করেবন;

(গ) থম ০৩ িদেনর 
কমশালা  ২৬-২৮ 
অে াবর, ২০১৯ 
ত ািরেখ  আেয়াজন 
করেত  হেব। 
স নয়কারী িহেসেব 
দািয়  পালন করেবন 
জনাব মাহা দ 
আিম ল এহসান, উপ-
পিরচালক (িডিডও), 
িহসাব ও অথ িবভাগ, 
খ া  অিধদ র, ঢ াকা। 

(ঘ) ি ত ীয় ০৩ িদেনর 
কমশালা  ০২-০৪ 
মাচ, ২০২০ ত ািরেখ  
আেয়াজন করেত  হেব। 
স নয়কারী িহেসেব 
দািয়  পালন করেবন 
জনাব মাঃ আ স 
সালাম, অিত ির  
পিরচালক, সং হ 
িবভাগ, খ া  অিধদ র, 
ঢ াকা। 

(ঙ) সম য়কারীগণ 
উপেরা   ০৩ 
িদেনর কমশালার ভ  
িনবাচন করেবন এবং 
কমশালা আেয়াজেন 
যাবত ীয় দািয়  পালন 
করেবন।

(চ) ১৪  জলার 
উ াবনী িশ ণ 
স  হেয়েছ সই 
জলা েলা ত ীত  
অবিশ  ৫০  জলার 
কমকতােদর ম  হেত  
০৩ জন কের ( জলা 
খ া  িনয় ক, 
উপেজলা খ া  
িনয় ক, খ া  
পিরদশক) ম গঠন 
কের কমশালা 
আেয়াজন করেত  হেব।

জনাব মাহা দ 
আিম ল এহসান, উপ-
পিরচালক (িড িডও), 
িহসাব ও অথ িবভাগ, 
খা  অিধদ র, ঢাকা। 

ও

জনাব মাঃ আ স 
সালাম, অিতির  
পিরচালক, সং হ 
িবভাগ, খা  অিধদ র, 
ঢাকা। 

২। ৪.২ উ াবেন স মতা 
ি র লে  ই িদেনর 
িশ ণ 

আেয়াজন-৬০ জন। 
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(ছ) উ  কমশালা 
আেয়াজেনর েবই িত  
জলা হেত  উ াবনী 
আইিডয়া রেনর জ  
প  িদেত  হেব। 

(জ) া  উ াবনী 
আইিডয়াস হ 
ইেনােভশন েমর 
সদ গণ যাচাই বাছাই 
কের কমশালার জ  
কমকতােদর মেনানয়ন 
ড়া  করেবন। 

ইেনােভশন ম

৩। ৪.৩ সবা সহিজকরেণ 
স মতা ি র লে  
ই িদেনর িশ ণ 

আেয়াজন -৬৪ জন।

সকল জলার কমকতােদর ম  হেত ০৩ জন কের ( জলা খা  িনয় ক, 
উপেজলা খা  িনয় ক, খা  পিরদশক) ম গঠন কের কমশালা 
আেয়াজন করেত হেব। কান কান সবা সহিজকরণ করা হেব স িবষেয় 
মাঠ পযায় হেত াব হণ করেত হেব এবং ইেনােভশন েমর 
সদ গণ াবস হ যাচাই বাছ াই কের কমশালার জ  কমকতােদর 
মেনানয়ন ড়া  করার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।

(ক) সকল জলার 
কমকতােদর ম  হেত 
০৩ জন কের ( জলা 
খা  িনয় ক, 
উপেজলা খা  
িনয় ক, খা  
পিরদশক) ম গঠন 
কের কমশালা 
আেয়াজন করেত হেব।

(খ) উ  কমশালা 
আেয়াজেনর েবই 

িত জলা হেত সবা 
সহিজকরণ াব 

রেনর জ  প  
িদেত হেব। 

(গ) া  সবা 
সহিজকরণ 

াবস হ ইেনােভশন 
েমর সদ গণ 

যাচাই বাছ াই কের 
কমশালার জ  
কমকতােদর মেনানয়ন 
ড়া  করেবন। 

(ঘ) পরবত  সভায় 
সবা সহিজকরেণর 
কমশালার তািরখ 
িনধারণ করা হেব। 

ইেনােভশন ম

৪। উ াবন তািলকা 
যাচাই বাছ াই কের 
০৩/১১/২০১৯ 
তািরেখর মে  ওেয়ব 
সাইেট কাশ।

িবিভ  িশ ণ হেত া  এবং মাঠ পযায় হেত া  ইেনােভশন 
তািলকাস হ যাচাই বাছ াই কের ড়া  তািলকা নয়ন ও ০৩/১১/২০১৯ 
তািরেখর মে  ওেয়ব সাইেট কােশর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

িবিভ  িশ ণ হেত 
া  এবং মাঠ পযায় 

হেত া  ইেনােভশন 
তািলকাস হ যাচাই 
বাছ াই কের ড়া  
তািলকা নয়ন ও 
০৩/১১/২০১৯ তািরেখর 
মে  ওেয়ব সাইেট 

কাশ করেত হেব। 

ইেনােভশন ম

ব ব  স  িরেসাট, টা াইল, সারা  িরেসাট, গাজী র ও মড ান ড  ােরজ েজ  অিফস, বাসী ক াণ ভবন,ঢাকা -এ অ ি ত ইেনােভশন কমশালা হেত া  
আইিডয়াস হ
৫। পাইকারী বসায়ীেদর 

জ  
খা শ  লাইেস  

দান।

জনাব মাঃ হাসান িময়া, উপেজলা খা  িনয় ক, িঝনাইদহ সদর, 
িঝনাইদহ অ  থাকার ফেল সভায় উপি ত হেত পােরনিন িবধায় 
পরবত  সভায় ার আইিডয়ার অ গিত স েক আেলাচনা হয়। 

পরবত  সভায় ার 
আইিডয়ার অ গিত 
স েক অবিহত করার 
জ  িস া  হয়। 

জনাব মাঃ হাসান িময়া, 
উপেজলা খা  িনয় ক, 
িঝনাইদহ সদর। 
মাবাইলঃ 
০১৭১১-৯৮৫৮০০

খা  
শ  িবিল িবতরণ 

ব া (আিথক খাত)

ইহা পযােলাচনা করা হল, পযােলাচনাে  ন ন ক  হেণর জ  
ইেনােভশন েমর সকল সদ  মতামত দান কেরন। সং হ কায েম 
িকভােব ষেকর তািলকা ণয়ন করা হেব স িবষেয় ইেনােভশন 
অিফসার মতামত দন। 

সং হ কায েম 
িকভােব ষেকর 
তািলকা ণয়ন করা 
হেব স িবষেয় 
কায ম হণ কের 
ইেনােভশন মেক 
অবিহত করেত হেব।

জনাব িবনা পারভীন, 
উপেজলা খা িনয় ক, 
নলিছ , ঝালকা । 
মাবাইল: 
০১৭২৪৪৯৭৫৩৬
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৬। খা  বা ব 
কম িচর ভা া 
কাড ।

ইহা পযােলাচনা করা হল, পযােলাচনাে  ন ন ক  হেণর জ  
ইেনােভশন েমর সকল সদ  মতামত দান কেরন।

ন ন উ াবন ক  
িডজাইন হণ কের 
ইেনােভশন েমর িনকট 

রণ করেবন। 

জনাব মাঃ হাসান 
আলী িময়া, উপেজলা 
খা  িনয় ক, ভা কা 
ময়মনিসংহ। 
মাবাইল: 
০১৭৩৩৩৩৮৯১৮

চাল সং েহর 
ি প  স াদন।

ইহা পযােলাচনা করা হল, পযােলাচনাে  ন ন ক  হেণর জ  
ইেনােভশন েমর সকল সদ  মতামত দান কেরন।

ন ন উ াবন ক  
িডজাইন হণ কের 
ইেনােভশন েমর িনকট 

রণ করেবন। 

জনাব এন.এম রিফ ল 
আলম, উপেজলা খা  
িনয় ক, টা াইল 
সদর, টা াইল।

মাবাইল: 
০১৭৩৩-১১৯৪৬৬

ি  ও িনরাপদ খা  
িবষয়ক সেচতনতা 
ি ।

াবনা  উপ াপেনর পর ইেনােভশন েমর সকল সদ  পযােলাচনা 
কেরন এবং মতামত দন য, খা  িবভােগর কায ম গতা গিতক 
ধারা থেক বিরেয় ইেনােভ ভ কায ম হণ করেত হেব ও খা  
অিধদ েরর কােজর আওতা বাড়ােত হেব। সই ি েকাণ থেক ি  ও 
িনরাপদ খা  িবষয়ক সেচতনতা ি  িবষয়ক ক  াবনা  হণ 
করা যায়। তেব সেচতনতা ি র পাশাপািশ ি  চাল িবতরেণর সােথ 
সােথ মাইে া ও মে া িনউি শন িনেয় কায ম হণ করার েয়াজন 
রেয়েছ। ি  চােলর সােথ আটা ও ড াল দয়া যায় িকনা এবং িসিবেক 
অ  করা যায় িকনা সই িবষয় েলা পযােলাচনা করা েয়াজন। 
তেব বতমান াবনায় িক  সংেশাধন এেন নঃ াব দয়ার িবষেয় 
আেলাচনা হয়। 

বতমান াবনায় িক  
সংেশাধন এেন নঃ 

াব পশ করার 
পাশাপািশ বা বায়ন 
কায ম হণ কের 
ইেনােভশন মেক 
অবিহত করেত হেব।

জনাব এস.এম.সাই ল 
ইসলাম, 
জলা খা  িনয় ক, 
ব ড়া
মাবাইল: 
০১৭১১-১৫৬৯০২

িভ-ইনভেয়েসর 
মা েম প  

রণ/ াি । 

াবনা  পযােলাচনার পর িভ-ইনভেয়েসর মা েম প  রণ/ াি র 
িবষেয় মাবাইল এ াপস েতর জ  সকেল একমত পাষন কেরন। 
তেব এ িবষেয় মহাপিরচালক মেহাদেয়র া ের এক  গাইড  লাইন 
মাঠ পযােয় রণ করা হেয়েছ। তার আেলােক াব েত সংেশাধনী 
আনা েয়াজন। 

বতমান াবনায় িক  
সংেশাধন এেন নঃ 

াব পশ করার 
পাশাপািশ বা বায়ন 
কায ম হণ কের 
ইেনােভশন মেক 
অবিহত করেত হেব।

জনাব মাঃ ইয়ািছন 
আলী, 
উপেজলা খা  
িনয় ক, শাহজাদ র, 
িসরাজগ । 
মাবাইল: 
০১৭১১-৫৮৫৬৭১

খা  বা ব 
কম িচেত চাল 
িবতরণ।

াবনা  পযােলাচনার পর খা  বা ব কম িচেত চাল িবতরেণ 
খা ব  ভ ােনর মা েম ভা ার দারেগাড়ায় চাল পৗেছ দয়ার 
িবষয়  বা বায়েন সকল সদ  একমত পাষণ কেরন। 

ভা ার দারেগাড়ায় 
খা বা ব কম চীর 
চাল পৗে  দয়ার 

াব  ও বা বায়েনর 
কায ম হণ কের 
ইেনােভশন মেক 
অবিহত করেত হেব।

জনাব মাহা দ 
আ া ামান,
 জলা খা  িনয় ক, 
িদনাজ র
মাবাইল: 
০১৭১৬০৬৯৬৭৫

খা  বা ব কম চী 
।

জনাব মাঃ ফজেল রা ী হায়দার, সহকারী খা  িনয় ক, 
ময়মনিসংহ, সং ি ঃ চলাচল,সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ,খা  
অিধদ র, ঢাকা িশ েণ থাকার ফেল সভায় উপি ত হেত পােরনিন 
িবধায় পরবত  সভায় ার আইিডয়ার অ গিত স েক আেলাচনা 
হয়। 

পরবত  সভায় ার 
আইিডয়ার অ গিত 
স েক অবিহত করার 
জ  িস া  হয়। 

জনাব মাঃ ফজেল 
রা ী হায়দার, 
সহকারী খা  
িনয় ক, ময়মনিসংহ, 
সং ি ঃ 
চলাচল,সংর ণ ও 
সাইেলা িবভাগ,খা  
অিধদ র। 
মাবাইল: 
০১৭১৭৫৪৭০০৫

বসরকাির খা  
শে র ম েদর 
ত ।

াবনা  পযােলাচনার পর বসরকাির খা  শে র ম েদর 
ত  িবষেয় মাবাইল এ াপস েতর জ  সকেল একমত পাষন 
কেরন। 

এ িবষেয় কায ম 
হণ কের ইেনােভশন 
মেক অবিহত করেত 

হেব।

জনাব আ  সাঈদ, 
উপেজলা খা  
িনয় ক, দৗলত খান, 
ভালা।
মাবাইল: 
০১৭১২৫০৭৯৩২
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খা  অিধদ েরর 
খা  প  পিরবহন 
চলাচল চী জাির।

াবনা  পযােলাচনায় দখা য, এ িবষেয় ইেতামে  টকেনােহেভন 
কনেসা য়াম ক ক সফটওয়ার ণয়ন করা হেয়েছ। যেহ  
সফটওয়ার  বা বায়েনর জ  ত রেয়েছ, সেহ  উ  
সফটওয়া র পাইল ং কায ম হণ করা যায় এবং উ  আইিডয়ার 

াবকারী কমকতাগণ এ পাইল ং কায েমর সােথ স ৃ  থাকার 
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। াথিমকভােক পাইল ং কায েম 
নারায়নগ  সাইেলা, তজ াও ও নারায়নগ  িসএসিড , সরকাির 
ময়দািমল, নরিসংদী ও সাভার এলএসিড  অ  থাকেব। 

টকেনােহেভন 
কনেসা য়াম ক ক 

ত ত সফটওয়ার  
বা বায়েনর পাইল ং 
কায ম হণ করা হেব 
। াথিমকভােক 
পাইল ং কায েম 
নারায়নগ  সাইেলা, 
তজ াও ও নারায়নগ  
িসএসিড , সরকাির 
ময়দািমল, নরিসংদী ও 
সাভার এলএসিড  
অ  থাকেব। উ  
আইিডয়ার াবকারী 
কমকতাগণ এ 
পাইল ং কায েমর 
সােথ স ৃ  
থাকেবন। 

মাঃ তৗিফক-ই-
এলাহী
এলাকা রশিনং 
কমকতা, িড -১
ঢাকা রশিনং, ঢাকা

    আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

আ াহ আল মা ন 
পিরচালক, চসসা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.২০৬ তািরখ: 
০১ সে র ২০১৯

১৭ ভা  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), একেসস  ইনফরেমশন (এ আই) া াম
৩) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) অিতির  সিচব (অিডট), অিডট অিধশাখা, খা  ম ণালয়
৫) উপসিচব, ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ
৬) অিতির  পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৭) জনাব তপন মার দাস, ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
৮) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৯) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় লনা
১০) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র
১১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর দ র, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
১২) আ িলক খা  িনয় ক, চ াম।
১৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
১৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় ক এর দ র, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট
১৫) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা
১৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
১৭) জনাব মাহা দ আ া ামান, জলা খা  িনয় ক, িদনাজ র।
১৮) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ভালা
১৯) জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, জলা খা  িনয় ক, ব ড়া
২০) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২১) জনাব মাঃ িনয়া ল হক, উপেজলা খা  িনয় ক , উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, উ াপাড়া, িসরাজগ ।
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২২) জনাব মা: হাসান আলী িময়া, উপেজলা খা  িনয় ক, উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, ভা কা, ময়মনিসংহ অিতির
দািয়ে  ি শাল উপেজলা, ময়মনিসংহ।
২৩) জনাব মাঃ আ ল আনছার, অিফস সহকারী কাম-কি উটার া িরক , পে  জনাব মাঃ আসা ল হক, উপেজলা খা
িনয় ক, কালীগ , িঝনাইদহ।
২৪) জনাব িবনা পারভীন, উপেজলা খা  িনয় ক, নলিছ , ঝালকা ।
২৫) জনাব তৗিফক-ই-এলাহী, এ আর ও, িড-১, , ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
২৬) জনাব আ াহ িহ  শাফী, এ আর ও, িড-৪, , ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
২৭) জনাব হামা র রহমান সরকার , উপেজলা খা  িনয় ক, িবরল, িদনাজ র।
২৮) জনাব মাঃ িমজা র রহমান, উপেজলা খা  িনয় ক, িবরাম র, িদনাজ র।
২৯) জনাব এন.এম. রিফ ল আলম, উপেজলা খা  িনয় ক, উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, টা াইল সদর, টা াইল।
৩০) জনাব মাঃ ফরহাদ খ কার, জলা খা  িনয় ক, ীগ ।
৩১) জনাব মাহা দ ইসমাইল িময়া, সহেযাগী গেবষণা পিরচালক , খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 

আ াহ আল মা ন 
পিরচালক
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