
“বার্ষ িক গ াপনীয় প্রর্িববদন (এর্িআর) র্িখন ও র্নয়মাবিী” শীষ িক প্রর্শক্ষণ ১৫-০৯-২০২০

1 ড. গমাোঃ ওিমান  র্ণ র্ময়াজী, পর্রচািক (কার্র র্র)

2 ড. গমাোঃ আবুি কািাম আজাদ, পর্রচািক (জুট-গটক্সটাইি)

3 ড. গমাোঃ মুর্জবুর রহমান, পর্রচািক (কৃর্ষ)

4 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

5 ড. গমাোঃ মাহবুব গহাবিন, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, িাইবার গকায়ার্িটি ইম্প্রুভবমন্ট র্বভা 

6 ড. গমাোঃ িার্মউি হক, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

7 ড. গমাোঃ মাহবুবুি ইিিাম, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

8 ড. গমাোঃ আইয়ুব খান, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

9 জনাব গমাোঃ র্মনহাজ উর্িন গ াবাবয়র, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), গজটির্পর্ডর্ি উইিং

10 জনাব গমাোঃ গমািবিম উর্িন, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

11 ড. গমাোঃ আব্দুি আিীম, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

12 ড. না ীি আক্তার, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), প্রজনন র্বভা 

13 ড. গিরবদৌি আরা র্দিরুবা, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), রিায়ন র্বভা 

14 ড. নাজমীনা গচৌধুরী, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

15 ড. মাহমুদ আি গহাবিন, পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি)

16 জনাব গমাোঃ িার্রক গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

17 ড. গমাোঃ মাশরুর আবনায়ার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

18 ড. গমাহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

19 ড. আবিয়া নাির্রন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

20 জনাব গমাোঃ মকসুদার রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

২১ ড. গমাোঃ গ ািাম গমাস্তিা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

22 ড. গমাোঃ শর্হদুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

23 ড. গমাোঃ নজরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

24 ড. গমাোঃ নুরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

25 ড. গমাোঃ নার্ির উর্িন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

26 ড. এ টি এম গমারবশদ আিম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

27 ড. এম এম আিম ীর িাঈদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

28 ড. এি এম মাহবুব আিী, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

29 ড. এ, গক, এম, শাহাদাৎ গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা ইউর্নট

30 ড. রনর্জৎ কুমার গ াষ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

31 ড. এ গক এম মাহবুবুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

32 ড. গমাোঃ আবুি িজি গমাল্লা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

33 ড. গমাোঃ লুৎির রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

34 ড. এইচ এম জার্কর গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

35 ড. গমাোঃ ইয়ার উর্িন িরকার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

36 ড. এি এম মর্নরুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

37 ড. িাবিহ গমাহাম্মদ আশরাফুি হক, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

38 জনাব গমাোঃ শাহাদাৎ গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

39 জনাব গমাোঃ কামরুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, িাইবার গকায়ার্িটি ইম্প্রুভবমন্ট র্বভা 

40 জনাব আহাম্মদ আিী, র্িবস্টম এনার্িস্ট, র্পটির্ি উইিং, র্ববজআরআই, ঢাকা।



41 জনাব আর্িয়া পারভীন, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি), র্ববজআরআই, ঢাকা।

42 জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর গহাবিন, উপ-পর্রচািক (প্রশািন), র্ববজআরআই, ঢাকা।

43 ড. গমাোঃ আশরাফুি আিম, র্পএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

44 ড. গমাোঃ মমিাজ আিী, র্পএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা, কুর্মল্লা

45 জনাব মুহাম্মদ িানভীর রহমান, এিএিও, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর, র্দনাজপুর

46 জনাব গমাোঃ নাজমুি হািান, অর্ডট অর্িিার, র্ববজআরআই, ঢাকা

47 জনাব এি. এম শাহর্রয়ার পারবভজ, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাববা, নারায়ন ঞ্জ

48 বিয়দ নজরুি ইিিাম, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

49 জনাব গমাোঃ টিপু সুিিান, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, পার্খমারা, পটুয়াখািী

50 জনাব গমাোঃ িরহাদ গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (িিংস্থাপন), র্ববজআরআই

51 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাইবের্রয়ান, র্পটির্ি উইিং, র্ববজআরআই

52 জনাব গমাোঃ শর্রফুি ইিিাম, িহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

গবিন-ভািার্দ , গিান ও র্ির্পএি ম্যাবনজবমন্ট িিটওয়যার ০৬-০২-২০২০

1 জনাব আহাম্মদ আিী, র্িবস্টম এনার্িষ্ট, র্পটির্ি উইিং

2 জনাব িাহর্মদা সুিিানা, গপ্রাগ্রামার, র্পটির্ি উইিং

3 জনাব আর্িয়া পারভীন, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি) শাখা

4 জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর গহাবিন, উপ-পর্রচািক (র্ির্ি), প্রশািন শাখা

5 জনাব গমাহাম্মদ নাজমুি হািান, অর্ডট অর্িিার, অর্ডট শাখা

6 জনাব গমাোঃ িরহাদ গহাবিন, িহকারী পর্রচািক, িিংস্থাপন শাখা

7 জনাব  াজী আকিার গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (র্ির্ি), র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

8 জনাব গমাোঃ আবদুচ িাত্তার, িহকারী পর্রচািক (র্ির্ি), কল্যাণ শাখা

9 জনাব গমাোঃ আর্িকুি ইিিাম, িহকারী পর্রচািক (র্ির্ি), র্হিাব শাখা

10 জনাব গমাোঃ গমবহদী হািান, িহকারী পর্রচািক (র্ির্ি), জুট গটক্সটাইি উইিং

11 জনাব আিমা আক্তার রুমা, র্পআরও-কাম-র্পএি (র্ির্ি), মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

12 জনাব আবুি গহাবিন র্ময়াজী, অর্ডট সুপার (র্ির্ি), অর্ডট শাখা

13 জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, র্নরাপত্তা কম িকিিা (র্ির্ি), িাধারণ গিবা শাখা

14 জনাব গমাোঃ হার্িজুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি উইিং

15 জনাব গমাশারি গহাবিন, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি উইিং

16 জনাব আঞ্জুমান আরা গব ম, কর্িউটার অপাবরটর, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি) একান্ত শাখা

17 জনাব গমাোঃ মাসুম আিী, র্হিাব রক্ষক (র্ির্ি), কযাশ শাখা

18 জনাব গমাোঃ মাহিাব আিী মন্ডি, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

19 জনাব গমাোঃ আর্রি গহাবিন, অর্ডটর (র্ির্ি), কযাশ শাখা

20 জনাব গমাস্তার্িজুর রহমান, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব (উন্নয়ন) শাখা

21 জনাব জুবাইদা গুিশানারা, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

22 জনাব র্নলুিার ইয়াির্মন, একাউবন্টন্ট কাম কযার্শয়ার, র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

23 জনাব গমাোঃ র্িটন গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যান িহর্বি শাখা

24 জনাব গমাোঃ র্মরাজ শরীি, গিিিম্যান (চোঃ দাোঃ), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

25 জনাব শামসুন নাহার, উচ্চমান িহকারী, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

26 জনাব মর্রয়ম আক্তার পর্প, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব শাখা

27 জনাব গমাোঃ আর্মনুি ইিিাম,  ানবাহন িহকারী (চোঃ দাোঃ),  ানবাহন শাখা



28 জনাব আিমা আক্তার, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

29 জনাব িার্ী রানী িরকার, উচ্চমান িহকারী, িাধারণ গিবা শাখা

30 জনাব গমাহাম্মদ জাবহদুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর, িিংস্থাপন শাখা

31 জনাব গমাোঃ আশরাফুজ্জামান, উচ্চমান িহকারী, িিংস্থাপন শাখা

32 জনাব পিাশ চন্দ্র  রামী, উচ্চমান িহকারী, (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

33 জনাব গমাোঃ িাখাওয়াি গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, (চির্ি দার্য়ত্ব) কল্যাণ িহর্বি শাখা

৩৪ জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি উইিং

৩৫ জনাব উবম্ম হািিা, িাঁটোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ (চোঃ দাোঃ), পর্রোঃ (প্রশািন ও অর্ ি)-এর একান্ত শাখা

“িরকারী কম িচারীবদর আচরণ ও শৃঙ্খিা র্বর্ধ’’ 24-25 মাচ ি, 2020

1 জনাব আবুি গহাবিন র্ময়াজী, অর্ডট সুপার (চির্ি দার্য়ত্ব), অর্ডট শাখা

2 জনাব গমাোঃ হার্িজুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি উইিং

3 জনাব গমাশারি গহাবিন, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি উইিং

4 জনাব গমাস্তার্িজুর রহমান, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব (উন্নয়ন) শাখা

5 জনাব গমাোঃ ইউসুি হািান, ইমাম, িাধারণ গিবা শাখা

6 জনাব গমাোঃ আর্মনুি ইিিাম,  ানবাহন িহকারী (চোঃ দাোঃ),  ানবাহন শাখা

7 জনাব গমাোঃ আব্দুি ওয়াদুদ, উচ্চমান িহকারী (চোঃ দাোঃ), িিংস্থাপন শাখা

8 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িোঃ অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), র্পটির্ি উইিং

9 জনাব গমাোঃ এমরান গহাবিন, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িোঃ অপাবরটর, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব)

10 জনাব গমাহাম্মদ শাহাদাি গহাবিন, অর্িি িহকারী কাম-কর্িউটার অপাবরটর, কযাশ শাখা

11 জনাব গমাোঃ র্বল্লাি  াজী, র্ির্নয়র বীমার, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

12 জনাব আবু িাবদক, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

13 জনাব মর্নরুজ্জামান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

14 জনাব গমাোঃ গির্িম র্ময়া, স্পীনার, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

15 জনাব মর্হর উর্িন গমাড়ি, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

16 জনাব আর্মনুি ইিিাম, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

17 জনাব গমাোঃ আিাদুর রহমান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

18 জনাব গহািাইন আহবম্মদ, র্িটার, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

19 জনাব গমাোঃ আর্নসুি আিম (রানা), নীটার, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

20 জনাব গমাোঃ র্বল্লাি গহাবিন খান, িহকারী গমর্শন অপাবরটর, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

21 জনাব আওিাদ গহাবিন, গমকার্নক, গজটির্পর্ডর্ি

22 জনাব ওহাব িালুকদার, স্পীনার, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

23 জনাব আব্দুি জব্বার, স্পীনার, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

24 জনাব গমাোঃ নজরুি ইিিাম, র্নরাপত্তাকমী, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

25 জনাব গজািনা রানী দাি, এিএ, পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি) এর একান্ত শাখা

26 জনাব নাঈম জাহাঙ্গীর, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

27 জনাব অপণ িা রায়, অর্িি িহায়ক, র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

28 জনাব গমাোঃ রাবশদ গমাশারি, অর্িি িহায়ক, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

29 জনাব গমাোঃ আব্দুি জব্বার, বয়িার র্মর্ি, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

30 জনাব আব্দুি কর্রম, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

31 জনাব গমাস্তিা র্বল্লাি, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 



32 জনাব গমাোঃ হাবরজ আিী খান, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

33 জনাব গমাোঃ ইিমাইি, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

34 জনাব গমাোঃ রর্বউি ইিিাম রাবিি, িহকারী গমর্শন অপাবরটর, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

35 জনাব গমাোঃ শাহ আিম, র্নরাপত্তা প্রহরী, গজটির্পর্ডর্ি  উইিং

36 জনাব িাইদুি ইিিাম, অর্িি িহায়ক, পর্রচািক (কৃর্ষ) এর একান্ত শাখা

37 জনাব গমাোঃ গিাহানুর রহমান, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

38 জনাব গমাোঃ সুজন গহাবিন, অর্িি িহায়ক, পর্রচািক (কার্রোঃ) একান্ত শাখা

39 জনাব িার্ক খাতুন, অর্িি িহায়ক, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব দপ্তর)

40 জনাব গমাোঃ গরজাউি ইিিাম, িহকারী ম্যাশণ, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

“িরকারী কম িচারীবদর আচরণ ও শৃঙ্খিা র্বর্ধ’’ 25-26 আ ষ্ট, 2020

1 জনাব গমাোঃ গমবহদী হািান, প্রধান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংস্থাপন শাখা

2 জনাব আর্মনুি ইিিাম, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

৩ জনাব গমাোঃ আবনায়ার গহাবিন, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

৪ জনাব  াজী লুৎির রহমান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

৫ জনাব শর্হদুি ইিিাম, গহড গমকার্নক, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

৬ জনাব বিয়দ আবুি কাবশম, গহড বয়িার র্মর্ি, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

৭ জনাব গমাোঃ বাহার উর্িন, র্ির্নয়র র্মি গমকার্নক, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

৮ জনাব গমাোঃ ির্রদ উর্িন গমাল্লা, গহড ইবিকর্ির্শয়ান, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

৯ জনাব গমাোঃ আোঃ গমািার্িব, কাবপ িট উইভার, জুট ওবয়স্ট প্রবির্িিং শাখা

১০ জনাব গমাোঃ গিাবহি র্ময়া, অপাবরটর (গকর্মকযাি প্ল্যান্ট), গজটির্পর্ডর্ি

১১ জনাব গমাোঃ িানর্জর র্ির্িকী, চীি অপাবরটর (গলা রুম), গজটির্পর্ডর্ি

১২ জনাব গমাোঃ আর্নছুর রহমান খান, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

১৩ জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম খান, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

14 গমাোঃ িারুক গহাবিন, প্ল্াম্বার, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

১৫ জনাব গমাোঃ মুজাবম্মি হক, স্পীনার, স্পীর্নিং শাখা

১৬ জনাব গমাোঃ শাহ আিম, ইবিকর্ির্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

১৭ জনাব িাইদুর রহমান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

18 জনাব গমাোঃ গমািাবেি গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, ইন্ডার্িয়াি গকর্মর্ি শাখা

19 জনাব গমাোঃ আি আর্মন, র্িটার, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

20 জনাব গমাোঃ কাউিার হার্মদ গমাল্লা, উইভার, গজটির্পর্ডর্ি

21 জনাব গমাোঃ িানর্ভর আহবমদ, কযাশ িরকার, কযাশ শাখা

22 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, কযাপসুিার্রি শাখা

23 জনাব র্শর্রন আক্তার, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, িাইবটাবজবনটিক্স শাখা

24 জনাব গমাোঃ কর্বর গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, মৃর্ত্তকা র্বজ্ঞান শাখা

25 জনাব ির্রদা খাতুন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, রপ ম্যাবনজবমন্ট শাখা

26 জনাব মুক্তা আক্তার, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, র্ির্জওির্জ শাখা

27 জনাব শার্ন্ত গব ম, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, িাইবার গকায়ার্িটি ইম্প্রুভবমন্ট র্বভা 

28 জনাব নাঈম জাহাঙ্গীর, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

29 জনাব রীনা পারভীন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, অর্িটর্রয়াি শাখা

30 জনাব গমাোঃ গমাবারক আিী, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), পর্রচািক (কার্র র্র) এর একান্ত শাখা



31 জনাব গমাোঃ রর্বউি ইিিাম, গরর্িজাবরশন গমকার্নক, জীন ব্যািংক শাখা

32 জনাব গমাোঃ আবু িাঈদ, িহকারী গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

33 জনাব গমাোঃ িজলুর রহমান, গমকার্নক, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

34 জনাব গিবকিার গমাল্লা, স্পীনার, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

35 জনাব রুমা আক্তার, অর্িি িহায়ক, র্জআরএি র্বভা 

36 জনাব গমাহাম্মদ শাহাদাি গহাবিন, অর্িি িহকারী কাম-কর্িউটার অপাবরটর, কযাশ শাখা

37 জনাব গমাোঃ রঞ্জু র্ময়া, উইভার, গজটির্পর্ডর্ি

38 জনাব ইিমাইি গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, গকনাি ও গমস্তা শাখা

39 জনাব গমাোঃ রাবশদ গমাশারি, অর্িি িহায়ক, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

40 জনাব গমাোঃ র্মজানুি আিম, পাি চািক, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

“ই-িাইর্িিং” র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ;  10-09-2020

1। ড. রনর্জৎ কুমার গ াষ, র্পএিও, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

2। ড. গমাোঃ লুৎির রহমান, র্পএিও, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

3। ড. গমাোঃ আবুি িজি গমাল্লা, র্পএিও, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

4। ড. গমাোঃ আশরাফুি আিম, র্পএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

5। জনাব গমাোঃ মমিাজ আিী, র্পএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা, কুর্মল্লা

6। জনাব মুহাম্মদ িানভীর রহমান, এিএিও, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর, র্দনাজপুর

7। জনাব এি. এম শাহর্রয়ার পারবভজ, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাববা, নারায়ন ঞ্জ

8। বিয়দ নজরুি ইিিাম, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

9। জনাব গমাোঃ টিপু সুিিান, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, পার্খমারা, পটুয়াখািী

10। জনাব গমাোঃ মাহমুদুি হাবীব, এিও, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

11। জনাব গমহবুব হািান, এিও, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

12। জনাব গমাোঃ শাহীনুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, জুট গটক্সটাইি উইিং

13। জনাব গমাোঃ আবু িরহাদ, উচ্চমান িহকারী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

14। জনাব গমাোঃ জািাি আহবমদ মজুমদার, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা

15। জনাব গমাোঃ আর্িকুর রহমান, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

16। জনাব কামরুজ্জামান, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

16। জনাব গমাোঃ আিার্মন মর্ল্লক, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাববা, নারায়ন ঞ্জ

18। জনাব গমাোঃ আক্তারুজ্জামান, অর্িি িহায়ক, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর, র্দনাজপুর

19। জনাব গমাোঃ আিম ীর গহাবিন, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

20। জনাব গমাোঃ এমদাদুি, অর্িি িহায়ক, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, পার্খমারা, পটুয়াখািী

“ই-িাইর্িিং” র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ; 15-09-2020

1 জনাব গমাোঃ র্মনহাজ উর্িন গ াবাবয়র, র্িএিও (র্ির্ি), গজটির্পর্ডর্ি উইিং

2 জনাব গমাোঃ িার্রক গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

3 ড. গমাোঃ মাশরুর আবনায়ার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

4 ড. গমাহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

5 জনাব গমাোঃ মকসুদার রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

6 ড. আবিয়া নাির্রন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা



7 ড. গমাোঃ গ ািাম গমাস্তিা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

8 ড. গমাোঃ শর্হদুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্বএআরবজ প্রকে

9 ড. গমাোঃ নজরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

10 ড. গমাোঃ নুরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

11 ড. গমাোঃ নার্ির উর্িন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

12 ড. এ টি এম গমারবশদ আিম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

13 ড. এম এম আিম ীর িাঈদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

14 ড. এি এম মাহবুব আিী, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

15 ড. রনর্জৎ কুমার গ াষ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

16 ড. এ গক এম মাহবুবুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

17 ড. এইচ এম জার্কর গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

18 ড. গমাোঃ আবুি িজি গমাল্লা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

19 ড. গমাোঃ লুৎির রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

20 ড. গমাোঃ ইয়ার উর্িন িরকার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

২১ ড. এি এম মর্নরুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

“ই-িাইর্িিং” র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ; 21-09-2020

১। ড. িাবিহ গমাহাম্মদ আশরাফুি হক, র্পএিও, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

২। ড. এ এি এম কামরুজ্জামান, এিএিও, র্পটির্ি উইিং

৩। জনাব গমাোঃ আবুি খাবয়র গমাল্লা, এিএিও, র্পটির্ি উইিং

৪। জনাব গমাোঃ আশিাকুর রহমান, িহকারী পর্রচািক (উন্নয়ন), অর্ ি ও র্হিাব শাখা

5। জনাব সুমন বড়ুয়া, িহকারী প্রবকৌশিী (ির্ড়ৎ) (চির্ি দার্য়ত্ব), র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

6। জনাব গমাোঃ খায়রুি হািান প্রধান, এিও (র্ির্ি), র্পটির্ি উইিং

7। জনাব সুভাষ চন্দ্র িরকার, এিও (র্ির্ি), র্পটির্ি উইিং

8। জনাব িবুজ র্ময়া, উপিহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

9। জনাব আঞ্জুমান আরা গব ম, কর্িউটার অপাবরটর, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি) একান্ত শাখা

10। জনাব আিমা আক্তার রুমা, র্পআরও কাম র্পএি (চির্ি দার্য়ত্ব), মহাপর্রচািবকর দপ্তর

11। জনাব গমাোঃ র্মরাজ শরীি, গিিস ম্যান (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

12। জনাব গমাোঃ ওয়ার্হদুজ্জামান, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িোঃ অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), মহাপর্রচািবকর দপ্তর

13। জনাব গমাোঃ মাসুম আিী, র্হিাব রক্ষক (চির্ি দার্য়ত্ব), কযাশ শাখা

14। জনাব গমাোঃ আশিাকুি আবশকীন, িাঁটর্ির্পোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ (চোঃ দাোঃ), পর্রচািক কৃর্ষ একান্ত শাখা

15। জনাব গমাোঃ আশরাফুজ্জামান, উচ্চমান িহকারী, িিংস্থাপন শাখা

16। জনাব শামসুন নাহার, িাঁটর্ির্পোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ (চোঃ দাোঃ), পর্রোঃ (প্রশাোঃ ও অর্ ি) এর একান্ত শাখা

17। জনাব গমাোঃ র্িটন গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যান িহর্বি শাখা

18। জনাব গমাোঃ আর্মনুি ইিিাম,  ানবাহন িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব),  ানবাহন শাখা

19। জনাব গমাোঃ আব্দুি ওয়াদুদ, উচ্চমান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংস্থাপন শাখা

20। জনাব পিাশ চন্দ্র  রামী, উচ্চমান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা



“ই-িাইর্িিং” র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ; 26-27 জানুয়ার্র , 2020

১। ড. এ এি এম কামরুজ্জামান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

২। জনাব গমাোঃ আবুি খাবয়র গমাল্লা, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

৩। জনাব গমাোঃ হার্িজুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি র্বভা 

৪। জনাব গমাশারি গহাবিন, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি র্বভা 

5। জনাব গমাহাম্মদ জাবহদুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), িিংস্থাপন শাখা

6। জনাব গমাোঃ আশরাফুজ্জামান, উচ্চমান িহকারী, িিংস্থাপন শাখা

7। জনাব গমাোঃ আর্মনুি ইিিাম,  ানবাহন িহকারী (চোঃ দাোঃ),  ানবাহন শাখা

8। জনাব পিাশ চন্দ্র  রামী, উচ্চমান িহকারী (চোঃ দাোঃ), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

9। জনাব িার্ী রানী িরকার, উচ্চমান িহকারী, িাধারণ গিবা শাখা

10। জনাব গমাোঃ মাহিাব আিী মন্ডি, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

11। জনাব গমাোঃ আর্রি গহাবিন, অর্ডটর (চোঃ দাোঃ), কযাশ শাখা

12। জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যান িহর্বি শাখা

13। জনাব মর্রয়ম আক্তার পর্প, উচ্চমান িহকারী, কল্যান িহর্বি শাখা

14। জনাব গমাোঃ র্িটন গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যান িহর্বি শাখা

15। জনাব গমাস্তার্িজুর রহমান, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব (উন্নয়ন) শাখা

16। জনাব গমাোঃ গমাবারক আিী, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), পর্রচািক কার্রোঃ একান্ত শাখা

17। জনাব আঞ্জুমান আরা গব ম, কর্িউটার অপাবরটর, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি) একান্ত শাখা

18। জনাব গমাোঃ আশিাকুি আবশকীন, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িোঃ অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), পর্রচািক কৃর্ষ একান্ত শাখা

19। জনাব গমাোঃ শার্হনুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, জুট গটক্সটাইি উইিং

20। জনাব শামসুন নাহার, উচ্চমান িহকারী, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

21। জনাব গমাোঃ আবু আইয়ুযব আনিারী, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িোঃ অপাোঃ (চোঃ দাোঃ), পর্রোঃ গটক্সোঃ একান্ত শাখা

22। জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িোঃ অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), র্পটির্ি র্বভা 

23। জনাব গমাোঃ মাসুদ-উন-নবী, গ্রীণ হাউজ সুপার, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

2৪। জনাব উবম্ম হািিা, িাঁটোঃর কাম কর্িউটার অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি)-এর একান্ত শাখা

“ই-িাইর্িিং” র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ; 28 নবভম্বর , 2020

1 জনাব গমাোঃ র্মনহাজ উর্িন গ াবাবয়র, র্িএিও (র্ির্ি), গজটির্পর্ডর্ি উইিং

2 জনাব গমাোঃ িার্রক গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

3 ড. গমাোঃ মাশরুর আবনায়ার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

4 ড. গমাহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

5 জনাব গমাোঃ মকসুদার রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

6 ড. আবিয়া নাির্রন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

7 ড. গমাোঃ গ ািাম গমাস্তিা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

8 ড. গমাোঃ শর্হদুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্বএআরবজ প্রকে

9 ড. গমাোঃ নজরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

10 ড. গমাোঃ নুরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

11 ড. গমাোঃ নার্ির উর্িন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

12 ড. এ টি এম গমারবশদ আিম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

13 ড. এম এম আিম ীর িাঈদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 



14 ড. এি এম মাহবুব আিী, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

15 ড. রনর্জৎ কুমার গ াষ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

16 ড. এ গক এম মাহবুবুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

17 ড. এইচ এম জার্কর গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

18 ড. গমাোঃ আবুি িজি গমাল্লা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

19 ড. গমাোঃ লুৎির রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

20 ড. গমাোঃ ইয়ার উর্িন িরকার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

২১ ড. এি এম মর্নরুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

Field Experimentation, Data Collection and Recording; 01-02 মাচ ি 2020

1 জনাব গমাোঃ খায়রুি হািান প্রধান, এিও (র্ির্ি), র্পটির্ি উইিং, র্ববজআরআই, ঢাকা

2 জনাব সুভাষ চন্দ্র িরকার, এিও (র্ির্ি), র্পটির্ি  উইিং, র্ববজআরআই, ঢাকা

3 জনাব রার্হমা গব ম, জীন ব্যািংক ম্যাবনজার, র্জআরএি র্বভা , ঢাকা

4 জনাব গমাোঃ আবুি কাবিম, এিআই, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

5 জনাব গমাোঃ িারুক গমাস্তিা, এিআই, পাট  ববষণা আোঃ গকন্দ্র, রিংপুর

6 কাজী শর্িকুি ইিিাম, গজএিএ, র্জআরএি র্বভা , ঢাকা

7 জনাব গমাোঃ শর্িউি আিম , গজএিএ, প্রজনন র্বভা , ঢাকা

8 জনাব গমাোঃ জার্কর গহাবিন, গজএিএ, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা , ঢাকা

9 জনাব গমাোঃ আোঃ রর্হম, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাববা, নারায়ন ঞ্জ

10 জনাব গমাোঃ আোঃ রর্শদ, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

11 জনাব আোঃ িামাদ, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা, কুর্মল্লা

12 খান গমাোঃ নুরুি ইিিাম, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

13 জনাব গমাোঃ হারুন অর রর্শদ, গজএিএ, িাইবার গকায়ার্িটি ইমপ্রুভবমন্ট র্বভা , ঢাকা

14 জনাব গমাোঃ জািাি উর্িন, গজএিএ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র জা ীর,মার্নক ঞ্জ

15 জনাব গমাোঃ জয়নাি আববদীন, গজএিএ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র জা ীর,মার্নক ঞ্জ

16 জনাব গমাোঃ র্মনহাজ আিী খান, গজএিএ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, মার্নক ঞ্জ

17 জনাব গমাোঃ মর্িজুি ইিিাম, এিএ, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা, ঢাকা

18 জনাব গমাোঃ আর্রফুজ্জামান র্ির্িকী, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

19 জনাব নূবর আিম র্ির্িক, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

20 জনাব গমাোঃ হািানুর গচৌধুরী, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

21 জনাব গমাোঃ জার্হদুি হািান, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, পার্খমারা, পটুয়াখািী

22 জনাব র্বষ্ণুপদ রায়, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

23 জনাব গমাোঃ পারবভজ হাওিাদার, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, পার্খমারা, পটুয়াখািী

24 জনাব গমাশবরিা আক্তার, গজএিএ, র্ববজআরআই প্রধান কা িািয়, ঢাকা

25 জনাব গমাোঃ গমাজাবম্মি গহাবিন, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

26 জনাব গমাোঃ িবুজ আিম, গজএিএ, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর, র্দনাজপুর

27 জনাব গমাোঃ হার্বব িালুকদার, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

28 জনাব গমাোঃ রুববি খান, গজএিএ, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর, র্দনাজপুর

29 জনাব গজবা পারভীন, বীজ পরীক্ষক, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা , র্ববজআরআই প্রধান কা িািয়, ঢাকা
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১। ড. কাজী গমাোঃ গমাছাবিক গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজোঃ র্বোঃ, র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

২। ড. গমাোঃ হারুন অর রর্শদ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

৩। জনাব গমাোঃ ইউনুছ আিী, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা ইউর্নট

৪। ড. গবারহান আহবমদ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা , র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

৫। ড. গমাোঃ বাবুি গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমস  র্বভা 

৬। জনাব গমাোঃ গমাবারক গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

৭। জনাব িাহর্মদা সুিিানা, গপ্রাগ্রামার, র্পটির্ি র্বভা , র্ববজআরআই

৮। জনাব গমাোঃ মাহবুবুি আিম, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট গটক্সটাইি উইিং

৯। জনাব গমাোঃ র্ির্িকুর রহমান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

১০। জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর গহাবিন, উপ-পর্রচািক (প্রশািন) (চ.দা), মহাপর্রচািক দপ্তর

১১। জনাব িঞ্জয় কুমার র্বশ্বাি, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

১২। জনাব মর্নকা রাণী গদবনার্, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

১৩। জনাব গমাোঃ আর্ছব ইকবাি, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

১৪। জনাব এি. এম. মাহরুি গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

১৫। জনাব গমাোঃ জান্নাতুি বাকী গমাল্লা, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট গটক্সটাইি উইিং

১৬। জনাব এর্বএম জার্হদুি হক, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

১৭। জনাব শারর্মন আক্তার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

১৮। জনাব গমাোঃ গজাবাইদুি গহাবিন, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

১৯। জনাব গির্িনা আক্তার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

২০। জনাব িাহনীন র্বনবি কামাি, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

২১। জনাব গমাোঃ িরহাদ গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (িিংস্থাপন), র্ববজআরআই

২২। জনাব গমাোঃ মাহবুবুর রহমান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

২৩। জনাব শর্রফুি ইিিাম, িহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

২৪। জনাব গমাোঃ আর্নছুর রহমান গদওয়ান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

২৫। জনাব িাবিমা নুিরাি জাহান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

২৬। জনাব িার্দয়া আির্রন জুই, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

২৭। জনাব মুকুি র্ময়া, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

28। জনাব গিাহানুর রহমান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

29। জনাব িখর উর্িন িালুকদার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

30। জনাব জান্নাতুি গিরবদৌি, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 
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১। জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আিম, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক্স র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

২। ড. গমাোঃ জার্কর গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টম র্বভা 

৩। ড. গমাোঃ আশরাফুি আিম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

৪। ড. গমাোঃ মমিাজ আিী, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা, কুর্মল্লা

৫। ড. এ এি এম কামরুজ্জামান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

৬। জনাব গমাোঃ আবুি খাবয়র গমাল্লা, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

৭। জনাব আর্িয়া পারভীন, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি), মহাপর্রচািক দপ্তর



৮। জনাব মুহাম্মদ িানভীর রহমান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর

৯। জনাব এি এম শাহর্রয়ার পারবভজ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাববা

১০। জনাব বিয়দ নজরুি ইিিাম, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

১১। জনাব গমাোঃ আবুি বাশার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

১২। জনাব ইিিাি জাহান নূর, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

১৩। জনাব িার্দয়া আির্রন জুই, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

১৪। জনাব র্নয়াজ গমাবশ িদ, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

১৫। জনাব িাবিমা নুিরাি জাহান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

১৬। জনাব গমাোঃ আশরাফুি ইিিাম, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

১৭। জনাব জান্নাতুি বাকী গমাল্লা, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট গটক্সটাইি উইিং

১৮। জনাব গমাোঃ জার্হদ িরকার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

১৯। জনাব গমাোঃ মাহমুদুি হাবীব, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

২০। জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা ইউর্নউ

২১। জনাব আর্বদা সুিিানা, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

২২। জনাব গমাোঃ আশিাকুর রহমান, িহকারী পর্রচািক (উন্নয়ন), র্ববজআরআই

২৩। জনাব গমাোঃ অর্হদুি ইিিাম, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

২৪। জনাব গমহবুব হািান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

২৫। জনাব গমাোঃ র্জহাদ, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

২৬। জনাব নাইমা িাির্নম, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

২৭। জনাব কার্নজ িাবিমা, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

28। জনাব রঞ্চন চন্দ্র দাি, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

29। জনাব িপন কুমার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

30। জনাব গমাোঃ ইমরান আিী, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

Public Procurement Procedures (Goods, Works & Services); 07 - 08 নবভম্বর 2020

1 ড. গমাোঃ বাবুি গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমস র্বভা 

2 ড. গমাোঃ িাবহব আিী, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

3 জনাব গমাোঃ গমাবারক গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

4 ড. জাকার্রয়া আহবমদ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

5 ড. সুইটি শাহীনুর, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

6 জনাব গমাোঃ আব্দুি িািাম খান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট গটক্সটাইি

7 জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কায়িার, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

8 ড. সুরঞ্জন িরকার, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

9 আবয়শা খাতুন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

10 জনাব গমাহাম্মদ মর্নরুজ্জামান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

11 জনাব গমাোঃ খাবিদ িাইফুল্লাহ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

12 জনাব গমাোঃ মাহবুব আিী, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, বাবয়াবকর্মর্ি শাখা

13 জনাব গমাোঃ র্ির্িকুর রহমান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

14 জনাব গমাোঃ আবুি খাবয়র গমাল্লা, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 



15 ড. গমাোঃ মর্জবর রহমান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

16 জনাব গমাোঃ মাহবুবুি আিম, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপ্রাডাট গডবভিপবমন্ট র্বভা 

17 জনাব নাইয়ার সুিিানা, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

18 জনাব িাহর্মদা সুিিানা, গপ্রাগ্রামার, র্পটির্ি উইিং

19 জনাব আর্িয়া পারভীন, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি), র্হিাব ও অর্ ি শাখা

20 জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর গহাবিন, উপ-পর্রচািক (প্রশািন), িিংস্থাপন শাখা

২১ ড. গমাোঃ গশখ শর্রি উিীন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

22 জনাব িঞ্জয় কুমার র্বশ্বাি, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

23 গব ম মর্নকা রাণী গদবনার্, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

24 জনাব গমাোঃ আর্িব ইকবাি, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইি প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

25 জনাব এি এম মাহরুি গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, ডাইিং এন্ড র্প্রর্ন্টিং র্বভা 

26 জনাব মুহাম্মদ িানভীর রহমান, এিএিও, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর, র্দনাজপুর

27 জনাব এি. এম শাহর্রয়ার পারবভজ, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাববা, নারায়ন ঞ্জ

28 বিয়দ নজরুি ইিিাম, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

29 জনাব গমাোঃ নাজমুি হািান, অর্ডট অর্িিার, অর্ডট শাখা

30 জনাব গমাোঃ িরহাদ গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (িিংস্থাপন), িিংস্থাপন শাখা

31 জনাব শর্রফুি ইিিাম, িহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

32 জনাব গমাোঃ আশিাকুর রহমান, িহকারী পর্রচািক (উন্নয়ন), অর্ ি ও র্হিাব শাখা

33 জনাব সুমন বড়ুয়া, িহকারী প্রবকৌশিী (চির্ি দার্য়ত্ব) ির্ড়ৎ, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

34 জনাব গমাোঃ খায়রুি হািান প্রধান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), র্পটির্ি উইিং

35 জনাব সুভাষ চন্দ্র িরকার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), র্পটির্ি উইিং

36 জনাব  াজী আকিার গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), র্হিাব (রাজস্ব), অর্ ি ও র্হিাব শাখা

37 জনাব িবুজ র্ময়া, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী (র্ির্ভি), র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

38 জনাব গমাোঃ আর্িকুর ইিিাম, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), কল্যাণ িহর্বি শাখা

39 জনাব গমাোঃ র্মরাজ শরীি, গিিস ম্যান (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

40 জনাব পিাশ চন্দ্র  রামী, উচ্চমান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

Public Procurement Procedures (Goods, Works & Services); 31 অবটাবর -01 নবভম্বর 2020

1 জনাব গমাোঃ র্মনহাজ উর্িন গ াবাবয়র, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), গজটির্পর্ডর্ি উইিং

2 জনাব গমাোঃ গমািবিম উর্িন, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

3 ড. গমাোঃ আব্দুি আিীম, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

4 ড. না ীি আক্তার, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), প্রজনন র্বভা 

5 ড. গিরবদৌি আরা র্দিরুবা, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), রিায়ন র্বভা 

6 ড. নাজমীনা গচৌধুরী, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

7 ড. মাহমুদ আি গহাবিন, পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি)

8 জনাব গমাোঃ িার্রক গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

9 ড. গমাোঃ মািরুর আবনায়ার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

10 ড. গমাহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

11 ড. গমাছাোঃ আবিয়া নািরীন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

12 জনাব গমাোঃ মকসুদার রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

13 ড. গমাোঃ গ ািাম গমাস্তিা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 



14 ড. গমাোঃ শর্হদুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্বএআরবজ প্রকে

15 ড. গমাোঃ নজরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

16 ড. গমাোঃ নুরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

17 ড. এ টি এম গমারবশদ আিম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

18 ড. গমাোঃ নার্ির উর্িন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

19 ড. এম এম আিম ীর িাঈদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

20 ড. এি এম মাহবুব আিী, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

২১ ড. এ, গক, এম, শাহাদাৎ গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা ইউর্নট

22 ড. গমাোঃ আবুি িজি গমাল্লা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

23 ড. এ গক এম মাহবুবুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

24 ড. রনর্জৎ কুমার গ াষ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

25 ড. গমাোঃ লুৎির রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

26 ড. এইচ এম জার্কর গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

27 ড. গমাোঃ ইয়ার উর্িন িরকার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

28 ড. এি. এম. মর্নরুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

29 ড. িাবিহ গমাহাম্মদ আশরাফুি হক, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

30 জনাব আহাম্মদ আিী, র্িবস্টম এনার্িস্ট, র্পটির্ি উইিং

31 ড. গমাোঃ আশরাফুি আিম, র্পএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

32 ড. গমাোঃ মমিাজ আিী, র্পএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা, কুর্মল্লা

33 ড. কাজী গমাোঃ গমাছাবিক গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

34 জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর আিম, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

35 ড. গমাোঃ জার্কর গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমস র্বভা 

36 ড. গমাোঃ হারুন অর রর্শদ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

37 জনাব আবু িাবিহ গমাহাম্মদ ইয়ার্হয়া, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

38 জনাব গমাোঃ ইউনুছ আিী, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, িাইবার গকায়ার্িটি ইমপ্রুভবমন্ট র্বভা 

39 ড. গবারহান আহবমদ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

40 ড. এ এি এম কামরুজ্জামান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

িথ্য অর্ধকার আইন; 25.01.2020

১। জনাব গমাোঃ খায়রুি হািান প্রধান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), র্পটির্ি র্বভা , র্ববজআরআই

২। জনাব  াজী আকিার গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (র্ির্ি), র্হিাব (রাজস্ব) শাখা, র্ববজআরআই

৩। জনাব সুভাষ চন্দ্র িরকার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), র্পটির্ি র্বভা , র্ববজআরআই

৪। জনাব গমাোঃ শর্িউি আিম, গজএিএ, র্ববজআরআই

৫। জনাব গমাোঃ কাজী শর্িকুি ইিিাম, গজএিএ, র্ববজআরআই

৬। জনাব গমাোঃ মর্িজুি ইিিাম, এিএ, র্ববজআরআই

৭। জনাব গমাশবরিা আক্তার, গজএিএ, র্ববজআরআই

৮। জনাব গমাোঃ হারুন-অর-রশীদ, গজএিএ, র্ববজআরআই

৯। জনাব গমাোঃ জার্কর গহাবিন, গজএিএ, র্ববজআরআই

১০। জনাব রর্হমা আক্তার, ম্যাবনজার (জীন ব্যািংক), গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

১১। জনাব খার্দজা গব ম, িহকারী িাইবেরীয়ান, িাইবেরী শাখা, র্পটির্ি র্বভা 

১২। জনাব গমাোঃ হার্িজুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি র্বভা 



১৩। জনাব গমাশারি গহাবিন, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি র্বভা 

১৪। জনাব গমাোঃ আর্িকুি ইিিাম, িহকারী পর্রচািক (র্ির্ি), কল্যাণ িহর্বি শাখা

১৫। জনাব আিমা আক্তার রুমা, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

১৬। জনাব গমাোঃ মাসুম আিী, র্নরাপত্তা কম িকিিা (চির্ি দার্য়ত্ব)

১৭। জনাব আিমা আক্তার রুমা, র্পআরও কাম র্পএি (র্ির্ি), মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

১৮। জনাব গমাোঃ ইউসুি হািান, ইমাম, িাধারণ গিবা শাখা

১৯। জনাব গমাোঃ ওয়ার্হদুজ্জামান, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

২০। জনাব গমাহাম্মদ জাবহদুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), িিংস্থাপন শাখা

২১। জনাব গমাোঃ আশরাফুজ্জামান, উচ্চমান িহকারী, িিংস্থাপন শাখা

২২। জনাব গমাোঃ আব্দুি ওয়াদুদ, উচ্চমান িহকারী (চোঃ দাোঃ), িিংস্থাপন শাখা

২৩। জনাব উবম্ম হািিা, িাঁটোঃকার কাম কর্িউটার অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি)-এর একান্ত শাখা

২৪। জনাব গমাোঃ আর্মনুি ইিিাম,  ানবাহন িহকারী (চোঃ দাোঃ),  ানবাহন শাখা

২৫। জনাব পিাশ চন্দ্র  রামী, উচ্চমান িহকারী (চোঃ দাোঃ), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

২৬। জনাব িার্ী রানী িরকার, উচ্চমান িহকারী, িাধারণ গিবা শাখা

২৭। জনাব গমাোঃ র্মরাজ শর্রি, গিিিম্যান (চোঃ দাোঃ), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

২৮। জনাব র্নলুিার ইয়াির্মন, একাউবন্টন্ট কাম কযার্শয়ার, র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

২৯। জনাব আবুি গহাবিন র্ময়াজী, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব (উন্নয়ন) শাখা

৩০। জনাব গমাোঃ মাহিাব আিী মন্ডি, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

৩১। জনাব আর্রি গহাবিন, অর্ডটর (চোঃ দাোঃ), কযাশ শাখা

৩২। জনাব জুবাইদা গুিশানারা, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

৩৩। জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যান িহর্বি শাখা

৩৪। জনাব মর্রয়ম আক্তার পর্প, উচ্চমান িহকারী, কল্যান িহর্বি শাখা

৩৫। জনাব গমাোঃ র্িটন গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যান িহর্বি শাখা

৩৬। জনাব গমাস্তার্িজুর রহমান, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব (উন্নয়ন) শাখা

৩৭। জনাব আঞ্জুমান আরা গব ম, কর্িউটার অপাবরটর, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি) একান্ত শাখা

38। জনাব গমাোঃ গমাবারক আিী, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), পর্রচািক কার্রোঃ একান্ত শাখা

39। জনাব সুশান্ত কুমার ঢািী, এিএ, জুট গটক্সটাইি উইিং

40। জনাব িাহর্মনা, এিএ, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

41। জনাব গ ািাম রহমান, কযাটাি ার, জীন ব্যািংক শাখা

42। জনাব গজবা পারভীন, বীজ পরীক্ষক, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

43। জনাব গমাোঃ আশিাকুি আবশকীন, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িোঃ অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), পর্রচািক কৃর্ষ একান্ত শাখা

44। জনাব গমাহাম্মদ শার্হনুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, জুট গটক্সটাইি উইিং

45। জনাব গমাোঃ শাখাওয়াি গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যান িহর্বি শাখা

46। জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, গষ্টার কীপার, গষ্টার শাখা

47। জনাব শামসুন নাহার, উচ্চমান িহকারী, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

48। জনাব গমাোঃ আবু আইয়ুযব আনিারী, িাঁটোঃর্পকার কাম কর্িোঃ অপাোঃ (চোঃ দাোঃ), পর্রচািক জুট গটক্সোঃ একান্ত শাখা

49। জনাব গমাোঃ জার্করুি ইিিাম, এিএ, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

50। জনাব গমাোঃ গমাজাবম্মি হক, স্পীনার, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

51। জনাব গমাোঃ গির্িম র্ময়া, স্পীনার, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

52। জনাব গমাোঃ গিাবহি র্ময়া, অপাবরটর, জুট গটক্সটাইি উইিং

53। জনাব গমাোঃ িানর্জর র্ির্িকী, চীি অপাবরটর, জুট গটক্সটাইি উইিং

54। জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার কাম কর্িোঃ অপাবরটর (চোঃ দাোঃ), র্পটির্ি র্বভা 

55। জনাব গমাোঃ মািউদ-উন-নবী, গ্রীণ হাউজ সুপার, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 



56। জনাব গমাোঃ ির্রদ উর্িন গমাল্লা, গহড ইবিকর্ির্শয়ান, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

57। জনাব গমাোঃ িাইদুর রহমান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

58। জনাব আবু িাবদক, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

59। জনাব মর্নরুজ্জামান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

60। জনাব গমাোঃ র্বল্লাি  াজী, র্ির্নয়র বীমার, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

৬১। জনাব আর্মনুি ইিিাম, র্ির্নয়র উইভার, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

৬২। জনাব গমাোঃ নার্ির আিী, গটর্িবিান অপাবরটর, িাধারণ গিবা শাখা

িথ্য অর্ধকার আইন; 25-02-2020

১। জনাব সুমন বড়ুয়া, িহকারী প্রবকৌশিী (চির্ি দার্য়ত্ব), র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

২। জনাব গমাোঃ গখারবশদ আিম, এিও (র্ির্ি), জুট গটক্সটাইি উইিং

৩। জনাব গমাোঃ আশরাফুি আিম, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

৪। জনাব গমাোঃ হারুন অর রর্শদ, গজএিএ, িাইবার গকায়ার্িটি ইমপ্রুভবমন্ট র্বভা 

৫। জনাব গমাোঃ আবদুচ ছাত্তার, িহকারী পর্রচািক, কল্যাণ (চির্ি দার্য়ত্ব), কল্যাণ িহর্বি শাখা

৬। জনাব গমাোঃ আবুি বাশার ভূইয়া, িহকারী পর্রচািক, িাধারণ গিবা (চির্ি দার্য়ত্ব), িাধারণ গিবা শাখা

৭। জনাব গমাোঃ িবুজ আিম, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

৮। জনাব গমাোঃ গমবহদী হািান, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), জুট গটক্সটাইি উইিং

৯। জনাব শর্হদুি ইিিাম, গহড গমকার্নক, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

১০। জনাব বিয়দ আবুি কাবশম, গহড বয়িার র্মর্ি, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

১১। জনাব গিবকিার গমাল্লা, স্পীনার, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

১২। জনাব আোঃ মাবিক, উইভার, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

১৩। জনাব গমাোঃ আোঃ গমািার্িব, কাবপ িট উইভার, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

১৪। জনাব িানর্জি আহবমদ, গটর্িবিান অপাবরটর, িাধারণ গিবা শাখা

১৫। জনাব মর্হর উর্িন গমাড়ি, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

১৬। জনাব আর্নসুর রহমান খান, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

১৭। জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম খান, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

১৮। জনাব আওিাদ গহাবিন, গমকার্নক, গজটির্পর্ডর্ি

১৯। জনাব গমাোঃ গিৌর্হদুর রহমান রুববি, কযাটাি ার, িাইবের্র শাখা

২০। জনাব গমাোঃ শাহ আিম, ইবিকর্ির্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

২১। জনাব গমাোঃ গমািাবছছি গহাবিন, এিএ, রিায়ন শাখা

২২। জনাব স্বপন চন্দ্র মজুমদার, অর্িি িহায়ক, মহাপর্রচািক দপ্তর

২৩। জনাব গমাোঃ িজবি মারুি, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

২৪। জনাব গমাোঃ িজলুর রহমান, গমকার্নক, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

২৫। জনাব মুক্তা আক্তার, এিএ, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

২৬। জনাব ির্রদা খাতুন, এিএ, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

২৭। জনাব র্নবরট িালুকদার, অর্িি িহায়ক, কৃর্ষিত্ব র্বভা

২৮। জনাব র্শর্রন আক্তার, এিএ, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

২৯। জনাব গমাোঃ গমাখবিছার রহমান, এিএ, পর্রচািক কৃর্ষ একান্ত শাখা

৩০। জনাব রার্হমা আক্তার, অর্িি িহায়ক, িাইবেরী শাখা, র্পটির্ি র্বভা 

৩১। জনাব র্বিাি চন্দ্র দাি, অর্িি িহায়ক, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি) দপ্তর

৩২। জনাব গমাোঃ শর্রফুি ইিিাম, অর্িি িহায়ক, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি) দপ্তর



৩৩। জনাব িাবিমাতুজ গজাহরা, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

৩৪। জনাব র্িবরাজ আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

৩৫। জনাব গমাোঃ কাওছার গশখ, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

৩৬। জনাব গমাোঃ িারুক গহাবিন, প্ল্াম্বার, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

৩৭। জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান  াজী, ম্যাশন, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

38। জনাব কাজি চন্দ্র িরকার, কাবপ িন্টার, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

39। জনাব বাহার উর্িন, অর্িি িহায়ক, িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

40। জনাব গমাোঃ শর্িকুি আিম র্মিন, গুদাম িহকারী, িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

41। জনাব গিার্নয়া আক্তার, অর্িি িহায়ক, উপ-পর্রচািক (প্রশািন দপ্তর)

42। জনাব গমাোঃ ির্জব উর্িন, অর্িি িহায়ক, কার্র রী একান্ত শাখা

43। জনাব গমাোঃ গরাস্তম আিী, মািী, িাধারণ গিবা শাখা

44। জনাব গমাোঃ আবু িাবহর, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

45। জনাব গমাোঃ শর্হদউল্লাহ গশখ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

46। জনাব গমাোঃ গমাস্তাক আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

47। জনাব গমাোঃ জুবাবয়র গহািাইন, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

48। জনাব গমাোঃ রর্ন আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

49। জনাব গমাোঃ শামীম, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

50। জনাব গমাোঃ আবনায়ার গহাবিন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

51। জনাব র্পয়ারা গব ম, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

52। জনাব িার্বনা ইয়াির্মন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

53। জনাব গমাোঃ র্বল্লাি  াজী, র্ির্নয়র বীমার, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

54। জনাব গমাোঃ শার্মম উল্লাহ,  াড়ীচািক, পর্রবহনপুি শাখা

55। জনাব গির্িম শরীি,  াড়ীচািক, পর্রবহনপুি শাখা

56। জনাব গমাোঃ ইর্িি আিী,  াড়ীচািক, পর্রবহনপুি শাখা

57। জনাব গমাোঃ র্রপন গহাবিন,  াড়ীচািক, পর্রবহনপুি শাখা

58। বিয়দ আবুি আজাদ,  াড়ীচািক, পর্রবহনপুি শাখা

59। জনাব গমাোঃ নূবর আিম,  াড়ীচািক, পর্রবহনপুি শাখা

60। জনাব গমাোঃ জার্কর গহাবিন,  াড়ীচািক, পর্রবহনপুি শাখা

৬১। জনাব গমাোঃ িাইফুি ইিিাম,  াড়ীচািক, পর্রবহনপুি শাখা

62। জনাব গমাোঃ রর্বউি ইিিাম, গরর্িজাবরশন গমকার্নক, জীন ব্যািংক শাখা

63। জনাব রাজন চন্দ্র গ াষ, গমকার্নক, পর্রবহন পুি শাখা

64। জনাব র্মজানুর রহমান র্রপন,  াড়ীচািক, পর্রবহনপুি শাখা

65। জনাব গমাোঃ র্মজানুি আিম, পাি চািক, িাধারণ গিবা শাখা

66। জনাব গমাোঃ বাহার উর্িন, র্ির্নয়র র্মি গমকার্নক, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

িথ্য অর্ধকার আইন; 29-09-2020

১। জনাব গমাোঃ িার্রক গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

২। ড. গমাোঃ মািরুর আবনায়ার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

৩। ড. গমাহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

৪। ড. গমাছাোঃ আবিয়া নািরীন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

৫। জনাব গমাোঃ মকসুদার রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 



৬। ড. গমাোঃ গ ািাম গমাস্তিা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

৭। ড. গমাোঃ শর্হদুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

৮। ড. গমাোঃ নজরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

৯। ড. গমাোঃ নুরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

১০। ড. এ টি এম গমারবশদ আিম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

১১। ড. গমাোঃ নার্ির উর্িন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

১২। ড. এম এম আিম ীর িাঈদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

১৩। ড. এি এম মাহবুব আিী, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

১৪। ড. এ, গক, এম, শাহাদাৎ গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা ইউর্নট

১৫। ড. এ গক এম মাহবুবুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

১৬। ড. এইচ এম জার্কর গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

১৭। ড. গমাোঃ ইয়ার উর্িন িরকার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

১৮। ড. এি. এম. মর্নরুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

১৯। ড. িাবিহ গমাহাম্মদ আশরাফুি হক, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

২০। জনাব আহাম্মদ আিী, র্িবস্টম এনার্িস্ট, পর্রকেনা, প্রর্শক্ষণ ও গ া াব া  উইিং

২১। ড. কাজী গমাোঃ গমাছাবিক গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

২২। ড. গমাোঃ শাহীন পিান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

২৩। জনাব গমাহাম্মদ জাহাঙ্গীর আিম, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্জআরএি র্বভা 

২৪। ড. গমাোঃ জার্কর গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টম র্বভা 

২৫। ড. গমাোঃ হারুন অর রর্শদ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

২৬। ড. গবারহান আহবমদ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

২৭। ড. এ এি এম কামরুজ্জামান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

২৮। ড. গমাোঃ বাবুি গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমস  র্বভা 

২৯। জনাব আবু ছাবিহ গমাহাম্মদ ইয়ার্হয়া, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

৩০। জনাব গমাোঃ ইউনুছ আিী, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা ইউর্নট

৩১। জনাব গমাোঃ গমাবারক গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

৩২। ড. সুইটি শাহীনুর, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

৩৩। ড. জাকার্রয়া আহবমদ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

৩৪। জনাব িাহর্মদা সুিিানা, গপ্রাগ্রামার, র্পটির্ি র্বভা , র্ববজআরআই

৩৫। জনাব আর্িয়া পারভীন, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি), মহাপর্রচািক দপ্তর

৩৬। জনাব আবয়শা খাতুন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

৩৭। জনাব গমাহাম্মদ মর্নরুজ্জামান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

38। ড. সুরঞ্জন িরকার, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

39। জনাব গমাোঃ মাহবুবুি আিম, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজটির্পর্ডর্ি

40। জনাব গমাোঃ র্ির্িকুর রহমান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

41। জনাব গমাোঃ খাবিদ িাইফুল্লাহ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

িথ্য অর্ধকার আইন; 30-09-2020

১। জনাব গমাহাম্মদ আবদুছ িািাম খান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট গটক্সটাইি উইিং

২। জনাব গমাোঃ আব্দুল্লাহ কায়িার, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

৩। জনাব গমাোঃ মাহবুব আিী, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, বাবয়াবকর্মর্ি শাখা



৪। জনাব নাইয়ার সুিিানা, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

৫। জনাব গমাোঃ আবুি খাবয়র গমাল্লা, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

৬। ড. গশখ শরীি উিীন আহমাদ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

৭। জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর গহাবিন, উপ-পর্রচািক (প্রশািন)(চ.দা),মহাপর্রচািক দপ্তর

৮। জনাব গমাহাম্মদ নাজমুি হািান, অর্ডট অর্িিার, অর্ডট শাখা

৯। জনাব িঞ্জয় কুমার র্বশ্বাি, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

১০। জনাব এি. এম. মাহরুি গহাবিন, ঊধ িবিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্প্রর্ন্টিং শাখা

১১। জনাব মর্নকা রাণী গদবনার্, ঊধ িবিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

১২। জনাব গমাোঃ আর্ছব ইকবাি, ঊধ িবিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

১৩। জনাব এর্বএম জার্হদুি হক, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

১৪। জনাব গমাোঃ জান্নাতুি বাকী গমাল্লা, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

১৫। জনাব শারর্মন আক্তার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

১৬। জনাব গির্িনা আক্তার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

১৭। জনাব গমাোঃ গজাবাইদুি গহাবিন, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

১৮। জনাব মুকুি র্ময়া, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

১৯। জনাব গিাহানুর রহমান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

২০। জনাব িখর উর্িন িালুকদার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

২১। জনাব র্বশ্বর্জি কুন্ডু, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমস র্বভা 

২২। জনাব জান্নাতুি গিরবদৌি (1), ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

২৩। জনাব িার্দয়া আির্রন জুই, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

২৪। জনাব ইিিাি জাহান নূর, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

২৫। জনাব র্নয়াজ গমাবশ িদ, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

২৬। জনাব িাির্িমা রহমান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

২৭। জনাব গমাোঃ আশরাফুি আিম, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

২৮। জনাব গমাোঃ আর্নছুর রহমান গদওয়ান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

২৯। জনাব গমাোঃ িরহাদ গহাবিন, িহকারী পর্রচািক, িিংস্থাপন শাখা

৩০। জনাব পুিক িালুকদার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

৩১। জনাব জার্হদ িরকার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

৩২। জনাব িাহনীন র্বনবি কামাি, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

৩৩। জনাব গমাোঃ আর্রফুি ইিিাম, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

৩৪। জনাব গমাোঃ মাহবুবুর রহমান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

৩৫। জনাব শর্রফুি ইিিাম, িহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

৩৬। জনাব রর্িকুি ইিিাম, িাইবেরীয়ান, র্পটির্ি র্বভা 

৩৭। জনাব গমাোঃ মাহমুদুি হাবীব, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

38। জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

39। জনাব গমাোঃ গমাক্তার্দর হুবিন, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, িাইবার গকায়ার্িটি ইম্প্রুভবমন্ট র্বভা 

40। জনাব আর্বদা সুিিানা, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

41। জনাব গমাোঃ আশিাকুর রহমান, িহকারী পর্রচািক (উন্নয়ন), র্হিাব ও অর্ ি শাখা



গটকিই উন্নয়ন অভীষ্ট (এির্ডর্জ); 03-11-2020 

1 ড. গমাোঃ ওিমান  র্ণ র্ময়াজী, পর্রচািক (কার্র র্র)

2 ড. গমাোঃ মুর্জবুর রহমান, পর্রচািক (কৃর্ষ)

3 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

4 ড. গমাোঃ মাহবুব গহাবিন, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, িাইবার গকায়ার্িটি ইম্প্রুভবমন্ট র্বভা 

5 ড. গমাোঃ িার্মউি হক, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

6 ড. গমাোঃ মাহবুবুি ইিিাম, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

7 ড. গমাোঃ আইয়ুব খান, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

8 জনাব গমাোঃ র্মনহাজ উর্িন গ াবাবয়র, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), গজটির্পর্ডর্ি উইিং

9 জনাব গমাোঃ গমািবিম উর্িন, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

10 ড. গমাোঃ আব্দুি আিীম, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

11 ড. না ীি আক্তার, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), প্রজনন র্বভা 

12 ড. গিরবদৌি আরা র্দিরুবা, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), রিায়ন র্বভা 

13 ড. নাজমীনা গচৌধুরী, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

14 ড. মাহমুদ আি গহাবিন, পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি)

15 জনাব গমাোঃ িার্রক গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজটির্পর্ডর্ি উইিং

16 ড. গমাোঃ মািরুর আবনায়ার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

17 ড. গমাহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

18 ড. আবিয়া নাির্রন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

19 জনাব গমাোঃ মকসুদার রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

20 ড. গমাোঃ গ ািাম গমাস্তিা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

২১ ড. গমাোঃ শর্হদুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

22 ড. গমাোঃ নজরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

23 ড. গমাোঃ নুরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

24 ড. এ টি এম গমারবশদ আিম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি র্বভা 

25 ড. গমাোঃ নার্ির উর্িন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

26 ড. এম এম আিম ীর িাঈদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

27 ড. এি এম মাহবুব আিী, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

28 ড. এ, গক, এম, শাহাদাৎ গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা ইউর্নট

29 ড. রনর্জৎ কুমার গ াষ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

30 ড. এ গক এম মাহবুবুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

31 ড. গমাোঃ আবুি িজি গমাল্লা, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

32 ড. গমাোঃ লুৎির রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

33 ড. এইচ এম জার্কর গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

34 ড. গমাোঃ ইয়ার উর্িন িরকার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

35 ড. এি এম মর্নরুজ্জামান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

36 ড. িাবিহ গমাহাম্মদ আশরাফুি হক, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

37 জনাব আহাম্মদ আিী, র্িবস্টম এনার্িস্ট, র্পটির্ি উইিং

38 জনাব িাহর্মদা সুিিানা, গপ্রাগ্রামার, র্পটির্ি উইিং

39 জনাব আর্িয়া পারভীন, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি)

40 জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর গহাবিন, উপ-পর্রচািক (প্রশািন)



জািীয় শুদ্ধাচার গকৌশি বাস্তবায়ন ; 09-09-2020

1 জনাব গমাোঃ হার্িজুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি র্বভা 

2 জনাব গমাশারি গহাবিন, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি র্বভা 

3 জনাব গমাশবরিা আক্তার, জুর্নয়র র্িল্ড এর্িিবটন্ট, প্রজনন বীজ শাখা

4 জনাব র্নলুিার ইয়াির্মন, একাউনবটন্ট কাম কযার্শয়ার, র্হিাব (রাজস্ব) শাখায় কম িরি

5 জনাব পিাশ চন্দ্র  রামী, উচ্চমান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

6 জনাব গমাোঃ আর্রি গহাবিন, অর্ডটর (চির্ি দার্য়ত্ব), কযাশ শাখায় কম িরি

7 জনাব গমাোঃ আর্মনুি ইিিাম, উচ্চমান িহকারী, িিংস্থাপন শাখা

8 জনাব গমাস্তার্িজুর রহমান, উচ্চমান িহকারী, অর্ ি ও র্হিাব শাখা

9 জনাব গমাোঃ ইমরান গহািাইন, িাঁট মুিাক্ষর্রক কাম কর্িউটার অপাবরটর, প্রবকৌশি শাখা

10 জনাব গমাোঃ িাখাওয়াি গহাবিন, উচ্চমান িহকারী (র্ির্ি), কল্যাণ িহর্বি শাখা

11 জনাব গমাোঃ মাহবুব গহাবিন, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

12 জনাব গজবা পারভীন, বীজ পরীক্ষক, রপ ম্যাবনজবমন্ট শাখা

13 জনাব গমাোঃ গিৌর্হদুর রহমান রুববি, কযাটাি ার, িাইবেরী শাখা

14 জনাব মািউদ-উন-নবী, গ্রীণ হাউজ সুপার, র্ির্জওির্জ শাখা

15 জনাব গমাোঃ এনামুি হক, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

16 জনাব গমাোঃ শার্মম উল্লাহ, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

17 জনাব গমাোঃ আশরাি গহাবিন গমাল্লা, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

18 জনাব গমাোঃ গির্িম শরীি, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

19 জনাব গমাোঃ ইর্িি আিী, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

20 জনাব গমাোঃ র্রপন গহাবিন, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

21 জনাব গমাোঃ জার্কর গহাবিন, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

22 জনাব গমাোঃ নূবর আিম, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

23 জনাব গমাোঃ িাইফুি ইিিাম, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

24 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান র্রপন, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

25 জনাব রাজন চন্দ্র গ াষ, গমকার্নক,  ানবাহন শাখা

26 জনাব কাজি চন্দ্র িরকার, কাবপ িন্টার, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

27 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান  াজী, ম্যাশন, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

28 জনাব গমাোঃ নার্ির আিী, গটর্িবিান অপাবরটর, িাধারণ গিবা শাখা

29 জনাব িানর্জি আহবমদ, গটর্িবিান অপাবরটর, িাধারণ গিবা শাখা

30 জনাব গমাোঃ রর্বউি ইিিাম, গরর্িজাবরশন গমকার্নক, জীন ব্যািংক শাখা

31 জনাব র্নবরট িালুকদার, অর্িি িহায়ক, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

32 জনাব গমাোঃ আওিাদ গহাবিন, গমকার্নক, র্পটির্ি উইিং

33 জনাব আব্দুি মাবিক, উইভার, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

34 জনাব গমাোঃ িজবি মারুি, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

35 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাঁট র্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর (র্ির্ি), র্পটির্ি র্বভা 

36 জনাব এ গক এম মাবজদুি হক, উইভার, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

37 জনাব গমাোঃ শর্রফুি ইিিাম, অর্িি িহায়ক, অর্ ি ও র্হিাব শাখা

38 জনাব গমাোঃ শর্িকুি ইিিাম র্মিন, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

39 জনাব গমাোঃ র্বল্লাি গহাবিন, এিএ, গমকার্নকযাি এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

40 জনাব গমাোঃ গহািাইন আহবমদ, র্িটার, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 



জািীয় শুদ্ধাচার গকৌশি বাস্তবায়ন ; 10-11-2020 

1 জনাব গমাোঃ গখারবশদ আিম, এিও (চির্ি দার্য়ত্ব), জুট গটক্সটাইি উইিং

2 জনাব গমাোঃ ইউসুি হািান, ইমাম, িাধারণ গিবা শাখা

3 জনাব গজবা পারভীন, বীজ পরীক্ষক, রপ ম্যাবনজবমন্ট শাখা

4 জনাব গমাোঃ আব্দুি ওয়াদুদ, উচ্চমান িহকারী (র্ির্ি), িিংস্থাপন শাখা

5 জনাব গমাোঃ আবু আইয়ুযব আনিারী, িাঁটমুিাক্ষর্রক কাম কর্িোঃ অপাোঃ, গজটির্পর্ডর্ি

6 জনাব গমাোঃ কর্বর গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, মৃর্ত্তকা র্বজ্ঞান শাখা

7 জনাব গমাোঃ আবু িাঈদ, িহকারী গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

8 জনাব গমাোঃ গমাবারক আিী, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), পর্রচািক (কার্র র্র) এর একান্ত শাখা

9 জনাব গমাোঃ িজলুর রহমান, গমকার্নক, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

10 জনাব বিয়দ আবুি আজাদ, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

11 জনাব গমাোঃ মুজাবম্মি হক, স্পীনার, স্পীর্নিং শাখা

12 জনাব গমাোঃ আওিাদ গহাবিন, গমকার্নক, র্পটির্ি উইিং

13 জনাব আব্দুি মাবিক, উইভার, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

14 জনাব গমাোঃ আোঃ জববার, বয়িার র্মর্ি, গজটির্পর্ডর্ি

15 জনাব গমাোঃ গিািাজ্জি গহাবিন, উইভার, উইর্ভিং শাখা

16 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান, বীমার, উইর্ভিং শাখা

17 জনাব ইকবাি গহািাইন, ওবয়ল্ডার, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

18 জনাব গমাোঃ ির্রদ উর্িন গমাল্লা, গহড ইবিকর্ির্শয়ান, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

19 জনাব গিবকিার গমাল্লা, স্পীনার, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

20 জনাব গমাোঃ আোঃ গমািার্িব, কাবপ িট উইভার, জুট ওবয়স্ট প্রবির্িিং শাখা

21 জনাব গমাোঃ গিাবহি র্ময়া, অপাবরটর (গকর্মকযাি প্ল্যান্ট), গজটির্পর্ডর্ি

22 জনাব গমাোঃ িানর্জর র্ির্িকী, চীি অপাবরটর (গলা রুম), গজটির্পর্ডর্ি

23 জনাব গমাোঃ আর্নছুর রহমান খান, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

24 জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, িবটাকর্প অপাবরটর, িিংস্থাপন শাখা

25 জনাব গমাোঃ আবু িাবহর, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

26 গমাোঃ িারুক গহাবিন, প্ল্াম্বার, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

27 জনাব জনাব গমাোঃ র্মজানুি আিম, পাি চািক, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

28 জনাব গমাোঃ শাহ আিম, ইবিকর্ির্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

29 জনাব িাইদুর রহমান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

30 জনাব গমাোঃ আবনায়ার গহাবিন, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

31 জনাব গমাোঃ আি আর্মন, র্িটার, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

32 জনাব  াজী লুৎির রহমান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

33 জনাব গমাোঃ রাবশদ গমাশারি, অর্িি িহায়ক, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

34 জনাব স্বপন চন্দ্র মজুমদার, অর্িি িহায়ক, মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

35 জনাব আোঃ জববার, স্পীনার, গজটির্পর্ডর্ি

36 জনাব রাবহিা গব ম, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

37 জনাব রুমা আক্তার, অর্িি িহায়ক, র্জআরএি র্বভা 

38 জনাব গমাোঃ রঞ্জু র্ময়া, উইভার, গজটির্পর্ডর্ি

39 জনাব গমাোঃ কাউিার হার্মদ গমাল্লা, উইভার, গজটির্পর্ডর্ি

40 জনাব গমাোঃ গমািাবেি গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, ইন্ডার্িয়াি গকর্মর্ি শাখা



41 জনাব গমাোঃ িানর্ভর আহবমদ, কযাশ িরকার, কযাশ শাখা

42 জনাব গমাোঃ আিী আশরাি, বয়িার র্মর্ি, গমর্শনারী গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

43 জনাব র্িবরাজ আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, গজটির্পর্ডর্ি

44 জনাব ময়না গব ম, পর্রেন্নিা কমী, গজটির্পর্ডর্ি

িরকারী কম িচারীবদর আচরণ ও শৃঙ্খিা র্বর্ধ; 19-20 আ স্ট 2020 

1 জনাব গমাোঃ গিািাজ্জি গহাবিন, উইভার, উইর্ভিং শাখা

2 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান, বীমার, উইর্ভিং শাখা

3 জনাব ইকবাি গহািাইন, ওবয়ল্ডার, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

4 জনাব আোঃ মাবিক, উইভার, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

5 জনাব আব্দুি হার্মদ, ডায়ার, ওবয়ট প্রবির্িিং শাখা

6 জনাব গমাোঃ র্বল্লাি গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, গজটির্পর্ডর্ি

7 জনাব গমাোঃ ির্জব উর্িন, অর্িি িহায়ক, পর্রচািক (কার্র র্র) এর একান্ত শাখা

8 জনাব গিার্নয়া আক্তার, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

9 জনাব হীরািাি চন্দ্র দাি, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

10 জনাব গমাোঃ বাহার উর্িন, গুদাম িহকারী (র্নজ গবিবন), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

11 জনাব গমাোঃ কাওছার গশখ, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

12 জনাব গমাোঃ র্িবরাজ র্ময়া, মািী, িাধারণ গিবা শাখা

13 জনাব গরাস্তম আিী, মািী (র্নজ গবিবন), িাধারণ গিবা শাখা

14 জনাব গশখ কামাি গহাবিন, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

15 জনাব গমাোঃ ইিমাইি, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

16 জনাব গমাোঃ আবু িাবহর, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

17 জনাব গমাোঃ শর্হদুল্লাহ গশখ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

18 জনাব গমাোঃ গমাস্তাক আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

19 জনাব গমাোঃ জুবাবয়র গহািাইন, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

20 জনাব রর্ন আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

21 জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, িবটাকর্প অপাবরটর, িিংস্থাপন শাখা

22 জনাব গমাোঃ শার্মম, র্নরাপত্তা প্রহরী, মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

23 জনাব গমাোঃ আবনায়ার গহাবিন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

24 জনাব গমাোঃ আিাউর্িন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

25 জনাব র্পয়ারা গব ম, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

26 জনাব রাবহিা গব ম, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

27 জনাব নূরজাহান, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

28 জনাব িার্বনা ইয়াির্মন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

29 জনাব প্রিাপ চন্দ্র, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

30 জনাব গমাোঃ নুর-ই-ইিাহী, অর্িি িহায়ক, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব) দপ্তর

31 জনাব র্বিাশ চন্দ্র দাি, অর্িি িহায়ক, র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

32 জনাব রার্হমা আক্তার, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি উইিং

33 জনাব গমাোঃ গমাখবিছার রহমান, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

34 জনাব র্নবরট িালুকদার, অর্িি িহায়ক, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

35 জনাব স্বপন চন্দ্র মজুমদার, অর্িি িহায়ক, মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা



36 জনাব িারহানা খাতুন, অর্িি িহায়ক, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

37 জনাব গমাোঃ আিী আশরাি, বয়িার র্মর্ি, গমর্শনারী গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

38 জনাব িাবিমাতুজ গজাহরা, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি উইিং-এ কম িরি

39 জনাব র্িবরাজ আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, গজটির্পর্ডর্ি

40 জনাব ময়না গব ম, পর্রেন্নিা কমী, গজটির্পর্ডর্ি

িরকারী কম িচারীবদর আচরণ ও শৃঙ্খিা র্বর্ধ; 27-28 জুিাই 2020

1 জনাব গমাোঃ খায়রুি হািান প্রধান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (চির্ি দার্য়ত্ব), গহে গডস্ক, র্পটির্ি উইিং

2 জনাব সুমন বড়ুয়া, িহকারী প্রবকৌশিী (চির্ি দার্য়ত্ব), র্নম িাণ ও প্রবকৌশি শাখা

3 জনাব রর্হমা আক্তার, ম্যাবনজার (জীন ব্যািংক), জীন ব্যািংক শাখা

4 জনাব গমাোঃ আশরাফুি আিম, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

5 জনাব গমাোঃ আব্দুচ ছাত্তার, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), কল্যাণ িহর্বি শাখা

6 জনাব  াজী আকিার গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), র্হিাব (উন্নয়ন) শাখা

7 জনাব কাজী শর্িকুি ইিিাম, জুর্নয়র র্িল্ড এর্িিবটন্ট, িাইবটাবজবনটিক্স শাখা

8 জনাব গমাোঃ শর্িউি আিম, জুর্নয়র র্িল্ড এর্িিবটন্ট, প্রজনন র্বভা 

9 জনাব গমাোঃ গখারবশদ আিম, এিও (চির্ি দার্য়ত্ব), গটর্স্টিং এন্ড স্টযান্ডাড িাইবজশন শাখা

10 জনাব সুভাষ চন্দ্র িরকার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (চির্ি দার্য়ত্ব), র্পটির্ি উইিং

11 জনাব গমাোঃ আবুি বাশার ভুইয়া, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), িাধারণ গিবা শাখা

12 জনাব গমাোঃ মর্িজুি ইিিাম, র্িল্ড এর্িিবটন্ট, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

13 জনাব আবুি গহাবিন র্ময়াজী, অর্ডট সুপার (চির্ি দার্য়ত্ব), অর্ডট শাখা

14 জনাব িবুজ র্ময়া, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী (র্ির্ভি), র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

15 জনাব খার্দজা গব ম, িহকারী িাইবেরীয়ান, িাইবেরী শাখা

16 জনাব গমাোঃ জার্কর গহাবিন, জুর্নয়র র্িল্ড এর্িিবটন্ট, মৃর্ত্তকা র্বজ্ঞান শাখা

17 জনাব খান গমাোঃ হারুন নূর রর্শদ, জুর্নয়র র্িল্ড এর্িিবটন্ট, এির্কউআইর্ডবি কম িরি

18 জনাব আঞ্জুমান আরা গব ম, কর্িউটার অপাবরটর, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব) দপ্তর

19 জনাব গমাোঃ আর্িকুি ইিিাম, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), গজটির্পর্ডর্ি

20 জনাব আিমা আক্তার রুমা, র্পএি কাম র্পআরও (চির্ি দার্য়ত্ব), মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

21 জনাব িাহর্মনা, িাবয়র্ন্টর্িক এর্িিবটন্ট, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

22 জনাব গমাোঃ জার্করুি ইিিাম, িাবয়র্ন্টর্িক এর্িিবটন্ট, গটর্স্টিং এন্ড স্টযান্ডাড িাইবজশন শাখা

23 জনাব গমাহাম্মদ শার্হনুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, গজটির্পর্ডর্ি

24 জনাব সুশান্ত কুমার ঢািী, িাইর্ন্টর্িক এর্িবস্টন্ট, গজটির্পর্ডর্ি

25 জনাব গমাোঃ ওয়ার্হদুজ্জামান, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

26 জনাব গমাোঃ আশরাফুজ্জামান, উচ্চমান িহকারী, িিংস্থাপন শাখা

27 জনাব িার্ী রানী িরকার, উচ্চমান িহকারী, িাধারণ গিবা শাখা

28 জনাব গমাোঃ র্মরাজ শর্রি, গিিিম্যান (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

29 জনাব গমাোঃ মাহিাব আিী মন্ডি, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

30 জনাব গমাোঃ মাসুম আিী, র্হিাব রক্ষক (চির্ি দার্য়ত্ব), কযাশ শাখা

31 জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, র্নরাপত্তা কম িকিিা (চির্ি দার্য়ত্ব), িাধারণ গিবা শাখা

32 জনাব জুবাইদা গুিশানারা, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

33 জনাব মর্রয়ম আক্তার পর্প, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

34 জনাব গমাোঃ র্িটন গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যাণ িহর্বি শাখা



35 জনাব আিমা আক্তার, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

36 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাবয়র্ন্টর্িক এর্িিবটন্ট, িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

37 জনাব গমাহাম্মাদ জাবহদুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংস্থাপন শাখা

38 জনাব গ ািাম রহমান, কযাটাি ার, জীন ব্যািংক শাখা

39 জনাব গমাহাম্মদ আশিাকুি আবশকীন, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), পর্রচািক (কৃর্ষ) এর একান্ত শাখা

40 জনাব শামসুন নাহার, উচ্চমান িহকারী, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভাব  কম িরি

জািীয় শুদ্ধাচার গকৌশি বাস্তবায়ন ; 03-09-2020 

1 জনাব সুমন বড়ুয়া, িহকারী প্রবকৌশিী (চির্ি দার্য়ত্ব), র্নম িাণ ও প্রবকৌশি শাখা

2 জনাব গমাোঃ গখারবশদ আিম, এিও (চির্ি দার্য়ত্ব), গটর্স্টিং এন্ড স্টযান্ডাড িাইবজশন শাখা

3 জনাব গমাোঃ খায়রুি হািান প্রধান, এিও (চির্ি দার্য়ত্ব), গহে গডস্ক, র্পটির্ি র্বভা 

4 জনাব গমাোঃ আশরাফুি আিম, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

5 জনাব রর্হমা আক্তার, ম্যাবনজার (জীন ব্যািংক), জীন ব্যািংক শাখা

6 জনাব  াজী আকিার গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

7 জনাব সুভাষ চন্দ্র িরকার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (চির্ি দার্য়ত্ব), র্পটির্ি র্বভা 

8 জনাব গমাোঃ আব্দুচ ছাত্তার, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), কল্যাণ িহর্বি শাখা

9 জনাব গমাোঃ মর্িজুি ইিিাম, র্িল্ড এর্িিবটন্ট, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

10 জনাব আবুি গহাবিন র্ময়াজী, অর্ডট সুপার (চির্ি দার্য়ত্ব), অর্ডট শাখা

11 জনাব িবুজ র্ময়া, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী (র্ির্ভি), র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

12 জনাব কাজী শর্িকুি ইিিাম, জুর্নয়র র্িল্ড এর্িিবটন্ট, িাইবটাবজবনটিক্স শাখা

13 জনাব গমাোঃ জার্কর গহাবিন, জুর্নয়র র্িল্ড এর্িিবটন্ট, মৃর্ত্তকা র্বজ্ঞান শাখা

14 জনাব খান গমাোঃ হারুন নূর রর্শদ, জুর্নয়র র্িল্ড এর্িিবটন্ট, এির্কউআইর্ডবি কম িরি

15 জনাব খার্দজা গব ম, িহকারী িাইবেরীয়ান, িাইবেরী শাখা

16 জনাব আঞ্জুমান আরা গব ম, কর্িউটার অপাবরটর, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব) দপ্তর

17 জনাব আিমা আক্তার রুমা, র্পএি কাম র্পআরও (চির্ি দার্য়ত্ব), মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

18 জনাব িাহর্মনা, িাবয়র্ন্টর্িক এর্িিবটন্ট, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

19 জনাব গমাোঃ জার্করুি ইিিাম, িাবয়র্ন্টর্িক এর্িিবটন্ট, গটর্স্টিং এন্ড স্টযান্ডাড িাইবজশন শাখা

20 জনাব গমাহাম্মদ শার্হনুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, গজটির্পর্ডর্ি

21 জনাব সুশান্ত কুমার ঢািী, িাইর্ন্টর্িক এর্িবস্টন্ট, গজটির্পর্ডর্ি

22 জনাব গমাোঃ ওয়ার্হদুজ্জামান, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

23 জনাব গমাোঃ আব্দুি ওয়াদুদ, উচ্চমান িহকারী (র্ির্ি), িিংস্থাপন শাখা

24 জনাব িার্ী রানী িরকার, উচ্চমান িহকারী, িাধারণ গিবা শাখা

25 জনাব গমাোঃ র্মরাজ শর্রি, গিিিম্যান (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

26 জনাব গমাোঃ মাহিাব আিী মন্ডি, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

27 জনাব গমাোঃ মাসুম আিী, র্হিাব রক্ষক (চির্ি দার্য়ত্ব), কযাশ শাখা

28 জনাব গমাোঃ আর্িকুি ইিিাম, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), গজটির্পর্ডর্ি

29 জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, র্নরাপত্তা কম িকিিা (চির্ি দার্য়ত্ব), িাধারণ গিবা শাখা

30 জনাব জুবাইদা গুিশানারা, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

31 জনাব মর্রয়ম আক্তার পর্প, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

32 জনাব গমাোঃ র্িটন গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যাণ িহর্বি শাখা

33 জনাব আিমা আক্তার, অর্ডটর, অর্ডট শাখা



34 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাবয়র্ন্টর্িক এর্িিবটন্ট, িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

35 জনাব গমাোঃ আবুি বাশার ভুইয়া, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), িাধারণ গিবা শাখা

36 জনাব গমাোঃ ির্িউি আিম, গজএিএ, প্রজনন র্বভা 

37 জনাব গমাহাম্মদ জাবহদুি ইিিাম, িাঁট র্ির্পকার কাম কর্িোঃ অপাোঃ (র্ির্ি), িিংস্থাপন শাখা

38 জনাব গ ািাম রহমান, কযাটাি ার, জীন ব্যািংক শাখা

39 জনাব গমাোঃ আশিাকুি আবশকীন, িাঁট র্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর, পর্রচািক (কৃর্ষ) এর একান্ত শাখা

40 জনাব শামসুন নাহার, িাঁটোঃ কাম কর্িউটার অপাবরটর (র্ির্ি), পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি) এর একান্ত শাখা

জািীয় শুদ্ধাচার গকৌশি বাস্তবায়ন ; 11-11-2020

1 জনাব গমাোঃ গমবহদী হািান, প্রধান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংস্থাপন গিবা শাখা

2 জনাব শর্হদুি ইিিাম, গহড গমকার্নক, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

3 জনাব বিয়দ আবুি কাবশম, গহড বয়িার র্মর্ি, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

4 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, কযাপসুিার্রি শাখা

5 জনাব রীনা পারভীন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, অর্িটর্রয়াি শাখা

6 জনাব ইিমাইি গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, গকনাি ও গমস্তা শাখা

7 জনাব র্শর্রন আক্তার, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, িাইবটাবজবনটিক্স শাখা

8 জনাব আর্মনুি ইিিাম, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

9 জনাব গমাোঃ বাহার উর্িন, র্ির্নয়র র্মি গমকার্নক, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

10 জনাব ির্রদা খাতুন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, রপ ম্যাবনজবমন্ট শাখা

11 জনাব মুক্তা আক্তার, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, র্ির্জওির্জ শাখা

12 জনাব শার্ন্ত গব ম, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, িাইবার গকায়ার্িটি ইম্প্রুভবমন্ট র্বভা 

13 জনাব জাহানারা গব ম, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

14 জনাব নাঈম জাহাঙ্গীর, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

15 গমাোঃ শার্হন র্ময়া, পাি চািক, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

16 জনাব আব্দুি হার্মদ, ডায়ার, ওবয়ট প্রবির্িিং শাখা

17 জনাব গমাোঃ ির্জব উর্িন, অর্িি িহায়ক, রিায়ন র্বভা 

18 জনাব গিার্নয়া আক্তার, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

19 জনাব হীরািাি চন্দ্র দাি, অর্িি িহায়ক, গজবনটিক্স র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

20 জনাব গমাোঃ বাহার উর্িন, গুদাম িহকারী (র্নজ গবিবন), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

21 জনাব গমাোঃ কাওছার গশখ, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

22 জনাব গমাোঃ র্িবরাজ র্ময়া, মািী, িাধারণ গিবা শাখা

23 জনাব গরাস্তম আিী, মািী (র্নজ গবিবন), িাধারণ গিবা শাখা

24 জনাব গশখ কামাি গহাবিন, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

25 জনাব গমাোঃ ইিমাইি, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

26 জনাব গমাোঃ শর্হদুল্লাহ গশখ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

27 জনাব গমাোঃ গমাস্তাক আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

28 জনাব গমাোঃ জুবাবয়র গহািাইন, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

29 জনাব রর্ন আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

30 জনাব গমাোঃ শার্মম, র্নরাপত্তা প্রহরী, মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

31 জনাব গমাোঃ আবনায়ার গহাবিন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

32 জনাব গমাোঃ আিাউর্িন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা



33 জনাব র্পয়ারা গব ম, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

34 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম খান, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

35 জনাব নূরজাহান, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

36 জনাব র্বষ্ণু হর্রজন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

37 জনাব অমর র্িিংহ, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

38 জনাব িার্বনা ইয়াির্মন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

39 জনাব প্রিাপ চন্দ্র, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

40 জনাব গমাোঃ নুর-ই-ইিাহী, অর্িি িহায়ক, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

41 জনাব র্বিাশ চন্দ্র দাি, অর্িি িহায়ক, প্রজনন র্বভা 

42 জনাব রার্হমা আক্তার, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

43 জনাব িারহানা খাতুন, অর্িি িহায়ক, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

44 জনাব িাবিমাতুজ গজাহরা, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভাব  কম িরি

“Public Procurement Procedures (Goods, Works & Services)” শীষ িক প্রর্শক্ষণ; 07-08 

নবভম্বর 2020 র্রোঃ।

1 ড. গমাোঃ বাবুি গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমস র্বভা 

2 ড. গমাোঃ িাবহব আিী, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

3 জনাব গমাোঃ গমাবারক গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

4 ড. জাকার্রয়া আহবমদ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

5 ড. সুইটি শাহীনুর, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

6 জনাব গমাোঃ আব্দুি িািাম খান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট গটক্সটাইি

7 জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কায়িার, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

8 ড. সুরঞ্জন িরকার, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

9 আবয়শা খাতুন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

10 জনাব গমাহাম্মদ মর্নরুজ্জামান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

11 জনাব গমাোঃ খাবিদ িাইফুল্লাহ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

12 জনাব গমাোঃ মাহবুব আিী, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, বাবয়াবকর্মর্ি শাখা

13 জনাব গমাোঃ র্ির্িকুর রহমান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

14 জনাব গমাোঃ আবুি খাবয়র গমাল্লা, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

15 ড. গমাোঃ মর্জবর রহমান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

16 জনাব গমাোঃ মাহবুবুি আিম, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপ্রাডাট গডবভিপবমন্ট র্বভা 

17 জনাব নাইয়ার সুিিানা, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্ান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

18 জনাব িাহর্মদা সুিিানা, গপ্রাগ্রামার, র্পটির্ি উইিং

19 জনাব আর্িয়া পারভীন, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি), র্হিাব ও অর্ ি শাখা

20 জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর গহাবিন, উপ-পর্রচািক (প্রশািন), িিংস্থাপন শাখা

২১ ড. গমাোঃ গশখ শর্রি উিীন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

22 জনাব িঞ্জয় কুমার র্বশ্বাি, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

23 গব ম মর্নকা রাণী গদবনার্, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

24 জনাব গমাোঃ আর্িব ইকবাি, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইি প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

25 জনাব এি এম মাহরুি গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, ডাইিং এন্ড র্প্রর্ন্টিং র্বভা 

26 জনাব মুহাম্মদ িানভীর রহমান, এিএিও, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর, র্দনাজপুর



27 জনাব এি. এম শাহর্রয়ার পারবভজ, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাববা, নারায়ন ঞ্জ

28 বিয়দ নজরুি ইিিাম, এিএিও (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

29 জনাব গমাোঃ নাজমুি হািান, অর্ডট অর্িিার, অর্ডট শাখা

30 জনাব গমাোঃ িরহাদ গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (িিংস্থাপন), িিংস্থাপন শাখা

31 জনাব শর্রফুি ইিিাম, িহকারী প্রবকৌশিী, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

32 জনাব গমাোঃ আশিাকুর রহমান, িহকারী পর্রচািক (উন্নয়ন), অর্ ি ও র্হিাব শাখা

33 জনাব সুমন বড়ুয়া, িহকারী প্রবকৌশিী (চির্ি দার্য়ত্ব) ির্ড়ৎ, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

34 জনাব গমাোঃ খায়রুি হািান প্রধান, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), র্পটির্ি উইিং

35 জনাব সুভাষ চন্দ্র িরকার, ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), র্পটির্ি উইিং

36 জনাব  াজী আকিার গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), র্হিাব (রাজস্ব), অর্ ি ও র্হিাব শাখা

37 জনাব িবুজ র্ময়া, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী (র্ির্ভি), র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

38 জনাব গমাোঃ আর্িকুর ইিিাম, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), কল্যাণ িহর্বি শাখা

39 জনাব গমাোঃ র্মরাজ শরীি, গিিস ম্যান (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

40 জনাব পিাশ চন্দ্র  রামী, উচ্চমান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

1012

“অর্িি ব্যবস্থাপনা ও দক্ষিার উন্নয়ন’’ 12-13 র্ডবিম্বর 2020 র্রোঃ।

1 জনাব র্বল্লাি  াজী, র্ির্নয়র বীমার, উইর্ভিং শাখা

2 জনাব কাজি চন্দ্র িরকার, কাবপ িন্টার, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

3 জনাব গমাোঃ গছবকন, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

4 জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, িবটাকর্প অপাবরটর, িিংস্থাপন শাখা

5 গমাোঃ শার্হন র্ময়া, পাি চািক, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

6 গমাোঃ িারুক গহাবিন, প্ল্াম্বার, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

7 জনাব গমাোঃ আজাদ গহাবিন, পাি চািক, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর

8 জনাব জর্ন র্ময়া, পাি চািক, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা

9 জনাব গমাোঃ গজাবাবয়র গহাবিন, পাি চািক, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

10 জনাব গমাোঃ আরজন র্বশ্বাি, পাি চািক, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

11 জনাব জনাব গমাোঃ র্মজানুি আিম, পাি চািক, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

12 জনাব গমাোঃ শাহ আিম, ইবিকর্ির্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

13 জনাব আবু িাবদক, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

14 জনাব গমাোঃ আবনায়ার গহাবিন, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

15 জনাব গহািাইন আহবমদ, র্িটার, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

16 জনাব গমাোঃ আি আর্মন, র্িটার, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

17 জনাব  াজী লুৎির রহমান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

18 জনাব গমাোঃ আিাদুর রহমান, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

19 জনাব আর্মনুি ইিিাম, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

20 জনাব গমাোঃ আোঃ জববার, বয়িার র্মর্ি, গজটির্পর্ডর্ি

21 জনাব আোঃ ওহাব িালুকদার, স্পীনার, গজটির্পর্ডর্ি

22 জনাব আোঃ জববার, স্পীনার, গজটির্পর্ডর্ি

23 জনাব গমাোঃ রঞ্জু র্ময়া, উইভার, গজটির্পর্ডর্ি

24 জনাব শর্িকুি আিম র্মিন, গডিপাচ রাইটার, িিংস্থাপন শাখা

25 জনাব গমাোঃ িানর্ভর আহবমদ, কযাশ িরকার, কযাশ শাখা



26 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, কযাপসুিার্রি শাখা

27 জনাব রীনা পারভীন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, অর্িটর্রয়াি শাখা

28 জনাব ইিমাইি গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, গকনাি ও গমস্তা শাখা

29 জনাব র্শর্রন আক্তার, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, িাইবটাবজবনটিক্স শাখা

30 জনাব গমাোঃ কর্বর গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, মৃর্ত্তকা র্বজ্ঞান শাখা

31 জনাব রুমা আক্তার, অর্িি িহায়ক, র্জআরএির্ড

32 জনাব ির্রদা খাতুন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, রপ ম্যাবনজবমন্ট শাখা

33 জনাব মুক্তা আক্তার, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, র্ির্জওির্জ শাখা

34 জনাব শার্ন্ত গব ম, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, িাইবার গকায়ার্িটি ইম্প্রুভবমন্ট র্বভা 

35 জনাব িজর আিী, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর

36 জনাব আোঃ জববার, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা

37 জনাব গমাোঃ শর্িকুি ইিিাম, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

38 জনাব গ ািাম গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

39 জনাব গমাোঃ র্িরাজুি ইিিাম, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

40 জনাব জাহানারা গব ম, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

41 জনাব গমাোঃ আোঃ রর্হম, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্িপুর

42 জনাব শ্রী মবহশ চন্দ্র দাি, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

43 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান, বীমার, উইর্ভিং শাখা

44 জনাব ইকবাি গহািাইন, ওবয়ল্ডার, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

45 জনাব গমাোঃ গিাহানুর রহমান, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

46 জনাব এবকএম মাবজদুি হক, উইভার, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

47 জনাব আোঃ মাবিক, উইভার, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

48 জনাব গমাোঃ আর্নসুি আিম (রানা), নীটার, জুট ওবয়স্ট প্রবির্িিং শাখা

49 জনাব গমাোঃ র্বল্লাি গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, গজটির্পর্ডর্ি

50 জনাব গমাোঃ ির্জব উর্িন, অর্িি িহায়ক, পর্রচািক (কার্র র্র) এর একান্ত শাখা

51 জনাব গিার্নয়া আক্তার, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

52 জনাব হীরািাি চন্দ্র দাি, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

53 জনাব গমাোঃ জনাব নাঈম জাহাঙ্গীর, অর্িি িহায়ক, এির্কউআইর্ড

54 জনাব গমাোঃ বাহার উর্িন, গুদাম িহকারী (র্নজ গবিবন), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

55 জনাব গমাোঃ কাওছার গশখ, অর্িি িহায়ক, িিংস্থাপন শাখা

56 জনাব রাবহিা গব ম, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

57 জনাব িাবিমাতুর গজাহরা, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

58 জনাব গমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

59 জনাব গমাোঃ লুৎির রহমান, এিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

60 জনাব গমাোঃ আজমি গহাবিন, অর্িি িহায়ক, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর

61 জনাব গমাোঃ আর্নচুর রহমান, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর

62 জনাব আবুি খাবয়র আিাদ, অর্িি িহায়ক, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাব

63 জনাব আবু িাইদ হাওিাদার, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাব



Field Experimentation, Data Collection and Recording ২৫-২৬ নবভম্বর , 2020 র্রোঃ।

1 জনাব রর্হমা আক্তার, জীন ব্যািংক ম্যাবনজার, র্জআরএি র্বভা , ঢাকা

2 জনাব গমাোঃ গ ািাম রহমান, কযাটাি ার , জীন ব্যািংক শাখা, র্জআরএি র্বভা , ঢাকা

3 জনাব এি. এম. িারুক গমাস্তিা, এিআই, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

4 জনাব কাজী শর্িকুি ইিিাম, গজএিএ, র্জআরএি র্বভা , ঢাকা

5 জনাব গমাোঃ শর্িউি আিম , গজএিএ, প্রজনন র্বভা , ঢাকা

6 জনাব গমাোঃ জার্কর গহাবিন, গজএিএ, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা , ঢাকা

7 জনাব গমাোঃ আোঃ রর্হম, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাববা, নারায়ন ঞ্জ

8 জনাব গমাোঃ আোঃ রর্শদ, গজএিএ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র জা ীর,মার্নক ঞ্জ

9 জনাব গমাোঃ গহমাবয়ি উর্িন িরদার, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

10 জনাব খান গমাোঃ নুরুি ইিিাম, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

11 জনাব খান গমাোঃ হারুন নুর রশীদ, গজএিএ, িাইবার গকায়ার্িটি ইমপ্রুভবমন্ট র্বভা , ঢাকা

12 জনাব গমাোঃ জািাি উর্িন, গজএিএ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র জা ীর,মার্নক ঞ্জ

13 জনাব গমাোঃ জয়নাি আববদীন, গজএিএ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র জা ীর, মার্নক ঞ্জ

14 জনাব গমাোঃ র্মনহাজ আিী খান, গজএিএ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, মার্নক ঞ্জ

15 জনাব গমাোঃ মর্িজুি ইিিাম, এিএ, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা, ঢাকা

16 জনাব গমাোঃ আর্রফুজ্জামান র্ির্িকী, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

17 জনাব গমাোঃ নূবর আিম র্ির্িক, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

18 জনাব গমাোঃ হািানুর গচৌধুরী, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

19 জনাব গমাোঃ জার্হদুি হািান, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, পার্খমারা, পটুয়াখািী

20 জনাব র্বষ্ণুপদ রায়, গজএিএ, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর, র্দনাজপুর

21 জনাব গমাোঃ পারবভজ হাওিাদার, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, পার্খমারা, পটুয়াখািী

22 জনাব গমাশবরিা আক্তার, গজএিএ, র্ববজআরআই প্রধান কা িািয়, ঢাকা

23 জনাব গমাোঃ গমাজাবম্মি গহাবিন, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

24 জনাব হার্বব িালুকদার, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

25 জনাব গমাোঃ রুববি খান, গজএিএ, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর, র্দনাজপুর

26 জনাব গমাোঃ মাসুদ রানা, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

27 জনাব বন্যা খাতুন, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

28 জনাব হার্িমা আক্তার, গজএিএ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র জা ীর,মার্নক ঞ্জ

29 জনাব গমাোঃ আবনায়ার গহািাইন, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা

৩০ জনাব গমাোঃ ইকবাি গহাবিন, গজএিএ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা

৩১ জনাব র্মিন কুমার রায়, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

৩২ জনাব গমাোঃ মুরাদ হািান, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাববা, নারায়ন ঞ্জ

“অর্িি ব্যবস্থাপনা ও দক্ষিার উন্নয়ন’’ 19-20 র্ডবিম্বর 2020 র্রোঃ।

1 জনাব গমাোঃ গিাবহি র্ময়া, অপাবরটর (গকর্মকযাি প্ল্যান্ট), গজটির্পর্ডর্ি

2 জনাব গমাোঃ িানর্জর র্ির্িকী, চীি অপাবরটর (গলা রুম), গজটির্পর্ডর্ি

3 জনাব গমাস্তিা র্বল্লাি, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

4 জনাব আব্দুি কর্রম, র্ির্নয়র গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

5 জনাব গমাোঃ র্বল্লাি গহাবিন খাঁন, িহকারী গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা

6 জনাব গমাোঃ আবু িাঈদ, িহকারী গমর্শন অপাবরটর, স্পীর্নিং শাখা



7 জনাব গমাোঃ আি আর্মন, র্িটার গমর্শনারী গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

8 জনাব রর্বউি ইিিাম রাবিি, িহকারী গমর্শন অপাবরটর, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

9 জনাব গমাোঃ কাউিার হার্মদ গমাল্লা, উইভার, গজটির্পর্ডর্ি

10 জনাব গমাোঃ গমািাবেি গহাবিন, ল্যাববরটরী এবটনবডন্ট, ইন্ডার্িয়াি গকর্মর্ি শাখা

11 জনাব গজািনা রানী দাি, িাইবেরী এবটনবডন্ট, পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি) দপ্তর

12 জনাব গরাস্তম আিী, মািী (র্নজ গবিবন), িাধারণ গিবা শাখা

13 জনাব গশখ কামাি গহাবিন, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

14 জনাব গমাোঃ হাবরজ আিী খান, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

15 জনাব গমাোঃ ইিমাইি, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

16 জনাব গমাোঃ আবু িাবহর, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

17 জনাব গমাোঃ শর্হদুল্লাহ গশখ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

18 জনাব গমাোঃ গমাস্তাক আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

19 জনাব গমাোঃ জুবাবয়র গহািাইন, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

20 জনাব রর্ন আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, িাধারণ গিবা শাখা

21 জনাব গমাোঃ শার্মম, র্নরাপত্তা প্রহরী, মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

22 জনাব গমাোঃ আবনায়ার গহাবিন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

23 জনাব গমাোঃ আিাউর্িন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

24 জনাব র্পয়ারা গব ম, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

25 জনাব নূরজাহান, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

26 জনাব র্বষ্ণু হর্রজন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

27 জনাব অমর র্িিংহ, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

28 জনাব িার্বনা ইয়াির্মন, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

29 জনাব প্রিাপ চন্দ্র, পর্রেন্নিা কমী, িাধারণ গিবা শাখা

30 জনাব গমাোঃ শর্রফুি ইিিাম, অর্িি িহায়ক, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব) দপ্তর

31 জনাব অপণ িা রায়, অর্িি িহায়ক, কযাশ শাখা

32 জনাব র্বিাশ চন্দ্র দাি, অর্িি িহায়ক, র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

33 জনাব রার্হমা আক্তার, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

34 জনাব গমাোঃ গমাখবিছার রহমান, অর্িি িহায়ক, পর্রচািক (কৃর্ষ) এর একান্ত শাখা

৩৫ জনাব র্নবরট িালুকদার, অর্িি িহায়ক, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

৩৬ জনাব গমাোঃ র্িবরাজ র্ময়া, মািী, িাধারণ গিবা শাখা

৩৭ জনাব গমাোঃ র্শহাব উর্িন, অর্িি িহায়ক, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর

৩৮ জনাব জ দীি চন্দ্র, পর্রেন্নিা কমী, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর

৩৯ জনাব গমাোঃ আর্রি গহািাইন, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা

৪০ জনাব গমািাোঃ িাবিমা গব ম, পর্রেন্নিা কমী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা

৪১ জনাব গমাোঃ মাহমুদুন্নবী, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

৪২ জনাব িাছর্িমা গব ম, অর্িি িহায়ক, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

৪৩ জনাব গমাোঃ কামাি গহাবিন, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

৪৪ জনাব দুিাি জমাদার, পর্রেন্নিা কমী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

৪৫ জনাব আোঃ িািাম, অর্িি িহায়ক, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

৪৬ জনাব মীর জুবাবয়দ গরজা, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

৪৭ জনাব আব্দুি হার্মদ, ডায়ার, ওবয়ট প্রবির্িিং শাখা

৪৮ জনাব শ্রী র্বপ্ল্ব হার্ড়, পর্রেন্নিা কমী, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর



৪৯ জনাব রাজু িাি গডাম, পর্রেন্নিা কমী, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাব

৫০ জনাব গমাোঃ আখিারুজ্জামান, অর্িি িহায়ক, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্িপুর

৫১ জনাব গমাোঃ গিািাজ্জি গহাবিন, উইভার, উইর্ভিং শাখা

৫২ জনাব গমাোঃ আোঃ খাবিক, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্িপুর

৫৩ জনাব গমাোঃ রাজু, র্নরাপত্তা প্রহরী, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর

৫৪ জনাব গশখ মহার্িন কর্বর, পর্রেন্নিা কমী, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর

৫৫ জনাব গমাোঃ রাবশদ গমাশারি, অর্িি িহায়ক, রিায়ন র্বভা 

৫৬ জনাব স্বপন চন্দ্র মজুমদার, অর্িি িহায়ক, মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

৫৭ জনাব িারহানা খাতুন, অর্িি িহায়ক, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

৫৮ জনাব গমাোঃ িজবি মারুি, অর্িি িহায়ক, র্পটির্ি র্বভা 

৫৯ জনাব র্িবরাজ আহবমদ, র্নরাপত্তা প্রহরী, গজটির্পর্ডর্ি

৬০ জনাব নজরুি ইিিাম, র্নরাপত্তা প্রহরী, গজটির্পর্ডর্ি

৬১ জনাব গমাোঃ শাহ আিম, র্নরাপত্তা প্রহরী, গজটির্পর্ডর্ি

৬২ জনাব ময়না গব ম, পর্রেন্নিা কমী, গজটির্পর্ডর্ি

৬৩ জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান, অর্িি িহায়ক, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

“অর্ভব া  র্নষ্পর্ত্তকরণ” 25 র্ডবিম্বর 2020 র্রোঃ।

1 জনাব সুমন বড়ুয়া, িহকারী প্রবকৌশিী, ির্ড়ৎ (চির্ি দার্য়ত্ব), র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

2 জনাব গমাোঃ গখারবশদ আিম, এিও (র্ির্ি), জুট গটক্সটাইি উইিং

3 জনাব গমাোঃ খায়রুি হািান প্রধান, এিও (র্ির্ি), র্পটির্ি উইিং

4 জনাব সুভাষ চন্দ্র িরকার, অর্ডট অর্িিার (র্ির্ি), অর্ডট শাখা

5 জনাব গমাোঃ িবুজ র্ময়া, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী (র্ির্ভি), র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

6 জনাব আিমা আক্তার রুমা, র্পএি কাম র্পআরও (চির্ি দার্য়ত্ব), মহাপর্রচািবকর একান্ত শাখা

7 জনাব গমাোঃ হার্িজুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি র্বভা 

8 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাবয়র্ন্টর্িক এর্িিবটন্ট, িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

9 জনাব আঞ্জুমান আরা গব ম, কর্িউটার অপাবরটর, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব) দপ্তর

10 জনাব িাহর্মনা, িাবয়র্ন্টর্িক এর্িিবটন্ট, মাইবরাবাবয়াির্জ শাখা

11 জনাব গমাোঃ জার্করুি ইিিাম, িাবয়র্ন্টর্িক এর্িিবটন্ট, গটর্স্টিং এন্ড স্টযান্ডাড িাইবজশন শাখা

12 জনাব সুশান্ত কুমার ঢািী, িাইর্ন্টর্িক এর্িবস্টন্ট, গজটির্পর্ডর্ি

13 জনাব জুবাইদা গুিশানারা, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

14 জনাব মর্রয়ম আক্তার পর্প, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব (রাজস্ব) শাখা

15 জনাব গমাোঃ গমাস্তার্িজুর রহমান, উচ্চমান িহকারী, র্হিাব (উন্নয়ন) শাখা

16 জনাব গমাোঃ র্িটন গহাবিন, উচ্চমান িহকারী, কল্যাণ িহর্বি শাখা

17 জনাব আিমা আক্তার, উচ্চমান িহকারী, কযাশ শাখা

18 জনাব গমাোঃ এনামুি হক, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

19 জনাব গমাোঃ শার্মম উল্লাহ, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

20 জনাব গমাোঃ আিম ীর গহািাইন, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাবরটর, পাট  ববষণা আঞোঃ গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

21 জনাব গমাবারক গহাবিন, িাটর চািক, পাট  ববষণা আঞোঃ গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

22 জনাব গমাোঃ বাবুি গমাল্লা, িাটর চািক, পাট  ববষণা আঞোঃ গকন্দ্র, ির্রদপুর

23 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), র্পটির্ি উইিং



24 জনাব গমাোঃ জার্কর গহাবিন, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

25 জনাব গমাোঃ নূবর আিম, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

26 জনাব গমাোঃ িাইফুি ইিিাম, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

27 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান র্রপন, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

28 জনাব রাজন চন্দ্র গ াষ, অর্িি িহকারী কাম কর্িউটার অপাবরটর (র্নজ গবিবন), গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

29 জনাব পিাশ চন্দ্র  রামী, উচ্চমান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

30 জনাব কাজি চন্দ্র িরকার, কাবপ িন্টার, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

31 জনাব গমাোঃ মুজাবম্মি হক, স্পীনার, স্পীর্নিং শাখা, কার্র র্র শাখা

32 জনাব গমাোঃ গির্িম র্ময়া, স্পীনার, স্পীর্নিং শাখা, কার্র র্র শাখা

33 জনাব শর্হদুি ইিিাম, গহড গমকার্নক, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

34 জনাব বিয়দ আবুি কাবশম, গহড বয়িার র্মর্ি, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

35 জনাব গমাোঃ বাহার উর্িন, র্ির্নয়র র্মি গমকার্নক, গমর্শনার্র গডবভিপবমন্ট এন্ড গমইনবটন্যান্স শাখা

36 জনাব গমাোঃ ির্রদ উর্িন গমাল্লা, গহড ইবিকর্ির্শয়ান, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

৩৭ জনাব আওিাদ গহাবিন, গমকার্নক, গজটির্পর্ডর্ি

38 জনাব মর্হর উর্িন গমাড়ি, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

39 জনাব গমাোঃ আশরাফুজ্জামান, উচ্চমান িহকারী, িিংস্থাপন শাখা

40 জনাব িার্ী রানী িরকার, উচ্চমান িহকারী, িাধারণ গিবা শাখা

41 জনাব গমাোঃ র্মরাজ শর্রি, গিিিম্যান (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংগ্রহ ও র্বরয় শাখা

42 জনাব গমাহাম্মদ আশিাকুি আবশকীন, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), পর্রচািক (কৃর্ষ) এর একান্ত শাখা

43 জনাব শামসুন নাহার, িাঁট র্ির্পকার কাম কর্িউটার অপাবরটর, পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি) এর একান্ত শাখা

44 জনাব আর্িকুর রহমান, অর্িি িহোঃ কাম কর্িউটার অপাবরটর, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

45 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম খান, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

46 জনাব গমাোঃ িাইফুর রহমান, িাটর চািক, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর

47 জনাব গমাোঃ জািাি আহবমদ মজুমদার, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা

“অর্ভব া  র্নষ্পর্ত্তকরণ” 26 র্ডবিম্বর 2020 র্রোঃ।

1 জনাব  াজী আকিার গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), র্হিাব (উন্নয়ন) শাখা

2 জনাব গমাোঃ আশরাফুি আিম, উপ-িহকারী প্রবকৌশিী, জুট গটক্সটাইি উইিং

3 জনাব গমাোঃ আর্িকুি ইিিাম, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), কল্যাণ িহর্বি শাখা

4 জনাব গমাোঃ আব্দুচ ছাত্তার, িহকরী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), জুট গটক্সটাইি উইিং

5 জনাব গমাোঃ আবুি বাশার ভুইয়া, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), িাধারণ গিবা শাখা

6 জনাব খার্দজা গব ম, িহকারী িাইবেরীয়ান, িাইবেরী শাখা

7 জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, র্নরাপত্তা কম িকিিা (চির্ি দার্য়ত্ব) িাধারণ গিবা শাখা

8 জনাব গমাোঃ গমবহদী হািান, প্রধান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংস্থাপন শাখা

9 জনাব গমাশারি গহাবিন, কর্িউটার অপাবরটর, র্পটির্ি র্বভা 

10 জনাব গমাোঃ ওয়ার্হদুজ্জামান, অর্ডট সুপার (চির্ি দার্য়ত্ব), অর্ডট শাখা

11 জনাব আবুি গহাবিন র্ময়াজী, উচ্চমান িহকারী, কল্যাণ িহর্বি শাখা

12 জনাব গমাোঃ মাহিাব আিী মন্ডি, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

13 জনাব গমাোঃ মাসুম আিী, র্হিাব রক্ষক, কযাশ শাখা

14 জনাব গমাোঃ আর্মনুি ইিিাম, উচ্চমান িহকারী, িিংস্থাপন শাখা



15 জনাব গমাোঃ গিৌর্হদুর রহমান রুববি, কযাটাি ার, িাইবেরী শাখা

16 জনাব গমাোঃ আবু আইয়ুযব আনিারী, িাঁটমুিাক্ষর্রক কাম কর্িোঃ অপাোঃ, গজটির্পর্ডর্ি

17 জনাব র্নলুিার ইয়াির্মন, একাউনবটন্ট কাম কযার্শয়ার, র্হিাব (রাজস্ব) শাখায় কম িরি

18 জনাব গমাহাম্মদ শার্হনুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, গজটির্পর্ডর্ি

19 জনাব গমাোঃ গির্িম শরীি, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

20 জনাব গমাোঃ ইর্িি আিী, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

21 জনাব গমাোঃ র্রপন গহাবিন, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

22 জনাব গমাোঃ মাহবুবুর রহমান, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

23 জনাব গজবা পারভীন, বীজ পরীক্ষক, রপ ম্যাবনজবমন্ট শাখা

24 জনাব গমাোঃ আব্দুি ওয়াদুদ, উচ্চমান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংস্থাপন শাখায় কম িরি

25 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান  াজী, ম্যাশন, র্নম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ শাখা

26 জনাব গমাোঃ ইউসুি হািান, ইমাম, িাধারণ গিবা শাখা

27 জনাব গমাোঃ নার্ির আিী, গটর্িবিান অপাবরটর, িাধারণ গিবা শাখা

28 জনাব গমাোঃ গমাবারক আিী, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), পর্রচািক (কার্র র্র) এর একান্ত শাখা

29 জনাব গমাোঃ রর্বউি ইিিাম, গরর্িজাবরশন গমকার্নক, জীন ব্যািংক শাখা

30 জনাব মািউদ-উন-নবী, গ্রীণ হাউজ সুপার, র্ির্জওির্জ শাখা

31 জনাব গমাোঃ িজলুর রহমান, গমকার্নক, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা

32 জনাব গমাোঃ আর্মর আিী, ড্রাইভার, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর

33 জনাব গমাহাম্মাদ জাবহদুি ইিিাম, িাঁটর্ির্পকার (চির্ি দার্য়ত্ব), িিংস্থাপন শাখা

34 জনাব গ ািাম রহমান, কযাটাি ার, জীন ব্যািংক শাখা

35 জনাব গমাোঃ ময়নাি গহাবিন, িাটর চািক, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা

36 জনাব গমাোঃ আশরাি গহাবিন গমাল্লা, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

37 জনাব িানর্জি আহবমদ, গটর্িবিান অপাবরটর, িাধারণ গিবা শাখা

38 জনাব গমাোঃ আর্রি গহাবিন, অর্ডটর, কযাশ শাখায় কম িরি

39 জনাব গমাোঃ আবু িরহাদ, উচ্চমান িহকারী কাম কযার্শয়ার, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

40 জনাব বিয়দ আবুি আজাদ, ড্রাইভার,  ানবাহন শাখা

41 জনাব গমাোঃ আি-আর্মন মর্ল্লক, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাব

42 জনাব গমাোঃ নূর আর্মন, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্িপুর

43 জনাব গমাোঃ িাখাওয়াি গহাবিন, উচ্চমান িহকারী (চির্ি দার্য়ত্ব), কল্যাণ িহর্বি শাখায় কম িরি

44 জনাব গিবকিার গমাল্লা, স্পীনার, ইয়াণ ি এন্ড গির্েক গপ্রাডাকশন শাখা

45 জনাব গমাোঃ কামরুজ্জামান, অর্িি িহকারী কাম কর্িউটার অপাবরটর, কল্যান শাখা

46 জনাব গমাোঃ আর্নছুর রহমান খান, গটকর্নর্শয়ান, গজটির্পর্ডর্ি

47 জনাব গমাোঃ আোঃ গমািার্িব, কাবপ িট উইভার, জুট ওবয়স্ট প্রবির্িিং শাখা

2021

“বার্ষ িক কম িিিাদন চুর্ক্ত (এর্পএ)” শীষ িক প্রর্শক্ষণ 21-01-2021 র্রোঃ।

1 জনাব গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম, র্িএিও, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

2 ড. গমাোঃ মাহবুবুি ইিিাম, র্িএিও, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

3 ড. গমাোঃ আইয়ুব খান, র্িএিও, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমস  র্বভা 



4 জনাব গমাোঃ র্মনহাজ উর্িন গ াবাবয়র, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), গজটির্পর্ডর্ি উইিং

5 জনাব গমাোঃ িার্রক গহাবিন, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), ডাইিং ও র্প্রর্ন্টিং র্বভা 

6 জনাব গমাোঃ গমািবিম উর্িন, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

7 ড. গমাোঃ আব্দুি আিীম, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

8 ড. গিরবদৌি আরা র্দিরুবা, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), রিায়ন র্বভা 

9 ড. না ীি আক্তার, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), প্রজনন র্বভা 

10 ড. গমাহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

11 ড. গমাছাোঃ আবিয়া নাির্রন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

12 জনাব গমাোঃ মকসুদার রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

13 ড. গমাোঃ গ ািাম গমাস্তিা, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), িাইবার গকায়ার্িটি ইম্প্রুভবমন্ট র্বভা 

14 ড. মাহমুদ আি গহাবিন, পর্রচািক (প্রশািন ও অর্ ি)

15 ড. গমাোঃ শর্হদুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

16 ড. গমাোঃ নজরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

17 ড. গমাোঃ নুরুি ইিিাম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

18 ড. এ টি এম গমারবশদ আিম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

19 ড. গমাোঃ নার্ির উর্িন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

20 ড. এম এম আিম ীর িাঈদ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

২১ ড. এি এম মাহবুব আিী, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক র্রবিাবি িি এন্ড িীড র্বভা 

22 ড. এ, গক, এম, শাহাদাৎ গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, খামার ব্যবস্থাপনা ইউর্নট

23 ড. এ গক এম মাহবুবুজ্জামান, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

24 ড. নাজমীনা গচৌধুরী, মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (রুটিন দার্য়ত্ব), পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

25 ড. রনর্জৎ কুমার গ াষ, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

26 ড. গমাোঃ লুৎির রহমান, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

27 ড. এইচ এম জার্কর গহাবিন, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

28 ড. গমাোঃ ইয়ার উর্িন িরকার, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট িার্ম িিং র্িবস্টমি র্বভা 

29 জনাব আহাম্মদ আিী, র্িবস্টম এনার্িস্ট, র্পটির্ি উইিং

30 ড. িাবিহ গমাহাম্মদ আশরাফুি হক, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

31 জনাব িাহর্মদা সুিিানা, গপ্রাগ্রামার, র্পটির্ি উইিং, র্ববজআরআই

32 ড. কাজী গমাোঃ গমাছাবিক গহাবিন, এিএিও, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা , র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

33 ড. গমাোঃ আশরাফুি আিম, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

34 ড. গমাহাম্মদ শাহীন পিান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গপস্ট ম্যাবনজবমন্ট র্বভা 

35 জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আিম, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক্স র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

36 ড. গমাোঃ জার্কর গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক্স র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

37 ড. গমাোঃ হারুন অর রর্শদ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

38 জনাব আবু ছাবিহ গমাহাম্মদ ইয়ার্হয়া, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গজবনটিক্স র্রবিাবি িি এন্ড র্িড র্বভা 

39 জনাব গমাোঃ ইউনুছ আিী, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, িাইবার গকায়ার্িটি ইম্প্রুভবমন্ট র্বভা 

40 ড. গমাোঃ মমিাজ আিী, প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, চার্িনা, কুর্মল্লা

41 ড. গবারহান আহবমদ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা , র্বএআরবজ প্রকবে কম িরি

42 ড. এ এি এম কামরুজ্জামান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

43 ড. গমাোঃ িাবহব আিী, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

44 জনাব গমাোঃ গমাবারক গহাবিন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

45 ড. জাকার্রয়া আহবমদ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা



46 ড. সুইটি শার্হনুর, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

47 জনাব গমাহাম্মদ আবদুছ িািাম খান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট গটক্সটাইি উইিং

48 জনাব গমাহাম্মদ আব্দুল্লাহ কায়িার, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গটক্সটাইি র্ির্জক্স র্বভা 

49 জনাব আবয়শা খাতুন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

50 জনাব খাবিদ িাইফুল্লাহ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

51 জনাব গমাহাম্মদ মর্নরুজ্জামান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, গমকার্নকযাি প্রবির্িিং র্বভা 

52 জনাব গমাোঃ মাহবুব আিী, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, মাইবরাবাবয়ািজী শাখা

53 ড. সুরঞ্জন িরকার, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, রিায়ন র্বভা 

54 জনাব গমাোঃ মাহবুবুি আিম, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট গটক্সটাইি উইিং

55 ড. গমাোঃ মর্জবর রহমান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্দরপুর

56 জনাব গমাোঃ র্ির্িকুর রহমান, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

57 জনাব নাইয়ার সুিিানা, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

58 জনাব গমাোঃ আবুি খাবয়র গমাল্লা, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, র্পটির্ি উইিং

59 জনাব আর্িয়া পারভীন, উপ-পর্রচািক (র্হিাব ও অর্ ি), র্ববজআরআই

60 জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর গহাবিন, উপ-পর্রচািক (প্রশািন), র্ববজআরআই

61 ড. গশখ শরীি উিীন আহমাদ, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

62 জনাব িঞ্জয় কুমার র্বশ্বাি, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, প্রজনন র্বভা 

63 জনাব মর্নকা রাণী গদবনার্, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, কৃর্ষিত্ত্ব র্বভা 

64 জনাব গমাোঃ আর্ছব ইকবাি, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাইিট প্ল্যান্ট এন্ড প্রবির্িিং র্বভা 

65 জনাব এি. এম. মাহরুি গহাবিন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, ডাইিং ও র্প্রর্ন্টিং র্বভা 

66 জনাব মাহমুদা খাতুন, উর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, জুট গটক্সটাইি উইিং

67 জনাব মুহাম্মদ িানভীর রহমান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্শপুর

68 জনাব এি এম শাহর্রয়ার পারবভজ, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাব, নারায়ন ঞ্জ

69 জনাব বিয়দ নজরুি ইিিাম, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

70 জনাব গমাোঃ টিপু সুিিান, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্ির্ি), পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, পার্খমারা, পটুয়াখািী

“Training of Trainers for the Dissemination of Agricultural Technologies on Jute” 

27-28 January 2021

জনাব গমাোঃ গদবিায়ার গহাবিন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, গদিদুয়ার, টাঙ্গাইি

জনাব বর্শরুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, গহামনা, কুর্মল্লা

জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর আিম িালুকদার

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, র্িিাি, কুর্মল্লা

জনাব নীিকান্ত গভৌর্মক

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, র্মজিাপুর, টাঙ্গাইি

জনাব গমাোঃ মাহমুদুি হািান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, নার্িরন র, োহ্মণবাড়ীয়া

জনাব গমাোঃ কামাি উর্িন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, কর্রম ঞ্জ, র্কবশার ঞ্জ

জনাব গমাোঃ নবী গহাবিন
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উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, র্কবশার ঞ্জ িদর, র্কবশার ঞ্জ

জনাব গমাোঃ আজহারুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, িাড়াইি, র্কবশার ঞ্জ

জনাব মর্শউর রহমান তুর্হন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, কর্রম ঞ্জ, র্কবশার ঞ্জ

জনাব গমাহাম্মদ মর্নরুজ্জামান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, গহাবিনপুর, র্কবশার ঞ্জ

জনাব িারজানা ইয়াছর্মন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, বান্ছারামপুর, োহ্মণবাড়ীয়া

জনাব গমাোঃ িাইফুর রহমান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, মার্নক ঞ্জ িদর, মার্নক ঞ্জ

জনাব  বণশ চন্দ্র র্বশ্বাি

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, মার্নক ঞ্জ িদর, মার্নক ঞ্জ

জনাব মবনায়ার গহাবিন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, চাঁদপুর িদর, চাঁদপুর

জনাব গমাোঃ গহিাি উর্িন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, মিিব দর্ক্ষণ, চাঁদপুর

জনাব আবুি কাবশম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, হাজী ঞ্জ, চাঁদপুর

জনাব গমাোঃ গদবিায়ার গহাবিন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, হাইমচর, চাঁদপুর

জনাব মুহম্মদ আবনায়ার গহাবিন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, ির্রদ ঞ্জ, চাঁদপুর

জনাব গমাশারি গহাবিন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, র্িঙ্গাইর, মার্নক ঞ্জ

জনাব গমাোঃ আহিান হাবীব

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, র্িঙ্গাইর, মার্নক ঞ্জ

জনাব কাজী নজরুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, র্ ওর, মার্নক ঞ্জ

জনাব কার্জ গমাহাম্মদ িার্রফুর রহমান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, িরাইি, োহ্মণবাড়ীয়া

জনাব মর্নরুজ্জামান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, কার্িহািী, টাঙ্গাইি

জনাব মার্নক র্ময়া

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইি

জনাব গমাোঃ শর্িকুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, টাঙ্গাইি িদর, টাঙ্গাইি

“পাটজাি পবের বহুমুখী প্রযুর্ক্ত উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রর্রয়া” ১৪-১৬ গিব্রুয়ারী 2021

১
জনাব গশখ অনার্মকা আবরিীন নীপা, গপ্রাপ্রাইটর, অনার্মকা জুট হযার্ন্ডরািটি এযান্ড র্ িটি, বাড়ী নিং-71, গরাড নিং-10/4,

লক-এি, দর্ক্ষণ বনশ্রী প্রবজট, গ াড়ান।

২
জনাব নয়ন িারা খানম, ম্যাবনজার, অনার্মকা জুট হযার্ন্ডরািটি এযান্ড র্ িটি, বাড়ী নিং-71, গরাড নিং-10/4, লক-এি,

দর্ক্ষণ বনশ্রী প্রবজট, গ াড়ান।
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৩ জনাব আমীর গহাবিন, র্ডজাইন ম্যাবনজার, প্রবিিনা র্ির্মবটড, 6/8, স্যার বিয়দ গরাড, গমাহাম্মদপুর, ঢাকা-1000।

৪ জনাব র্ন িাি িাির্িন, পাট পে উৎপাদন কমী, হাউজ নিং 13, গরাড নিং 1/এ, লক র্ব, গমাহাম্মদপুর।

৫
জনাব গমাোঃ গমাশারি গহাবিন, িাউন্ডার, ইবিবী এন্টারপ্রাইবজি ইিিাম কর্মউর্নটি গিন্টার, উপবজিা গ ইট, কমি ঞ্জ,

গমৌিভীবাজার।

৬
জনাব আহবমদ র্ময়া, গপ্রাপ্রাইটর, ইবিবী এন্টারপ্রাইবজি ইিিাম কর্মউর্নটি গিন্টার, উপবজিা গ ইট, কমি ঞ্জ,

গমৌিভীবাজার।

৭ জনাব নাজনীন আক্তার, উবযাক্তা, উত্তরন নারী উন্নয়ন ির্মর্ি, উপবজিাোঃ গিৌহজিং, গজিাোঃ মুর্ন্স ঞ্জ।

৮ জনাব গমাোঃ ওমর িারুক, গপ্রাপ্রাইটর, র্দ মাইবরার্নক্স ইবনাবভশন, 89, বীরউত্তম র্ি আর দত্ত গরাড, বািংিামটর, ঢাকা।

৯ জনাব জান্নাতুি গিরবদৌি, ম্যাবনজার, র্দ মাইবরার্নক্স ইবনাবভশন, 89, বীরউত্তম র্ি আর দত্ত গরাড, বািংিামটর, ঢাকা।

১০ জনাব আঞ্জুমান নাহার, উবযাক্তা, দুোঃস্থ মর্হিা কল্যান িিংস্থা, কাজীপাড়া, র্মরপুর। গমাবাইিোঃ 01731467774

১১ জনাব গশখ আব্দুি িবুর, গপ্রাপ্রাইটর, মার্ি স্মাট ি গিড গিন্টার, 384, পূব িরামপুরা, র্বটির্ভ এযার্ভর্নউ, ঢাকা।

১২ জনাব গমাোঃ জুি গহািাইন জর্ন, গপ্রাপ্রাইটর, পানিী, 82/ই/1, মাদারবটক, বািাববা, ঢাকা-1214।

১৩ জনাব রায়হান পারবভজ, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ গমাোঃ িারুক। গমাবাইিোঃ 01625163835

১৪ জনাব গমাোঃ মুক্তাকীন, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ গমাোঃ হান্নান। গমাবাইিোঃ 01853777049

১৫
জনাব গমাোঃ পাবভি, ম্যাবনজার, ময়না জুট বাজার, রমজান গবর্ডিং গস্টার, গদাকান নিং-40, বায়তুি আমান মির্জদ, র্নউ

মাবকিট, ঢাকা।

১৬ জনাব নূরুন্নাহার গকয়া, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ আিজাি গহাবিন।

১৭
জনাব গমাোঃ র্রপন, ব্যবস্থাপনা পর্রচািক, িাবা জুট রািটি, বাড়ী-101, গরাড নিং-3, লক-এ, র্নমাই কাশারী, পূব ি িানারপাড়,

র্ির্ির ঞ্জ, নারায়ন ঞ্জ।

১৮ জনাব র্শউর্ি গব ম, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ আশ্রাি আিী। গমাবাইিোঃ 01732762526

১৯ জনাব খাবিদা সুিিানা, গপ্রাপ্রাইট, জুটমাট ি এন্ড রািট ইন বািংিাবদশ, বািা-13, িড়ক-2, লক-এ, বনশ্রী পূব ি রামপুরা।

২০ জনাব িাকী আক্তার, পাট পে উৎপাদনকমী। গমাবাইিোঃ 01853524236

২১ জনাব শামীম আরা র্দপা, স্বত্বার্ধকারী, রাবহিা জুট রািটি, ফ্ল্যাট নিং-6/র্ব, 181/র্ব, গিজকুর্নপাড়া, গিজ াঁও

২২ জনাব গমাোঃ মুন্নাি, রাবহিা জুট রািটি, ফ্ল্যাট নিং-6/র্ব, 181/র্ব, গিজকুর্নপাড়া, গিজ াঁও, ঢাকা

২৩ জনাব িরহাদ িার্নছা, রাবহিা জুট রািটি, ফ্ল্যাট নিং-6/র্ব, 181/র্ব, গিজকুর্নপাড়া, গিজ াঁও, ঢাকা।

২৪ জনাব গমাোঃ গখাকন র্ময়া, পর্রচািক, মা জুট গপ্রাডাটি, 267/3, নবীনবা , র্খি াঁও, ঢাকা।

২৫ জনাব গমাহাম্মদ মাহমুদ আিী, র্িইও, গপয়ারবিি এন্টারপ্রাইজ, ক-20/2, গজায়ার িাহারা, ঢাকা-1229।

২৬ জনাব জার্হদ গহাবিন, র্িইও, গপয়ারবিি এন্টারপ্রাইজ, ক-20/2, গজায়ার িাহারা, ঢাকা-1229।

২৭
জনাব রািাি খান, র্িইও এযান্ড গপ্রাপ্রাইটর, হযান্ড টাচ, বাড়ী-560, গরাড-08, বায়তুি আমান হাউর্জিং গিািাইটি, আদাবর,

গমাহাম্মদপুর, ঢাকা।

২৮ জনাব গমাোঃ হার্ববুর রহমান খান, এর্জএম (মাবকিটিিং), নওয়াপাড়া জুট র্মিি, নওয়াপাড়া,  বশার।

২৯ জনাব আিাউি, ম্যাবনজার, নওয়াপাড়া জুট র্মিি, নওয়াপাড়া,  বশার।

৩০ জনাব গমবহরুন গনিা, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ রর্িকুি ইিিাম।

31 জনাব সুরাইয়া জাহান, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ গমাশারি গহাবিন।

32 জনাব গমাোঃ শামীম আি নাঈম, গপ্রাপ্রাইটর, কার্ন িভাি র্বর্ড, 14/1 রর্হম স্কয়ার, র্নউমাবকিট, ঢাকা-1205।

33 জনাব ির্হদুর রহমান, ম্যাবনজার, কার্ন িভাি র্বর্ড, 14/1 রর্হম স্কয়ার, র্নউমাবকিট, ঢাকা-1205।

34 জনাব শাহনাি আহবমদ, দর্ক্ষন গবনারশী, হাউজ-90, লক-র্ব, গরাড-07

35 জনাব সুবন্না সুিিানা, 87, জনিা হাউর্জিং, শাহার্িবা , র্মরপুর-1, ঢাকা।

36 জনাব এ এইচ এম আর্রফুি হািনাট, োর্ন্ডিং গমাল্লাপাড়া,  বশার।



37 জনাব উবম্ম িাহর্মনা কর্বর, 147/1/ক দর্ক্ষণ পীবররবা , র্মরপুর।

38 জনাব গমাোঃ িজলুর রহমান, র্নউ টাউন আবার্িক এিাকা, ড াইর, গডমরা, ঢাকা।

39 জনাব গমাহাম্মদ নুরুি বাশার, 167,  পূব ি নাখািপাড়া, গিজ াঁও, ঢাকা-1215।

40 জনাব র্রতু রার্নপী, বার্ড় নিং-১, লক-এ, ওবয়ষ্ট ধানমর্ন্ড আবার্িক, বর্িিা, গমাহাম্মদপুর।

41 জনাব নার্িমা আক্তার অর্ম, 226 ওবয়ষ্ট ধানমর্ন্ড গরাড নিং 10 এ ঢাকা 1209।

42 জনাব গমাোঃ িাখাওয়াি গহািাইন, হাউজ 19, গরাড-03, লক-র্জ, বনশ্রী রামপুর, ঢাকা।

43 জনাব স্থপর্ি বিয়দা িারজানা পারভীন, গজাহা এন্ড োদাি ি র্ির্মবটড, 2/এ, হার্জ ঞ্জ, নারায়ন ঞ্জ।

44 জনাব রার্হমা গব ম, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ ইউনুি।

45 জনাব িিা শীি, পাট পন্য উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ র্কিংকরশীি।

46 জনাব িানজীনা আক্তার, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ হাছান আিী।

47 জনাব আিবরাজা বর্ব, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ আিাউর্িন।

48 জনাব িাহর্মদা আক্তার মর্নকা, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ নূর গহাবিন হাওিাদার।

49 জনাব মািরুিা গকয়া, পাট পে উৎপাদনকমী, র্পিাোঃ আব্দুি মার্িক।

50 জনাব আরর্শ জামান, পাট পে উৎপাদনকমী।

“Training of Trainers for the Dissemination of Agricultural Technologies on Jute” 

17-18  February 2021

গমাোঃ মাহাবুবুর রহমান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, জার্জরা, শরীয়িপুর

গমাহাম্মদ নার্ির উর্িন হাওিাদার

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, জার্জরা, শরীয়িপুর

ইিমাইি গহাবিন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, জার্জরা, শরীয়িপুর

গমাোঃ র্নরাজুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, বশিকুপা, র্িনাইদহ

আি আর্মন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, গভবদর ঞ্জ, শরীয়িপুর

ইমরান গহাবিন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, গবায়ািমারী, ির্রদপুর

গমবহদী হািান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, চরভিািন, ির্রদপুর

িক্ষণ কুমার র্বশ্বাি

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, গ ায়ািি, রাজবাড়ী

মিয় কৃষ্ণ অর্ধকারী

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, মাগুরা িদর, মাগুরা

গমাোঃ মহাবুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, র্মরপুর, কুর্ষ্টয়া

গমিবাহ আহাবমদ

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, র্িনাইদহ িদর, র্িনাইদহ

গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, শ্রীপুর, মাগুরা

গমাোঃ গবিাবয়ি গহাবিন
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উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, ভািং া, ির্রদপুর

গমাোঃ মর্জবুর রহমান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, ন রকািা, ির্রদপুর

গমাোঃ আজহারুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা

গমাোঃ র্জয়াউর রহমান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, গদৌিিপুর, কুর্ষ্টয়া

গমাোঃ খর্িলুর রহমান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, কালুখািী, রাজবাড়ী

গশখ িজি

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, রাজবাড়ী িদর, রাজবাড়ী

সুিিান নার্জমউিীন আহবমদ

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি,  ািংনী, গমবহরপুর

গমাোঃ িাবনায়ার গহাবিন র্ময়া

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, র্শবচর, মাদারীপুর

তুর্হন কুমার র্বশ্বাি

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, মর্নরামপুর,  বশার

গশখ আর্মনুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, বার্িয়াকািা , রাজবাড়ী

গমাোঃ িািাম গহাবিন

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, শাশ িা,  বশার

গমাোঃ রর্িকুি ইিিাম

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, পািংশা, রাজবাড়ী

গমাহাম্মদ রর্কবুি আহ িান

উপিহকারী কৃর্ষ অর্িিার, উপবজিা কৃর্ষ অর্িি, ির্রদপুর িদর, ির্রদপুর

“অর্ডট ও র্হিাব ব্যবস্থাপনা” র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 19-20 গিব্রুয়ার্র 2021

1 জনাব আর্িয়া পারভীন, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব)

2 জনাব গমাোঃ জাহাঙ্গীর গহাবিন, উপ-পর্রচািক (প্রশািন) চির্ি দার্য়ত্ব

3 জনাব গমাোঃ িরহাদ গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (িিংস্থাপন)

4  াজী আখিার গহাবিন, িহকারী পর্রচািক (চির্ি দার্য়ত্ব), র্হিাব (রাজস্ব)

5 জনাব সুভাষ চন্দ্র িরকার, অর্ডট অর্িিার (চির্ি দার্য়ত্ব), অর্ডট শাখা

6 জনাব গমাোঃ আর্িকুি ইিিাম, িহাকরী পর্রচািক কল্যাণ িহর্বি শাখা

7 জনাব গমাোঃ মাসুম আিী, কযার্শয়ার (চির্ি দার্য়ত্ব), কযাশ শাখা

8 জনাব ওয়ার্হদুজ্জামান, অর্ডট সুপার (চির্ি দার্য়ত্ব), অর্ডট শাখা

9 জনাব গমাোঃ শার্হনুর রহমান, কর্িউটার অপাবরটর, জুট গটক্সটাইি উইিং

10 জনাব মর্রয়ম আক্তার পর্প, উচ্চমান িহকারী, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব) দপ্তর

11 জনাব র্মরাজ শরীি, উচ্চমান িহকারী, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব) দপ্তর

12 জনাব গজাবায়দা গুিশান আরা, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

13 জনাব মাহিাব আিী মন্ডি, অর্ডটর, অর্ডট শাখা

14 জনাব র্নলুিার ইয়াির্মন, একাউবন্টন্ট কাম কযার্শয়ার, র্হিাব (রাজস্ব) শাখা
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15 জনাব গমাস্তার্িজুর রহমান, উচ্চমান িহকারী, উপ-পর্রচািক (অর্ ি ও র্হিাব) দপ্তর

16 জনাব আিমা আক্তার, অর্ডটর, কযাশ শাখা কম িরি

17 জনাব গমাোঃ জািাি উর্িন, গজএিএ, পাবটর কৃর্ষ পরীক্ষা গকন্দ্র, জা ীর, মার্নক ঞ্জ

18 জনাব গমাোঃ িরহাদ গহাবিন, উচ্চমান িহকারী কাম কযার্শয়ার, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, রিংপুর

19 জনাব র্মনু দাি, উচ্চমান িহকারী কাম কযার্শয়ার, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, ির্রদপুর

20 জনাব আিম ীর গহািাইন, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, র্কবশার ঞ্জ

21 জনাব জািাি আহবমদ মজুমদার, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা আঞ্চর্িক গকন্দ্র, কুর্মল্লা

22 জনাব গমাোঃ আর্িকুর রহমান, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, মর্নরামপুর,  বশার

23 জনাব গমাোঃ জার্হদুি হািান, গজএিএ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, পার্খমারা, পটুয়াখািী

24 জনাব গমাোঃ আি-আর্মন মর্ল্লক, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট  ববষণা উপবকন্দ্র, িারাব, নারায়নঞ্জ

25 জনাব গমাোঃ নূর আর্মন, অর্িি িহোঃ কাম কর্িোঃ অপাোঃ, পাট বীজ উৎপাদন ও  ববষণা গকন্দ্র, নর্িপুর, র্দনাজপুর

“পাটজাি পবের বহুমুখী প্রযুর্ক্ত উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রর্রয়া” 23-26 গিব্রুয়ারী 2021

১ জনাব র্স্মিা গচৌধুরী, র্নব িাহী পর্রচািক, র্বনিা জুট হযার্ন্ডরািটস , 67, পর্িম আ ার াঁও, গিবভি-৬, ঢাকা-১২০৭

২ জনাব িািনুবা ওয়ার্হদ র্বনিা, পর্রচািক, র্বনিা জুট হযার্ন্ডরািটস , 67, পর্িম আ ার াঁও, গিবভি-৬, ঢাকা

৩ জনাব গিৌর্হদুি ইিিাম, গপ্রাপাইটর, ফুি িযাশন, উত্তরা, ঢাকা

৪ জনাব িার্নয়া জাহান, পাট পে উবযাক্তা, র্পিা-টি এম আবু জাির, ৯৯/এি, র্ময়াজান গিন, মার্নক ন র, ঢাকা

৫
জনাব আিাউর্িন আিার্মন, ম্যাবনর্জিং র্ডবরটর, জাবার্র র্ির্মবটড, ২৩৬, হার্িমা ম্যানশন, 3য় িিা, পর্িম কািরুি, 

িািিিা, গশর-ই-বািংিা ন র, ঢাকা

৬
জনাব আহবমদ কাবয়ি, গচয়ারম্যান, জাবার্র র্ির্মবটড, ২৩৬, হার্িমা ম্যানশন, 3য় িিা, পর্িম কািরুি, িািিিা, গশর-ই-

বািংিা ন র, ঢাকা

৭ জনাব মাকসুদা আক্তার, পাট পে উবযাক্তা, র্পিা-রর্িকুি ইিিাম, বার্ড়-228, পর্িম দারুিিািাম,  াজীপুর

৮ জনাব িানর্জদা ইিিাম, পাট পে উবযাক্তা, র্পিা-আবুি খাবয়র গমাল্লা, ৮০/10, পর্িম োহ্মনর্দ, নরর্িিংদী িদর, নরর্িিংদী।

৯ জনাব বকুি গশখ, পাট পে উবযাক্তা, র্পিা-গমাোঃ এমদাদুি হক, হাপুর্নয়া কবিার্ন, গশরপুর, বগুড়া

১০ জনাব র্শউর্ি গব ম, গপ্রাপাইটর, র্গ্রণ পাকি, ৯৫, গিনপাড়া, পব িিা, র্মরপুর-10, ঢাকা-1216

১১ জনাব গমাোঃ গমাখবিছুর রহমান, ম্যাবনর্জিং র্ডবরটর, আবুজ ইন্টারন্যাশনাি, ধানমর্ন্ড-15, ঢাকা-1205

12 জনাব গমাোঃ র্মজানুর রহমান টিপু, গপ্রাপাইটর, আরএক্স ইন্টারন্যাশনাি র্ির্মবটড, শিংকর, ঢাকা-1205

১৩ জনাব গমািাোঃ মর্জিনা খাতুন, গপ্রাপাইটর, টিএম জুট হযার্ন্ডরািটস , ১৯৯ উত্তর শ্যামিী, ঢাকা-১২০৭

১৪ জনাব গমাোঃ গিৌর্হদুি হািান, ম্যাবনজার, টিএম জুট হযার্ন্ডরািটস , ১৯৯ উত্তর শ্যামিী, ঢাকা-১২০৭

১৫ জনাব জান্নাতুি গিরবদৌি, পাট পে উবযাক্তা, টিএম জুট হযার্ন্ডরািটস , ১৯৯ উত্তর শ্যামিী, ঢাকা-১২০৭

১৬ জনাব ির্শকুি ইিিাম, পাট পে উবযাক্তা, টিএম জুট হযার্ন্ডরািটস , ১৯৯ উত্তর শ্যামিী, ঢাকা-১২০৭

১৭
জনাব মুর্ন্স মর্হউিীন, পর্রচািক, জাবার্র র্ির্মবটড, ২৩৬, হার্িমা ম্যানশন, 3য় িিা, পর্িম কািরুি, িািিিা, গশর-ই-

বািংিা ন র, ঢাকা

১৮ জনাব ইিরাি জাহান কর্নকা, পাট পে উবযাক্তা, র্পিা-গমাোঃ আব্দুি কার্দর, র্মরপুর-১১, ঢাকা

১৯ জনাব আি গবিী আর্িিা, পাট পে উবযাক্তা, বার্ড়-168, গরাড-4, গমাহাম্মদপুর হাউর্জিং গিািাইটি, ঢাকা

২০ জনাব নার্হদা আক্তার, পাট পে উবযাক্তা, র্পিা-আইয়ুব আিী, নবীন র, িাভার, ঢাকা

২১ জনাব িারজানা আর্িিা, পাট পে উবযাক্তা, বার্ড়-168, গরাড-4, গমাহাম্মদপুর হাউর্জিং গিািাইটি, ঢাকা

২২ জনাব িার্রয়া রহমান, পাট পে উবযাক্তা, র্পিা-িাইদুর রহমান, ধামরাই, ঢাকা

২৩ জনাব নার্িমা খাতুন, পাট পে উবযাক্তা, বার্ড়-486/১, দর্ক্ষণ র্ধরাশ্রম,  াজীপুর িদর,  াজীপুর

২৪ জনাব নার্ িি আহবম্মদ, গপ্রাপ্রাইটর, আনা িযাশন, উপবজিা-কাির্কর্ন, গজিা- মাদারীপুর



২৫ জনাব মাহমুদা, পাট পে উবযাক্তা, বার্ড়-486/১, দর্ক্ষণ র্ধরাশ্রম,  াজীপুর িদর,  াজীপুর

২৬ জনাব গমাোঃ খাবিদ হািান, িহকারী ম্যাবনজার, গনায়াপাড়া জুট র্মিস  র্ির্মবটড, র্িবরাজ টাওয়ার, পান্থপর্, ঢাকা

২৭ জনাব গমাোঃ িামসুি ইিিাম, িহকারী ম্যাবনজার, গনায়াপাড়া জুট র্মিস  র্ির্মবটড, র্িবরাজ টাওয়ার, পান্থপর্, ঢাকা

২৮ জনাব নুিরাি জাহান, পাট পে উবযাক্তা, মর্নপুড়ী পাড়া, িাম িব ট, ঢাকা।

২৯ জনাব গমাোঃ আবুি বাশার, পর্রচািক, গিববি ওয়ান বািংিাবদশ র্ির্মবটড, 189/1 পূব ি নাখািপাড়া, গিজ াঁও, ঢাকা

৩০ জনাব নাজনীন আক্তার মুক্তা, পাট পে উবযাক্তা, উবত্তািন নারী উন্নয়ন ির্মর্ি, মুর্ন্স ঞ্জ

31 জনাব গমাোঃ ইউসুি, গপ্রাপ্রাইটর, স্মাইি গির্ডিং, িানারপাড়, র্ির্দ্ধর ঞ্জ, নারায়ন ঞ্জ

32 জনাব নুিরাি জাহান, গপ্রাপ্রাইটর, জুট আট ি, র্ির্দ্ধর ঞ্জ, নারারয় ঞ্জ

33 জনাব গমাোঃ আব্দুর রর্শদ, গপ্রাপ্রাইটর, জুট রািট এন্ড িযাশন, িাইনববাড ি, র্ির্দ্ধর ঞ্জ, নারায়ন ঞ্জ

34 জনাব আরর্নকা গব ম, গপ্রাপ্রাইটর, আরর্নকা জুট রািট, চাষাড়া, িতুল্লা, নারায়ন ঞ্জ

35 জনাব িানর্জনা নািরীন, পাট পে উবযাক্তা, নবীন র, কুর্মল্লা

36 জনাব র্শহাব র্ময়া, গপ্রাপ্রাইটর, র্শহাব জুট হযার্ন্ড রািট, 90, হায়দার আিী গরাড, নারায়ন ঞ্জ, ঢাকা-1400

37 জনাব সুভাশীষ বড়ুয়া, পর্রচািক, গিববি ওয়ান বািংিাবদশ র্ির্মবটড, 189/1 পূব ি নাখািপাড়া, গিজ াঁও, ঢাকা

38 জনাব রর্হমা গব ম, ম্যাবনজার, গ্রীণ আর্ ি কবটজ, 90, র্নউ চাষাড়া, জামিিা, নারায়ন ঞ্জ

39 জনাব র্ির্প গব ম, গপ্রাপ্রাইটর, র্ির্প হযার্ন্ড রািটস, নারায়ন ঞ্জ

40 জনাব গমাোঃ িজলুর রহমান, পাট পে উবযাক্তা, িাইনববাড ি, ঢাকা

41 জনাব গমাোঃ শাখাওয়াৎ গহাবিন, পাট পে উবযাক্তা, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

42 জনাব গমাোঃ নাজমুি িার্কব, পাট পে উবযাক্তা, গকএনএি কবপ িাবরশন, র্মরপুর-11, ঢাকা

43 জনাব ির্রদা পারভীন, পাট পে উবযাক্তা, বািাববা, ঢাকা

44 জনাব িার্মম হািান, পাট পে উবযাক্তা, িাভার, ঢাকা

45 জনাব িায়িা আির্রন, পাট পে উবযাক্তা, নবীন র, িাভার, ঢাকা

46 জনাব রার্িয়া আক্তার, পাট পে উবযাক্তা, র্মরপুর-12, ঢাকা

47 জনাব িানর্ভর রহমান, পাট পে উবযাক্তা, কল্যাণপুর, ঢাকা

48 জনাব গমাোঃ মাছুদুর রহমান, পাট পে উবযাক্তা, র্মরপুর-২, ঢাকা

49 জনাব গিৌর্জয়া আক্তার, পাট পে উবযাক্তা, র্মরপুর-১, ঢাকা

50 জনাব িার্রয়া রহমান, পাট পে উবযাক্তা, র্পিাোঃ িাইদুর রহমান, শর্নআখড়া, ঢাকা
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1 Skill Development on ICT জনাব আলিয়া পারভীন 

উপ-পলরচািক (লিসাব ও অর্ থ)  

লবজজআরআই, ঢাকা। 

24-28 নজভম্বর 2019 

লরিঃ 

লবএআরলস  

জনাব মমাোঃ জাহাঙ্গীর মহাণসন 

উপ-পশরচালক (প্রিা   সন) চলশি দাশয়ত্ব 

লবজজআরআই, ঢাকা। 

2 Advanced ICT Management জনাব ম ািঃ মেখ ফলরদ 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, ফলরদপুর 

03-17 মফব্রুয়ালর 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

3 Food Processing & Preservation 

Techniques 

জনাব সালদয়া আফলরন জুই 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

প্রজনন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা। 

13-17 জানুয়ালর 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

4 Food Security জনাব ম ফর্াহুি কলর  

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ 

06-10 জানুয়ালর 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

5 Advanced Laboratory Technologies জনাব বণ থািী ম াস্তফা 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ  

12-16 জানুয়ালর ২০১৯ 

লরিঃ  

(1  ব্যাচ) 

মৃলিকা সম্পদ উন্নয়ন 

ইনলিটিউট 

 

6 “Civil case, NIS, RTI, SDGs, APA and 

Management of Agril. Rules & 

Regulation” 

ড. ম ািঃ বাবুি মিাজসন 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, লকজোরগঞ্জ 

27-31 জানুয়ালর ২০১৯ 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

7 Commercial Farm Management জনাব ম ািাম্মদ র্ানভীর রি ান 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাট বীজ উৎপাদন ও গজবষণা মকন্দ্র, নলেপুর, 

লদনাজপুর 

27-31 জানুয়ালর ২০১৯ 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

8 Good Governance জনাব ম ািঃ খাজিদ সাইফুল্লাি 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

ম কালনকযাি প্রজসলসিং লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

20-24 জানুয়ালর ২০১৯ 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  
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9 Technical Report Writing and Editing জনাব এস এ  োিলরয়ার পারজভজ 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা (লসলস) 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র 

চালিনা, কুল ল্লা।  

03-07 মফব্রুয়ালর ২০১৯ 

লরিঃ 

লবএআরলস  

জনাব োরল ন আক্তার 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

মটক্সটাইি লফলজক্স লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা।  

জনাব  লনকা রানী মদবনার্ 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা, কৃলষর্ত্ত্ব লবভাগ, 

লবজজআরআই, ঢাকা 

19-23 জানুয়ালর 2019 

লরিঃ  

(2য় ব্যাচ) 

10 Climate Change, Carbon 

Sequestration and adaptation 

strategies 

ড. ম ািঃ ইয়ারউলিন সরকার 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

জুট ফাল থিং লসজি স্ লবভাগ, লবজজআরআই, 

ঢাকা 

17-19 মফব্রুয়ালর 2019 

লরিঃ 

লবএআরলস  

ড. ম ািঃ োিীন পিান 

এসএসও, কীটর্ত্ত্ব োখা, মপি ম্যাজনজজ ন্ট 

লবভাগ লবজজআরআই, ঢাকা 

11 Human Resource Management জনাব ম ািঃ খায়রুি িাসান প্রধান 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পলরকল্পনা, প্রলেক্ষণ ও ম াগাজ াগ লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

24-28 মফব্রুয়ালর ২০১৯ 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

12 Project Development and 

Management 

জনাব ম ািঃ ম াসজি  উলিন 

লসএসও (চিলর্ দালয়ত্ব) 

মটক্সটাইি লফলজক্স লবভাগ, লবজজআরআই 

24-28 মফব্রুয়ালর 2019 

লরিঃ 

লবএআরলস  

ড. ম ািঃ আবুি ফজি ম াল্লা 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, রিংপুর 

ড. ম ািঃ লুৎফর রি ান 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ 

13 Public Financial Management জনাব ম ফর্াহুি কলর  

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ 

10-14 মফব্রুয়ালর 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  
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14 বালষ থক ক থসম্পাদন চুলক্ত (এলপএ) এবিং বালষ থক 

ক থসম্পাদন চুলক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধলর্ (এলপএএ এস) 

সফট ওয়যার ব্যবিার সম্পলকথর্ প্রলেক্ষজণ 

জনাব ম ািঃ ম াসজি  উলিন 

লসএসও (চিলর্ দালয়ত্ব) 

মটক্সটাইি লফলজক্স লবভাগ, লবজজআরআই 

18-19 মফব্রুয়ালর 2019 

লরিঃ 

লবএআরলস  

ড. ম ািঃ নালসর উলিন 

লপএসও, মজজনটিক লরজসাজস থস এন্ড লসড লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা-১২০৭। 

15 

 

Awareness Building on Act and 

Policies of Bangladesh Agriculture 

জনাব ম ািঃ রলফকুি ইসিা  

মুখ্য ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মজজনটিক লরজসাজস থস এন্ড লসড লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

26-28 মফব্রুয়ালর 2019 

লরিঃ 

লবএআরলস  

ড. ম ািঃ  ািবুবুি ইসিা   

মুখ্য ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

কৃলষর্ত্ত্ব লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

16 Public Procurement Management ড. ম ািঃ বাবুি মিাজসন 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা, পাট গজবষণা 

আঞ্চলিক মকন্দ্র, লকজোরগঞ্জ 

9-14 মাচ চ, 2019 লবআইএ   

জনাব ম ািঃ খাজিদ সাইফুল্লাি 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

ম কালনকযাি প্রজসলসিং লবভাগ, লবজজআরআই 

জনাব সসয়দ নজরুল ইসলাম 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা, পাট গজবষণা উপজকন্দ্র, 

 লনরা পুর,  জোর 

17 Public Procurement Management জনাব মমাোঃ আবুল খাণয়র মমাল্লা 

ঊর্ধ্চিন সবজ্ঞাশনক কম চকিচা, পশরকল্পনা, 

প্রশিক্ষে ও ম াগাণ াগ শবভাগ 

2-7 মাচ চ, 2019 লবআইএ   

জনাব মমাোঃ জাহাঙ্গীর মহাণসন 

উপ-পশরচালক (প্রিাসন) চলশি দাশয়ত্ব 

জনাব িশরফুল ইসলাম 

সহকারী প্রণকৌিলী, শনম চাে ও রক্ষোণবক্ষে িাখা 

18 ToT on Teaching Methods and 

Techniques 

জনাব মমাহাম্মদ মশনরুজ্জামান  

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

ম কালনকযাি প্রজসলসিং লবভাগ, লবজজআরআই, 

ঢাকা 

18-22  াচ থ 2019 লরিঃ নাটা, গাজীপুর  

19 ToT on Teaching Methods and 

Techniques 

ড. সুইটি োলিনুর 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

মটক্সটাইি লফলজক্স লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

24-28 মফব্রুয়ালর 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  
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20 Financial & Procurement 

Management 

জনাব ম ািাম্মদ নাজমুি িাসান 

অলডট অলফসার, লবজজআরআই 

30  াচ থ মর্জক 04 এলপ্রি 

2019 লরিঃ 

লবএআরলস  

জনাব ম ািঃ ফরিাদ মিাজসন 

সিকারী পলরচািক (সিংস্থাপন), লবজজআরআই  

জনাব মমাোঃ আব্দুল মাণলক 

সহকারী পশরচালক (সাধারে মসবা) চলশি 

দাশয়ত্ব, শবণজআরআই 

জনাব মমাোঃ আশিকুল ইসলাম 

সহকারী পশরচালক (কল্যাে িহশবল) চলশি 

দাশয়ত্ব, শবণজআরআই 

জনাব মমাোঃ আবুল বািার ভূইয়া 

সহকারী পশরচালক (প্রিাসন ও অর্ চ) চলশি 

দাশয়ত্ব, মজটিশপশিশস 

21 Food Security জনাব আলবদা সুির্ানা 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ 

০3-07  াচ থ, ২০১9 লরিঃ নাটা, গাজীপুর  

22 Production technologies, storage and 

processing of tuber crops 

জনাব ম ািঃ খায়রুি িাসান প্রধান 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পলরকল্পনা, প্রলেক্ষণ ও ম াগাজ াগ লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

10-14  াচ থ 2019 লরিঃ লবএআরআই  

23 Soil Health Management জনাব ম ািঃ টিপু সুির্ান 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাট গজবষণা উপজকন্দ্র, পটুয়াখািী 

31  াচ থ িজর্ 04 এলপ্রি 

2019 লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

জনাব বণ থািী ম াস্তফা 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ  

24 Training course on Bioinformatics for 

Sustainable Development in 

Agriculture 

ড. এ মক এ  োিাদাৎ মিাজসন 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মজজনটিক লরজসাজস থস এন্ড লসড লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা। 

19-21  াচ থ 2019 লরিঃ লবএআরলস  

জনাব ম ািঃ আবুি বাোর  

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, লকজোরগঞ্জ 
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25 Forestry and Agroforestry 

Technologies for professionals 

জনাব ম ফর্াহুি কলর   

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ 

24-25  াচ থ 2019 লরিঃ লবএআরলস  

জনাব আলবদা সুির্ানা 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ 

26 Mutation Breeding of Field and 

Horticultural Crops 

ড. নালগ থস আক্তার 

মুখ্য ববজ্ঞালনক ক থকর্থা (রুটিন দালয়ত্ব) 

প্রজনন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

08-09 এলপ্রি 2019 লরিঃ লবনা  

ড. ম ািঃ মগািা  ম াস্তফা 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

প্রজনন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

ড. রনলজৎ কু ার ম াষ 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

প্রজনন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

27 Farm Mechanization and 

Conservation Agriculture 

জনাব ম ািঃ আবুি বাোর  

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, লকজোরগঞ্জ 

30  াচ থ  িজর্ 03 এলপ্রি 

2019 লরিঃ 

লবএআরআই  

28 Training on Global Plan of Action of 

ITPGRFA 

ড. এ মক এ  োিাদাৎ মিাজসন 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মজজনটিক লরজসাজস থস এন্ড লসড লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা। 

09-10 এলপ্রি ২০১9 লরিঃ   লবএআরলস  

29 Eco fricndly Plant Protection 

Technology 

ড. ছাজিি ম ািঃ আেরাফুি িক 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মপি ম্যাজনজজ ন্ট লবভাগ, লবজজআরআই, 

ঢাকা। 

15-19 এলপ্রি, 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

30 Advanced ICT Management জনাব ম ািঃ মজাবাইদুি মিাজসন  

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

 াইজরাবাজয়ািজী োখা, লবজজআরআই, ঢাকা 

16-30 এলপ্রি 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

31 Public Procurement Procedure জনাব ম ািঃ খাজিদ সাইফুল্লাি 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

ম কালনকযাি প্রজসলসিং লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

16-25 এলপ্রি 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  
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32 Intellectual Property Rights জনাব ম ািঃ রলফকুি ইসিা  

মুখ্য ববজ্ঞালনক ক থকর্থা (চিলর্ দালয়ত্ব) 

মজজনটিক লরজসাজস থস এন্ড লসড লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

০৮ ম , ২০১৮ লরিঃ লবএআরলস  

ড. ম ািঃ সাল উি িক 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

রসায়ন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

33 Climate Smart Agriculture জনাব এস এ  োিলরয়ার পারজভজ 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা (চিলর্ দালয়ত্ব) 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, চালিনা, কুল ল্লা 

29-30 এলপ্রি 2019  

লরিঃ 

লবএআরলস  

জনাব সসয়দ নজরুল ইসলাম 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাট গজবষণা উপজকন্দ্র,  লনরা পুর,  জোর 

34 Intellectual Property Rights ড. ম ািঃ আব্দুি আিী  

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মৃলিকা লবজ্ঞান োখা, কৃলষর্ত্ত্ব লবভাগ, 

লবজজআরআই 

29-30 এলপ্রি 2019 

লরিঃ 

লবএআরলস  

ড. এইচ. এ . জালকর মিাজসন 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাইিট প্লান্ট এন্ড প্রজসলসিং লবভাগ, 

লবজজআরআই 

35 শিশজটাল সাশভচস শিজাইন ল্যাব ি. সুরঞ্জন সরকার 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

রসায়ন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

23-28 এলপ্রি, 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

জনাব মমাোঃ মাহমুদুল হাশবব 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

মটক্সটাইল শিশজক্স লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

36 e-GP লসজিজ র PE User Module এর উপর 

প্রশিক্ষণে 

জনাব ফািল দা সুির্ানা 

মপ্রাগ্রা ার 

পলরকল্পনা, প্রলেক্ষণ ও ম াগাজ াগ লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা  

07-09 ম  2019 লরিঃ মদাহাণটক শনউ 

শমশিয়া 

 

37 Integrated Water Resource 

Management in Agriculture 

জনাব আলবদা সুির্ানা 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ 

25-29 ম  ২০১৯ লরিঃ নাটা, গাজীপুর  
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38 বীজজর গুণগর্  ান লনয়ন্ত্রণ এবিং বীজ সিংরান্ত আইন, 

লবলধ-লবধান 

জনাব ম ািঃ আবুি বাোর  

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, লকজোরগঞ্জ 

21-23 ম  ২০১৯ লরিঃ বীজ প্রর্যয়ন এজজন্সী, 

গাজীপুর 

 

39 Internal Audit জনাব ম ািাম্মদ নাজমুি িাসান 

অলডট অলফসার 

09-13 জুন 2019 লরিঃ লফ া  

40 Data Centre Operation & Network 

Administration 

জনাব ফািল দা সুির্ানা 

মপ্রাগ্রা ার 

পলরকল্পনা, প্রলেক্ষণ ও ম াগাজ াগ লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

10-06-2019 িজর্ 23-

06-2019 লরিঃ 

শবএআরশস  

জনাব মমাোঃ মাহমুদুল হাশবব 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

মটক্সটাইল শিশজক্স লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

41 Financial & Procurement 

Management 

ি. নাজমীনা মচৌধুরী 

মুখ্য সবজ্ঞাশনক কম চকিচা (রুটিন দাশয়ত্ব) 

পাইলট প্লান্ট এন্ড প্রণসশসং শবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

15-20 জুন 2019 িরজটক্স ফাউজন্ডেন  

জনাব ম ািঃ খাজিদ সাইফুল্লাি  

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

ম কালনকযাি প্রজসলসিং লবভাগ  

লবজজআরআই, ঢাকা 

42  ITP: 313e Intellectual Property and 

Genetic Resources-in support of 

innovation 

ড. ম ািঃ  ািবুবুি ইসিা  

মুখ্য ববজ্ঞালনক ক থকর্থা (চিলর্ দালয়ত্ব) 

কৃলষ উইিং, লবজজআরআই, ঢাকা 

20 অজটাবর মর্জক 08 

নজভম্বর 2019 লরিঃ 

সুইণিন  

43 Action Research for SDGs 

Localization on Sustainable 

Agriculture in Bangladesh 

ড. ম ািঃ  ািবুব মিাজসন 

মুখ্য ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পলরকল্পনা, প্রলেক্ষণ ও ম াগাজ াগ লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা  

07-20 জুিাই 2019 অজেলিয়া  
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44 e-GP লসজিজ র    PE User Module ড. ম ািঃ  ািবুবুি ইসিা  

মুখ্য ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মপি ম্যাজনজজ ন্ট লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

25-27 জুন 2019 লরিঃ মদাহাণটক শনউ 

শমশিয়া, মবারাক 

ইউশনক হাইটস  

 

ড. এইচ. এ . জালকর মিাজসন 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাইিট প্লান্ট এন্ড প্রজসলসিং লবভাগ, 

লবজজআরআই, ঢাকা 

ি. মমাোঃ নুরুল ইসলাম 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

রসায়ন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

জনাব ম ািাম্মদ নাজমুি িাসান 

অলডট অলফসার, লবজজআরআই 

জনাব ম ািঃ মজাবাইদুি মিাজসন  

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

 াইজরাবাজয়ািজী োখা, লবজজআরআই, ঢাকা 

45 Advanced ICT জনাব ম ািঃ খাজিদ সাইফুল্লাি 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

ম কালনকযাি প্রজসলসিং লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

15-24 মসজেম্বর  2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

46 Public Procurement Procedure  জনাব ফািল দা সুির্ানা 

মপ্রাগ্রা ার 

পলরকল্পনা, প্রলেক্ষণ ও ম াগাজ াগ লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা  

15-24 মসজেম্বর  2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

47 Advanced ICT জনাব জান্নাতুি মফরজদৌস 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

ফাইবার মকায়ালিটি ইম্প্রুভজ ন্ট লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

15-24 মসজেম্বর  2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

48 Public Procurement Procedure জনাব লনয়াজ ম াজে থদ 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাইিট প্লান্ট এন্ড প্রজসলসিং লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা  

15-24 মসজেম্বর  2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  
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49 User Training on ADP/RADP 

Management System (AMS) 

জনাব এ লব এ  জালিদুি িক 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মজজনটিক লরজসাজস থস এন্ড লসড লবভাগ 

অজটাবর-নজভম্বর 2019 

লরিঃ 

পলরকল্পনা কল েন  

জনাব  ািমুদা খাতুন 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মপ্রাডাট মডজভিপজ ন্ট লবভাগ 

মজটিলপলডলস উইিং 

50 Teaching Methods/Techniques জনাব জান্নাতুি মফরজদৌস 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

কৃলষর্ত্ত্ব লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

03-07 নজভম্বর 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

51 Disaster Management in Agriculture জনাব আলবদা সুির্ানা 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ 

27-31 অজটাবর 2019 

লরিঃ 

  

52 Use of Fertilizer Inspection Manual জনাব বণ থািী ম াস্তফা 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর,  ালনকগঞ্জ  

১৮-২০ জুন ২০১৯ লরিঃ লবএআরলস  

53 Modern Office Management এবং Seed 

Technology 

জনাব এস এ  োিলরয়ার পারজভজ 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা (লসলস) 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, 

চালিনা, কুল ল্লা।  

25 আগষ্ট ২০১৯ িজর্ ০৩ 

মসজেম্বর ২০১৯ লরিঃ 

জািীয় কৃশি প্রশিক্ষে 

একাণিমী 

 

জনাব ম ািঃ মেখ ফলরদ 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাট গজবষণা উপজকন্দ্র, র্ারাব, নারায়নগঞ্জ  

54 Financial and Procurement 

Management 

জনাব মমাোঃ িাশরক মহাণসন, 

মুখ্য সবজ্ঞাশনক কম চকিচা (রুটিন দাশয়ত্ব), 

রসায়ন শবভাগ,  শবণজআরআই, ঢাকা 

14-19 মসজেম্বর 2019 

লরিঃ 

লবএআরলস  

ি. এএসএম কামরুজ্জামান , 

উর্ধ্চিন সবজ্ঞাশনক কম চকিচা 

শপটিশস শবভাগ, শবণজআরআই, ঢাকা 
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55 Public Financial Management জনাব ম ািঃ মুকুি ল য়া 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

প্রজনন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

০৩-০7 নজভম্বর ২০১৯ 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

জনাব মমাোঃ আবুল বািার ভূইয়া 

সহকারী পশরচালক (প্রিাসন ও অর্ চ) চলশি 

দাশয়ত্ব মজটিশপশিশস 

56 Administrative and Financial 

Management 

ড. ছাজিি ম ািঃ আেরাফুি িক 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মপি ম্যাজনজজ ন্ট লবভাগ, লবজজআরআই, 

ঢাকা। 

11-24 নজভম্বর ২০১9 

লরিঃ 

বািংিাজদে পল্লী 

উন্নয়ন একাজডল  

 

ি. মমাোঃ আিরাফুল আলম 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাট গণবিো আঞ্চশলক মকন্দ্র, শকণিারগঞ্জ। 

ড. ম ািঃ োিীন পিান 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

মপি ম্যাজনজজ ন্ট লবভাগ লবজজআরআই, ঢাকা 

57 Climate Smart Agriculture  জনাব লবশ্বলজৎ কুন্ডু 

এসও, জুট ফাল িং লসজি স্ লবভাগ, 

লবজজআরআই 

08-12 লডজসম্বর 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

58 Soil Health Management জনাব  লনকা রানী মদবনার্ 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা, কৃলষর্ত্ত্ব লবভাগ, 

লবজজআরআই, ঢাকা  

08-12 লডজসম্বর 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

জনাব ম ািঃ আবুি বাোর  

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, ফলরদপুর 

59 Financial & Procurement 

Management 

ি. এস, এম, মশনরুজ্জামান 

প্রধান সবজ্ঞাশনক কম চকিচা (প্রশিক্ষে) 

পশরকল্পনা, প্রশিক্ষে ও ম াগাণ াগ শবভাগ 

04-09 জানুয়ালর 2020 

লরিঃ 

শবএআরশস  

জনাব িশরফুল ইসলাম 

সহকারী প্রণকৌিলী 

শনম চাে ও রক্ষোণবক্ষে িাখা 
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60 Monitoring and Evaluation in Project 

Management 

জনাব মমাোঃ িাশরক মহাণসন, 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

জুট মটক্সটাইল উইং, শবণজআরআই, ঢাকা 

12-16 জানুয়ারী 2020 

লরিঃ 

শবএআরশস  

ড. এ টি এ  ম ারজেদ আি  

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পলরকল্পনা, প্রলেক্ষণ ও ম াগাজ াগ লবভাগ  

লবজজআরআই, ঢাকা। 

ি. এ. মক. এম. মাহবুবুজ্জামান 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মমকাশনকযাল প্রণসশসং শবভাগ, শবণজআরআই, 

ঢাকা 

61 Research Methodology জনাব ম ািঃ মেখ ফলরদ 
ববজ্ঞালনক ক থকর্থা, পাট গজবষণা উপজকন্দ্র, 

র্ারাব, নারায়নগঞ্জ 

02-15 মফব্রুয়ালর 2020 

লরিঃ 

লজটিআই  

জনাব মমাোঃ আিরাফুল আলম 

সবজ্ঞাশনক কম চকিচা, মমকাশনকযাল প্রণসশসং 

শবভাগ  

জনাব জান্নাতুল বাকী মমাল্লা 

সবজ্ঞাশনক কম চকিচা, জুট মটক্সটাইল উইং 

Research Methodology জনাব জান্নাতুি মফরজদৌস  
ববজ্ঞালনক ক থকর্থা, কৃলষর্ত্ত্ব লবভাগ, 

লবজজআরআই, ঢাকা 

16-29 মফব্রুয়ালর 2020 

লরিঃ 

লজটিআই  

জনাব জান্নাতুি মফরজদৌস  
ববজ্ঞালনক ক থকর্থা, ফাইবার মকায়ালিটি 

ইম্প্রুভজ ন্ট লবভাগ 
লবজজআরআই, ঢাকা 
জনাব পুলক িালুকদার 

সবজ্ঞাশনক কম চকিচা, মমকাশনকযাল প্রণসশসং 

শবভাগ 

62 The Aggrement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS) 
ি. মমাোঃ নুরুল ইসলাম 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

রসায়ন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

21-22 জানুয়ালর 2020 

লরিঃ 

লসরডাপ  

জনাব আিাম্মদ আিী 

লসজি  এনালিষ্ট 

পলরকল্পনা, প্রলেক্ষণ ও ম াগাজ াগ লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 
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63 Public Financial Management জনাব সুমন বড়ুয়া 

সহকারী প্রণকৌিলী (িশিৎ) 

শনম চাে ও রক্ষোণবক্ষে িাখা 

শবণজআরআই, ঢাকা 

26-30 জানুয়ালর 2020 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

64 ০৪  াস (120 লদন) ম য়াদী এন-২7র্  বুলনয়ালদ 

প্রলেক্ষণ 

জনাব ম ািঃ  ািবুবুর রি ান 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

রসায়ন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা 

23 মিব্রুয়াশর 2020 শরোঃ 

হণি 21 জুন 2020 শরোঃ 

িাশরখ প চন্ত 

নাটা, গাজীপুর  

জনাব োরল ন আক্তার 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

মটক্সটাইি লফলজক্স লবভাগ 

জনাব সালদয়া আফলরন জুই 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

প্রজনন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা। 

65 Medicinal and Aromatic Plants in Bangladesh জনাব ফখর উলিন র্ালুকদার 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মপি ম্যাজনজজ ন্ট লবভাগ, লবজজআরআই  

26-27 জানুয়ালর 2020 

লরিঃ 

শবএআরশস  

জনাব মমাোঃ মসাহানুর রহমান 

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মপি ম্যাজনজজ ন্ট লবভাগ, লবজজআরআই 

66 Rules & Regulations for Organizational 

Management 
জনাব ম ািঃ ফরিাদ মিাজসন 

সিকারী পলরচািক (সিংস্থাপন) 

লবজজআরআই  

02-06 মফব্রুয়ালর 2020 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

67 Climate Smart Agriculture in relation to 

Charland Eco-system 
ড. ম ািঃ বাবুি মিাজসন 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

জুট ফাল থিং লসজি স্ লবভাগ 

11-12 শিণসম্বর 2019 

শরোঃ 

শবএআরশস  

জনাব এস এ  োিলরয়ার পারজভজ 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা (লসলস) 

পাট গজবষণা আঞ্চলিক মকন্দ্র, চালিনা, কুল ল্লা 

68 Variety Profile of Important Crop Varieties ড. রনলজৎ কু ার ম াষ 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা, প্রজনন লবভাগ 

29-31 লডজসম্বর ২০১৯ 

লরিঃ 

লবএআরলস  

জনাব আবু ছাণলহ মমাহাম্মদ ইয়াশহয়া 

উর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

মজজনটিক লরজসাজস থস এন্ড লসড লবভাগ 

ড. ম ািঃ বাবুি মিাজসন 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

জুট ফাল থিং লসজি স্ লবভাগ 



D:\Monir Sir\Training\Training Held (2019-20).doc   

 

 প্রশিক্ষণের নাম প্রশিক্ষে গ্রহেকারীর নাম ও পদবী প্রশিক্ষণের সময়কাল বাস্তবায়নকারী সংস্থা মন্তব্য 

69 Rules & Regulations for Organizational 

Management 
জনাব ম ািঃ আলর্কুি ইসিা  

সহকারী পশরচালক (চলশি দাশয়ত্ব) 

কল্যাে িহশবল িাখা 

24-28 নজভম্বর 2019 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

70 Commercial Farm Management জনাব ম ফর্াহুি কলর  

ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পাজটর কৃলষ পরীক্ষা মকন্দ্র, জাগীর, 

 ালনকগঞ্জ 

29 মসজেম্বর-04 

অজটাবর, 2019 লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

71 Project Appraisal and Formulation of DPP ড. ম ািঃ িারুন-অর-রলেদ 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

প্রজনন লবভাগ, লবজজআরআই, ঢাকা। 

13-17 অজটাবর ২০১৯ লরিঃ নাটা, গাজীপুর  

72 Eco-Friendly Plant Protection Techniques ড. ম ািঃ োিীন পিান 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

কীটর্ত্ত্ব োখা, মপি ম্যাজনজজ ন্ট লবভাগ 

লবজজআরআই, ঢাকা 

13-22 অজটাবর ২০১৯ 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

73 “Modern Office Management” জনাব ম ািঃ ফরিাদ মিাজসন 

সিকারী পলরচািক (সিংস্থাপন) 

লবজজআরআই, ঢাকা 

23-27 আগষ্ট, 2020 

লরিঃ 

নাটা, গাজীপুর  

74 “Project Management and Appraisal 

Process” (1st Batch) 
জনাব ম ািঃ র্ালরক মিাজসন 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

লনউ মটক্সটাইি মপ্রাডাট লডপাট থজ ন্ট, 

মজটিলপলডলস উইিং, লবজজআরআই, ঢাকা 

25  াচ থ, ২০২০ িজর্ - 

২৫ এলপ্রি, ২০২০ লরিঃ 

জার্ীয় পলরকল্পনা ও 

উন্নয়ন একাজডল জর্ 

 

ড. মবারিান আিজ দ 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

লবএআরজজ প্রকল্প, লবজজআরআই, ঢাকা 

ি. এ এস এম কামরুজ্জামান 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পশরকল্পনা, প্রশিক্ষে ও ম াগাণ াগ উইং, 

শবণজআরআই, ঢাকা 

75 “Technical Report Writing and 

Editing” 
ড. এইচ. এ . জালকর মিাজসন 

প্রধান ববজ্ঞালনক ক থকর্থা 

পাইিট প্লান্ট এন্ড প্রজসলসিং লবভাগ 

০৮ - ১২  াচ থ, ২০২০ 

লরিঃ 

লবএআরলস  

জনাব ম ািঃ আবুি খাজয়র ম াল্লা 

ঊর্ধ্থর্ন ববজ্ঞালনক ক থকর্থা  

পলরকল্পনা, প্রলেক্ষণ ও ম াগাজ াগ উইিং 
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