
উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয় 
রাজ�লী, রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 

 
ক) অিফস তথ�াবলী 

 
� িমক 
নং 

নাম পূণ� িববরণ 

১। ছিব  
 
 
 
 
 
 
 
 

২। অিফস পিরিচিত  উপেজলা কৃিষ  অিফসার, উপেজলা কৃিষ  অিফস, কৃিষ  িবষয়ক 
যাবতীয় �সবা �দান করা হয় ব�ক অিফেসর মাধ�েম। 

৩। িক �সবা িকভােব 
পােবন? 

বীজ, সার ও কৃিষ  �যুি�  �সবা উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�ােদর 
মাধ�েম �দয়া হয়। 

৪। �সবা পাওয়ার ধাপ �থেম ব�ক �লেবল, পের ইউিনয়ন �লেবেলর মাধ�েম উপেজলা   
পয�ােয়। 

৫। িস� েজন চাট�ার সংযু�  
৬। �র��পূণ� �ক� (যিদ 

থােক) 
নাই 

৭।  সাংগঠিনক কাঠােমা উপেজলা কৃিষ  অিফসার       (১)  
অিতির�  কৃিষ  অিফসার       (১) 
কৃিষ  স� সারণ অিফসার      (১) 
সহকারী কৃিষ  স� সারণ অিফসার (১) 
উপ-সহকারী শস� সংরÿন কম�কত�া (১) 
উপ-সহকারী কৃিষ  অিফসার (৯) 
অিফস �লেবেলর কম�চারী (৯) 
 

৮।  জনশি�  ��াফাইল সংযু�  
৯। িব� ি� (যিদ থােক) নাই 
১০।   �যাগােযাগ উপেজলা কৃিষ  অিফসার 

উপেজলা কৃিষ  অিফস 
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রাজ�লী, রা�ামা�। 
�মাবাইল-০১৮২২২৬৬০০৮ 
রাজ�লী �ধান বাস ��শন �থেক  ৩ িমিনেটর দুর�। 

 
 
 
 
গ) িডিজটাল গাড� ফাইল 
 

 অ� কায�ালেয় িডিজটাল ফাইল এখেনা চাল ু হয়িন। তেব িডিজটাল নিথ চালকূরেনর জন� 
যাবতীয় তথ� অ� কায�ালেয়র �ারক নং-৩০  তাং-১১/০৪/২০১২ইং মূেল উপ-পিরচালক, কৃিষ  
স� সারণ, রা�ামা�  বরাবের ��রণ করা হেয়েছ। 

 
ঘ) �ক� িভি�ক কম�চারীবৃ� : 
 
অ� কায�ালেয় �ক�ভূ�  �কান কম�চারী কম�রত নাই। 

 কৃিষই  সমৃি� 

 িস� েজন চাট�ার 
 
  
 কৃিষ  স� সারণ অিধদ�ের দািয়� হেলাঃ 
 
 ১। সকল ��ণীর কৃষকেদর  জন� স� সারণ সহায়তা �দয়া; 

 ২। দÿ স� সারণ �সবা �দান; 

 ৩।   িবেক� ীকরণ িভি�ক �সবা �দান ; 

 ৪। চািহদািভি�ক কৃিষ  স� সারণ �সবা; 

 ৫। সকল ��ণীর কৃষক  দেলর সােথ কাজ করা; 

 ৬। কৃিষ  গেবষণা ও কৃিষ  স� সারণ স� ক� �জারদারকরণ; 

 ৭। স� সারণ কম�েদর জন� �িশÿণ; 

 ৮। উপয�ু  স� সারণ সহায়তা �দান; 
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 ৯। সমি�ত স� সারণ কায��ম; 

 ১০। পিরেবশ সংরÿ�ণ সমি�ত 

সহায়তা �দান; 

 
 

     
 

      উপেজলা কৃিষ  কম�কত�া 
      রাজ�লী 

      রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
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কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম কৃ�  �সাদ মিল�ক 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8428708154625 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপেজলা কৃিষ  অিফসার’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01822266008 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা krisnaproshamollik@yahoo. com. 

 
দা�িরক তথ� 

১০ ব�াচ ৮ম িবিসএস 
১১ �যাগদােনর তািরখ ২০ িডেস�র,১৯৮৯ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ০৯ জুন, ১৯৬৩ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  মৃত-হিরেমাহন মিল�ক 

�াম      ◌ঃ-  দÿÿণ করলেড�া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  সােরায়াতলী 
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উপেজলাঃ-  �রায়ালখালী 
�জলা    ◌ঃ-  চ��াম 

১৫ িনজ �জলা  চ��াম 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম মুহা�দ িরজওয়ান খান 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 1595707926057 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘সহকারী কৃিষ  স� াসারণ কম�কত�া’’ 
০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01819627877 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ০১-০৪-১৯৭৭ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, হাটহাজারী, 

চ��াম। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ২৮-০১-১৯৫৭ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  �মা: �বলওয়ার খান (মহল�াসদ�ার) 

�াম      ◌ঃ-  ১৩৮১, হামজার বাগ 
ডাকঘর  ◌ঃ-  আিমন জুট িমলস 
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উপেজলাঃ   পাচঁলাইশ 
�জলা    ◌ঃ-  চ��াম 

১৫ িনজ �জলা চ��াম 
 
 
 
 
 
 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম িমলন কািম�  দ� 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8417871286222 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01553112482 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ২১-০৮-১৯৮১ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, কা�াই, রা�ামা�  

পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 
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১৩ জ�  তািরখ ২৮-০৯-১৯৬১ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  আ�ুর বালা দ� 

�াম      ◌ঃ-  মািঝ পাড়া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রাইখালী বাজার 
উপেজলাঃ   কা�াই 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 
 
 
 
 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম নি�য় ত���া 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8417846253113 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01553112524 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
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১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ২২-১২-১৯৮৭ইং 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল বা�রবান কৃিষ  স� সারণ অিধদ�র, বা�রবান 

সদর, বা�রবান পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ০৪-০৩-১৯৬৯ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  ধন�য় ত���া 

�াম      ◌ঃ-  রাজ�লী বাজার 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রাজ�লী 
উপেজলাঃ   রাজ�লী 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 
 
 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম িমলন কািম�  �দ 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8413676363001 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01818118750 
০৮ ফ�া� - 
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০৯ ই-�মইল �কানা - 
দা�িরক তথ� 

১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ০৯-১২-১৯৮২ইং 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ১৭-০২-১৯৬০ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  তপন কািম�  �দ 

�াম      ◌ঃ-  রাইখালী বাজার 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রাইখালী বাজার 
উপেজলাঃ   কা�াই 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 

 
 
 
 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম পুলু মারমা 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8413676365987 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
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০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

০৬ �টিলেফান নাই 
০৭ �মাবাইল ন�র 01827716880 
০৮ ফ�া� নাই 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

 
দা�িরক তথ� 

১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ১২-০১-১৯৮৯ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, কা�াই, রা�ামা�  

পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ২১-১০-১৯৬৮ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  সুইবাই মারমা 

�াম      ◌ঃ-  কািরগর পাড়া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রাইখালী বাজার 
উপেজলাঃ   কা�াই 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম পাইসুই উ মারমা 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8417823240701 
০৩ ছিব  
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০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01553112524 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

 
দা�িরক তথ� 

১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ১২-১২-১৯৮২ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, িবলাইছিড়, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ২২-১২-১৯৬২ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  সা িচং মং মাম�া 

�াম      ◌ঃ-  ডংনালা টংিম পাড়া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রাইখালী বাজার 
উপেজলাঃ   কা�াই 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 

 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 

 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম কাজল নাথ 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8417823238539 
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০৩ ছিব  
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01827555975 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ০৩-১২-১৯৮৬ইং 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ০৫-০৮-১৯৬৬ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  �ফুল� �মার নাথ 

�াম      ◌ঃ-  পাচঁথাইন  
ডাকঘর  ◌ঃ-  �দওয়ানপরু 
উপেজলাঃ   রাউজান 
�জলা    ◌ঃ-  চ��াম 

১৫ িনজ �জলা চ��াম 
 
 
 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
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০১ নাম �সল তালকদার 
 

০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8413686378876 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01820316552 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ২-১১-২০০৪ইং 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, মা�রাংগা, 

খাগড়াছিড় পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ২৫১২-১৯৮০ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  �সল তালকুদার 

�াম      ◌ঃ-  তালকুদার পাড়া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  বড়ইছিড় 
উপেজলাঃ   কা�াই 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
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� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম  �মাহা�দ শাহাজাহান 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8415881403164 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01813283991 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ২১-০৪-২০০৪ইং 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, লংগদু, রা�ামা�  

পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ১৫-০১-১৯৮৩ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  �মাহা�দ শাহজাহান 

�াম      ◌ঃ-  বটতলী পাড়া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  �বতবুিনয়া 
উপেজলাঃ   কাউখালী 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
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কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 

 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম ইসরাতুন  নাহার �হিপ 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8417871245404 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01553108044 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

 
দা�িরক তথ� 

১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ১৯-০৪-২০০৪ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, লংগদু, রা�ামা�  

পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ২৬-১২-১৯৭৭ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  �মা: �সােলমান �চয়ারম�ান 

�াম      ◌ঃ-  আমছড়া পাড়া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রাজ�লী 
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উপেজলাঃ   রাজ�লী 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
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কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম �মা: জয়নাল উি�ন 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8420704278044 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উপ-সহকারী কৃিষ  কম�কত�া’’ 
০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01553750104 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ১৯-০৪-২০০৪ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, বাঘাইছিড়, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ০৫-০৯-১৯৭৭ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  �মা: নুর�ল ইসলাম 

�াম      ◌ঃ-  মা�াসা পাড়া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  মািরশ�া 
উপেজলাঃ   রাঘাইছিড় 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
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কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম �মাঃ িগয়াস উি�ন হায়দার 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8428707144336 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘উ�মান সহকারী বনাম িহসাব রÿক’’ 
০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01553721765 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

 
দা�িরক তথ� 

১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ০৮-০৬-১৯৮১ইং (�থম সরকারী চা�রীেত 

�যাগদান) 
 

১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপ-পিরচালক, কৃিষ  স� সারণ অিধদ�র, বনর�পা 
, রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 

ব�াি� গত তথ� 
১৩ জ�  তািরখ ৩১-১২-১৯৫৯ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  ছালামত উল�া উিকল বাড়ী 

�াম      ◌ঃ-  লÿ◌ীপুর 
ডাকঘর  ◌ঃ-  ধিলয়া বাজার 
উপেজলাঃ   �সানাগাজী 
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�জলা    ◌ঃ-  �ফনী 
১৫ িনজ �জলা  �ফনী 
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কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম থুই�ান ুমারমা  

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8428707142186 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘অিফস সহকারী কাম কি� উটার অপােরটর’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01556702854 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

 
দা�িরক তথ� 

১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ০৫-০৭-২০১১ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ১৭-০৮-১৯৭৮ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ �বািধস� চাকমা 

�াম      ◌ঃ-  �পাড়ািভটা, বনর�পা, রা�ামা�  
ডাকঘর  ◌ঃ-  রা�ামা�  
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উপেজলাঃ   সদর উপেজলা 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা বা�রবান পাব�ত� �জলা। 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম �মা: ��ুর  আলী 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8417846253500 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী এস,এম  (�� য়ার �মকািনক) 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01553346306 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

 
দা�িরক তথ� 

১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ১৯-০৬-১৯৭৬ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, নািনয়ারচর, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 
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১৩ জ�  তািরখ ১৫-০৬-১৯৫৬ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  �মা: ইয়া�র আলী 

�াম      ◌ঃ-  ইছাপরুা 
ডাকঘর  ◌ঃ-  নািসর �কাট 
উপেজলাঃ   হাজী গ� 
�জলা    ◌ঃ-  চাদঁপুর 

১৫ িনজ �জলা চাদঁপুর 
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কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম �র�াই মাম�া 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8428705128258 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘এমএলএসএস’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01553112625, 01830777147 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ০১-০৪-১৯৮৬ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, উপ-পিরচালক 

কৃিষ  স� সারণ অিধদ�র , রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ১০-০৭-১৯৬৭ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  �র�াই মাম�া 

�াম      ◌ঃ-  আসামবস� ী 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রা�ামা�  
উপেজলাঃ   সদর উপেজলা 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 
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১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 
 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম মংসুই �� মাম�া 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 031144713363 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘�মাকা�ম’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01829669100 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

 
দা�িরক তথ� 

১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ৩০-০৩-১৯৭৯ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, বরকল, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
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ব�াি� গত তথ� 
১৩ জ�  তািরখ ২২-০৩-১৯৬০ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  উেথায়াই মাম�া 

�াম      ◌ঃ-  কািরগর পাড়া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রাইখালী বাজার 
উপেজলাঃ   কা�াই 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
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কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম রতন চ�  মালাকার 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 8417871249475 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘�মাকা�ম’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র - 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ১৩-১২-১৯৮৪ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল  

ব�াি� গত তথ� 
১৩ জ�  তািরখ ১০-১২-১৯৬৬ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  শািম�  বালা 

�াম      ◌ঃ-  মা� ার পাড়া 
ডাকঘর  ◌ঃ-  ও উপেজলা �ফনী 
উপেজলাঃ   �ফনী সদর উপেজলা 
�জলা    ◌ঃ-  �ফনী 

১৫ িনজ �জলা �ফনী 
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http://www.pdfcomplete.com/cms/dpl/tabid/111/Default.aspx?r=du2vH8r


কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম র�পম িকেশার ি�পুরা 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 840455115070 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘গাড�’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 

০৬ �টিলেফান ০৩৫১-৬২৭০০ 
০৭ �মাবাইল ন�র 01820317394 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ০৫-০৭-২০১১ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ০২-১০-১৯৭৭ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  নেরন চ�  ি�পুরা 

�াম      ◌ঃ-  মােঝর বিস�, তবলছিড় 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রা�ামা�  
উপেজলাঃ   সদর উপেজলা 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 
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১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 
 
 
 
 

কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম �টন �চৗধরুী 

 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং - 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘গাড�’’ 
০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01820365046 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ০৫-০৭-২০১১ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ০১-০১-১৯৯৩ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  অিজত �চৗধরুী 
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�াম      ◌ঃ-  মােঝর বিস� 
ডাকঘর  ◌ঃ-  রা�ামা�  
উপেজলাঃ   সদর উপেজলা 
�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 

১৫ িনজ �জলা রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
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কম�কত�া/কম�চারী/জন�িতিনিধর ��াফাইল 
 
� িমক 
নং 

িফে� র নাম সংÿÿ� বণ�না 

সাধারণ তথ�ািদ 
০১ নাম উসাই িচং মারমা 
০২ জাতীয় পিরচয় প� নং 19858412557000003 
০৩ ছিব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৪ পদবী ‘‘ঝাড়দুার’’ 
 

০৫ অিফেসর �কানা উপেজলা কৃিষ  কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 
রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
 
 

০৬ �টিলেফান - 
০৭ �মাবাইল ন�র 01828808965 
০৮ ফ�া� - 
০৯ ই-�মইল �কানা - 

দা�িরক তথ� 
১০ ব�াচ - 
১১ �যাগদােনর তািরখ ০৫-০৭-২০১১ইং 

 
১২ সব�েশষ চা�ির�ল উপেজলা কৃিষ কম�কত�ার কায�ালয়, রাজ�লী, 

রা�ামা�  পাব�ত� �জলা। 
ব�াি� গত তথ� 

১৩ জ�  তািরখ ১৭-০৫-১৯৮৭ইং 
১৪ �ায়ী �কানা �যে�    ◌ঃ-  অং সুই নু মারমা 

�াম      ◌ঃ-  শামকুছিড় 
ডাকঘর  ◌ঃ-  কলমপিত 
উপেজলাঃ-  কাউখালী 
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�জলা    ◌ঃ-  রা�ামা�   
১৫ িনজ �জলা  রা�ামা�  পাব�ত� �জলা 
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