ড. এ কে এম রফিকুল হে
পফরচালে (ভারপ্রাপ্ত)
ও
ঊর্ধ্বতন উন্নয়ন েমবেতবা
ড. এ কে এম রফিকুল হে ১৫ মাচ ব, ২০১৮ তাফরখে বাাংলাখেশ চা কবাখড বর প্রেল্প উন্নয়ন ইউফনখে ভারপ্রাপ্ত
পফরচালে পখে ক াগোন েখরন।
ফতফন ১৯৭৬ সাখলর ১লা জানুয়াফর শরীয়তপুর কজলার নফিয়া উপখজলার নিেফলোতা গ্রাখম এে সম্ভ্রান্ত মুসফলম
পফরবাখর জন্মগ্রহণ েখরন। ফতফন ২০০১ সাখল বাাংলাখেশ কৃফি ফবশ্বফবদ্যালয় (বাকৃফব) হখত ফব এস ফস এফজ
(অনাস ব) ও ২০০৩ সাখল এেই ফবশ্বফবদ্যালয় কেখে এম এস-ইন সখয়ল সাইন্স ফডফগ্র অজবন েখরন। ফতফন
জাহাঙ্গীরনগর ফবশ্বফবদ্যালয়-এর প্রাণীফবদ্যা ফবভাগ হখত “Physico-chemical Properties of
Tea Garden Soil and Improvement of Tea Productivity Through
Integrated Management of Soil Dwelling Pests in Sylhet Region,
Bangladesh” ফবিখয় গখবিণা েখর ২০১৭ সাখল ফপএইচফড ফডফগ্র অজবন েখরন।
ড. রফিকুল হে ২০০৪ সাখলর অখটাবর মাখস বাাংলাখেশ চা কবাখড ব প্রেল্প উন্নয়ন ইউফনে-এর সহোরী উন্নয়ন
েমেতবা ফহখসখব ক াগ কেন। তাঁর ফনপুন েমবেক্ষতায় ২০১২ সাখলর ২ জুলাই উন্নয়ন েমেতবা পখে পখোন্নফত লাভ
েখরন।
ফতফন কেখশ ফবখেখশ চাখয়র উপর ফবফভন্ন প্রফশক্ষণ গ্রহণ েখরন। ২০০৫ সাখল ভারখতর তাফমলনাড়ুখত কোোফর
এফগ্রোলচার ম্যাখনজখমন্ট কসন্টাখর Advanced Tea Plantation Management ফবিখয়
প্রফশক্ষণ গ্রহণ েখরন। এছািাও ২০১৬ সাখল চীখনর ফুফজয়ান প্রখেখশ Zhanzhou College of
Science & Technology -কত Pollution Free Tea Production Technology
for Developing Countries ফবিখয় প্রফশক্ষণ গ্রহণ েখরন। বাাংলাখেখশর ক্ষুদ্র প বাখয় চা আবাে
সম্প্রসারণ এবাং বাাংলাখেখশর চা ব্রাফডাং উন্নয়নেখল্প ফতফন ২০১৯ সাখল শ্রীলাংো টি কবাড ব, টি ফরসাচ ব ইনফিটিউে
অব শ্রীলাংো এবাং টি স্মল কহাফডাংস কডখভলপখমন্ট অখোফরটি-কত এক্সখপাজার ফভফজে েখরন।
ড. রফিকুল হখের কেফশ ফবখেফশ জান বাখল ৬টি গখবিণা প্রবন্ধ প্রোফশত হখয়খছ। তাঁর গখবিণার সুিল চা ফশখল্প
উন্নয়খন গুরুত্বপূণ ব ভূফমো রােখব।
ব্যফিগত জীবখন ফতফন ফববাফহত এবাং এে পুত্র ও এে েন্যার গফব বত ফপতা।
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Dr. AKM Rafikul Hoque joined Project Development Unit of
Bangladesh Tea Board on 15 March, 2018 as Director (in-charge).

He was born in a noble muslim family on 1 January, 1976 in the
village of Narkalikata in Naria upazila of Shariatpur district. He
obtained

his

graduation

in

Agriculture

from

Bangladesh

Agricultural University (BAU) in the year 2001 and Master of
Science in Soil Science in the year 2003 from the same University.
He received his PhD in 2017 from the Department of Zoology,
Jahangirnagar University, for his research on "Physico-chemical
Properties

of

Tea

Garden

Soil

and

Improvement

of

Tea

Productivity through Integrated Management of Soil Dwelling
Pests in Sylhet Region, Bangladesh".
Dr. Rafikul Hoque joined Bangladesh Tea Board in October 2004 as
Assistant Development Officer of Project Development Unit. Due
to his skillful performance, he was promoted to the post of
Development Officer on 2 July, 2012.

He has attended several professional courses on tea at home and
abroad. In 2005, Dr. Rafikul Hoque received training in Advanced
Tea Plantation Management at Kothari Agriculture Management
Center in Tamil Nadu, India. He also completed training on
Pollution

Free

Tea

Production

Technology

for

Developing

Countries at Zhanzhou College of Science & Technology in Fujian
Province, China in 2016. He participated in exposure visits to Sri
Lanka Tea Board, Tea Research Institute of Sri Lanka and Tea
Small Holdings Development Authority in 2019 to expand tea
cultivation in Bangladesh on Small Holdings and to develop tea
branding in Bangladesh.

Dr. Rafikul Hoque has published 6 research articles in local and
foreign journals. The benefits of his research will play an
important role in the development of the tea industry.

In personal life, he is married and the proud father of one son and
one daughter.

