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ক্র. 

নং 

নাি ও পদবী কি ষস্থি মিাবাইি নম্বর ই-মিইি 

1.  জনাব আব্দুি িান্নান 

সহকারী পষরচািক 

কৃষি ষবপণন অষিদপ্তর, 

খািারবাষি, ফাি ষডগট, ঢাকা 

০১৭২৮৩৫৪৯৫১ ammasumaiscu@gmail.com 

2.  জনাব এ. এফ. এি. িামুন 

ঊর্ধ্ষতন ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

মৃষিকা সম্পদ উন্নয়ন 

ইনষিটিউট, মজিা কার্ ষািয়, 

পটুয়াখািী 

০১৭১৯০১৬৫৬৬ afmmamun@srdi.gov.bd 

3.  জনাব মপ্রিাংশু িজুিদার 

ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা  
সাডরর গুনগত িান ষনি ষারণ 

পরীক্ষাগার, মৃষিকা সম্পদ 

উন্নয়ন ইনষিটিউট, ঢাকা 

০১৭১৭৬২৫২৭৮ premangshu.bd@gmail.com 

4.  জনাব ফাল্গুনী িজুিদার 

সংগষনডরাি মরাগতত্ত্বষবদ 

(আিদাষন) 

উষিদ সংগষনডরাি উইং, 

ষেএই, খািারবাষি, ঢাকা 

০১৬৭৫১২০৪২৮ falgunisau@gmail.com 

5.  জনাব িািীিা আক্তার 

কৃষি সম্প্রসারণ অষফসার 

উপডজিা কৃষি অষফস, 

ঘাটাইি, টাঙ্গাইি 

০১৯৩৩৭২৯৪৩৯ shamima20011988@gmail.com 

6.  জনাব রুিানা আকতার 

প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

ফষরদপুর 

০১৭২২654985 Rumanaaktar.aeo@gmail.com 

7.  জনাব নাষগ ষস আক্তার 

 প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

ফষরদপুর 

০১৭90638264 Suriya_dhaka@yahoo.com 

8.  জনাব জীবাংশু দাস 

প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

মদৌিতপুর, খুিনা 

০১710368402 jolsaya@gmail.com 

9.  জনাব মিা: ফরহাদ মহাডসন 

মূখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

মবগিগঞ্জ, মনায়াখািী 

০১৭৩১৩৬৪১১৬ farhaddae12@gmail.com 

10.  ছাইদা আক্তার পরাগ 

আইপপএম স্পেশাপিষ্ট 

ষেএই, খািারবাষি, ঢাকা 01716057888 poragaeo@yahoo.com 

11.  ে. মিা: তাষরকুি ইসিাি 

প্রিান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা, 

ক্রপ ষফষজওিষজ ষবভাগ 

বাংিাডদি পরিাণু কৃষি 

গডবিণা ইনষিটিউট, 

িয়িনষসংহ 

০১৭১০৮৭৯৮১৩ islamtariqul05@yahoo.com 

12.  ে. কুয়ািা িাহমুদ 

প্রিান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

 (চিষত দাষয়ত্ব) 

ষবএসআরআই, ঈশ্বরদী, 

পাবনা 

০১৭১৫-১২৩৬৫৬ kmahmud31@yahoo.com 

13.  ে. মিা: রপিমুি আিম 

ঊর্ধ্ষতন ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

ষবএসআরআই, ঈশ্বরদী, 

পাবনা 

০১৭১6276308 alambsri@gmail.com 

14.  জনাব মসন মদবািীি 

প্রিান তুিা উন্নয়ন কি ষকতষা 

তুিা উন্নয়ন মবাে ষ, কুষিয়া 

মজান, কুষিয়া 

০১৭১২২৫০০৭৬ debasiscdb@gmail.com 

15.  জনাব জান্নাতুি বাকী মিাল্লা 

ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

মজটিষপষেষস, ষবডজআরআই, 

ঢাকা 

০১৭১7038248 parvez31tex@gmail.com 

16.  জনাব এি এি আব্দুর রাজ্জাক 

আঞ্চষিক মবতার কৃষি অষফসার 

কৃষি তথ্য সাষভ ষস, আঞ্চষিক 

কার্ ষািয়, খুিনা 

০১৭১৬৩২১৩২১ khulna@ais.gov.bd 

17.  জনাব ষবপ্লব কুিার িহন্ত 

সহকারী পষরচািক 

বীজ প্রষক্রয়াজাতকরণ মকন্দ্র, 

ষবএষেষস, ষদনাজপুর 

০১৭১7255342 biplab.badc@gmail.com 



18.  জনাব রাজীব মহাডসন  

উপব্যবস্থাপক 

সার ব্যাবস্থাপনা ষবভাগ, 

ষবএষেষস, কৃষি ভবন, ঢাকা 

০১৯১৬৫০৪৬০২ rajib2005du@yahoo.com 

19.  জনাব আজহারুি ইসিাি ষসষিকী, 

মূখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

ঈশ্বরদী, পাবনা 

০১৭১৮৯৬৫১৪৯  ish.principalati@yahoo.com 

20.  জনাব মিা: খুরিীদ আিি 

মূখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

ঈশ্বরদী, পাবনা 

০১৭১৫৩৬৭৯২৭ khurshidag13@yahoo.com 

21.  জনাব মিাছা: ষনলুফা ইয়াছষিন 

প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

তাজহাট, রংপুর 

০১৭৪৫৭৬৩০৮০ rangpurati@gmail.com 

22.  ে. মিা: আবু মহনা ছডরায়ার 

জাহান, প্রিান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

পষরকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং,  

ষবএআরআই, গাজীপুর 

০১৭১৪৫৫২৫২১ belal.bari@gmail.com 

23.  ে. মিা: মিাখডিসুর রহিান 

প্রিান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

িাক্ষা গডবিণা মকন্দ্র, 

ষবএআরআই, কল্যানপুর, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

০১৭১২৬৫২০৮৯ mmrahman1234@yahoo.com 

24.  মািবুবা সুিতানা 

অপতপরক্ত কৃপি অপিসার 

উপজেিা কৃপি অপিস 

শ্রীপুর, গােীপুর 

01718465399 mahsdina@gmail.com 

25.  ে. মিা: হজরত আিী 

মূখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

মিরপুর 

01716980824 hazratali6737@yahoo.com 

 

26.  জনাব মিা: মিাস্তফা কািাি 

উপডজিা কৃষি অষফসার 

ষিজষাগঞ্জ, পটুয়াখািী 01727888637 Kamaldae28@yahoo.com 

 

27.  জনাব স্পমাোঃ হাষববুি বািার স্প ৌধুরী 

প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

মবগিগঞ্জ, মনায়াখািী 

01737059455 basharsau@gmail.com 

 

28.  জনাব সুিন কুিার বসাক 

প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

খাষদিনগর, ষসডিট 

01718988716 sumanndae@gmail.com 

 

29.  জনাব খন্দকার িাহফুজুি হক 

মজিা বীজ প্রতযয়ন অষফসার 

বীজ প্রতযয়ন এডজন্সী 

বান্দরবান 

01833516632 dsco.bandarban@sca.gov.bd 

 

 

 


