
 

‘Climate Smart Agriculture’’শীর্ ষক প্রশশক্ষণে প্রশশক্ষনার্থীণের তাশিকা 

 

সময়কািঃ ১৯-২৩ নণেম্বর ২০১৭ শি: 

 

ক্রম নাম ও পেবী কম ষস্থি মমাবাইি নম্বর ই-মমইি আইশি 

1.  সসয়ে রায়হানুি হায়োর 

কৃশর্ সম্প্রসারে অশিসার 

শিএই ০১৭১২২৩৪১৫৩ chasi.raihan@gmail.com 

2.  শনলুিার ইয়াসশমন 

শসশনয়র সহকারী পশরচািক 

জাতীয় কৃশর্ প্রশশক্ষে একাণিশম 

(নাটা) 

০১৭১১৭৮৯৫৬৫ nilufaryasminiris@gmail.com 

3.  ি. মতািাণয়ি আহণমে  

ঊর্ধ্ষতন সবজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

কীটতত্ত্ব শবোগ, শবএসআরআই, 

ঈশ্বরেী, পাবনা 

০১৭১৬২৬০৩৮৫ tofael@yahoo.com 

4.  জনাব মমা. ইমাম মহাণসন 

সবজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

মরাগতত্ত্ব শবোগ, শবএসআরআই, 

ঈশ্বরেী, পাবনা 

০১৭২৩৪৫৪৪৭৮ imam4all@gmail.com 

5.  মুহাম্মে মশতউর রহমান 

সহকারী প্রণকৌশিী 

শনয়ামতপুর মজান,শবএমশিএ ০১৭১৭৬২৪৬৪৫ ae.niamatpur_naoga1@bmda.gov.bd 

6.  মমাঃ জাশমনুর রহমান 

সহকারী প্রণকৌশিী 

মগামস্তাপুর মজান,শবএমশিএ ০১৭১৭৮৫৪২৫৭ ae.gomastapur.nawab@bmda.gov.bd 

7.  ি. মমাঃ আব্দুি আিীম 

শপএসও 

িাইয়ার মকায়াশিটি ইমপ্রুেণমন্ট 

শবোগ, শবণজআরআই 

০১৯১১৩৯৫৬২৪ alimbd1968@yahoo.com 

8.  ি. মমাঃ ইয়ার উশিন 

সরকার 

শপএসও 

জুট িাশম ষিং শসণেমস্ শবোগ, 

শবণজআরআই 

০১৫৫২৩৭৯৭৫৩ yearuddin@bjri.gov.bd 

9.  সাশমমা নাসরীন 

তুিা উন্নয়ন কম ষকতষা 

তুিা উন্নয়ন মবাি ষ, রাজশাহী 

মজান, রাজশাহী 

০১৭৫৪৮৮১১৯৯ samimagen@yahoo.com 

10.  আহণমে নূণমরী আশিাকুি 

হক  

সবজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

মৃশিকা শবজ্ঞান শবোগ, শবনা, 

ময়মনশসিংহ 

০১৮৩৩৬৬২৫২৭ numerybau@gmail.com 

11.  মমাঃ কামরুজ্জামান  

সবজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

উশিে প্রজনন শবোগ, শবনা, 

ময়মনশসিংহ 

০১৭৭৬৯৬০৭৬৯ kamruzzaman.bina2013@yahoo.com 

12.  ি. এশবএম জাশহে মহাণসন 

এসএসও 

মসচ ও পাশন ব্যবস্থাপনা শবোগ, 

শবআরআরআই, গাজীপুর 

01712763359 abmz_hossain@yahoo.com 

13.  মগািাম সারওয়ার জাহান, 

এসও 

িশিত গণবর্ো শবোগ, 

শবআরআরআই, গাজীপুর 

01719397889 gsjahan57@yahoo.com 

14.  ি. মমাঃ আিছার আিী 

ঊর্ধ্ষতন সবজ্ঞাশনক কম ষকতষা, 

শবশসএস (কৃশর্) 

মকাশরণিশন শাখা, মৃশিকা 

সম্পে উন্নয়ন ইনশেটিউট, ঢাকা 

০১৭১৫৪০২৬৮৬ afsar@srdi.gov.bd 

15.  মমাহাম্মে কামাি মহাণসন 

ঊর্ধ্ষতন সবজ্ঞাশনক কম ষকতষা,  

মৃশিকা সম্পে উন্নয়ন 

ইনশেটিউট, মজিা কার্ ষািয়, 

মনায়াখািী 

০১৯১৩১৩৫৭২৪ kamalsrdi@yahoo.com 

16.  সণতার্ কুমার পাি  

সবজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

বািংিাণেশ কৃশর্ গণবর্ো 

ইনশেটিউট, গাজীপুর 

০১৭১৮৫৮৩০৬১ santosh87dhaka@gmail.com 

17.  অশি আহণমে িশকর 

সবজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

কৃশর্ গণবর্ো মকন্দ্র, 

মবনারণপাতা, সাতক্ষীরা 

০১৭৮৪০৬২৫৩৫ oliahmed317@gmail.com 

18.  এ. এি. এম. রুহুি কুদ্দুস 

সবজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

সণরজশমন গণবর্ো শবোগ, 

শবএআরআশর, িশরেপুর 

০১৭৩৩২৬৩৫৫৫ ruhul@bari.gov.bd 

19.  তাপস কুমার তালুকোর  

কৃশর্ প্রণকৌশিী 

উপপশরচািণকর কার্ ষািয়, 

শিএই, ময়মনশসিংহ 

০১৭১২৭৪০৫৮৮ talukdartapos@yahoo.com 

20.  জনাব মমাঃ সািকাত শরয়াে  

প্রশশক্ষক 

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশেটিউট, 

খাশেমনগর, শসণিট 

০১৭০৯০২৮৪০১ shafkatdae@gmail.com 

21.  মশনরুি হক মরাণমি 

কৃশর্ সম্প্রসারে অশিসার 

উপণজিা কৃশর্ অশিস, পিাশ 

নরশসিংেী 

০১৬৮১৬৮৩342 monirulromel@gmail.com 



ক্রম নাম ও পেবী কম ষস্থি মমাবাইি নম্বর ই-মমইি আইশি 

22.  সানশজো খন্দকার 

প্রশশক্ষক 

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশেটিউট, 

মবগমগঞ্জ, মনায়াখািী 

০১৭২১২৩৯৪৯৬ khandakersanjida@yahoo.com 

23.  জনাব হাশববুি বাসার মচৌধুরী 

প্রশশক্ষক 

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশেটিউট, 

মবগমগঞ্জ, মনায়াখািী 

০১৭৩৭০৫৯৪৫৫ basharsau@gmail.com 

24.  ি. আককাস মাহমুে  

মজিা প্রশশক্ষে কম ষকতষা 

উপপশরচািণকর কার্ ষািয়, 

বান্দরবান 

০১৮১৫৮৪৬০৫৯ mahmud1913@hotmail.com 

25.  মমাহাম্মে কামরুি হক 

উপপশরচািক  

প্রশশক্ষে উইিং, শিএই, 

খামারবাশি, ঢাকা 

০১৭১৬২৪৮৬৯৬ uhdae17@gmail.com 

26.  যুশর্থকা পাি  

প্রশশক্ষক 

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশেটিউট, 

মশণর-বািংিা নগর, ঢাকা 

০১৭৭১৩৯১১৫২ jutikapaulbd@gmail.com 

27.  ি. মমাঃ ছায়ফুল্লাহপ্রধান 

সবজ্ঞাশনককম ষকতষা (বন) 

বািংিাণেশ কৃশর্ গণবর্ো 

কাউশিি, ঢাকা 

০১৭১২৭২২৫০৪ m.saif@barc.gov.bd 

28.  এ, মক, এম, এমোদুিহক 

শসশনয়রসহকারীপশরচািক 

জাতীয় কৃশর্ প্রশশক্ষে একাণিশম 

(নাটা) 

০১৭২০-৩৬৪৯৭৯ amdadhoque74@gmail.com 

29.  মমাঃ মশনরুজ্জামান  

কৃশর্ সম্প্রসারে অশিসার 

পটুয়াখালী সদর ০১৭১৭৪৭৯৭৮৫ kbdhemu@gmail.com 

 

 


