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সময়কািঃ ০৮-১২ অণণটাবর ২০১৭ শি:  

 

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

০১ 
মমাঃ আব্দুল্লাহ আি রশশে, 

তত্ত্বাবধায়ক প্রণকৌশিী 

সওকা সাণকষি, শবএশিশস, চাঁচড়া, 

যণশার 
০১৭১১০৪৬০০০ sebadchsr@gmail.com 

০২ 
অনুপ কুমার মসন, শসশনয়র 

সহকারী পশরচািক 

শসশনয়র সহকারী পশরচািক 

(বীআমক) এর েপ্তর, শবএশিশস, 

মধুপুর, টাাংগাইি 

০১৯৯৮৭৭১১৮৭ anup_badc@yahoo.com 

০৩ 
ি. শাহ মমাঃ মশনর মহাণসন প্রধান 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা (শস্য) 

বাাংিাণেশ কৃশর্ গণবর্ো কাউশিি 

(শবএআরশস), ঢাকা 
০১৭১২৫৩৬৯২৫ monirsmh@yahoo.com 

০৪ 
এনাণয়ত উল্লাহ, অশতশরক্ত 

উপপশরচািক (শস্য) 
উপপশরচািণকর কায ষািয়, মুশিগঞ্জ ০১৭১১৯৮৫৪৯৯ anayetdae@gmail.com 

০৫ 
মমাঃ রাণশে-উন-নবী, কৃশর্ সম্প্রসারে 

অশিসার 

উপণেিা কৃশর্ অশিস, মবাো, 

পঞ্চগড় 
০১৭১৮১৪০৩৬৫ aeoboda@dae.gov.bd 

০৬ 
আিণরাো ইসিাম শমতু, মপষ্ট 

কণরাি অশিসার 

উশিে সাংরক্ষে উইাং, শিএই, 

খামারবাশড়, ঢাকা 
০১৬৭৩৭০৫৮৪৯ afrozadae@gmail.com 

০৭ 
পাশপয়া রহমান মমৌশর, কৃশর্ সম্প্রসারে 

অশিসার 

উপণেিা কৃশর্ অশিস, মশতহার, 

রােশাহী 
০১৭২৩০৭৭৬৭৬ aeomotihar@dae.gov.bd 

০৮ 
মমাঃ শশিউল্লাহ সুিতান, কৃশর্ 

সম্প্রসারে অশিসার 

উপণেিা কৃশর্ অশিস, চারঘাট, 

রােশাহী 
০১৭১৬০৯০৪২৯ 

shafiullahsultan375@gmail.

com 

০৯ মমাঃ সািকাত শরয়াে, প্রশশক্ষক 
কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশিটিউট, 

খাশেমনগর, শসণিট 
০১৭৫১৭৭৮১২৯ shafkatdae@gmail.com 

১০ 
সুমন আহণমে, কৃশর্ সম্প্রসারে 

অশিসার 

উপণেিা কৃশর্ অশিস, 

বাশিয়াকাশি, ঠাকুরগাঁও 
০১৭২২৬৭৮৭২৯ summon.sau67@ gmail.com 

১১ 
প্রশান্ত কুমার ববদ্য, কৃশর্ সম্প্রসারে 

অশিসার 

উপণেিা কৃশর্ অশিস, শরীয়তপুর 

সের 
০১৭২৭০০৬২৬৭ aeoshariatpur@ dae.gov.bd 

১২ 
প্রণসনশেৎ শমস্ত্রী, আঞ্চশিক কৃশর্ তথ্য 

অশিসার 

এআইএস, আঞ্চশিক অশিস, 

রাঙ্গামাটি 
০১৭১২৮১৬৩৫২ rangamati@ais.gov.bd 

১৩ 
মমাঃ আব্দুল্লাহ শহি কাশি, আঞ্চশিক 

কৃশর্ তথ্য অশিসার 

এআইএস, আঞ্চশিক অশিস, 

রােশাহী 
০১৮১৯৯২২৬১৩ rajshahi@ais.gov.bd 

১৪ জুবাইদুর রহমান, ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 
আঞ্চশিক কৃশর্ গণবর্ো মকন্দ্র,  

শবএআরআই, োমািপুর 
০১৭২৮১১২৯৯২ jubaidurjp@gmail.com 

১৫ 
এস. এম. মাহবুবুি আিম, 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

ওএিআরশি, বণরন্দ্র মকন্দ্র, 

শবএআরআই, রােশাহী 
০১৭২৬২১৫৫০৬ mahbubwrc09@yahoo.com 

১৬ 
ি. মাহমুো খাতুন, প্রধান ববজ্ঞাশনক 

কম ষকতষা 

উদ্ভিদ প্রজনন দ্ভিভাগ, উদ্ভিদ প্রজনন 

দ্ভিভাগ, দ্ভি, গাজীপুর 
01710792674 mahmudabrri@yahoo.com 

১৭ 
এশবএম মুস্তাশিজুর রহমান, 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 
আর এফ এস দ্ভিভাগ, দ্ভি, গাজীপুর ০১৭১৪৭৬৩৪৯৭ 

mostafizurkhokon09@gmail.co

m 

১৮ 
ি. মাহবুবা খাতুন, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞাশনক 

কম ষকতষা 

ক্রপ শিশেওণিাশে শবভাগ, শবনা, 

ময়মনশসাংহ 

০১৭২১-

১৪৭৬০৩ 
mkhatoon2002@hotmail.com 

১৯ িশরে আহণমে, ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা উদ্যানতত্ত্ব শবভাগ, শবনা, ময়মনশসাংহ ০১৭১২৬১৫৫১১ farid.ahmed99@gmail.com 

২০ 
মমাঃ মমাস্তাশিজুর রহমান, সহকারী 

প্রণকৌশিী 

মগাোগাড়ী মোন-২, শবএমশিএ, 

রােশাহী 
০১৭৫৯৬৯৯৯০৬ 

ae_godagari2_raj@bmda.gov

.bd 

২১ 
মমাঃ নুর আিম, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞাশনক 

কম ষকতষা 
আরএসআরএস, গােীপুর ০১৭১৮২৩৫৫৮২ jaimbsri@yahoo.com 

mailto:jubaidurjp@gmail.com
mailto:jaimbsri@yahoo.com


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

২২ 
মমাঃ মমাস্তাক আহাম্মে, ববজ্ঞাশনক 

কম ষকতষা 
আরএসআরএস, গােীপুর ০১৭১৮৪৩৬৮০ 

mostakebsri2011@yahoo.co

m 

২৩ 
মমাঃ কুতুব উশিন, প্রধান তুিা উন্নয়ন 

কম ষকতষা 

তুিা উন্নয়ন মবাি ষ, যণশার মোন, 

যণশার 
০১৭১২৬৫১৯১১ 

kutubuddin1968@gmail.co

m 

২৪ 
আশতক আহণমে, নমুনা সাংগ্রহ 

অশিসার 
মেিা বীে প্রতযয়ন অশিস, রাংপুর ০১৭১৯৪৬৯২৩১ a.atik44@gmail.com 

২৫ 
েয়ন্ত কুমার রায়, বীে প্রতযয়ন 

অশিসার 

মেিা বীে প্রতযয়ন অশিস, 

ঠাকুরগাঁও 
০১৭৩৭৬২৯৬৯৪ joyantahs89@gmail.com 

২৬ 
ি. মমাঃ আবুি িেি মমাল্লা, প্রধান 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 
পাট গণবর্ো আঞ্চশিক মকন্দ্র, রাংপুর ০১৫৫৮৩২১৫১৯ mollahabulfazal@yahoo.com 

২৭ 
মমাঃ রশিকুি ইসিাম, প্রধান 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

পাণটর কৃশর্ পরীক্ষা মকন্দ্র, োগীর, 

মাশনকগঞ্জ 
০১৭২১-২৬৬৮৪৬ rafiq_bjri@yahoo.com 

২৮ 
 আব্দুি হাশিম, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞাশনক 

কম ষকতষা 

মৃশিকা সম্পে উন্নয়ন ইনশিটিউট, 

মেিা কায ষািয়, শেনােপুর 
০১৭১৬২৮৬৩৬৩ halimsrdi68@gmail.com 

২৯ 
মমাঃ সশিনুর রহমান, ববজ্ঞাশনক 

কম ষকতষা 

মৃশিকা সম্পে উন্নয়ন ইনশিটিউট, 

আঞ্চশিক গণবর্োগার, শেনােপুর 
01719606335 rahmansafinur@gmail.com 

৩০ 
মমাঃ শাহীদুি ইসিাম, সহকারী 

পশরচািক  

কৃশর্ শবপনে অশধেপ্তর, সের েপ্তর, 

িাম ষণগট, খামারবাড়ী, ঢাকা 
০১৯১২২৮৩৮৬৭ shanid.bc.bd@gmail.com 

৩১ 
শনশখি চন্দ্র মে, সহকারী পশরচািক 

(প্রশশক্ষে) 

কৃশর্ শবপনে অশধেপ্তর, শবভাগীয় 

উপপশরচািণকর কায ষািয়, ঢাকা 

শবভাগ, ঢাকা 

০১৭১৪৩৫৬০২৩ dey.nikhil@ymail.com 

 

 

 

 

 

  


