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ক্র. নং নাি ও পদবী কি ষস্থি মিাবাইি নম্বর ই-মিইি 

1.  জনাব মরজা িাহবাজ হাদী 

সহকারী পষরচািক  

কৃষি ষবপণন অষিদপ্তর, ষবভাগীয় 

উপ-পষরচািডকর কার্ ষািয়, ষসডিট 

ষবভাগ, ষসডিট 

০১৮২৩৩১০৮৭০ reza_sabbir@yahoo.com 

2.  জনাব মিা: আি মিাবাডের মহাডসন, 

ষসষনয়র মেষনং অষিসার 

বাংিাডদি কৃষি গডবিণা কাউষিি, 

নতুন ষবিান বন্দর সড়ক, িাি ষডগট, 

ঢাকা 

০১৭১২২২৮৯৮৭ mobasher1973@gmail.com 

3.  জনাব এষিনা চাকিা 

ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

মৃষিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, 

সার পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাি 

০১৬৮৪৯৫৪৩৩১ antinac6@gmail.com 

4.  জনাব মিাহাম্মদ সাজ্জাদ মহাডসন 

ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

মৃষিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, 

মকন্দ্রীয় গডবিণাগার, ঢাকা-১২১৫ 

০১৭১৬৮৫৭০৮০ sazzad01@gmail.com 

5.  ে. বসয়দ নাষসর উষিন 

মূখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, খাষদি 

নগর, ষসডিট 

০১৮১৮৭০৪৬৪৯ syedagri@yahoo.com 

6.  জনাব বসয়দ মরজা-ই-িাহমুদ 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিসার 

উপডজিা কৃষি অষিস, সদর, রংপুর ০১৭৯৩৯১৪৪৮২ mahmudaeo@gmail.com 

7.  জনাব আডয়িা আক্তার 

প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

ষিমুিতিী, গাজীপুর 

০১৭১২১৮৮৭১৮ ayesha.aeo34@gmail.com 

8.  জনাব িাহজাহান আিী ষবশ্বাস, 

মূখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, িষরদপুর ০১৭১৮৪৩৯৩৯২ shahjahanalibiswas@gmail.com 

9.  জনাব মিাছাাঃ িাভিী খাতুন 

 প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, িষরদপুর ০১৭৩৪২১০১৫২ rup412@gmail.com 

10.  জনাব মিাহাম্মদ িষিনুি হক 

িষনটষরং অষিসার 

ষসডিট অঞ্চডি িডের ষনষবড়তা 

বৃষিকরণ প্রকল্প, ষেএই, খািারবাষড়, 

ঢাকা 

০১৭৪৭১৮৩১০১ Moinbt81@gmail.com 

11.  ে. মিাাঃ আষজজুি হক 

প্রিান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা, মৃষিকা 

ষবজ্ঞান ষবভাগ 

বাংিাডদি পরিাণু কৃষি গডবিণা 

ইনষিটিউট, িয়িনষসংহ 

০১৭১৬৬২৭৩০৩ azizul_bina@yahoo.com 

12.  ে. মিা: িািছুি আিি  

উর্ধ্ষতন ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা, উদ্যান 

তত্ত্ব ষবভাগ 

বাংিাডদি পরিাণু কৃষি গডবিণা 

ইনষিটিউট, িয়িনষসংহ 

০১৭১১১২৪৭২২ mithu.hort@yahoo.com 

13.  ে. সাঈদা খাতুন 

 প্রিান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা (চিষত 

দাষয়ত্ব) 

ষবএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৬-৫০১৬৫৫ skbsri@yahoo.com 

14.  ে. গাজী মিা. আকরাি মহাডসন 

প্রিান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা (চিষত 

দাষয়ত্ব) 

ষবএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭৩৮২৭১১৬৪ hossaingma@yahoo.com 

15.  জনাব মখান্দকার এনামুি কবীর 

প্রিান তুিা উন্নয়ন কি ষকতষা 

তুিা উন্নয়ন মবাে ষ, ষিনাইদহ মজান, 

ষিনাইদহ 

০১৭১১০৬১৯১৪ enamul.kabir.cdb@gmail.com 

16.   ে. মিা: জাহাঙ্গীর মহাডসন 

মজিা বীজ প্রতযয়ন অষিসার 

বীজ প্রতযয়ন এডজিী, মিনী ০১৭১২২১৫৮০৫ hossaindrmdjahangir@gmail.co

m 

17.  জনাব মিাহাইষিনুর রষিদ 

আঞ্চষিক মবতার কৃষি অষিসার 

কৃষি তথ্য সাষভ ষস এর আঞ্চষিক 

কার্ ষািয়, ষসডিট 

০১৭১৮৪২৯৪৫৯ muhaimin.dae@gmail.com 



18.  জনাব মুহাম্মদ কািরুি হাসান 

আজাদ , উপপষরচািক 

অর্থ ষ ষবভাগ,  

ষবএষেষস, কৃষি ভবন, ঢাকা 

০১৬৮৫০০২০৮২ azad1940@yahoo.com 

19.  জনাব আিরাফুন নাহার ষরষন 

সহকারী প্রডকৌিিী 

ক্রয় ষবভাগ, ষবএষেষস, ঢাকা ০১৭২৩৭৫৫৯৮১ rini4922@gmail.com 

20.  জনাব মিাহাম্মদ িষিকুি ইসিাি 

সহকারী প্রডকৌিিী 

বডরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তষপক্ষ, 

রাজিাহী। 

০১৭১২৬৯০০০৬ shafiqbmda@gmail.com 

21.  ে. মিাহাম্মদ আবদুহু 

মূখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

মবগিগঞ্জ, মনায়াখািী 

০১৫৫২৩৯১২২৯ mabduhu87@gmail.com 

22.  জনাব মিা: আষিনুি ইসিাি 

মূখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ 

০১৯২০০৮৩৭২৬ aminul1961@gmail.com 

23.  জনাব মিা: িাহবুবুি আিি 

উর্ধ্ষতন ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

ষবডজআরআই, ঢাকা ০১৭১৫৯৪০৫৫৬ mahbub52@yahoo.com 

24.  ে. বিডিন্দ্র নার্থ িজুিদার 

প্রিান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

আঞ্চষিক িসিা গডবিণা মকন্দ্র, 

ষবএআরআই, গাজীপুর 

০১৭১১৯০১৪৯৭ shailenbari95@yahoo.com 

25.  জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র সাহা 

ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

বতিবীজ গডবিণা মকন্দ্র, 

ষবএআরআই, গাজীপুর 

০১৭২৬৭৪০৪৮৩ krisna.sau@gmail.com 

26.  জনাব মিা: মুিষিকুর রহিান 

ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

প্রজনন বীজ উৎপাদন মকন্দ্র, 

মদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় 

০১৭১৭৬৪৬১৬৫  mushfiqsau1693@gmail.com 

27.  জনাব খাডিদ সাইফুল্লাহ 

উর্ধ্ষতন ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

ষবডজআরআই, ঢাকা ০১৭১৫০৯৪৮৬৭ skhaled1234@gmail.com 

28.  জনাব িারুক আহাডম্মদ 

এইও 

ষেএই, সদর, িয়িনষসংহ ০১৭২৩৩৯৮২৯৩ farukbau1985@gmail.com 

29.  জনাব সংগীতা ভট্টাচার্ ষ 

এইও 

ষেএই, সদর , মনত্রডকানা  ০১৭৩১৭১৫০০৫ Sungeetabh2@gmail.com 

 

 

 


