
‘’Disaster Management in Agriculture’’ শীর্ষক প্রশশক্ষণে উপশিত প্রশশক্ষোর্ষীণের তাশিকা 
 

সময়কািঃ ০৫- ০৯ নণেম্বর ২০১৭ শি:   
 

ক্রম নাম ও পেবী কমষিি মমাবাইি নম্বর ই- মমইি আইশি 

1. ০

১ 

মমাঃ মারুফ ম াণসন 
ববজ্ঞাশনক কমষকতষা 

বাাংিাণেশ পরমােু কৃশর্ 
গণবর্ো ইনশিশিউি 
( শবনা) ,  ময়মনশসাং  

০১৭১৪-১০৮৬৯৬ mmhusain.bina@gmail.com 

2. ০

২ 

মমা াম্মে মফরণেৌস 
ইকবাি,  ববজ্ঞাশনক 
কমষকতষা  

বাাংিাণেশ পরমােু কৃশর্ 
গণবর্ো ইনশিশিউি 
( শবনা) ,  ময়মনশসাং  

০১৭১৭-৮৪০০৬৫ binakbal@gmail.com 

3. ০

৩ 

মশখ মশনরুজ্জামান 
ববজ্ঞাশনক কমষকতষা 

শবআরআরআই,  আঞ্চশিক 
কার্ষািয়,  বশরশাি  

০১৭১২-৯৯৬৩৯১ skmonir85@yhaoo.com 

4. ০

৪ 

মমাঃ  মমাস্তফা মা বুব 
ববজ্ঞাশনক কমষকতষা 

শবআরআরআই,  আঞ্চশিক 
কার্ষািয়,  মসানাগাজী ০১৯১১-৫৮৩৭০৯ mahbub.sdh@gmail.com 

5. ০

৫ 

মমাছাঃ আইশরন পারশেন 
শসশনয়র স ঃ পশরচািক 
 

জাতীয় কৃশর্ প্রশশক্ষে 
একাণিশম,  গাজীপুর 

০১৭২৭-২৪৯৪৪৮ irin.dae28@gmail.com 

6. ০

৬ 

খবীরুন্না ার 
শসশনয়র স ঃ পশরচািক 
( িাি ও মতি ফসি)  

জাতীয় কৃশর্ প্রশশক্ষে 
একাণিশম,  গাজীপুর 

০১৭৩৩৯৯৫২৮৬ naharkhabirun@yahoo.com 

7. ০

৭ 

শনিফুার ইয়াসশমন 
শসশনয়র স ঃ পশরচািক 
 

জাতীয় কৃশর্ প্রশশক্ষে 
একাণিশম,  গাজীপুর 

০১৭১১-৭৮৯৫৬৫ nilufaryasminiris@gmail.com 

8. ০

৮ 

সুিতান মু াম্মে সাণি  
ইমাম 
মাঠ কমষকতষা 

কৃশর্ শবপেন অশিেপ্তর 01716819540  

9. ০

৯ 

আবুি  াসনাত মমাঃ 
কুেরত ই এিা ী 
শনবষা ী প্রণকৌশিী 

শবএমশিএ , বগুড়া শরশজয়ন  ০১৭১০-৮৭৪১১৩ xen.bogra@bmda.gov.bd 

10. ১

০ 

কাজী আণশকুর র মান,  
স কারী প্রণকৌশিী 

শবএমশিএ, দুগষাপুর মজান ০১৭১২-১৫২২২০ ae.durgapur.raj@bmda.gov.bd 

11. ১

১ 

শজ এফ এম  াসনুি 
ইসিাম ,  স কারী 
প্রণকৌশিী 

শবএমশিএ ,  মমা নপুর 
মজান,  রাজশা ী  

০১৭১২-২৭৪৭২২ ae_mohonpur_raj@bmda.gov.bd 

12. ১

৪ 

ি.  মমাঃ শাফাণয়ত 
ম াণসন,  উপবযবিাপক 

বীজ প্রশক্রয়াজাতকরে ও 
সাংরক্ষে শবোগ ( বীপ্রস) ,  
শবএশিশস,  ,  ঢাকা 

০১৭২১-৭১৪৮১৩ shafayetbadc@gmail.com 

13. ১

৫ 

জনাব মু াম্মে নজরুি 
ইসিাম ,  স কারী 
প্রিান প্রণকৌশিী 

শমশু শবোগ,  শবএশিশস,  কৃশর্ 
েবন,  ঢাকা  

০১৭১৮-১৪৬০২০ nagbadcmi@gmail.com 

14. ১

৬ 

এস এম জাশকর শবন 
আিম,  তুিা উন্নয়ন 
কমষকতষা 

তুিা উন্নয়ন মবািষ,  র্ণশার 
মজান,  র্ণশার 

০১৭১১-০৫০৭১৪ jewel.bauenvsc@gmail.com 

15. ১

৭ 

মমাঃ আিতাফ ম াণসন 
ঊর্ধ্ষতন ববজ্ঞাশনক 
কমষকতষা 

মৃশিকা সম্পে উন্নয়ন 
ইনশিশিউি,  মজিা কার্ষািয়,  
মমৌিেীবাজার 

০১৫৫২-৩১৭৯৪৫ altaf908@yahoo.com 



ক্রম নাম ও পেবী কমষিি মমাবাইি নম্বর ই- মমইি আইশি 

16.  

মমা.   াসান কবীর 
উপপশরচািক ( অর্ষ ও 
শ সাব)  

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
গাজীপুর ০১৬২৫৮০৫৭১৭ dd.finance.sca@gmail.com 

17.  

মমা.  শ ীদুি ইসিাম  
খান 
প্রিান বীজ প্রর্শুিশবে 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
গাজীপুর ০১৯২৪০৮৪৯৯৪ cst@sca.gov.bd 

18.  

মমাঃ নূরুি আমীন 
পািওয়ারী,  
উপপশরচািক ( মাঠ 
প্রশাসন)  

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
গাজীপুর 

01717246948 ddfield@sca.gov.bd 

19.  

 াশববুর র মান মচৌিূরী 
মজিা বীজ প্রতযয়ন 
অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
নারায়নগঞ্জ 01715529420 dsco.narayanganj@sca.gov.bd 

20.  ি.  শুকণেব কুমার োস 
উপপশরচািক 
( পশরকল্পনা বাস্তবায়ন  
ও মুিযায়ন)  

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
গাজীপুর 

01720078274 ddpie@sca.gov.bd 

21.  

ি.  মমাঃ   াসানুি 
কবীর কামািী 
শসশনয়র মেশনাং অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
গাজীপুর 01711379231 hasanulkabirkamaly@gmail.com 

22.  

িায়িাতুি মরাকসানা 
শিমা 
নমুনা সাংগ্র  অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
গাজীপুর 01714612029 sco.1@sca.gov.bd 

23.  
ফারজানা  ক েীপ ু
বীজ শবণের্ক 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
গাজীপুর 

01771371364 seedanalyst.2@sca.gov.bd 

24.  

ত শমনা খাতুন  
নমুনা সাংগ্র  অশফসার 

মজিা বীজ প্রতযয়ন অশফস 
বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
মাশনকগঞ্জ 

০১৬৮৪৭৭১৯৬৩ limatohomina@ymail.com 

25.  
মমা.  মা মুদুি  াসান 
স কারী পশরচািক 

প্রশাসন শাখা,  শবএআরআই,  
গাজীপুর 

01521220445 Mahmud.du.pc@gmail.com 

26.  
মমা.  মাইনুি ইসিাম 
ববজ্ঞাশনক কমষকতষা 

ওএফআরশি,  শবএআরআই,  
পিুয়াখািী 01721199277 mainul1979@gmail.com 

27.  

আসমা- উি- হুসনা 
বীজ প্রতযয়ন অশফসার 
 

মজিা বীজ প্রতযয়ন অশফস 
বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
মশরপুর  

০১৭১১১৩০৬১৬ asambaubd@gmail.com 

28.  
মমৌসুমী পাি 
বীজ প্রতযয়ন অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী,  
ময়মনশসাং  ০১৭১২৬৮০৮৪৪ mplbscag@gmail.com 

29.  
বসয়ে মরজা- ই-  মা মুে 
কৃশর্ সম্প্রসারে অশফসার  

শিএই,  রাংপুর সের 
০১৭৯৩৯১৪৪৮২ Mahmud.aeo@gmail.com 

30.  
জীবাাংশু োস  
প্রশশক্ষক  

এশিআই,  মেৌিতপুর,  খুিনা 
০১৭১০৩৬৮৪০২ jolsaye@gmail.com 

 


