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ক্র. 

নং 

নাি ও পদবী কি ষস্থি সিাবাইি নম্বর ই-সিইি 

1.  সিাছাাঃ িািীিা খাতুন  

িািরুি উন্নয়ন অষিসার 

িািরুি উন্নয়ন সসন্টার, সাভার ০১৭১২৫৪৭৬৪৭ ra-shamima@yahoo.com 

2.  কৃষিষবদ সিাাঃ নাষসর উষিন 

মুখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

ষিমুিতিী, গাজীপুর 

০১৭৪০৯৫২২২৩ nasiraagri@yahoo.com 

3.  নূর অষিয়া হক 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিসার 

উপডজিা কৃষি অষিস, সদর, 

গাজীপুর 

০১৬৭৭১২১৯২৯ aeogazipur@dae.gov.bd 

4.  সারষিন জুঁই 

অষতষরক্ত কৃষি অষিসার 

উপডজিা কৃষি অষিস, 

কাষিয়াককর, গাজীপুর 

০১৬৭০৭০৯৩১৩  

5.  জনাব সিাাঃ হাষনি ষসকদার 

অষতষরক্ত উপ-পষরচািক 

(বািাইনািক) 

উষিদ সংরক্ষণ উইং, ষেএই, 

খািারবাষি, ঢাকা  

০১৭১৬৪৩৭১৪০ hanifipmdae@gmail.com 

6.  জনাব সিাাঃ জাহাঙ্গীর আিি 

উষিদ সরাগতত্ত্বষবধ 

উষিদ সংরক্ষণ উইং, ষেএই, 

খািারবাষি, ঢাকা 

০১৯১২১৩৯৫০৫  

7.  িাহবুবা সুিতানা 

অষতষরক্ত কৃষি অষিসার 

উপডজিা কৃষি অষিস, শ্রীপুর, 

গাজীপুর 

০১৭১৮৪৬৫৩৯৯ mahsdina@gmail.com 

8.  িািীিা আক্তার 

প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

ষিমুিতিী, গাজীপুর 

০১৭১৭৪১৭৩১৬ shamaraihan1594@gmail.com 

9.  নাঈিা সুিতানা 

প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

ষিমুিতিী, গাজীপুর 

০১৭১৬২৪৫৬৬৩ naimasultana2888@yahoo.com 

10.  জনাব সিাাঃ আবুি কাডিি 

আযাদ 

মুখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট, 

ষিমুিতিী, গাজীপুর 

০১৭২৮০১১৩২৮ azadabulkashem62@yahoo.com 

11.  জনাব সঞ্জয় কুিার পাি 

অষতষরক্ত কৃষি অষিসার 

উপডজিা কৃষি অষিস, রূপগঞ্জ, 

নারায়নগঞ্জ 

০১৬১০৪৪১০১০ aeokapasia@dae.gov.bd 

12.  জনাব আি িামুন রাডসি 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিসার 

উপডজিা কৃষি অষিস, 

কাপাষসয়া, গাজীপুর 

০১৭১৭৫০৪২৯৬ alamamunrasel@outlook.com 

13.  ে. সিাাঃ লুৎির রহিান 

সিাল্যা 

ঊর্ধ্ষতন ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা, 

কীটতত্ত্ব ষবভাগ 

বাংিাডদি পরিাণু কৃষি গডবিণা 

ইনষিটিউট, িয়িনষসংহ 

০১৭১৬৪১৭২৬৮ mollah_bina@yahoo.com 

14.  ে. সসষিনা আখতার 

প্রধান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা (চ. 

দা.) 

আরএসআরএস, গাজীপুর ০১৭১৬০৮৯৬৯৪ shalinabsri@yahoo.com 

15.  জনাব সিা. ইিাি সহাডসন 

ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

ষবএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭২৩৪৫৪৪৭৮ imam4all@gmail.com 

16.  জাির আিী 

উপ-পষরচািক 

তুিা উন্নয়ন সবাে ষ, যডিার অঞ্চি 

যডিার 

০১৭১৪৩০৩৮৮৭ zalibd03@yahoo.com 

17.  িায়িাতুি সরাকসানা ষিিা 

নমুনা সংগ্রহ অষিসার 

বীজ প্রতযয়ন এডজন্সী, গাজীপুর ০১৭১৪৬১২০২৯ sco.1@sca.gov.bd 

lima1.geb@gmail.com 

 

 



ক্র. 

নং 

নাি ও পদবী কি ষস্থি সিাবাইি নম্বর ই-সিইি 

18.  সিাাঃ ওির িারুক  

বীজ প্রতযয়ন অষিসার 

সজিা বীজ প্রতযয়ন অষিস, 

ষদনাজপুর 

০১৭১৫৩০৭৫৮৩ farukomar66@yahoo.com 

19.  জাষকরুি ইসিাি 

বীজ প্রতযয়ন অষিসার 

 

সজিা বীজ প্রতযয়ন অষিস, 

পাবনা 

০১৭৫৪৯৭৪৪৯৮ jahid142@yahoo.com 

20.  জনাব সিাহাইষিনুর রষিদ 

আঞ্চষিক সবতার কৃষি 

অষিসার 

কৃষি তথ্য সাষভ ষস, আঞ্চষিক 

অষিস, ষসডিট 

০৮২১৭১৭৪৪৭ 

০১৭১৮৪২৯৪৫৯ 

sylhet@ais.gov.bd 

 

 

21.  জনাব সিা. আষসি ইকবাি 

আঞ্চষিক কৃষি তথ্য অষিসার 

কৃষি তথ্য সাষভ ষস, আঞ্চষিক 

অষিস, কুষিল্লা 

০৮১৬১৮৯০ 

০১৭১৫৪৩৬৯০৫ 

comilla@ais.gov.bd 

22.  ে. সিা. িাহফুজ আিি 

ঊর্ধ্ষতন ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা, 

 উষিদ সরাগতত্ত্ব ষবভাগ 

বাংিাডদি কৃষি গডবিণা 

ইনষিটিউট, গাজীপুর 

০১৭০৪৬০৫২২৬ 

০১৮৬৮৩৪২৪৭৮ 

mahfuzbari@gmail.com 

23.  সিা. আব্দুল্লাহ আি মুষিন 

ববজ্ঞনাষনক কি ষকতষা, 

কীটতত্ত্ব ষবভাগ 

বাংিাডদি কৃষি গডবিণা 

ইনষিটিউট, গাজীপুর 

০১৫১৫২৯৭৫১৪ mdmuminsau@gmail.com 

24.  ে. সিা. নজরুি ইসিাি 

প্রধান ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা,  

সপষ্ট ম্যাডনজডিন্ট ষবভাগ 

বাংিাডদি  পাট গডবিণা 

ইনষিটিউ, ঢাকা 

০১৫৫২৩৬৩৪০৫ nazrulbjri@yahoo.com 

25.  সিাাঃ সরজওয়ান ভ ুঁইয়া  

ষসষনয়র ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

উষিদ সরাগতত্ত্ব ষবভাগ 

বাংিাডদি ধান গডবিণা 

ইনষিটিউট, গাজীপুর 

০১৭২৬৬৭৮৯৭৮ rejwanbrri@gmail.com 

26.  সাষদয়া আিষরন 

ববজ্ঞাষনক কি ষকতষা 

কীটতত্ত্ব ষবভাগ 

বাংিাডদি ধান গডবিণা 

ইনষিটিউট, গাজীপুর 

০১৭২৭২০৫০৩৬ sadia.afrin0121@gmail.com 

27.  জনাব সিাাঃ িামুনুর রষিদ 

সহকারী পষরচািক 

উপপষরচািক (বীউ) এর 

কায ষািয় 

ষবএষেষস, সটকনগর, গাজীপুর 

০১৭৮১৭১০২৯৫ badcgazipur@gmail.com 

28.  জনাব সিাাঃ িহীদুল্লাহ 

কায়সার 

সহকারী পষরচািক 

উপপষরচািক (ক: সগ্রা) এর 

কায ষািয়, ষবএষেষস, ষদনাজপুর 

০১৭৪১৭৩৪৯৩৩ kaishers@yahoo.com 

29.  কৃষিষবদ সিাহাম্মদ আিী 

মুখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট 

আিাইহাজার, নারায়নগঞ্জ 

০১৭১২৬৪৯৫৯৬  ali61bd@gmail.com 

30.  ে. আব্দুি আঊয়াি  

মুখ্য প্রষিক্ষক 

কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউট 

আিাইহাজার, নারায়নগঞ্জ 

০১৮১৫০৩৭৫৯৯ a.awal1962@yahoo.com 

31.  মুহাাঃ সিাস্তিা কািাি 

সহকারী অধ্যাপক, কীটতত্ত্ব 

খুিনা ষবশ্বষবদ্যািয় ০১৭১৪৬৭২৭২৬ mastofaka@gmail.com 

 

 

 


