
“Seed Technology”’শীর্ ষক প্রশশক্ষণে প্রশশক্ষনার্থীণের তাশিকা 

সময়কািঃ ০৩-০৮ শিণসম্বর ২০১৭ শি: 

 

ক্রম নাম ও পদবী কম মস্থল মমাবাইল নম্বর ই-মমইি আইশি 

1.  জনাব মমাোঃ ম াহেল রানা 

প্রশিক্ষক 

কৃশি প্রশিক্ষণ ইনশিটিউট 

মবগমগঞ্জ, মনায়াখালী 

০১৭১৭৫৬২১৩২ saran.gov@gmail.com 

2.   াশবনা ইয়া শমন 

মািরুম উন্নয়ন কম মকর্ মা 

মািরুম উন্নয়ন ইনশিটিউট,  াভার, 

ঢাকা 

০১৬৮৮০৫৪৭৮৬ sabina31st@gmail.com 

3.  জনাব মক, এম, মাকসুদুন্নবী, 

প্রশিক্ষক 

কৃশি প্রশিক্ষণ ইনশিটিউট 

মদৌলর্পুর, খুলনা  

০১৭১১২৮১৩৬০ maksud27207@gmail.com 

4.  মমাোম্মদ নূহর আলম শ শিকী, 

প্রশিক্ষক 

কৃশি প্রশিক্ষণ ইনশিটিউট 

মবগমগঞ্জ, মনায়াখালী 

০১৭১০৫৮৭৮৩৫ nurayalam88@gmail.com 

5.  মােমুদা ো নার্ 

কৃশি  ম্প্র ারণ অশি ার  

উপহজলা কৃশি অশি , ম ানারগাাঁ, 

নারায়নগঞ্জ 

০১৯২২৯৩৩১৬৩ mahmuda0110@gmail.com 

6.  জনাব মমাোঃ আে ানুল েক ম ৌধুরী, 

উপহজলা কৃশি অশি ার (এল. আর) 

শিএই, খামারাশি, ঢাকা  ০১৬৮৮৩৩০৩৩০ kbdahsan78@gmail.com 

7.  বনানী কম মকার 

অশর্শরক্ত কৃশি অশি ার 

উপহজলা কৃশি অশি , কাপাশ য়া, 

গাজীপুর 

০১৬৭৪৮৬৬৬৭৩ bkagriversity@yahoo.com 

8.  মর্ৌশিকুন নাোর 

প্রশিক্ষক 

কৃশি প্রশিক্ষণ ইনশিটিউট 

গৃধারানারায়নপুর, মিরপুর  

০১৭৯০৮২৮০৪৫ aisherpur@yahoo.com 

9.  জনাব মমাোঃ আশমনুল ই লাম 

মূখ্য প্রশিক্ষক 

কৃশি প্রশিক্ষণ ইনশিটিউট 

আিাইোজার, নারায়নগঞ্জ 

০১৭০০৭১৫০১৯ aminul1961@gmail.com 

10.  র্েশমনা খাতুন  

নমুনা  ংগ্রে অশি ার 

মজলা বীজ প্রর্যয়ন অশি  

এ শ এ, মাশনকগঞ্জ 

০১৭৬৫১৫৩৭৯১ limatohomina@ymail.com 

11.  মরণেকা পারভীন 

েীজ শেণের্ক 

েীজ প্রতযয়ন এণজন্সী, গাজীপুর ০১৭৪২৪১৩২৪৪ seedanalyst.1@sca.gov.bd 

12.  মমাোঃ গাশজউল েক 

নমুনা  ংগ্রে অশি ার  

মজলা বীজ প্রর্যয়ন অশি   

শ হলট 

০১৭২৪৮৮৬০৭৩ gaziul_ag_hstu@yahoo.com 

13.  মমাোঃ আলমগীর মোহ ন, বীজ 

শবহেিক 

আঞ্চশলক বীজ প্রর্যয়ন অশি  খুলনা ০১৭২৪৮৮৬০৭২ md.alamgirhossain78@gmail.com 

14.  জয়ন্ত কুমার রায়  

বীজ প্রর্যয়ন অশি ার 

মজলা বীজ প্রর্যয়ন অশি   

ঠাকুরগাাঁও 

০১৭৩৭৬২৯৬৯৪ joynathhs89@gmail.com 

15.  মমাোঃ ইমরান মোহ ন 

বীজ প্রর্যয়ন অশি ার  

মজলা বীজ প্রর্যয়ন অশি   

মাদারীপুর 

০১৭২৭৫০৯৬৯২ imrunbau@gmail.com 

16.  মমাোঃ ওমর িারুক 

বীজ প্রর্যয়ন অশি ার 

মজলা বীজ প্রর্যয়ন অশি   

শদনাজপুর 

০১৭১৫৩০৭৫৮৩ farukomar66@yahoo.com 

17.  আশর্ক আেহমদ 

নমুনা  ংগ্রে অশি ার  

মজলা বীজ প্রর্যয়ন অশি   

রংপুর 

০১৭১৯৪৬৯২৩১ a.atik44@gmail.com 

18.  জনাব মমাোঃ িােজাোন কশবর, 

উপপশর ালক 

উপপশর ালক ( বশজ ও বীজ) এর 

কার্ মালয়, শবএশিশ , গাবর্লী, ঢাকা  

০১৭৩১৩১৭৩৬৭ vspcbadc@gmail.com 

19.  জনাব মমাোঃ রশিকুল ই লাম  

 েকারী পশর ালক  

উপপশর ালক (বীপ্র) এর কার্ মালয়, 

শবএশিশ , বগুিা  

০১৯১৯৪১৮৪৬০ ddspcbogra@gmail.com 

20.  মমাোঃ আব্দুল জশলল 

 েকারী পশর ালক  

উপপশর ালক (বীপ্র) এর কার্ মালয়, 

শবএশিশ , রংপুর 

০১৭৩৮৫৮৫৯৫৫ spcrangpur16@gmail.com 

 

21.  মক এম িামীম রানা 

 েকারী পশর ালক 

উপপশর ালক (বীপ্র) এর কার্ মালয়, 

শবএশিশ , র্হিার 

০১৭১৮৪৬০২৮০ spcjessore@yahoo.com 

22.  মমাোঃ  াশদকুর রেমান  

ববজ্ঞাশনক কম মকর্ মা  

আরএআরএ ,শবএআরআই, 

মমৌলভীবাজার  

০১৭১৪৪৯২০৭০ sadikrahman1971@gmail.com 

23.  মাশরয়া ই লাম 

ববজ্ঞাশনক কম মকর্ মা 

বীজ প্রযুশক্ত শবভাগ 

শবএআরআই, গাজীপুর  

০১৭১২২৮২১৮৯ mariakairsau@gmail.com 

24.  ি. আরশমন ভূঞা 

ববজ্ঞাশনক কম মকর্ মা 

শজআরএ শি, শবভাগ 

শবআরআরআই 

০১৭৩১৩৬০৬১৭ arminhuiya@gmail.com 

25.  জনাব মমা. ওমর বখয়াম 

ববজ্ঞাশনক কম মকর্ মা  

শবএ আরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা  ০১৭১৭৫৫৪৭৪৯ princesau88@gmail.com 



ক্রম নাম ও পদবী কম মস্থল মমাবাইল নম্বর ই-মমইি আইশি 

26.  মশনরুল ই লাম 

 েকারী ব্যবস্থাপক (কৃশি) 

প্রধান কার্ মালয়, শবএমশিএ, রাজিােী ০১৭১৬০২৯১৫৮ mnimon32@gmail.com 

27.  মমাোঃ  ালাে উশিন 

তুলা উন্নয়ন কম মকর্ মা  

তুলা উন্নয়ন মবাি ম,  ম্প্র ারণ উইং, 

ময়মনশ ংে 

০১৬৭৪৪০৬২৫৭ salahuddin.at@gmail.com 

28.  মুোম্মদ র্ানভীর রেমান 

ববজ্ঞাশনক কম মকর্ মা  

পাট বীজ উৎপাদন ও গহবিণা মকন্দ্র, 

নশ পুর, শদনাজপুর  

০১৭২৮৬৬৪৯০৬ tanvir2511@gmail.com 

29.  জনাব র্াশনয়া িারশমন 

ববজ্ঞাশনক কম মকর্ মা 

বাংলাহদি পরমাণু কৃশি গহবিণা 

ইনশিটিউট, ময়মনশ ংে 

০১৭১৬১৫৭২৮৭ sarmintania95@gmail.com 

30.  মমা াোঃ মু শিকা ো নীন ম ৌধুরী, 

শ শনয়র  েকারী পশর ালক  

জার্ীয় কৃশি প্রশিক্ষণ একাহিশম (নাটা), 

গাজীপুর 

০১৭১৬-৯৭২৯৭৭ mushfiqua21@yahoo.com 

 


