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

1.  মমাহাম্মে শেোরুি ইসিাম 

শসশনয়র প্রশশক্ষক 

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশিটিউট, মহামনা, কুশমল্লা ০১৭৮১৪৬৪৮২২ dedar_islam@yahoo.com 

2.  ি. মমাহাম্মে আবদুহু 

মুখ্য প্রশশক্ষক 

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশিটিউট মবগমগঞ্জ, 

মনায়াখািী   

০১৫৫২৩৯১২২৯ mabduhu87@gmail.com 

3.  মমাছাঃ শরতা পারভীন 

প্রশশক্ষক  

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশিটিউট, ঈশ্বরেী, পাবনা ০১৭২২৮৯৫১৪৭ mukta_h77@yahoo.com 

4.  শরীফ মমাহাম্মে শততুমীর 

প্রশশক্ষক 

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশিটিউট মেৌিতপুর, খুিনা  ০১৯২৭৩৬৭৪০২ titumeer1642@yahoo.com 

5.  মমাঃ হারুনর রশশে 

প্রশশক্ষক 

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশিটিউট, তাহজট, রংপুর ০১৭২২১১৮৯৫৫ harun21run@yahoo.com 

6.  রুমানা আকতার 

প্রশশক্ষক 

কৃশর্ প্রশশক্ষে ইনশিটিউট, ফশরেপুর  ০১৭২২৬৫৪৯৮৫ ruamanaakter.aeo@gmail.com 

7.  মুহাম্মে কামরুজ্জামান 

সহকারী প্রণকৌশিী 

শবএমশিএ, শসরাজগঞ্জ মজান ০১৮১৭৫০৯২০১ mkzbmda@gmail.com 

8.  এস এম মরজাউি কশরম 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

শবএসআরআই, ঈশ্বরেী, পাবনা  ০১৭১৯০১৭১৫৬ skarim2333@gmail.com 

9.  শমশিয়া শবনণত মমামতাজ 

তুল্লা উন্নয়ন কম ষকতষা 

তুিা গণবর্ো মকন্দ্র, শ্রীপুর, গাজীপুর ০১৫৫২৪৩৫৮৭০ milia.ent.bsmrau@gmail.com 

10.  খন্দকার শমজানুর রহমান 

মজিা বীজ প্রতযয়ন অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী, শকণশারগঞ্জ ০১৭১৬৯৮৩৬৫৬ dsco.kishoreganj@sca.gov.bd 

11.  ি. মমাঃ কশবর উশিন সরকার 

মজিা বীজ প্রতযয়ন অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী, নরশসংেী ০১৯১৫-১৬৫৫০৭০ dsco.narsingdi@sca.gov.bd 

12.  ি. মমাঃ আবুি কাণসম 

প্রধান ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

মরাগতত্ত্ব শবভাগ, শবনা, ময়মনশসংহ ০১৭১৭১০১৮৭৪ kashembina@gmail.com 

13.  মমা. শাহাোত মহাণসন 

আঞ্চশিক কৃশর্ তথ্য অশফসার  

কৃশর্ তথ্য সাশভ ষস, আঞ্চশিক অশফস, 

বশরশাি  

০১৭১৮৪০১৭৩৬ barishal@ais.gov.bd 

14.  মমাঃ মাহবুবুি ইসিাম 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

মৃশিকা সংরক্ষে ও পাশন শবভাশজকা 

ব্যবস্থাপনা মকন্দ্র, এসআরশিআই, মমঘিা, 

বান্দরবান  

০১৭১২৫২৭৭৪২ mahbubsrdi@gmail.com 

15.  মমাহাম্মে হারুন-অর-রশশে 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

এসআরশিআই, আঞ্চশিক গণবর্োগার, 

কুশমল্লা  

০১৯১৪৭০৭৩৬৯ harun_311976@yahoo.com 

16.  বসয়ে হাসান ইমাম 

যুগ্ম শহসাব শনয়ন্ত্রক (তহশবি) 

শহসাব শবভাগ, শবএশিশস, কৃশর্ ভবন, ঢাকা  ০১৯১৪২৭৭৭০৫ imam_badc@yahoo.com 

17.  মমাঃ হাশববুর রহমান  

সহকারী সশিব 

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা শবভাগ, শবএশিশস, 

কৃশর্ ভবন, ঢাকা। 

০১৭১০৪৮৪৭৩৮ habir927@gmail.com 

18.  ফারজানা নওরীন 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

কীটতত্ত্ব শবভাগ, শবআরআরআই ০১৯৮৯২৮৪৫২৮ nowrin.ritu@gmail.com 

19.  লুৎফুন নাহার 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

কৃশর্তত্ত্ব শবভাগ, শবআরআরআই ০১৭৯০৩৮৫৭০০ lutfun.sau@gmail.com 

20.  মমাঃ আণনায়ার মহাণসন 

কৃশর্ সম্প্রসারে অশফসার   

ফশরেপুর সের, ফশরেপুর 01717985229 anwarsau06@gmail.com 

21.  মমাঃ নাজমুি ইসিাম 

কৃশর্ সম্প্রসারে কম ষকতষা 

মগৌরীপুর, ময়মনশসংহ ০১৭১৮-৩৮৪২৭২ najmul_bau49@yahoo.com 

22.  মমাঃ আব্দুস শাকুর সােী 

কৃশর্ সম্প্রসারে কম ষকতষা 

দূগ ষাপুর, মনত্রণকানা ০১৭১৯৯৮৪৫৬৪ shakurshadi.bau@gmail.com 

23.  মমাঃ হাসান-উে-মেৌিা 

কৃশর্ সম্প্রসারে কম ষকতষা 

শেনাজপুর সের, শেনাজপুর ০১৭১৭৩১৮৫৭২ hasan.th03@gmail.com 

24.  মমাঃ নুরুজ্জামান  

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

শবএআরআই সণরজশমন গণবর্ো শবভাগ, 

শেনাজপুর 

০১৭১০২৬৪৬৫৭ n.zamanso@yahoo.com 



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

25.  শপ্রয়াংকা িক্রবতী 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

সণরজশমন গণবর্ো শবভাগ, 

পটুয়াখািী 

০১৭২৩২৪২০৯১ priyanka.bau@gmail.com 

26.  মমাহাম্মে শবন সাণেক  

কৃশর্ সম্প্রসারে কম ষকতষা 

শশবপুর, নরশসংেী  ০১৯১৬৮৩৪৯৫৩ feroz1966@yahoo.com 

 

 


