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ক্র. 

নং 
নাম ও পেবী কম ষিি মমাবাইি নম্বর ই-মমইি আইশি 

০১ সাশবহা মরাকসানা 

তুিা উন্নয়ন কম ষকতষা 

তুিা উন্নয়ন মবাি ষ 

রাজশাহী মজান, রাজশাহী  

০১৭১৭৩৩১১৬৩ sabiha_smrity@yahoo.com 

০২ ি. মমাঃ বাবুি আকতার 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

বাংিাণেশ পরমাণু কৃশর্ 

গণবর্ো ইনশিটিউট 

০১৭১২৭৭০২১৯ ripon_bina@yahoo.com 

০৩ মমাহাম্মে ইশিয়াস মহাণসন, 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষামৃশিকা 

শবজ্ঞান শবোগ 

বাংিাণেশ পরমাণু কৃশর্ 

গণবর্ো ইনশিটিউট 

০১৭১৬১৩১৬৮৯ elsu_bina@yahoo.com 

০৪ মমাঃ জশহরুি ইসিাম 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

শবএসআরআই, ইশ্বরেী পাবনা ০১৭১২৪৩১৩৪৮ Jahirulislam213@gmail.com 

০৫ জনাব শহমাদ্রী প্রসাে রায় 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা, 

কৃশর্তত্ত্ব ও ফাশম ষং শসণিম 

শবোগ, শবএসআরআই, ইশ্বরেী 

পাবনা 

01716495361 Himu.pstu@gmail.com 

০৬ ি. মমাঃ নাশসমুি গশন 

শপএসও, কৃশর্তত্ত্ব শবোগ  

শবণজআরআই, ঢাকা 01912056264 ganisoilbjri@gmail.com 

০৭ ি. নাগীস আক্তার, 

শপএসও, প্রজনন শবোগ 

শবণজআরআই, মাশনক শময়া 

এশেশনউ, ঢাকা  

০১৫৫২৪১৩১১২ nargisbjri@yahoo.com 

০৮ ি. মমাঃ আশেি বােশাহ,  

এসএসও, কৃশর্তত্ব শবোগ  

বাংিাণেশ ধান গণবর্ো 

ইনশিটিউট , গাজীপুর 

০১৭৩১২৬৯৩৮১ adil.brri@yahoo.com 

০৯ মমাঃ আসাে-উজ-জামান  

এসও, আরএফএস 

বাংিাণেশ ধান গণবর্ো 

ইনশিটিউট 

01711872327 asad.brri@gmail.com 

১০ মমাঃ বাবুি মহাণসন, 

ঊর্ধ্ষতন ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা,  

মৃশিকা জশরপ ব্যাখ্যা শাখা 

মৃশিকা সম্পে উন্নয়ন 

ইনশিটিউট, ঢাকা 

০১৭১৬৭৩০৯০৩ babulhossain2481@yahoo.com 

১১ মমাহাম্মে সাজ্জাে মহাণসন, 

 ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা   

মৃশিকা সম্পে উন্নয়ন 

ইনশিটিউট, মকন্দ্রীয় 

গণবর্োগার ,ঢাকা 

০১৭১৬৮৫৭০৮০ sazzad01@gmail.com 

১২ মমাঃ মামুন আি আহসান 

মচৌধুরী, ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা   

মৃশিকা সম্পে উন্নয়ন 

ইনশিটিউট, আঞ্চশিক 

গণবর্োগার, শেনাজপুর  

০১৭১২৫৭২৬১৩ mamunchowdhuri@gmail.com 

১৩ জাসশমন আরা মচৌধুরী 

ঊর্ধ্ষতন ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা  

কৃশর্তত্ত্ব শবোগ, শবএআরআই, 

গাজীপুর  

০১৭১১২৪০৮২৬ jsminedaisy.bari@gmail.com 

১৪ মুহাম্মে ওয়াশিউর রহমান 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

প্রজনন বীজ উৎপােন মকন্দ্র 

মেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় 

০১৭২১৪৫৮১৮২ waliurrahman2011@gmail.com 

১৫ এস এম মাহবুবুি আিম 

ববজ্ঞাশনক কম ষকতষা 

সণরজশমন গণবর্ো শবোগ, 

বণরন্দ্র মকন্দ্র, রাজশাহী  

০১৭২৬২১৫৫০৬ Mahbubwrc09@yahoo.com 

১৬ মমাহাম্মে শশহদুি ইসিাম 

সহকারী প্রণকৌশিী  

বণরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তষপক্ষ, 

শবরামপুর মজান, রাজশাহী 

০১৭১৭১৩৮৭৮৪ ae_birampur_dinaj@bmda.gov.bd 

১৭ আিমগীর মমাঃ রুহুি 

ইসিাম , সহকারী প্রণকৌশিী 

বণরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তষপক্ষ, 

, নীিফামাশর মজান 

০১৭১৭৩২৮৬৭৮ ae_nilphamari_rangp@bmda.gov.

bd 

১৮ খান ফয়সি আহমে 

তত্ত্বাবধায়ক প্রণকৌশিী 

ক্ষুদ্রণসচ সাণকষি, শবএশিশস 

মসচেবন, ঢাকা  

 semidhakacircle@gmail.com 

১৯ মুহাম্মে বশেউি আিম 

সরকার 

তত্ত্বাবধায়ক প্রণকৌশিী 

ক্ষুদ্রণসচ সাণকষি, শবএশিশস, 

পাবনা  

০১৬৭২৮৩৭৮৮৭ panasiproject@gmail.com 



ক্র. 

নং 
নাম ও পেবী কম ষিি মমাবাইি নম্বর ই-মমইি আইশি 

২০ মমাঃ আসাদুজ্জামান 

নমুনা সংগ্রহ অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন অশফস, 

চাপাইনবাবগঞ্জ 

০১৭১৪৯২৫০৬০ rabby.zaman@gmail.com 

২১ ি. মমাঃ জাহাঙ্গীর মহাণসন 

মজিা বীজ প্রতযয়ন অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী, মফেী ০১৭১২২১৫৮০৫ dsco.feni@sca.gov.bd 

২২ মমাঃ আিী হাসান 

মজিা বীজ প্রতযয়ন অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী, কুশিয়া ০১৮১৮৮২৫৪৬৬ dsco.kushtia@sca.gov.bd 

২৩ মমাঃ আব্দুর রশীে  

মজিা বীজ প্রতযয়ন অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী, চট্রগ্রাম ০১৬৭৪৭৯৭২৫৫ dsco.chittagong@sca.gov.bd 

২৪ মমাঃ রশফকুি ইসিাম  

মজিা বীজ প্রতযয়ন অশফসার 

বীজ প্রতযয়ন এণজন্সী, 

শেনাজপুর 

০১৭৫০৪৯৮৩৬৯ dsco.dinajpur@sca.gov.bd 

২৫ চপি কৃষ্ণ নার্থ 

বীজ শবণের্ক 

বীজ প্রতযয়ন অশফস, বশরশাি ০১৭৩১১৯৯৬২৮ chapai.ckn@gmail.com 

২৬ মরণবকা পারেীন 

বীজ শবণের্ক 

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

২৭ মমাঃ আবদুি ওয়াণহে খান  

নমুনা সংগ্রহ অশফসার 

মজিা বীজ প্রতযয়ন অশফস, 

গাজীপুর 

০১৭৩৮৫৯১৮১২ shipon310bau@gmail.com 

২৮ উিম কুমার রায়  

কৃশর্ প্রণকৌশিী  

উপপশরচািণকর কার্ ষািয়, 

শিএই, গাজীপুর  

০১৭১০০৭৭৭৫২ uttamkumar_roy@yahoo.com 

২৯ শাহ সাইদুর রহমান 

কৃশর্ প্রণকৌশিী  

উপপশরচািণকর কার্ ষািয়, 

শিএই,  চাপাইনবাবগঞ্জ 

০১৭৪০৯১৭৯১৭ saydur67@gmail.com 

৩০ মুহাম্মে শাহােৎ মহাসাইন 

শসশিকী 

শসশনয়রসহকারীপশরচািক 

জাতীয় কৃশর্ প্রশশক্ষে 

একাণিশম (নাটা), গাজীপুর 

০১৭৫৩৮৯৬৫৯৮ muhammadsiddiquee@gmail.com 

 

 


