
 উি দ জনন িবভাগ 

 কমকা ডঃ 
 

১. এই িবভােগর ম া ডট হে  সকল গৗণ দানা শষ  জাতীয় ফসেলর 

    জাত উ াবন ও উ য়ন করা।   
 

২.  হাইি ড ভু ার আবাদ বিৃ  লে  এ িবভাগ (WFT (Whole Family  

    Training ) এর মাধ েম কৃষক পিরবারিদগেক িনয়িমত িশ ণ িদেয়   
     আসেছ। 

৩. হাইি ড ভু া ও ভু ার বীজ উৎপাদেনর কলােকৗশেল উপর, কৃিষ  
    স সারণ অিধদ  ও কৃিষ উ য়ন কেপােরশেনর কমকতা, উপসহকারী  
    কৃিষ কমকতা, ব ািনক সহকারী, িবিভ  এনিজও ও ব ি    
    মািলকানাধীন বীজ ানীর িতিনিধেদর িশ ণ িদেয় থােক। 
 

৪. গেবষণার িনিমে  িবিভ  আ জািতক গেবষণা িত ান যমন.    
   CYMMYT এবং ICARDA এর সােথ রেয়েছ সরাসির যাগেযাগ। 
 

৫. উ ািবত জাত সমূেহর মিল লার লেভেল সনা করণ ও িবিভ   
    িত ল পিরেবেশ (লবণা তা, রা, জলবায়)ু সহনশীল উি েদর জীন  
    সমূহ সনা করেণর কাজ হেয় থােক।   

 

: নং িব ানী/কমকতার নাম পদবী ই- মইল 

1.  ড. মা: আিম ামান িসএসও amiruzzaman95@yahoo.com  

2.  ড. সালা উি ন আহেমদ িপএসও su_ahmed66@yahoo.com 

3.  ড. রশমা লতানা িপএসও sultanaresma@yahoo.com 

4.  মা: মাহফুজলু হক এসএসও mahfuzbari@yahoo.com 

5.  ড. মা: সিলম উ ীন এসএসও shalimuddin@yahoo.com  



6.  ড. মা: মিতয়ার রহমান এসএসও motiar_1@yahoo.com  

7.  মা: মাতািছম িব া   এসএসও motasimbari@yahoo.com  

8.  ড.  কাম ন নাহার এসএসও nahar1977@hotmail.com  

9.  জনাব মিন ামান এসও muzaman12@gamail.com  

maniruzzaman@bari.gov.bd  

10.  মাছা: শাহনাজ পারভীন  এসও shanaj.p@bari.gov.bd  

11.  এ.িব.এম. খাল ন  এসও abkhaldun@gmail.com  

khaldun@bari.gov.bd  

12.  মাহা দ গালাম হােসন এসও m.g.hossain@bari.gov.bd 

13.  মা: জিহ ল আলম তালকুদার এসও zahirbari@yahoo.com  

14.  মাহা দ কাম ল ইসলাম মিতন এসও quamrul_islam76@yahoo.com  

quamrul@bari.gov.bd  

15.  ফরেদৗসী বগম  এসও ferdousi20@gmail.com  

 

16.  আ.ন.ম. সােজ ল করীম এসও So_1434@yahoo.com  

17.  মা: ল আিমন এসও nurul01141@yahoo.com  

18.  শাহেনওয়াজ বগম এসও shahnewaz_ctg1952@yahoo.com 

19.  সািদয়া সাবিরনা আলম এসও Ssafa07@yahoo.com 

20.  িমেসস শারিমন রহমান এসও silvee2309@gmail.com  

21.  আসগার আহেমদ এসও asgar.gene@gmail.com  

22.  মহুা দ খারেশদ আলম এসও nobodybangla@yahoo.com  

23.  আফসানা হক আঁিখ এসও afsanahoqueakhi@yahoo.com 



24.  মাইয়া হক অিম এসও saumi77@gmail.com 

25.  তৗহীদী আলমাস মজুািহদী এসও eathenalmas@gmail.com 

 


