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িবএআরআই এর িত াতা পিরচালক, অবসর া  মহাপিরচালক ও 

পিরচালকবৃে র নাম ও িঠকানা 
 

নাম, পদবী ও িঠকানা ফান ন র 
 
ড. কাজী এম বদ ে াজা 
িত াতা পিরচালক (অব.) 

বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউট, গাজীপুর 

                   ও 

এেমিরটাস সােয়ি , ন াশনাল এি কালচারাল 

িরসাচ িসে ম (এনএআরএস), ফামেগট, ঢাকা 
এবং  
াধীনতা পদক া  িব ানী - ২০১২  

 

 
৮৯১৪৬৪৯ (বা.),  
৮১১৫২০৪ (অ.) 
 

 
ড. মতলুবর রহমান 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

রাড-১১/এ, বাসা-৭৭ /িব,  

ধানমি , ঢাকা।  
 

 
৫৮১৫২২৫৭, 

০১৭৩২-৭০৮০৯৯ 
 

 
ড. মাহা দ হােসন ম ল 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

রাড-২/১, বাসা-৫২ /৬, ক-িব, 

িমরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।  
 

 
৯০০৮৭৯৯, 

০১৭১৫-৯৪১৮৯১ 
 

 
জনাব স ন হ আর েজব 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

১৬ শ ামলী, রাড-২,  

ঢাকা-১২০৭।  
 

 
৮১১২৫০৬ 

 
ড. এম এ মােজদ 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

রাড-৪, বাড়ী-৭০, ক িব,  

িমরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬। 
 

 
৯০১১৩৭৬ , 

০১৭১৩-০৩৯৮২৮ 
 

 
ড. এম মামনুুর রিশদ 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

বাসা-৭, রাড-৩, স র-১১, 

 
০১৭৩৩-৭১৮২৩৫ 
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উ রা, ঢাকা।  
 
 
ড. এম এ রা াক 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

বাসা-২৪, রাড-১৮, স র-১৩,  

উ রা, ঢাকা।  
 

 
৮৯৬১৮৩২, 

০১৭৩০-০০৪৮৮৮ 
 

 
ড. মা. শহী ল ইসলাম 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

বাসা-৪১, রাড-১১, স র-১৩,  

উ রা, ঢাকা।  
 

 
০১৭১৩-০০২১৮০ 

 
জনাব মা. আ ুস সা ার 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

৫/৪ এ,আ য়, ইকবাল রাড, মাহা দপুর 

(ি য়া া কিমউিনিট স ােরর পাে ), ঢাকা। 
 
 
 
 

 
৯১২২৫২৯,  

০১৭১২০৮২৬৫৬ 

 
ড. এম শাহাদাদ হাসাইন 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

রাড-৪, বাড়ী-৩১, ৩য় তলা, শেখরেটক  

মাহা দপরু (প নীড়), ঢাকা।  
 

 
৯১৪৩২৩১, ৮১১৯৭৫,   

০১৭১৪-৪৪৯৫৭৫ 

 
ড. মা. মিতউর রহমান 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

আকা া নীল 

৬২২/এ, াট-১ িব,  

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। 
 

 
৯৩৫৫৯৫২, 

০১৭১৪-২১৭১৮৪ 

 
জনাব এম হা ন-উর-রশীদ 

মহাপিরচালক (অব.), বাির 

বাসা নং-২৮, রাড নং-১১,  

স র-৬, উ রা, ঢাকা।  
 

 
০১৭১৩-১২৯৩১৩ 

 
ড. ীেরাদ চ  রায় 

 
৯২৬১৫২০, 
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মহাপিরচালক (অব.), বাির 

ক/২৪৭ (৩য় তলা),  
পি ম জয়েদবপুর, গাজীপুর। 
 

০১৭১৩-২৫৯৯১৪ 

 
জনাব মা. ইউসফু িমঞা 
মহাপিরচালক (অব.), বাির 

      ও 

কা-অিডেনটর, আইিপএম-আইএল (িসআরএসিপ 

ক ),  

এইচ আর িস িবি ং, বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা 
ইনি িটউট 

জয়েদবপরু, গাজীপুর।  
 

 
০১৯১২-৭২৯২৩০ 

 
ড. মা. আমী ল ইসলাম 

মহাপিরচালক (অব.), িবেজআরআই 

বাড়ী-৬, রাড-১৮,   

ক-এ, বনানী, ঢাকা।  
 

 
৯৮৮৫০৮৭, 

০১৭৪৭-৫৭০৫৪৪ 

 
ড. জড কিরম 

সিচব (অব.) ও া ন চয়ারম ান, িবএআরিস 

িসিলকন গােডন, এপাটেম -৪ িড, বািড়-৭৪,  

সড়ক-১১/এ, ধানমি  আবািসক এলাকা,  
ঢাকা-১২০৯। 
 

 
০১৭১৩-০৯৫৩৮৭ 

 
ড. ওয়ােয়স কবীর 

িনবাহী চয়ারম ান (অব.), িবএআরিস 

শ ক জননী, িড/২, ৩৫ ইি রা রাড 

ঢাকা। 
 

 
০১৭১৫-০৩৬৭৩২ 

 
ড. কামাল মায়ুন কবীর 

া ন পিরচালক (গেবষণা),বাির 

এবং 
মহাপিরচালক (অব.), ই ু  গেবষণা 
কৃিষ প ী, সািড রাড, চা না, গাজীপরু।  
 

 
০১৭১৬-৩৪৬২৫৭ 

 
ড. মা. হািমজউি ন আহেমদ 

 
৯৬৬৭১৩৯, 
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পিরচালক (অব.), বাির 

াট নং-৪/এ, ৪১ আলািমন রাড 

কাঠাল বাগান, ঢাকা-১২০৫। 
 
 
 
 

০১৭১১-৬৪৫৬৪২ 

 
ড. এম এ কিরম  

পিরচালক (অব.), বাির 

াট-এ-১, বাড়ী-১৩, রাড-১২,  

স র-১০, উ রা, ঢাকা।  
 

 
৯১২২৮৪৭, 

০১৭১২-১৫১২৪৮ 

 
ড. এ িব এম সালাউি ন আহেমদ 

পিরচালক (অব.), বাির  

াট-এ, ৪০৩, গােডনিভউ এ াপাটেম  

১৮/১, ১৯ গােডন রাড, তজগাওঁ, ঢাকা।  
 

 
৮১১৯৬০৬, 

০১৮১৯-২৭৭২৮৫ 

 
ড. মা. নািজম উি ন 

পিরচালক (অব.), বাির  

বািড় নং-৭/িড, ইসলামপরু মা াসা রাড,  

ধামরাই, ঢাকা। 
 

 
০১৭১৮৮৩০২৫২ 

 
ড. এ িব সাখাওয়াত হােসন 

পিরচালক (অব.), বাির  

বাসা-৮, রাড-৪, স র-৪,  

উ রা, ঢাকা। 
 

 
৮৯৩২১২৯, 

০১৭১৫-৪৯৬৫৮৩ 

 
ড. নূ ল ইসলাম ভইূয়া 
পিরচালক (অব.), বাির  
 

 

 
ড. এস এম মেনায়ার হােসন 

পিরচালক (অব.), বাির 

াট-িব-২, ৩/৮, ক-িব,  

লালমািটয়া, ঢাকা।  
 

 
৯১২৩৫৩৯, 

০১১৯৯-১০৩৩৪৪ 

 
জনাব মা. ইসমাইল িমঞা ভুইয়া 
পিরচালক (অবঃ), বাির 

 
০১৭৩৩-৫২৬৬৬৯, 

০১৭২০-৪৯৪৫৪৪ 
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৪৬৫, নলজানী, বিসর সড়ক 

জয়েদবপরু, গাজীপুর। 
 
 
ড. আবলু কােশম 

পিরচালক (অব.), বাির 

াট-এ/৩, ৩/১/এ, ভেূতর গিল,  

নথ রাড, ঢাকা-১২০৫।  
 

 
৯৬৬৩২০৮, 

০১৭১১-৫৩৫৫৮৯ 
 

 
ড. আব ুবাকার 

পিরচালক (অব.), বাির 

বাসা - ১, রাড - ৫, স র - ৫,  

উ রা, ঢাকা।  
 

 
০১৭৩১-৪০৩০১৩ 

 
ড. মা. আব ুসুিফয়ান 

পিরচালক (অব.), বাির 

৫০৮, পি ম শওড়াপাড়া 
পীেররবাগ রাড, িমরপরু, ঢাকা।  
 

 
০১৭১৫-০৪৬২৩১ 

 
ড. মা. আব ুবকর 

ক  পিরচালক (অব.), ডাল ও তল, বাির  

৭৬৪/১/১, মিনপুর, িমরপরু, ঢাকা-১২১৫। 
 

 
০১৯৩৮-৮৪৯২৭৬ 
 

 
ড. মা. শিফউল আলম ভইুয়া 
পিরচালক (অব.), বাির 

বাসা - ৬৫, রাড - ১৬, স র - ১৪,  

উ রা, ঢাকা। 
 

 
৮৯১৯৫৯৪ 

 
ড. আফতাব উি ন আহমদ  

পিরচালক (অব.), বাির 

এফ-৫৫/২, উ র ছায়ািবিথ, গাজীপুর।  
(জজ কােটর উ র পাে ),  

রাজবাড়ী উ র পাড়া 
 

 
৯২৫৬৪০৬, 

০১৭১২৫৮০২৮৫ 

 
ড. এ িট এম ফিরদ 

পিরচালক (অব.), বাির  

১১/িস-১, বইলী হাইটস ,  

 
৯৩৫৫১৪৭  

০১৯৮৮-৮৩০৫৮০ 
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িনউ বইলী রাড ঢাকা।  
 
 
ড. আব ুএনামদার হাসাইন 

পিরচালক (অব.), বাির  

বাসা-১০৬, লক াইভ রাড 

স র-৭, উ রা, ঢাকা। 
 

 
০১৭১৬-২৪১৯১৭ 

 
ড. মা. আ লু জিলল ভূঞঁা 
পিরচালক (অব.), বাির 

বাড়ী-১৪, রাড-১৪, স র-৬,  

উ রা, ঢাকা।  
 

 
০১৫৫২-৪৯১৪৫৭ 

 
ড. আ লু হক 

পিরচালক (অব.), বাির 

বািড়-৩০, রাড-১২,   

স র-১১, উ র, ঢাকা।  
 

 
০১৭১৭-১৮৫৫৩৯ 

 
ড. মা. নািজম উি ন 

পিরচালক (অব.), বাির 
 

 

 
ড. এম এ ওয়াহাব 

পিরচালক (অব.), বাির 

ক-১২৭/২, িখলে ত উ রপাড়া,  
ঢাকা। 
 

 
০১৭১৫-৪৯৬১২৩ 

 
ড. এম এ বারী 
পিরচালক (অব.), বাির 

বাসা-৭, রাড-১১, স র-৪,  

উ রা, ঢাকা।  
 

 
০১৭১১-৬৬৫৬৫৭ 

 
জনাব মা. সােদক আলী 
পিরচালক (অব.), বাির  

রাড-৪, বাসা-১০৭ (৪থ তলা),  
ক-ক, িপিসকালচার হাউিজং সাসাইিট,  

শ ামলী, ঢাকা।  
 

 
০১৭১১-৬৬৬৩৮৬ 
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ড. মা. ইকবাল আখতার 

পিরচালক (অব.), বাির  

৬৮৭/এ িসপাহীবাগ,  

িখলগাওঁ, ঢাকা-১২১৯।  
 

 
৭২১৮৭৪২, 

০১৭১৬-২৮৬৩৪২ 

 
জনাব সয়দ আলী হাসাইন 

পিরচালক (অব.), বাির 

ি  টাওয়ার, ৪থ তলা, িবিসএস শাসন ভবন 

শাহবাগ, ঢাকা।   
(আিজজ সুপার মােকেটর পােশ), িপিজর িপছেন 
 

 
৯৬৬৬২৫৮, 

০১৭১৭-৬৪০৫৮০ 

 
জনাব মা. নািসর উি ন 

পিরচালক (অব.), বাির 

বাসা-১৫, রাড-৮, স র-১৩,  

উ রা, ঢাকা।  
 

 
৫৫০৮৭২৮৪, 

০১১৯৯০২৭৮৫১ 

 
িমেসস শামসনু নাহার বগম 

পিরচালক (অব.), বাির  

৭৫/৩, দি ণ মগুদাপাড়া,  
বাসােবা, ঢাকা-১২১৪। 
 

 
৭২৭১৫৬৩,  

০১৭১১-১৪৫৮২৮ 

 
ড. মা. আিজজুর রহমান 

পিরচালক (অব.) , বাির 

িস ২৬/৬, দি ন ছায়ািবথী  
জয়েদবপরু সদর, গাজীপুর। 
 

 
০১৫৫২-৩৫৬৭৭৯,  

০১৭১১-৪৬৯১১৬ 

 
ওয়ািহদা সুলতানা 
পিরচালক (অব.), বাির  
 

 

 
ড. মা. এহছানুল হক 

পিরচালক (অব.), বাির  

২০/এ (ি তীয় তলা), রাড-১ 

মাহা িদয়া হাউিজং িলিমেটড,  

মাহা দপরু, ঢাকা।  
 

 
০১৭১২-৬০১৬৬১ 
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জনাব মা. মাজাে ল হক 

পিরচালক (অব.), বাির 

১২৬/১ কাজী পাড়া, রাজিদঘীর পি ম পােশ,  

জয়েদবপরু, গাজীপুর।  
ছামাদ চ ায়ারম ােনর বািড়র উ র পােশ 

৬ তলা িবি ংেয়র ৩য় তলায় উ র পােশ 
 

০১৫৫২-৩৫০২৯৬, 

০১৭১৫-১৩৪৪০৬ 

 
ড. মা. িসরাজুল ইসলাম 

পিরচালক (অব.), বাির  

বাড়ী-৬, রাড-৯, স র-১১,  

উ রা, ঢাকা-১২৩০।  
 

 
০১৭১৬-৩১৫২৭৭ 

 
জনাব মা. ম ুর আহেমদ 

পিরচালক (অব.), বাির 

২০/এিব মিনপিুর পাড়া (৩য় তলা) 
তজগাওঁ, ঢাকা-১২১৫ 

 

 
০১৭১২-০৯৩৯৮১ 

 
ড. মা. আলতাব হােসন 

পিরচালক (অব.), বাির  

৩/৩, নয়াপ ন, ঢাকা-১০০০। 
 

 
৫৮৩১৬০৪৩, 

০১৫৫৬-৩০৩৭৩৫ 

 
ড. মা. মখুেলছুর রহমান 

পিরচালক (অব.), বাির  

বািড় - ৮, রাড-১০, স র-৩ 

উ রা, ঢাকা। 
 

 
৫৮৯৫১১০১,  

০১৭৩২-০৬৮১৯৯ 

 
বগম সুরাইয়া ইয়াসিমন 

পিরচালক (অব.), বাির  

বাসা-৪/িব , ৪/১ প বী,  
িমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  
 
 
 

 
০১৫৫২-৫৭২৮৭৯ 

 
ড. মা. আল-আিমন 

পিরচালক (অব.), বাির 

বাড়ী-৫২, রাড-৯, ক-িস, জ ল ইসলাম িসিট,  

আফতাব নগর, লশান-১, ঢাকা-১২১২।  

 
০১৫৫৬-৩১০০২৪ 
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ড. মা. হািফজ উ াহ 

পিরচালক (অব.), বাির  

৬৪/িস, আসাদ এ ািভিনউ 

মাহা দপরু, ঢাকা 
 

 
০১৭১২-৬৪৫৬১৩ 

 
ড. মা. শওকত আলী মি ক 

পিরচালক (অব.), বাির  

বাড়ী-৬৭, াট-এ-৪, রাড-৫,  

স র-১৩, উ রা, ঢাকা। 
 

 
০১৭১৫-৫২৭৮৫৫ 

 
ড. মা. খােলদ সলুতান 

পিরচালক (অব.), বাির 

৪৮১/িস, িখলগাওঁ, ঢাকা। 
 

 
০১৯২১-৮৫৭৮০৯ 

 
ড. মা. জালাল উি ন সরকার 

পিরচালক (অব.), বাির 

বাড়ী -৪৯, রাড -১৭, স র-১৪,  

উ রা, ঢাকা-১২৩০।  
 

 
০১৫৫২-৪৪২০৪৪,  

০১৭৬২-০১০৭৯৭ 

 
ড. মা. ইসমাঈল হােসন 

পিরচালক (অব.), বাির  

ক-আই-২২০, উ র িবলাশপুর 

জয়েদবপরু সদর, গাজীপুর।  
 

 
০১৭১১-২৪৩৬৩৬ 

 
ড. শামসনু নূর 

পিরচালক (অব.), বাির   

৩৯/১, ঈশাখান আবািসক এলাকা 
ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা-১০০০। 
 

 
৮৬২১৯৬৩, ৯৬৬৭৮২৬, 

০১৮৫৮-৫৫৫৫৫৪ 

 
ড. মেনােমাহন িব াস 

পিরচালক (অব.), বাির  

িব-৯/এ, বাির ক া াস,  

গাজীপুর।  
 

 
৯২৬১৪৯৯ 
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ড. তপন কুমার দ 

পিরচালক (অব.), বাির 

পিরচালক বাংেলা-২,বাির 

জয়েদবপরু, গাজীপুর। 
 

০১৭১৬-১২২৩৩১ 

 
ড. মা. ল আিমন সরকার 

পিরচালক (অব.), িটিসআরিস, বাির 

বািড়-১৫১/এ, াট- ৩য় তলা, রাড-০২,  

িমরপুর- সােড় ১১, ঢাকা-১২১৬।  
 

 
০১৭১৫-২৮৮০২৪ 

 
ড. মা. রওশন আলী 
পিরচালক (অব.)  

সবা ও সরবরাহ উইং,  
বাির, গাজীপুর। 
 
 
 
 

 
০১৫৫৪-৩৫১০৪৭ 
০১৭১৯-৮১৫৪১৪ 
 

ড. মা. শামছুল আলম 
পিরচালক (অব.)  
পিরক না ও মলূ ায়ন  

বাির, গাজীপুর। 
 
 

০১৭১৫-৮১৭৭৩৪ 

 
ড. শাহাবু ীন আহমদ 
পিরচালক (অব.), বাির 
 

 
০১৭৫৭-৩৯১২৫৩ 

 
 
 

িপআরএল রত মখু  ব ািনক কমকতাবৃ  
 
 

নাম, পদবী ও িঠকানা ফান ন র 
 

ড. শামীমা নাসিরন 

মুখ  ব ািনক কমকতা (অব.), বাির 

৩/৩, নয়াপ ন, ঢাকা-১০০০।  
 

 

৮৩৫৬০৪৩, 

০১৭১৮-১৩৯৮৪৩ 

 

ড. মা. রজাউল কিরম 

মুখ  ব ািনক কমকতা (অব.), বাির 

৪৯৯/৪, আরেক  িভলা, পি ম ভু িলয়া 
গাজীপুর। 
 

 

৯২০৫৬৮৭,  

০১৭৩০-১৭৩৪০০, 

 

ড. মা. আলমগীর হােসন 
 

৭২৫১০০৩, 
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মুখ  ব ািনক কমকতা (অব.), বাির 

১০৫৮/এ, িখলগাওঁ ( গাড়ান বাজার মাড়) 

ঢাকা-১২১৯। 
 

০১৬৭০-৯৩৫১২৪ 

 

ড. মা. আ রু রহমান 

মুখ  ব ািনক কমকতা (অব.), বাির 

১১৩ পি ম শওড়া পাড়া 
িমরপুর, ঢাকা। 
 

 

৮০৯০৪৯৭, 

০১৭১২-৩৯২৪৮৩ 

 

ড. ফিরদা বগম 

মুখ  ব ািনক কমকতা (অব.), বাির 

বাড়ী নং-২৯, রাড নং-১৯,  

স র-৪, উ রা, ঢাকা।  
  

 

৮৯৫৭১৪৬, 

০১৭২৯-৪৬৯৭১৮ 

 

ড. মা. এলাহী ব  

মুখ  ব ািনক কমকতা (অব.), বাির 

ই/২৬, বিধত প বী, ১নং গইট,  

িমরপুর-সােড় ১১, ঢাকা-১২১৬।  
 

 

০১৭১৮-৫৮৬৪৯৯, 

০১৯২৬-৯৫৩৯৯৯ 

 

ড. িফেরাজ আহেমদ 

মুখ  ব ািনক কমকতা (অব.), বাির 

বািড় নং-২৬২, রাড নং-৩,  

িমরপুর িডওএইচএস, ঢাকা-১২১৬।  
 

 

 
০১৭১২-৬১৪৭৯৬ 

 
শাহাদত হােসন 
মুখ  ব ািনক কমকতা (অব.), বাির 
 

০১৭১৬-৩০৯৩৮৭ 

 
ড. দীন ব ু পি ত 
মুখ  ব ািনক কমকতা (অব.), বাির 
  

০১৭১২-১৩০৫৯৯ 

 
 


