
ফাাংরাদদ কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট এয বফার্ ড অফ ম্যাদনজদভদেয ম্মাষনত দস্যবৃদেয নাভ ও ঠিকানা 
 

বজেষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয় 

ক্রষভক 

নাং 
নাভ,দফী ও ফতডভান ঠিকানা 

বপান নম্বয 

অষপ বভাফাইর 

1|  র্. আবুর কারাভ আমাদ 

ভাষযচারক 

ফাাংরাদদ কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট, গাজীপুয 

৪৯২৭০০০০  

2|  জনাফ ফরাই কৃষ্ণ াজযা 

মৄগ্ম-ষচফ (গদফলণা অষধাখা), কৃষল ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ষচফারয়, ঢাকা 

৯৫৪৯৫৩৫ ০১৫৫৬৩১৫৯৮৮ 

3|  জনাফ বভা: াইফুল্লা ান্না (৫৭৩৬) 

মৄগ্ম-ষচফ, অথ ড ষফবাগ, অথ ড ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ষচফারয়, ঢাকা 

 ০১৮৩৪১২২১১১ 

4|  ড. এস এম         

দস্য-ষযচারক (ষযকল্পনা ও মূল্যায়ন), ষফএআযষ, পাভ ডদগট, ঢাকা 

৯১২৬৬১২ ০১৫৫২৩৩৫১৪৩ 

5|  র্. বভাোঃ আফদুর মুঈদ 

ষযচারক, দযজষভন উইাং, কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তয, ঢাকা 

৯১৩৪৫৮৭ ০১৭১৬৯৪০৩১১ 

০১৭১৮৪৫৬১৬৪ 

6|  জনাফ বভাোঃ খায়রুর ফাায 

ষযচারক, ফীজ প্রতেয়ন এদজন্সী, গাজীপুয 

৯২৬২৪৪৭ ০১৭২০৩৭৯৫৩৫ 

7|  র্. বভা: লুৎপয যভান 

ষযচারক (ততরফীজ গদফলণা বকন্দ্র), ফাষয, গাজীপুয 

৪৯২৭০১৩৯ ০১৭১৬০৬৩৮০৮ 

 

8|  র্. ভদন বগাার াা 

ষযচারক (দফা ও যফযা), ফাষয, গাজীপুয 

৪৯২৭০০০২  

9|  র্. বভা. আব্দুর ওাফ 

ষযচারক (      ), ফাষয, গাজীপুয  

৪৯২৭০০০৩ ০১৭১১২৮৮০৮১ 

10|  জনাফ বজবুন বনছা 

ষযচারক (প্রষক্ষণ ও বমাগাদমাগ), ফাষয, গাজীপুয 

৪৯২৭০০০১  

11|  র্. আদফদা খাতুন 

ষযচারক (উদ্যানতত্ত্ব গদফলণা বকন্দ্র), ফাষয, গাজীপুয 

৪৯২৭০১৮৮  

12|  জনাফ যইছ উষিন বচৌধুযী 

ষযচারক (র্ার গদফলণা বকন্দ্র), আযএআযএ, ঈশ্বযদী, াফনা 

০৭৩২৬৬৩৬০৬   

13|  র্. ফাবু রার নাগ 

ষযচারক (ষযকল্পনা ও মূল্যায়ন), ফাষয, গাজীপুয 

৪৯২৭০০২৪ ০১৭১১৯০৭৮৮৬ 

০১৭৩০৪৩৩৮৪৯ 

14|  র্. এ বক এভ াভছুর ক 

ষযচারক (কোর পর গদফলণা বকন্দ্র), ফাষয, গাজীপুয 

৪৯২৭০১৭৮ 

 

 

15|  কৃষলষফদ ষফধান কুভায বান্ডাযভাল্লা 

ষযচারক, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষল খাভায ড়ক, ঢাকা 

৯১১৩৩৬৩ ০১৭১২৮২১৬৩১ 

16|  র্. বভা: আব্দুর জষরর ভূঞাঁ 

প্রাক্তন ষযচারক (ফাষয) ও প্রাক্তন ভাষযচারক (ষি) 

ফাড়ী নাং- ৬১, ড়ক নাং- ১৬, বক্টয- ১১, উিযা, ঢাকা- ১২৩০ 

 ০১৫৫২৪৯১৪৫৭ 

17|  র্. বভা: ভদয আরী 

প্রাক্তন ভাষযচারক (ষফনা), ফাড়ী নাং-২১, বতজকুনী াড়া, জনতা ব্াাংদকয 

গষর, ৪থ ড তরা, পাভ ডদগট, ঢাকা 

 ০১৭১৫১৫৮০৩১ 

18|  র্. ভাসুদুর কাদদয 

প্রধান ষনফ ডাী কভ ডকতডা, দু:স্থ স্বাস্থে বকন্দ্র (DSK) 

ফাা নাং-১১,বযার্ নাং- ০১, ব্লক-এ, ষনদকতন, গুরান-১, ঢাকা 

 ০১৯১৯০০৫৮০৭ 

mquader@dskb

angladesh.org 

19|  জনাফ নূরুন নাায 

ষতা- মৃত আব্দুর গফুয বভাল্লা, ভাতা- আদনায়াযা বফগভ 

গ্রাভ- ফক্তাযপুয ইউষনয়ন- ছষরভপুয, উদজরা- ঈশ্বযদী, বজরা- াফনা 

 ০১৭৩১৮৯২২৮৮ 


