
 

বাাংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদবষিা ইনণিটিউট, সাভার, ঢাকায় কর্ মরত কর্ মকতমাদের নাদর্র ণবপরীদত দেখাদনা ই-দর্ইল, 

দটণলদ ান,  যাক্স ও দর্াবাইল নম্বর এর তাণলকা ণনদে দেয়া হদলাোঃ- 

 

 

র্হাপণরচালদকর েপ্তরোঃ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ই-দর্ইল 
 

দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

(ব্যাণিগত) 
োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

১। ড. নাথুরার্ সরকার 

Dr. Nathu Ram Sarker 
র্হাপণরচালক 

infoblri@gmail.com 

dg@blri.gov.bd 

sarkernr62@yahoo.com  

+৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৭৬ 

 যাক্স নাং ৭৭৯১৬৭৫ 
 

 +৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৮৮ +৮৮০১৭১১৭৩৩১১৯ 

 

দসবা ও সহায়তা ণবভাগোঃ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ই-দর্ইল 
 

দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

২। দর্াোঃ আজহারুল আণর্ন 

Md. Azharul Amin 
অণতণরি পণরচালক (উপসণচব) 

পণরণচণতোঃ৭৮৭৮ 

azharulamin.info@gmail.co

m   

+৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৭৩ 

  

+৮৮ ০২-৫৫১৩৮০৪১ +৮৮ ০১৫৫২৪৫৬৪১৩ 

৩। দর্াহােে লুৎফুল হক 

Mohammad Lutful Haque 
ণসদির্ এনাণলি 

lutful70@yahoo.com 

sa@blri.gov.bd 

+৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৮২ 

  

+৮৮ ০২-৮১০৫৩৬৫ +৮৮০১৭১১৪৪৬২৪৬ 

৪। দর্াোঃ আশরাফুল ইসলার্ 

Md. Ashraful Islam 
ণনব মাহী প্রদকৌশলী 

ashrafulcuet@gmail.com 

xen@blri.gov.bd 

+৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৮৯ +৮৮ ০২-৭৭৯২৬৩৫ +৮৮ ০১৮১২০৪২১৫১ 

৫। দর্াোঃ আল-র্ামুন 

Md. Al-Mamun 
লাইদেণরয়ান 

almamun.blri@gmail.com 

mamun@blri.gov.bd 
  

  

 +৮৮ ০১৯২৪-৯০৭৭৯৭ 

mailto:infoblri@%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%A4.com
mailto:dg@blri.gov.bd
mailto:ershaduzzaman@hotmail.com
mailto:ershaduzzaman@hotmail.com
mailto:lutful70@yahoo.com
mailto:sa@blri.gov.bd
mailto:ashrafulcuet@gmail.com
mailto:xen@blri.gov.bd


 

৬। শার্ীর্ আহদর্ে 

Shamim Ahmed 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা (গদবষিা  ার্ ম) 

sahmed_blri@yahoo.com   

  

 +৮৮ ০১৭৩৭২৯৩০৪৯ 

  

 

প্রািী উৎপােন গদবষিা ণবভাগোঃ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ইদর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

৭। ড. দর্াোঃ আবদুল জণলল 

Dr. Md Abdul jalil 
মূখ্য ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা এবাং ণবভাগীয় 

প্রধান  

jalilgene@gmail.com +৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৯১ +৮৮ ০২-৭৭৯১৭০০ +৮৮ ০১৭১১১৫৫০৬২ 

৮। ড. দর্াছাোঃ পারভীন দর্াস্তারী 

Dr. Mst. Parvin Mostari 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

adiba_blri@yahoo.com   +৮৮০১৭১৬৩২৩৩২৫ 

৯। ড. ণবপ্লব কুর্ার রায় 

Dr. Biplob Kumer Roy 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতা 

biplobkumerroy@gmail.co

m 

  

   +৮৮০১৯৩৫৮৩৮৮৭৪ 

১০।  ননী দগাপাল োস 

NaniGopal Das 
ঊর্ধ্মতন  ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

nani.gd@hotmail.com   

  

 +৮৮০১৭১৭৩৫৩৯৮৬ 

১১। দর্াোঃ ইউসু  আলী খান 

Md. Yousuf Ali Khan 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

myak.blri@gmail.com   

  

 +৮৮০১৭১৭৭৪৪০৭৫ 

১২। দর্াহােে খায়রুল বাশার 

Muhammad Khairul 

Bashar 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

kbashar20@yahoo.com   

  

 +৮৮০১৯৩৭২৪৪২৯১ 

mailto:sahmed_blri@yahoo.com
mailto:nani.gd@hotmail.com


 

১৩। নাজমুল হুো 

Nazmul Huda 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

hudanazmul1971@gmail.com 

hudanazmul71@blri.gov.bd  
  

  

 +৮৮০১৭১২৬৪৫০০৯ 

১৪। দ াবায়ো দশাভনা খানর্ 

Jobaida Shovna Khanam 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

shovnajobaida@yahoo.com   

  

 +৮৮০১৭২১৬৩৫৩৬৯ 

 

দপাণি উৎপােন গদবষিা ণবভাগোঃ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ইদর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

১৫।      

১৬। ড. শাণকলা  ারুক 

Shakila Faruque 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

Shakila_blri@yahoo.com   

  

+৮৮ ০২-৭৭৯১৭২৪ +৮৮০১৭১২২০৫২২৩ 

১৭। ড. দর্াোঃ সাদজদুল কণরর্ সরকার 

Dr. Md. Sazedul 

Karimsarker 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

sazdulkarim@yahoo.com   

  

 +৮৮০১৭১২২২৩৬৩৫ 

১৮। ড. দর্াোঃ রাণকবুল হাসান 

Dr. Md. Rakibul Hassan 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

rakibblri@yahoo.com   

  

 +৮৮০১৭১২৫১১১৮৩ 

১৯। দর্াহােে আব্দুর রণশে 

Muhammad Abdur 

Rashid 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

marashid31@yahoo.com 

 

 +৮৮০১৭১২২৩৪৯১৭ 

২০। হাণলর্া খাতুন 

Halima Khatum 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

hkr.7519@gmail.com  +৮৮০২-৭৭৯২২১০  +৮৮০১৭১৫৮১০৭৫০ 

mailto:Shakila_blri@yahoo.com
mailto:sazdulkarim@yahoo.com
mailto:rakibblri@yahoo.com
mailto:marashid31@yahoo.com
mailto:hkr.7519@gmail.com


 

২১। দর্াোঃ ওবাদয়ে আল রহর্ান 

Md. Obaed Al Rahman 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

hiraobayed@yahoo.com 

গন চীন এ ণপএইচণড 

অধ্যয়নরত 

 +৮৮০১৬৭৪৩২৮৯৬৯ 

২২। দর্াোঃ র্াসুে রানা 

Md. Masud Rana 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

mdmasudrana2002@gmail.co

m  
  

 দকাণরয়ায় ণপএইচণড 

অধ্যয়নরত 

 +৮৮০১৭১৭১০৫৬৫৮ 

২৩। ড. সাণবহা সুলতানা 

Dr. Shabiha Sultana 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

shabihablri@gmail.com   

  

 +৮৮০১৭১৭০০৮৬৭৪ 

২৪। দর্াোঃ আতাউল গণন রাব্বানী 

Md. Ataul Goni Rabbani 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

rabbani.blri@gmail.com   

  

 +৮৮ ০১৭২২৩৬০৫৬৪ 

২৫। দর্াোঃ দরদোয়ান আকন্দ সুর্ন 

Md. Redoan Akond 

Sumon 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

redoan@blri.gov.bd     

  

 +৮৮ ০১৭৪৭৪৮১১১৬ 

 

বাদয়াদটকদনালণজ ণবভাগোঃ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ইদর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

২৬। ড. এস এর্ জাহাঙ্গীর দহাদসন 

Dr. S. M. Jahangir 

Hossain 
মূখ্য ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা   

smjhossainblri@yahoo.com 

  
 +৮৮০২-৭৭৯২২০৭ +৮৮ ০১-৭৭৯১৬৯৫ +৮৮০১৯২৪৪৬৫৬২২ 

২৭। ড. দগৌতর্ কুর্ার দেব 

Dr. Gautam Kumar Deb 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

debgk2003@yahoo.com 

  
  

  

 +৮৮ ০১৭১৬৫২৩৪২৩ 

২৮। ড. সরোর দর্াোঃ আর্ানুল্লাহ sm_aman03@yahoo.com 

amanullah@blri.gov.bd 
  

  

 +৮৮ ০১৯১৩৭১৫৩৩৫ 

mailto:hiraobayed@yahoo.com
mailto:mdmasudrana2002@gmail.com
mailto:mdmasudrana2002@gmail.com
mailto:shabihablri@gmail.com
mailto:rabbani.blri@gmail.com
mailto:sm_aman03@yahoo.com
mailto:amanullah@blri.gov.bd


 

Dr. Sardar Muhammad 

Amanullah 

ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

২৯। দর্াছাোঃ  ারহানা আ দরাজ 

Most. Farhana Afroz 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা  

famukta@yahoo.com বাাংলাদেশ 

কৃণষণবশ্বণবদ্যালয় এ  

 ণপএইচণড অধ্যয়নরত 

 +৮৮ ০১৭১৭৬৯১৮৮৯ 

৩০। দর্াোঃ দর্াখদলছুর রহর্ান 

Md. Mokhlesur Rahman  
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

mukul.blri7@gmail.com 

  
  

  

 +৮৮ ০১৭১৭৫৬২৩৪৮ 

  

৩১। দর্াোঃ আহসানুল কণবর 

Md. Ahsanul Kabir 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

rupom353@gmail.com   

  

 +৮৮ ০১৭১৭৮৫৩০৫৬ 

৩২। দর্াোঃ  য়জুল দহাসাইন ণর্রাজ 

Md. Faizul Hossain Miraz 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

miraz.blri@gmail.com   

  

 +৮৮ ০১৯২৬৫৩৩৬৪২ 

 

 

প্রাণিস্বাস্থ্য গদবষিা ণবভাগোঃ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ইদর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

৩৩। ড. দর্াোঃ ণগয়াস উণিন 

Dr. Md. Giasuddin 
মূখ্য ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

mgias04@yahoo.com 

  

+৮৮ ০২ ৭৭৯২২০৮ +৮৮ ০২-৭৭৯১৬৮১ +৮৮ ০১৭১১০৫৫৫৯৭ 

৩৪। ড. মুহােে আবদুস সার্াে 

Dr. Mohammed Abdus 
Samad 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

samad_blri@yahoo.co.nz   

  

 +৮৮ ০১৭১৭০৪৭৮৭৭ 

৩৫। ড. দর্া: শাহীন আলর্ 

Dr. Md. Shaheen Alam 

ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

   +৮৮ ০১৩১৪১৪৪২২৪ 

mailto:mgias04@yahoo.com
mailto:samad_blri@yahoo.co.nz


 

৩৬। ডাোঃ দর্াোঃ দরজাউল কণরর্ 

Dr. Md. Rezaul Karim 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

rezavetmicro@yahoo.com 

 র্ালদয়ণশয়াদত  

ণপএইচণড অধ্যয়নরত 

  

 +৮৮ ০১৭১৭৩২০৩০৮ 

৩৭। ডাোঃ দর্াোঃ হাণ জুর রহর্ান 

Dr. Md. Hafizur Rahman 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

hafiz.blri.bd@gmail.com 

অদেণলয়ায় ণপএইচণড 

অধ্যয়নরত 

 +৮৮ ০১৫৫৮৬২৬৭১৯ 

৩৮। ডাোঃ দর্াোঃ আবু ইউসু  

Dr. Md. Abu Yousuf 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

mayousuf_82@yahoo.com   

  

 +৮৮ ০১৭১৭৪৪৯৮৪৫ 

৩৯। ডাোঃ দর্াোঃ জাণকর হাসান 

Dr. Md. Zakir Hassan 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

zhtitas@gmail.com   

  

 +৮৮ ০১৭৩৭৮৪০৩২৮ 

৪০। ডাোঃ দর্াোঃ জুলণ কার আলী 

Dr. Md. Zulfekar Ali 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

zulfekarvet@gmail.com  

zulfekar@blri.gov.bd 
  

  

 +৮৮ ০১৭১১২৮৭১৪৬ 

 

ছাগল ও দভড়া উৎপােন গদবষিা ণবভাগোঃ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ই-দর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

৪১। ড. ছাদেক আহদর্ে 

Dr. Sadek Ahmed 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

sadek_11@yahoo.com   

 +৮৮০২৭৭৯১৬৯৬ 

ফ্যাক্স: 

+৮৮০২৭৭৯১৬৭৫ 

 +৮৮ ০১৭১২১৮৯২১২ 

৪২। ড. ম া: আলী আকবর ভূইঁয়া 

Dr. Md. Ali Akbar Bhuiyan 

ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

   +৮৮ ০১৭২৩৪৭৮৫১৫ 

৪৩। ডাোঃ দর্াোঃ নূরুজ্জার্ান মুণি 

Dr. Md. Nuruzzaman 

Munsi 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

nzaman_blri@yahoo.com   

 ইাংল্যান্ড এ ণপএইচণডরত 

 +৮৮ ০১৭১৭২৫৫৪৪৩ 

mailto:rezavetmicro@yahoo.com
mailto:hafiz.blri.bd@gmail.com
mailto:mayousuf82@yahoo.com
mailto:zhtitas@gmail.com


 

৪৪। দর্াোঃ আবু দহর্াদয়ত 

Md. Abu Hemayet 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

hemayet_blri@yahoo.com   

  

 +৮৮ ০১৭২২১০৫৯৩১ 

৪৫। দর্াোঃ দরজাউল হাই রাণকব 

Md. Rezaul Hai Rakib 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

rezaulhai@yahoo.com   

 গন চীন এ  ণপএইচণডরত 

 +৮৮ ০১৭২৮১৬৮৮৬১ 

৪৬। দর্াোঃ পণনর দচৌধুরী 

Md. Panir Choudhury 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

cpanir@yahoo.com   

 গন চীন এ  ণপএইচণডরত 

  

 +৮৮ ০১৭১৭৬২৯০২১ 

৪৭। নূদর হাছণন ণেশা 

Nure Hasni Desha 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

desha@blri.gov.bd   

  

 +৮৮ ০১৭২২১০৯৩৪২ 

৪৮। ডা: দসাণনয়া আিার 

Dr. Sonia Akther 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

soniahossain77@gmail.com   

  

 +৮৮ ০১৭১৭৮৭১৯১১ 

৪৯। ডা: দর্া: হাণববুর রহর্ান 

Dr. Md. Habibur Rahman 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

ratan.bau67@gmail.com   

  

 +৮৮ ০১৭১৬২৮৬৪৮৭ 

 

প্রণশক্ষি পণরকল্পনা ও প্রযুণি পরীক্ষি ণবভাগোঃ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ই-দর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

৫০। ড. নাসণরন সুলতানা 

Dr. Nasrin Sultana 
প্রধান ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা ও ণবভাগীয় 

প্রধান 

nassul2003@yahoo.com 

head_tptd@blri.gov.bd 

+৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৮৫ +৮৮ ০২ ৭৭৯১৯২০ +৮৮ ০১৯১৪০৩৩৩৪৪ 

৫১। ড. দর্াোঃ ণজল্লুর রহর্ান 

Dr. Md. Zillur Rahman 

mzillur2002@yahoo.com   

  

 +৮৮ ০১৬৭৭১৫৫৬৪১ 

mailto:nassul2003@yahoo.com
mailto:head_tptd@blri.gov.bd
mailto:mzillur2002@yahoo.com


 

ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

৫২। কার্রুন নাহার র্ণনরা 

Kamrun nahar Monira 
ঊর্ধ্মতন প্রণশক্ষি কর্ মকতমা 

monirablri@yahoo.com   

  

 +৮৮ ০১৭১৮২৩৭১৪৩ 

৫৩। ডাোঃ দর্াোঃ আণর্রুল হাসান 

Dr. Md. Amirul Hasan 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

amirul.blri@gmail.com 

amirulhasan@blri.gov.bd   

  

 জাপাদন ণপএইচণডরত 

 +৮৮ ০১৭১২৬৯০৭৭৪ 

৫৪। ডাোঃ এ.এস.এর্. আসহাব উিীন 

Dr. A. S. M. Ashab Uddin 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

ashabvet12@gmail.com 

ptd.so.pln-1@blri.gov.bd   
 ণসদলট কৃণষ ণবশ্বণবদ্যলয় 

এ ণপএইচণডরত   

  

 +৮৮ ০১৭৮৭২৮২৮৬২ 

 

আর্ ম-সার্াণজক গদবষিা ণবভাগোঃ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ই-দর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

৫৫। ড. দর্াোঃ এরশাদুজ্জার্ান 

Dr. Md. Ershaduzzaman 
প্রধান ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা ও ণবভাগীয় 

প্রধান 

ershad1988@hotmail.com 

  

+৮৮ ০২ ৭৭৯২২০৬  +৮৮ ০১৭১৬৪৮৪২৩৮ 

৫৬। দর্াোঃ সাইফুল ইসলার্ 

Md. Saiful Islam  

ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

s.islam_blri@yahoo.com   +৮৮ ০১৭১৯৫৯৯৭৩৩ 

৫৭। দর্াছাোঃ র্াহফুজা খাতুন 

Most. Mahfuja Khatun 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

mahfuja1986@yahoo.com 

ণসদলট কৃণষ ণবশ্বণবদ্যলয় এ 

ণপএইচণডরত   

 +৮৮ ০১৭১৬৫৭৬৪৩৭ 

৫৮। সাণবনা ইয়াসণর্ন 

Sabina Yasmin 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

sabina.bau020@gmail.com    +৮৮ ০১৬৭১৪৭০৫০১ 

 

ণসদির্ ণরসাচ ম ণডণভশনোঃ 

mailto:monirablri@yahoo.com
mailto:amirul.blri@gmail.com
mailto:amirulhasan@blri.gov.bd
mailto:ashabvet12@gmail.com
mailto:ptd.so.pln-1@blri.gov.bd
mailto:ershaduzzaman@hotmail.com
mailto:s.islam_blri@yahoo.com
mailto:mahfuja1986@yahoo.com
mailto:mahfuja1986@yahoo.com
mailto:sabina.bau020@gmail.com


 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ইদর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

৫৯। ড. দর্াোঃ এরশাদুজ্জার্ান 

Dr. Md. Ershaduzzaman 
প্রধান ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

ershad1988@hotmail.com 

  

+৮৮ ০২ ৭৭৯২২০৬  +৮৮ ০১৭১৬৪৮৪২৩৮ 

৬০। ড. ণরণজয়া খাতুন 

Dr. Razia Khatun 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

rkbaby96@yahoo.com   +৮৮ ০১৭১৫৯৮৫৭০৯ 

 

 

 

বাঘাবাড়ী আঞ্চণলক দকন্দ্র, শাহজােপুর, ণসরাজগঞ্জ 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ইদর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

৬১। দর্াোঃ ইউসু  আলী 

Md. Yousuf Ali 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা এবাং সাইট ইনচাজম 

113yousuf.bau@gmail.co

m 

  

  

 +৮৮ ০১৭১৭৩৫৪০৯২ 

৬২।  দর্াোঃ ণসরাজুল ইসলার্ 

Md. Shirajul Islam 
 ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা  

Senior Scientific Officer 

 

Siraj_blri@yahoo.com র্ালদয়ণশয়ায় 

ণপএইচণডরত 

 +৮৮ ০১৭১৬৬৭৯৪৪১ 

৬৩। ডাোঃ হুর্ায়ুন কণবর 

Dr. HumayunKabir 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা  

hkabirvet@yahoo.com জাপাদন ণপএইচণডরত  +৮৮ ০১৯৬০১৯৯২৪৯ 

৬৪। জনাব উদে ণশহা আলর্ 

Ummea Shiha Alam 

ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

alaminbau81@gmai

l.com 

  +৮৮ ০১৭৭২২৩১৩১৪ 

 

নাইক্ষযাংছণড় আঞ্চণলক দকন্দ্র, নাইক্ষযাংছণড়, বান্দরবান 

mailto:ershad1988@hotmail.com
mailto:rkbaby96@yahoo.com
mailto:113yousuf.bau@gmail.com
mailto:113yousuf.bau@gmail.com
mailto:Siraj_blri@yahoo.com
mailto:hkabirvet@yahoo.com


 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ইদর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

৬৫। দর্াোঃ আশাদুল আলর্ 

Md. Ashadul Alam 
ঊর্ধ্মতন ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা এবাং সাইট 

ইনচাজম 

apple_bau118@yahoo.co

m 

বাাংলাদেশ কৃণষ 

ণবশ্বণবদ্যলয় এ 

ণপএইচণডরত   

 +৮৮ ০১৭১০৪৮০৫৪১ 

৬৬। ডাোঃ আদনায়ার দহাদসন 

Dr. Anowar Hossen 
ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

redoy07@gmail.com +৮৮০৩৬১৪-

১০০৭ 

 +৮৮ ০১৯১১৭৩৫৪২১ 

৬৭। জনাব দক, এর্ সািার্ দহাদসন 

K. M. Saddam Hossain 

ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

Saddamronju94gm

ail.com 

  +৮৮ ০১৭৪০০৯৭৫৯৭ 

 

 

 দশার আঞ্চণলক দকন্দ্র,  দশার 

ক্রণর্ক 

নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ইদর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

োপ্তণরক/ যাক্স আবাণসক 

৬৮। জনাব দর্াোঃ শার্ীর্ হাসান  

Md. Shamim Hasan 

ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা 

hasanshamim423@

gmail.com 

 

 +৮৮ ০১৭৫৮৫১৬৫৬৬ 

 

ক্রণর্

ক নাং 

নার্ ও পেবী 
 

ইদর্ইল দটণলদ ান নম্বর দর্াবাইল নম্বর 

৬৯ । ড. দর্াোঃ আজহারুল ইসলার্ তালুকোর 

Dr. Md. Azharul Islam 

Talukder 
মুখ্য ববজ্ঞাণনক কর্ মকতমা  

talukder1963@yahoo.co

m 

+৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৯৬ +৮৮০১৭১২৯৯৮০৯৯ 
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