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বাাংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদবষিা ইনণিটিউট 

সাভার, ঢাকা। 
 

ণিএণবএক্স/দটণলদ ান নম্বরঃ  

আইপি পিএপিএক্সঃ  ০৯৬৩৮০০৪১৫০ 
  

নাং ব্যবহারকারীর নাম ও িেবী/ল্যাবদরটরী/ াম ম 

(ণবঃ দ্রঃ জ্যেষ্টতার ণভণিদে নয়) 

 

ইন্টারকম 

টটণলদ ান 

সরাসণর টটণলদ ান 

অণ স বাসা অণ স বাসা টমাবাইল 

           মহািণরচালদকর েপ্তরঃ 

১। মহািণরচালক ২০০ ২০১ - ০২-২২৪৪৯১৬৮৮ ০১৭১১১৫৫০৬২ 

২। সুরাইয়া সুলোনা, ণি এ টু ণিণি ২০২ - ০২-২২৪৪৯১৬৭৬ ০২-২২৭৭৪৭৫৬০ ০১৬৭৩৯৯৩৫০৫ 

৩। জ্ াঃ আব্দুল  ান্নান, কপিউটার অিাররটর ৩২৩ - - - ০১৭১৮৯৫৯৫৩৭ 

৪। মহািণরচালক এর বাাংদলার টগট/ণনরািিা গাি ম ৩১৩ - - - - 

           টসবা ও সহায়ো ণবভাগঃ  

১। টমাঃ আিহারুল আণমন, অণেণরক্ত িণরচালক ২১১ - ০২-২২৪৪৯১৬৭৩ ০২-৫৫১৩৮০৪১ ০১৫৫২৪৫৬৪১৩ 

২। টমাঃ লুৎফুল হক, ণসদিম এনাণলি ২৫৪ - ০২-২২৪৪৯১৬৮২ - ০১৭১১৪৪৬২৪৬ 

৩। টমাঃ আশরাফুল ইসলাম, ণনব মাহী প্রদকৌশলী ২১৯ ৩০৯ ০২-২২৪৪৯১৬৮৯ ০২-২২৪৪৯২৬৩৫ ০১৮১২০৪২১৫১ 

৪। ি. শামীম আহদমে, এসএসও  গদবষিা  াম ম ২২৮ - - - ০১৭৩৭২৯৩০৪৯ 

৫। টমাঃ  আল-মামুন, লাইদেণরয়ান ২৩৩ - -  ০১৯২৪৯০৭৭৯৭ 

৬। টমাঃ িাণহদুল ইসলাম, প্রকাশনা কম মকেমা ২৩৫ - - - ০১৯৫৭২০২৮১৬ 

৭। টেবদিযাণে ট াষ, েথ্য কম মকেমা  ২৩৬ - - - ০১৯১৩৮১০৮৭১ 

৮। সহকারী িণরচালক  ৩১১ - ০২-২২৪৪৯২৭৫০ - - 

৯। টমাঃ টকরামে আলী, উি-সহকারী প্রদকৌশলী 

(ণসণভল) 

২৩১ - - - ০১৭১৫৪৫৬৯৯৬ 

১০। টমাঃ শণ কুল আলম মন্ডল উি-সহকারী 

প্রদকৌশলী (ই:) 

৩০১ ৩০২ - - ০১৭১২৪৮৭৩২৬ 

১১। টমাঃ আহসান হাবীব, ণনরািিা কম মকেমা ২৫৭ - - - ০১৯১৫৭৮৯৮৬৮ 

১২। টমাঃ  ণরে ণময়া, প্রণকউরদমন্ট অণ সার ২২০    ০১৯১৪৭৮৯৩১৪ 

১৩। টটার-কাম-প্রণকউরদমন্ট অণ সার ২৪৭ - - - ০১৯১৪৭৮৯৩১৪ 

১৪। টমাঃ এনামুল হক খন্দকার, ণহসাব রক্ষি 

কম মকেমা (অঃ োঃ) 

২১৮ - - - ০১৭৩৩১০৬০৪৪ 

১৫। শাহ টমাঃ খািা আহছান, উচ্চমান সহকারী ২৬০ - - - ০১৭৩১৪১৩০১০ 

১৬। ণশরীন িাহান, উচ্চমান সহকারী ২১৬ - - - ০১৮৩৫০৮১৭৯১ 

১৭। টমাঃ  টরিাউল কণরম, টিএস  ২৮২ - - - ০১৯১৪০৬৪৩৬৬ 

১৮। ণহসাব শাখা  ২৮৭ - - - ০১৭৩৩১০৬০৪৪ 

১৯। টমইন টগট  ২৪১ - - -  

২০। অণ স টগট ২৯০ - - - - 

২১। ণিএমটিআইণি টগট ২৪৩ - - - - 

২২। আনসার কযাম্প (ণিণস) ২৩৮ - - - ০১৭১২৩৫৩৮০৫ 

২৩। অণিটণরয়াম ২৮৩ - - - - 

২৪। ণভ আই ণি টগট হাউস  ২০৬ - - - - 

২৫। অণ সাস ম ক্লাব ২৪৯ - - - - 

২৬। টটণলদ ান এক্সদচঞ্জ ১১১, ৯ - - - - 

           টিাণি উৎিােন গদবষিা ণবভাগঃ  

১। ি. শাণকলা  ারুক, ণিএসও এবাং ণবভাগীয় 

প্রধান 

 

২৭১ ২৩৯ ০২-২২৪৪৯১৬৭৮ - ০১৭১২২০৫২২৩ 

২। ড. কা রুন নাহার  পনরা - - - - ০১৭১৮২৩৭১৪৩ 

৩। ি. টমাঃ সাদিদুল কণরম সরকার, ণিএসও ২৪০ ২০৫ ০২-২২৪৪৯১৬৭৯ - ০১৭১২২২৩৬৩৫ 

৪। ি. হাণলমা খাতুন, এসএসও ২৬৭ - ০২-২২৪৪৯২২১০ - ০১৭১৫৮১০৭৫০ 

৫। টমাঃ আোউল গণন রাব্বানী, এসএসও ৩২২ - - - ০১৭২২৩৬০৫৬
৪ 

৬। জ্রদওয়ান আকন্দ সু ন, এসও ৩২৬     
৭। হযাচারী (সাইদুর) ২৬৮ - - - ০১৯২৭৩৬৭২৫৩ 

৮। ণিণিি িায়াগনণটক ল্যাবঃ ২৫৫ - ০২-২২৪৪৯১৬৭৭ - - 

            আর্ ম-সামাণিক গদবষিা ণবভাগঃ 

১। ি.  িারণভন টমাস্তাণর, ণিএসও  এবাং ণবভাগীয় 

প্রধান (অঃ োঃ) 

২১৫ - ০২-২২৪৪৯১৬৯২ - ০১৭১৬৩২৩৩২৫ 

             ণসদিম ণরসাচ ম ণিণভশনঃ 

১। ি. টমাঃ রাণকবুল হাসান, ণিএসও ও ণবভাগীয় 

প্রধান (অঃ োঃ) 

২১৩ ২৪৮ ০২-২২৪৪৯২২০৬ - ০১৭১২৫১১১৮৩ 

             প্রািী উৎিােন গদবষিা ণবভাগঃ 



Telephone Index BLRI 

১। ি. টমাঃ আবদুল িণলল, ণসএসও এবাং ণবভাগীয় 

প্রধান 

২০৯ ২৬৫ ০২-২২৪৪৯১৬৮৭ ৭৭৯১৬৭৪ ০১৭১১১৫৫০৬২ 

২। ণিএসও  এর অণ স  ২৩৫ ২৩৯ ০২-২২৪৪৯১৬৮৩ ৭৭৯২০৮৫ ০১৭১১৭৩৩১১৯ 

৩। ি.  িারণভন টমাস্তাণর, ণিএসও ২৫৬ - -  ০১৭১৬৩২৩৩২৫ 

৪। ি. ণবপ্লব কুমার রায়, ণিএসও ২২৭ ২০৮ - - ০১৯৩৫৮৩৮৮৭৪ 

৫। ননী টগািাল োস, এসএসও ২৯২ - - - ০১৭১৭৩৫৩৯৮৬ 

৬। জ্ াঃ ইউসুফ আলী খান, এসএসও - - - - ০১৭১৭৭৪৪০৭৫ 

৭। নাযমুল হুদা, এসএসও - - - - ০১৭১২৬৪৫০০৯ 

৮। রুটিন এনালাইণসণস ল্যাবঃ (নীচ েলা) ২৭৫     

৯। এমাইদনা এণসি ও খণনি ণবদেষি ল্যাবঃ (২য় 

েলা) 

২৭৮     

১০।  জ্রি গদবষিাগার (৩য় েলা) ২৫২     

১১। ণি এন এ ল্যাবঃ (৩য় েলা) ২৫৯     

১২। টসল কালচার ল্যাবঃ (৪র্ ম েলা) ২৫৩     

১৩। এ আই ল্যাবঃ ২০৮     

১৪। মণহষ গদবষিাগার ২৬৯     
 

            প্রািী স্বাস্থ্য গদবষিা ণবভাগঃ 

১। ি.  টমাহাম্মে আব্দুস সামাে, ণিএসও ও 

ণবভাগীয় প্রধান  

২০৭ - ০২-২২৪৪৯১৬৯০ - ০১৭১৭০৪৭৮৭৭ 

২। ি. টমাঃ শাহীন আলম, এসএসও  ২৪৪ ২৮৫   ০১৩১২১৪৪২২৪ 

৩। এ এমণি ল্যাবঃ ২২৫  ০২-২২৪৪৯২২০৮   

৪। টসদরালিী ল্যাবঃ (২য় েলা) ২৭২     

৫। ব্যাকদটণরওলিী ল্যাবঃ (৩য় েলা) ২৭০     

৬। ভাইদরালিী ল্যাবঃ  ২৬৬     

৭। এণভয়ান ইনফ্লুদয়ঞ্জা ল্যাবঃ ২১৭     

৮। এণভয়ান ইনফ্লুদয়ঞ্জা ল্যাবঃ (দনদগটিভ টপ্রসার 

রুম) 

২৭৭     

৯। সাকম ণিণিআর ল্যাবঃ ২৯৩     

            ছাগল ও টভড়া উৎিােন গদবষিা ণবভাগঃ 

১। ি. টমাঃ ণিল্লুর রহমান, ণিএসও এবাং ণবভাগীয় 

প্রধান 

২২৩ - ০২-২২৪৪৯১৬৯৬ ৭৭৯১৭০০ ০১৭১১১৫৫০৬২ 

২। িঃ সাদেক আহমাে, ণিএসও (প্রকল্প িপরচালক) ৩১৬ -   ০১৭১২১৮৯২১২ 

৩। নূরর হাছপন পদশা, এসও - - - - ০১৭২২১০৯৩৪২ 

৪। ডা: জ্সাপনয়া আক্তার, এসও - - - - ০১৭১৭৮৭১৯১১ 

৫। ডা: জ্ া: হাপিবুর রহ ান, এসও - - - - ০১৭১৬২৮৬৪৮৭ 

৬। জ্ াঃ  াহমুদুল হাসান িাশা, এসও - - - - ০১৭১৮১৮১১৪১ 

৭। ছাগল গদবষিা খামার  ২৮৪ - - - ০১৭১৭১১৬৫১৪ 

 প্রণশক্ষি িণরকল্পিা ও প্রযুণক্ত িরীক্ষি ণবভাগঃ      

১। ি. সরোর টমাহাম্মে আমানুল্লাহ্ , ণিএসও এবাং 

ণবভাগীয় প্রধান (অঃ োঃ) 

২২৯ ২৭৪ ০২-২২৪৪৯১৬৮৫ ৭৭৯১৯২০ ০১৯১৩৭১৫৩৩৫ 

২। জ্ াঃ জ্রযাউল হাই রাপকি, এসএসও ২৪৬ - - - ০১৭০৮০৭০৬৩১ 

৩। ড. সাপিহা সুলতানা, ণসণনয়র প্রণশক্ষি কম মকেমা 

(অঃ োঃ) 

৩০৫ -   ০১৭১৭০০৮৬৭৪ 

৪। জ্ ািায়দা জ্শাভনা খান , এসএসও -  - - ০১৭২১৬৩৫৩৬৯ 

৫। িনাব টমাঃ আবুল খাদয়র, িণরকল্পনা সহকারী ২৪২ - - - ০১৫৫৩৫৫৭৪৬৬ 

৬। জ্ াঃ আব্দুল  প ন, জুপনয়র জ্েপনিং সহকারী -  - - ০১৭১১২৭৯৭৩১ 

             বাদয়াদটকদনালণি ণবভাগঃ      

১। ি. এস এম িাহাঙ্গীর টহাদসন, পসএসও  ও 

ণবভাগীয় প্রধান  

২৮৯ - ০২-২২৪৪৯২২০৭ ৭৭৯১৬৯৫ ০১৯২৪৪৬৫৬২২ 

২। ি.  টমাঃ আিহারুল ইসলাম োলুকোর, ণিএসও  - ৩১৪ - ৭৭৯১২৫১ ০১৭১২৯৯৮০৯৯ 

৩। ি. টগৌেম কুমার টেব, ণিএসও ৩০৩ ৩০৪ - - ০১৭১৬৫২৩৪২৩ 

৪। জ্ াঃ আহসানুল কপির, এসএসও ৩২৪     

             টিইরী ণরসাচ ম টসন্টার      

০১। ি. টরণিয়া খাতুন, ণিএসও ২১০ ২৯৬ - - ০১৭১৫৯৮৫৭০৯ 

০২। ি. টমাঃ রাণকবুল হাসান, ণিএসও  - ২৪৮ - - ০১৭১২৫১১১৮৩ 

০৩। ড. সাপিহা সুলতানা, এসএসও - - - - ০১৭১৭০০৮৬৭৪ 

             বা াবাড়ী আঞ্চণলক টকন্দ্রঃ      

১। ি. নাসণরন সুলোনা, ণসএসও এবাং সাইট 

ইনচািম 

৪০১  ০৭৫২৭-৬৪৫৫০ ০১৯১৪০৩৩৩৪৪ 

২। জ্ াঃ জ্ াখরলছুর রহ ান, এসএসও -   ০১৭১৭৫৬২৩৪৮ 

৩। টমাঃ  য়জুল টহাসাইন ণমরাি, এসএসও -   ০১৯২৬৫৩৩৬৪২ 

৪। উদম্ম ণশহা আলম, এসও -   ০১৭৭২২৩১৩১৪ 

             নাইক্ষযাংছণড় আঞ্চণলক টকন্দ্রঃ     

১। টমাঃ শামীম হাসান, এসও এবাং সাইট ইনচািম  ০৩৬১৪১০০৭ ০১৭৫৮৫১৬৫৬৬ 

             রািশাহী আঞ্চণলক টকন্দ্রঃ    



Telephone Index BLRI 

১।  টমাঃ আব্দুর রণশে, এসএসও এবাং সাইট 

ইনচািম 

- - ০১৭১২২৩৪৯১৭ 

             ভাঙ্গা আঞ্চণলক টকন্দ্রঃ    

১। ি.  আলী আকবর ভ ূঁইয়া, এসএসও এবাং সাইট 

ইনচািম 

- - ০১৭১৭১০৫৬৫৮ 

             যদশার আঞ্চণলক টকন্দ্রঃ    

১। টমাঃ মাসুে রানা, এসএসও এবাং সাইট ইনচািম ৪০২ ০৪২১৬২০৭৭ ০১৭১৭১০৫৬৫৮ 
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উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ 

জ্ডইরী উন্নয়ন গরিষণা প্রকল্প      

১। ি. টমাঃ আবদুল িণলল, ণসএসও এবাং প্রকল্প িণরচালক ৩১০ ২৬৫ ০২-

২২৪৪৯১৬

৮৭ 

২২৪৪৯১৬৭৪ ০১৭১১১৫৫০৬২ 

২। ি. টমাঃ আহসান হাবীব, প্রধান ববজ্ঞাণনক কম মকেমা ৪১২ - - - 01712855030 

৩। ি. টমাঃ শাহিাহান, ঊর্ধ্মেন ববজ্ঞাণনক কম মকেমা ৪১১ - - - 01741099544 

৪। টমাঃ কামরুল হাসান মজুমোর, ঊর্ধ্মেন ববজ্ঞাণনক 

কম মকেমা 

৪১৩ - - - 01717562125 

৫। টমাহাম্মে টখারদশে আলম, ঊর্ধ্মেন ববজ্ঞাণনক কম মকেমা ৪১৪ - - - 01816708440 

টরি ণচটাগাাং কযাদটল উন্নয়ন ও সাংরক্ষি প্রকল্প (২য় িয মায়)       

ি. এস এম িাহাঙ্গীর টহাদসন, পসএসও ও প্রকল্প িণরচালক ২৪৫ ২৭৪ ০২-

২২৪৪৯১৬

৮৪ 

২২৪৪৯১৯২০ ০১৯২৪৪৬৫৬২২ 

      

টিালণি গদবষিা ও উন্নয়ন টিারোরকরি প্রকল্প       

ি. টমাঃ সাদিদুল কণরম সরকার, এসএসও ২৪০ ২০৫ ০২-

২২৪৪৯১৬৭

৯ 

- ০১৭১২২২৩৬৩৫ 

জুদনাণসস এবাং আন্তঃসীমান্তীয় প্রািী টরাগ প্রণেদরাধ ও ণনয়ন্ত্রি 

গদবষিা প্রকল্প 

     

ি.  টমাহাম্মে আব্দুস সামাে, এসএসও ও প্রকল্প িপরচালক ২৬২    ০১৭১৭০৪৭৮৭৭ 

জ্সপলনা, পহসাি রক্ষক   ৪১৭     

ব্ল্যাক টবঙ্গল ছাগদলর িাে সাংরক্ষি ও উন্নয়ন গদবষিা প্রকল্প      

ি.  সাদেক আহমাে, এসএসও এবাং প্রকল্প িপরচালক ২২৩  ০২-

২২৪৪৯১৬৯

৬ 

২২৪৪৯১৭০০ ০১৭১১১৫৫০৬২ 

মণহষ উন্নয়ন গদবষিা প্রকল্প      

ি. টগৌেম কুমার টেব, ণিএসও ৩০৩  ৩০৪   ০১৭১৬৫২৩৪২৩ 

 


