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স্থানঃ সম্মেলন কক্ষ, আইরসটি টাওয়াি (১১ তলা), আগাঁিগাঁও, ঢাকা 

ক্ররমক 

নং 
অরেম্মসি নাম অংশগ্রহণকািীি নাম ও পদিী ফমািাইল ই-ফমইল 

০১ 
িাংলাম্মদশ কৃরি উন্নযন় 

কম্মপ পাম্মিশন 

ফমাঃ সাম্ময়দুল ইসলাম  

ফচয়ািম্যান 
1765424765 sayedul231@yahoo.com 

০২ 
ফমাঃ জান্নাতুল রময়া 

করিউটাি ফরাগ্রামাি 
1716390169 za33_cse@yahoo.com 

০৩ 
িাংলাম্মদশ কৃরি গম্মিিণা 

কাউরিল 

ড. ফমাঃ ছায়ফুল্লাহ্ 

সদস্য পরিচালক 
1712722504 m.saif@barc.gov.bd 

০৪ 
হাসান ফমাঃ হারমদুি িহমান  

রসরনয়ি রসম্মেম এনারলে 
1553270390 dir-computer@barc.gov.bd 

০৫ িাংলাম্মদশ েরলত পুরি 

গম্মিিণা ও ররশক্ষণ 

ইনরেটিউট )িািটান(  

কাজী আবুল কালাম 

পরিচালক )রশাসন ও অশ প(  
1727531100 kaziabulkalam@gmail.com 

০৬ 
এ. ফক  .এম .ফমাাো কামাল হারিি  

ফরাগ্রামাি 
1521203461 habib.wmba@gmail.com 

০৭ 
মৃরিকা সিদ উন্নয়ন 

ইনরেটিউট 

ড. ফমাঃ ততয়বুি িহমান 

রধান তিজ্ঞারনক কম পকতপা 
1721256944 taiab@srdi.gov.bd 

০৮ 
মুহােদ রুহুল ইসলাম 

ঊর্ধ্পতন তিজ্ঞারনক কম পকতপা 
1817536650 ruhulislam@srdi.gov.bd  

০৯ 

কৃরি তথ্য সারভ পস 

ফমাঃ ফিজাউল করিম 

উপ-পরিচালক 
1712029185 mrezaul_karim65@yahoo.com 

১০ 
ফমাহােদ মারুে 

সহকািী তথ্য অরেসাি )শ.উ(  
1552435691 masum.maroof@gmail.com 

১১ 
িাংলাম্মদশ কৃরি গম্মিিণা 

ইনরেটিউট 

এ এস এম তারিকুল ইসলাম 

ঊর্দ্পতন তিজ্ঞারনক কম পকতপা 
1727700625   

১২ 
ইসরতয়াক আহম্মমদ 

তিজ্ঞারনক কম পকতপা 
1912751399 istiak@bari.gov.bd  

১৩ 
িাংলাম্মদশ ধান গম্মিিণা 

ইনরেটিউট 

এমিান ফহাম্মসন 

উপ-পরিচালক 
1712618920 emran.hos@gmail.com 

১৪ 
ফমা: মাহফুজ রিন ওয়াহাি 

ফরাগ্রামাি 
1715138826 skysony1988@yahoo.com 



১৫ 
জাতীয় কৃরি ররশক্ষণ 

একাম্মডরম )নাটা(  

ড. ফমাঃ ছাইদুি িহমান 

উপ-পরিচালক 
1552495564 sayedur.63@gmail.com 

১৬ 
ফমাঃ হারেজ হাসান 

রসরনয়ি সহকািী পরিচালক 
1731277716 hhs268@gmail.com 

১৭ 
িাংলাম্মদশ পিমাণু কৃরি 

গম্মিিণা ইনরেটিউট 

ফমা. মাহবুবুল হাসান ফসাহাগ 

ঊর্ধ্পতন তিজ্ঞারনক কম পকতপা 
1775748367 elec.bina13@gmail.com 

১৮ 
ফমাঃ রসিরল সারদক 

ফরাগ্রামাি 
1828856742 shiblyjkkniu@gmail.com 

১৯ 

তুলা উন্নয়ন ফিাড প 

ফমাঃ মাহমুদুল হাসান  

তুলা উন্নয়ন কম পকতপা 
1747225646 mahmudul170@gmail.com 

২০ 
মুহােদ ফমাোজ্জল ফহাম্মসন 

তুলা উন্নয়ন কম পকতপা 
1711314348 mdmofazzal1977@gmail.com 

২১ 

িম্মিন্দ্র িহুমুখী উন্নয়ন কর্তপপক্ষ 

ফমাঃ আশিাফুল ইসলাম 

মরনটরিং অরেসাি 
1712051927 mobmda@bmda.gov.bd 

২২ 
ফমাঃ ফতাোজ্জল আলী সিকাি 

সহকািী রম্মকৌশলী 
1711302928  raza_sust2001@yahoo.com 

২৩ 
িাংলাম্মদশ সুগািক্রপ গম্মিিণা 

ইনরেটিউট )রিএসআিআই(  

আবু জারহদ ফমা  .িারজউল আনসািী  

রকাশনা কম পকতপা 
1717135357 zahidansary@yahoo.com 

২৪ 
জনাি কাজী ফেষ্ঠত্ব রতযাশা 

আটি পে কাম-ইলাস্ট্রাটি 
1719404420 prottashabsri@gmail.com 

 


