শেরেবাাংলা কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যারিাষিরয়েন
কার্যষনবযাহী পষেিদ্ ২০১৭-২০১৮-২০১৯
শেরেবাাংলা কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয়
শেরেবাাংলা নগে, ঢাকা-১২০৭।

শেরেবাাংলা কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যারিাষিরয়েন-এে কার্যষনবযাহী পষেিরদ্ে প্রথম িভায় অ্যালামনাই অ্যারিাষিরয়েন-এে কার্যাবলী
িুষ্ঠুভারব িম্পাদ্রনে জনয উপ-কষমষি গঠন কো হয়।

১। গঠনতন্ত্র িাংরোধন ও পষেমাজযন উপ-কষমষি:
ক্র: নাং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬

নাম
কৃষিষবদ্ এম
আষমনুল ইিলাম
কৃষিষবদ্ মাহমুদ্
শহারিন
কৃষিষবদ্ শমাোঃ নুরুল
ইিলাম
কৃষিষবদ্ এি
তািারেক আহরমদ্
কৃষিষবদ্ শমাহাম্মদ্
শমািাজ্জল শহারিন
কৃষিষবদ্ ি. ষজ এম
িারুক িন

০৭

কৃষিষবদ্ এ শক এম
ইউিুি হারুন

০৮

কৃষিষবদ্ ি. আরয়ো
আক্তাে আঁষখ
কৃষিষবদ্ প্ররিিে ি.
শমাোঃ িেহাদ্ শহারিন

০৯

অ্ষিরিে ষঠকানা

শমাবাইল

ইরমইল নাং

উপমা নীি িযােন ষল.,
ষিওএইচএি, ষমেপুে, ঢাকা
েেীি মহল, ৪৪/এি, হাজী
আব্দুল হাই শোি, ষিগাতলা,
ঢাকা
অ্ষতষেক্ত িষচব, জনষনোপত্তা
ষবভাগ, স্বোষ্ট্র মন্ত্রণালয়
অ্ষতষেক্ত পষেচালক, প্রষেক্ষণ
উইাং
ষিএই,খামােবাড়ী, ঢাকা
অ্ধযক্ষ, এষিআই, ঢাকা

০১৭৮১০০৪৪৪৪

upomaknitfashion@gmail.com

কষমষিরত
অ্বস্থান
আহবায়ক

০১৭১৫২৯৭৮৩৪

mahmood1945bd@gmail.com

িদ্িয

০১৭০৯৪৫৪৬৪৭

nurul4185@gmail.com

িদ্িয

০১৭১১৫৪৬৬৪০

tasaddeque_dae@yahoo.com

িদ্িয

০১৭১২১১১২৩৬

mofazzalhossain87@yahoo.com

িদ্িয

উপিষচব, স্থানীয় িেকাে
ষবভাগ, স্থানীয় িেকাে, পল্লী
উন্নয়ন ও িমবায় মন্ত্রণালয়
উপ-পষেচালক
(বীজ
ষবপণন), ষবএষিষি, ঢাকা
অ্ঞ্চল, ঢাকা
িহরর্াগী অ্ধযাপক, কীিতত্ত্ব
ষবভাগ, শেকৃষব, ঢাকা
এররািরেষি এন্ড
এনভায়েনরমন্টাল িারয়ন্স
ষবভাগ, শেকৃষব, ঢাকা

০১৭১১১৯৬৬৪৯

drgmfaruk@gmail.com

িদ্িয

০১৭১১০৪২৪৯৩

yousofharan@hotmail.com

িদ্িয

০১৭১১৯৮৬২৯৩

ayesha_sauento@yahoo.com

িদ্িয

০১৬৭৭২৯৯২৪২

forhadsau@gmail.com

িদ্িযিষচব

২। শিষমনাে উপ-কষমষি:
ক্র:
নাং
০১
০২

1

নাম

অ্ষিরিে ষঠকানা

শমাবাইল

ইরমইল নাং

কৃষিষবদ্ আবু ওয়ালী োগীব
হািান
কৃষিষবদ্ প্ররিিে ি. শমাোঃ
েষিকুল ইিলাম

অ্ষতষেক্ত পষেচালক,
ষিএই,খামােবাড়ী, ঢাকা
প্ররিিে, উষিদ্ শোগতত্ব
ষবভাগ, শেকৃষব, ঢাকা

০১৭১১২২৪৫৭৩

কষমষিরত
অ্বস্থান
আহবায়ক

০১৭১১৯৩৭৯০২

িদ্িয

শেরেবাাংলা কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যারিাষিরয়েন -এে উপ-কষমষি

০৩

০৫

কৃষিষবদ্ প্ররিিে ি. শমাোঃ
েজ্জব আলী
কৃষিষবদ্ মুকছুদ্ আলম খান
মুকুি
কৃষিষবদ্ ি. ষবলষকি শবগম

০৬

কৃষিষবদ্ ি. িাইিুল ইিলাম

০৭

কৃষিষবদ্ শমাোঃ শতািারয়ল
শহারিন

০৮

কৃষিষবদ্ ি. শমাোঃ তািষদ্কুে
েহমান িরনি

০৪

প্ররিিে, কীিতত্ত্ব ষবভাগ
শেকৃষব, ঢাকা
শিপুষি ষিরেক্টে,
ষবএষিষি, ঢাকা
শিপুষি শিরক্রিােী ,
জনপ্রোিন মন্ত্রণালয়,
ঢাকা
িহরর্াগী অ্ধযাপক
মৃষত্তকা ষবজ্ঞান ষবভাগ,
শেকৃষব, ঢাকা
িহকােী অ্ধযাপক
এষরকালচাোল শবািানী
ষবভাগ, শেকৃষব, ঢাকা
উপ-পষেচালক (িদ্ে
দ্প্তে), তুলা উন্নয়ন শবািয,
খামােবাড়ী ঢাকা

০১৬৮৮৬৪৭১৭২

িদ্িয

০১৫৫২৪৭০৮১১

িদ্িয

০১৯১১৪৪৪৩৩১

িদ্িয

০১৭৩১২১৪৯২৪

িদ্িয

০১৭২১১২৩৭৯৫

িদ্িয

০১৭১২৮৩৭৭২০

িদ্িয

নাম

অ্ষিরিে ষঠকানা

শমাবাইল

ইরমইল নাং

কৃষিষবদ্ এি তািারেক
আহরমদ্

অ্ষতষেক্ত পষেচালক,
প্রষেক্ষণ উইাং
ষিএই,খামােবাড়ী, ঢাকা
িহরর্াগী অ্ধযাপক
এষরকালচাোল শবািানী
ষবভাগ, শেকৃষব, ঢাকা
িহরর্াগী অ্ধযাপক
কীিতত্ত্ব ষবভাগ, শেকৃষব,
ঢাকা
িহকােী অ্ধযাপক
কীিতত্ত্ব ষবভাগ, শেকৃষব,
ঢাকা
িহকােী অ্ধযাপক
উদ্যানতত্ত্ব ষবভাগ,
শেকৃষব, ঢাকা
িহকােী অ্ধযাপক
কৃষি েিায়ন ষবভাগ,
শেকৃষব, ঢাকা
িহকােী অ্ধযাপক
প্রাণ েিায়ন ষবভাগ,
শেকৃষব, ঢাকা
এররািরেষি এন্ড
এনভায়েনরমন্টাল
িারয়ন্স ষবভাগ, শেকৃষব,
ঢাকা

০১৭১১৫৪৬৬৪০

tasaddeque_dae@yahoo.com

৩। প্রচাে ও প্রকােনা উপ-কষমষি:
ক্র:
নাং
০১

2

০২

কৃষিষবদ্ ি. কামরুন্নাহাে

০৩

কৃষিষবদ্ ি. আরয়ো আক্তাে
আঁষখ

০৪

কৃষিষবদ্ রুহুল আষমন

০৫

কৃষিষবদ্ শমাোঃ দুলাল িেকাে

০৬

কৃষিষবদ্ আব্দুল কাইয়ুম

০৭

কৃষিষবদ্ শমাোঃ আষেিুল ইিলাম

০৮

কৃষিষবদ্ প্ররিিে ি. শমাোঃ
িেহাদ্ শহারিন

কষমষিরত
অ্বস্থান
আহবায়ক
িদ্িয

০১৭১১৯৮৬২৯৩

িদ্িয

০১৯১৪৪২৬১৩০

িদ্িয

০১৬১৮১৮৪৭৭৩

িদ্িয

০১৭২৩০৪৯১৯০

িদ্িয

০১৬৭৬৩৪৯২৮৫

িদ্িয

০১৬৭৭২৯৯২৪২

িদ্িযিষচব

শেরেবাাংলা কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যারিাষিরয়েন -এে উপ-কষমষি

৪। িাাংস্কৃষতক উপ-কষমষি:
ক্র:
নাং
০১

নাম

অ্ষিরিে ষঠকানা

শমাবাইল

ইরমইল নাং

কৃষিষবদ্ কাজী আিজাল
শহারিন

উপ-পষেচালক
ষি.এ.ই, খামােবাষড়,
ঢাকা
শকৌষলতত্ত্ব ও উষিদ্
প্রজনন ষবভাগ, শেকৃষব,
ঢাকা
শকৌষলতত্ত্ব ও উষিদ্
প্রজনন ষবভাগ, শেকৃষব,
ঢাকা
কৃষি বনায়ন ও পষেরবে
ষবজ্ঞান ষবভাগ, শেকৃষব,
ঢাকা
িহকােী অ্ধযাপক
উদ্যানতত্ত্ব ষবভাগ,
শেকৃষব, ঢাকা
িহকােী অ্ধযাপক
কৃষি েিায়ন ষবভাগ,
শেকৃষব, ঢাকা
কৃষি বনায়ন ও পষেরবে
ষবজ্ঞান ষবভাগ, শেকৃষব,
ঢাকা
িহকােী শেষজিাে
পষেিদ্ োখা, শেষজিাে
অ্ষিি
শেকষব, ঢাকা
িহকােী পষেচালক
শেকৃষব, ঢাকা

০১৫৩১৪৬৭০৬৪

peacebeonthee@yahoo.com

অ্ষিরিে ষঠকানা

শমাবাইল

উপমা নীি িযােন ষল.,
ষিওএইচএি, ষমেপুে,
ঢাকা
কীিতত্ত্ব ষবভাগ, শেকৃষব,
ঢাকা
উষিদ্ শোগতত্ত্ব ষবভাগ,
শেকষব, ঢাকা
কৃষি বনায়ন ও পষেরবে
ষবজ্ঞান ষবভাগ, শেকৃষব,
ঢাকা
িহকােী অ্ধযাপক
এষরকালচাোল শবািানী
ষবভাগ, শেকৃষব, ঢাকা

০১৭৮১০০৪৪৪৪

০২

কৃষিষবদ্ প্ররিিে ি. শমাোঃ
িরোয়াে শহারিন

০৩

কৃষিষবদ্ প্ররিিে ি. নাষহদ্
শজবা

০৪

কৃষিষবদ্ ি. শজাবারয়ে-আলমাহমুদ্

০৫

কৃষিষবদ্ খায়রুল কষবে

০৬

কৃষিষবদ্ আব্দুল কাউয়ুম

০৭

কৃষিষবদ্ শমাোঃ েেীিুল ইিলাম

০৮

কৃষিষবদ্ আলীউল আলম
(িুরয়ল)

০৯

কৃষিষবদ্ শমাোঃ শমাোেি
শহারিন

কষমষিরত
অ্বস্থান
আহবায়ক

০১৫৫২৪৯৯১৬৯

িদ্িয

০১৯১৩০৯১৭৭২

িদ্িয

০১৭৭১৬০৬৭৩৫

িদ্িয

০১৯১৩৯১৯৬৬৩

িদ্িয

০১৭২৩০৪৯১৯০

িদ্িয

০১৫১১০২৭৭৭৭

িদ্িয

০১৯১৯০৩৭০৬০

িদ্িয

০১৭১১৭৩২৬১৪

িদ্িযিষচব

৫। িমাজকলযাণ উপ-কষমষি:
ক্র: নাং
০১

3

নাম
কৃষিষবদ্ এম আষমনুল
ইিলাম

০২

কৃষিষবদ্ ি. শমাহাম্মদ্ আলী

০৩
০৪

কৃষিষবদ্ প্ররিিে ি.
িালাহউষেন মাহমুদ্ শচৌধুেী
কৃষিষবদ্ ি. নাজমুন নাহাে

০৫

কৃষিষবদ্ ইষলয়াি শহারিন

ইরমইল নাং
upomaknitfashion@gmail.co
m

কষমষিরত
অ্বস্থান
আহবায়ক

০১৭১১৬০৬৪৪৫

িদ্িয

০১৭১৩৩৮২৫৮৮

িদ্িয

০১৭১২৭০০১৮৬

িদ্িয

০১৭৪৭৮৬৫৪৫০

িদ্িয

শেরেবাাংলা কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যারিাষিরয়েন -এে উপ-কষমষি

4

০৬

ষজয়াউল হািান জুরয়ল

০৭

শমাোঃ নুে ইিলাম

০৮

শমাোঃ জাষহদ্ খান (জষন)

০৯

কৃষিষবদ্ এ শক এম ইউিুি
হারুন

িহকােী শেষজিাে
শেকৃষব, ঢাকা
িহকােী শেষজিাে
শেকৃষব, ঢাকা
িহকােী পেীক্ষা ষনয়ন্ত্রক
পেীক্ষা োখা, শেকৃষব,
ঢাকা
উপ-পষেচালক
(বীজ ষবপণন), ষবএষিষি,
ঢাকা অ্ঞ্চল, ঢাকা

িদ্িয
িদ্িয
০১৬৭৩৯৮৬৯১৮
০১৭১১০৪২৪৯৩
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