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মহাপিরচালক মেহাদেয়র দ র 
 

1 

 

নাম ড. এম িমজা র রহমান মাবাইল 01704833995 

পদিব মহাপিরচালক ফান (অিফস) Ext -৩০১ 

অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল dg@bard.gov.bd ফ া  +৮৮০৮১৬৮৪০৬ 

      
২ 

 

নাম জনাব আনাস আল ইসলাম মাবাইল ০১৬৭৩০২২১১০ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩58 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল anas@bard.gov.bd ফ া   

 
শাসন িবভাগ 

১ 

 

নাম ড. কাম ল আহসান মাবাইল ০১৭১৮৫৭২০৩৩ 

পদিব পিরচালক ফান (অিফস) Ext -৩০৩ 

অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল diradmin@bard.gov.bd, 
kamrul_61@yahoo.com 

ফ া  ০০৮৮-০৮১-৬৮৪০৬ 

      

২ 

 

নাম জনাব মাঃ আব ল কিরম মাবাইল ০১৮১৬-১৭৭২০২ 
পদিব  পিরচালক ফান (অিফস) Ext -৩১২ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল karim@bard.gov.bd, 
bardkarim@yahoo.com 

ফ া   

      

৩ 

 

নাম শখ মা র রহমান মাবাইল ০১৭১৪২০৭০৩০ 
পদিব  পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩২৬ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল skmasud@bard.gov.bd, 
mashudur.rahmanbard@gmail.com ফ া   

      

৪ 

 

নাম কাজী সািনয়া রহমান মাবাইল ০১৭১১-১৪৭৫০২ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস) Ext -৩২৫ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল sonia@bard.gov.bd, 
sonia_bard@yahoo.com ফ া   

      

৫ নাম জনাব মাঃ নাজ ল কবীর মাবাইল ০১৫৫৩২৫২০৮৩ 
পদিব সহকারী েকৗশলী ফান (অিফস) Ext -৩৬০ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  
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ই- মইল asstteng@bard.gov.bd, 
nazmul@yahoo.com ফ া   

      

৬ 

 

নাম বগম শারিমন শাহিরয়া মাবাইল ০১৭১৭৩৮৯০৭৬ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext -৩৫৭ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল sharmin@bard.gov.bd, 
s_shahria@yahoo.com 

ফ া  
 

 

      

৭ 

 

নাম কাজী ফেয়জ আহেমদ মাবাইল ০১৭২৪৮১৩৬৮৮ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext -৩৮৬ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল foyez@bard.gov.bd, 
k.foyez@gmail.com ফ া   

      

৮ 

 

নাম জনাব মাঃ সােলহ আহেমদ মাবাইল ০১৬৮০৬২১৬০০ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext -৩৫৫ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল saleh@bard.gov.bd, 
salahuddinsust@gmail.com 

ফ া   

      

৯ 

 

নাম জনাব আব া-আল-মা ন মাবাইল ০১৭১৫৭১০৩৬৭ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext -৩৫৬ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল almamun@bard.gov.bd, 
riaddu28@yahoo.com ফ া   

      

১০ 

 

নাম জনাব ফা ক হােসন মাবাইল ০১৯২২১২৮৫৯৫ 
পদিব সহকারী পিরচালক ( ীড়া) ফান (অিফস) Ext -৩৫৪ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল faruk@bard.gov.bd, 
hossain.faruk8795@gmail.com ফ া   

      
 

ক  িবভাগ 
১ 

 

নাম জনাব মা. িমজা র রহমান মাবাইল ০১৮১৯৪৮৯৮৮৭ 
পদিব পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩০৪ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল dirproject@bard.gov.bd, 
mizanbard@yahoo.com ফ া  ৮৮-০৮১-৬৮৪০৬ 

      
২ 

 

নাম জনাব আব াহ আল মা ন মাবাইল ০১৭১৬-৮৪৮৯১০ 
পদিব -পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩১৪ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল mamun@bard.gov.bd, 
mamunbard@gmail.com 

মাবাইল ০১৭১৬-৮৪৮৯১০ 
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৩ 

 

নাম জনাব মাঃ তানভীর আহেমদ মাবাইল ০১৭৪২২২৯৮২১ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৩০ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল tanvir@bard.gov.bd, 
tanvir4344@yahoo.com 

ফ া   

      
৪ 

 

নাম জনাব মাঃ বা  হােসন মাবাইল ০১৭৪৭৪৮২৬৪৫ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩38 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল babu@bard.gov.bd, 
babuhossain.bsmrau@gmail.com 

ফ া   

 
গেবষণা িবভাগ 
১ 

 

নাম জনাব মা. সিফ ল ইসলাম মাবাইল ০১৭১৫-১৭২৪৩০ 
পদিব পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩০৬ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল dirresearch@bard.gov.bd, 
shafiqbard@gmail.com 

ফ া  ০৮১-৬৮৪০৬ 

      
২ 

 

নাম জনাব নওয়াজ আহমদ চৗ রী মাবাইল ০১৮১৬-২৩৮৬৯৮ 
পদিব  পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩১৬ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল newaz@bard.gov.bd, 
newazctg@gmail.com 

ফ া   

      
৩ 

 

নাম জনাব জানােয়দ রিহম মাবাইল ০১৭২৬৯৯৪৭৯৯ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩২৯ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল junaed@bard.gov.bd, 
junaed_bard@yahoo.com 

ফ া   

      
৪ 

 

নাম বগম রািখ ন ী মাবাইল ০১৮১৩৫০১৩১৬ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৫৯ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল rakhi@bard.gov.bd, 
rakhi.nandi@yahoo.com 

ফ া   

      
 

িশ ণ িবভাগ 
১ 

 

নাম জনাব িমলন কাি  ভ াচা  মাবাইল ০১৭১৬৭৫২২১৫ 
পদিব পিরচালক (ভার া ) ফান (অিফস) Ext-৩০৫ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল dirtraining@bard.gov.bd, 
milankantibard@yahoo.com 

ফ া   
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২ 

 

নাম ড. মাঃ কাম ল হাসান মাবাইল ০১৫৫২-৩৩৮১৫৬ 
পদিব  পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩১৫ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল khasan@bard.gov.bd, 
kamrulhasansocial@gmail.com 

ফ া   

      
৩ 

 

নাম জনাব সালাহ উি ন ইবেন সাঈদ মাবাইল ০১৭১২-১৩৩৩৪৪ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩২৭ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল syed@bard.gov.bd, 
syed_bard@yahoo.com 

ফ া   

      
৪ 

 

নাম ডাঃ িবমল চ  কমকার মাবাইল ০১৭১৭-৬৩৮১০৪ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৪০ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল bimal@bard.gov.bd, 
karnakarbc.vet@gmail.com 

ফ া   

প ী সমাজত  ও জনিমিত িবভাগ 
১ 

 

নাম জনাব আ ল কালাম আজাদ মাবাইল ০১৭১২৫১৪১০০ 
পদিব পিরচালক (ভার া ) ফান (অিফস) Ext-৩১১ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল dirruralsociology@bard.gov.bd, 
kalamazad12@yahoo.com 

ফ া   

      
২ 

 

নাম বগম নািছমা আ ার মাবাইল ০১৮১৯-১৫২১৬৯ 
পদিব  পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৪৬ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল nasima@bard.gov.bd, 
nasimanarsingdi@yahoo.com 

ফ া   

      

৩ 

 

নাম বগম ফিরদা ইয়াসিমন মাবাইল ০১৭২৫৮০০৪৩৫ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৪4 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল farida@bard.gov.bd, 
foridayeasmin7777@gmail.com 

ফ া   

প ী অথনীিত িবভাগ 
১ 

 

নাম ড. মা. শিফ ল ইসলাম মাবাইল ০১৭১১৪৮১৫৫০ 
পদিব পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩০৭ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল dirruraleco@bard.gov.bd, 
dshafiqul@gmail.com 

ফ া  +৮৮-০৮১-৬৮৪০৬ 

      
২ নাম ড. মাঃ িমজা র রহমান মাবাইল ০১৭১৮-৩৭১৮৮৯ 

পদিব  পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩১৯ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  
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ই- মইল mizan@bard.gov.bd, 
mizanbard@gmail.com 

ফ া   

   
 
 

  

৩ 

 

নাম ড. িজ র রহমান পল মাবাইল ০১৭১২৫৭৪০৯০ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৫২ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল jillur@bard.gov.bd, 
paul82s@yahoo.com 

ফ া   

      
৪ 

 

নাম জনাব মাঃ শরী র রহমান মাবাইল ০১৭২১৫৯৭৬৬৭ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৪৭ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল sharifur@bard.gov.bd, 
sharifur2@gmail.com 

ফ া   

      
প ী িশ া িবভাগ 
১ 

 

নাম ড. মা ল হক চৗ রী মাবাইল ০১৮১৯৩৩৩৪২৮ 
পদিব পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩০৮ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল dirruraledu@bard.gov.bd, 
chowdhury62@yahoo.com 

ফ া   

      
২ 

 

নাম জনাব মাঃ আব ল মা ান মাবাইল ০১৭১১-২৩৬৪৯২ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৫৩ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল mannan@bard.gov.bd, 
mannanlt@gmail.com 

ফ া   

      
৩ 

 

নাম বগম আফরীন খান মাবাইল ০১৭১৭-১৮৭৭০৬ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৪১ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল afrin@bard.gov.bd, 
afrinbard@gmail.com 

ফ া   

      

প ী শাসন ও ানীয় সরকার িবভাগ 
১ 

 

নাম জনাব মাঃ আব ল কােদর মাবাইল ০১৭১১-১১১৭৮২ 
পদিব পিরচালক (ভার া ) ফান (অিফস) Ext-৩১০ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল dirruraladmin@bard.gov.bd, 
quader.bard@gmail.com 

ফ া   

      
২ নাম জনাব র ন মার হ মাবাইল ০১৮১৮-০৪৬০৫৩ 

পদিব  পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩১৭ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  
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ই- মইল ranjan@bard.gov.bd, 
rkrguha@gmail.com 

ফ া  ০৮১-৬৮৪০৬ 

  
 

 
 
 

  

৩ 

 

নাম বগম ফৗিজয়া নাসিরন লতানা মাবাইল ০১৭৫৪৮২৫১৮৬ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩২২ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল fouzia@bard.gov.bd, 
fouzia_nasreen@yahoo.com 

ফ া   

      

4 

 

নাম বগম আযমা মাহ দা মাবাইল ০১৮১৭-০৬৫১৯০ 
পদিব সহকারী পিরচালক  ফান (অিফস) Ext-348 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল azma@bard.gov.bd, 
azma.bard@gmail.com 

ফ া   

 
িষ ও পিরেবশ িবভাগ 
 
১ 

 

নাম ড. এ. ক. শরীফউ াহ মাবাইল ০১৭১১২৩২৩৩৩ 
পদিব পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩০৯ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল diragriculture@bard.gov.bd, 
sharifullahak@yahoo.com 

ফ া   

      

২ 

 

নাম ড. িশিশর মার ী মাবাইল ০১৭১৪৪৫৯৩৮০ 
পদিব  পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৩৬ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল shishir@bard.gov.bd, 
skmbard@gmail.com 

ফ া   

      
৩ 

 

নাম জনাব মাহা দ আেনায়ার হােসন ঞঁা মাবাইল ০১৭১২-১৩৩৩৪৪ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৪৫ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল anwar@bard.gov.bd, 
hossainbard@gmail.com 

ফ া   

      
৪ 

 

নাম জনাব মাঃ িরয়াজ মাহ দ, মাবাইল ০১৭৩১৯২৮১১০ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৪২ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল reaz@bard.gov.bd, 
reazju.reaz@gmail.com 

ফ া   

      
৫ নাম জনাব কাম ল হাসান মাবাইল ০১৭১২৭০৫৫০৮ 

পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস) Ext-৩৯২ 
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  
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ই- মইল kamrul@bard.gov.bd, 
kh01712705508@gmail.com 

ফ া   

 

1 

 

নাম বগম আইরীন পারিভন মাবাইল ০১৭১২-২২২১০৮ 
পদিব  পিরচালক  ফান (অিফস)  
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল irin@bard.gov.bd, 
irin_bard@yahoo.com 

ফ া   

      
2 

 

নাম জনাব বনিজর আহেমদ মাবাইল ০১৭১২২২৬৬৮৩ 
পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস)  
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল benzir@bard.gov.bd, 
ahmed_benzir@yahoo.com 

ফ া   

      
3 

 

নাম জনাব আব াহ আল সাইন মাবাইল ০১৭১৫৩২০৭১৬ 
 পদিব উপ-পিরচালক ফান (অিফস)  
 অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  
 ই- মইল abdullah@bard.gov.bd, 

abdullah_blue@yahoo.co.uk 
ফ া   

      
4 

 

নাম বগম সাই ন নাহার মাবাইল ০১৮১৯-৫৪৬৮৩৯ 
পদিব সহকারী পিরচালক ফান (অিফস)  
অিফস বাড, িম া ফান (বাসা)  

ই- মইল saifun@bard.gov.bd 
sntinni@yahoo.com 

ফ া   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


