
 

দপ্তরেে নাম: প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তে 

ক্রণমক 

নং 
ইরনারেশন আইণিয়া/প্রকরেে নাম 

উদ্ভাবরকে নাম, পদণব, মমাবাইল নম্বে ও 

ইরমইল 
সংণিপ্ত ণববেি 

 ১. ই-মেরেণেনাণে সাণেিস: প্রাণিসম্পদ 

মসবা সহজীকেি 

ি. সসয়দ আলী আহসান  

সহকাণে পণেচালক (এল/আে)  

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তে, ঢাকা।  

মমাবাইল নং 01715-156911 

মগাপালগঞ্জ মজলাে কাণশয়ানী এবং 

গাজীপুে সদে উপরজলায় 

২. প্রান্তিক কৃষককর দ ারকগাড়ায় গাভী ও 

বকনার কৃন্তিম প্রজনন দেবা প্র ান 

ডা. দমাোঃ আবু োঈ  েরকার 

উপকজলা প্রান্তিেম্প  কম মকর্মা 

দগৌন্তরপুর, ময়মনন্তেিংহ 

মমাবাইল নং 01711-707710 

ময়মনন্তেিংহ দজলার দগৌন্তরপুর 

উপকজলা 

৩. 
দেলফ জ্যু গাইড 

ডা. দমাোঃ জন্তেম উন্তিন  

দডপুটি ন্তকউকরটর 
রিংপুর ন্তিন্তড়য়াখানা ও ণবরনাদন উদ্যান 

৪. তৃনমূল পর্ মাকয় টিকা প্র ান কমীর 

মাধ্যকম গবান্ত প্রান্তি ও হাঁে-মুরন্তগর টিকা 

প্র ান দেবােহজীকরি 

ডা. নূরুল্লাহ দমা. আহোন 

মজলা প্রাণিসম্পদ কম মকর্মা 

ফন্তর পুর 

মমাবাইল নং 01712-751816 

ফন্তর পুর ে র, ফন্তর পুর। 

৫. ন্তডন্তজটাল পদ্ধন্তর্ ব্যবহাকরর মাধ্যকম 

কৃন্তিম প্রজনন কার্ মক্রম েহন্তজকরি 

প্রকল্প 

িা. পলাশ েরকার 

দভকটন্তরনান্তর োজমন 

বাককরগঞ্জ, বন্তরশাল 

মমাবাইল নং 01721-010791 

বন্তরশাল মজলাে বাককরগঞ্জ উপকজলা 

৬. স্বাস্থ্ুেম্মর্ ও অন্তিক লাভজনক মািংে 

ও দুগ্ধ উৎপা ন 

ডা: দমাহাম্ম  দরয়াজ্যল হক 

দজলা প্রান্তিেম্প  কম মকর্মা 
িন্দনাইশ, িট্টগ্রাম 

৭. 

প্রান্তিেম্প  দেবা দকন্দ্র 

জনাব দমাোঃ আবুল কালাম আজা  

েহকারী পন্তরিালক, েরকারী হাঁস্ম-মুরগী 

খামার, কুন্তমল্লা, 01716-

474944, 

ulosadardls@gmail.com 

 

৮. তৃিমূল পর্ মাকয় গবান্ত প্রান্তি পালন ও গরু 

দমাটার্াজাকরি প্রন্তশক্ষি ও ঔষি 

েরবরাহ 

ডাোঃফারহানা জাহান 

থানা প্রান্তিেম্প  কম মকর্মা, ঢাকা দমকরা, 

ঢাকা। 01734-049681 

তৃিমূল পর্ মাকয় গবান্ত প্রান্তি পালন ও গরু 

দমাটার্াজাকরি প্রন্তশক্ষি ও ঔষি 

েরবরাহ 

৯. 
গ্রাম ন্তভন্তিক গবান্ত পশু ও হাঁে-মুরন্তগর 

দরাগ প্রন্তর্করাি ও ন্তিন্তকৎো দেবায় 

প্রন্তিেম্প  দেবা কুাম্প  

ডা. দমাোঃ আব্দুল মন্তজ  

েহকারী পন্তরিালক, উপপন্তরিালককর 

 প্তর, রিংপুর, 01712-021720, 

maz_id10@yahoo.com 

গ্রাম ন্তভন্তিক গবান্ত পশু ও হাঁে-মুরন্তগর 

দরাগ প্রন্তর্করাি ও ন্তিন্তকৎো দেবায় 

প্রন্তিেম্প  দেবা কুাম্প  

১০. 
প্রান্তিেম্পক র দটকেই উন্নয়ন এবিং 

র্থ্যকেবা 

 

ডা. দমাোঃ দমাখকলছুর রহমান 

ন্তভএে, দজলা প্রান্তি হােপার্াল 

গাজীপুর, 

muklesdls@gmail.com 

প্রান্তিেম্পক র দটকেই উন্নয়ন এবিং 

র্থ্যকেবা 

 

১১. খামার দরন্তজকেশকনর মাধ্যকম 

প্রান্তিেম্পক র দেবা প্র ান 

ডা।কমাোঃ রন্তফকুল ইেলাম 

ইউএলও ও ন্তডন্তপন্তড 

প্রান্তিেম্প  অন্তি প্তর, ফাম মকগট, ঢাকা। 

০১৭১২১৬৪৯৬১, 

rislamdls,gmail.com 

ম্যানুকয়ল/ ন্তডন্তজটাল খামার 

দরন্তজকেশন  করা হকব । 

প্রান্তিেম্পক র দেবা প্র ান এবিং 

খামার েমূকহর দগাবর/মল ব্যবস্থ্াপনা 

করা হকব। 

 


