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বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপ ােরশন (িবএিডিস) 
আইিস  সল, মিনটিরং িবভাগ 

 
দা িরক ই- মইল কানার তািলকা 

 
          ( জ তার মা সাের নয়) 
 

.নং পদবী দা িরক ই- মইল কানা পাসওয়াড 

1. চয়ার ান, িবএিডিস chairman@badc.gov.bd  
2. সদ  পিরচালক (সার ব াপনা) mdfertilizer@badc.gov.bd  
3. সদ  পিরচালক ( েসচ mdirrigation@badc.gov.bd  
4. সদ  পিরচালক (অথ) mdfinance@badc.gov.bd  
5. সদ  পিরচালক (বীজ ও উ ান) mdseed@badc.gov.bd  
6. সিচব secretary@badc.gov.bd  
7. িনয় ক (িহসাব পরী ণ) controller_audit@badc.gov.bd  
8. মহা ব াপক (অথ) gmfinance@badc.gov.bd  
9. িহসাব িনয় ক  controller_accounts@badc.gov.bd  
10. মহা ব াপক ( য়) gmpurchase@badc.gov.bd  
11. মহা ব াপক (তদ ) gminquiry@badc.gov.bd  
12. ধান (মিনটিরং) chiefmonitoring@badc.gov.bd  
13. ধান (পিরক না) chiefplanning@badc.gov.bd  
14. মহা ব াপক (বীজ) gmseed@badc.gov.bd  
15. মহা ব াপক (পাট বীজ) gmjuteseed@badc.gov.bd  
16. মহা ব াপক (উ ান) gmhorticulture@badc.gov.bd  
17. মহা ব াপক (এএসিস) gmasc@badc.gov.bd  
18. মহা ব াপক (সার ব াপনা) gmfertilizer@badc.gov.bd  
19. ধান েকৗশলী ( েসচ) chiefengineer_mi@badc.gov.bd  
20. ধান েকৗশলী (িনম াণ) chiefengineer_const@badc.gov.bd  
21. ধান েকৗশলী (সওকা) chiefengineer_store@badc.gov.bd  
22. অিতির  মহা ব াপক (আ  বীজ)  addl.gm.cdpcrops@badc.gov.bd  
23. অিতির  মহা ব াপক ( বীজ িবতরণ) addl.gm.sd@badc.gov.bd  
24. অিতির  মহা ব াপক (বী স) addl.gm.spp@badc.gov.bd  
25. অিতির  মহা ব াপক (খামার) addl.gm.farm@badc.gov.bd  
26. অিতির  মহা ব াপক (ক. া.) addl.gm.cg@badc.gov.bd  
27. ধান িচিকৎসক chiefmedicalofficer@badc.gov.bd  
28.  সিচব (সও ) js_om@badc.gov.bd   
29. ব াপক (পিরবহন) managermovement@badc.gov.bd  
30. ব াপক ( য়) managerpurchase@badc.gov.bd  
31.  সিচব (িনওক) recruitment_welfare@badc.gov.bd   
32.  সিচব (সং াপন) establishment@badc.gov.bd  
33.  সিচব (সা.প.) js_cs@badc.gov.bd  
34. জনসংেযাগ কম কতা pro@badc.gov.bd  
35. পিরচালক (ডাল ও তল বীজ) jd.po@badc.gov.bd  
36. উপ ধান েকৗশলী (জওঅ) dce.si@badc.gov.bd  
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37. উপ ধান েকৗশলী (িম ) dce.mishu@badc.gov.bd  
38. কি উটার া ামার programmer@badc.gov.bd  
39. উপসিচব (আইন) dslaw@badc.gov.bd  
40. উপসিচব (সম য়)  ds_coordination@badc.gov.bd  
41. ই-িজিপ এডিমন সং া  dm_purchase@badc.gov.bd  
42. সহ. া ামার (আইিস  সল) ap@badc.gov.bd  
43. সহ. ব াপক ( য়) ampurchase@badc.gov.bd  
44. িবএিডিস ইনফরেমশন সং া  info@badc.gov.bd  
45. িবএিডিস Domain নম সং া  mustaq@badc.gov.bd  
46. আইিস  সল ictcell@badc.gov.bd  
47. ইেনােভশন আইিডয়া সং া  innovationidea@badc.gov.bd  

 


