
(খ) দািয় া  কম কতাঃ ত  অব করণ নীিত বা বায়েনর জ  এবং ত  অিধকার আইন অ যায়ী ত  
সরবরােহর জ  বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপ ােরশন এর ধান কায ালয়, িবভাগীয় কায ালয়, িত  সমি ত জলা 
কায ালয় ও উপেজলা কায ালেয়র দািয় া  কম কতােদর পদবী ও কানাঃ 
 

িমক 
নং 

সদর দ র ত  দান ইউিনেটর দািয় া  কম কতা  অিফেসর নাম ও কানা 

০১. জনাব মাঃ ফরেদৗস রহমান 
মহা ব াপক (তদ ), 
তদ  িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা 
০১৯৯৮৭৭০০১০ 
৯৫৫২৭৭৪ 
ফ া : ৯৫৫১৫৫১ 

িবএিডিস, িষ ভবন, ৪৯-৫১, িদল শা বা/এ,  
ঢাকা-১০০০ 

 
িমক 
নং 

সদর দ র ত  দান ইউিনেটর িবক  দািয় া  কম কতা   অিফেসর নাম ও কানা 

০১. জনাব মাঃ লিফকার আলী 
জনসংেযাগ কম কতা  
জনসংেযাগ িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা 
০১৯৯৮৭৭০০২৯ 
৯৫৫২২৫৬ 

িবএিডিস, িষ ভবন, ৪৯-৫১, িদল শা বা/এ,     ঢাকা-
১০০০ 

 
িবভােগর 

নাম 
ত  দান 

ইউিনট/দ ের
র নাম 

জলার নাম ত  দান ইউিনট/দ েরর নাম উপেজলার 
নাম 

ত  দান ইউিনট/দ েরর নাম 

ঢাকা 
িবভাগ 

জনাব মাঃ 
আব ল 
কিরম, 
অিতির  

ধান 
েকৗশলী 

( েসচ), 
ব া ল, সচ 

ভবন, ঢাকা। 
০১৭১১৪৮৮২
৪৫ 
৯১১১৬৮৭ 

 ১। ঢাকা জনাব মাঃ জাফর উ াহ 
অিতির  ধান 

েকৗশলী ( েসচ), পি মা ল 
০১৭৪৪৯৩৬৮০০ 
৮১২৬০৭৬  

১। ঢাকা সদর জনাব আশরা ল ইসলাম মা া 
 পিরচালক (সার ব াপনা) 

০১৮১৭০৭০৪৯৩ 
৫৮৬১০১৪২ 
 

 ২।িকেশারগ  জনাব িফেরাজ উি ন আহা দ  
 পিরচালক (সার) 

৬১৮৯৬ 
০১৭১৮২৩৯৯৯১ 

১। িকেশারগ  
সদর 

জনাব পংকজ কম কার 
ত াবধায়ক েকৗশলী ( েসচ) 
০১৭১২৭০৯৬৪০ 
৬১৭৯৮ 

৩। গাজী র জনাব ড. মাহা েব আলম 
পিরচালক (উ ান)  

কািশম র 
০১৭২৬২৬০৯২১ 
৯২৯৭৮০১ 

১। গাজী র 
সদর 

জনাব সয়দ কাম ল হক 
উপপিরচালক (আ  বীজ) 
০১৭১১৯৬৬০৪৯ 
৯২৯৭০১৮ 
 

 ৪। জামাল র জনাব জাহা ীর আলম 
 পিরচালক (সার)  

০১৮১৯০৬০২৯৪ 
৬৩২০২ 

১। জামাল র 
সদর 

জনাব মাঃ িরয়া ল ইসলাম  
উপপিরচালক (বীজ িবপণন) 
০১৭১১৯৪৩৮১৫ 
৬৩৬২২ 
 



  
৫। টা াইল 

 
জনাব মাঃ শামীম দাদ  
ত াবধায়ক েকৗশলী ( েসচ) 
৬২২৮৮        
০১৮৭৯৭৮৭৫৭৫ 
 

 
১। টা াইল 
সদর 
 
 
২। ম র 

 
জনাব মাঃ মেহদী হাসান  

 পিরচালক (সার) 
৬২৭৩১ 
০১৭১১১১৫৯৬৬ 
জনাব মাঃ শামীম দাদ  
অ  (িবএিডিস িশ ণ িত ান) 
০৯২২৮-৫৬০২৭  
০১৮৭৯৭৮৭৫৭৫ 
ইেমইল: 
shamimdad@ymail.c
om            

৬। নরিসংদী জনাব মাহ দা বগম 
উপপিরচালক (ডাল ও তল 
বীজ), বীজ ি য়াজাতকরণ 
ক  

০১৭১১২৩৮৮৫৪ 
৯৪৬২৬৬৫ 
 

১। নরিসংদী 
সদর 

জনাব ফয়সাল আহেমদ 
িনব াহী েকৗশলী ( েসচ) 
০১৭৬১৩১৫৩১৩ 

৭। নারায়নগ  সহকারী েকৗশলী ( েসচ), 
চাষাড়া 
৭৬৩৪০৯৪ 
 
 

১। নারায়নগ  
সদর 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
৭৬৭১১১০  
 

৮। ন েকানা জনাব মা: শিফ ল ইসলাম 
িনব াহী েকৗশলী ( েসচ), 
িবএিডিস কমে  
০১৮৩৭৪৪৫৫৯০ 
৬১৪৮৭ 
 

১। ন েকানা 
সদর 

জনাব মাঃ রজাউল কিরম    
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
উৎপাদন খামার) 
০১৭১৫১৯৮৭৩৪ 
৬০৪৪৫ 

 
৯। ফিরদ র জনাব এেকএম জাহা ীর আলম 

সরকার  
ত াবধায়ক েকৗশলী ( েসচ) 
ফিরদ র- গাপালগ  সমি ত 
সচ ক , সচ কমে  

হা কাি  
০১৭১৬৪৯০৬৩৬ 
৬৩৩৭২         

১। ফিরদ র 
সদর 

জনাব দবদাস সাহা   
পিরচালক (বীজ 

ি য়াজাতকরণ ক ), 
ডামারাকাি  

০১৭১২৩৬৮০৬৩ 
৬৩৪৩৫  
 

১০। 
ময়মনিসংহ 

জনাব ত মার কম কার 
পিরচালক (সার) 

০১৭১১২৮৮১০৪ 
৬৭৮৪৪ 

১। ময়মনিসংহ 
সদর 
 
 
 

জনাব হা দ বদ ল আলম 
ত াবধায়ক েকৗশলী( েসচ) 
৬৬৩০৯-৬১০৪৬  
০১১৭৮০৩৯২৯৩ 
 



 
২। াগাছা 

 
জনাব লায়লা আ ার 
ভার া  উপপিরচালক (উ ান),  

াগাছা  
০১৭১২৫৯৭৩৮২ 

 
১১। 
মাদারী র 

জনাব আ  নােছর 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ) 
০১৭১৮৩২৩৭০৪ 
৬১২০৪ 

  

১২। 
মািনকগ  

জনাব মা ার হােসন 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ), 
সার কমে  
০১০১৭৭৩০৯১৯৫৯ 
৭৭১১১৩৬ 

১। মািনকগ  
সদর 

জনাব আিসফ ইকবাল সাকীব 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন)  
৭৭১১৮১৭ 
০১৭১৮২৯৪৪৯৮ 

  ১৩। ীগ  জনাব মাঃ ল আিমন 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ), 
সদর রাড  
৭৬১০৩৩৮    
০১৭৪৬৪৭৫৬৩২ 

১। ি গ  
সদর 

জনাব মাঃ ল কিবর  
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
৭৬১২৪০২ 
০১৭১৬৩৮৯৭৫৯ 

১৪। রাজবাড়ী জনাব িন ন মার নি   
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন), উপেজলা কমে  
৬৫১৪১        
০১৭১৩৫১৫৫৭৮ 

 ১। পাংশা 
 
 
 

  

জনাব মা: রজাউল কিরম  
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (খামার) 
০১৭১২৭৫৩৯২৫ 

১৫। শর র জনাব মাঃ শােজ র রহমান 
উপপিরচালক (আ  ব জ), 
িবএিডিস, িহমাগার, সরীঘাট 
৬১১৩৯ 
০১৭১৫১৭৬৩৪৮ 
 
 

 ১। নকলা 
 

  
 
 
 
২। শর র 
সদর 

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িসিন: সহকারী পিরচালক   
বসরকারী পয ােয় বীজ উ য়ন ক  

০৯৩২৩-৭৫২১১ 
০১৭১৬৯১২৭৬৯ 
 
জনাব মাঃ আ  সাঈদ  
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন), রাতন স হা  
৬১৪৫১  
০১৯২১৫৫৮৭৫৭ 

১৬। গাপালগ
 

জনাব ণব মার দ  
সহকারী েকৗশলী 
( েসচ/এফিজআর), 
গাপালগ  জান 

৬৬৮৫২০৪ 
০১৭১৬৪৮৮৫৫৬ 

  

১৭। জনাব িরপা ইয়াসমীন   



শিরয়ত র িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন), শিরয়ত র 
০১৮১৫৮৮২০৯৯ 
 

 
িবভােগর 

নাম 
ত  দান 

ইউিনট/দ েরর নাম 
জলার নাম ত  দান ইউিনট/দ েরর নাম উপেজলার 

নাম 
ত  দান ইউিনট/দ েরর 

নাম 
রাজশাহী জনাব মাঃ মাফা ল 

হােসন 
 পিরচালক (বীিব), 

রাজশাহী সদর 
৭৬১৬২৪ 
০১৭৪৩৩৭৩৩৪৯ 
ফ া : ৭৬১৬২৪ 

১। িড় াম 
সদর 

জনাব মাঃ মাজহা ল ইসলাম 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
৬১৪৫১ 
০১৭১২৪২৪৮৫১ 

  

  ২। গাইবা া 
সদর 

জনাব িচ র ন রায় 
িনব াহী েকৗশলী ( েসচ) 
৫২২৩১ 
০১৭২২০৬৬১৭০ 
 

১। 
গাইবা া 
সদর 

জনাব মাঃ নাই ল আিরফ 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীজ িবপণন) 
০১৯২২৮০১৪৪৮ 
৬২৪৯৬  
 

  ৩। 
চ পাইনবাবগ

 

জনাব নাঈমা পারভীন 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
৫৫৬৪২  
০১৭২০১৯২৭৫৭ 

  

  ৪। জয় রহাট জনাব আ  জাফর মাহা দ 
নয়ামত উ াহ  

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িনপণন) 
৬২৮৫৩  
০১৭১৮৬৩৪২৫৩ 

১। 
জয় রহাট 
সদর  

জনাব এেকএম িজ াত র ল 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ) 
৬৩৫৭১  
০১৭৩১১৫০৯৭৬ 

  ৫। ঠা রগ ও জনাব উৎপল মার সাহা 
উপপিরচালক (আ  বীজ) 
৫৩৬৩৮  
০১৭১৫৭১৭৭২৫ 

১। 
ঠা রগ ও 
সদর 
 
 
২। পীরগ  
উপেজলা  

জনাব আওলাদ হাসান িসি কী 
উপপিরচালক (ক া  ায়াস) 
৫২০৪৩  
০১৭১৬৩৫০২০৩ 
 
২। মাঃ জাফ ল ইসলাম 
 সহকারী পিরচালক (ক া  

ায়াস) 
০১৭৯৬৬৬৬৬৪২ 

  ৬। িদনাজ র 
সদর 

জনাব মা: শিহ ল ইসলাম 
পিরচালক (পাট বীজ) 

৬৫১৯১        

১। 
িদনাজ র 
সদর 

জনাব মাঃ মাশাে র হােসন 
পিরচালক (বীজ 

ি য়াজাতকরণ ক ) 



০১৭১৩০২৭৮৮৯ ৬৫০৫৭  
০১৭১২২৩৫৬৮৫ 

  ৭। 
নীলফামারী 
সদর 

জনাব কমল কাি  বম ন 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(খামার) 
৬১৩১৪  
০১৭১৭১০১৮৭৬ 

১। ডামার জনাব মা: এনা ল হক 
উপপিরচালক (খামার) 
০১৭১৫০৩৪৮২৭ 

  ৮। নােটার 
সদর 

জনাব মাঃ শাহাদৎ হােসন 
িনব াহী েকৗশলী (পানািস ক ) 
(পাবনা, নােটার, িসরাজগ ) 
৬২৯৪৮  
০১৭১৬৮৩৬৪৮৫ 
 

১। 
বড়াই াম 

জনাব মাঃ িজয়াউল হক 
িসিনয়র সহকারী েকৗশলী 
(পানািস ক ) 
০১৭৩৭০৩৭৪৯০ 
০৭৭২৩-৫৬০২৭   
  

  ৯। নওগ  জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
(বীিব) 
৬৩১৪১  
০১৭৪৮৯০৩৬৪০ 

১। নওগ  
সদর 

সহকারী পিরচালক (ফাম াস 
সীড স ার) 
৬২৭০৮  
 

  ১০। প গড় জনাব মাঃ আ ল হাই 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
৬১৫০৬       
০১৭১২২৭৬১৭৭ 

  

  ১১। পাবনা জনাব মাঃ আ ল কালাম 
শাম ীন 

পিরচালক (বীজ 
ি য়াজাতকরণ ক ) 

৬৫৬৪৯ 
০১৭১৫১০৬৪৪০ 
 

১। পাবনা 
সদর 
 
 
 
 
 
২। 

জানগর 
 
 
৩। 
চাটেমাহর 
 
 
 
 
৪। ঈ রদী 
 
 

জনাব মাঃ বিদউল আলম 
সরকার 
ত াবধায়ক েকৗশলী 
( েসচ ও পানািস ক ) 
৬৬০৭২  
০১৬৭২৮৩৭৮৮৭ 
 
 
জনাব মা: আিত র রহমান 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ) 
০১৭২২৩৫১৭৬৮ 
 
জনাব মাঃ ফা ক আহে দ 
িসিনয়র সহকারী েকৗশলী 
( েসচ ও পানািস ক ) 
অ:দা: 
০৭৩২৪/৫৬১৫২ 
০১৯১৮৪০৭৭১৮ 
 
জনাব িমরা ল ইসলাম 



 
 
৫। স িথয়া 

সহকারী েকৗশলী ( েসচ) 
০৭৩২৬/৬৩২৬৪   
০১৭২৩৬১৯০৩৭ 
 
 

জনাব মাঃ ফারহানা আেরিফন 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ) 
০৭৩২৭/৫৬১৫০ 
০১৭২৩৯৮০৮৯ 

  ১২। 
লালমিনর 
হাট 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
৬৬০৪১ 
০১৭১৮৬৩২০০৩৩ 

  

  ১৩। ব ড়া জনাব মাঃ কিব ল হাসান 
পিরচালক (ক া  ায়াস) 

৬৭৮৩৬ 
০১৭১২৬৩৮৯২১ 

১। 
শাহজাহান
র 

জনাব এস এম শিহ ল আলম 
ত াবধায়ক েকৗশলী (সংর ণ 
ও কারখানা) অ:দা: 
৬৬৮১৩  
০১৭১১৯৫৫৯৯০ 

  ১৪। 
রাজশাহী 

জনাব মা: আিরফ হােসন খান 
পিরচালক (সার) অ:দা: 

৭৬০২৫৬ 
০১৭১২০৪০২৪৪ 

১। পবা জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম 
পিরচালক (উ ান) 

৭৬১৫৮৮  
০১৭১২০৯২০৪৬ 
ই- মইলঃ 
asrafulbadc@gmail.c
om 

  ১৫। রং র 
সদর 

জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন         
পিরচালক (সার) 

৬২৩০৯ 
০১৭১৫০৯৪৬৫৬ 

১। রং র 
সদর 

জনাব আ.ফ.ম. সাই ল ইসলাম 
পিরচালক (বীজ 

ি য়াজাতকরণ ক ) 
৬৩১৪০/৬৫৩৮৫ 
০১৯৯৮৭৭১৪১৪ 

  ১৬। 
িসরাজগ  

জনাব ড. রিফ ল ইসলাম 
পিরচালক (সার) 

৬২৬১৪ 
০১৫৫২৪৯২৫১১ 
 

১। 
িসরাজগ  
 
 
 
 
 
২। 
উ াপাড়া 
 
 
 
৩। রায়গ  
 

জনাব মাঃ মা দ আলম 
িনব াহী েকৗশলী ( েসচ ও 
পানািস ক ) 
৬২২৮৯  
০১৭১৭৫৪৯১৫১ 
 
 
জনাব মাঃ আশা ামান 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ)  
০৭৫২৯-৫৬৮৪৯  
০১৯৯৮৭৭২৩৭৫ 
 
জনাব ভাত সাহা      
সহকারী েকৗশলী ( েসচ) 



 
 
 
 
৪। 
কাজী র 

০৭৫২৬-৫৬১১৬    
০১৭৫৬৫৭৭৬৪১ 
 
 
জনাব ভাত সাহা 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ) 
অ: দা: 
০৭৫২৫-৫৬১৬৭   
০১৭৫৬৫৭৭৬৪১ 

 
 
 
িবভােগর 

নাম 
ত  দান 

ইউিনট/দ েরর নাম 
জলার নাম ত  দান ইউিনট/দ েরর 

নাম 
উপেজলার 

নাম 
ত  দান ইউিনট/দ েরর নাম 

চ াম জনাব মাঃ মিজ র 
রহমান 

পিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
বীজ ভবন, 
পাহাড়তলী, চ াম 
৬৫৯১৬০ 
০১৭১৬৪৭০৫৪৯ 

১। িম া জনাব ই াহীম হােসন 
পিরচালক (সার), 

জা ালীয়া 
৭৬০৩৫ 
০১৭১৬৯৭৯০৯৫ 

১। িম া 
সদর 
 
 
 
 
 
 
২। সদর 
দি ণ 

জনাব আন  চ  দাস 
পিরচালক (বীজ ি য়াজাতকরণ 

ক ), ধম র 
৬৫৫৭০  
০১৭১১১৬৩০২২ 
ই- মইলঃ 
spc.badc.comilla@gmail.com 
 
জনাব খান ফয়সাল আহেমদ 
ত াবধায়ক েকৗশলী ( েসচ) 
৬৯৫৭৯  
০১৭১২০১৮৪৮৪ 

  ২। ক বাজার জনাব ঠং  মারমা 
সহকারী পিরচালক অ:দা: 
(ক া  ায়াস), 
িঝলংজা 
৬৪২১৯      
০১৮৩৪২১৬৬৭৭ 
 

১। রা  সহকারী পিরচালক ( বসরকারী পয ায় 
বীজ উ য়ন ক ) 
০৩৪২৫৫৬০২৭  
 

  ৩। খাগড়াছিড় উপপিরচালক 
(এে াসািভ স িবভাগ, 
খ র বাগান) 

৬১৭১৫ 

১। খাগড়াছিড় 
সদর 

সহকারী েকৗশলী ( েসচ) 
৬১৮৯৬  
 

  ৪। চ াম জনাব এ এস এম শিফ ল 
পিরচালক (সার) 

৭১২২৪৬ 
০১৬৭৩৬৩৯৮৬৯ 

১। পাহাড়তলী 
 
 
 
 
 

জনাব মাঃ ইি স িমঞা      
পিরচালক (বীজ ি য়াজাতকরণ 

ক ) অিত. দািয়  
৬৫৯০৫৯ 
০১৫৫৪৩৫৬৭৯৪ 
 



 
 
২। প য়া 

 
 
জনাব মাঃ ইি স িমঞা      

পিরচালক (উ ান) 
০৩০৩৫৫৬৩০২ 
০১৫৫৪৩৫৬৭৯৪ 

  ৫। চ দ র জনাব মাঃ ফখ ল 
ইসলাম চৗ রী 
উপপিরচালক (আ  বীজ), 
ন ন বাজার 
৬৩২৩২ 
০১৭১৫৮৫৯৯৭৭ 

১। চ দ র 
সদর 

জনাব মাঃ ফখ ল ইসলাম চৗ রী 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন) ইনচাজ 
৬৩৫০১       
০১৭১৫৮৫৯৯৭৭ 

  ৬। নায়াখালী জনাব সয়দ সােরায়ার 
জাহান 

পিরচালক (সার) 
৬১৮৩৩ 
০১৭১৫৩৪০৬২৯ 

১। নায়াখালী 
সদর 

জনাব মাঃ ল আলম 
উপপিরচালক (বীজ িবপণন) 
৬১৪৯৩  
০১৯৯৮৭৭১০৪৬ 

  ৭। ফনী জনাব সয়দ সােরায়ার 
জাহান 
উপপিরচালক (অিধক বীজ 
উৎপাদন ক ), মহীপাল 
৭৪৯৯০ 
০১৭১৫৩৪০৬২৯ 

১। ফনী সদর জনাব আ  সািয়দ মাহা দ হাসান 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (খামার), 
প চগািছয়া 
৭৪২৫৮  
০১৭১২৭৭৫৩৪০ 

  ৮। 
া ণবািড়য়া 

জনাব মা: ওবােয়দ 
হােসন 
ক  পিরচালক (আ গ  

পলাশ এে াইিরেগশন 
ক ) 

৬৩২৬২ 
০১৭১১৯০০২৬০ 

১। 
া ণবািড়য়া 

সদর 

জনাব মাঃ লা র রহমান 
উপপিরচালক (ক া  ায়াস), চাষী 
ভবন, িসমরাইল কাি  
৯৪৬২৬৬৫  
০১৭১১৫৭৪৯১৫ 
 

  ৯। বা রবান জনাব দীপক মার দাস 
উপপিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
৬২৩৭৪ 
০১৮১৬৫১৮৫০৪ 

১। লামা জনাব মাঃ মাহ র রহমান 
উপপিরচালক (এে াসািভ স িবভাগ) 
০১৭১৬৩৭৬৪২৮ 

  ১০। ল ী র জনাব মাঃ শরীফ উ া 
িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক (বীজ িবপণন) 
ভার া  
৬১০০৫ 
০১৮১৮৬৩৯৩৭৫ 

১। ল ী র 
সদর 

জনাব আ র রা াক 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ), 
বাগবাড়ী 
৬২৭৫৪  
০১৯৯৮৭৭২২০৩ 

  ১১। রা ামা  ক  পিরচালক (পাব ত  
চ াম সমি ত িষ 

১। রা ামা  
সদর 

জনাব িনম ল কাি  চাকমা 
উপপিরচালক (বীজ িবপণন), 



উ য়ন ক ) 
৬২১৯৩ 
 

ভদেভদী 
৬২২৪৬        
০১৭২০২৫১১২২ 

 
িবভােগর 

নাম 
ত  দান 

ইউিনট/দ েরর নাম 
জলার নাম ত  দান 

ইউিনট/দ েরর নাম 
উপেজলার 

নাম 
ত  দান ইউিনট/দ েরর নাম 

িসেলট জনাব পণিজত 
মার দব 

ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

( েসচ), 
শখঘাট, িসেলট 

সােকল 
৭২৮৮৫৪ 
০১৭১৭৪৩৭৪৩৮ 

১। িসেলট জনাব রবী  মার িসংহ 
 পিরচালক (সার), 

কদমতলী, ভদেভদী 
৭২৮৬৯২ 
০১৭১২৬৫১০১৫ 

১। িসেলট 
সদর 
 
 
 
 
 
২। দি ণ 

রমা 

জনাব মাঃ এনা ল হক 
উপপিরচালক (এে াসািভ স িবভাগ), 

মারগ ও 
৭১২৮২৭  
০১৭১৫২৯৬৮৩৫ 
 
 
জনাব আ েতাষ দাস 
উপপিরচালক (অিধক বীজ 
উৎপাদন), কদমতলী 
৮৪০৭৭২  
০১৭২০০৭৭২৬০ 

২। হিবগ  জনাব আির ল হক 
িনব াহী েকৗশলী 
( েসচ) 
৬২০০৮ 
০১৭১৮০০৬৭৫৭ 

১। মাধব র জনাব আ  সাহাদাত মাহা দ 
শােয়ব 

উপপিরচালক (বী স), ইটােখালা 
০১৭১২৯৩৭১৫৫ 

৩। 
মৗলভীবাজার 

জনাব মা: খিল র 
রহমান                   
উপপিরচালক (আ  
বীজ), ম ল 
০৮৬২৬-৭১৫২৩   
০১৭১০৭০৭৫৪৪ 

১। লাউড়া জনাব আ  সাহাদাত মাহা দ 
শােয়ব 

সহকারী পিরচালক ( বসরকারী 
পয ােয় বীজ উ য়ন ক ) 
০৮৬২৪/৫৬৬৫২    
০১৭১২৯৩৭১৫৫ 

৪। নামগ  জনাব মা: সােরায়ার 
আলম  
িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক (বীজ িবপণন), 
মি ক র 
০১৭১৬৩৫০২০৩ 

  

 
িবভােগর 

নাম 
ত  দান ইউিনট/দ েরর নাম জলার 

নাম 
ত  দান ইউিনট/দ েরর নাম উপেজলার 

নাম 
ত  দান ইউিনট/দ েরর 

নাম 
লনা জনাব মাঃ খারেশদ আলম 

পিরচালক (উ ান) অ:দা: 
ম ম র, যেশার। 

৬৮৯১৯ 
০১৭১৮৭৩২৩৪৭ 

১। 
ি য়া 

জনাব এ. ক.এম কাম ামান 
পিরচালক (সার) অ: দা: 

৬২০২৭ 
০১৭১২৪১০২১০ 

১। ি য়া 
সদর 

জনাব মাঃ আসরা ল 
ইসলাম 
উপপিরচালক (পাটবীজ) 
৫৪২৬১  
০১৯৯৮৭৭০৯৯০ 



ই- মইলঃ 
hdcjessorebadc@gmail.c
om 

২। লনা জনাব শা  মার সাহা 
পিরচালক (সার) 

৭৬১৯৮৫ 
০১৭১১৯৫৫৭৩৪ 

১। 
লতলা 

 
 
 
 
 
 
 
২। 
পাইকগাছা 

জনাব মাঃ িলয়াকত আলী 
উপপিরচালক (বীিব), 
আ িলক বীজ দাম 
৭৬০৪১৯   
০১৮১৮৭২০৮৯০ 
ই- মইলঃ 
ddsmbadckhulna@g
mail.com 
 
জনাব কামাল উি ন মা া 
িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক (খামার) 
০৪২২৭-৫৬২৯০   
০১৭১৮০৯৬০০০ 

৩। 
য়াডা া 

জনাব সিলনা হায়দার 
পিরচালক (বীজ 

ি য়াজাতকরণ ক ) 
৬২৫২৭ 
০১৭১১১৪৬০৮৯ 

১। 
য়াডা া 

সদর 

জনাব মাঃ শািমম হায়দার 
উপপিরচালক (অিধক বীজ 
উৎপাদন) 
৬৩৬০১  
০১৭১১০১০৭৩০ 

 
  ৪। িঝনাইদহ জনাব মাঃ সিলনা 

হায়দার 
পিরচালক (খামার), 

দ  নগর 
০৭৬২৪-৭৫০৮০ 
০১৭১১১৪৬০৮৯                 

১। মেহশ র 
 
 
 
 
 
 
২। িঝনাইদহ 
সদর 
 
 
 
 
৩। জীবন 
নগর 

জনাব মাঃ দেলায়ার হাসেন 
উপপিরচালক (খামার), গা ল নগর 
খামার 
০৭৩১৬৫৯২৮ 
০১৭১৬৩৫৭৯৬২  
 
 
জনাব মাঃ মিজবর রহমান    
উপপিরচালক (খামার), সা হা  
বীজ উৎপাদন খামার 
৮৯০২২  
০১৭১২৫৯৫৯০৫ 
 
জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম খান 
উপপিরচালক (পািথলা বীজ 
উৎপাদন খামার) 
০৭৬২৪-৭৫৪২৬  
০১৭১১৯০৭৪৬৬  

৫। বােগরহাট জনাব আকিলমা খা ন 
িসিনয়র সহকারী 
পিরচালক (বীজ িবপণন) 
ইনচাজ 
৬৩৪৯৯ 
০১৯১৪৪০৮৭৭০ 

  

৬। মেহর র জনাব এস. এম. 
রজাউল দা 

পিরচালক (পাট বীজ 

১। মেহর র 
সদর 
 

জনাব মাঃ আলতাফ হােসন 
উপপিরচালক (স ী বীজ) 
৬২৫১৫  



িচৎলা খামার) 
৬২৫৯৬ 
০১৭১২৯৮৪৯৬৬ 

 
 
২। গাংনী 

০১৭১৮১৫১৬৪৫ 
 
জনাব মা: মিন ামান 
উপপিরচালক (পাট বীজ), িচৎলা 

ি য়াজাতকরণ ক  
০১৭৪৭১৪২৫৫২ 

৭। যেশার জনাব মাঃ 
রাক ামান 

পিরচালক (সার), 
রায়পাড়া 
৬৬৮২৫ 
০১৭১১৪৪৩১৮৯ 
 

১। 
মিনরাম র 
 
 
 
২। যেশার 
সদর 

জনাব মাঃ মিন ামান 
 উপপিরচালক (পাট বীজ) 
৬৪০১৩  
০১৭১২৫১৫৪৯৯ 
 
জনাব মা: আব াহ আল রিশদ 
ত াবধায়ক েকৗশলী (সওকা) 
৬৬৪৬৭  
০১৭১১০৪৬০০০ 

৮। সাত ীরা জনাব মাঃ নািজমউি ন 
শখ 

উপপিরচালক (অিধক 
বীজ উৎপাদন ক ) 
৬৪৪৯৬ 
০১৭১২০০৩৭৮২ 

১। সাত ীরা 
সদর 

জনাব রািজনা পারভীন 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
৬৪২৩১         
০১৭৮১৯৫২৮৭৩ 

৯। নড়াইল 
সদর 

জনাব বাস সরদার 
িসিনয়ন সহকারী 
পিরচালক (বীিব) ইনচাজ 
কবর ােনর পাে  
৬২৭২৯ 
০১৭১৪৬৬৩৫৪৫ 

  

১০। মা রা জনাব পন মার 
সরদার 
সহকারী েকৗশলী 
( েসচ) 
৬২২৭৩ 
০১৭১২১৩০০৫১ 

১। মা রা 
সদর 

জনাব মাঃ আতাউর রহমান 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ 
িবপণন) 
৬৩৪৬৭        
০১৭১৬৮৫০৮০১ 

 
 
িবভােগর 

নাম 
ত  দান 

ইউিনট/দ েরর নাম 
জলার নাম ত  দান ইউিনট/দ েরর নাম উপেজলার নাম ত  দান ইউিনট/দ েরর 

নাম 
বিরশাল জনাব ড. এেকএম 

িমজা র রহমান 
পিরচালক (বীজ 

িবপণন) অ:দা: 
বিরশাল সদর 
২১৭৩৬৪৩ 

০১৭৪৬৮৮৪১৬৪ 

১। বিরশাল জনাব পন মার হালদার 
ত াবধায়ক েকৗশলী ( েসচ) 
২১৭৩১৪৬ 
০১৭১৫০০৯৫২০ 

 

১। বিরশাল 
সদর 

জনাব ড. এেকএম িমজা র 
রহমান 

উপপিরচালক (বীজ িবপণন) 
অ:দা: 
৬৩৬৫৭  
০১৭৪৬৮৮৪১৬৪ 

 ২। বর না জনাব মাঃ রিম র রহমান 
উপপিরচালক (এ এস িস) 

১। বর না 
সদর 

জনাব হাঃ না  িময়া 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 



৬২৭২৮ 
০১৭১১০৬৫৬৭৯ 

(বীজ িবপণন) অ:দা: 
৬৩৩৭০        
০১৭১২৩৭৩৬৫৪ 

 ৩। িপেরাজ র জনাব নি তা হালদার 
িসিনয়র সহকারী পিরচারক (বীজ 
িবপণন) 
৬২১৮২ 
০১৭১৪৫৭২৫৪৫ 

১। িপেরাজ র 
সদর 

জনাব জগ াত িব াস 
সহকারী েকৗশলী ( েসচ) 
৬২৪০২  
০১৯১৪১৩১০৪৮ 

 ৪। ভালা জনাব ইশরাত জাহান 
িসিনয়র সহকারী পিরচারক (বীজ 
িবপণন) ভার া  
৬১১৬১ 
০১৭৫৬৪৮৪৭১২ 

১। ভালা সদর জনাব মাঃ ফির ামান 
ইয়া 

সহকারী েকৗশলী (সংর ণ 
ও কারখানা) অ:দা: 
৬১০৩৩  
০১৭২৪৮০০০০১ 

 ৫। প য়াখালী জনাব মাঃ আসা ামান  
উপপিরচালক (বীজ িবপণন) 
৬২৬৪২ 
০১৭১৮৭৭২৬২০ 
ই- মইলঃ 

dd1dasmina2013@yahoo.com 

১। প য়াখালী 
সদর 

জনাব মাঃ আসা ামান 
খান 
উপপিরচালক (এে া সািভ স 
িবভাগ) অ:দা: 
৬২০২৫  
০১৭১৮৭৭২৬২০ 

 ৬। ঝালকা  জনাব শারমীন জাহান 
িসিনয়র সহকারী পিরচারক (বীজ 
িবপণন) 
০১৮৩০০০৭২৩৪ 
ই- মইলঃ  
sarmin.jahan.badc@yahoo.com 

  

 
 

 


