(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 কতা
েদর পদবী ও কানাঃ
িমক
নং
০১.

িমক
নং
০১.

িম
ক নং
০১.

সদর দ র ত

দান ইউিনেটর দািয়

া কম কতা

জনাব মিরনা সারমীন
মহা ব াপক (তদ )
তদ িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা
০১৯৯৮৭৭০০১০
৯৫৫২৭৭৪
ফ া : ৯৫৫১৫৫১
ই- মইলঃ gminquiry@badc.gov.bd
সদর দ র ত

দান ইউিনেটর িবক দািয়

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

া কম কতা

জনাব মাঃ লিফকার আলী
জনসংেযাগ কম কতা
জনসংেযাগ িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা
০১৯৯৮৭৭০০২৯
৯৫৫২২৫৬
ই- মইলঃ pro@badc.gov.bd
সদর দ র ত

অিফেসর নাম ও কানা

অিফেসর নাম ও কানা
িবএিডিস, িষ ভবন, ৪৯-৫১, িদল শা বা/এ,
ঢাকা-১০০০

দান ইউিনেটর আপীল কম কতা

মাঃ মসবা ল ইসলাম
িসিনয়র সিচব
িষ ম ণালয়, ঢাকা-১০০০।
০১৭০৭৭৭৪০৫১
9540100
ই- মইলঃ sec@moa.gov.bd
িবভা
ত দান ইউিনট/দ র
জলার
গর
ও
নাম
নাম
কম কতার নাম
ঢাকা
জনাব মাঃ আব ল কিরম,
১। ঢাকা
িবভাগ অিতির ধান েকৗশলী
( েসচ), ব া ল, সচ ভবন,
ঢাকা।
০১৭১১৪৮৮২৪৫
৯১১১৬৮৭
ই- মইলঃ
addceeast.badc@
gmail.com
২।িকেশার

অিফেসর নাম ও কানা
িষ ম ণালয়
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
বাংলােদশ সিচবালয়
ঢাকা-১০০০।

ত

দান ইউিনট/দ র
ও
কম কতারনাম
জনাব ধীের নাথ দবনাথ
অিতির ধান
েকৗশলী ( েসচ), পি মা ল
০১৭১৫৮১৫৫৯৩
৮১২৬০৭৬

উপেজ
লার
নাম
১।
ঢাকা
সদর

জনাব খােল ম িনরা
পিরচালক (সার)

১।
িকেশার

ত

দান ইউিনট/দ র
ও
কম কতারনাম
জনাব মছবাউি ন আহেমদ
পিরচালক (সার ব াপনা)
০১৭২০০৮৭৪০০
৫৮৬১০১৪২
ই- মইলঃ
jddhakafertilizer@g
mail.com
জনাব পংকজ কম কার
ত াবধায়ক েকৗশলী ( েসচ)

গ

৬১৮৯৬
০১৮১৮৪২৭৯২৯
Jd.fert.kishore@gm
ail.com

গ
সদর

০১৭১২৭০৯৬৪০
৬১৭৯৮
ই- মইলঃ
sebadckishore@gma
il.com

৩।
গাজী র

জনাব ড. মাহা েব আলম
পিরচালক (উ ান)
কািশম র
০১৭২৬২৬০৯২১
৯২৯৭৮০১

১।
গাজী
র সদর

জনাব আলতাফ হােসন
উপপিরচালক (আ বীজ)
০১৭১৮১৫১৬৪৫
৯২৯৭০১৮
ই- মইলঃ
ddtcbadckashimpur@gma
il.com

৪।
জামাল র

জনাব খেগ চ রায়
পিরচালক (সার) অ:দা:
০১৭১২১৯৮৮২৪
৬৩২০২
ই- মইলঃ
jd.fert.jamalpur@g
mail.com

১।
জামাল
র
সদর

জনাব খেগ চ রায়
উপপিরচালক (বীজ িবপণন)
০১৭১২১৯৮৮২৪
৬৩৬২২
ই- মইলঃ
ddsmbadcjamalpur@
gmail.com

৫।
টা াইল

জনাব মাঃ শামীম দাদ
ত াবধায়ক েকৗশলী (
৬২২৮৮
০১৮৭৯৭৮৭৫৭৫

১।
টা াই
ল সদর

জনাব ড. মাঃ ইসবাত
পিরচালক (সার)
৬২৭৩১
০১৯২৫৮৯৩৯৪৯
ই- মইলঃ
jd.fert.tangail@gmail
.com

২।
ম র

জনাব মাঃ শামীম দাদ
অ
(িবএিডিস িশ ণ
িত ান) অঃদাঃ
০৯২২৮-৫৬০২৭
০১৮৭৯৭৮৭৫৭৫
ইেমইল:
shamimdad@ymail.c
om
জনাব ফয়সাল আহেমদ
িনব াহী েকৗশলী( েসচ)
০১৭৬১৩১৫৩১৩
৯৪৬৩২৪৫

৬।
নরিসংদী

েসচ)

জনাব মাহ দা বগম
১।
উপপিরচালক (ডাল ও তল বীজ), নরিসং
বীজ ি য়াজাতকরণ ক
দী সদর
০১৭১১২৩৮৮৫৪

৭।
নারায়নগ

৮।
ন েকানা

৯।
ফিরদ র

১০।
ময়মনিসং
হ

৯৪৬২৬৬৫
ই- মইলঃ
ddspcponar@gmail.
com
সহকারী েকৗশলী ( েসচ),
১।
চাষাড়া
নারায়ন
৭৬৩৪০৯৪
গ
সদর
জনাব খািদজা আফেরাজ
িনব াহী েকৗশলী( েসচ),
িবএিডিস কমে
০১৭১৬২৮৫৪০০
৬১৪৮৭
ই- মইলঃ
xenbadc.ntr@gmail.com
জনাব হর দাস তার
ত াবধায়ক েকৗশলী ( েসচ)
ফিরদ র- গাপালগ সমি ত সচ
ক , সচ কমে হা কাি
০১৭১৬১৮৪১০৬
৬৩৩৭২
ই- মইলঃ
sebadcfaridpur@g
mail.com
জনাব ত মার কম কার
পিরচালক (সার)
০১৭১১২৮৮১০৪
৬৭৮৪৪

১।
ন েকা
না সদর

জনাব মা: আ স সামাদ
পিরচালক (বীজ
ি য়াজাতকরণ ক ),
ডামারাকাি
০১৭৪৮৬৩৯১৪৩
৬৩৪৩৫
jdspbadcfaridpur@y
ahoo.com

১।
ময়মন
িসংহ
সদর

জনাব হা দ বদ ল আলম
ত াবধায়ক েকৗশলী( েসচ)
৬৬৩০৯-৬১০৪৬
০১১৭৮০৩৯২৯৩
sebadcmymn@gmail.com

২।

জনাব আিসফ ইকবাল ছাকী
ভার া উপপিরচালক (উ ান),
াগাছা
০১৭১৮২৩৪৪৯৮

াগা
ছা

সহকারী েকৗশলী (
০১৭১৮৩২৩৭০৪
৬১২০৪

১২।
মািনকগ

জনাব িততাস হােসন
সহকারী েকৗশলী ( েসচ),
সার কমে

জনাব বা েদব চ দাস
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন)
৭৬৭১১১০
০১৫৫৩২৪৪৯১০
জনাব মাঃ রজাউল কিরম
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
উৎপাদন খামার)
০১৭১৫১৯৮৭৩৪
৬০৪৪৫

১।
ফিরদ
র সদর

jdfert.badc.myn@gma
il.com

১১।
মাদারী
র

xenmi62narsingdi@g
mail.com

েসচ)

১।
মািনকগ
সদর

জনাব মা: রজাউল কিরম তা কদার
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন)

০১৭২৩-১৭৯৫৩০
৭৭১১১৩৬

১৩।
ীগ

১৪।
রাজবাড়ী

১৫।
শর র

জনাব মাঃ ফায়র ল আেরিফন
সহকারী েকৗশলী ( েসচ),
সদর রাড
৭৬১০৩৩৮
০১৭১৭৬৪৪৭৫৫

১।
ি গ
সদর

জনাব িন ন মার নি
১।
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ পাংশা
িবপণন), উপেজলা কমে
৬৫১৪১
০১৭১৩৫১৫৫৭৮
জনাব মাঃ খিল র রহমান
১।
উপপিরচালক (আ ব জ),
নকলা
িবএিডিস, িহমাগার, সরীঘাট
৬১১৩৯
০১৭১০৭০৭৫৪৪
ই- মইলঃ
ddtcbadcsherpur@
gmail.com

২।
শর র
সদর
১৬। গাপা
লগ

১৭।
শিরয়ত
র

িবভােগর

ত

দান

জলার নাম

৭৭১১৮১৭
০১৯১৩-৩৯০০২১
ই- মইলঃ
seedbadcmanikgonj
@gmail.com
জনাব মাঃ মিনর হােসন
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন)
৭৬১২৪০২
০১৭১৬২১৬২১৬
adnan.ruhul@gmail.c
om
জনাব মা: রজাউল কিরম
িসিনয়র সহকারী পিরচালক
(খামার)
০১৭১২৭৫৩৯২৫
জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম
িসিন: সহকারী পিরচালক(উপপিরচালক
ভার া )
বসরকারী পয ােয় বীজ উ য়ন
ক
০৯৩২৩-৭৫২১১
০১৭১৭২৮৭৩৪৬
ই- মইলঃ
ddtcbadcnakla@gma
il.com
জনাব আ সাইফ
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন), রাতন স হা
৬১৪৫১

জনাব ণব মার দ
সহকারী েকৗশলী
( েসচ/এফিজআর),
গাপালগ জান
৬৬৮৫২০৪
০১৭১৬৪৮৮৫৫৬
জনাব িরপা ইয়াসমীন
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন), শিরয়ত র
০১৮১৫৮৮২০৯৯
ত

দান ইউিনট/দ েরর নাম

উপেজলার

ত

দান ইউিনট/দ েরর

নাম
রাজশাহী

ইউিনট/দ েরর নাম
জনাব মাঃ দেলায়ার
হােসন
পিরচালক (বীিব),
রাজশাহী সদর
৭৬১৬২৪
০১৭১৫০৯৪৬৫৬
ফ া : ৭৬১৬২৪
ই- মইলঃ
jdsmbadcrajsh
ahi@gmail.co
m

নাম
১। িড় াম
সদর

জনাব মাঃ িমজা র রহমান
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন)
৬১৪৫১
০১৭১৬২৩৮২৭৮

২। গাইবা া
সদর

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

৩।
চ পাইনবাবগ

জনাব এইচএস জািহদ ফরেদৗস
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন)
৫৫৬৪২
০১৭১১৭৩৩০৬০
ই- মইলঃ
sadbadcchapai@g
mail.com

৪। জয় রহাট জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন)
৬২৮৫৩
০১৯১৯৪১৮৪৬০
ই- মইলঃ
sadsmbadcjoypurha
t@gmail.com
৫। ঠা রগ ও জনাব উৎপল মার সাহা
উপপিরচালক (আ বীজ)
৫৩৬৩৮
০১৭১৫৭১৭৭২৫

নাম

১।
গাইবা া
সদর

জনাব মাঃ নাই ল আিরফ
িসিনয়র সহকারী পিরচালক
(বীজ িবপণন)
০১৯২২৮০১৪৪৮
৬২৪৯৬
ই- মইলঃ
sadsmbadcgaiban
dha@gmail.com

১।
জয় রহাট
সদর

জনাব মাঃ মিতউর রহমান
সহকারী েকৗশলী ( েসচ)
৬৩৫৭১
০১৭৭৩৬৪৯৮৭৭

১।
ঠা রগ ও
সদর

জনাব মাঃ ফা ক হােসন
উপপিরচালক (ক া
ায়াস)
৫২০৪৩
০১৭১২৪৮১৬৬৭

ই- মইলঃ
ddtcbadcthakurgoa
n@gmail.com

ই- মইলঃ
ddcgthakurgaon
@gmail.com
২। পীরগ
উপেজলা

৬। িদনাজ র
সদর

জনাব মা: লতা ল আলম
পিরচালক (পাট বীজ)
৬৫১৯১
০১৭১২-২৩৫১৬৯
ই- মইলঃ
jdjutebadc.dinajpur
@gmail.com

১।
িদনাজ র
সদর

৭।
নীলফামারী
সদর

জনাব আতাউর রহমান
িসিনয়র সহকারী পিরচালক
(খামার)
৬১৩১৪
০১৭১৭১০১৮৭৬
ই- মইলঃ
sradbadcnilfarm@gmail.
com
জনাব মাঃ সা াদ হােসন
িনব াহী েকৗশলী(পানািস ক )
(পাবনা, নােটার, িসরাজগ )
৬২৯৪৮
০১৯১১৭০৯১১১
ই- মইলঃ
xenbadcnatore@gmail.c
om
িসিনয়র সহকারী পিরচালক
(বীিব)
৬৩১৪১

১। ডামার

৮। নােটার
সদর

৯। নওগ

১০। প গড়

জনাব মাঃ আ ল হাই
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন)
৬১৫০৬
০১৭১২২৭৬১৭৭
ই- মইলঃ
sadsmbadcpanchajr
@gmail.com

২। মাঃ জাফ ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (ক া
ায়াস)
০১৭৯৬৬৬৬৬৪২
জনাব ড. মাহ র রহমান
পিরচালক (বীজ
ি য়াজাতকরণ ক )
৬৫০৫৭
০১৭১৬৬৪৪৮৭০
ই- মইলঃ
spcdinajpur.badc@gm
ail.com
জনাব মা: আ তােলব িময়া
উপপিরচালক (খামার)
০১৭১৩৩০৪৮১৬
ই- মইলঃ
ddfarmbadcdoma
r@gmail.com

১।
বড়াই াম

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

১। নওগ
সদর

সহকারী পিরচালক (ফাম াস
সীড স ার)
৬২৭০৮

১১। পাবনা

জনাব মাঃ আ ল কালাম
শাম ীন
পিরচালক (বীজ
ি য়াজাতকরণ ক )
৬৫৬৪৯
০১৯৯৮৭৭১৪০৬
ই- মইলঃ
jd.spc.tebunia@gm
ail.com

১। পাবনা
সদর

জনাব এিবএম মাহ দ হাসান
খান
ত াবধায়ক েকৗশলী
( েসচ ও পানািস ক )
৬৬০৭২
০১৭১৬১০৮৩৫৩
ই- মইলঃ
sebadcpabna@gm
ail.com

২।
জানগর

জনাব িমরা ল ইসলাম
সহকারী েকৗশলী ( েসচ)
০১৭২৩৬১৯০৩৭

৩।
চাটেমাহর

জনাব মাঃ ফা ক আহেমদ
সহকারী েকৗশলী ( েসচ ও
পানািস ক ) অ:দা:
০৭৩২৪/৫৬১৫২
০১৯১৮৪০৭৭১৮

৪। ঈ রদী

৫। স িথয়া

১২।
লালমিনর
হাট

১৩। ব ড়া

জনাব আ া ন নাহার বী
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন)
৬৬০৪১
০১৭১২১৭৫৫১৩
জনাব আ.ফ.ম. আফ জ আলম ১।
পিরচালক (ক া
ায়াস) শাহজাহান
৬৭৮৩৬
র
০১৭৬৪১৯৭৪৬০
ই- মইলঃ
jdcgbogra@gmail.c
om

জনাব িমরা ল ইসলাম
সহকারী েকৗশলী ( েসচ)
০৭৩২৬/৬৩২৬৪
০১৭২৩৬১৯০৩৭
জনাব রািকব আল কািদর
সহকারী েকৗশলী ( েসচ)
০৭৩২৭/৫৬১৫০
০১৯৮০১১১৮৪৪

জনাব এস এম শিহ ল আলম
ত াবধায়ক েকৗশলী (সংর ণ
ও কারখানা) অ:দা:
৬৬৮১৩
০১৭১১৯৫৫৯৯০
ই- মইলঃ
sebadcbogra@yah

১৪।
রাজশাহী

জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম
পিরচালক (সার) অ:দা:
৭৬০২৫৬
০১৭১২০৯২০৪৬

১। পবা

১৫। রং র
সদর

জনাব মাঃ মাফা ল হােসন
১। রং র
পিরচালক (সার)
সদর
৬২৩০৯
০১৭৪৩৩৭৩৩৪৯
ই- মইলঃ
jd.fert.rangpur@gm
ail.com

১৬।
িসরাজগ

জনাব মাঃ হাসমত আলী িমঞা
পিরচালক (সার)
৬২৬১৪
০১৮১৭৫১৯২৫৩

১।
িসরাজগ

oo.com
জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম
পিরচালক (উ ান)
৭৬১৫৮৮
০১৭১৪২৩২৩৪১
ই- মইলঃ
asrafulbadc@gmail.c
om
জনাব আ.ফ.ম. সাই ল ইসলাম
পিরচালক (বীজ
ি য়াজাতকরণ ক )
৬৩১৪০/৬৫৩৮৫
০১৯৯৮৭৭১৪১৪
ই- মইলঃ
spcrangpur16@gm
ail.com
জনাব মাঃ মা দ আলম
িনব াহী েকৗশলী( েসচ ও
পানািস ক )
৬২২৮৯
০১৭১৭৫৪৯১৫১
ই- মইলঃ
xenbadcsirajganj@
gmail.com

২।
উ াপাড়া

জনাব মাঃ জািহদ হাসান
সহকারী েকৗশলী ( েসচ)
০৭৫২৯-৫৬৮৪৯
০১৯৯৮৭৭২৩৭৫

৩। রায়গ

জনাব মা: মাসাে ক হােসন
সহকারী েকৗশলী ( েসচ)
০৭৫২৬-৫৬১১৬
০১৫৫৩৭৭২৪৭১

৪।
কাজী র

জনাব মা: িমজা র রহমান
সহকারী েকৗশলী ( েসচ)
অ: দা:
০৭৫২৫-৫৬১৬৭
০১৭৪৬৩২৪২২৮

িবভা
গর
নাম
চ া
ম

ত দান
ইউিনট/দ েরর নাম
জনাব মাহ ল হাসান
পিরচালক (বীজ
িবপণন)
বীজ ভবন, পাহাড়তলী,
চ াম
৬৫৯১৬০
০১৮১৯-৪৫৯৮৭৫
ই- মইলঃ
jdsmbadcchit
tagong
@gmail.com

জলার
নাম
১।
িম া

ত

দান ইউিনট/দ েরর নাম

জনাব মাঃ িজ র রহমান
পিরচালক (সার) অ:দা:, জা ালীয়া
৭৬০৩৫
০১৭১৬৪৭০৫৪৯
ই- মইলঃ
jd.fert.comilla@gmail.co
m

উপেজ
লার
নাম
১।
িম া
সদর

২।
সদর
দি ণ

ত

দান ইউিনট/দ েরর নাম

জনাব আন চ দাস
পিরচালক (বীজ ি য়াজাতকরণ
ক ), ধম র
৬৫৫৭০
০১৭১১১৬৩০২২
ই- মইলঃ
spc.badc.comilla@gmail.co
m
জনাব মাহা দ িমজা র রহমান
ত াবধায়ক েকৗশলী ( েসচ) অ:
দা:
৬৯৫৭৯
০১৭১০০১৮৪৯০
ই- মইলঃ
secomillabadc@gmail
.com
সহকারী পিরচালক ( বসরকারী পয ায়
বীজ উ য়ন ক )
০৩৪২৫৫৬০২৭

২।
ক বা
জার

জনাব মা: সাই ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক অ:দা: (ক া
ায়াস), িঝলংজা
৬৪২১৯
০১৮১৮-৬৪১৮৫৬

১। রা

৩।
খাগড়াছ
িড়

উপপিরচালক (এে াসািভ স িবভাগ, খ র
বাগান)
৬১৭১৫

১।
খাগড়া
ছিড়
সদর

সহকারী েকৗশলী (
৬১৮৯৬

৪।
চ াম

জনাব এ এস এম শিফ ল
পিরচালক (সার)
৭১২২৪৬
০১৬৭৩৬৩৯৮৫৯

১।
পাহাড়
তলী

জনাব মাঃ ইি স িমঞা
পিরচালক (বীজ ি য়াজাতকরণ
ক ) অিত. দািয়
৬৫৯০৫৯
০১৮৬৬৪৯০১১৭

২।
প য়া

েসচ)

জনাব মাঃ জাহা ীর আলম
পিরচালক (উ ান)
০৩০৩৫৫৬৩০২
০১৮১৯০৬০২৯৪

৫।
চদ র

৬।
নায়াখা
লী

৭। ফনী

৮।
া ণবা
িড়য়া

৯।
বা রবা
ন

১০।
ল ী র

জনাব মাঃ ফখ ল ইসলাম চৗ রী
উপপিরচালক (আ বীজ), ন ন বাজার
৬৩২৩২
০১৭১৫৮৫৯৯৭৭
ই- মইলঃ
ddtcchandpur@gmail.co
m
জনাব সয়দ সােরায়ার জাহান
পিরচালক (সার) অ: দা:
৬১৮৩৩
০১৭১৫৩৪০৬২৯
ই- মইলঃ
jdfertilizer.badcnoakhali
@gmail.com
জনাব সয়দ সােরায়ার জাহান
উপপিরচালক (অিধক বীজ উৎপাদন
ক ), মহীপাল
৭৪৯৯০
০১৭১৫৩৪০৬২৯
ই- মইলঃ
ddspbadcfeni@gmail.co
m
জনাব মাহা দ নজ ল
িনব াহী েকৗশলী( েসচ)
ক পিরচালক (আ গ পলাশ
এে াইিরেগশন ক )
৬৩২৬২
০১৭১৮১৪৬০২০
ই- মইলঃ
xen_badc.bb@yahoo.com
জনাব দীপক মার দাস
উপপিরচালক (বীজ িবপণন)
৬২৩৭৪
০১৮১৬৫১৮৫০৪
ই- মইলঃ
ddbandarbansm@gmail.
com
জনাব মাঃ শরীফ উ া
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন) ভার া
৬১০০৫

১।
চদ র
সদর

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

১।
নায়াখা
লী সদর

জনাব মাঃ ল আলম
উপপিরচালক (বীজ িবপণন)
৬১৪৯৩
০১৮১৮৫২৩০৬৭
ই- মইলঃ
ddsmbadcnoakhali@g
mail.com
জনাব আওলাদ হাসান
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (খামার),
প চগািছয়া
৭৪২৫৮
ই- মইলঃ
panchgachiafarm@g
mail.com

১।
ফনী
সদর

১।
া ণবা
িড়য়া
সদর

জনাব মাঃ সালাইমান তা কদার
উপপিরচালক (ক া
ায়াস), চাষী
ভবন, িসমরাইল কাি
৯৪৬২৬৬৫
০১৭১২৭৮১৪৩২
ই- মইলঃ
ddcgbadc1976@gmai
l.com

১।
লামা

জনাব মাঃ মাহ র রহমান
উপপিরচালক (এে াসািভ স িবভাগ)
০১৭১৬৩৭৬৪২৮
ই- মইলঃ
mahfuzbadc@gmail.c
om

১।
ল ী
র সদর

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

১১।
রা ামা

০১৮৬৮৭৯৪৮৩৭
জনাব মা: সােহদ
১।
িনব াহী েকৗশলী ( েসচ)
রা া
ক পিরচালক (পাব ত চ াম সমি ত মা
িষ উ য়ন ক )
সদর
৬২১৯৩
০১৭১৮০৮৬১২৭
ই- মইলঃ
xen.rangamati.badc@g
mail.com

িবভােগর
ত দান
জলার নাম
নাম
ইউিনট/দ েরর নাম
িসেলট
জনাব পন মার ১। িসেলট
হালদার
ত াবধায়ক
েকৗশলী
( েসচ),
শখঘাট, িসেলট
সােকল
৭২৮৮৫৪
০১৭১৫০০৯৫২০

২। হিবগ

৩।
মৗলভীবাজার

৪। নামগ

ত দান
ইউিনট/দ েরর নাম
জনাব ি য় মার পাল
পিরচালক (সার),
কদমতলী, ভদেভদী
৭২৮৬৯২
০১৭১২৫৭২১৭০

উপেজলার
নাম
১। িসেলট
সদর

২। দি ণ
রমা

জনাব মা: ল ইসলাম
িনব াহী েকৗশলী
( েসচ)
৬২০০৮
০১৯১৪৮৮৪৪৪২
জনাব মা: সাই র
রহমান
উপপিরচালক (আ
বীজ), ম ল
০৮৬২৬-৭১৫২৩
০১৭১৬১০২১১২
জনাব মা: সােরায়ার
আলম
িসিনয়র সহকারী
পিরচালক (বীজ িবপণন),
মি ক র
০১৭১৬৩৫০২০৩

১। মাধব র

১। লাউড়া

০১৯৯৮৭৭২২০৩
জনাব িনম ল কাি চাকমা
উপপিরচালক (বীজ িবপণন),
ভদেভদী
৬২২৪৬
০১৭২০২৫১১২২
ই- মইলঃ
ddsmbadcrangamati
@gmail.com

ত

দান ইউিনট/দ েরর নাম

জনাব মা: খারেশদ আলম
উপপিরচালক (এে াসািভ স িবভাগ),
মারগ ও
৭১২৮২৭
০১৭১৬৭৩৩৫৯৫

জনাব আ েতাষ দাস
উপপিরচালক (অিধক বীজ
উৎপাদন), কদমতলী
৮৪০৭৭২
০১৭২০০৭৭২৬০
জনাব মা: আ র রহমান
উপপিরচালক (বী স), ইটােখালা
০১৭১৮০১১৪১০

জনাব আ র রহমান
সহকারী পিরচালক ( বসরকারী
পয ােয় বীজ উ য়ন ক )
০৮৬২৪/৫৬৬৫২

িবভােগর ত দান ইউিনট/দ েরর নাম
নাম
লনা
জনাব আি য়া ন নসা
পিরচালক (উ ান)
ম ম র, যেশার।
৬৮৯১৯
০১৭১১৯৬৮৪৬৬
ই- মইলঃ
hdcjessorebadc@gmail.c
om

জলার
নাম
১।
ি য়া

২। লনা

ত

দান ইউিনট/দ েরর নাম

জনাব মাঃ িলয়াকত আলী
পিরচালক (সার) অ: দা:
৬২০২৭
০১৮১৮৭২০৮৯০
জনাব মাঃ রাক ামান
পিরচালক (সার)
৭৬১৯৮৫

৩।
জনাব মাঃ সিলম হায়দার
য়াডা া
পিরচালক (বীজ
ি য়াজাতকরণ ক )
৬২৫২৭
০১৭১১১৪৬০৮৯
৪। িঝনাইদহ

৫। বােগরহাট

জনাব এেকএম
কাম ামান
পিরচালক (খামার),
দ নগর
০৭৬২৪-৭৫০৮০
০১৫৫৩০১৫৫৫৫

জনাব আকিলমা খা ন
িসিনয়র সহকারী

উপেজলার ত দান ইউিনট/দ েরর
নাম
নাম
১। ি য়া জনাব গােলাক নাথ বিনক
সদর
উপপিরচালক (পাটবীজ)
৫৪২৬১
০১৭১৮৩১২৬৯১
১।
জনাব মাঃ িলয়াকত আলী
লতলা
উপপিরচালক (বীিব),
আ িলক বীজ দাম
৭৬০৪১৯
০১৭১৬৩০৪০৫৬
ই- মইলঃ
ddsmbadckhulna@g
mail.com
২।
জনাব কামাল উি ন মা া
পাইকগাছা িসিনয়র সহকারী
পিরচালক (খামার)
০৪২২৭-৫৬২৯০
০১৭১৮০৯৬০০০
১।
জনাব মাঃ শািমম হায়দার
য়াডা া উপপিরচালক (অিধক বীজ
সদর
উৎপাদন)
৬৩৬০১
০১৭১১০১০৭৩০

১। মেহশ র

জনাব মাঃ দেলায়ার হাসেন
উপপিরচালক (খামার), গা ল নগর
খামার
০৭৩১৬৫৯২৮
০১৭১৬৩৫৭৯৬২

২। িঝনাইদহ
সদর

জনাব মাঃ কামালউি ন মা া
উপপিরচালক (খামার), সা হা
বীজ উৎপাদন খামার
৮৯০২২
০১৭১৮০৯৬০০০

৩। জীবন
নগর

জনাব মা: ব ল ইসলাম
উপপিরচালক (পািথলা বীজ
উৎপাদন খামার)
০১৭১২২১৬৩৮৪

৬। মেহর র

৭। যেশার

পিরচালক (বীজ িবপণন)
ইনচাজ
৬৩৪৯৯
০১৯১৪৪০৮৭৭০
জনাব এস. এম.
রজাউল দা
পিরচালক (পাট বীজ
িচৎলা খামার)
৬২৫৯৬
০১৭১২৯৮৪৯৬৬

জনাব শা মার সাহা
পিরচালক (সার),
রায়পাড়া
৬৬৮২৫
০১৭১১৯৫৫৭৩৪

১। মেহর র
সদর

জনাব মাঃ আ ল আল মা ন
উপপিরচালক (স ী বীজ)
৬২৫১৫
০১৭১৯৬৩৭৮৩২

২। গাংনী

জনাব এেকএম মিন ামান
উপপিরচালক (পাট বীজ), িচৎলা
ি য়াজাতকরণ ক
০১৭৪৭১৪২৫৫২
জনাব মাঃ হািফ র রহমান
উপপিরচালক (পাট বীজ)
৬৪০১৩
০১৭১৬৪৬৪৩৪৭

১।
মিনরাম র

২। যেশার
সদর

৮। সাত ীরা

৯। নড়াইল
সদর

১০। মা রা

িবভােগর
নাম
বিরশাল

ত দান
ইউিনট/দ েরর নাম
জনাব ড. এেকএম
িমজা র রহমান
পিরচালক (বীজ
িবপণন) অ:দা:
বিরশাল সদর

জলার নাম
১। বিরশাল

জনাব মা: মেনায়ার
হােসন খান
উপপিরচালক (অিধক
বীজ উৎপাদন ক )
৬৪৪৯৬
০১৭১২২৯৮৩৫১
জনাব বাস সরদার
িসিনয়ন সহকারী
পিরচালক (বীিব) ইনচাজ
কবর ােনর পাে
৬২৭২৯
০১৭১৪৬৬৩৫৪৫
জনাব ফজ ল হক
সহকারী েকৗশলী
( েসচ)
৬২২৭৩
০১৩১৭০৩৭৪৯২
ত

১। সাত ীরা
সদর

১। মা রা
সদর

দান ইউিনট/দ েরর নাম

জনাব হর সাদ তার
ত াবধায়ক েকৗশলী (
২১৭৩১৪৬
০১৭১৬১৮৪১০৬

েসচ)

জনাব মা: আব াহ আল রিশদ
ত াবধায়ক েকৗশলী (সওকা)
৬৬৪৬৭
০১৭১১০৪৬০০০
জনাব রািজনা পারভীন
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন) অ: দা:
৬৪২৩১
০১৭৮১৯৫২৮৭৩

জনাব মাঃ পরাগ
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (বীজ
িবপণন)
৬৩৪৬৭
০১৭১০-১১৫৩৮৯
উপেজলার নাম
১। বিরশাল
সদর

ত

দান ইউিনট/দ েরর
নাম
জনাব মাঃ রিম র রহমান
উপপিরচালক (বীজ িবপণন)
৬৩৬৫৭
০১৭১১০৬৫৬৭৯

২১৭৩৬৪৩
০১৭৪৬৮৮৪১৬৪
২। বর না

জনাব শারিমন জাহান
উপপিরচালক (এ এস িস)
৬২৭২৮
০১৭৯৯৪১৬৭৯০

৩। িপেরাজ র

জনাব নি তা হালদার
িসিনয়র সহকারী পিরচারক (বীজ
িবপণন)
৬২১৮২
০১৭১৪৫৭২৫৪৫
জনাব ইশরাত জাহান
িসিনয়র সহকারী পিরচারক (বীজ
িবপণন) ভার া
৬১১৬১
০১৭৫৬৪৮৪৭১২

৪। ভালা

৫। প য়াখালী

৬। ঝালকা

জনাব শখ ইকবাল আহে দ
উপপিরচালক (বীজ িবপণন)
৬২৬৪২
০১৭৬৪৭০০০০৯
ই- মইলঃ
dd1dasmina2013@yahoo.com
জনাব ত দউড়ী
িসিনয়র সহকারী পিরচারক (বীজ
িবপণন)
০১৭১৫১৯৫২৭০
ই- মইলঃ
sarmin.jahan.badc@yahoo.com

১। বর না
সদর

১। িপেরাজ র
সদর

১। ভালা সদর

১। প য়াখালী
সদর

জনাব হাঃ না িময়া
িসিনয়র সহকারী পিরচালক
(বীজ িবপণন) অ:দা:
৬৩৩৭০
০১৭১২৩৭৩৬৫৪
জনাব জগ াত িব াস
সহকারী েকৗশলী ( েসচ)
৬২৪০২
০১৯১৪১৩১০৪৮
জনাব মাঃ ফির ামান
ইয়া
সহকারী েকৗশলী (সংর ণ
ও কারখানা) অ:দা:
৬১০৩৩
০১৭২৪৮০০০০১
জনাব শারিমন জাহান
উপপিরচালক (এে া সািভ স
িবভাগ) অ:দা:
৬২০২৫
০১৭৯৯৪১৬৭৯০

