
E/Projects of BADC 

                                                                                        িবএিডিস ক ক বা বায়নাধীন কম িচস হ (২০১৮-১৯)                                            ১৯/০৯/২০১৯ 
সা

ব 
স

র 
. নং কম িচ/সাব-কায েমর নাম ই- মইল ময়াদকাল বরা  (ল  টাকা) কম িচ/সাব-কায ম পিরচালক ম  

িপিপএনিব ২০১৯-২০ 
১. ev›`ievb †Rjvi †mŠikw³PvwjZ cv‡¤úi mvnv‡h¨ f‚cwi¯’ cvwb e¨envi K‡i dmj I 

mewR evMv‡b †mP m¤úmviY Kg©m~wP 
xen.rangamati.badc@gmail.co
m RyjvB 17 - Ryb 20 

৯২৫.০০ ৩৭৭.৩৪ মাঃ শির র রহমান 
০১৮৬৫-৪৩২২৭৮ 

 

২. bevqb‡hvM  ̈R¡vjvbx e¨envi K‡i LvMovQwo cvnvox GjvKvq f‚cwi¯’ cvwbi gva¨‡g 
ÿz̀ ª‡mP Kg©m~wP 

xen.rangamati.badc@gmail.co
m 
 

RyjvB 17 - Ryb 2০ 
৮৩৩.০০ ৩৩৯.৫২ মাঃ শির র রহমান 

০১৮৬৫-৪৩২২৭৮ 
 

৩. h‡kvi †Rjvi wSKivMvQv Dc‡Rjvq dzj Ges mewR Drcv`b m¤úªmvi‡Y wWªc Bwi‡Mkb 
Kg©m~wP 

xenbadcjsr@gmail.com 
 

RyjvB 17 - Ryb 20 
৭০৬.০০ ২৪৭.০০ মাহ ল আলম 

০১৭১২-২১৩৮২৮ 
 

৪. ewikvj †Rjvi eveyMÄ Dc‡Rjvi exi‡kÖô gwnDwÏb Rvnv½xi BDwbqb ÿz̀ ª‡mP Dbœqb 
Kg©m~wP 

xen.badcbsl@yahoo.com GwcÖj 18 - Ryb 20 
৯৩৬.২১ ২৩৮.৫৭ PÂj Kzgvi wg¯¿x 

01711-240961 
 

৫. KzwoMÖvg †Rjvi m`i, Dwjcyi I wPjgvix Dc‡Rjvi PivÂ‡j †cv‡U©ej †mP weZiY e¨e¯’v 
wbg©v‡Yi gva ‡̈g †mP GjvKv m¤úªmviY Kg©m~wP  

xenlalmonirhat.badc@yahoo.c
om 

জা  18 - Ryb 20 
৮৭১.৬০ ৩২৫.৪০ ûmvBb †gv: AvjZvd 

01717-293099 
 

৬. ‡bvqvLvjx †Rjvi myeY©Pi Dc‡Rjvq Rjve×Zv `~ixKiY I ÿz̀ ª‡mP Dbœqb Kg©m~wP xenbadcnoakhali2016@gmail.c
om 

RyjvB 18 - Ryb 20 
৮৯১.০০ ৩১০.৭০ ‡gv: Avjx Avmivd 

01760-551689 
 

৭. PÆMÖvg †Rjvi ivDRvb Dc‡Rjvq Rjve×Zv `~ixKiY I m¤ú~iK †mP Dbœqb Kg©m~wP badcxenctg@yahoo.com 
 RyjvB 17 - Ryb 20 

৯৮৫.০০ ৩৯৫.০০ ‡gv: Avkivdz¾vgvb 
01714-44386৯ 

 

৮. cUzqvLvjx †Rjvi evDdj Dc‡Rjvq f‚-cwi¯’ cvwbi mvnv‡h  ̈dmj Drcv`vb e„w× Kg©m~wP badcexen@gmail.com RyjvB 17 - Ryb 2০ 
৪৮৬.০০ ২৭০.৫৭ ‡gv: mv¾v` †n‡mb fzBqv 

০১৯২৪-৮৪০৫৩৫ 
 

৯. mv¤úªwZK eb¨vq (AvM÷ 2017) ẁ bvRcyi †Rjvq ÿwZMȪ Í †jv-wjdU cv¤ú (GjGjwc) 
I Mfxi bjK‚c cybe©vmb Kg©m~wP exen17dinajpur@gmail.com RyjvB 17- Ryb 2০ 

৫০৩.০০ ২১১.৫০ ‰mq`v mvwenv Rvgvj 
01998-772336 

 

 ১০. শর র জলার নািলতাবািড় উপেজলায় চ াখালীেত িনিম ত রাবার ড ােমর তীর সংর ণ ও 
পািন ধারণ মতা ি র লে  গভীরতা ি  কম িচ 

xenbadcjamalpurregion@gmail
.com 

লাই ১৯- ন ২১ ৬৫৫.২০ ২৫২.৫০ আ  আহেমদ মাহ ল হাসান 
০১৭১৭-১০০৬১৯ 

 

 ১১. ন েকানা জলার কলমাকা া উপেজলায় হাওড় েসচ উ য়ন ও ষকেদর িনরাপদ ও ত 
ফসল পিরবহণ িবধা দান কম িচ Xenbadc.ntr@gmail.com লাই ১৯- ন ২১ ১৮৪.৫০ ১০৬.০০ শিফ ল ইসলাম 

০১৮৩৭৪৪৫৫৯০ 
 

 ১২. ি গ  জলায় পির  পািন বহােরর মা েম েসচ উ য়ন কম িচ Mahmud_badc@yahoo.com লাই ১৯- ন ২১ ৫৩৮.৪২ ২৮১.৯৬ এিবএম মাহ দ হাসান খান 
০১৭১৬১০৮৩৫৩ 

 

 ১৩. গাপালগ  জলার কািশয়ানী ও ক দ র উপেজলার জলাব তা রীকরণ এবং সচ এলাকা 
স সারণ কম িচ 

xenbadcjgopalgonj@gmail.co
m 

লাই ১৯- ন ২১ ৬৯২.৭৫ ৩৫৬.৫০ মা: আিজ ল ইসলাম 
০১৭১৯৪৪৫৯৮৫ 

 

 ১৪. 
গাপালগ  জলার সদর  উপেজলায় সচ কােজ -উপির  পািনর বহার ি  কম িচ xenbadcgopalgonj@gmail.com লাই ১৯- ন ২১ ৬২১.২৫ ৪১৩.৫০ মা: আিজ ল ইসলাম 

০১৭১৯৪৪৫৯৮৫ 
 

ফ
সল

 
(ক

ম
িচ)

 ১৫. wf‡qZbvgx Lv‡Uv wmqvg MÖxb I wmqvg eøy Rv‡Zi bvwi‡K‡ji gvZ…evMvb ¯’vcb Kg©m~wP aschobadc@gmail.com 
RyjvB 17 - Ryb 2০ 

 
৩১১.৭৬ 

 
১০৪.৯২ 

এস.এম.আলতাফ হােসন 
০১৭২৬-৭১৯০৪০ 

 

মাট=  ৪২৩০.৯১   

ফ
সল

 (স
াব

-ক
ায

ম) 
  

1. exR ea©b Lvgv‡ii gva ‡̈g DbœZgv‡bi `vbvkm¨ exR Drcv`b Kvh©µg badcagmfarm@yahoo.com RyjvB 18 - Ryb 19 - ১৭৫০.০০ তপন মার আইচ 
০১৭১১-২৮৭১৯০ 

 

2. Pzw³e× Pvlx‡`i gva ‡̈g DbœZgv‡bi `vbvkm¨ exR Drcv`b Kvh©µg agmcgbadc@gmail.com RyjvB 18 - Ryb 19 - ৬৫০.০০ মা: আ ল হািলম 
০১৭১২-১০১৪৩৬ 

 

3. DbœZgv‡bi `vbvkm  ̈exR msMÖn, cÖwµqvRvZKiY I weZiY Kvh©µg seedagm@gmail.com RyjvB 18 - Ryb 19 - ৮২৫০.০০ এস.এম.আলতাফ হােসন 
০১৭২৬-৭১৯০৪০ 

 

4. cvU exR Drcv`b Kvh©µg gmjuteseed@gmail.com RyjvB 18 - Ryb 19 - ৫০০.০০ মা: িমজা র রহমান 
০১৯৯৮-৭৭০০৩৫ 

 

  5. G‡MÖv-mvwf©m †m›Uvi Kvh©µg  aschobadc@gmail.com RyjvB 18 - Ryb 19 
- ৫০০.০০ হা: আজহা ল ইসলাম 

০১৭১২-৫৫৮২২১ 
 

6. RvZxq mewR exR Drcv`b Kvh©µg jdvegbadc@gmail.com RyjvB 18 - Ryb 19 - ৫৫০.০০ মা ফা সালাম 
০১৯৯৮-৭৭১১৭১ 

 

7. ex‡Ri Avc`Kvjxb gRỳ  I Zvi e¨e¯’vcbv Kvh©µg pdbufferstockbadc@gmail.com RyjvB 18 - Ryb 19 - ৮০০.০০ মা: শওক ল ইসলাম 
০১৫৫২-৪৪৬২৮৩ 

 

মাট=  ১৩০০০.০০   

 


