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বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপ ােরশন (িবএিডিস) 
 

কম িচ (২০১৯-২০):                                                                                                                                                   (ল  টাকা) 
. 

নং 
কম িচর নাম বা বায়নকাল কম িচ য় বরা  

(২০১৯-২০) 
কম িচ পিরচালক 

০১. বা রবান জলার সৗরশি চািলত পাে র সাহাে  
পির  পািন বহার কের ফসল ও সবিজ বাগােন সচ 

স সারণ কম িচ 

লাই ১৭ - ন ২০ ৯২৫.০০ ৩৭৭.৩৪ মাঃ শির র রহমান 
০১৮৬৫-৪৩২২৭৮ 

০২. নবায়নেযা  ালানী বহার কের খাগড়াছিড় পাহাড়ী 
এলাকায় পির  পািনর মা েম েসচ কম িচ 

লাই ১৭ - ন ২০ ৮৩৩.০০ ৩৩৯.৫২ মাঃ শির র রহমান 
০১৮৬৫-৪৩২২৭৮ 

০৩. যেশার জলার িঝকরাগাছা উপেজলায় ল এবং সবিজ 
উৎপাদন স সারেণ ি প ইিরেগশন কম িচ 

লাই ১৭ - ন ২০ ৭০৬.০০ ২৪৭.০০ মাহ ল আলম 
০১৭১২-২১৩৮২৮ 

০৪. বিরশাল জলার বা গ  উপেজলার বীরে  মিহউি ন 
জাহা ীর ইউিনয়ন েসচ উ য়ন কম িচ 

এি ল ১৮ - ন ২০ ৯৩৬.২১ ২৩৮.৫৭ চ ল মার িম ী 
০১৭১১-২৪০৯৬১ 

০৫. িড় াম জলার সদর, উিল র ও িচলমারী উপেজলার 
চরা েল পােট বল সচ িবতরণ ব া িনম ােণর মা েম 
সচ এলাকা স সারণ কম িচ  

লাই ১৮ - ন ২০ ৮৭১.৬০ ৩২৫.৪০ সাইন মা: আলতাফ 
০১৭১৭-২৯৩০৯৯ 

০৬. নায়াখালী জলার বণ চর উপেজলায় জলাব তা রীকরণ 
ও েসচ উ য়ন কম িচ 

লাই ১৮ - ন ২০ ৮৯১.০০ ৩১০.৭০ মা: আলী আসরাফ 
০১৭৬০-৫৫১৬৮৯ 

০৭. চ াম জলার রাউজান উপেজলায় জলাব তা রীকরণ ও 
স রক সচ উ য়ন কম িচ 

লাই ১৭ - ন ২০ ৯৮৫.০০ ৩৯৫.০০ মা: আশরা ামান 
01714-44386৯ 

০৮. প য়াখালী জলার বাউফল উপেজলায় -পির  পািনর 
সাহাে  ফসল উৎপাদান ি  কম িচ 

লাই ১৭ - ন ২০ ৪৮৬.০০ ২৭০.৫৭ মা: সা াদ হেসন ইয়  
০১৯২৪-৮৪০৫৩৫ 

০৯. সা িতক ব ায় (আগ  ২০১৭) িদনাজ র জলায় 
িত   লা-িলফট পা  (এলএলিপ) ও গভীর নল প 
নব াসন কম িচ 

লাই ১৭- ন ২০  
৫০৩.০০ 

২১১.৫০ সয়দা সািবহা জামাল 
০১৯৯৮-৭৭২৩৩৬ 

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 

লাই ১৯- ন ২১  
৩১১.৭৬ 

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 

লাই ১৯- ন ২১ ৯২৫.০০ ১০৬.০০ শিফ ল ইসলাম 
০১৯৯৮-৭৭২১৩৬ 

১২. ি গ  জলায় পির  পািন বহােরর মা েম েসচ 
উ য়ন কম িচ 

লাই ১৯- ন ২১ ৮৩৩.০০ ২৮১.৯৬ এিবএম মাহ দ হাসান খান 
০১৯৯৮-৭৭২০২৯ 

 
১৩. গাপালগ  জলার কািশয়ানী ও ক দ র উপেজলার 

জলাব তা রীকরণ এবং সচ এলাকা স সারণ কম িচ 
লাই ১৯- ন ২১ ৭০৬.০০ ৩৫৬.৫০  

১৪. গাপালগ  জলার সদর  উপেজলায় সচ কােজ -উপির  
পািনর বহার ি  কম িচ 

লাই ১৯- ন ২১ ৯৩৬.২১ ৪১৩.৫০  

১৫. িভেয়তনামী খােটা িসয়াম ীন ও িসয়াম  জােতর 
নািরেকেলর মা বাগান াপন কম িচ 

লাই ১৭ - ন ২০ ৮৭১.৬০ ১০৪.৯২ এস.এম.আলতাফ হােসন 
০১৭২৬-৭১৯০৪০ 

মাট= 
 

২৭১৫.৬০  

 

কায ম (২০১৯-২০):                                                                                                                           (ল  টাকা) 
. 

নং 
কায েমর নাম বরা  (২০১৯-২০) কায ম পিরচালক 

িজওিব িনজ  মাট 
১. বীজ বধ ন খামােরর মা েম উ তমােনর দানাশ  বীজ 

উৎপাদন কায ম 
১৭৫০.০০   তপন মার আইচ 

০১৭১১-২৮৭১৯০ 
২. ি ব  চাষীেদর মা েম উ তমােনর দানাশ  বীজ 

উৎপাদন কায ম 
৬৫০.০০   মা: আ ল হািলম 

০১৭১২-১০১৪৩৬ 
3. উ তমােনর দানাশ  বীজ সং হ, ি য়াজাতকরণ ও 

িবতরণ কায ম 
৮২৫০.০০    এস.এম.আলতাফ হােসন 

০১৭২৬-৭১৯০৪০ 
৪. পাট বীজ উৎপাদন কায ম ৫০০.০০   মা: আলমগীর িময়া 

০১৭১৭-৮০৭১৯৩ 
  ৫. এে া-সািভস স ার কায ম  ৫০০.০০   এস.এম.আলতাফ হােসন 

০১৭২৬-৭১৯০৪০ 
৬. জাতীয় সবিজ বীজ উৎপাদন কায ম ৫৫০.০০   মা ফা সালাম 

০১৯৯৮-৭৭১১৭১ 
৭. বীেজর আপদকালীন ম দ ও তার ব াপনা কায ম ৮০০.০০   মা: শওক ল ইসলাম 

০১৫৫২-৪৪৬২৮৩ 
মাট= ১৩০০০.০০    

 


