জিবিস'র সকল অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম, পদবী, অিফেসর কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র (২০২০ সাল পয )
জীবন বীমা কেপােরশন
ধান কাযালয়
উ য়ন িডিভশন
২৪ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০
তািরখ: ০৯-০৭-২০২০ ি .
কেপােরশেনর ধান কাযালয়সহ িবিভ িরিজওনাল অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম, পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র (২০২০ সাল পয )
টিলেফান/ মাবাইল ন র
অিফেসর নাম
ইনচােজর নাম ও পদবী
অিফেসর বতমান কানা
অিফসঃ ৯৫৫১০৯৬
ধান কাযালয়
ােনিজং ডাইের র
২৪, মিতিঝল বা/এ
িপিবএ ঃ ৯৫৫২০৪৭-৯
( কাড ন র-৯০০১)
ঢাকা-১০০০।
মাবাইলঃ
এ. ক.এম.এ আওয়াল
অিফসঃ ০২-২২৩৩৮৪৪৫৮
ঢাকা িরিজওনাল অিফস
৭, ব ব এিভিনউ
ড
জনােরল ােনজার-ইনচাজ
িপিবএ ঃ ৯৫৫৩৩১১-৬
( কাড ন র-৯০০২)
ঢাকা-১০০০।
(ভার া )
মাবাইলঃ ০১৯১৪৫৬৭১৭৩
কাজী নািজ ল ইসলাম
অিফসঃ ০৩১-৭২১০৯৫
চ াম িরিজওনাল অিফস
শখ িজব রাড
জনােরল ােনজার
িপিবএ ঃ৭২৮৩০৬,৭২৮৩২৭
( কাড ন র-৯০০৩)
আ াবাদ বা/এ, চ াম।
মাবাইলঃ ০১৭১১৮৮৮৬১৯
অিফসঃ ০৭২১-৭৭২২৪৪
রাজশাহী িরিজওনাল অিফস
জনাব আববাস উি ন আহেমদ
জীবন বীমা ভবন
িপিবএ ঃ ৭৭৫০০৬-৭
( কাড ন র-৯০০৪)
ডঃ জনােরল ােনজার-ইনচাজ
কাজীহাটা, রাজশাহী।
মাবাইলঃ ০১৫৫৮৫১৩৬৫২
অিফসঃ ০৪১-৭২২৯৫৭
জনাব গৗতম মার সাহা
জীবন বীমা ভবন
লনা িরিজওনাল অিফস
িপিবএ ঃ ৭২০৯৫৩-৪
ডঃ জনােরল ােনজার
ক. িড. এ. এিভিনউ
( কাড ন র-৯০০৫)
মাবাইলঃ ০১৭১২২১২৫৭৬
িশববাড়ী মাড়, লনা।
০১৯৬৮৭৭৬৫০০
বিরশাল িরিজওনাল অিফস
মাঃ মা দ িময়া
সাজিরনী পার মােকট (৩য় তলা)
অিফসঃ ০৪৩১-৬৪৯০১
( কাড ন র-৯০০৬)
সহকারী জনােরল ােনজার-ইনচাজ ১২১/১২২, ব ব ড়া রাড, বিরশাল।
মাবাইলঃ০১৭১৬০৮৮৩৬৭
অিফসঃ ০৮২১-৭১৬৫৪৫
িসেলট িরিজওনাল অিফস
জনাব মাঃ আসা ামান
সাম পার মােকট (৩য় তলা)
িপিবএ ৭১১০২৭,৭১৪৮৫১
( কাড ন র-৯০০৭)
সহকারী জনােরল ােনজার-ইনচাজ এয়ারেপাট রাড, আ রখানা, িসেলট
মাবাইলঃ ০১৭১৬১৩১০১৩
অিফসঃ ০৫২১-৬২০৬৬
রং র িরিজওনাল অিফস
জনাব অ ন মার চ বত
জীবন বীমা ভবন
মাবাইলঃ ০১৭১২৭১৪৮২০
( কাড ন র-৯০০৮)
ডঃ জনােরল ােনজার (চ:দা:)-ইনচাজ
শন রাড, রং র।
ময়মনিসংহ িরিজওনাল অিফস
জনাব এ ক এম এ আওয়াল
৬, আর. ক.িমশন রাড
অিফসঃ ০৯১-৬৩৬৩৫
( কাড ন র-৯০০৯)
ডঃ জনােরল ােনজার-ইনচাজ
ময়মনিসংহ।
মাবাইলঃ ০১৯১৪-৫৬৭১৭৩

জীবন বীমা কেপােরশেনর িবিভ কেপােরট অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম, পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র
(২০২০ সাল পয )
কেপােরট অিফেসর নাম

কেপােরট সবা দ
টা াইল
কেপােরট সবা দ
নারায়ণগ
কেপােরট সবা দ
ফিরদ র
কেপােরট সবা দ
িম া
কেপােরট সবা দ
নায়াখালী
কেপােরট সবা দ
যেশার
কেপােরট সবা দ
ি য়া
কেপােরট সবা দ
সাত ীরা
কেপােরট সবা দ
িদনাজ র
কেপােরট সবা দ
ব ড়া
কেপােরট সবা দ
পাবনা
কেপােরট সবা দ
ভালা

র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র

ইনচােজর নাম ও পদবী

অিফেসর বতমান কানা

জনাব মাঃ মাহ ল হক
সহকারী জনােরল ােনজার
মাঃ ফা ক হােসন
সহকারী জনােরল ােনজার
জনাব এ ক এস এম িসি র রহমান
ােনজার
জনাব মাঃ মাঃ আজহা ল হক
ােনজার
জনাব মাঃ িভখা ল আলম
ােনজার
জনাব মাঃ িবমল কর
ােনজার
জনাব িব ব মার দাস
সহকারী জনােরল ােনজার
শখ রফা র রহমান
ােনজার
জনাব মাঃ র মাহা দ
ােনজার
জনাব মাঃ জ ল ইসলাম
ােনজার
জনাব ামল মার সাহা
ােনজার
জনাব মাঃ আিতয়ার রহমান
ােনজার

হক টাওয়ার (৩য় তলা)
আমঘাট রাড, টা াইল।
জীবন বীমা ভবন
১৫০, ব ব সড়ক, নারায়ণগ ।
ফিরদ র াজা (৪থ তলা)
থানা রাড, ফিরদ র।
সমবায় াংক ভবন (৩য় তলা)
কাি রপাড়, িম া।
মিফজ াজা (৩য় তলা)
ধান সড়ক, মাইজদী কাট, নায়াখালী।
মািহ াজা (২য় তলা)
কশব লাল সড়ক, যেশার।
৯৩, চ দ মাহা দ রাড (২য় তলা)
থানা মাড়, ি য়া।
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক, লতান র, সাত ীরা।
িদনাজ র াজা (৩য় তলা) গেনশ তলা,
শন রাড, পাঃ+ জলা-িদনাজ র।
জেল রী তলা,
রােমনা আফাজ সড়ক, ব ড়া।
ল ী িম া ভা ােরর তীয় তলা,
আ ল হািমদ রাড, পাবনা।
সমবায় াংক ভবন (৩য় তলা)
উ র- বাংশ, ন ন বাজার, ভালা।

টিলেফান/ মাবাইল ন র

অিফসঃ ০৯২১-৬১৬২৮
মাবাইলঃ ০১৫৫৪৩২২০৪৮
অিফসঃ ০২-৭৬৪০১৯৩
মাবাইলঃ ০১৯১২২৩৬১৬০
অিফসঃ ০৬৩১-৬২৪৯৪
মাবাইলঃ ০১৭১৬১১৫৬৯৯
অিফসঃ ০৮১-৬৫৫৭৩
মাবাইলঃ ০১৭১০১২৭০৫৪
অিফসঃ ০৩২১-৬২২৬০
মাবাইলঃ ০১৭১২৯৭৩৪৯৮
অিফসঃ ০৪২১-৬৬৯২২
মাবাইলঃ ০১৯১১০৪৮৭৬২
অিফসঃ ০৭১-৭৩৩৫১
মাবাইলঃ ০১৭১৮০৪৩৩৫৫
অিফসঃ ০৪৭১-৬৩৯৬৭
মাবাইলঃ ০১৭১৭৩১৯১০০
অিফসঃ ০৫৩১-৬৩৩৭২
মাবাইলঃ ০১৭১৪৫৫৭৫৩৮
অিফসঃ ০৫১-৬৯০৯৬
মাবাইলঃ ০১৭১২১০২৪৬৬
অিফসঃ ০৭৩১-৬৬৯৯৫
মাবাইলঃ ০১৭১১৯৪৩৯২৪
অিফসঃ ০৪৯১-৬১২১২
মাবাইলঃ ০১৯১২৯৬১৭৪৫

ঢাকা িরিজওনাল অিফেসর আওতাধীন িবিভ কেপােরট/ সলস/শাখা অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম, পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও
টিলেফান/ মাবাইল ন র (২০২০ সাল পয )
অিফেসর বতমান কানা

ইনচাজেদর নাম ও পদবী

৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।

জনাব আ ল আউয়াল
ড
ােনজার-ইনচাজ

৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, িব.িব.এিভিনউ
(৪থ তলা), ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
৭, ব ব এিভিনউ (৪থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
জীবন বীমা ভবন
১২১, মিতিঝল (বা/এ), ঢাকা-১০০০
জীবন বীমা ভবন
১২১, মিতিঝল (বা/এ), ঢাকা-১০০০

জনাব কাম ল হাসান
িডএম-২(২৫৯৬)-ইনচাজ
জনাব এ ক এম মাজাে ল হক
িডএম-১(২৬৪১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ াহ ইঁ য়া
িডএম-১(২৬৬১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ইকবাল হােসন
িডএম-৩(২৫৯৭)-ইনচাজ
জনাব নওেশর আহাে দ হীরা
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ আলী
িডএম-১(২৬১১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ র উি ন
িডএম-১(৪৩১৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন
িডএম-১(২৬৪৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ইউ ছ আলী হাওলাদার
িডএম-১(২৬৩০)-ইনচাজ
জনাব তােরক উি ন আহেমদ
িডএম-২(২৫৬৯)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ শাহজাহান িময়া
িডএম-১(২৫৯৮)-ইনচাজ
জনাব আ.স.ম মাহ ল কিরম
িডএম-১(২৫৯৮)-ইনচাজ

জীবন বীমা ভবন
১২১, মিতিঝল (বা/এ), ঢাকা-১০০০

জনাব মাঃ আ ল কািদর
িডএম-১(২৪৪৫)-ইনচাজ

জীবন বীমা ভবন
১২১, মিতিঝল (বা/এ), ঢাকা-১০০০
জীবন বীমা ভবন
১২১, মিতিঝল (বা/এ), ঢাকা-১০০০
১২১, মিতিঝল (বা/এ), জীবন বীমা
ভবন, ঢাকা-১০০০।
জীবন বীমা ভবন
১২১, মিতিঝল (বা/এ), ঢাকা-১০০০
জীবন বীমা ভবন
১২১, মিতিঝল (বা/এ), ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০

সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ ওয়ািল উল আজম
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ িলয়াকত আলী
িডএম-২(২৬৩১)-ইনচাজ

সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ ল ইসলাম
িডএম-২(২৬৭৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন
িডএম-৩(৪২১২)-ইনচাজ
জনাব লাল আহেমদ খান
িডএম-১(২৫০১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন
িড.এম-১(২৫৭০)-ইনচাজ
জনাব হ দ ল দা আফগানী
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব আজাদ হােসন
িড.এম-৩ ( ৪২০৫ ), ইনচাজ
জনাব মাঃ হা ন-অর-রিশদ
িডএম-১(২২৯৭)-ইনচাজ ( ি িভি ক)

টিলেফান/ মাবাইল ন র
অঃ ০২৯৫৫৩৩১১-৬/২৮৮
বাসাঃ ৭২৮১৮১২
মাঃ ০১৮১৯০৩৬৪০৮
অঃ ৯৫৫৩৩১১-১৬/২৮৬
মাঃ ০১৭১৬২১৩৫৭৯
অঃ ৯৫৫৩৩১১-১৬/২৮৪
মাঃ ০১৯২২৫৩০৬২৩
মাঃ ০১৭১৯-৯৬১৮০৫
০১৬৭৪১৯৮৮৬০
অঃ ৯৫৫৩৩১১-১৬/২৭১
মাঃ ০১৮১৮০৮১৮৪৫
অঃ ৯৫৫৩৩১১-৬/২৭২
মাঃ ০১৭১৫৯৩৮২৪৯
মাঃ ০১৯১৮৬৮৫১৮৯
০১৯২৮৭৭৫০৪০
মাঃ ০১৮২৬০৩৬২৭৬
অঃ ৯৫৫৩৩১১-৬/৩০৩
মাঃ ০১৭১৬-৫৩০১৬৬
অঃ ৯৫৫৩৩১১-৬/৩০৩
মাঃ ০১৯৬৫৮৮৫০৭৫
অঃ ৯৫৫৩৩১১-৬/২৯৫
মাঃ ০১৯৮১৭৫৮৯৪৮
অঃ ৯৫৫৩৩১১-৬/২৮২
মাঃ ০১৭১১৮৩০৮০৪
অঃ ৯৫৫৩৩১১-৬/২৮৩
মাঃ ০১৭১৮৩৭১২১৩
অঃ ৯৫৫৩৩১১-৬/২৮৩
মাঃ ০১৬২৭৮২২৩৭০
অঃ
মাঃ ০১৭১২০৭৩০৩০
অঃ
মাঃ ০১৭২০০২৩৩৫১
অঃ
এ -২৯০
মাঃ ০১৫৫২৩৬১৪৮৯
০১৯৫৪৩৮২৮৩২
অঃ
এ -২৯১
মাঃ
অঃ
এ -২৯১
মাঃ ০১৯১৩৩৪৩৪১৪
অঃ
মাঃ ০১৯১৩৬৯০২৩২
মাঃ ০১৯১৫৫৩৫৩১৬
মাঃ ০১৭১৭-২৬৩৭৯৩
০১৭৪৯৩৮২৭১৪
অঃ ০২-৯৫৬১৪০৪
মাঃ ০১৯১১২৬৪৫৮৪

সলস/শাখা অিফস ন র
সলস অিফস-০৫, ঢাকা
শাখা অিফস-০৫/৬৭৫, ঢাকা
শাখা অিফস-০৫/১৩২, ঢাকা
শাখা অিফস-০৫/৫১৪, ঢাকা
শাখা অিফস-০৫/৬৮৫, ঢাকা
সলস অিফস-৩৭, ঢাকা
শাখা অিফস-৩৭/৬৫০, ঢাকা
শাখা অিফস-৩৭/৫০৫, ঢাকা
শাখা অিফস-৩৭/৫১০, ঢাকা
শাখা অিফস-৩৭/৫২৩, ঢাকা
শাখা অিফস-৩৭/৫১৩, ঢাকা
শাখা অিফস-৩৭/৬৭৪, ঢাকা
শাখা অিফস-৩৭/১৩০, ঢাকা
শাখা অিফস-৩৭/৯৮৫
যা াবাড়ী, ঢাকা
সলস অিফস-৯৩, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৩/৬৯০, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৩/৫০৬, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৩/৬৯২
ঢাকা
শাখা অিফস-৯৩/৬৩০
শাখা অিফস-৯৩/৬৯৭, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৩/৬৫৫, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৩/৬৭৮, ঢাকা
সলস অিফস-৯৬, ঢাকা

মাঃ ০১৯১৪৫৭৩৪১৭

শাখা অিফস-৯৬/৬৮৬

মাঃ ০১৭২৩৫৪০৮৩৫

শাখা অিফস-৯৬/৬৫৭, ঢাকা

৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০

জনাব মাঃ আব ল আউয়াল
িডএম-১(২৫২২)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১২০১৬৪৩১

শাখা অিফস-৯৬/৬৬৩, ঢাকা

জনাব আিব র রহমান

মাঃ ০১৭১১০৪৯৪৩৯

শাখা অিফস-৯৬/৬৮০, ঢাকা

জনাব িজ.এম.হাসান মাহ দ
িডএম-১(২৫৮০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাহ র আলম
িডএম-১(২৬২৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আলমগীর হােসন তা কদার
িডএম-৩(৪৩৯৬)-ইনচাজ

মাঃ ০১৮১৯১৬৯২৪৬

শাখা অিফস-৯৬/১১৮, ঢাকা

মাঃ ০১৯১৫৬১৫৪৩৫

শাখা অিফস-৯৬/১৩১, ঢাকা

মাঃ ০১৭১১১৮০৬৬১

শাখা অিফস-৯৬/৫২২, ঢাকা

৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০

জনাব মাঃ আ আিলম িময়া
িড.এম-১ (২৫৯৫)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯৫৬১৪০৪
মাঃ ০১৭১১১৫৪৫০৪

শাখা অিফস-৯৬/৫১৬, ঢাকা

৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০

জনাব মাঃ জাহাংগীর আলম
িড.এম-১ (৪৩০৩)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯৫৬১৪০৪
মাঃ ০১৯২২১৫০৯৪১

শাখা অিফস-৯৬/৬২৪, ঢাকা

৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮০, মিতিঝল (৪থ তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
আদমজী কাট (২য় তলা)
১১৫/১১৬ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট (২য় তলা)
১১৫/১১৬ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট (২য় তলা)
১১৫/১১৬ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট (২য় তলা)
১১৫/১১৬ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট (২য় তলা)
১১৫/১১৬ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট (২য় তলা)
১১৫/১১৬ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা

জনাব মাঃ আ র রহমান মা া
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ সিহদ উ াহ িময়া
িডএম-১(২৫৬১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম খান
িডএম-১(২৬১৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ কাম ল হাসান
িডএম-১(২৪৩৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ একরাম হােসন ম মদার
িডএম-১(২৪৯৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শাহজাহান সরকার
িডএম-১(৩৯৯১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম িময়াজী
িড.এম-১(২৫৮৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ফরেদৗস িমিজ
িড.এম-১ (২৫৭৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাহ ল আলম
িড.এম-১(২৬২৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ তির ল ইসলাম
িড.এম-২(২৬৭২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আলাউি ন হাওলাদার
িড.এম-১(২৫৯৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ িফেরাজ আলম
িড.এম-১(৪৩০৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ র রহমান
িড.এম-১(২৬৯২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আমীর হােসন গাজী
িড.এম-১(২৬৪২)-ইনচাজ
জনাব শিহ ল ইসলাম খান
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ দেলায়ার হাছাইন
িডএম-১(২৪৩৪)-ইনচাজ
জনাব খািদজা বগম
িডএম-১(২৪১৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ইকবাল কিবর
িডএম-১(২৪৮৫)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ বারহান উি ন
িডএম-১ (২৬৬৫)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯৫৭৭৪০৭
মাঃ ০১৭১৩৪৬১৬০৫

সলস অিফস-০৩, ঢাকা

মাঃ ০১৮১৭৫৬০৮৫১

শাখা অিফস-০৩/৬৪৫, ঢাকা

মাঃ ০১৭১১৭৮৮২৭৪

শাখা অিফস-০৩/৬৭৯, ঢাকা

মাঃ ০১৭১৬-৫৩৩২৮৮

শাখা অিফস-০৩/৫১২, ঢাকা

মাঃ ০১৭১৬-৫৩১৬৮৩
বাসা-৭৮১১৫৫০

শাখা অিফস-০৩/৫২৪, ঢাকা

মাঃ ০১৯৬৮৩৯৯৪০৭

শাখা অিফস-০৩/৫১৭, ঢাকা

মাঃ ০১৯১২০৪৬৮১৬

শাখা অিফস-০৩/৬৩৪, ঢাকা

মাঃ০১৮১৯১৯২১৫৮
বাসা-৭৬২০১১৬

শাখা অিফস-০৩/৬২১, ঢাকা

মাঃ ০১৯৫৬১৮৭৪৬১

শাখা অিফস-০৩/৬২৭, ঢাকা

মাঃ ০১৯৩১৩৫০২৯৪

শাখা অিফস-০৩/৬২৮, ঢাকা

মাঃ ০১৭১১১৩৯৬১৫

শাখা অিফস-০৩/৬৯৪, ঢাকা

মাঃ ০১৮১৯৪৪৫৬৬১
০১১৯৫৪৭৯৩৪৫
মাঃ ০১৯৫৬৪৭৮৮৮৯
মাঃ ০১৫৫২৩৫৮০৬৮
অঃ ০২৯৫৬১৫১৯
মাঃ ০১৭১-১১৩৮৩৮৫
অঃ ০২৯৫৬১৫১৯
মাঃ
বাসাঃ ৭৭৬৩২৮৩
মাঃ ০১৭২৭২১০০০৪
বাসাঃ ৯১০২০৬৪
মাঃ ০১৯১৪২০৯১১৯
মাঃ
অঃ ০২-৯৫৬১৫১৯
মাঃ ০১৯১৩৩৫০৬৭০৪

শাখা অিফস-০৩/৭৬১, প ন, ঢাকা
শাখা অিফস-০৩/১০৩, স জবাগ, ঢাকা
শাখা অিফস-০৩/১৬২, ওয়ারী শাখা,
ঢাকা
সলস অিফস-৯৫, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৫/৬১৯, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৫/১১২, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৫/৬৩৮, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৫/১৪১, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৫/৬৯৩, ঢাকা

আদমজী কাট (২য় তলা)
১১৫/১১৬ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট (২য় তলা)
১১৫/১১৬ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
িদল শা মােকট
সাভার, ঢাকা।
িদল শা মােকট
সাভার, ঢাকা।
িদল শা মােকট
সাভার, ঢাকা।
িদল শা মােকট
সাভার, ঢাকা।

জনাব মাঃ বিদ ল ইসলাম
িডএম-১(২৫৭৪)-ইনচাজ
জনাব দীপক চ দাস
িড.এম-১(২৫৩৬)
জনাব মাঃ সািহ র রহমান
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আমজাদ হােসন
িড.এম-৩(৪৩৭৬)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
সলস ইনচােজর ত াবধােন

মাঃ ০১৭২০২০১৭৬৫
অঃ ০২৯৫৬১৫১৯
মাঃ ০১৭১২২৫৭২০৮
অঃ ০২-৭৭৪৪৫৬০
মাঃ ০১৬৭৩৬০৬৭৭২
মাঃ ০১৭৬৮৫৬১৭১০
অঃ ০২-৯৫৫৩৪২৫
মাঃ ০১৭৩১৪২৭৬৪৬
মাঃ ০১৮২৫৫৬৭৮১৩
বাসা-০২-৭২৯৩৪২৪

শাখা অিফস-৯৫/৬৯৮, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৫/৬০২, ঢাকা
সলস অিফস-৯৭, সাভার, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৭/১০১, সাভার, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৭/৬৬৭, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৭/৬৫২, ঢাকা

িদল শা মােকট
সাভার, ঢাকা।

সলস ইনচােজর ত াবধােন

অঃ ০২-৯৫৫৩৪২৫
মাঃ ০১৭৩১৪২৭৬৪৬

শাখা অিফস-৯৭/৬৭৩, ঢাকা

শহীদ রিফক সড়ক,
মািনকগ সদর, মািনকগ

জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন
িডএম-৩(২৬৩৬)-ইনচাজ

অঃ ৭৭১০৩৪৫
মাঃ ০১৭১৫৮২০০৯৯

শাখা অিফস-৯৭/৬২৫,মািনকগ

আদমজী কাট,
মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট,
মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট,
মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট,
মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
আদমজী কাট,
মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
১২১, মিতিঝল (৫ম তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
১২১, মিতিঝল (৫ম তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
৪৮, িদল শা (৩য় তলা)
বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৯/৪, আজম রাড (৩য় তলা)
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭
১৯/৪, আজম রাড (৩য় তলা)

জনাব মাঃ শাহজাহান পাটওয়ারী
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মেনার ন িমি
িডএম-১(২৫৬৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাখেল র রহমান
িডএম-১(২৫৬৫)-ইনচাজ
জনাব এফ.কিরম আফগানী
িডএম-১(২৩২১)-ইনচাজ

অঃ ০২৯৫৫৩৪২৪
মাঃ ০১৭১১-৫৩৩৬৪৫
মাঃ ০১৭১৫৫৭২৪৭১
অঃ ০২-৯৫৫৩৪২৪
মাঃ ০১৭১৯৮২৭৩০০
বাসাঃ ০২-৭২৭৭০৭৮
বাসাঃ ০২-৯০০৫০৮৮
মাঃ ০১৭৩২৭৯৯৬৩৬
অঃ ০২৯৫৫৩৪২৪
মাঃ ০১৭১১-৫৩৩৬৪৫
অঃ ০২-৯৫৫৩৪২৪
মাঃ ০১৯৫৭৯৪৩৩২০
বাসাঃ ০২-৯১১৭৬৬৫
মাঃ ০১৫৫২৩২৪৪০৬
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৮১৯২৭৮৪৯০
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৮১৯২৭৮৪৯০
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৮১৯২৭৮৪৯০
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৯১৪৩১২১৭১
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৮১৯২৭৮৪৯০
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৮১৯২৭৮৪৯০
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৮১৯১৫৬৯৬৩
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৭১৬০৯১১১৩

সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব ওয়ািহ র রিশদ
িডএম-১(২৪৮৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ হািফ র রহমান
িডএম-১(৪২০৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ িজ র রহমান
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব খান মা দ হাসান
িডএম-১(২৫৭৬)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ হািফ র রহমান
িড.এম-১(২৫১২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ জামাল উি ন
িড.এম-১(২৫৭৮)-ইনচাজ
শখ শারমীন রীমা
িড.এম-১ (২৬৫১)-ইনচাজ
জনাব এ. ক.এম.
ামান
িডএম-১(২৫৩০)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব এ. .এম. নজ ল আমীন
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব আফাজ উি ন আহেমদ

মাঃ ০১৭১২১৬৩৫৪১
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৯১১৩৫০৯৩২
অঃ ০২-৯৫৬১৪২৫
মাঃ ০১৮১৯২৭৮৪৯০
অঃ ০২-৯১৪১২৮৪
মাঃ ০১৭১১৩৭২৩৬৫
মাঃ ০১৭৭০৩৪৬৪৮৭

সলস অিফস-৯৮, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৮/৬৩৫, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৮/৬৫১, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৮/৫২১, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৮/৬৭০, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৮/৫১১, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৮/৫১৯, িখলগ ও, ঢাকা
সলস অিফস-৯৪, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৪/৬৩৬, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৪/৬৩৭, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৪/৫০৭, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৪/৫০৮, ঢাকা
শাখা -৯৪/১৩৩, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৪/৫০৯, ঢাকা
শাখা -৯৪/১২৭, ঢাকা
শাখা অিফস-৯৪/১০০, ঢাকা
শাখা-৯৪/৬৮১, ঢাকা
শাখা-৯৪/৬৮৩, ঢাকা
সলস অিফস-০৬,
মাহা দ র, ঢাকা
শাখা অিফস-০৬/৬২২,

মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭
১৯/৪, আজম রাড (৩য় তলা)
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭
১৯/৪, আজম রাড (৩য় তলা)
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭
১৯/৪, আজম রাড (৩য় তলা)
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭
১৯/৪, আজম রাড (৩য় তলা)
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭
বাড়ী নং-০৪, মইন রাড নং-০১
সকশন-১০, সনপাড়া, পবতা,
িমর র, ঢাকা
বাড়ী নং-০৪, মইন রাড নং-০১
সকশন-১০, সনপাড়া, পবতা,
িমর র, ঢাকা
বাড়ী নং-০৪, মইন রাড নং-০১
সকশন-১০, সনপাড়া, পবতা,
িমর র, ঢাকা
বাড়ী নং-০৪, মইন রাড নং-০১
সকশন-১০, সনপাড়া, পবতা,
িমর র, ঢাকা
বাড়ী নং-০৪, মইন রাড নং-০১
সকশন-১০, সনপাড়া, পবতা,
িমর র, ঢাকা
৯৩/এ, িনউ সা লার রাড (৩য়
তলা), মৗচাক, ঢাকা
৯৩/এ, িনউ সা লার রাড (৩য়
তলা), মৗচাক, ঢাকা
৪৬, তজ িনপাড়া,
এয়ারেপাট রাড
ফামেগট, ঢাকা-১২১৫
৯৩/এ, িনউ সা লার রাড (৩য়
তলা), মৗচাক, ঢাকা
বাড়ী নং-২০ (৪থ তলা)
রাড নং-৭/িড, স র নং-০৯
আ াহ র, উ রা, ঢাকা
বাড়ী নং-২০ (৪থ তলা)
রাড নং-৭/িড, স র নং-০৯
আ াহ র, উ রা, ঢাকা
বাড়ী নং-২০ (৪থ তলা)
রাড নং-৭/িড, স র নং-০৯
আ াহ র, উ রা, ঢাকা
বাড়ী নং-২০ (৪থ তলা)
রাড নং-৭/িড, স র নং-০৯
আ াহ র, উ রা, ঢাকা
বাড়ী নং-২০ (৪থ তলা)
রাড নং-৭/িড, স র নং-০৯
আ াহ র, উ রা, ঢাকা
িজ-১১৯/২, মাশারফ টাওয়ার
রাজবাড়ী, জয়েদব র, গাজী র
িজ-১১৯/২, মাশারফ টাওয়ার
রাজবাড়ী, জয়েদব র, গাজী র
িজ-১১৯/২, মাশারফ টাওয়ার
রাজবাড়ী, জয়েদব র, গাজী র
মািঝ আিমন উি ন াজা
(২য় তলা) পালং বাজার
ডাকঘর + থানা: পালং

িডএম-১(২৩৯৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আলমগীর কিবর
িড.এম-৩(৪৩৭৮)-ইনচাজ
শখ আির ল ইসলাম
িডএম-১(২৩৯০)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯১৪১২৮৪
অঃ ০২-৯১৪১২৮৪
মাঃ ০১৭২৮২৩০১৩৭
মাঃ ০১৭১১২৪৭৯৭৩

সলস ইনচােজর ত াবধােন

অঃ ০২-৯১৪১২৮৪
মাঃ

সলস ইনচােজর ত াবধােন

মাঃ

মাহা দ র, ঢাকা
শাখা অিফস -০৬/৭০০
মাহা দ র, ঢাকা
শাখা অিফস -০৬/১২৩
মাহা দ র, ঢাকা
শাখা অিফস-০৬/৬৯৯
মাহা দ র, ঢাকা
শাখা অিফস-০৬/১১৩
মাহা দ র, ঢাকা

জনাব রােমনা আ ার
ােনজার (চঃদাঃ)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯০০২৫০৮
মাঃ ০১৭২০১১০৫৮১

সলস অিফস-০৭
িমর র, ঢাকা।

জনাব আ হািনফ
িডএম-২(২৬১৭)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯০০২৫০৮
মাঃ ০১৮১৭৫৯১৭৭৫

শাখা অিফস-০৭/৬৭৭, িমর র, ঢাকা

জনাব ক এম রিহম উি ন
িডএম-৩ (
)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯০০২৫০৮
মাঃ ০১৮৫৮৭৩২৮৬০
০১৮১৮৮৩২০০৮

শাখা অিফস-০৭/১১৪, িমর র, ঢাকা

জনাব ামলাল ম মদার
িড.এম-৩(৪২১০)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯০০২৫০৮
মাঃ ০১৭১২৬০১৮৮৭

শাখা অিফস-০৭/১৪৩, ক ে ত, ঢাকা

জনাব মাহা দ রািশ ল হাসান
িড.এম-৩(৪২১১)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯০০২৫০৮
মাঃ ০১৬১১২৪৮০৭২

শাখা অিফস-০৭/১৭৮,
প বী শাখা, ঢাকা

অঃ ০২-৯৩৫৮৫১০
মাঃ

সলস অিফস-৩৬, মৗচাক, ঢাকা

মাঃ ০১৭১২০৩৬৬৬১

শাখা অিফস-৩৬/৬৪০
মৗচাক, ঢাকা

ড

সয়দ ইসমাইল হােসন জামালী
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব এন. ক.িসি কী ( ি িভি ক)
িডএম-১(২২৮৪)-ইনচাজ
জনাব এলাহী ব ম ল (রানা)
িডএম-১(২৬২৮)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯১৪১৪৫৫
মাঃ ০১৭১১৮৩৭৩৭২

শাখা অিফস-৩৬/৬৬৪
ফামেগট, ঢাকা

জনাব মাঃ শাহজাদা িময়া
িডএম-৩(২৬৯৯)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১২০৬০২৩৯
০১৯২৪৭৪৪৬৪১

শাখা অিফস-৩৬/৯৮৪
ম বা া, ঢাকা

জনাব মাঃ ফজ র রহমান
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ

অঃ ০২-৫৫০৮০৩৪৫
মাঃ ০১৭১১০০৭৪৯৪

সলস অিফস-০৪
উ রা, ঢাকা

সলস ইনচােজর ত াবধােন

অঃ ০২-৫৫০৮০৩৪৫
মাঃ ০১৭১১০০৭৪৯৪

জনাব মাঃ ই ািহম িময়া
িড.এম-৩(২৫৩৭)-ইনচাজ

অঃ ০২-৫৫০৮০৩৪৫
মাঃ ০১৭১১০৩৬৮৭৩

জনাব মাঃ সরা ল হক
িড.এম-১(৩৯৯৩)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯৮৯৫৬৭৩
মাঃ ০১৮১৪২১৮২০২

জনাব মাঃ আ ল হক
িড.এম-২(৪৪১০)-ইনচাজ

অঃ ০২-৯৮৯৫৬৭৩
মাঃ

শাখা অিফস-০৪/৪৩৫
উ রা মেডল শাখা, ঢাকা
শাখা অিফস-০৪/১০০৬
আ াহ র শাখা, ঢাকা
শাখা অিফস-০৪/১৬১
লশান শাখা, ঢাকা
শাখা অিফস-০৪/১৭২
িবমান ব র শাখা, ঢাকা

জনাব মাঃ আলতা র রহমান
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব গালাম মা ফা
িডএম-১(২৫৪৭)-ইনচাজ
জনাব সাহাবউি ন আল মা ন
িডএম-৩(৪৩৩৬)-ইনচাজ

অঃ ৪৯২৬১৬৬২
মাঃ ০১৯১১২৬৩০৫৯
অঃ ৪৯২৬১৬৬২
মাঃ ০১৭১২৫০৯৭৯৬
অঃ ৪৯২৬১৬৬২
মাঃ ০১৭১৩৯২৭০১০

সলস অিফস-১০
গাজী র
শাখা অিফস-১০/৬৯১
গাজী র
শাখা অিফস-১০/১২২
টংগী, গাজী র

জনাব এস .এম কামাল হােসন
িনয়র অিফসার-ইনচাজ

অঃ ০৬০১৬১৬২৫
মাঃ ০১৯৪৭৩৩৯৪৪৯

সলস অিফস-৬৭
শিরয়ত র

জলা: শিরয়ত র
কেলজ রাড,
ডাকঘর + জলা: মাদারী র
মািঝ আিমন উি ন াজা
(২য় তলা) পালং বাজার
ডাকঘর + থানা: পালং
জলা: শিরয়ত র
সয়দ জ ল হেকর িবি ং (জাহান
মি ল) (৩য় তলা)
পানহাটা, ডা ড া, শিরয়ত র
ভাই ভাই পার মােকট,
হাি নং-২৪০১, নিড়য়া বাজার
বটতলা, জলাঃ শিরয়ত র।
মািঝ আিমন উি ন াজা
(২য় তলা) পালং বাজার
ডাকঘর + থানা: পালং
জলা: শিরয়ত র
১৫০, ব ব সড়ক নারায়ণগ
১৫০, ব ব সড়ক নারায়ণগ
১৫০, ব ব সড়ক নারায়ণগ
পাগলা, তালতলা, ফ
নারায়ণগ
পাগলা,ফ

া,

া, নারায়ণগ

১৫০, ব ব সড়ক নারায়ণগ
রািজয়া াজা, মাগড়াপাড়া চৗরা া
ডাকঘর: বড়নগর, সানারগ ও,
নারায়ণগ
রািজয়া াজা, মাগড়াপাড়া চৗরা া
ডাকঘর: বড়নগর, সানারগ ও,
নারায়ণগ
১৫০, ব ব সড়ক নারায়ণগ
১৫০, ব ব সড়ক নারায়ণগ
১৫০, ব ব সড়ক নারায়ণগ
কাজী পার মােকট (৩য় তলা)
িস.এ .িব রাড, নরিসংদী
কাজী পার মােকট (৩য় তলা)
িস.এ .িব রাড, নরিসংদী
রাম র বাজার
ডাকঘল ও থানা-রায় রা
জলা-নরিসংদী
ঞা াজা, বড় মসিজদ রাড
মাধবদী, নরিসংদী
৪২৫,

শন রাড, িকেশারগ

৪২৫,

শন রাড, িকেশারগ

৪২৫,

শন রাড, িকেশারগ

জনাব মাঃ র বী বা ল
িডএম-১(৪৪২৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ নািজর হােসন খান
িডএম-৩(৪৩২২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ িজ র রহমান
িডএম-১(২৬৩৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ িছি র রহমান
িড.এম-৩(৪৪২৩)-ইনচাজ

অঃ ০৬৬১-৬১৩০৫
মাঃ

শাখা অিফস-৬৭/৪৩৪
মাদারী র

অঃ ০৬০১-৬১৬২৫
মাঃ ০১৯২১৮৪৫৫৫৪
০১৭২২২১৩৪০০

শাখা অিফস-৬৭/৪৩৭
শিরয়ত র

অঃ ০৬০২-৩৫৬৪১৪
মাঃ ০১৭১৭০৩৬৮৯৯
অঃ ০৬০১৬১৬২৫
মাঃ

শাখা অিফস-৬৭/৪৩৮
ডা ড া, শিরয়ত র
শাখা অিফস-৬৭/৪৪০
নিড়য়া, শিরয়ত র

জনাব মাঃ সাই ল হক
িড.এম-৩(৪৪৬২)-ইনচাজ

অঃ
মাঃ ০১৯০৭৩৮২৪৬২

শাখা অিফস-৬৭/১০০২
জািজরা, শিরয়ত র

জনাব মাঃ মা দ িময়া
সহকারী জনােরল ােনজার
জনাব দীপ মার সাহা
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ হাসমত আলী
িডএম-১(২৫০৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আলাউি ন আহেমদ
িডএম-১(২৫৮৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ হািনফ
িডএম-৩(২৫৭৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ র রহমান
িডএম-১(২৫৯৯)-ইনচাজ

অঃ ০২-৭৬৪০১৯৩
মাঃ ০১৭১৬০৮৮৩৬৭
অঃ ০২-৭৬৪৮৪৬০
মাঃ

কেপােরট সবা দ র,
নারায়ণগ
সলস অিফস-১৬
নারায়ণগ
শাখা অিফস-১৬/১০২
নারায়ণগ
শাখা অিফস-১৬/৬৮২
ফ া, নারায়ণগ
শাখা অিফস-১৬/১২৮
পাগলা, নারায়ণগ
শাখা অিফস-১৬/১২৯
প ব , নারায়ণগ

মাঃ ০১৯২৩২০৮০৩৩
মাঃ ০১৮২০৫৬২০৬৬
মাঃ ০১৬৮৫৫৩৬৫৭০
মাঃ ০১৭১১-৯৭৪৩৮১

জনাব মাঃ জালাল িসকদার
িডএম-৩(২৬৬৯)-ইনচাজ

মাঃ ০১৯২১৪২৮২৯৯

শাখা অিফস-১৬/৬৪৮
সানারগ ও, নারায়ণগ

জনাব মাঃ ল ইসলাম
িডএম-৩(২৬৪৬)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১৫৪১৪৯৫৬
০১৯১৬৮০৯৬৩৬

শাখা অিফস-১৬/১০৯
ক চ র, নারায়ণগ

জনাব মাঃ মাহ র রহমান
িডএম-১(২৫৫৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম
িডএম-১(২৬৭৪)-ইনচাজ
জনাব তামা া আ ার
িডএম-১(৪৩১৮)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ ওমর ফা ক
ােনজার
জনাব মাঃ আমান উ াহ
িডএম-১(২৫০৭)-ইনচাজ

অঃ ০২-৭৬৪৮৪৬০
মাঃ ০১৯৭৯০৭৮০৪৮
অঃ ০২-৭৬৪৮৪৬০
মাঃ ০১৮১৭৫১৮৩৫৫
অঃ ০২-৭৬৪৮৪৬০
মাঃ ০১৯২৬৬৫১৭০৯
অঃ ০২-৯৪৬৩৫২৫
মাঃ ০১৬৭৫৫৬১৭৪৭
অঃ ৯৪৬৩৫২৫
মাঃ ০১৭৭০১৮৭৫০২

শাখা অিফস-১৬/৬২৯
িনতাইগ , নারায়ণগ
শাখা অিফস-১৬/৯৮৩
জামতলা, নারায়ণগ
শাখা অিফস-১৬/৯৮৭
ব র, নারায়ণগ
সলস অিফস-০৮,
নরিসংদী
শাখা অিফস-০৮/৪৫৫
নরিসংদী

জনাব িদলীপ চ বত
িডএম-১(২৬৪৭)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১১০৪৮৬৬০

শাখা অিফস-০৮/৪৫৪
রায় রা, নরিসংদী

মাঃ ল ইসলাম
িডএম-১(৪২১৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সেরায়ার হােসন
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব ক না রানী সরকার
িডএম-৩(২৬১৯)-ইনচাজ
জনাব অ ন চ দবনাথ
িডএম-২(২৬০৪)-ইনচাজ

মাঃ ০১৯৭১২২০৫১১
অঃ ০৯৪১-৬২৩১৯
মাঃ ০১৭১৪৩২১২০৬
মাঃ ০১৭১৫-৫০০৮৮০
বাসাঃ ০৯৪১-৬২৮৪৯
অঃ ০৯৪১-৬২৩১৯
মাঃ ০১৭১১২৮১৩১৫

শাখা অিফস-০৮/৬৯৬
মাধবদী, নরিসংদী
সলস অিফস-১৫
িকেশারগ
শাখা অিফস-১৫/১২১
িকেশারগ
শাখা অিফস-১৫/১৩৬
িকেশারগ

৪২৫,

শন রাড, িকেশারগ
ভরব, িকেশারগ

জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম
িডএম-৩(২৫২০)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন

অঃ ০৯৪১-৬২৩১৯
মাঃ ০১৭১১৯৩৫৮৮৮
অঃ ০৯৪১-৬২৩১৯
মাঃ

হক টাওয়ার (৩য় তলা)
আমঘাট রাড, টা াইল

জনাব গালাম মা ফা
িডএম-১(২৫১৮)-ইনচাজ
জনাব মা: মাহ ল হক
সহকারী জনােরল ােনজার

অঃ ০৯২১-৬১৬২৮
মাঃ ০১৫৫৪৩২২০৪৮

হক টাওয়ার (৩য় তলা)
আমঘাট রাড, টা াইল

জনাব মাঃ শহী ল ইসলাম
ড
ােনজার-ইনচাজ

অঃ ০৯২১-৬৩৬৪৪
মাঃ ০১৭১২৫৬৮৭০৬

হক টাওয়ার (৩য় তলা)
আমঘাট রাড, টা াইল
হক টাওয়ার (৩য় তলা)
আমঘাট রাড, টা াইল
হক টাওয়ার (৩য় তলা)
আমঘাট রাড, টা াইল

জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম
িডএম-১(২৬৫৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ লাল মাহ দ
িডএম-২(২৫৮৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ তােলব িময়া
িডএম-১(২৪০৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আঃ জিলল তরফদার
িডএম-১(২৪৫৩)-ইনচাজ
জনাব অিমত ম
িডএম-১ (৪৪২৮)-ইনচাজ
জনাব এ. .এম. সিলম
িডএম-১(২৪৯৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ তা ল ইসলাম
িডএম-১(২৫৩৮)-ইনচাজ

ক য়াদী, িকেশারগ

কেলজ রাড, ঘাটাইল, টা াইল
ম র, বাস া

রাড, টাংগাইল

য়া র বাজার, মাইে া া
য়া র, টাংগাইল।
ক য়া রাড, সিখ র, টাংগাইল
থানা রাড ( সানালী াংেকর দি ণ
পােশ), বাসাইল বাস া , বাসাইল,
টা াইল
পাথরাইল বাজার,
দল য়ার, টা াইল
টা াইল সদর উপেজলা
টা াইল
আমঘাট রাড
হক টাওয়ার (২য় তলা) টা াইল

জনাব মাঃ ইমা ল হােসন
িডএম-১(২৬১৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল হািলম িময়া
িডএম-১(২৫৫০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ রিক ল ইসলাম খান
িডএম-১(২৫৮৮)-ইনচাজ

হক টাওয়ার (২য় তলা)
আমঘাট রাড, টা াইল

জনাব মাঃ আঃ বারী িময়া
িডএম-২(২৫৮২), ইনচাজ

হক টাওয়ার (২য় তলা)
আমঘাট রাড, টা াইল

জনাব মাঃ মাতােলব িময়া
িডএম-২(৪৩৯৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ র রিহম খান
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সিলম খান
িড.এম-১(২৬৫৫)
জনাব মাঃ িমজা র রহমান ইঁ য়া
িড.এম-১(২৬৯৬), ইনচাজ
জনাব মাঃ ইয়া ব আলী
িড.এম-১(২৫৯০), ইনচাজ
জনাব এ ক এস এম িসি র রহমান
ােনজার
জনাব আই ব আলী
সহকালী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল বােতন
িডএম-৩(২৬৮৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ইমদা ল হক
িডএম-২(২৬৯৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আলমগীর মা া

থানা রাড, িমজা র, টাংগাইল
থানা রাড, িমজা র, টাংগাইল
থানা রাড, িমজা র, টাংগাইল
থানা রাড, িমজা র, টাংগাইল
ফিরদ র াজা (৪থ তলা)
থানা রাড, ফিরদ র
৯১, চকবাজার (৩য় তলা)
থানা রাড, ফিরদ র
৯১, চকবাজার (৩য় তলা)
থানা রাড, ফিরদ র
৯১, চকবাজার (৩য় তলা)
থানা রাড, ফিরদ র
চরভ াসন, জলা-ফিরদ র

জনাব মাঃ আ তােহর িময়া
িডএম-১(২৫৫৩)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১৬২৩৪৯৫৩

মাঃ ০১৭১২৬৯৫৮৪৬
মাঃ ০১৭১৬৫৭২৭৫৬
মাঃ ০১৭৮০২৫৫১৫৬
মাঃ ০১৭১২২২০০৬৪
মাঃ ০১৭১৪৪৫৪৫৯২
বাসা-০৯২১-৬২১৮৪
মাঃ ০১৭১২৬৯৫৫৮৭
মাঃ ০১৭১২২৩০০৩৩
মাঃ ০১৭১৬৪৩৩৪০২
মাঃ ০১৭১৫৬২৯২৭২
০১৮৬৪৯০১৬১৯
মাঃ ০১৮১৮২১২৬৮৫
০১৭২০৪৯৪৩৮০
মাঃ ০১৭১৮২২৯৭৩৯
মাঃ ০১৭১৬২০৮৮৪৬
অঃ ০৯২১-৬৩৬৪৪
মাঃ
অঃ
মাঃ ০১৭১২১৩৫২৩৭
মাঃ ০১৬৮৩৬২২৬৮৮
অঃ
মাঃ ০১৭৩৬৬৩৬৫১৭
অঃ
মাঃ ০১৭৮৪২২৮৭৮০
অঃ ০৬৩১-৬২৪৯৪
মাঃ ০১৭১৬১১৫৬৯৯
অঃ ০৬৩১-৬২৪৮২
মাঃ ০১৭১১৯৬১৩০১
মাঃ ০১৭১৬৯২১০২০
মাঃ ০১৭১৬৮৩৫৮২৪
মাঃ ০১৭১২৯০১৫২২

শাখা অিফস-১৫/৬০১
িকেশারগ
শাখা অিফস-১৫/৬৭১
ভরব, িকেশারগ
শাখা অিফস-১৫/১০৪
ক য়াদী, িকেশারগ
কেপােরট সবা দ র, টা াইল
সলস অিফস-৩০
টা াইল
শাখা অিফস-৩০/১৩৫
টাংগাইল
শাখা অিফস-৩০/১৩৪
টাংগাইল
শাখা অিফস-৩০/১১৬
টাংগাইল
শাখা অিফস-৩০/৬৩৩
ঘাটাইল, টাংগাইল
শাখা অিফস-৩০/১১০
ম র, টাংগাইল
শাখা অিফস-৩০/১১৭
য়া র, টাংগাইল
শাখা-৩০/১০৬
সিখ র, টাংগাইল
শাখা অিফস-৩০/৭৭৮
বাসাইল, টাংগাইল
শাখা অিফস-৩০/৮৭৮
দল য়ার, টাংগাইল
শাখা অিফস-৩০/৮৮২
টাংগাইল সদর উপেজলা
শাখা অিফস-৩০/৯৯৯
নাগর র, টাংগাইল
শাখা অিফস-৩০/১৫১
মাওলানা ভাসানী িব ান ও
িব িব ালয়, টা াইল
শাখা অিফস-৩০/১৭৩
কালীহাতী, টাংগাইল
সলস অিফস-২৯
িমজা র, টা াইল
শাখা অিফস-২৯/৬৬৯
িমজা র, টাংগাইল
শাখা অিফস-২৯/১৪৯
পা া, টাংগাইল
শাখা অিফস-২৯/১৫০
গাড়াই, টাংগাইল
কেপােরট সবা দ র, ফিরদ র
সলস অিফস-৭০
ফিরদ র
শাখা অিফস-৭০/৬৪৭
ফিরদ র
শাখা অিফস-৭০/১৪৫
সদর র
শাখা অিফস-৭০/১৩৯

ি

ভাংগা টাউন, কাডপাড়া
ভাংগা, ফিরদ র
লাল িময়া ানশন
ধান সড়ক, রাজবাড়ী
৯১, চকবাজার (৩য় তলা)
থানা রাড, ফিরদ র
৯১, চকবাজার (৩য় তলা)
থানা রাড, ফিরদ র

িডএম-৩(৪৩১৬), ইনচাজ
জনাব মািনক চ িব াস
িডএম-১(২৬৮৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ফা ক হােসন
িডএম-৩(৪৩১২)-ইনচাজ
জনাব তাপস মার দ
িডএম-৩(৪২০০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শওকত হােসন
িডএম-১(২৬৫৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মিন ামান ল র
িডএম-৩(৪৩৪৯)-ইনচাজ

৮৩/২, মেনাহর পি (২য় তলা)
রাতন বাজার রাড, গাপালগ

জনাব ম র হােসন মা া
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ

অঃ ০২-৬৬৮৫৬২৯
মাঃ ০১৭১২৮৫১৫৭৪

সলস অিফস-০৯
গাপালগ

৮৩/২, মেনাহর পি (২য় তলা)
রাতন বাজার রাড, গাপালগ

জনাব হরিষৎ চ বাৈড়
িডএম-১(২৬০১)-ইনচাজ

অঃ ০২-৬৬৮৫৬২৯
মাঃ ০১৭১২৬৪৯৮৭৩

শাখা অিফস-০৯/৫০২
গাপালগ

৮৩/২, মেনাহর পি (২য় তলা)
রাতন বাজার রাড, গাপালগ
৮৩/২, মেনাহর পি (২য় তলা)
রাতন বাজার রাড, গাপালগ
এ তা কদার মােকট (২য় তলা)
উপেজলা মইন গেটর সামেন
মাক দ র, গাপালগ
িবেনাদ পার মােকট (২য় তলা)
নপি , সানালী াংক রাড
কািশয়ানী, গাপালগ
চ ন াজা (৪থ তলা)
বাঘমাহ দালী পাড়া রাড
হাসপাতাল রাড, ি গ
চ ন াজা (৪থ তলা)
বাঘমাহ দালী পাড়া রাড
হাসপাতাল রাড, ি গ

জনাব নেরশ চ িব াস
িডএম-৩(২৬৮৫)-ইনচাজ
জনাব ধরা নাথ রায়
িড.এম-১(৪২১৯)

মাঃ ০১৭১২৯২৬৬৮৪

শাখা অিফস-০৯/১৬৮
ংগীপাড়া, গাপালগ
শাখা অিফস-০৯/৫০১
চৗর ী, গাপালগ

বায়ালমারী, ফিরদ র

মাঃ ০১৭৭২৮০৩৬০৬
মাঃ ০১৭১৬৭৯৪৭৫২
বাসাঃ
বাসা-০৬৪১-৮৬৬০৯
মাঃ ০১৭১৮১০০৩৭১
মাঃ ০১৭১৫৭৯৯৬২৭
মাঃ ০১৭১৫৫৪১৭৩০

মাঃ ০১৭১২৯৫৫০৫৭
০১৮১৬৫৫২৯০৩

িব জােকর মি ল
শাখা অিফস-৭০/১৪০
বায়ালমারী, ফিরদ র
শাখা অিফস-৭০/১১১
ভাংগা, ফিরদ র
শাখা অিফস-৭০/৫০৩
রাজবাড়ী
শাখা অিফস-৭০/৬০০
গায়ালচামট, ফিরদ র
শাখা অিফস-৭০/১০০৩
নগরকা া, ফিরদ র

জনাব মাঃ ওমর আলী ী
িডএম-৩(৪৩৫১)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১৯৭৬২৫৯৪

শাখা অিফস-০৯/৯৮৯
ক দ র, গাপালগ

জনাব মাঃ লাভ হােসন
িডএম-৩(২৬৮৭)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১৬০০১৩৯৬
০১৯২৪০৭০১৯৯

শাখা অিফস-০৯/৫০৪
কািশয়ানী, গাপালগ

অঃ
মাঃ

সলস অিফস-১৯
ি গ

মাঃ ০১৯১১৮৮৯২৯২

শাখা অিফস-১৯/৪২৬
ি গ

জনাব মাঃ মােশদ ফা ক
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ বিশর উি ন
িডএম-১(২৪৮০)-ইনচাজ

চ াম িরিজওনাল অিফেসর আওতাধীন িবিভ কেপােরট/ সলস/শাখা অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম,পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র
(২০২০ সাল পয )
অিফেসর বতমান কানা
জীবন বীমা ভবন (৬ তলা)
৫৬, আ াবাদ বা/এ, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৬ তলা)
৫৬, আ াবাদ বা/এ, চ াম
চালপি , পাহাড়তলী বাজার
চ াম
চামড়ার দাম
ন ন চাকতাই, চ াম
ভাই ভাই মােকট (২য় তলা)
রামদাশ ি রহাট, না রী, ব শখালী, চ াম
রাজা র াজা (৩য় তলা)
ডবল িরং থানার সামেন
২৬৮, িড. রাড, দওয়ানহাট চ াম
রাজা র াজা (৩য় তলা)
ডবল িরং থানার সামেন
২৬৮, িড. রাড, দওয়ানহাট চ াম
রাজা র াজা (৩য় তলা)
ডবল িরং থানার সামেন
২৬৮, িড. রাড, দওয়ানহাট চ াম
রাজা র াজা (৩য় তলা)
ডবল িরং থানার সামেন
২৬৮, িড. রাড, দওয়ানহাট চ াম
রাজা র াজা (৩য় তলা)
ডবল িরং থানার সামেন
২৬৮, িড. রাড, দওয়ানহাট চ াম
রাজা র াজা (৩য় তলা)
ডবল িরং থানার সামেন
২৬৮, িড. রাড, দওয়ানহাট চ াম
জীবন বীমা ভবন (৫ম তলা)
১০৫৩, শখ িজব রাড
আ াবাদ বা/এ, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৫ম তলা)
১০৫৩, শখ িজব রাড
আ াবাদ বা/এ, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৫ম তলা)
১০৫৩, শখ িজব রাড
আ াবাদ বা/এ, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৫ম তলা)
১০৫৩, শখ িজব রাড
আ াবাদ বা/এ, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৫ম তলা)
১০৫৩, শখ িজব রাড
আ াবাদ বা/এ, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৫ম তলা)
১০৫৩, শখ িজব রাড
আ াবাদ বা/এ, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৫ম তলা)
১০৫৩, শখ িজব রাড
আ াবাদ বা/এ, চ াম
াশনাল াংক গইট,
উপেজলা কমে , সন ীপ, চ াম
১, কাপাসেগালা রাড (৩য় তলা) চকবাজার,
চ াম
১, কাপাসেগালা রাড (৩য় তলা) চকবাজার,
চ াম
১, কাপাসেগালা রাড (৩য় তলা) চকবাজার,

ইনচাজেদর নাম ও পদবী
জনাব মাঃ ওমর হায়দার
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ছরওয়া ামান
িডএম-১(২৯১০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাশারফ হােসন
িডএম-১(২৯৫৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ জালাল আহেমদ
িডএম-১(২৯৪০)-ইনচাজ
জনাব িমলন চৗ রী
িডএম-১(৩০৩৬)-ইনচাজ

টিলেফান/ মাবাইল ন র
অঃ ০৩১-২৫২০৪৩৬
মাঃ
অঃ ০৩১-২৫২০৪৩৬
মাঃ ০১৮১৩৬৮৯২৮৪
অঃ ০৩১-৭৫১৬৩৯
মাঃ ০১৮১৯৩১৩৩০৫
অঃ ০৩১-৬৩৭৪৮০
মাঃ ০১৮১৯৯০৩৯৩৫
মাঃ ০১৮১৮২৪৫৯৮৪
০১৬২৭২৭১০৯২

সলস/শাখা অিফস ন র
সলস অিফস-৫৪
চ াম
শাখা অিফস-৫৪/৭৫৯
ব র লা, চ াম
শাখা অিফস-৫৪/৭৫০
পাহাড়তলী, চ াম
শাখা অিফস-৫৪/৭৩৫
চাকতাই, চ াম
শাখা অিফস-৫৪/৭৬৮
ব শখালী, চ াম

জনাব মাহাং জামাল উি ন আহ দ
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ

অঃ ০৩১-২৫২০৪১৬
মাঃ ০১৮১৯৩১৩০৬৮

সলস অিফস-৭৭
চ াম

জনাব মাঃ সিলম উি ন
িডএম-১(৩১০৮)-ইনচাজ

অঃ ০৩১-২৫২০৪১৬
মাঃ ০১৮১৯৬২৪২১৯

শাখা অিফস-৭৭/৭২৭
চ াম

জনাব ঊষা র ন শীল
িডএম-১(২৯০৩)-ইনচাজ

অঃ ০৩১-২৫২০৪১৬
মাঃ ০১৮১৯৬৪০৯০০

শাখা অিফস-৭৭/৭৪৪
বহ ারহাট, চ াম

জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ
িডএম-১(২৯৬১)-ইনচাজ

অঃ ০৩১-২৫২০৪১৬
মাঃ ০১৮৩১৫১৩০০১

শাখা-৭৭/৭৪৬
কদমতলী

জনাব মাঃ িসরাজ উি ন
িডএম-১(২৮৭২)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১৬-১২৯১৯৯
অঃ ০৩১-২৫২০৪১৬

জনাব মাঃ আ তােহর
িডএম-১(৩০৮৫)-ইনচাজ

মাঃ০১৮১৯৩৯৬৬১৪
অঃ ০৩১-২৫২০৪১৬

শাখা -৭৭/৭৯৮
বাৈড়রহাট, চ াম

জনাব নেরা ম দ
ােনজার-ইনচাজ

অঃ ০৩১-২৫২১২২৭
মাঃ ০১৮৪২১০৮৮৯১

সলস অিফস-৭৫
চ াম

জনাব এমাম হােসন
িড.এম-২(৩১৮৮), ইনচাজ

অঃ ০৩১-২৫২১২২৭
মাঃ ০১৮১৯৬২৭৬৩১

শাখা অিফস-৭৫/৭৪৮
চ াম

জনাব মাঃ আলাউি ন
িড.এম-২(৩১৮২), ইনচাজ

অঃ ০৩১-২৫২১২২৭
মাঃ ০১৮১৯৭৪৮৪৭৭

শাখা অিফস-৭৫/৭৫১
চ াম

জনাব তপন কাি সন
িডএম-১(২৮৪৯)-ইনচাজ

মাঃ ০১৬১৭২০৫৪২০
অঃ ০৩১-২৫২১২২৭

শাখা অিফস-৭৫/৭৯১
মািঝরহাট, অি েজন
মাড়

জনাব মাঃ ওমর ফা ক
িড.এম-১(৩১২৯)-ইনচাজ

মাঃ ০১৮১৩৮৭৭১৮১
অঃ ০৩১-২৫২১২২৭

শাখা অিফস-৭৫/৭২৫
চ াম

জনাব হািছনা আ ার
িড.এম-১(৩১৬৮)-ইনচাজ

অঃ ০৩১-২৫২১২২৭
মাঃ ০১৮১৭২৬৩৮৭৩

শাখা অিফস-৭৫/৭৭৪
চ াম

জনাব আিশষ ধর
িড.এম-৩(৩১৮৩)-ইনচাজ

অঃ ০৩১-২৫২১২২৭
মাঃ ০১৮১৯৯৪৯২২৯

শাখা অিফস-৭৫/৭১১
চ াম

জনাব মাঃ আ ল আিজজ
িড.এম-৩ (৩১০৪)-ইনচাজ
জনাব আব ন নবী তা কদার
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম
িডএম-১(৩০৬৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ জিসম উি ন তা কদার

অঃ ০৩১-২৫২১২২৭
মাঃ ০১৮১৪১১১১২১
অঃ ০৩১-৬৫৫২১৮
মাঃ ০১৮১৯৩১৮৬১৯
অঃ ০৩১-৬৫৫২১৮
মাঃ ০১৮১৯৩৯০৪৭৩
অঃ ০৩১-৬৫৫২১৮

শাখা অিফস-৭৫/৭৮৮
স ীপ
সলস অিফস-৫১
চ াম
শাখা অিফস-৫১/৭৪১
চ াম
শাখা অিফস-৫১/৭৮২

ড

শাখা অিফস-৭৭/৭৩৭
দওয়ানহাট, চ াম

চ াম
১, কাপাসেগালা রাড (৩য় তলা)
চকবাজার, চ াম
িদদার মােকট (৩য় তলা)
নবাব িসরাজেদৗলা রাড
দওয়ান বাজার, চ াম
১,কাপাসেগালা রাড (৩য় তলা)
চশবাজার, চ াম
আ ল কােশম মােকট (২য় তলা)
প য়া পৗরসভা, প য়া, চ াম
১,কাপাসেগালা রাড (৩য় তলা)
চকবাজার, চ াম
১,কাপাসেগালা রাড (৩য় তলা)
চকবাজার, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড চ াম।
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড, চ াম
এ. রহমান মােকট (৩য় তলা)
লাহাগড়া, চ াম
জীবন বীমা ভবন (২য় তলা)
২২/২৩, শন রাড চ াম
জীবন বীমা ভবন (৬ তলা)
৪, িবলী রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৬ তলা)
৪, িবলী রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৬ তলা)
৪, িবলী রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৬ তলা)
৪, িবলী রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৬ তলা)
৪, িবলী রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৬ তলা)
৪, িবলী রাড, চ াম
জীবন বীমা ভবন (৬ তলা)
৪, িবলী রাড, চ াম
িস স ার (২য় তলা)
িড রাড, সীতা , চ াম
িস স ার (২য় তলা)
িড রাড, সীতা , চ াম

িডএম-১(৩০৬৪)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ জািকর হােসন
িডএম-২(৩১৬৮)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ রিফক উ াহ
িডএম-১(২৯৪১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ইিলয়াছ চৗ রী
িডএম-৩(৩০৯৬)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ লয়াকত আলী
িডএম-১(৩০৬৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ওয়ািল উ াহ
িডএম-১(৩০৬৫)-ইনচাজ
জনাব ন
দাশ
িডএম-১(৩০৯৫)-ইনচাজ
সয়দ হাসান আল মাহ দ
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব গৗরী ভ াচা
িডএম-১(৩০৮২)-ইনচাজ
জনাব আ নােছর িলটন
িডএম-১(৩১২৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আিনছ উি ন িসকদার
িডএম-১(৩০৪২)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ ল আবছার
িডএম-৩(৩১৫৪)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ হােসন
িডএম-১(৩১০০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মিফ র রহমান
িডএম-২(৩১১৩)-ইনচাজ
জনাব ণব নাহা
িডএম-১(৩১৩০)-ইনচাজ
জনাব পংকজ চ ব
িডএম-৩(৩১৮৫)-ইনচাজ
জনাব এস এম কামাল হাসাইন
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব িম মার দ
িডএম-১(২৯৬৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ হা র রিশদ
িডএম-১(৩০৯৩)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ আজগর হােসন
িডএম-১(৩১১৯)-ইনচাজ
জনাব কা মার দ
িডএম-১(২৯৮৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সাই ল জাহা ীর
িডএম-১(৩১০৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব বল মহাজন
িডএম-৩(৩১৫৭)-ইনচাজ
জনাব অিজত মার দ
িডএম-১(৩০৩৩)-ইনচাজ
জনাব িশ ল কাি িব াস
িডএম-১(৩১৯৪)-ইনচাজ
জনাব চ ন দি দার
িড.এম-৩(৩১১৭), ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব দীপক চ িব াস
িড.এম-৩(৩১৬৩)-ইনচাজ
জনাব ল ল চ দ
িড.এম-৩(৩১৬০), ইনচাজ

মাঃ ০১৮১৯৬১৪৬৬৩
অঃ ০৩১-৬৫৫২১৮
মাঃ ০১৬১৯৩৩৩৭৫০

চ েঘানা, চ াম
শাখা অিফস-৫১/৭০৭
খা নগ , চ াম

অঃ০৩১- ৬১৬১৮৩
মাঃ

শাখা অিফস-৫১/৭১৮
চ ন রা, চ াম

অঃ ০৩১-৬৫৫২১৮
মাঃ ০১৭১১১২৮৮৭৮
অঃ ০৩১-৬৫৫২১৮
মাঃ ০১৮১৯৬১১২৮৫
অঃ ০৩১-৬৫৫২১৮
মাঃ ০১৯২৫১৬২৮৪৭
অঃ ০৩১-৬৫৫২১৮
মাঃ ০১৮১৯৬১১৪১৩
অঃ ০৩১-৬১৬৫৭১
মাঃ ০১৭১৫৭০৫৮৯২
অঃ ০৩১-৬১৬৫৭১
মাঃ ০১৭০৮০৭৪৭৪৫
অঃ ০৩১-৬১৬৫৭১
মাঃ ০১৮১৬৩৫৫৯৮৯
অঃ ০৩১-৬১৬৫৭১
মাঃ ০১৮১৯৩৭৬০৩১
অঃ ০৩১-৬১৬৫৭১
মাঃ ০১৮১৫-০১৮০১১
অঃ ০৩১-৬১৬৫৭১
মাঃ ০১৮১৮০২২৭০৩
অঃ ০৩১-৬১৬৫৭১
মাঃ ০১৮১৮১০৩৮৯৪
অঃ ০৩১-৬১৬৫৭১
মাঃ ০১৮১৯৩৩৩৪০০
অঃ ০৩১-৬১৬৫৭১
মাঃ ০১৮১৯৮৬৭৮৩৪
অঃ ০৩১-৬৩৭৫০৭
মাঃ ০১৮১৯৩১৭৮৩১
অঃ ০৩১-৬৩৭৫০৭
মাঃ ০১৮২৪০৯৩৩১৫
অঃ ০৩১-৬৩৭৫০৭
মাঃ ০১৭১৪৩৮০৬০০
অঃ ০৩১-৩৬৭৫০৭
মাঃ ০১৮১৯৫০০০৮৩

শাখা অিফস-৫১/৭১২
চকবাজার, চ াম
শাখা অিফস-৫১/৭৫৪
প য়া, চ াম
শাখা অিফস-৫১/৭০২
িজইিসর মাড়, চ াম
শাখা অিফস-৫১/১৪৮
রাহা ার ল, চ াম
সলস অিফস-৫২
চ াম
শাখা অিফস-৫২/৭৭৭
চ াম
শাখা অিফস-৫২/৭৮৯
লালখান বাজার, চ াম
শাখা অিফস-৫২/৭৪২
চ াম
শাখা অিফস-৫২/৭২০
চ াম
শাখা অিফস-৫২/৭৬৩
কারবানীগ , চ াম
শাখা অিফস-৫২/৭২৪
চ াম
শাখা অিফস-৫২/৭৮৪
রাদ র, চ াম
শাখা অিফস-৫২/১৭৭
বায়ালখালী শাখা, চ াম
সলস অিফস-৭৮
চ াম
শাখা অিফস-৭৮/৭১৯
চ াম
শাখা অিফস-৭৮/৭৩৪
চ াম
শাখা অিফস-৭৮/৭০৩
চ াম
শাখা অিফস-৭৮/৭৭৬
লাহাগড়া, চ াম
শাখা অিফস-৭৮/৭২৮
চ াম
সলস অিফস-৫৩
চ াম
শাখা অিফস-৫৩/৭১৭
চ াম
শাখা অিফস-৫৩/৭৩০
চ াম
শাখা অিফস-৫৩/৭৯৫
চ াম
শাখা অিফস-৫৩/৭৬৯
হাটহাজারী, চ াম
শাখা অিফস-৫৩/৭৪৫
আেনায়ারা, চ াম
শাখা -৫৩/৭৯৬ ফেতয়াবাদ,
চ াম
শাখা অিফস-৫৩/৭৫৩
সীতা , চ াম
শাখা অিফস-৫৩/৭৯২
অলংকার শাখা, চ াম

মাঃ ০১৯২৫১৬৭৯০৫
মাঃ ০১৭১১৩০৫৪০২
অঃ ০৩১-৬৩৭৫০৭
অঃ০৩১- ৬৩০৬২২
মাঃ ০১৭৩১৪২৭৬৪৬
অঃ ০৩১-৬৩০৬২২
মাঃ ০১৯১১৫৭৩৭৪০
অঃ ০৩১-৬৩০৬২২
মাঃ ০১৯১১২৭৩১৯২
অঃ০৩১- ৬৩০৬২২
মাঃ ০১৮১৯৯৩০৭৭১
অঃ০৩১- ৬৩০৬২২
মাঃ ০১৯২৪২৭৮২০৬
অঃ ০৩১-৬৩০৬২২
মাঃ০১৭১১৮৫০৭১০
অঃ ০৩১-৬৩০৬২২
মাঃ ০১৭১১৮৫০৭১০
মাঃ ০১৮১৮৬২৫৭৬৭
০৩১-৬৩০৬২২
মাঃ ০১৮১৪৩২৭০৪৯
০৩১-৬৩০৬২২

আিমর মােকট (২য় তলা)
নায়াপাড়া, রাউজান, চ াম
আিমর মােকট (২য় তলা)
নায়াপাড়া, রাউজান, চ াম
আিমর মােকট (২য় তলা)
নায়াপাড়া, রাউজান, চ াম
সামাদ পার মােকট (৩য় তলা)
ফিকরহাট, ব র-৩, চ াম
সামাদ পার মােকট (৩য় তলা)
ফিকরহাট, ব র-৩, চ াম
সামাদ পার মােকট (৩য় তলা)
ফিকরহাট, ব র-৩, চ াম
সামাদ পার মােকট (৩য় তলা)
ফিকরহাট, ব র-৩, চ াম
ব বাজারঘাটা
ধান সড়ক, ক বাজার
ব বাজারঘাটা
ধান সড়ক, ক বাজার
ব বাজারঘাটা
ধান সড়ক, ক বাজার
ব বাজারঘাটা
ধান সড়ক, ক বাজার
সমবায় াংক ভবন (৩য় তলা)
কাি রপাড়, িম া
সমবায় াংক ভবন (৩য় তলা)
কাি রপাড়, িম া
সমবায় াংক ভবন (৩য় তলা)
কাি রপাড়, িম া
সমবায় াংক ভবন (৩য় তলা)
কাি রপাড়, িম া
সমবায় াংক ভবন (৩য় তলা)
কাি রপাড়, িম া
সমবায় াংক ভবন (৩য় তলা)
কাি রপাড়, িম া
আিনস মােকট (৪থ তলা)
গৗির র বাজার, দাউদকাি , িম া
আিনস মােকট (৪থ তলা)
গৗির র বাজার, দাউদকাি , িম া
সমবায় াংক ভবন (৩য় তলা)
কাি রপাড়, িম া
হাি ং ন র-২০৮/১৯৮ ছািত পি
রাজগ ািফক মাড়, িম া
হাি ং ন র-২০৮/১৯৮ ছািত পি
রাজগ ািফক মাড়, িম া
হাি ং ন র-২০৮/১৯৮ ছািত পি
রাজগ ািফক মাড়, িম া
হাি ং ন র-২০৮/১৯৮ ছািত পি
রাজগ ািফক মাড়, িম া

জনাব মন ল আলম
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব িনদল কাি ব য়া
িডএম-২(২৮৯৫)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ হাসান চৗ রী
িডএম-১(৩০৮১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ নািজম উি ন
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম
িডএম-১(২৯৫১)-ইনচাজ
জনাব জয়েদব চ দাশ
িডএম-১(২৮৮০)-ইনচাজ
জনাব জন কাি চৗ রী
িডএম-১(৩১২৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ রােশ ল ইসলাম চৗ রী
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ সিলম উ াহ
িডএম-২(৩১০৩)-ইনচাজ
জনাব পন কাি দব
িডএম-১(৩১২১)-ইনচাজ
জনাব মা: হািমদ উ াহ
িডএম-২(৩১২৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আজহা ল হক
ােনজার
জনাব মাঃ িগয়াস উি ন
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ফিরদ উি ন ইঁ য়া
িডএম-১(৩০৪৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাসেলম উি ন
িডএম-২(৩০৭৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শহী াহ
িডএম-২(২৯৩৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল হােশম
িডএম-২(৩০৯৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ জিসম উি ন
িডএম-৩(৩০৯২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ইসহাক িময়া
িডএম-১(৩০৭০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আিন র রহমান
িডএম-৩(৩১৮০)-ইনচাজ
জনাব িব ব
পাল
ড
ােনজার
জনাব আব ল হািলম ম মদার
িডএম-২(৩১৭১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাশারফ হােসন
িডএম-৩(৩০৬০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ এনা ল হক চৗ রী
িডএম-২(২৯৩০)-ইনচাজ

অঃ ০৩১-৬৭০৩২২
মাঃ ০১৮১৮০১০২৭৩
অঃ ০৩১-৬৭০৩২২
মাঃ ০১৮১৬৭৬৩৮০৮
অঃ ০৩১-৬৭০৩২২
মাঃ ০১৮১৮১৩০৭৮২
অঃ ০৩১-২৫২১২৫০
মাঃ ০১৮১৯৩২৭৬১৯
মাঃ ০১৭১১১১১৩৪৮
অঃ ০৩১-২৫২১২৫০
অঃ ০৩১-২৫২১২৫০
মাঃ ০১৮১৯৩৯০৪৭৩
অঃ ০৩১-২৫২১২৫০
মাঃ ০১৭১১৪৪৪৫৭৩
অঃ ০৩৪১-৬৪২১৭
মাঃ
অঃ ০৩৪-১৬৪২১৭
মাঃ ০১৮১৯৬১৯৩৯৬
অঃ ০৩৪১-৬৪২১৭
মাঃ ০১৭৯৬৪০৩৭৮৮
অঃ ০৩৪১-৬৪২১৭
মাঃ ০১৮১৯৬৩৬৩০৯
অঃ ০৮১-৬৫৫৭৩
মাঃ
অঃ ০৮১-৭৬৩৭৬
মাঃ ০১৭১৫৭৩৬২৫৫
অঃ ০৮১-৭৬৩৭৬
মাঃ০১৭১১১৮২৭৩৯
অঃ ০৮১-৭৬৩৭৬
মাঃ ০১৮১৭৫৬৯৬০৩
অঃ ০৮১-৭৬৩৭৬
মাঃ ০১৭১১-৩৪৬২৩৯
অঃ ০৮১-৭৬৩৭৬
মাঃ ০১৭২৬৫৭৭০৩৫
অঃ ০৮১-৭৬৩৭৬
মাঃ ০১৭৩৭৯৪১৩২৩
অঃ ০৮১-৭৬৩৭৬
মাঃ ০১৭২৬২৮৭২৪০
অঃ ০৮১-৭৬৩৭৬
মাঃ ০১৮১৯১৫৪৮৯৮
অঃ ০৮১-৭২৭৪৮
মাঃ ০১৭১২৯৬২৩০১
অঃ ০৮১-৭২৭৪৮
মাঃ ০১৮১৯৬৯৯৮৯১
মাঃ ০১৭১১৩২৬১৮৩
০১৮৪২৩২৬১৮৩
অঃ ০৮১-৭২৭৪৮
মাঃ ০১৭১১৩২৫০২২

হাি ং ন র-২০৮/১৯৮ ছািত পি
রাজগ ািফক মাড়, িম া

জনাব মাঃ শওকত আকবর ম মদার
িডএম-১(৩১১২)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১১৩১৮৭৫০

জনাব হ দ শাহজাহান
িডএম-১(৩০৫০)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১১০৬৩৯৮৫
১৮২৯৫৩৫৪১৬

শাখা অিফস-৪৯/৭৪৩
লাকসাম, িম া

জনাব মাঃ জািমল হােসন পাটওয়ারী
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ

অঃ ০৮৪১-৬৩০১০
মাঃ ০১৬২৯৬৯৭৭৪৭

সলস অিফস-৪৫
চদ র

জনাব মাঃ শাহ আলম িময়া
িডএম-১(৩০৫৪)-ইনচাজ

অঃ ০৮৪১-৬৩০১০
মাঃ ০১৭১৩৬১৫৪২৯

শাখা অিফস-৪৫/৭৮৭
রান বাজার, চ দ র

জনাব আ তােহর িমিজ
িডএম-৩(৩১০১)-ইনচাজ

অঃ ০৮৪১-৬৩০১০
মাঃ ০১৬৭১৮৫৭৮৩৬

শাখা অিফস-৪৫/৭৮০
মতলব, চ দ র

মােলক ানসন (৩য় তলা)
দৗলতগ চাউল বাজার
লাকসাম, িম া।
আসলাম ানশন (৩য় তলা)
জ. এম. সন রাড
ন ন বাজার, চ দ র
আসলাম ানশন (৩য় তলা)
জ. এম. সন রাড
ন ন বাজার, চ দ র
আসলাম ানশন (৩য় তলা)
জ. এম. সন রাড

সলস অিফস-৪০
নায়াপাড়া, চ াম
শাখা অিফস-৪০/৭৫৫
নায়াপাড়া, চ াম
শাখা অিফস-৪০/৭৬২
ম নাঘাট, চ াম
সলস অিফস-৫০
চ াম
শাখা অিফস-৫০/৭৪৯
চ াম
শাখা অিফস-৫০/৭৯০
হািলশহর, চ াম
শাখা অিফস-৫০/৭৭৩
লালদীিঘ, চ াম
সলস অিফস-৪৭
ক বাজার
শাখা অিফস-৪৭/৭৭৫
চশিরয়া
শাখা অিফস-৪৭/৭৮৫
তারা িনয়াছড়া
শাখা অিফস-৪৭/১৬৩
টকনাফ শাখা,ক বাজার
কেপােরট সবা দ র,
িম া।
সলস অিফস-৪৩
কাি রপাড়, িম া
শাখা অিফস-৪৩/৭০৪
কাি রপাড়, িম া
শাখা অিফস-৪৩/৭৮৩
চকবাজার, িম া
শাখা অিফস-৪৩/৭৯৪
প য়ার বাজার, িম া
শাখা অিফস-৪৩/৯৮৮
চাি না
শাখা অিফস-৪৩/৭৯৯,
গৗির র বাজার, িম া
শাখা অিফস-৪৩/৭৮১
ব ড়া, িম া
শাখা অিফস-৪৩/১৬০
হামনা শাখা, িম া
সলস অিফস-৪৯
মেনাহর র, িম া
শাখা অিফস-৪৯/৭৪০
মেনাহর র, িম া
শাখা অিফস-৪৯/৭৯৩
ক া নেম , িম া
শাখা অিফস-৪৯/৭৯৭
চৗ াম, িম া
শাখা অিফস-৪৯/৭৪৭
িময়াবাজার, চৗ াম,
িম া

ন ন বাজার, চ দ র
পােটায়ারী মি ল (৪থ তলা)
হাজীগ , চ দ র
পােটায়ারী মি ল (৪থ তলা)
হাজীগ , চ দ র
.এ রাড,
া ণবাড়ীয়া
.এ রাড,
া ণবাড়ীয়া
.এ রাড,
া ণবাড়ীয়া
.এ রাড,
া ণবাড়ীয়া
মিফজ াজা (৩য় তলা)
মাইজদী কাট, নায়াখালী।
মিফজ াজা (৩য় তলা)
মাইজদী কাট, নায়াখালী
মিফজ াজা (৩য় তলা)
মাইজদী কাট, নায়াখালী
ফণী রাড,
চৗ হনী, নায়াখালী
জানাকী পার মােকট
চাটিখল, নায়াখালী
িসফাত শিপং কমে (২য় তলা)
কা ানীগ , ব রহাট, নায়াখালী।
মিফজ াজা (৩য় তলা)
মাইজদী কাট, নায়াখালী
মিফজ াজা (৩য় তলা)
মাইজদী কাট, নায়াখালী
তিমজ মােকট, ল ী র।
তিমজ মােকট, ল ী র।
তিমিজয়া শিপং কমে (৪থ তলা)
পাঃ অিফস রাড, ফণী
তিমিজয়া শিপং কমে (৪থ তলা)
পাঃ অিফস রাড, ফণী
আেয়শা মােকট (৩য় তলা),
ঁ া, ফণী
দাগন ঞ
তিমিজয়া শিপং কমে (৪থ তলা)
পাঃ অিফস রাড, ফণী
তিমিজয়া শিপং কমে (৪থ তলা)
পাঃ অিফস রাড, ফণী
বন পা, ধান সড়ক, রা ামা
বন পা, ধান সড়ক, রা ামা
হাটহাজারী, চ াম।
এন জ র স ার (৪থ তলা),
কাচারী রাড, হাটহাজারী, চ াম

জনাব মাহা দ শাহ আলম
িডএম-১(৩০৮৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল ফারাহ ম মদার
িডএম-৩(৩১৮১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ িমজা র রহমান
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব ফারহানা হক
িড.এম-৩(৩২৩৬), ইনচাজ
জনাব িবজয় মি ক
িড.এম-৩(৩১৭২), ইনচাজ
জনাব মাঃ িমজা র রহমান
িড.এম-৩(৩১৭০), ইনচাজ
জনাব মাঃ িভখা ল আলম
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ মা র রিশদ
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাশেফ র রহমান
িডএম-১(৩১৪৮)-ইনচাজ
জনাব ওমর ফা ক
িডএম-১(৩০৯১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ অিহদ উ া
িডএম-১(৩০৪৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাঈ ল হােসন
িডএম-১(৩০৪০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল কােশম
িডএম-৩(৩২০০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মান ল হাসান
িডএম-১(৩১৫৬)-ইনচাজ
জনাব জাফর আহ দ খ ন
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ইয়ািছন কিরম
িডএম-১(৩০৬৯)-ইনচাজ
জনাব দীপ চৗ রী
সহকারী ােনজার -ইনচাজ
জনাব জগব দবনাথ
িডএম-১(২৯৭৭)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন

মাঃ ০১৭১৬১০৯৫৫৫
অঃ ০৮৪১-৬৩০১০
মাঃ ০১৭৩২৬২৯০১২
অঃ ০৮৫১-৫৭৪৯৬
মাঃ ০১৭১২১৪১৩৭৬
অঃ ০৮৫১-৫৭৪৯৬
মাঃ ০১৭২৬৮৩৫৪১৩
অঃ ০৮৫১-৫৭৪৯৬
মাঃ ০১৭৪৮৫৩৮৭৪৭
অঃ ০৮৫১-৫৭৪৯৬
মাঃ ০১৭৬৮৩১৩৫৬৯
অঃ ০৩২১৭১৫৯০
মাঃ ০১৭১২৯৭৩৪৯৮
অঃ ০৩২১৬২২৬০
মাঃ ০১৮২০০০২৬২১
মাঃ ০১৬১৩৬০০৫৯০
অঃ ০৩২১-৬২২৬০
অঃ ০৩২১৫১৬৮০
মাঃ ০১৮১৯৩৬১০২০
অঃ ০৩২২২-৭৫২৭৯
মাঃ ০১৮১৯১৩৮৩৯৬
অঃ ০৩২২৩৫৬৫২৯
মাঃ ০১৭১২১০১৭১৯
অঃ ০৩২২৩৫৬৫২৯
মাঃ
অঃ ০৩২২৩৫৬৫২৯
মাঃ

জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম
িড.এম-১(৩১১৫)-ইনচাজ

অঃ ০৩৮১-৫৫৭১৪
মাঃ ০১৭১২২৫১২২০
মাঃ ০১৭১২২৪০৭০৯
অঃ ০৩৮১-৫৫৭১৪
অঃ ০৩৩১৬৯০১৬
মাঃ
মাঃ ০১৬৭৮৮১৩৭৮৩
০১৫৩১১৪৭৫৩৭
অঃ ০৩৩২৩৭৯১৪০
মাঃ ০১৮১৯৬২২৭১৫
অঃ ০৩৩১৬৯০১৬
মাঃ ০১৭১৬৩৩৭২১৯

জনাব এ ক এম হদােয়ত উ াহ
িড.এম-১(৩০৮৭)-ইনচাজ
জনাব তপন মার ভ াচা
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব িবমল চাকমা
িড.এম-১(৩১৩২)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ ইি স
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আব ল মাতােলব
িডএম-১(৩১১৮)-ইনচাজ

অঃ ০৩৩১৬৯০১৬
মাঃ ০১৭১৩৬১৫২৫১
অঃ ০৩৫১৬৩১৯৩
মাঃ ০১৭১২১২৪০০৬
অঃ ০৩৫১৬৩১৯৩
মাঃ ০১৭২৮১২০৮৭৫
অঃ
মাঃ ০১৮১৩৬০৯৬৯৫
অঃ ০১৯৭৭১৭৫২৯০
মাঃ ০১৮১৯১৭৫২৯০

শাখা অিফস-৪৫/৭৭৯
হাজীগ , চ দ র
শাখা-৪৫/৭৮৬
হাজীগ , চ দ র
সলস অিফস-৪৬
া ণবাড়ীয়া
শাখা অিফস-৪৬/৪০৫
া ণবাড়ীয়া
শাখা অিফস-৪৬/৪০৭
কাট রাড, া ণবাড়ীয়া
শাখা অিফস-৪৬/১৬৯
আ গ , া ণবাড়ীয়া
কেপােরট সবা দ র,
নায়াখালী
সলস অিফস-৪৪
মাইজদী কাট, নায়াখালী
শাখা অিফস-৪৪/৭১০
মাইজদী কাট, নায়াখালী
শাখা অিফস-৪৪/৭১৩
চৗ হনী, নায়াখালী
শাখা -৪৪/৭৭১
চাটিখল, নায়াখালী
শাখা অিফস-৪৪/৭৭০
কা ানীগ , নায়াখালী
শাখা অিফস-৪৪/১৭৪
মাইজদী বাজার, নায়াখালী
শাখা অিফস-৪৪/১৭৫
সানা র বাজার,
নায়াখালী
সলস অিফস-৪১
ল ী র
শাখা অিফস-৪১/৭৫২
ল ী র
সলস অিফস-১৮
ফণী
শাখা অিফস-১৮/৪৫৯
ফণী
শাখা অিফস-১৮/৭৬০
ঁ া, ফণী
দাগন ঞ
শাখা অিফস-১৮/৪৬০
মিহপাল, ফণী (১
সে র,১৬ থেক)
শাখা অিফস-১৮/১৬৬
ছাগলনাইয়া, ফনী
সলস অিফস-২৮
রা ামা
শাখা অিফস-২৮/৭৩৩
রা ামা
সলস অিফস-৫৬
হাটহাজারী
শাখা অিফস-৭৩৬/৫৬
হাটহাজারী, চ াম

রাজশাহী িরিজওনাল অিফেসর আওতাধীন িবিভ কেপােরট/ সলস/শাখা অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম,পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র
(২০২০ সাল পয )
অিফেসর বতমান কানা
৭৮/এ অ া কমে (৩য় তলা)
িময়া পাড়া, সােহব বাজার, রাজশাহী-৬০০০
৭৮/এ অ া কমে (৩য় তলা)
িময়া পাড়া, সােহব বাজার, রাজশাহী-৬০০০
৭৮/এ অ া কমে (৩য় তলা)
িময়া পাড়া, সােহব বাজার, রাজশাহী-৬০০০
৭৮/এ অ া কমে (৩য় তলা)
িময়া পাড়া, সােহব বাজার, রাজশাহী-৬০০০
৭৮/এ অ া কমে (৩য় তলা)
িময়া পাড়া, সােহব বাজার, রাজশাহী-৬০০০
৭৮/এ অ া কমে (৩য় তলা)
িময়া পাড়া, সােহব বাজার, রাজশাহী-৬০০০
৭৮/এ অ া কমে (৩য় তলা)
িময়া পাড়া, সােহব বাজার, রাজশাহী-৬০০০
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
সাধারণ বীমা ভবন (৬ তলা)
৭০/এ, টার রাড, কাজীহাটা, রাজশাহী
বড় ই ারা মাড়
ডাকঘর+ জলা-চ পাইনবাবগ
বড় ই ারা মাড়
ডাকঘর+ জলা-চ পাইনবাবগ
বড় ই ারা মাড়
ডাকঘর+ জলা-চ পাইনবাবগ
বড় ই ারা মাড়
ডাকঘর+ জলা-চ পাইনবাবগ
ডাক বাংলা মাড়
িশবগ , চ পাইনবাবগ
উপেজলা চ র, পাঃ রহন র বাজার
রহন র, চ পাইনবাবগ
দয়ােলর মাড়,
ডাকঘর ও জলা-নওগ
দয়ােলর মাড়,
ডাকঘর ও জলা-নওগ
দয়ােলর মাড়,
ডাকঘর ও জলা-নওগ
দয়ােলর মাড়,
ডাকঘর ও জলা-নওগ

ইনচাজেদর নাম ও পদবী
সয়দ মা দ হাসান
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ িমজা র রহমান
িড.এম-৩(৩৫৭৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ তৗিহ ামান
িডএম-১(৩৪৮৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাজাে ল হক
িডএম-২(৩৫১৬)-ইনচাজ
জনাব আর মান সােয়রা আ ার
িডএম-৩(৩৫৯৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম
িডএম-৩(৩৫৫৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আেনায়া ল ইসলাম
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ শাম ে াহা খান
িডএম-১(৩৩৭৫)-ইনচাজ ( ি িভি ক)
জনাব মাঃ আমজাদ হােসন
িডএম-১(৩৫৮৪)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ লিত ল কবীর
িডএম-১(৩৫২৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ এনা ল হক
িডএম-৩(৩৫৯২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ নািসর উি ন সরকার
িডএম-১(৩৪৯৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ রজাউল কিরম
িডএম-২(৩৫৩৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ এমদা ল হক
িডএম-১(৩৫৩১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শরী ল ইসলাম
িডএম-১(৩৫৪১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল হক
িডএম-১(৩৫৪৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ তােহর িসি ক
ড
ােনজার-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ আনসার আলী
িডএম-৩(৩৫৮২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মিতউর রহমান
িডএম-১(৩৫৭৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সাম ল ইসলাম
িডএম-৩(৩৩৮২)-ইনচাজ
জনাব হাঃ মিজবর রহমান
িডএম-১(৩৪৩৯)-ইনচাজ ( ি িভি ক)
মাঃ ই াহীম খান
সহঃ ােনজার (চঃদাঃ)-ইনচাজ
জনাব মাঃ এনা ল হক
িড.এম-১(৩৩০২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম
িড.এম-১(৩৫১৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ইয়ািছন আলী
িড.এম-২(৩৫৪৫)

টিলেফান/ মাবাইল ন র
অঃ ০৭২১-৭৭২৪৫০
মাঃ ০১৭১১৯৩৩৯৪৪
অঃ-০৭২১-৭৭২৪৫০
অঃ ০৭২১-৭৭২৪৫০
০১৭১৬৯১৬৭৪৭
অঃ ০৭২১-৭৭২৪৫০
মাঃ ০১৭১৬০৩৫২৯৭
অঃ ০৭২১-৭৭২৪৫০
মাঃ ০১৭১১৯৭২১২০
অঃ ০৭২১-৭৭২৪৫০
মাঃ ০১৭৩২৩০৪৬৩০
মাঃ ০১৮১৯৮৬৯৫৯৭
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ ০১৭১৫২৯৯৩৯০
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ ০১৭১১১৯০৩৭৮
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ ০১৭৭৬৩০৪৯১৭
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ
বাসাঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ ০১৭১১২৪৪৫৬০
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ ০১৭১৮২৪১৪৯৫
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ ০১৭১২৬৩৩৮৮২
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ ০১৭১২৮৭০৫৭২
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ ০১৭৩৯৭৪৩৭৪১
অঃ ০৭২১-৭৭৪১১৭
মাঃ ০১৭১২১৮৭৬৯৩
অঃ ০৭৮১-৫২২৩৭
মাঃ ০১৭১৫০৫১৫২২
অঃ ০৭৮১-৫২২৩৭
মাঃ ০১৭১৬২৮১৯৫৭
অঃ ০৭৮১-৫২২৩৭
মাঃ ০১৭২০২৬৩৮৩০
মাঃ ০১৫৫৩৩৩৩১২৫
০১৭৫২৭৪৬০৫০
মাঃ ০১৭১৫০৯৩৯৬৫
মাঃ ০১৭১৬৭২১১৮৮
অঃ ০৭৪১-৬২৫৯৭
মাঃ ০১৭১৮৫৮৪০০৭
অঃ ০৭৪১-৬২৫৯৭
মাঃ ০১৭১৪৪০৪১৬২
অঃ ০৭৪১-৬২৫৯৭
মাঃ ০১৭১২১৭১৯২৩
অঃ ০৭৪১-৬২৫৯৭
মাঃ ০১৭৪৮৯৩৭৩৪৪

সলস/শাখা অিফস ন র
সলস অিফস-৮১
রাজশাহী
শাখা অিফস-৮১/৮২৯
রাজশাহী
শাখা অিফস-৮১/৮৬৭
শাহ খদম, রাজশাহী
শাখা অিফস-৮১/৮৩৬
কাটাখালী, রাজশাহী
শাখা অিফস-৮১/৮৬৯
রাজশাহী িব িব ালয়
শাখা অিফস-৮১/৮৫০
আ পি , রাজশাহী
শাখা অিফস-৮১/৮৬৮
ল ী র, রাজশাহী
সলস অিফস-৮৭
রাজশাহী
শাখা অিফস-৮৭/৮৩০
রাজশাহী
শাখা অিফস-৮৭/৮৭৪
িনউমােকট, রাজশাহী
শাখা অিফস-৮৭/৮৩৫
রাজশাহী
শাখা অিফস-৮৭/৮৫৭
রাজশাহী
শাখা অিফস-৮৭/৮৭৯
সােহববাজার, রাজশাহী
শাখা অিফস-৮৭/৮২২
রাজশাহীিস
শাখা অিফস-৮৭/৮১০
রাজশাহী
শাখা অিফস-৮৭/৮০০
মিতহার, রাজশাহী
শাখা অিফস-৮৭/৮০৩
নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী
শাখা অিফস-৮৭/১৬৭
বােন র, রাজশাহী
সলস অিফস-৭৯
চ পাইনবাবগ
শাখা অিফস-৭৯/৮৪৯
চ পাইনবাবগ
শাখা অিফস-৭৯/৮৬৫
িনউমােকট, চ পাইনবাবগ
শাখা অিফস-৭৯/৪৭৯
চ পাইনবাবগ
শাখা অিফস-৭৯ /৮১৪
িশবগ , চ পাইনবাবগ
শাখা অিফস-৭৯/৮১৯
রহন র, চ পাইনবাবগ
সলস অিফস-৮৮
নওগ
শাখা অিফস-৮৮/৪৮৮
নওগ
শাখা অিফস-৮৮/৮২০
নওগ
শাখা অিফস-৮৮/৮২১
মহােদব র, নওগ

দয়ােলর মাড়
ডাকঘর ও জলা-নওগ
নিজ র, পাঃ প ীতলা
জলা-নওগ ।
সা ার মােকট
গার িমল রাড, জয় রহাট সদর
সা ার মােকট
গার িমল রাড, জয় রহাট সদর
সা ার মােকট
গার িমল রাড, জয় রহাট সদর
সা ার মােকট
গার িমল রাড, জয় রহাট সদর
সা ার মােকট
গার িমল রাড, জয় রহাট সদর
সা ার মােকট
গার িমল রাড, জয় রহাট সদর
সা ার মােকট
গার িমল রাড, জয় রহাট সদর
সা ার মােকট
গার িমল রাড, জয় রহাট সদর
ি াজা (২য় তলা)
নীচা বাজার, নােটার
ি াজা (২য় তলা)
নীচা বাজার, নােটার
ি াজা (২য় তলা)
নীচা বাজার, নােটার
ি াজা (২য় তলা)
নীচা বাজার, নােটার
ি াজা (২য় তলা)
নীচা বাজার, নােটার
জেল রীতলা
রােমনা আফাজ সড়ক, ব ড়া
জেল রীতলা
রােমনা আফাজ সড়ক, ব ড়া
জেল রীতলা
রােমনা আফাজ সড়ক, ব ড়া
জেল রীতলা
রােমনা আফাজ সড়ক, ব ড়া
নওগ রাড, শা াহার, ব ড়া
শর র রাড, শাহজাহান র, ব ড়া
জেল রীতলা
রােমনা আফাজ সড়ক, ব ড়া
মাকামতলা শাখা
রােমনা আফাজ সড়ক, ব ড়া
জেল রীতলা,
রােমনা আফাজ সড়ক, ব ড়া
ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)
আব ল হািমদ রাড, পাবনা
ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)
আব ল হািমদ রাড, পাবনা
ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)
আব ল হািমদ রাড, পাবনা
ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)
আব ল হািমদ রাড, পাবনা
ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)
আব ল হািমদ রাড, পাবনা
উপেজলা গট, চাটেমাহর, পাবনা
ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)

জনাব মাঃ আ ল জববার ম ল
িড.এম-১ (৩৫৩৬)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ মই ল কিরম
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ফজ র রহমান
িডএম-১(৩৪৪৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ গালাম আজম
িডএম-২(৩৫০৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সােনায়ার হােসন
িডএম-১(৩৪৬৭)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ ইউ ছ আলী
িডএম-১(৩৪৩৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মন ল ইসলাম
িডএম-২(৩৫৩৭)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ আলী আনছার
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ লেমরাজ
িডএম-১(৩৫৮৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল আলীম
িডএম-৩(৩৪৭১)-ইনচাজ
জনাব িবজয় মার ভ াচায
িডএম-৩(৩৫৫০)-ইনচাজ
মাছাঃ আছমা খা ন
িডএম-৩(৩৫৯০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ জ ল ইসলাম
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব িশিশর মার সাহা
িডএম-৩(২০৪৩) ি িভি ক-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ স সাবহান কিবরাজ
িডএম-১(৩৪১৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাতাহার হােসন
িডএম-১(৩৪৯১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাহ জার রহমান
িডএম-১(৩৫৭০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শামীম রজা
িডএম-৩(৩৫৮৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ রায়হান ম ল
িডএম- (
)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাজাফফর রহামন
িডএম-২(৩৫৭৪)-ইনচাজ
জনাব ামল মার সাহা
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ আতাউর রহমান
িডএম-১(৩৫৩৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আব স সাবহান
িডএম-৩(৩৫৯৫)-ইনচাজ
জনাব আ াহ
িড.এম-৩(৩৫৮৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ িফেরা র রহমান
িডএম-১(৩৫৭৫)-ইনচাজ
জনাব িদলীপ মার হাড়

অঃ ০৭৪১৬২৫৯৭
মাঃ ০১৭১২১৬৬২৬৩
অঃ ০৭৪১৬২৫৯৭
মাঃ
অঃ ০৫৭১-৬২৪৯৮
মাঃ
অঃ ০৫৭১-৬২৪৯৮
মাঃ ০১৭১৬৫৬০৭৭৫
অঃ ০৫৭১-৬২৪৯৮
মাঃ ০১৭১৬-৭৮৫৪৪৯
অঃ ০৫৭১-৬২৪৯৮
মাঃ ০১৮১৮৩২৫১৮৪
অঃ ০৫৭১-৬২৪৯৮
মাঃ ০১৭১২৫৬৭২৭২
অঃ ০৫৭১-৬২৪৯৮
মাঃ ০১৭১২৫৬৭২৭২
অঃ ০৫৭১-৬২৪৯৮
মাঃ
অঃ ০৫৭১-৬২৪৯৮
মাঃ
অঃ ০৭৭১-৬২৩৯২
মাঃ ০১৭১৫২০৯৮৮০
অঃ ০৭৭১-৬২৩৯২
মাঃ ০১৭১৯১৫৭৯৬৮
অঃ ০৭৭১-৬২৩৯২
মাঃ ০১৭৩৪-১৮৪৫৮৩
অঃ ০৭৭১-৬২৩৯২
মাঃ ০১৭১৫৭৬৩৪৫৬
অঃ ০৭৭১-৬২৩৯২
মাঃ ০১৭১২০৭৪০৯৮
অঃ ০৫১-৬৯০৯৬
মাঃ ০১৭১২১০২৪৬৬
অঃ ০৫১-৬৩৪৪৮
মাঃ ০১৭১২-৫৬৭২৭২
অঃ ০৫১-৬৩৪৪৮
মাঃ ০১৭১২১৩৩২৭৩
অঃ ০৫১-৬৩৪৪৮
মাঃ ০১৭১১৩৯০১৯৭
মাঃ ০১৭১১-১১৬৪৭১
মাঃ ০১৭১৬-২৬১৩১৪
মাঃ ০১৭১২২৪৭৪১১
মাঃ ০১৯১৭১২৪৭৬৮
মাঃ
অঃ ০৭৩১-৬৬৯৯৫
মাঃ ০১৭১৪৪৪৭৮৬৮
অঃ ০২৫৮৮৮৪৫৯৫০
মাঃ ০১৭৬১৫৩০৭৭৭
মাঃ ০১৭১২২৭৪৯৪৫
অঃ ০৭৩১-৬৫৯৫০
মাঃ ০১৭২০৩৩২৪৫০
অঃ ০৭৩১-৬৫৯৫০
মাঃ ০১৭১৬১৪১৭১৫
অঃ ০৭৩২৪-৫৬৩১০
মাঃ ০১৭৩০১৭২৩২১
অঃ ০৭৩২৪-৫৬৩১০

শাখা অিফস-৮৮/৮৮০
জজেকাট, নওগ
শাখা অিফস-৮৮/৮১২
নিজ র, নওগ
সলস অিফস-৮৯
জয় রহাট
শাখা অিফস-৮৯/৮৭৭
কাট শাখা, জয় রহাট
শাখা অিফস-৮৯/৮৫৩
প চিবিব, জয় রহাট
শাখা অিফস-৮৯/৮৫৪
আে ল র, জয় রহাট
শাখা অিফস-৮৯/৮৭১
িচিনকল, জয় রহাট
শাখা অিফস-৮৯/৮৮১
জয় রহাট।
শাখা অিফস-৮৯/৮৫৫
িবিসক, জয় রহাট।
শাখা অিফস-৮৯/৮৮৩
ধানমি , জয় রহাট।
সলস অিফস-৯২
নােটার
শাখা অিফস-৯২/৪৯২
নীচা বাজার, নােটার
শাখা অিফস-৯২/৮৪১
দাস র, নােটার
শাখা অিফস-৯২/৮৫৯
বনপাড়া, নােটার
শাখা অিফস-৯২/১০০৪
িসংড়া, নােটার
কেপােরট সবা দ র,
ব ড়া
সলস অিফস-৮২
ব ড়া
শাখা অিফস-৮২/৮০৮
শর র, ব ড়া
শাখা অিফস-৮২/৮৩১
িবিসক, ব ড়া
শাখা অিফস-৮২/৮৩৮
শা াহার, ব ড়া
শাখা অিফস-৮২/৮১৮
শাহজাহান র, ব ড়া
শাখা অিফস-৮২/১০০০
গাবতলী, ব ড়া
শাখা অিফস-৮২/১৫৯
মাকামতলা শাখা, ব ড়া
শাখা অিফস-৮২/১৭৬
বড়েগালা, ব ড়া
কেপােরট সবা দ র,
পাবনা
সলস অিফস-১৭
পাবনা
শাখা অিফস-১৭/৮১১
পাবনা
শাখা অিফস-১৭/৮২৬
পাবনা
শাখা অিফস-১৭/৯৮৬
ভা ড়া
শাখা অিফস-১৭/৮০৪
চাটেমাহর, পাবনা
শাখা অিফস-১৭/১০০১

আব ল হািমদ রাড, পাবনা

িডএম-৩(৩৫৮০)-ইনচাজ

০১৫৫৫০৩০৯৫৮

আতাই ল, পাবনা

ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)
আব ল হািমদ রাড, পাবনা

জনাব মাঃ আির ল ইসলাম
িড.এম-৩(৩৫৯৩), ইনচাজ

অঃ ০৭৩১-৬৫৯৫০
মাঃ ০১৭১৭৫১৫৬৬৯

শাখা অিফস-১৭/১০০৫
পাকশী-ইিপেজট, পাবনা

ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)
আব ল হািমদ রাড, পাবনা

জনাব মাঃ লতান-ই-আলম খান
িড.এম-৩(৩৫৩৩), ইনচাজ

অঃ ০৭৩১-৬৫৯৫০
মাঃ ০১৭১৮৪৩৪৬০১

শাখা অিফস-১৭/১০০৭
পাবনা কাট, পাবনা

এ.আর. ানশন (২য় তলা)
এস.এস. রাড, িসরাজগ
ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)
আব ল হািমদ রাড, পাবনা
ল ী িম া ভা ার (৩য় তলা)
আব ল হািমদ রাড, পাবনা
আিজজ ানশন,
থানা রাড,শাহাজাদ র, িসরাজগ ।
হাজী ইমান আলী কমে
হা ম ল, িসরাজগ
এ.আর. ানশন (২য় তলা)
এস.এস. রাড, িসরাজগ

জনাব খ কার আ ন র
সহকালী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ গালাম মওলা আক
িডএম-২(৩৫৬০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম শািহন
িডএম-১(৩৫০১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আল-আিমন
িড.এম-১(৩৫৬৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল আিজজ
িড.এম-১(৩৫৬৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ এনা ল হক
িড.এম-২(৩৫৫৮)-ইনচাজ

অঃ ০৭৫১-৬২৩৮১
মাঃ ০১৭১১১৫৯৫৫৪
অঃ ০৭৫১-৬২৩৮১
মাঃ ০১৭১৬৮৯৯৮৯৮
অঃ ০৭৫১-৬২৩৮১
মাঃ ০১৭৬২৯১৫২৫৪
মাঃ ০১৭১৯-৭৫২৭৬১

সলস অিফস-৯০, িসরাজগ

মাঃ ০১৭৪০৩০৮১৩৫
মাঃ ০১৭১৮২১৩৩৫৮

শাখা অিফস-৯০/৮৭৫
ব ব স , িসরাজগ
শাখা অিফস-৯০/৮৫২
বল িচ, িসরাজগ
শাখা অিফস-৯০/৮৩৭
শাহজাদ র, িসরাজগ
শাখা অিফস-৯০/৮৫১
হা ম ল, িসরাজগ
শাখা অিফস-৯০/৮৪২
িনউমােকট, িসরাজগ

লনা িরিজওনাল অিফেসর আওতাধীন িবিভ কেপােরট/ সলস/শাখা অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম, পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র
(২০২০ সাল পয )
অিফেসর বতমান কানা
১, ার ইকবাল রাড (২য় তলা), লনা
৫৮, খান-এ-স র রাড, লনা
কয়রা মইন রাড, মিদনাবাদ
কয়রা, লনা।
আিরফা মােকট (২য় তলা)
মইন রাড, পাইকগাছা, লনা
কাউি ল রাড,

িরয়া, লনা

১, ার ইকবাল রাড (২য় তলা), লনা
৫, িপ.িস.রায় রাড (২য় তলা), লনা
িবিডিবএল ভবন, লেভল-৭, লনা
৫, িপ.িস.রায় রাড (২য় তলা), লনা
৫, িপ.িস.রায় রাড (২য় তলা), লনা
৫, িপ.িস.রায় রাড (২য় তলা), লনা
৫, িপ.িস.রায় রাড (২য় তলা), লনা
৫, িপ.িস.রায় রাড (২য় তলা), লনা
২৩/৫, দৗলতখান রাড, দৗলত র, লনা
২৩/৫, দৗলতখান রাড, দৗলত র, লনা
২৩/৫, দৗলতখান রাড, দৗলত র, লনা
২৩/৫, দৗলতখান রাড, দৗলত র, লনা
২৩/৫, দৗলতখান রাড, দৗলত র, লনা

ইনচাজেদর নাম ও পদবী
জনাব মাঃ এসেক ার মা া
ােনজার
জনাব মাঃ আ ল কালাম
িডএম-১(৪১১৮)-ইনচাজ
জনাব দরত-ই-এলাহী জায়াদার
িডএম-১(৪১৫৮)-ইনচাজ
জনাব িজ এম আসলাম হােসন
িডএম-৩(৪১৮০)-ইনচাজ
জনাব গীের নাথ ম ল
িডএম-১(৩৯৬৪)-ইনচাজ
জনাব এ ক এম নাজ ল আলম
িডএম-১(৪১৭৯)-ইনচাজ
জনাব প জ মার দাস
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ আলাউ ীন
িডএম-১(৪১৩২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাহা র রহমান
িডএম-১(৪১৪০)-ইনচাজ
জনাব এম.এম.কাম ামান
িডএম-১(৪১৩৫)-ইনচাজ
জনাব ক.এম. ওয়ােহ ামান
িডএম-১(৪১২৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ হািব র রহমান
িডএম-১(৪১৩০)-ইনচাজ
জনাব সমীর মার িব াস
িডএম-১(৩৯৪৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মিন ামান
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
িডএম-১(৪১২৩)-ইনচাজ
জনাব এস.এম.রিফ ল ইসলাম
িডএম-১(৩৯৩৬)-ইনচাজ
জনাব িজ.এম.মিতয়ার রহমান
িডএম-১(৩৯৬১)-ইনচাজ ( ি িভি ক)
কাজী মাহ ব-উর-রহমান
িডএম-১(৪১৭২)-ইনচাজ

টিলেফান/ মাবাইল ন র
অঃ ০৪১-৭২৩৪৪৮
মাঃ ০১৭১৬৮০৪৩৮৪
অঃ ০৪১-৮১০৯৯৯
মাঃ ০১৭১-১৫৭৯৬৭২
অঃ ০৪০২৬৫৬০৬৪
মাঃ ০১৯১-৬৪০০৭৫৩
অঃ ০৪০-২৭৫৬১৪২

মাঃ ০১৭১৮৬৯২৮৪২

মাঃ ০১৭১-৮৪০৪০৭৯
মাঃ ০১৯২৬৯৪৮৯০১
অঃ ০৪১-৭২৩৯২৫
মাঃ ০১৭১৭৩৭২০০৪
অঃ ০৪১-৭২৩৯২৫
মাঃ ০১৯১৬৭০২৭২৫
অঃ ০৪১-৭২৩৯২৫
মাঃ ০১৭১৬০৭৮১৮৬
অঃ ০৪১-৭২৩৯২৫
মাঃ ০১৭১২২৭৮৬৫১
অঃ ০৪১-৭২৩৯২৫
মাঃ ০১৭১১২৬৫২৭৩
অঃ ০৪১-৭২৩৯২৫
মাঃ ০১৭১২২৩৩০৯৭
অঃ ০৪১-৭২৩৯২৫
মাঃ ০১৭১৩৯০৬১৯৯
অঃ ০৪১-৭৬১৪৮৫
মাঃ ০১৭১২৩১১৮৫৩
অঃ ০৪১-৭৬১৪৮৫
মাঃ ০১৯২০৪৫৯৮৭২
অঃ ০৪১-৭৬১৪৮৫
মাঃ ০১৯১৯১৩১৩৮৮
অঃ ০৪১-৭৬১৪৮৫
মাঃ ০১৭১-৪০৮৩৮২৫
অঃ ০৪১-৭৬১৪৮৫
মাঃ ০১৭১৬২৩২৭৪৩

াের স পার মােকট (৩য় তলা)
খান জাহান আলী রাড, বােগরহাট-৯৩০০

জনাব মাঃ আিফ র রহমান
ড
ােনজার-ইনচাজ

অঃ ০৪৬৮-৬২৩৫১
মাঃ ০১৯১২৫২২৪০৮

াের স পার মােকট (৩য় তলা)
খান জাহান আলী রাড, বােগরহাট-৯৩০০
াের স পার মােকট (৩য় তলা)
খান জাহান আলী রাড, বােগরহাট-৯৩০০
াের স পার মােকট (৩য় তলা)
খান জাহান আলী রাড, বােগরহাট-৯৩০০

জনাব মি ক আসা ামান
িডএম-১(৪০১৩)-ইনচাজ

অঃ ০৪৬৮-৬২৩৫১
মাঃ ০১৯২-২৬৮১৪৩৬
অঃ ০৪৬৮-৬২৩৫১
মাঃ ০১৭২৮০৩৬০১১
মাঃ ০১৭১৭১২৫১৬২
০১৯২৯৫২৪১৬১
মাঃ ০১৭১১০১০৪৪৬

চ দনী িরভার িভউ টাওয়ার (৪থ তলা)
শহীদ িমনার রাড, িচতলমারী, বােগরহাট
৯৩, চ দ মাহা দ রাড (২য় তলা)
থানা মাড়, ি য়া
৯৩, চ দ মাহা দ রাড (২য় তলা)
থানা মাড়, ি য়া
৯৩, চ দ মাহা দ রাড (২য় তলা)
থানা মাড়, ি য়া
দি ণ রল গট
ভড়ামারা, ি য়া
মারখালী, ধান সড়ক
মারখালী, ি য়া
জািন র, বাজার রাড, খাকশা, ি য়া

সলস ইনচােজর ত াবধােন
সরদার বলােয়ত হােসন
িডএম-৩(৪১৬৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মা র রহমান
িডএম-১(৪১৫২)-ইনচাজ
জনাব িবমল কর
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ সাহরাব উি ন
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম
িডএম-১(৩৯৭৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ৎফর রহমান
িডএম-১(৪০০৬)-ইনচাজ
জনাব এম.এ.মােলক
িডএম-১(৩৯৭৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আলমগীর হােসন

অঃ ০৭১-৭৩৩৫১
মাঃ ০১৭১৮০৪৩৩৫৫
অঃ ০৭১-৬২৬১৭
মাঃ ০১৭১৬৭৪৫৬০০
অঃ ০৭১-৬২৬১৭
মাঃ ০১৭১-৬৪১৭৯৬৯
অঃ ০৭০২-৭১৯১৬
মাঃ ০১৭১-৮০৩৫২৬৬
অঃ ০৭০২-৫৭৬৭৮১
মাঃ ০১৭১-৮৪৪৯০০৮
মাঃ ০১৭১-১৮০৮২৬৬

সলস/শাখা অিফস ন র
সলস অিফস-৭৩
লনা
শাখা অিফস-৭৩/৯৪৭
লনা
শাখা অিফস-৭৩/৯৩৩
কয়রা
শাখা অিফস-৭৩/৯০৮
পাইকগাছা
শাখা অিফস-৭৩/৯৬৩
কনগর
শাখা অিফস-৭৩/৪৬১
লনা
সলস অিফস-৭৪
লনা
শাখা অিফস-৭৪/৯০৬
িনউমােকট, লনা
শাখা অিফস-৭৪/৯৫৭
বয়রা, লনা
শাখা অিফস-৭৪/৯৬৬
লনা িব িব ালয়
শাখা অিফস-৭৪/৯৩৯
লনা িস
শাখা অিফস-৭৪/৯৬৭
ফারাজীপাড়া, লনা
শাখা অিফস-৭৪/৯৬২
কয়া বাজার, লনা
সলস অিফস-৯৯
লনা
শাখা অিফস-৯৯/৯৬৯
রনগর
শাখা অিফস-৯৯/৪৬৭
দৗলত র
শাখা -৯৯/৯৬৫
িশেরামিন
শাখা অিফস-৯৯/৯০০
খািলশ র।
সলস অিফস-৬৫
বােগরহাট
শাখা অিফস-৬৫/৯৮০
খানজাহান আলী
শাখা অিফস-৬৫/৯২১
মাংলা
শাখা অিফস-৬৫/৯২৪ মােড়লগ , বােগরহাট
শাখা অিফস-৬৫/৯৭৯
িচতলমারী
কেপােরট সবা দ র,
ি য়া
সলস অিফস-৬৩
ি য়া
শাখা অিফস-৬৩/৯২০
ি য়া
শাখা অিফস-৬৩/৪১৭
ভড়ামারা
শাখা অিফস-৬৩/৯০২
মারখালী
শাখা অিফস-৬৩/৯৭৮

কাট রাড, মেহর র।
৯৩, চ দ মাহা দ রাড (২য় তলা)
থানা মাড়, ি য়া
৯৩, চ দ মাহা দ রাড (২য় তলা)
থানা মাড়, ি য়া

িডএম-২(৪০৪০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সরফরাজ খান
িডএম-৩(৪১৮৮)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন

সড়ক ও জনপথ অিফেসর িবপরীেত (২য় তলা)
শের বাংলা সড়ক, িঝনাইদহ
সড়ক ও জনপথ অিফেসর িবপরীেত (২য় তলা)
শের বাংলা সড়ক, িঝনাইদহ

জনাব মাঃ িমজা র রহমান
িডএম-১(৪১৪৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আমজাদ হােসন
িডএম-৩(৪০৩৮)-ইনচাজ
জনাব ম মার ম ল
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব সাধন মার চ বত
িডএম-১(৪১৬৭)-ইনচাজ

সড়ক ও জনপথ অিফেসর িবপরীেত (২য় তলা)
শের বাংলা সড়ক, িঝনাইদহ

জনাব িদলীপ মার কমকার
িডএম-১(৩৯৫৮)-ইনচাজ

সড়ক ও জনপথ অিফেসর িবপরীেত (২য় তলা)
শের বাংলা সড়ক, িঝনাইদহ
ম গ বাজার, মইন বাস া
কািলগ , িঝনাইদহ
িসরা ল ইসলাম সড়ক (জনতা াংেকর নীেচ)
কাট চ দ র, িঝনাইদহ
কিবর র ীজ রাড
শল পা, িঝনাইদহ

জনাব মাঃ মাহ র রহমান িসকদার
িডএম-২(৪১৫৪)-ইনচাজ
কাজী আ ল কালাম আজাদ
িডএম-১(৪১১০)-ইনচাজ
জনাব দব লাল শমা
িডএম-২(৪১৪৫)-ইনচাজ
জনাব আজাদ হােসন িময়া
িডএম-১(৪০৩২)-ইনচাজ
জনাব িদলীপ মার রায়
ােনজার-ইনচাজ
জনাব হরিশত মার ম ল
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ

রাতন হাসপাতাল রাড, য়াডাংগা

মািহ াজা (২য় তলা)
কশব লাল সড়ক, যেশার
মািহ াজা (২য় তলা)
কশব লাল সড়ক, যেশার
ইমরান মােকট
শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার
ইমরান মােকট
শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার
জ িস রাড, িনউ সানাপি , মা রা
শহীদ সাইফ িমজান সড়ক
পাবিলক লাইে রী ভবন, নড়াইল
বাটঘাট বাজার মইন রাড
িঝকরগাছা যেশার।
পার মােকট, হাজী মাহা দ উ াহ
বনােপাল, যেশার

মািহ াজা (২য় তলা)
কশব লাল সড়ক যেশার
জ িস রাড, িনউ
সানাপি , মা রা
কশব র বাজার মইন রাড
কশব র, যেশার
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক লতান র, সাত ীরা
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক, লতান র, সাত ীরা
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক, লতান র, সাত ীরা
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক, লতান র, সাত ীরা
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক, লতান র, সাত ীরা
ভাড়ািশমলা, কািলগ , সাত ীরা
হাসপাতাল রাড, কলােরায়া, সাত ীরা
উ র কা য়া, নারেকল তলা মাড়

সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব িশবপদ ম ল
িডএম-১(৪১২০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সাহরাব হােসন িব াস
িডএম-১(৪১৯৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ বাদশাহ িময়া
িডএম-১(৩৯৮৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মিতয়ার রহমান
িডএম-৩(৪১০১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম
িডএম-১(৪০২৪)-ইনচাজ
জনাব নািসর উি ন আল হায়দার
িড.এম-১ (৩৯৩৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মিক ল ইসলাম
িডএম-৩(৪১৭৫)-ইনচাজ
জনাব িব ব মার হালদার
িডএম-১(৪১৪৪)-ইনচাজ
শখ রফা র রহমান
ােনজার-ইনচাজ
ম ল দীপ র মার
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ অজয় রায় চৗ রী
িডএম-৩(৪১৪১)-ইনচাজ
জনাব দিবর উি ন
িডএম-৩(৪১৮২)-ইনচাজ
জনাব নািসমা খা ন
িডএম-১(৪১৫৬)-ইনচাজ
শখ তৗিহ ল ইসলাম
িডএম-১(৩৯০৮)-ইনচাজ ( ি িভি ক)
জনাব মাঃ হািফ র রহমান
িডএম-১(৪১২৮)-ইনচাজ
ম ল র মার

খাকসা
অঃ ০৭৯১-৬২২৪১
মাঃ ০১৭১৬৮৫৬৪৩২
অঃ ০৭১-৬২৬১৭
মাঃ ০১৭১৬৭৪৫৬০০
অঃ০৭১-৬২৬১৭
মাঃ ০১৭১১৫৭৪৪৬০
অঃ ০৭৬১-৬২২৬৯
মাঃ ০১৭১২-৫৬৮১৬২
অঃ ০৪৫১-৬৩১৫৭
মাঃ ০১৭১৬৫৭০৬০৭
অঃ ০৪৫১-৬১৪৫২
মাঃ ০১৭১৮১২৪৮৩১
অঃ ০৪৫১-৬৩১৫৭
বাসাঃ ০৪৫১-৬২৩১৬
মাঃ ০১৭১১-১৭৬১৫০
মাঃ ০১৭১৬-১৫৬২৮৬
মাঃ ০১৭১১০৪৭৫৬৪
বাসাঃ ০৪৫১-৬৪১১৭
মাঃ ০১৭১১২০০১৪৪
টিল: ০৪৫২-৬৫২২০
মাঃ ০১৭১২-৬২১৭১৮
অঃ ০৪২১-৬২১৪৭
মাঃ ০১৯১১০৪৮৭৬২
অঃ ০৪২১-৬৬৯২২
মাঃ ০১৭১২২৭৮৭৪৩
মাঃ
মাঃ ০১৯২৫৪২৭৯৪৭
অঃ ০৪৮৮-৫১২২৯
মাঃ ০১৯১২৯৮৯৪৬০

মাঃ ০১৭১৬-০৯৭৬০১
অঃ
মাঃ ০১৯৫৬৪৪৫৪৭০
মাঃ ০১৭১-৬৫৬৯৪৮১
মাঃ ০১৭১৬৫৬৯৪৮১
অঃ ০৪২১-৬৬৯২২
মাঃ ০১৯২৮৬৭৪২৬০
অঃ ০৪৮৮-৫১২২৯
মাঃ ০১৯৩৬০২৮৮৫২
মাঃ ০১৭১-৩৯০৪২৩৭
০১৭১২৭৪২৬৬৪
অঃ ০৪৭১-৬৩৯৬৭

মাঃ ০১৭১৭৩১৯১০০

অঃ ০৪৭১-৬৩৩৮৭

মাঃ ০১৭১-১৮২৮১৭০

অঃ ০৪৭১-৬৩৩৮৭
মাঃ ০১৭১২৬৭৬২৬৯
অঃ ০৪৭১-৬৩৩৮৭
মাঃ ০১৭৮৯৬৫৯৮৪৭
অঃ ০৪৭১-৬৩৩৮৭
মাঃ ০১৭১১০৪৭২৩০
অঃ ০৪৭২৫-৫৬০৯৮
মাঃ ০১৭১১-৯৭১১৭৫
অঃ ০৪৭২৪-৭৫৬৮৪
মাঃ ০১৭৪-০৮০৩৪৯১
মাঃ ০১৭১৮৩৭৫০২৯

শাখা অিফস-৬৩/৪১৬ মেহর র
শাখা অিফস-৬৩/৯০৯
আলমডাংগা
শাখা অিফস-৬৩/৯৮১
ি য়া, িনউমােকট
শাখা অিফস-৬৩/৪০৯
য়াডাংগা
সলস অিফস-৬১
িঝনাইদহ
শাখা অিফস-৬১/৪১০
িঝনাইদহ
শাখা অিফস-৬১/৯৫৩
হিরনা
শাখা অিফস-৬১/৯১২
জীবন নগর
শাখা অিফস-৬১/৯৫৪
মাবারকগ
শাখা অিফস-৬১/৯৩০
কাট চ দ র
শাখা অিফস-৬১/৯৪০
শল পা
কেপােরট সবা দ র,
যেশার
সলস অিফস-৬৯
যেশার
শাখা অিফস-৬৯/৯১৪
অভয়নগর, যেশার
শাখা অিফস-৬৯/৯০৫
লতলা, লনা
শাখা অিফস-৬৯/৪১১
মা রা
শাখা অিফস-৬৯/৪১২

নড়াইল

শাখা অিফস-৬৯/৯১৫
িঝকরগাছা
শাখা অিফস-৬৯/৯৪৯
বনােপাল
শাখা অিফস-৬৯/৯৭৬
বড়বাজার, যেশার
শাখা অিফস-৬৯/১০০৮
মা রা কাট, মা রা
শাখা অিফস-৬৯/৯৫২
কশব র
কেপােরট সবা দ র,
সাত ীরা
সলস অিফস-৭২
সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৩১
িনউমােকট, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৫৮
কামালনগর, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৫৯
আশা িন, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৩২
কািলগ , সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৩৮
কলােরায়া, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৫০

সাত ীরা
তালা মইন রাড, মলা খালা বাজার
ডাকঘর + থানা-তালা, সাত ীরা
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক, লতান র, সাত ীরা
পাটেকলঘাটা বাজার, সাত ীরা
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক, লতান র, সাত ীরা
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক, লতান র, সাত ীরা
এম.এম. াজা (৩য় তলা)
ামনগর বাস া , সাত ীরা
বসায়ী সিমিতর িবি ং (৪থ তলা)
বড় বাজার সড়ক, লতান র, সাত ীরা

িডএম-১(৪১২৭)-ইনচাজ
জনাব পন মার সরকার ( ি িভি ক)
িডএম-১(৪০৩১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শািহ র রহমান
িডএম-১(৪১৩১)-ইনচাজ
জনাব আিদত মার পাল
িডএম-১(৪১৪৩)-ইনচাজ
জনাব এস. এম িমজা র রহমান
িডএম-১(৪১১৯)-ইনচাজ
জনাব মাহ জা লতানা
িডএম-১(৪১৭০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সাই ামান
িডএম-১(৪০১১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল কিরম
িডএম-২(৪১৩৬)-ইনচাজ

অঃ ০৪৭২৭-৫৬২৫৮
মাঃ ০১৭১১৪৮৩১০৯
মাঃ ০১৭১-২৭৬৮২১০
মাঃ ০১৭১১৩৭৫৩৪৭
অঃ ০৪৭১-৬৩৩৮৭
মাঃ ০১৭২-০৫৪৬৫৫৫
মাঃ ০১৭১১১৪৩৫৩৫
০১৭৪০৬০০৩৫৩
মাঃ ০১৭১২১৩৩২২৭
অঃ ০৪৭১-৬৩৩৮৭

মাঃ ০১৭১৮৫৫৩৪৯৭

উ র কা য়া, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯২৬
তালা, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৫১
দবহাটা, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৬৮
পাটেকলঘাটা, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৩৭
ঝাউডা া, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৭২
ভামরা ব র, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/৯৬০
ামনগর, সাত ীরা
শাখা অিফস-৭২/১৫২
সাত ীরা শাখা (ন ন-২০১৮)

বিরশাল িরিজওনাল অিফেসর আওতাধীন িবিভ কেপােরট/ সলস/শাখা অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম,পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র
অিফেসর বতমান কানা
১২১/১২২, ব ব ড়া রাড (৪থ তলা) বিরশাল
১২১/১২২, ব ব ড়া রাড (৪থ তলা) বিরশাল

(২০২০ সাল পয )
ইনচাজেদর নাম ও পদবী
টিলেফান/ মাবাইল ন র
জনাব মাঃ গালাম ফা ক
অঃ ০৪৩১-২১৭৪৭৬৫
ড
ােনজার
মাঃ ০১৭১৪৩৫২১৭২
অঃ ০৪৩১-২১৭৪৭৬৫
জনাব মাঃ মায়াে ম হােসন
মাঃ ০১৭১২৭৭২৭৭৮
িডএম-১(৪০৫০)-ইনচাজ
অঃ ০৪৩১-২১৭৪৭৬৫
মাঃ ০১৭১৫২১৩৫৫৮

১২১/১২২, ব ব ড়া রাড (৪থ তলা) বিরশাল

জনাব ামল
চ বত
িডএম-১(৪০৫৯)-ইনচাজ

সদর রাড, বিরশাল

সলস ইনচােজর ত াবধােন

সদর রাড, বিরশাল

জনাব মাঃ িনজাম উি ন
িডএম-১(৪০৯৪)-ইনচাজ

অঃ ০৪৩১-২২৭৭৩১৫
মাঃ ০১৭১১০০৮১৬৯
অঃ ০৪৩১-২১৭৭৩১৫
মাঃ ০১৭১৬০৫৭৩২১

িব.এম কেলজ রাড
ন ন বাজার, বিরশাল

জনাব মাঃ িমরাজ আহেমদ
িডএম-১(৪০৬৪)-ইনচাজ

অঃ ০৪৩১-২১৭৫৬৪৮
মাঃ ০১৭১১-৩৪২৬১২

ড়, ৎফর রহমান সড়ক
কাশী র, বিরশাল
শরীফ মি ল, সদর রাড
পাঃ-বােকরগ , বিরশাল
উপেজলা রাড,
ডাকঘর- গৗরনদী, বিরশাল
৩৮৪, আেলয়া িভলা (নীচ তলা)
কালীবাড়ী রাড, িপেরাজ র
৩৮৪, আেলয়া িভলা (নীচ তলা)
কালীবাড়ী রাড, িপেরাজ র
৩৮৪, আেলয়া িভলা (নীচ তলা)
কালীবাড়ী রাড, িপেরাজ র
৩৮৪, আেলয়া িভলা (নীচ তলা)
কালীবাড়ী রাড, িপেরাজ র
কিরম চ ার (২য়তলা),
রান বাজার, জনতা াংক সংল , প য়াখালী
৩৮৪, আেলয়া িভলা (নীচ তলা)
কালীবাড়ী রাড, িপেরাজ র

জনাব ফা ল আলম িসকদার
িডএম-১(৩৯২৫)-ইনচাজ
জনাব শরীফ জালাল উ ীন
িডএম-২(৪০০৪)-ইনচাজ
জনাব আ ল লিতফ খান
িডএম-১(৪০৬৯)-ইনচাজ
জনাব মিশউর রহমান
সহকারী ােনজার-ইনচাজ

অঃ ০৪৩১-৬৪৬৭৯
মাঃ ০১৭১১-২০০২৩২

সলস ইনচােজর ত াবধােন

মাঃ ০১৭১২৬২৩২১২

জনাব ননী গাপাল রায়
িডএম-১(৪০৬১)-ইনচাজ
জনাব আব ল লিতফ ফিকর
িডএম-১(৩৮৯৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ িজ ল হক হাওলাদার
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব ত ণ মার ঘাষ দি দার
িডএম-৩(৪০৪৯)-ইনচাজ
জনাব িলন িবহারী রায়
িডএম-৩(৪০৯৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ খিল র রহমান
িডএম-৩(৪০৫৫)-ইনচাজ
জনাব েয়লা পারভীন
িডএম-৩(৪০৬৭)-ইনচাজ

অঃ ০৪৬১-৬২৪৩৪
মাঃ ০১৭১১১৯১০১৩

জনাব মাঃ মা ন কিবর
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ

অঃ ০৪৯৮-৬৩২৪১

জনাব মাঃ েয়ল িময়া
িডএম-৩(৪৫০৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
িডএম-১(৩০৭২)-ইনচাজ
জনাব আ াহ আল মান
িডএম-৩(৪৫০৯)-ইনচাজ

অঃ ০৪৯৮-৬৩২৪১

চ

ব ব সড়ক, বর না
ব ব সড়ক, বর না
কিরম চ ার (২য়তলা)
রান বাজার, জনতা াংক সংল , প য়াখালী

১৬, বােহর রাড (২য় তলা)
উপেজলা পিরষেদর সামেন, ঝালকা
১৬, বােহর রাড (২য় তলা)
উপেজলা পিরষেদর সামেন, ঝালকা
১৬, বােহর রাড (২য় তলা)
উপেজলা পিরষেদর সামেন, ঝালকা
মিজব মােকট (২য় তলা),
বাজার মসিজদ রাড, পকাঠী
হাসপাতাল সংল , কালীবাড়ী রাড, নলিছ
বকিসর ঘ েচারা
থানা পাড়া, িডিস রােডর ব পাে
মঠবািড়য়া, িপেরাজ র।
সমবায় িবি ং (২য় তলা)
ন ন বাজার, ভালা
সমবায় িবি ং (২য় তলা)
ন ন বাজার, ভালা
সমবায় িবি ং (২য় তলা)
ন ন বাজার, ভালা

জনাব িম ন চ বত
িডএম-২(৪০৬৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সমীরণ হালদার
িডএম-৩(৪৫১৩)-ইনচাজ
জনাব মা: আিতয়ার রহমান
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাহা দ মা ফা
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ইউ ফ
িডএম-১(৪০৪১)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১৪-৫২৩৩৪৬

অঃ ০৪৬১-৬২৪৩৪
মাঃ ০১৭১৬৭৬২১৪৩

মাঃ ০১৭১৬৮৮৭৮০৬
অঃ ০৪৪১-৬২৫৩৯
মাঃ ০১৭১৭-৬৫৪৪৪৭
অঃ ০৪৪১-৬২৫৩৯
মাঃ ০১৭১৮-৪০০৩৬১
অঃ ০৪৪৮-৬২২০৩
মাঃ ০১৭২৬০৪৯৯৬৭
অঃ ০৪৪৮-৬২২০৩
মাঃ ০১৭১৬২৭৬৮৭৭
অঃ ০৪৪৮-৬২২০৩
মাঃ ০১৭৪৩১৬৮৯৮১
মাঃ ০১৭১১-০০৮১৬৯
মাঃ ০১৭১৬১৫৩১৭৬

মাঃ ০১৭১৫-৯১৬৭৬৭
মাঃ ০১৭৫৯৬৯৩৯২৫
মাঃ ০১৭৩৯৬৬৬৪৮৫
অঃ ০৪৬২৫-৭৫৫০০
মাঃ ০১৭১৮২৪৮৯১৭
অঃ ০৪৯১-৬১২১২
মাঃ ০১৯১২৯৬১৭৪৫
অঃ ০৪৯১-৬১২১২
মাঃ ০১৭১৮৯২৫৩০৮
অঃ ০৪৯১-৬১২১২
মাঃ ০১৭১২৭৯২৫৬০

সলস/শাখা অিফস ন র
সলস অিফস-৭১
বিরশাল
শাখা অিফস-৭১/৯০৩
বিরশাল
শাখা অিফস-৭১/৯২৭
বিরশাল।
শাখা অিফস-৭১/৯২৩
মেহ ীগ
শাখা অিফস-৭১/৯০১
বিরশাল
শাখা অিফস-৭১/৪১৩
বিরশাল
শাখা অিফস-৭১/৯৩৫
কাশী র
শাখা অিফস-৭১/৯৪১
বােকরগ
শাখা অিফস-৭১/৯১০
গৗরনদী
সলস অিফস-৬০
িপেরাজ র
শাখা অিফস-৬০/৯৭৫
মঠবাড়ীয়া
শাখা অিফস-৬০/৪১৪
িপেরাজ র
শাখা অিফস-৬০/৯৪৮
পােড়রহাট
সলস অিফস-৬২
প য়াখালী
শাখা অিফস-৬২/৪১৯
প য়াখালী
শাখা অিফস-৬২/৪১৫
বর না
শাখা অিফস-৬২/৯৮২
পাথরঘাটা
শাখা অিফস-৬২/৯৩৬
বাউফল
সলস অিফস-৬৬
ঝালকা ।
শাখা অিফস-৬৬/৪১৮
ঝালকা
শাখা অিফস-৬৬/৪২২
চ দকাঠী
শাখা অিফস-৬৬/৯৫৫
রাজা র
শাখা অিফস-৬৬/৪২১
নলিছ
শাখা অিফস-৬৬/৯৭৭
মঠবাড়ীয়া
কেপােরট সবা দ র,
ভালা।
সলস অিফস-৬৪
ভালা
শাখা অিফস-৬৪/৯১৬
আলীনগর

সদর রাড (২য় তলা)
চরফ াশন, ভালা
সদর রাড (২য় তলা)
চরফ াশন, ভালা
সদর রাড (২য় তলা)
ডাকঘর- বারহানউি ন, জলা- ভালা
হািফজ উি ন এিভিনউ (২য় তলা)
পাঃ-লালেমাহন, ভালা
হািফজ উি ন এিভিনউ (২য় তলা)
পাঃ-লালেমাহন, ভালা
শশী ষণ, ভালা
দৗলতখান বাজার,
ডাকঘর- দৗলতখান, ভালা

জনাব মাঃ িশহাব উি ন
িডএম-১(৪০৪৭)-ইনচাজ
জনাব জামাল উি ন
িডএম-১(৪০৮৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ র রহমান
িডএম-২(৪০৬২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান
িডএম-১(৪০৭৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আল-মা ন
িডএম-১(৪০৮৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আমীর হােসন
িড.এম-১(৪০৮৮)-ইনচাজ
শাহ হ দ িফেরাজ
িডএম-২(৪০৬৩)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১৬৩১৯২৭৩
অঃ ০৪৯১-৬১২১২
মাঃ ০১৭১৮৩৫২৫৩৯
মাঃ ০১৭১২-৯১৯৪৯৮
টিল : ০৪৯২৫৭৫৭৩৫
মাঃ ০১৭১৬-৫৩১৫৯০
মাঃ ০১৭১৪৭১২৩০১
মাঃ ০১৭১৫৪৬৭১৯৩
মাঃ ০১৭১৬-৬০৮২১০
০১৭১২৫৫৭৫৩৯

শাখা অিফস-৬৪/৯০৭
চরফ াশন
শাখা অিফস-৬৪/৯৪৬
িজ াগড়
শাখা অিফস-৬৪/৯১১
বারহানউি ন
শাখা অিফস-৬৪/৯২২
লালেমাহন
শাখা অিফস-৬৪/৯৫৬
ত মি ন
শাখা অিফস-৬৪/৯৪২
শশী ষণ
শাখা অিফস-৬৪/৯৪৩
দৗলতখান

িসেলট িরিজওনাল অিফেসর আওতাধীন িবিভ সলস/শাখা অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম, পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র
(২০২০ সাল পয )
অিফেসর বতমান কানা
িচশিতয়া মােকট(৩য় তলা)
ভাথখলা, িসেলট
িচশিতয়া মােকট(৩য় তলা)
ভাথখলা, িসেলট
িচশিতয়া মােকট(৩য় তলা)
ভাথখলা, িসেলট
আিজমা ানশন (২য় তলা)
িশবগ বাজার, িসেলট
আিজমা ানশন (২য় তলা)
িশবগ বাজার, িসেলট
আিজমা ানশন (২য় তলা)
িশবগ বাজার, িসেলট
থানা রাড, ফ গ বাজার, িসেলট
আল আকসা মােকট, রান বাজার
িব নাথ, িসেলট
শিহর াজা (৩য় তলা)
ব িজ াবাজার, িসেলট
শিহর াজা (৩য় তলা)
ব িজ াবাজার, িসেলট
শিহর াজা (৩য় তলা)
ব িজ াবাজার, িসেলট
শিহর াজা (৩য় তলা)
ব িজ াবাজার, িসেলট
শিহর াজা (৩য় তলা)
ব িজ াবাজার, িসেলট
শাহজালাল াজা(৩য় তলা)
উপশহর, িসেলট
৯২/িব, শমেসর নগর রাড (নীচ তলা)
মৗলভীবাজার
৯২/িব, শমেসর নগর রাড (নীচ তলা)
মৗলভীবাজার
৯২/িব, শমেসর নগর রাড (নীচ তলা)
মৗলভীবাজার
আহমদ ানশন, লাউড়া, মৗলভীবাজার
মাধব র সড়ক, করামত নগর
কমলগ , মৗলভীবাজার
মৗলভীবাজার রাড
মংগল, মৗলভীবাজার
একরাম মি ল
ডাকবাংলা রাড, বড়েলখা, মৗলভীবাজার
সওদাগর মসিজদ রাড, হিবগ
সওদাগর মসিজদ রাড, হিবগ
সওদাগর মসিজদ রাড, হিবগ

ইনচাজেদর নাম ও পদবী
জনাব মাহা দ শাহ আলম
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ (অঃ দাঃ)
সলস ইনচােজর ত াবধােন
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ কামাল হােসন
িডএম-১(২৯৯২)-ইনচাজ
জনাব খায় ল জাফর চৗ রী
িড.এম-৩(৩০০২)-ইনচাজ

টিলেফান/ মাবাইল ন র
অঃ ০৮২১-৭১৫৬০১
মাঃ ০১৭১১৯৫৩৬২৬
অঃ ০৮২১-৭১৫৬০১
অঃ ০৮২১-৭৬০৩৫৮
মাঃ ০১৭১৬৫২৬৬৯৩
অঃ ০৮২১-৭৬০৩৫৮
মাঃ ০১৭১১-৩০১২৪৬
মাঃ ০১৭১১৩৯৯৫৭৬

সলস ইনচােজর ত াবধােন

মাঃ ০১৮১৯৩৮৬৫১৪

জনাব মাঃ সনিজদ আলী
িডএম-৩(৩০০৫)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১২৯৪০২৬৮

সলস ইনচােজর ত াবধােন

মাঃ ০১৭১১৯৫৩৬২৬

জনাব মাহা দ শাহ আলম
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব এ এন শাম ল আেবদীন
িড.এম-৩(২৯৯৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ফা ক আহমদ
িড.এম-৩(৪৬১৪)-ইনচাজ

অঃ ০৮২১-৭১৩৬৮২
মাঃ ০১৭১১৯৫৩৬২৬
অঃ ০৮২১-৭১৩৬৮২
মাঃ০১৭১৫৬৪৩০৬৪
অঃ ০৮২১-৭১৩৬৮২
মাঃ০১৭১২৭৩৪৭৪১
অঃ ০৮২১-৭১৩৬৮২

সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব জা াত আরা না
িড.এম-১(৩০১৭)-ইনচাজ
জনাব মাহা দ আ ল মিতন
িডএম-১(২৯৮৮)-ইনচাজ
জনাব দবাশীষ পাল
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ শামছ উি ন
িডএম-১(৩০১১)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন

অঃ ০৮২১-৭১৩৬৮২
মাঃ ০১৭১৬১৩৯৪২৩
মাঃ ০১৯১১৭৪৫৭৪৩
০১৬৭৬২২৯৫৬৯
অঃ ০৮৬১-৫২৪১৭
মাঃ ০১৭১৫৩৭৯৭০৮
অঃ ০৮৬১-৫২৪১৭
মাঃ ০১৭১১২৬০৯২৬
অঃ ০৮৬১-৫২৪১৭
মাঃ ০১৭১৫৩৭৯৭০৮

জনাব মাহ জ আহমদ
িডএম-১(৩০১৬)-ইনচাজ
জনাব দবাশীষ পাল
িডএম-৩(৩০১৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম
িডএম-২(২৯৮৭)-ইনচাজ

অঃ ০৮৬২৬৭১৬৫৮
মাঃ ০১৭১১৯৬৭০১৯

সলস ইনচােজর ত াবধােন

মাঃ ০১৭১৫৩৭৯৭০৮

জনাব কমল আচা
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাবাে র আলী
িডএম-১(৩০০৪)-ইনচাজ
জনাব আিম ল ইসলাম চৗ রী
িডএম-৩(৪৬১৩)-ইনচাজ

অঃ ০৮৩১-৬১৫৯৫
মাঃ ০১৮১৯৩১৬৫৪৫

মাঃ ০১৭১১৩৪৭৯৭৮
মাঃ ০১৭১৫-৩৭৯৭০৮

মাঃ ০১৭২৭১৯২১০৬
মাঃ ০১৭১৪২২৪৩৩৫

সলস/শাখা অিফস ন র
সলস অিফস-৪৮
ভাথখলা, িসেলট
শাখা অিফস-৪৮/৭১৫
ভাথখলা, িসেলট
শাখা অিফস-৪৮/৭২১
ভাথখলা, িসেলট
শাখা অিফস-৪৮/৭৫৬
িশবগ , িসেলট
শাখা অিফস-৪৮/৭১৬
িশবগ , িসেলট
শাখা অিফস-৪৮/৭২২
িশবগ , িসেলট
শাখা অিফস-৪৮/৯৬৪
ফ গ , িসেলট
শাখা অিফস-৪৮/৯৭৩
িব নাথ, িসেলট
সলস অিফস-৭৬
িজ াবাজার, িসেলট
শাখাঅিফস-৭৬/৭৩৮
িজ াবাজার, িসেলট
শাখা অিফস-৭৬/৭২৩
িজ াবাজার, িসেলট
শাখা অিফস-৭৬/৭৩১
িবয়ানীবাজার, িসেলট
শাখা অিফস-৭৬/৭৩৯
িজ াবাজার, িসেলট
শাখা অিফস-৭৬/ ৭৬৫
উপশহর, িসেলট
সলস অিফস-৫৮
মৗলভীবাজার
শাখা অিফস-৫৮/৪০১
মৗলভীবাজার
শাখা অিফস-৫৮/৭৬৭
রাজনগর, মৗলভীবাজার
শাখা অিফস-৫৮/৭৫৮
লাউড়া, মৗলভীবাজার
শাখা অিফস-৫৮/৭৬৬
কমলগ , মৗলভীবাজার
শাখা অিফস-৫৮/৭৩২
মংগল, মৗলভীবাজার
শাখা অিফস-৫৮/৯৭৪
বড়েলখা, মৗলভীবাজার
সলস অিফস-৫৫
হিবগ
শাখা অিফস-৫৫/৪০২
হিবগ
শাখা অিফস-৫৫/১৬৫
নবীগ শাখা

রং র িরিজওনাল অিফেসর আওতাধীন িবিভ কেপােরট/ সলস/শাখা অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম, পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র
(২০২০ সাল পয )
অিফেসর বতমান কানা
জীবন বীমা ভবন (৩য় তলা)
শন রাড, রং র
জীবন বীমা ভবন (৩য় তলা)
শন রাড, রং র
জীবন বীমা ভবন (৩য় তলা)
শন রাড, রং র
জীবন বীমা ভবন (৩য় তলা)
শন রাড, রং র
জীবন বীমা ভবন (৩য় তলা)
শন রাড, রং র
জীবন বীমা ভবন (৩য় তলা)
শন রাড, রং র
শাপটানা রাড, (উপেজলার পাে )
ডাকঘর+ জলা-লালমিনরহাট
শাপটানা রাড, (উপেজলার পাে )
ডাকঘর+ জলা-লালমিনরহাট
শহীদ িত মীর সড়ক
কালীবাড়ী রাড, ঠা রগ ও
শহীদ িত মীর সড়ক
কালীবাড়ী রাড, ঠা রগ ও
বটতলী রাড ( চৗরাস া)
ডাকঘর-পীরগ , ঠা রগ ও
কদমতলা রাড,
ডাকঘর ও জলাঃ প গড়
কদমতলা রাড,
ডাকঘর ও জলাঃ প গড়
কদমতলা রাড,
ডাকঘর ও জলাঃ প গড়
িড.িব. রাড (ফিকর পাড়া)
ডাকঘর ও জলাঃ গাইবা া
মিহমাগ

রাড, গািব গ , গাইবা া

গাইবা া রাড
পলাশবাড়ী, গাইবা া
গাইবা া রাড
পলাশবাড়ী, গাইবা া
িড.িব. রাড (ফিকর পাড়া)
ডাকঘর ও জলাঃ গাইবা া
িড.িব. রাড (ফিকর পাড়া)
ডাকঘর ও জলাঃ গাইবা া
স জপাড়া
ডাকঘর+ জলা-নীলফামারী
স জপাড়া
ডাকঘর+ জলা-নীলফামারী
স জপাড়া
ডাকঘর+ জলা-নীলফামারী
ডাকবাংেলা সড়ক
ডাকঘর- ডামার, জলা-নীলফামারী
র মােকট (২য় তলা)
িসেনমা রাড, সয়দ র, নীলফামারী
রাজশাহী িষ উ য়ন াংক রাড
কশবা, িকেশারগ , নীলফামারী
িদনাজ র াজা (৩য় তলা)
গেনশ তলা, শন রাড, িদনাজ র
িদনাজ র াজা (৩য় তলা)
গেনশ তলা, শন রাড, িদনাজ র।
িদনাজ র াজা (৩য় তলা)
গেনশ তলা, শন রাড, িদনাজ র।

ইনচাজেদর নাম ও পদবী
জনাব মাঃ শমেশর আহেমদ
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ শাহ আলম িময়া
িডএম-১(৩৫৫৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল হােসম
িডএম-১(৩৫৪৮)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাখেল র রহমান
িডএম-১(৩৫৫৩)-ইনচাজ
জনাব অ য় চ বমন
িডএম-৩(৩৫৬৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ শাম ল হক
িডএম-১(৩৪৫৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল কাই ম
িড.এম-১(৩৫২০)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মেহদী হাসান
িডএম-৩(৪২৫৭)-ইনচাজ
জনাব কমল মার সাহা
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব রবী নাথ রায়
িডএম-১(৩৫২১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ হাসান
িডএম-৩(৪২০৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মা ন কিবর
িডএম-১(৪২০১)-ইনচাজ
জনাব ভাষ চ রায়
িডএম-৩(৪২৪৮)-ইনচাজ
জনাব লতান মাহ দ
িডএম-১(৪২৪৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ সা িমঞা
সহকারী ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ কাম ামান
িডএম-৩(৪২২৫)-ইনচাজ
জনাব জীেত নাথ দাস
িডএম-৩(৪২৪১)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব এ. . এম. শাহ আলমগীর
িডএম-৩(৪২২৮)-ইনচাজ
জনাব এ ক এম ল আিমন
িড.এম-১(৪২৩৬), ইনচাজ
জনাব কেল র রহমান
সহকারী ােনজার (চঃদাঃ)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন
িডএম-৩(৪২৩২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ওয়ািকল আহেমদ
িডএম-১ (৩৫৪৪)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
জনাব র মাহা দ
ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল আউয়াল
সহকারী ােনজার-ইনচাজ
জনাব মাঃ মক ল হােসন
িডএম-১(৪২২৩)-ইনচাজ

টিলেফান/ মাবাইল ন র
অঃ ০৫২১-৬২৫৪০
মাঃ ০১৭১২৬৯৯৭৫৭
অঃ ০৫২১৬২৫৪০
মাঃ ০১৭১১-০৭৫৩১১
অঃ ০৫২১-৬২৫৪০
মাঃ ০১৭২১৭৬৪৪০৫
অঃ ০৫২১-৬২৫৪০
মাঃ ০১৭১৫৬৩৭১৫৫
অঃ ০৫২১-৬২৫৪০
মাঃ ০১৭১৯৫১৫৩৮২
অঃ ০৫২১-৬২৫৪০
মাঃ ০১৭১৮১৫৫১১২
অঃ ০৫২১-৬২৫৪০
মাঃ ০১৭১২১৭০৯২৮
মাঃ ০১৭৬৩৮৩৯৬৩৭
অঃ ০৫৬১-৫২০৫৫
মাঃ ০১৭১২-২৬২০১৭
অঃ ০৫৬১-৫২০৫৫
মাঃ ০১৭১৮০৭৫৯০১
মাঃ ০১৭১৬০৪৯০৭৩
মাঃ ০১৭১৩-৭৪৯৭৪২
মাঃ ০১৭১৩৭৬৯৯১৬
মাঃ ০১৭১৪৬৯১৯৮৩
অঃ ০৫৪১-৫২২২০
মাঃ ০১৭১৫৭১৫২৬২
মাঃ ০১৭৫৭৮১৮৯১৫
মাঃ ০১৭১২৩১৫৬০৩
মাঃ০১৭৭০৯৯০২৫২
মাঃ০১৭২২১৫৮৮২৯
মাঃ ০১৭৩১২৩৭০০৮
অঃ ০৫৫১-৬২২৭৯
মাঃ ০১৭৭৪৫৮১৭১৭
মাঃ ০১৭১৭০১৭৬৫৫
০১৮৬৫০২৭১৪৪
মাঃ ০১৭৩৫৩৯৯১৫৪
০১৯১৩৯৯৪০০২
মাঃ০১৭২৪১২৩৩৭০
মাঃ ০১৭১২-১১৯৭৪২
মাঃ ০১৭১৬৪৭৬৪২৭
অঃ ০৫৫১-৬২২৭৯
অঃ ০৫৩১-৬৩৩৭২
মাঃ ০১৭১৪৫৫৭৫৩৮
অঃ ০৫৩১-৬৩৩৭২
মাঃ
মাঃ ০১৭১৬৫৩৫৯৬৭

সলস/শাখা অিফস ন র
সলস অিফস-৮৬
রং র
শাখা অিফস-৮৬/৪৮৬
রং র
শাখা অিফস-৮৬/৮৭২
রং র
শাখা অিফস-৮৬/৮৪৭
রং র
শাখা অিফস-৮৬/৮১৩
বদরগ , রং র
শাখা অিফস-৮৬/৮৫৮
লালবাগ, রং র
শাখা অিফস-৮৬/৮০১
লালমিনরহাট
শাখা অিফস-৮৬/৮৪০
িমশন মাড়, লালমিনরহাট
সলস অিফস-৮০
ঠা রগ ও
শাখা অিফস-৮০/৮৫৬
ঠা রগ ও
শাখা অিফস-৮০/৮৪৪
পীরগ , ঠা রগ ও
শাখা অিফস-৮০/৮০৫
প গড়
শাখা অিফস-৮০/১৫৪
বাদা শাখা, প গড় (ন ন-১৮)
শাখা অিফস-৮০/১৫৩
ত িলয়া শাখা, প গড় (ন ন-১৮)
সলস অিফস-৯১
গাইবা া
শাখা অিফস-৯১/৮৩৪
গািব গ , গাইবা া
শাখা অিফস-৯১/৮২৩
পলাশবাড়ী, গাইবা া
শাখা অিফস-৯১/৮৪৬
সা ল া র।
শাখা অিফস-৯১/৮৩৩
গাইবা া
শাখা অিফস-৯১/৮০৯
রগ , গাইবা া
সলস অিফস-৮৫
নীলফামারী
শাখা অিফস-৮৫/৮০৭
নীলফামারী
শাখা অিফস-৮৫/৮৭৩
জলঢাকা, নীলফামারী
শাখা অিফস-৮৫/৮৬৩
ডামার, নীলফামারী
শাখা অিফস-৮৫/৮১৫
সয়দ র, নীলফামারী
শাখা অিফস-৮৫/৮৬০
িকেশারগ , নীলফামারী
কেপােরট সবা দ র, িদনাজ র
সলস অিফস-৮৪
িদনাজ র
শাখা অিফস-৮৪/৮৩৯
পাবতী র, িদনাজ র

িদনাজ র াজা (৩য় তলা)
গেনশ তলা, শন রাড, িদনাজ র।
ীপাড়া
ডাকঘর ও জলা-িদনাজ র
ীপাড়া
ডাকঘর ও জলা-িদনাজ র
সতাবগ

রাড, বীরগ , িদনাজ র
ডাকঘর-িবরাম র
জলা-িদনাজ র
শন রাড, িদনাজ র
শন রাড, িদনাজ র
শন রাড, িদনাজ র

িনমতলা, গৗরীপাড়া
লবাড়ী, িদনাজ র
িড় াম বাজার রাড
ডাকঘর ও জলাঃ িড় াম
িড় াম বাজার রাড
ডাকঘর ও জলাঃ িড় াম
জীবন বীমা ভবন (৩য় তলা)
শন রাড, রং র
জীবন বীমা ভবন (৩য় তলা)
শন রাড, রং র

জনাব মাঃ িমনা ল ইসলাম
িড.এম-১(৪২২৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাখতা ামান
িডএম-১(৪২২৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম
িডএম-১(৩৫২৫)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আসা াহ
িড.এম-১(৩৪৮৯)-ইনচাজ
িজ.এম. ফরেদৗস সরকার
িড.এম-৩ (৩৫১৯)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ছেলমান গিণ
িডএম-১(৩৪৯৬)-ইনচাজ
সলস ইনচােজর ত াবধােন
গাজী মাঃ
ামান
িডএম-৩(৪২৪৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ কাম ামান
িডএম-১(৩৪৬৬)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আয় ামান তাকদার
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আ ল জিলল িময়া
িডএম-৩(৩৪৪৪)-ইনচাজ ( ি িভি ক)
জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম
িডএম-৩(৪২৫২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ গালাম হািবব িমঞা
িডএম-৩(৪২৫০)-ইনচাজ

মাঃ ০১৭১৭৪৮৬৯৭১
অঃ ০৫৩১-৬৫০০৭
মাঃ ০১৭১৮৮৮০১২৪
মাঃ ০১৭১২৭৩৫৭৬৬
মাঃ ০১৭৩০১৮০৬৭৫
মাঃ ০১৭২৪১০৬২৮৪
মাঃ ০১৭৪৩৯২২৬৯২
অঃ ০৫৩১-৬৩৩৩৬
অঃ ০৫৩১-৬৩৩৩৬
মাঃ ০১৭১৮৭৭৪৯০৫
অঃ
মাঃ ০১৭১২১৫২৯৩৭
মাঃ ০১৭২১২১৫১১৯
মাঃ ০১৭১৬৮০০৪৭৯
মাঃ ০১৭১৮৮৩৮১২৮

শাখা অিফস-৮৪/৮২৫
ইহারী, িদনাজ র
শাখা অিফস-৮৪/৮১৭
ি পাড়া সদর, িদনাজ র
শাখা অিফস-৮৪/৮৪৩
ি পাড়া, িদনাজ র
শাখা অিফস-৮৪/৮৪৮
বীরগ , িদনাজ র
শাখা অিফস-৮৪/৮০৬
িবরাম র, িদনাজ র
শাখা অিফস-৮৪/৮৪৫
শন রাড, িদনাজ র
শাখা-৮৪/৮৬১
িবরল, িদনাজ র
শাখা-৮৪/৮৬২
বড় ব র, িদনাজ র
শাখা অিফস-৮৪/৮৭০
লবাড়ী, িদনাজ র
সলস অিফস-৮৩
িড় াম
শাখা অিফস-৮৬/৮০২
িড় াম
নােগ রী শাখা-৮৬/৮৬৪
নােগ রী, িড় াম
উিল র শাখা-৮৬/১৪৭
উিল র, িড় াম

ময়মনিসংহ িরিজওনাল অিফেসর আওতাধীন িবিভ সলস/শাখা অিফসস েহর ইনচাজেদর নাম, পদবী, অিফেসর বতমান কানা ও টিলেফান/ মাবাইল ন র
অিফেসর বতমান কানা
৩৮,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৩৮,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৩৮,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৩৮,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
হাজী ল ইসলাম টাওয়ার
শ ু গ , মইনেরাড, ময়মনিসংহ
গৗির র ম বাজার,
গৗির র, জলা-ময়মনিসংহ
৩৮,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৬,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৬,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৬,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৬,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
শহীদ নািজম উি ন রাড
ভা কা, ময়মনিসংহ
পাড়া টংগী, মইন রাড
াগাছা, ময়মনিসংহ
৬,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৬,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৬,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
৬,আর. ক.িমশন রাড, ময়মনিসংহ
দয়াময়ী মইন রাড (২য় তলা), জামাল র
দয়াময়ী মইন রাড (২য় তলা), জামাল র
দয়াময়ী মইন রাড (২য় তলা), জামাল র
দয়াময়ী মইন রাড (২য় তলা), জামাল র
দয়াময়ী মইন রাড (২য় তলা), জামাল র
দয়াময়ী মইন রাড (২য় তলা), জামাল র
র নাথ র বাজার, শর র
র নাথ র বাজার, শর র
র নাথ র বাজার, শর র
র নাথ র বাজার, শর র
র নাথ র বাজার, শর র
র নাথ র বাজার, শর র
র নাথ র বাজার, শর র

(২০২০ সাল পয )
ইনচাজেদর নাম ও পদবী
টিলেফান/ মাবাইল ন র
জনাব মাঃ আওর েজব
অঃ ০৯১-৬৭৫০৮
ােনজার
মাঃ ০১৯১৪৯৫৫৯৩৮
জনাব মাঃ মাহ র রহমান
মাঃ ০১৭৬৫০০১০৩৩
িড.এম-১ (২৬৫৩)-ইনচাজ
জনাব মাঃ মাহ র রহমান
মাঃ ০১৭৪২১২৪১০৩
িডএম-৩(২৩২৩)-ইনচাজ ( ি িভি ক)
জনাব মাঃ হািব র রহমান
মাঃ ০১৭১১৯৫৮৭৭১
িডএম-২(২৫৮৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আব ল মােমন
মাঃ ০১৭৩৪৪৭২২৫৬
িডএম-১(৪৩৪০)-ইনচাজ
জনাব উ ল মার মাদক
মাঃ ০১৭১৮০২০৮০৭
িডএম-৩(৪২২২)-ইনচাজ
জনাব জিহ ল আহ দ
মাঃ ০১৭১৫৮৭৪৪৫৬
িড.এম-১(৪৮১০)- ইনচাজ
জনাব মাঃ মাখেল র রহমান
অঃ ০৯১-৬৭৫০৯
সহকারী ােনজার ( সলস)-ইনচাজ
মাঃ ০১৭১২১৬০২৫৫
জনাব মাঃ আিম ল হক
অঃ
িড.এম-৩(২৬৮১)-ইনচাজ
মাঃ০১৭১৮১১৫৫৩০
জনাব র মাহা দ খান
মাঃ ০১৭১১২৩৯৭৬২
িডএম-১(২৪৯৩)-ইনচাজ
০১৯৫৩২৩৫০৫৫
জনাব মাঃ সিফউ াহ
মাঃ ০১৭১১০৫৩২৫০
িডএম-৩(২৫৯৩)-ইনচাজ
০১৯১৩৯১৪৩৭৩
জনাব জামাল উি ন আহেমদ
মাঃ ০১৭১৯৫২৯৮৫০
িডএম-৩(৪৩৮৭)-ইনচাজ
জনাব লাল মার ভ াচায
মাঃ ০১৭১২৬৯০৫৭৭
িডএম-৩(২৬১৪)-ইনচাজ
জনাব নিলনী কাি দবনাথ
মাঃ ০১৭১২৬৯০৫৭৭
িড.এম-২ (২৬২২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ন ল হক
মাঃ ০১৭৮০০২২৯৩৬
িড.এম-৩(৪৩১৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ সাই ল মােলক
মাঃ ০১৭২৫৭৮৪৬১৫
িড.এম-১(২৫৫২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ গালাম সােরায়ার
মাঃ ০১৯১২৫৫৪৯০৬
িড.এম-১(৪২০৭)-ইনচাজ
জনাব এ. ক.এম. মিন ল ইসলাম
অঃ ০৯৮১-৬৩০৫৮
ােনজার
মাঃ ০১৭২৬২৪৭০৬৭
জনাব জানাকী আ ার
মাঃ ০১৭৮৭২২৬৬৫৬
িডএম-৩(৪৮১৮)-ইনচাজ
এ এস এম িমজা র রহমান
মাঃ ০১৯১৪৯৬০৭২০
িডএম-৩(৪৩৬৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ র জ আলী
অঃ ০৯৮১-৬৩০৫৮
িড.এম-৩(৪৩৮৩)-ইনচাজ
মাঃ ০১৭১৪৭৭৪৭০৭
শাহ মাঃ শহী র রহমান
অঃ ০৯৮১-৬৩০৫৮
িডএম-২(২৫১৯)-ইনচাজ
মাঃ ০১৮১৯৯০৯৯২৭
জনাব আফসানা িশরীন
অঃ ০৯৮১-৬৩০৫৮
িডএম-১(৪৩৭১)-ইনচাজ
মাঃ
জনাব মাঃ ঈশা খ ন
অঃ ০৯৩১৬১২৯২
িনয়র অিফসার
মাঃ ০১৭৮৩৩৬৮৭৩৫
জনাব অমেরশ চ হাড়
অঃ ০৯৩১৬১২৯২
িডএম-২(২৪৬৩)-ইনচাজ
মাঃ ০১৭০০৬৩৯৩১৫
জনাব পিত চরণ পাল
মাঃ ০১৭১২৮৫৮৭৫৬
িডএম-১(২৪২১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ হািস র রহমান
মাঃ ০১৭১১৮৪৭৫০৩
িডএম-১(২৪৭৯)-ইনচাজ
বাসা-০৯৩১৬১০৬১
জনাব মাঃ শাম র রহমান
মাঃ ০১৭১৬৬৫৮১৬১
িড.এম-১(৪৩৬১)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আব ল আিজজ
মাঃ ০১৯১৭৯২৪২২৫
িড.এম-১(৪৩৮২)-ইনচাজ
জনাব মাঃ রািজয়া লতানা
অঃ ০৯৩১৬১২৯২

সলস/শাখা অিফস ন র
সলস অিফস-১১
ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১১/৫১৮
ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১১/১২০
ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১১/১১৯
ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১১/১২৪
শ ু গ , ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১১/৬৪৯
গৗির র, ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১১/১৫৭
ন ন বাজার শাখা, ময়মনিসংহ
সলস অিফস-১২
ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১২/৬৪৬
ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১২/৫১৫
লবািড়য়া, ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১২/৫২০
ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১২/১০৮
ভা কা, ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১২/১০৭
াগাছা, ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১২/৬০৩
ল র, ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১২/১৪৪
ময়মনিসংহ মহানগর, ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১২/১৫৮
চরপাড়া শাখা, ময়মনিসংহ
শাখা অিফস-১২/১৬৪
ি শাল শাখা, ময়মনিসংহ
সলস অিফস-৩৮
জামাল র
শাখা অিফস-৩৮/১১৫
সিরষাবাড়ী, জামাল র
শাখা অিফস-৩৮/১৩৭
জামাল র
শাখা অিফস-৩৮/১৪২
জামাল র
শাখা অিফস-৩৮/৬৯৫
জামাল র
শাখা অিফস-৩৮/১৭৯
মলা হ, জামাল র
সলস অিফস-৬৮
শর র
শাখা অিফস-৬৮/৬৭২
শর র
শাখা অিফস-৬৮/৬৬৮
শর র
শাখা অিফস-৬৮/১৩৮
শর র
শাখা অিফস-৬৮/১৫৫
নিলতা বাড়ী শাখা, শর র
শাখা অিফস-৬৮/১৫৬
বদ শাখা, শর র
শাখা অিফস-৬৮/১৭০

৩৩০, সরকার ানশন (৩য় তলা)
ছাট বাজার, ন েকানা
৩৩০, সরকার ানশন (৩য় তলা)
ছাট বাজার, ন েকানা
৩৩০, সরকার ানশন (৩য় তলা)
ছাট বাজার, ন েকানা
৩৩০, সরকার ানশন (৩য় তলা)
ছাট বাজার, ন েকানা

িড.এম-৩(৪৮০৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ ৎফর রহমান
ড
ােনজার-ইনচাজ
জনাব এ. ক.এম.রিফ ল ইসলাম আক
িডএম-১(২৩২৭)-ইনচাজ
জনাব মাঃ হািব র রহমান
িড.এম-২(২৪৬৪)-ইনচাজ
জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন
িড.এম-১(২৬৬৭)-ইনচাজ

মাঃ ০১৮১৫২৮০৪৫৫
অঃ ০৯৫১-৬১৫৫৩
মাঃ ০১৬৭৪০২৫৯৩০
বাসাঃ ০৯৫১-৬১৯১৭
মাঃ ০১৭১২২০১৭১৫
মাঃ ০১৭১৬৩২০৮৩১
মাঃ ০১৭১১১৫১২৭৫
০১৭১৬২২৩৬৮০

িঝনাইগাতী, শর র (ন ন)
সলস অিফস-৩৯
ন েকানা
শাখা অিফস-৩৯/১২৫
ন েকানা
শাখা অিফস-৩৯/১০৫
বধলা, ন েকানা
শাখা অিফস-৩৯/১২৬
ন েকানা

