
িসিব আ িলক কাযালয়/ক া  অিফস স েহ িনেয়ািজত অিফস ধান, দাম কমকতা ও চরা িব য়  
কে র িব য় সহকারীর নাম,পদবী ও মাবাইল ন র এবং চরা িব য় কে র কানা সং া  ছকঃ 

 

 
ঃ নং িসিব আ িলক কাযালেয়র 

নাম 
অিফস ধানেদর নাম  

পদবী ও মাবাইল ন র 
দাম কমকতার নাম  

পদবী ও মাবাইল ন র 
চরা িব য়  

কে র কানা 
চরা িব য় কে র  

িব য় সহকারীর নাম, 
পদবী ও মাবাইল ন র 

১। ঢাকা,  ধান কাযালয়   িসিব ধান কাযালয়, 
১ কাওরান বাজার, ঢাকা। 

 

মাঃ েবল সরকার  
জ  পারভাইজর 

 মাবাঃ ০১৯২৩৮৮৩৯৪০ 
ঢাকা আ িলক কাযালয় মাঃ িমশকা ল আলম 

উ তন কাযিনবাহী 
(অিফস ধান) 
ফানঃ ৮৮৯১৬৪৮ 

মাবাঃ ০১৭১৮-৬১৬৫১১ 

মাঃ কামাল হােসন 
কি উটার অপােরটর 
মাঃ ০১৯৫০-৭৭১৮০৯ 

২৩০, তজগ ও, ঢাকা। মাঃ কামাল হােসন 
কি উটার অপােরটর 
মাঃ ০১৯৫০-৭৭১৮০৯ 

মাঃ সিলম শখ 
সংর ণ ও িব য় সহঃ  
মাঃ ০১৯১১-৬৮৩৪৭৭ 

৩৪৪/িস, তজগ ও 
দাম, ঢাকা। 

মাঃ আকবর হােসন 
কি উটার অপােরটর 

মাবাঃ  ০১৯৬৬-২২০১৯০ 
মাঃ মাহ র রহমান 
কি উটার অপােরটর 
মাঃ ০১৭১৬৭৩৩৩৬১ 

িনউ দাপা, ফ া, 
নারায়নগ । 

- 

২। চ াম জামাল উি ন আহেমদ 
উপ-উ তন কাযিনবাহী  

(অিফস ধান) 
মাবাঃ ০১৭১১০৫৩১৭৯ 

মাঃ জামাল হেসন 
জ  পারভাইজার 

মাবাইলঃ ০১৮১২-৭৩৩২২১ 

দি ণ হািলশহর, চ াম। মাঃ ৎফর রহমান 
কি উটার অপােরটর 

মাবাঃ ০১৭৫৫-৩৯১৪২২ 

৩। লনা মাঃ রিবউল মােশদ 
উপ-ঊ তন  কাযিনবাহী  

(অিফস ধান) 
ফানঃ ০৪১-৭৩২৩১৩ 
মাবাঃ ০১৭১২৯৭৯১৯৪ 

মাঃ আ াহ আল মা ন 
কি উটার অপােরটর 
মাবাঃ ০১৭১৯১৩৬২০৪ 

২১/২২, কিডএ, 
লনা। 

মাঃ আিতয়ার রহমান 
কি উটার অপােরটর 

মাবাঃ ০১৯১৪-৮৭২৫৬৭ 

৪। রাজশাহী তাপ মার  
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী 

(অিফস ধান) 
ফানঃ ০১৭১৯২০৩০২৬  
মাবাঃ ০১৭২২১০৬৭৯৩ 

মাঃ মসবা স সােলহীন 
জ  পারভাইজার 

মাবাঃ ০১৭৮৬৮৬৯৪৬৭ 

নওদাপাড়া,স রা,রাজশাহী 
(রাজশাহী ট টাইল িমেলর 

অভ ের)। 

মাঃ রায়হান িময়া 
অিফস সহকারী কামঃকি ঃঅপাঃ

মাবাঃ ০১৯১১৮৭৬৯৪৯ 

৫। রং র মাঃ জা উে ৗলা সরকার 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী 

(অিফস ধান) 
মাবাঃ ০৯১২-১৯১০৫০ 

মাঃ ন নবী ম 
সংর ণ ও িব য় সহকারী 
মাবাইলঃ ০১৭২৮২৯০৬১৩ 

মািহগ , রং র। মাঃ শিফউল ইসলাম 
সংর ণ ও িব য় সহকারী 
মাবাইলঃ ০১৯১৮০৯০৯৭৫ 

৬। বিরশাল মাঃ আিন র রহমান 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী 

(অিফস ধান) 
মাবাঃ  ০১৭২২১০৬৭৯৩ 

মাঃ কিবর হােসন 
কি ঃ অপাঃ 

০১৯৪৯৩১২৬৩৫ 

হক মি ল, ধান গেবষনা রাড  
বিরশাল। 

মাঃ িসরা ল ইসলাম 
সংর ণ ও িব য় সহকারী 

মাবাঃ ০১৯৩১০৪৬৩২২ 

৭। মৗলভী বাজার মাঃ ইসমাইল ম মদার 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী (চঃদাঃ)

(অিফস ধান) 
ফানঃ ০৩১-৭৪১৪৭২ 

মাবাঃ ০১৮২৩-০১৬৮৪৭ 

মাঃ আ  হািনফ 
সংর ণ ও িব য় সহকারী 
মাবাইলঃ০১৭২৬২৬৪৮৫৮ 

শর র খা  দাম, িসেলট রাড
শর র বাজার, 
মৗলভীবাজার। 

মাঃ সাই র রহমান 
জ  পারভাইজার 

মাবাইলঃ০১৮২৫২৭৬৭৪১ 

৮। ময়মনিসংহ মাঃ শিফ ল ইসলাম 
সহকারী কাযিনবাহী 
(অিফস ধান) 

মাঃ ০১৯৯০৩৬২৩১৭ 

মাঃ শাহ জামাল 
জ  পারভাইজার 

মাবাঃ ০১৯১১৭৮৬৬১৫ 

চরা িব য় ক  নাই। নাই 

 


