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িসিবর দািয় া  কমকতােদর তািলকা 
ধান কাযালয় 

িমক 
নং 

ইউিনেটর নাম দািয় া  কমকতার নাম 
ও পদিব 

ফান, মাবাইল, ফ া , ই-
মইল 

যাগােযােগর কানা 

১ িসিব ধান কাযালয়, 
ঢাকা।  

জনাব মাঃ মা ন কিবর 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী ও 
চয়ার ােনর একা  সিচব 

 

ফান: ০২-৮১৮০০৫৮ 
মাবাইল: ০১৭১৬৩০০৪২৫ 

ফ া : ০২-৮১৮০০৫৭ 
ই- মইল: 
hk_2212@yahoo.com 

িসিব ভবন, (৩য় তলা) 
১, কাওরান বাজার, 
ঢাকা-১২১৫।  

 
 

আ িলক কাযালয় 
িমক 
নং 

ইউিনেটর নাম দািয় া  কমকতার নাম ও পদিব ফান, মাবাইল, ফ া , ই-
মইল 

যাগােযােগর কানা 

১ িসিব আ িলক 
কাযালয়, ঢাকা।  

মাঃ িমশকা ল আলম 
উ তন কাযিনবাহী 
(অিফস ধান) 

ফান: ০২-৮৮৯১৬৪৮ 
মাবাইল: ০১৭২০-১০৬১৮২ 

ই- মইল: 
tcbdhk@tcb.gov.bd 

৩৪৪, তজগ ও িশ  
এলাকা, ঢাকা।  

২ িসিব আ িলক 
কাযালয়, চ াম।  

জনাব  জামাল উি ন আহেমদ 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী   
(অিফস ধান) 

ফান: ০৩১-৭৪১৪৭২ 
মাবাইল: ০১৭১১-০৫৩১৭৯ 

ই- মইল: 
tcbctg@tcb.gov.bd 

িসিব ভবন 
ব র লা, চ াম।  

৩ িসিব আ িলক 
কাযালয়, লনা। 

জনাব মাঃ রিবউল মােশদ 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী   
(অিফস ধান) 

ফান: ০৪১-৭৩২৩১৩ 
মাবাইল:০১৭১২৯৭৯১৯৪ 

ফ া : ০৪১-৭৩০০৩১ 
ই- মইল: 
tcbkhl@tcb.gov.bd 

িসিব ভবন 
২১-২২, কিডএ বা/এ, 
িশববাড়ী মাড়, লনা 

৪ িসিব আ িলক 
কাযালয় রাজশাহী 

জনাব তাপ মার 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী   
(অিফস ধান) 

ফান: ০২৪-৭৮৬০৯৩২ 
মাবাইল: ০১৭১৯২০৩০২৬ 

ফ া : ০৭২১-৮৬১৫২৪ 
ই- মইল: 
tcbraj@tcb.gov.bd 

িসিব আ িলক কাযালয়  
(রাজশাহী ট টাইল 
িমেলর অভ ের) 
নওদাপাড়া, স রা, 
রাজশাহী। 

৫ িসিব আ িলক 
কাযালয়, িসেলট 
 

জনাব মাঃ ইসমাইল ম মদার 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী (চঃদাঃ) 
(অিফস ধান) 

মাবাইল: ০১৮২৩-
০১৬৮৪৭ 
ই- মইল: 
tcbsyl@tcb.gov.bd 

িসিব আ িলক কাযালয় 
শর র খা  দাম, 
শর র, মৗলভীবাজার।  

৬ িসিব আ িলক 
কাযালয়, রং র 
 

জনাব মাঃ িমশকা ল আলম 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী   
 (অিফস ধান) 

ফান: ০৫২১-৫৫৯১২ 
মাবাইল:০১৯১৩৯৬৬৭২৪ 

ফ া : ০৫২১-৫৫৯১২ 
ই- মইল: 
tcbrng@tcb.gov.bd 

িসিব আ িলক 
কাযালয়,  মািহগ , 
রং র।  

৭ িসিব আ িলক 
কাযালয়, বিরশাল 

মাঃ আিন র রহমান 
উপ-ঊ তন কাযিনবাহী 
(অিফস ধান) 

মাবাইল: ০১৭২২১০৬৭৯৩ 
ই- মইল: 
tcbbsl@tcb.gov.bd 

িসিব আ িলক কাযালয় 
হক মি ল, ধান গেবষনা 
রাড, বিরশাল 

৮ িসিব আ িলক 
কাযালয়, 
ময়মনিসংহ 

জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম 
সহকারী কাযিনবাহী 
 (অিফস ধান) 

মাবাইল: ০১৭৪০২১৮৮১২ 
ই- মইল: 
tcbmym@tcb.gov.bd 

িসিব আ িলক কাযালয় 
খাগডহর বাজার ( পালী 

াংেকর িবপরীেত) সদর, 
ময়মনিসংহ।  

*িবভাগীয় পযােয়র নীেচ িসিব’র কান কাযালয় নই।  
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িসিবর িবক  দািয় া  কমকতােদর তািলকা 

ধান কাযালয়ঃ 
িমক 
নং 

ইউিনেটর নাম িবক  দািয় া  কমকতার 
নাম ও পদিব 

ফান, মাবাইল, ফ া , ই- মইল যাগােযােগর 
কানা 

১ িসিব ধান 
কাযালয়, 
ঢাকা। 

জনাব মাঃ আ ল হাসনাত 
চৗ রী 

ঊ তন কাযিনবাহী (চঃদাঃ) 
 

ফান: ০২-৯১৪১৪০০ 
মাবাইল: ০১৭১২২৪৮৮৯০ 

ফ া : ০২-৮১৮০০৫৭ 
ই- মইল: 
chaudah_bdg@yahoo.com 

িসিব ভবন, 
(৩য় তলা) 
১, কাওরান 
বাজার, ঢাকা-
১২১৫। 

 

 

আ িলক কাযালয়ঃ 
িমক 
নং 

ইউিনেটর নাম িবক  দািয় া  
কমকতার নাম ও পদিব 

ফান, মাবাইল, ফ া , ই- মইল যাগােযােগর কানা ম  

১ িসিব আ িলক 
কাযালয়, ঢাকা।  
 

মাঃ কামাল হােসন 
কি উটার অপােরটর 

মাবাইল:০১৯৫০-৭৭১৮০৯ 
ই- মইল: 
tcbdha@tcb.gov.bd 

৩৪৪, তজগ ও িশ  
এলাকা, ঢাকা।  

অ  কাযালেয় ১ম ণীর 
িবক  কমকতার পদ  
থাকায় তােক দািয়  দান 

করা হেয়েছ। 
২ িসিব আ িলক 

কাযালয়, চ াম।  
 

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম 
খান 

স ট- া িরক কাম-
কি উটার অপােরটর 

মাবাইল: 
ই- মইল: 
tcbctg@tcb.gov.bd 

িসিব ভবন 
ব র লা, চ াম।  

অ  কাযালেয় ১ম ণীর 
িবক  কমকতার পদ  
থাকায় তােক দািয়  দান 
করা হেয়েছ।  

৩ িসিব আ িলক 
কাযালয়, লনা। 

মাঃ আ াহ আল মা ন 
কি উটার অপােরটর 

 

মাবাইল:০১৭১৯১৩৬২০৪ 
ই- মইল: 
tcbkhl@tcb.gov.bd 

িসিব ভবন 
২১-২২, কিডএ 
বা/এ, িশববাড়ী মাড়, 
লনা 

অ  কাযালেয় ১ম ণীর 
িবক  কমকতার পদ  
থাকায় তােক দািয়  দান 
করা হেয়েছ।  

৪ িসিব আ িলক 
কাযালয় রাজশাহী 
 
 

মাঃ মসবা স সােলহীন 
জ  পারভাইজার 

 
 

মাবাইল:০১৭৮৬৮৬৯৪৬৭ 
ই- মইল: 
tcbraj@tcb.gov.bd 

িসিব আ িলক 
কাযালয়  
(রাজশাহী ট টাইল 
িমেলর অভ ের) 
নওদাপাড়া, স রা, 
রাজশাহী। 

অ  কাযালেয় ১ম ণীর 
িবক  কমকতার পদ  
থাকায় তােক দািয়  দান 
করা হেয়েছ।  

৫ িসিব আ িলক 
কাযালয়, িসেলট 
 
 

মাঃ আ  হািনফ 
সংর ণ ও িব য় সহকারী 

 

মাবাইল:০১৭২৬২৬৪৮৫৮ 
ই- মইল: 
tcbsyl@tcb.gov.bd 

িসিব আ িলক 
কাযালয় 
শর র খা  দাম, 
শর র, 
মৗলভীবাজার।  

অ  কাযালেয় ১ম ণীর 
িবক  কমকতার পদ  
থাকায় তােক দািয়  দান 
করা হেয়েছ।  

৬ িসিব আ িলক 
কাযালয়, রং র 
 

মাঃ ন নবী ম 
সংর ণ ও িব য় সহকারী 

 

ফান: ০৫২১-৫৫৯১২ 
মাবাইল:০১৭২৮২৯০৬১৩ 

ফ া : ০৫২১-৫৫৯১২ 
ই- মইল: 
tcbrng@tcb.gov.bd 

িসিব আ িলক 
কাযালয়,  রং র 
তাজহাট, আলমনগর, 
রং র।  

অ  কাযালেয় ১ম ণীর 
িবক  কমকতার পদ  
থাকায় তােক দািয়  দান 
করা হেয়েছ।  

৭ িসিব আ িলক 
কাযালয়, বিরশাল 

জনাব মাঃ শিহ ল 
ইসলাম 

স ট- া িরক কাম-
কি উটার অপােরটর 

মাবাইল:০১৭১৮৯৭৬৮৯৯ 
ই- মইল: 
tcbbsl@tcb.gov.bd 

িসিব আ িলক 
কাযালয় 
িসএসিড ৩০ 
গাডাউন, বিরশাল 

অ  কাযালেয় ১ম ণীর 
িবক  কমকতার পদ  
থাকায় তােক দািয়  দান 
করা হেয়েছ।  

৮ িসিব ক া  অিফস 
ময়মনিসংহ 

মাঃ শাহ জামাল 
জ  পারভাইজার 

 

মাবাইলঃ  ০১৯১১৭৮৬৬১৫  িসিব আ িলক কাযালয় 
ক ীয় খা  সংর ণাগার, 

খাগডহর সদর, 
ময়মনিসংহ। 

 

 

 


