
 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রামের আওতাধীন কার্ যািয়িমূমের অবিি প্রধানমের তথ্য 

চট্টগ্রাে বিভাগ 

 

নাে জনাি বনজাে উবিন  

পেিী উপেোব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, চট্টগ্রাে 

ই-জেইি iscctg@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01554-331151 

জিান  02-333314918 

ওময়িিাইট www.bscic.chittagong.gov.bd  

 

 

নাে জনাি জো: মুনতািীর োমুন  

পেিী উপেোব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, কুবেল্লা 

ই-জেইি isccomilla@bscic.gov.bd 

জোিাইি 01620-906769 

জিান  02-334406484 

ওময়িিাইট www.bscic.comilla.gov.bd  

 

 

নাে 
জনাি োেবুি উল্যাে 

পেিী উপেোব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, জনায়াখািী 

ই-জেইি iscnoakhali@bscic.gov.bd 

জোিাইি 01711-164890 

জিান  01871-718251 

ওময়িিাইট www.bscic.noakhali.gov.bd  
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নাে 
জনাি জোোঃ জাির ইকিাি ভ ূঁইয়া 

পেিী উপেোব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক িিণ বিমের উন্নয়ন কার্ যািয়, কক্সিাজার 

ই-জেইি saltcoxsbazar@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01710-480564 

জিান  0341-64620 

ওময়িিাইট www.sido.coxsbazar.gov.bd  

  

 

নাে 
জনাি োবিে উল্লযাে 

পেিী িেকারী েোব্যিস্থাপক (অ. ো.) 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, জিনী 

ই-জেইি iscfeni@bscic.gov.bd 

জোিাইি 01686-138179  

জিান  0331-74057 

ওময়িিাইট www.bscic.feni.gov.bd  

 

 

 

নাে 
জনাি মুোম্মে বরেওয়ানুর রবিে 

পেিী িেকারী েোব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, কক্সিাজার 

ই-জেইি isccoxsbazar@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01752-156734 

জিান  0341-63298 

ওময়িিাইট www.bscic.coxsbazar.gov.bd  
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নাে 
জনাি োিান আবিি জচৌধুরী 

পেিী িেকারী েোব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, চাঁেপুর 

ই-জেইি iscchandpur@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01715-021967 

জিান  02-334487301 

ওময়িিাইট www.bscic.chandpur.gov.bd  

  

  

নাে 
জনাি জোোঃ জরাকন উবিন ভইয়া 

পেিী িেকারী েোব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, ব্রাহ্মণিাবিয়া 

ই-জেইি iscbbaria@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01717-335826 

জিান  0851-58158 

ওময়িিাইট www.bscic.brahmanbaria.gov.bd  

 

 

নাে 
জনাি জোোঃ ইিোইি জোমিন  

পেিী িেকারী েোব্যিস্থাপক  

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, রাঙ্গাোটি পাি যতয জজিা 

ই-জেইি iscrangamati@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01762-651326 

জিান  02-333304668 

ওময়িিাইট www.bscic.rangamati.gov.bd 

 

 

mailto:iscchandpur@bscic.gov.bd
http://www.bscic.chandpur.gov.bd/
http://bscic.chandpur.gov.bd/site/officer_list/849e384e-70fa-4982-976c-794378dc303b/
mailto:iscbbaria@bscic.gov.bd
http://www.bscic.brahmanbaria.gov.bd/
mailto:iscrangamati@bscic.gov.bd
http://www.bscic.rangamati.gov.bd/


 

 

নাে 
জনাি জোোঃ ইিোইি জোমিন 

পেিী িেকারী েোব্যিস্থাপক (অ. ো) 

অবিি বিবিক কুটির বিমের উন্নয়ন কে যসূবচ,  

রাঙ্গাোটি পাি যতয জজিা  

ই-জেইি cidprangamati@bscic.gov.bd   

জোিাইি 01762-651326 

জিান  02-333304697 

ওময়িিাইট www.bscic.rangamati.gov.bd  

  

 

নাে 
জনাি জো: োকছুদুর রেোন 

পেিী উপব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, িক্ষ্মীপুর 

ই-জেইি isclakshmipur@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01726-212373 

জিান  02-33441852 

ওময়িিাইট www.bscic.lakshmipur.gov.bd  

 

 

নাে 
জনাি অবেত িড়ুয়া 

পেিী উপব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, খাগিাছবি পাি যতয জজিা 

ই-জেইি isckhagrachari@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01515-263383 

জিান  02-333343650 

ওময়িিাইট www.bscic.khagrachhari.gov.bd  
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নাে 
জনাি জোোঃ িােীে আিে 

পেিী উপব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, িান্দরিান পাি যতয জজিা  

ই-জেইি iscbandarban@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01714-500303 

জিান  02-333302667 

ওময়িিাইট www.bscic.bandarban.gov.bd  

বিমিট বিভাগ 

 

নাে জনাি ে. সুমেি োওিাোর 

পেিী উপেোব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, বিমিট 

ই-জেইি iscsylhet@bscic.gov.bd  

জোিাইি 01731-549642 

জিান  02-996642725 

ওময়িিাইট www.bscic.sylhet.gov.bd  

 

 

নাে জনাি জোোঃ োোোদুি োিান 

পেিী িেকারী েোব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, েবিগঞ্জ  

ই-জেইি ischabiganj@bscic.gov.bd 

জোিাইি 01723-353323 

জিান  02-996604521 

ওময়িিাইট www.bscic.habiganj.gov.bd  
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নাে জনাি জোোঃ বিল্লাি জোমিন ভুইয়া 

পেিী উপব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, জেৌিভীিাজার 

ই-জেইি iscmaulvi@bscic.gov.bd 

জোিাইি 01722-010213 

জিান  02-996682328 

ওময়িিাইট www.bscic.moulvibazar.gov.bd   

 

 

নাে জনাি এে এন এে আবিি 

পেিী উপব্যিস্থাপক 

অবিি বিবিক জজিা কার্ যািয়, সুনােগঞ্জ  

ই-জেইি iscsunamganj@bscic.gov.bd 

জোিাইি 01719-440143 

জিান  02-996600591 

ওময়িিাইট www.bscic.sunamganj.gov.bd  
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