
 

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

 চট্টগ্রাে বিভাগ 

১ 

 

নাে জনাি মোোঃ ছানাউল্লাে 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, কালুরঘাট 

ই-মেইি iekalurghat@bscic.gov.bd  

মোিাইি 01812-848572  

মিান  02-334470911 

ওময়িিাইট www.bscic.chittagong.gov.bd  

  

২ 

 

নাে জনাি মোোম্মে তানবজলুর রেোন 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, বেরিরাই 

ই-মেইি iemirsharai@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01725-355530 

মিান  - 

ওময়িিাইট www.bscic.chittagong.gov.bd 

  

৩ 

 

নাে 
জনাি মচৌধুরী আোে োেমুে 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, মিৌজোরোট 

ই-মেইি iefaujdarhat@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01406-591797 

মিান  02-43151885 

ওময়িিাইট www.bscic.chittagong.gov.bd 

mailto:iekalurghat@bscic.gov.bd
http://www.bscic.chittagong.gov.bd/
mailto:iemirsharai@bscic.gov.bd
http://www.bscic.chittagong.gov.bd/
mailto:iefaujdarhat@bscic.gov.bd
http://www.bscic.chittagong.gov.bd/


 

 

৪ 

 

নাে 
জনাি নাজমুন নাোর 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, ম ািিের 

ই-মেইি iesholoshahar@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01811-294098 

মিান  02-334482460 

ওময়িিাইট www.bscic.chittagong.gov.bd 

   

৫ 

 

নাে 
জনাি রমেি চন্দ্র িানা 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, পটিয়া 

ই-মেইি iepatiya@bscic.gov.bd  

মোিাইি 01714-277610 

মিান  030-3556621 

ওময়িিাইট www.bscic.chittagong.gov.bd 

  

৬ 

 

নাে 
জনাি আিদুল্লাে আি োমুন 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, কক্সিাজার 

ই-মেইি iecoxsbazar@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01840-003033 

মিান  - 

ওময়িিাইট www.bscic.coxsbazar.gov.bd  

 

 

mailto:iesholoshahar@bscic.gov.bd
http://www.bscic.chittagong.gov.bd/
mailto:iepatiya@bscic.gov.bd
http://www.bscic.chittagong.gov.bd/
mailto:iecoxsbazar@bscic.gov.bd
http://www.bscic.coxsbazar.gov.bd/


 

 

৭ 

 

নাে 
জনাি োবিে উল্লযাে 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, মিনী 

ই-মেইি iefeni@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01686-138179 

মিান  - 

ওময়িিাইট www.bscic.feni.gov.bd  

   

৮ 

 

নাে 
জনাি োবিে উল্লযাে   

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, বনজকুঞ্জরা, মিনী 

ই-মেইি ienizkunjara@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01686-138179 

মিান  - 

ওময়িিাইট www.bscic.feni.gov.bd 

  

৯ 

 

নাে 
জনাি িবেউি আিে 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, কুবেল্লা 

ই-মেইি iecumilla@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01521-233065 

মিান  - 

ওময়িিাইট www.bscic.comilla.gov.bd  

 

 

mailto:iefeni@bscic.gov.bd
http://www.bscic.feni.gov.bd/
mailto:ienizkunjara@bscic.gov.bd
http://www.bscic.feni.gov.bd/
mailto:iecumilla@bscic.gov.bd
http://www.bscic.comilla.gov.bd/


 

 

১০ 

 

নাে 
জনাি  মোোঃ িােসুি আিে 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, মচৌদ্দগ্রাে, কুবেল্লা 

ই-মেইি iechauddagram@bscic.gov.bd  

মোিাইি 01717-625324 

মিান  - 

ওময়িিাইট www.bscic.comilla.gov.bd 

   

১১ 

 

নাে 
জনাি িবিকুি ইিিাে 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা  

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, ব্রাহ্মণিাবিয়া 

ই-মেইি iebrahmanbaria@bscic.gov.bd  

মোিাইি 01784-314736 

মিান  0851-61947 

ওময়িিাইট www.bscic.brahmanbaria.gov.bd  

  

১২ 

 

নাে 
জনাি মোোঃ িজলুি কবরে 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, মনায়াখািী 

ই-মেইি ienoakhali@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01678-042726 

মিান  - 

ওময়িিাইট www.bscic.noakhali.gov.bd  

 

mailto:iechauddagram@bscic.gov.bd
http://www.bscic.comilla.gov.bd/
mailto:iebrahmanbaria@bscic.gov.bd
http://www.bscic.brahmanbaria.gov.bd/
mailto:ienoakhali@bscic.gov.bd
http://www.bscic.noakhali.gov.bd/


 

 

১৩ 

 

নাে 
জনাি মোোঃ মিিাি মোমিন 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, মিগেগঞ্জ, মনায়াখািী 

ই-মেইি iebegumganjnoa@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01681-845220 

মিান  0321-51912 

ওময়িিাইট www.bscic.noakhali.gov.bd  

   

১৪ 

 

নাে 
জনাি মোোঃ িােবরয়ার খান 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, চাঁেপুর 

ই-মেইি iechandpur@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01741-545425 

মিান  - 

ওময়িিাইট www.bscic.chandpur.gov.bd  

  

১৫ 

 

নাে 
জনাি রাবকি উবদ্দন 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, িক্ষ্মীপুর 

ই-মেইি ielakshmipur@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01732-854682 

মিান 02-334441770 

ওময়িিাইট www.bscic.lakshmipur.gov.bd  

 

 

mailto:iebegumganjnoa@bscic.gov.bd
http://www.bscic.khagrachhari.gov.bd/
mailto:iechandpur@bscic.gov.bd
http://www.bscic.chandpur.gov.bd/
mailto:ielakshmipur@bscic.gov.bd
http://www.bscic.lakshmipur.gov.bd/


 

১৬ 

 

নাে 
জনাি িাধন োিান  

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, রাঙ্গাোটি 

ই-মেইি ierangamati@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01750-210676 

মিান  0351-61297 

ওময়িিাইট www.bscic.rangamati.gov.bd 

  

১৭ 

 

নাে 
জনাি অবেত িড়ুয়া 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, খাগিাছবি 

ই-মেইি iekhagrachhari@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01515-263383 

মিান  - 

ওময়িিাইট www.bscic.khagrachhari.gov.bd  

 বিমিট বিভাগ 

১৮ 

 

নাে জনাি মো: মতািাজ্জি মোমিন 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, খাবেেনগর,  বিমিট 

ই-মেইি iekhadimnagarsyl@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01735-619711  

মিান  02-996642661 

ওময়িিাইট www.bscic.sylhet.gov.bd  

 

 

 

mailto:ierangamati@bscic.gov.bd
http://www.bscic.rangamati.gov.bd/
mailto:iekhagrachhari@bscic.gov.bd
http://www.bscic.khagrachhari.gov.bd/
mailto:iekhadimnagarsyl@bscic.gov.bd
http://www.bscic.sylhet.gov.bd/


 

 

১৯ 

 

নাে জনাি মোোম্মে আবিদুর রেোন খান 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, মগাটাটিকর, বিমিট 

ই-মেইি iegotatikorsyl@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01717-018717  

মিান  02-996643432 

ওময়িিাইট www.bscic.sylhet.gov.bd  

  

২০ 

 

নাে জনাি আি-আবেন ভূইয়া 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, েবিগঞ্জ 

ই-মেইি iehabiganj@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01401-732700 

মিান  02-996605704 

ওময়িিাইট www.bscic.habiganj.gov.bd  

২১ 

 

নাে জনাি এে এন এে আবিি 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, সুনােগঞ্জ  

ই-মেইি iesunamganj@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01719-440143 

মিান  02-996600591 

ওময়িিাইট www.bscic.sunamganj.gov.bd  

 

 

mailto:iegotatikorsyl@bscic.gov.bd
http://www.bscic.sylhet.gov.bd/
mailto:iehabiganj@bscic.gov.bd
http://www.bscic.habiganj.gov.bd/
mailto:iesunamganj@bscic.gov.bd
http://www.bscic.sunamganj.gov.bd/


 

  

২২ 

 

নাে 
জনাি এ মক এে িজলুি কবরে 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, মেৌিভীিাজার 

ই-মেইি iemoulvibazar@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01757-553995 

মিান  0861-52905 

ওময়িিাইট www.bscic.moulvibazar.gov.bd   

  

২৩ 

 

নাে 
জনাি এ মক এে িজলুি কবরে 

পেিী বিল্পনগরী কে যকতযা (অ. ো.) 

অবিি বিবিক বিল্পনগরী, শ্রীেঙ্গি, মেৌিভীিাজার 

ই-মেইি iesreemangal@bscic.gov.bd 

মোিাইি 01757-553995 

মিান  0861-52905 

ওময়িিাইট www.bscic.moulvibazar.gov.bd   

 

 

 

 

mailto:iemoulvibazar@bscic.gov.bd
http://www.bscic.moulvibazar.gov.bd/
mailto:iesreemangal@bscic.gov.bd
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