
িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

01
জনাব মাঃ মা  তাক হাসান, এনিডিস

চয়ার ান , (অিতির  সিচব), িবিসক
০১৯১৪৮৮২১৪৫ িবিসক ধান কাযালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৬৫৬১২

02
জনাব শামীম আ ার মা ন
চয়ার ান মেহাদেয়র একা  সিচব

০১৯১৩৮৭৩৭৫৬ চয়ার ান মেহাদেয়র দ র িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৮১

03
 
সিচব, িবিসক

সিচবালয়, িবিসক িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৯০

04
জনাব খা কার আিম ামান
উপ-মহা ব াপক

০১৭১৫৪৫৯৪৯৩
কম  ব াপনা শাখা, 
সিচবালয়

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৯৬

05
আ না ম িজ র রৗফ

ব াপক (ভাঃ)
০১৭৩২-৩৪৯৪৬৩

কম  ব াপনা শাখা, 
সিচবালয়

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫১৮৪৭

06
জনাব ি া রায়
উপ- ব াপক

০১৭৫৮৮৮৮১২২
কম  ব াপনা শাখা, 
সিচবালয়

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

07
লায়লা জসিমন
উপ- ব াপক (সং )

০১৯১৫৬০০৩৫১ লা শাখা,সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

08
জনাব মাঃ মরাজ উি ন
কম  ব াপনা কমকতা

০১৯১২৮৯৬৫৩১
কম  ব াপনা শাখা, 
সিচবালয়

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

09 কম  ব াপনা কমকতা
কম  ব াপনা শাখা, 
সিচবালয়

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১০ কম  ব াপনা কমকতা -
কম  ব াপনা শাখা, 
সিচবালয়

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১১
 জনাব কাজী হাির ল ইসলাম
উপ-মহা ব াপক

০১৭১২৬১১৯৭০ উপকরণ শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৮৩

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম

( জ তার মা সাের নয়)িবিসক এর কমকতা  (দ র িভি ক)
চয়ার ান মেহাদেয়র দ র, িবিসক, ঢাকা।

সিচবালয়, িবিসক, ঢাকা।



১২ ব াপক উপকরণ শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৮৫১০৬

১৩
জনাব মা. নাজ ল হােসন
উপ- ব াপক

০১৭১৪২১১৯৪৯ উপকরণ শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৪ স সারণ কমকতা --- উপকরণ শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।

১৫ ায়ণ কমকতা উপকরণ শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৬
জনাব মাঃ আিন র রহমান
িনরাপ া কমকতা

০১৮১৯০৬১৭১০ উপকরণ শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৭ ------ ০১৯৫৬১৯৫৩৬৩ উপকরণ শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৮
আ না ম িজ র রৗফ
উপ-সিচব (অঃদাঃ)

০১৭৩২-৩৪৯৪৬৩ বাড শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৮৬

১৯
হািলমা আ ার
ঊ তন সম য় কমকতা

০১৭১৬-৬০৬৭৪৯ বাড শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৮৬

২০
জনাব এ  এম ওয়ালী উ াহ
উপ- ব াপক

০১৯১৩৬১৮৪৯৮ আইন সল, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫০৫৩৭

২১
জনাব রবতী রানী সরকার
আইন কমকতা

০১৭১১৫৭৮২৫০ আইন সল, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

২২ আইন কমকতা আইন সল, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

২৩
জনাব লায়লা জসিমন

ব াপক
০১৭১২০৪৪৬৮২ িশ ণ শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৬৮৯৪৬

২৪
জনাব রাকসানা বগম

িশ ণ কমকতা
০১৭৩২৯৬৫৯০০ িশ ণ শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

২৫
ডা: দীিপকা রায়
মিডেকল অিফসার

০১৯৬৩৩২৪৩৮৮ মিডেকল শাখা, সিচবালয় িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৯৫



িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম

২৬
জনাব মা: হািব র রহমান
পিরচালক (উ য়ন ও স সারণ) ( -সিচব)

০১৭১১১৮২৯৭৫
পিরচালক (উ য়ন ও 
স সারণ) মেহাদেয়র দ র

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৬৫৬১৩

২৭
জনাব বশীর আহেমদ
মহা ব াপক

০১৭১২০১৫০৩৯ স সারণ িবভাগ ১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। ৯৫৫১১২০

২৮
জনাব রতন মার আচায
উপ- ব াপক

০১৭১১৪৪৪২১৯ স সারণ িবভাগ ১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। -

২৯
জনাব এ ক এম জাহা ীর আলম সরকার
স সারণ কমকতা

০১৭১৯১৫২১০৪ স সারণ িবভাগ ১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। -

৩০ উপ-মহা ব াপক            -
িশ নগরী ও সম য় শাখা, 
স সারণ িবভাগ

১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। ৯৫৫৩২৫৩

৩১ উপ- ব াপক
িশ নগরী ও সম য় শাখা, 
স সারণ িবভাগ

১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। -

৩২
জনাব রতন মার আইচ সরকার
উপ- ব াপক

০১৭১১৪৪৪৪২১৯
িশ নগরী ও সম য় শাখা, 
স সারণ িবভাগ

১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। -

৩৩
জনাব মা: কামাল উি ন
উপ- ব াপক

01818552606
িশ নগরী ও সম য় শাখা, 
স সারণ িবভাগ

১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। -

৩৪
জনাব মাঃ কাম জজামান
উপ- ব াপক

০১৯১৪০১৭৯৩০
িশ নগরী ও সম য় শাখা, 
স সারণ িবভাগ

১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। -

৩৫ মহা ব াপক উ য়ন িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩১৫১

৩৬
জনাব মা: মঈন উি ন আহেমদ
উপ- ব াপক

০১৭২১৩০৫৬৫৩ উ য়ন িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৩৭ স সারণ কমকতা উ য়ন িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম

পিরচালক (উ য়ন ও স সারণ) মেহাদেয়র দ র ও অধীন  িবভাগস হ



৩৮
জনাব শিফউল আলম
স সারণ কমকতা

উ য়ন িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৩৯
জনাব রািহমা বগম
উপ-মহা ব াপক

০১৭৪৫৭৭৭৩৬৩  উ য়ন িবভাগ ১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। -

৪০
জনাব লশান আরা
উপ-মহা ব াপক

০১৭১২০৪৪৬৮২ মিনটিরং সল, উ য়ন িবভাগ ১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা।

৪১ স সারণ কমকতা মিনটিরং সল, উ য়ন িবভাগ ১০৫-১০৬, মিতিঝল বা/এ, িবিসক, ঢাকা। -

৪২
জনাব পন মার ঘাষ
পিরচালক (অথ) ( -সিচব)

০১৭২০০৭৭৭৪২
পিরচালক (অথ) মেহাদেয়র 
দ র

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৮৫

৪৩
জনাব মা: আ  ছােদক
িনয় ক (িহসাব ও অথ)

০১৭২১১৫৩২৯০ িহসাব ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৮৮

৪৪
জনাব অেচনা চাকমা
উপ- িনয় ক ( ক )

01556702790 িহসাব ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।

৪৫
জনাব ওবােয় ল হক
উপ-িনয় ক (িবল)

০১৭১২৫০৫২৭৫ িনরী া িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৪৬ সহকারী িনয় ক িহসাব ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৪৭
জনাব মা: আ স সালাম
িহসাবর ণ কমকতা

০১৭৯৮৪৬৭১৮৯ িহসাব ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৪৮
ফয়সাল হাসনাত
িহসাবর ন কমকতা

০১৭৩৭৮৩৬৯১৪ িহসাব ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৪৯
জনাব ফিরদা আ ার
সহঃ িনয় ক (ভাঃ)

০১৮১৫৭২৬৪৩২ িহসাব ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৫০
জনাব মা: আািরফ আলমগীর
িহসাবর ণ কমকতা

০১৬৭৪৮৯৯৩৭০ িহসাব ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম

পিরচালক (অথ) মেহাদেয়র দ র ও অধীন  িবভাগস হ



৫১
জনাব অেচনা চাকমা
উপ-িনয় ক (ভিব ৎ তহিবল শাখা)

01556702790
ভিব ৎ তহিবল শাখা, িহসাব 
ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৫২ িহসাবর ণ কমকতা
ভিব ৎ তহিবল শাখা, িহসাব 
ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৫৩
জনাব মাশারফ হােসন,                               িহসাব 
র ণ কমকতা (িবল)

০১৭১৮৫২৩৭৯৭ িহসাব ও অথ িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।

৫৪
জনাব রওশন আরা মক ল
সহকারী িনয় ক (বােজট শাখা)

০১৭১২২৫১৯৫৬
বােজট শাখা, িহসাব ও অথ 
িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৫৫ বােজট অিফসার
বােজট শাখা, িহসাব ও অথ 
িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৫৬
জনাব মা: এমদা ল হক

ধান িনরী া কমকতা
০১৭১১০৫৬৩৬৪ িনরী া িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৫৭
জনাব সািহদা আ ার বা
স সারণ কমকতা

০১৭২০৩১৫৭২৯ ঋণ শাসন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৫৮ ---- িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৫৯ --- ০১৭১১১৬৪৮৯০ িনরী া িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৬০৬৬৫

৬০ ---- িনরী া িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।

৬১ িনরী া কমকতা িনরী া িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৬০৬৬৫

৬২ িনরী া কমকতা িনরী া িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৬০৬৬৫

৬৩
জনাব মাঃ জিহ ল হক
িনরী া কমকতা (ভার.)

০১৯১৩১৮৫১৪৮ িনরী া িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -



িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম

৬৪
জনাব মা: আ ল মা ান
পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) ( -সিচব)

01759226470
পিরচালক (পিরক না ও 
উ য়ন) মেহাদেয়র দ র

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৬৬

৬৫
জনাব খা কার আিম ামান
মহা ব াপক

০১৭১৫৪৫৯৪৯৩ পিরক না ও উ য়ন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৬৭৩১০

৬৬
জনাব সােরায়ার হােসন

ব াপক (ভাঃ)
০১৭১৫২২৩৯৪৯ পিরক না ও উ য়ন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৬৭
জনাব েকৗশলী আ ল মন র
উপ- ব াপক

01815664460 পিরক না ও উ য়ন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৬৮
জনাব শািকলা হােসন
পিরক না কমকতা

০১৬৭৩০১৭৮৮৮ পিরক না ও উ য়ন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৬৯ পিরক না কমকতা পিরক না ও উ য়ন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৭০
জনাব শািহনা িশরীন
উপ-মহা ব াপক

০১৭০৫১০০০৪৯ গেবষণা শাখা িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯১৩১৭৫৫

৭১
জনাব িসরা ল হক
উপ- ব াপক

০১৭৬৮৪৫৭২১৪ গেবষণা শাখা িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৭২
জনাব মা: জাহা ীর আলম
উপ- ব াপক

০১৫৫২৩১৭৬৫৬ গেবষণা শাখা িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৭৩ জিরপ ও ত  কমকতা গেবষণা শাখা িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৭৪
জনাব মাঃ মাহ র রহমান
পিরচালক (িবপণন ও নকশা) ( -সিচব)

০১৭১২৮০৪১১৯
পিরচালক (িবপণন ও নকশা) 
মেহাদেয়র দ র

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৭১৪

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম

পিরচালক (িবপণন ও নকশা) মেহাদেয়র দ র ও অধীন  িবভাগস হ

পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) মেহাদেয়র দ র ও অধীন  িবভাগস হ



৭৫
জনাব শা   ামান
মহা ব াপক

০১৭১০৬৬৩৬৬২ িবপণন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৯৩৭৫

৭৬ উপ-মহা ব াপক িবপণন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩১৬১

৭৭
জনাব জসিমন নাহার
উপ- মহা ব াপক

০১৭১১১৮৬৯০৬ িবপণন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৭৮
জনাব মা: ইয়াসীন ইঁয়া

ব াপক
০১৭২০২১০০৯৭ িবপণন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৭৯
েকৗঃ নাসরীন রিহম                                        
ব াপক

০১৭১৬৩৩২৫০৯ িবপণন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।

৮০ িবপণন িবে ষক িবপণন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৮১
জনাব নািছমা আ ার
িবপণন িবে ষক

০১৭১৬৫২৭৩০১ িবপণন িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৮২
জনাব শা   ামান

ধান নকশািবদ
০১৭১০৬৬৩৬৬২ নকশােক িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩১১২

৮৩
জনাব মা: রাহাত উি ন
সহকারী ধান নকশািবদ

০১৬৮৪৯০৬৪২২ নকশােক িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৮৪
জনাব এনা ল হক
সহকারী ধান নকশািবদ

০১৭১৪৫৭৮৭১০ নকশােক িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৮৫
জনাব আলী আকতার
সহকারী ধান নকশািবদ

০১৬৭৬২৩২৬০৪ নকশােক িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৮৬
জনাব বগম সািবনা জাহান
সহকারী ধান নকশািবদ

০১৬৭৬২৩২৮৬৪ নকশােক িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৮৭
জনাব সািহদা আ ার
উ তন নকশািবদ

০১৯১৪২০০৮৪০ নকশােক িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

88
জনাব এ ক এম ফজ র রহমান
উ তন নকশািবদ

০১৭১০৪৩৯০৯৪ নকশােক িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম



৮৯
জনাব ঈিশতা ইসলাম
উ তন নকশািবদ

০১৭১৫৬৭৩২৪৯ নকশােক িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

৯০
জনাব েকৗশলী মা: শিফ ল আলম
অ

০১৫৫২৩০৮২৯৪
 ও র িশ  িশ ণ 

ইনি উট (ি )
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
৭৯১১৯৪৮

৯১ ধান অ ষদ সদ
িবপণন ব াপনা অ ষদ, 
ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৫৮৯৫৬৭৫৬

৯২
ইি িনয়ার মাঃ আ ল খােলক

ধান অ ষদ সদ  (ভার.)
০১৫৫২৩২৩৮২৭

গেবষণা ও পরামশদান 
অ ষদ, ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৭৯১৪০৮৪

৯৩
জনাব মা: ন ল হক

ধান অ ষদ সদ  (ভার.)
০১৯১৫১৬৭০২৪

িশে ােদা া উ য়ন অ ষদ, 
ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৮৯৩৩৬৬১

৯৪
খ কার সাহারা বগম

ধান অ ষদ সদ  (ভার.)
০১৭১১৩৮৬৩৭৫

 ও র িশ  িশ ণ 
ইনি উট (ি )

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৭৯১৪০৮৪

৯৫
জনাব জািমল আহেমদ
সহেযাগী অ ষদ সদ

০১৯১৩৮৯২১৮০
গেবষণা ও পরামশদান 
অ ষদ, ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৭৯১৪০৮৪

৯৬
জনাব হা দ আজাদ হােসন
সহেযাগী অ ষদ সদ

০১৭২১৪৮৬৪১১
িশে াে া া উ য়ন অ ষদ, 
ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৮৯৩৩৬৬১

৯৭
জনাব মাঃ মাফা ল হােসন
সহেযাগী অ ষদ সদ

০১৭১৮৭৭০৯৭৫
সাধারণ ব াপনা অ ষদ, 
ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৭৯১৪০৯৬

৯৮
জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম
সহেযাগী অ ষদ সদ

০১৫৫২৩৫৯৯০৫
িবপণন ব াপনা অ ষদ, 
ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৫৮৯৫৬৭৫৬

৯৯
জনাব মাঃ শওকত হাসান 
সহেযাগী অ ষদ সদ

০১৭৩৮৯০২৪০৮ অথ ব াপনা অ ষদ, ি
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
৭৯১৪১৯৫

১০০
জনাব শািফনাজ লতানা
সহেযাগী অ ষদ সদ

০১৭১৩০৩২৬৯৬
গেবষণা ও পরামশদান 
অ ষদ, ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৭৯১৪০৮৪

১০১
জনাব মা: মাহ ল হাসান
সহকারী অ ষদ সদ

০১৭৫৪৬৯৮৫৭০ িশ  ব াপনা অ ষদ, ি
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
-

102
জনাব আব াহ-আল- ফরেদৗস
সহকারী অ ষদ সদ

০১৮১৮৭৮৬১৫৩ অথ ব াপনা অ ষদ, ি
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
-

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম



১০৩
জনাব মা: নতািসর মা ন
সহকারী অ ষদ সদ

০১৯১১৩৩৭৯০৭
 ও র িশ  িশ ণ 

ইনি উট (ি )
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
-

১০৪
জনাব িনরা মা ান
সহকারী অ ষদ সদ

০১৭৪০২৩২৩২৪
 ও র িশ  িশ ণ 

ইনি উট (ি )
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
-

১০৫
জনাব শাহীনা ইসলাম
সহকারী অ ষদ সদ

০১৭১৫০২৮১২৩
িশে াে া া উ য়ন অ ষদ, 
ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

-

১০৬
জনাব দেলায়ারা আ ার
সহকারী অ ষদ সদ

০১৭৮৪৮৮২৮৩৫

গেবষণা ও পরামশদান 
অ ষদ, ি রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
৭৯১৪০৮৪

107
সেনয়ারা তা কদার

সহকারী অ ষদ সদ
০১৭১৬৮৬৭৩৪৪

সাধারণ ব াপনা অ ষদ, 
ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

৭৯১৪০৯৬

১০৮
জনাব মা: আ র রিশদ িময়া
সহকারী অ ষদ সদ

০১৭২২০২৪১৫৮
িবপণন ব াপনা অ ষদ, 
ি

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

-

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম

১০৯
জনাব জবাহ নাজ
সহকারী অ ষদ সদ

০১৭০৮১৯১৩৯২
 ও র িশ  িশ ণ 

ইনি উট (ি )
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
-

১১০
জনাব মা: আ ল আলীম
সহকারী অ ষদ সদ

০১৭১৮৪২৬৩৭২
 ও র িশ  িশ ণ 

ইনি উট (ি )
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
-

১১১
জনাব শারমীন আহেমদ

শাসিনক কমকতা
০১৯১২০২৪৫৪২

 ও র িশ  িশ ণ 
ইনি উট (ি )

রাড ১৩এ, উ রা-০৬
িবিসক, ঢাকা।

-

112
জনাব মাহা দ মা ন কিবর
লাইে িরয়ান

০১৯১৪২১৯৩৪৭
 ও র িশ  িশ ণ 

ইনি উট (ি )
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
-

১১৩
জনাব মা: খিল র রহমান
ডরিমটির পািরনেটনেড

০১৮১৬৮৬৫৪৩৪
 ও র িশ  িশ ণ 

ইনি উট (ি )
রাড ১৩এ, উ রা-০৬

িবিসক, ঢাকা।
-

১১৪
ড. মাহাঃ আ স ছালাম
পিরচালক ( ি ) ( -সিচব)

০১৫৫২৩০৮৭৯৪
পিরচালক ( ি ) মেহাদেয়র 
দ র

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৭৯১৭

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম

পিরচালক ( ি ) মেহাদেয়র দ র ও অধীন  িবভাগস হ



১১৫
জনাব েকৗশলী মা: মিহউি ন
মহা ব াপক

০১৬২৭৯৬৬৪৩৭ ি  িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৬০১৯১

১১৬ উপ- ব াপক ি  িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১১৭
জনাব মা: আ ল মা ান
সহকারী েকৗশলী

০১৭১১১৩৩৩৪৪ ি  িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১১৮ স সারণ কমকতা ি  িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১১৯
জনাব সােলহা বগম
স সারণ কমকতা

০১৭১৯৬৩৫৫৫২ ি  িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১২০
জনাব এস এম এনােয়ত উ াহ সাহাগ

্ি  কমকতা
০১৭১৭৪৯৩০২২ ি  িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১২১ সহকারী মহা ব াপক
সাব-ক াক ং (রাজ ), 

ি  িবভাগ
১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১২২
জনাব েকৗশলী মা: মিহউি ন
উপ- ব াপক

০১৬২৭৯৬৬৪৩৭
সাব-ক াক ং (রাজ ), 

ি  িবভাগ
১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১২৩
জনাব মা ফা মাছ ক হা ন
উপ- ব াপক

০১৭১২৫২৪৯২৩
সাব-ক াক ং (রাজ ), 

ি  িবভাগ
১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১২৪
জনাব সাম ল আলম
উপ- ব াপক

০১৯২৪৭৯৬৯৯৯
সাব-ক াক ং (রাজ ), 

ি  িবভাগ
১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১২৫
জনাব সােহদা বগম
উপ- ব াপক

০১৭১৪৩৩৮০৬১
সাব-ক াক ং (রাজ ), 

ি  িবভাগ
১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১২৬
জনাব রােকয়া লতানা                       
স সারণ কমকতা

০১৭৬৫৪৫২০৮৬
সাব-ক াক ং (রাজ ), 

ি  িবভাগ
১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১২৭ উপ- ব াপক
সাব-ক াক ং ( সল), ি  
িবভাগ

১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

128
জনাব মা: হায়দার আলী
উপ- ব াপক

০১৭১১৪৭৫২৫৪
সাব-ক াক ং ( সল), ি  
িবভাগ

১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম



১২৯
েকৗঃ নাসরীন রিহম
ধান

০১৭১৬৩৩২৫০৯ আইিস  সল ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৪৭১১০৫৬৫ সং

১৩০
জনাব ফােতমা বগম
স সারণ কমকতা

০১৭১৩৬২৮১৭৯
সাব-ক াক ং ( সল), ি  
িবভাগ

১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৩১
জনাব নািফসা পারিভন
স সারণ কমকতা

০১৭১১৭৮৮৯৫৯  ি  িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৩২
জনাব মা: মাজহা ল ইসলাম
মহা ব াপক (এমআইএস)

০১৭৯৫৩২৮১০৬ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৮৮০৬৮

১৩৩
জনাব ছাকােয় ল বারী
উপ-মহা ব াপক (এমআইএস)

০১৮৬৭৭৯৯০০৮ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৫২৬২

১৩৪
জনাব মাঃ মিন ল হক ইঁয়া

ব াপক (এমআইএস)
০১৯১৪২২৮২৭৯ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৩৫ উপ- ব াপক (এমআইএস) এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৩৬
জনাব এ আর এম মাশেফক

ায়ণ কমকতা
০১৯১১৫৬৫৪৪০ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৩৭
জনাব লতানা িসরাজ

ায়ণ কমকতা
০১৯১৭০৪৫৭৫৪ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৩৮
জনাব ইয়াসিমন সামাদ

ায়ণ কমকতা
০১৭১১৬৯৩৯৯৭ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৩৯
জনাব মা: আ ল মন র ্ইঁয়া

ায়ণ কমকতা
০১৭১৫৩৭১০৭৪ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৪০
ফরেদৗস আরা বগম

গেবষণা কমকতা
০১৭১৫৩৩২২৭৩ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৪১
জীবন নাহার
গেবষণা কমকতা

০১৮১৬০৪৪২৮১ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

142
জনাব রওশন আরা

কাশনা কমকতা
০১৯১২৯৬০৩৪৬ এমআইএস িবভাগ িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম



১৪৩
জনাব মাসেলহ উি ন আহেমদ
জনসংেযাগ কমকতা

০১৭১৬১৮৯৫৮৩
জনসংেযাগ শাখা, এমআইএস 
িবভাগ

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৪৪
জনাব মাঃ কাম ল হাসান
লাইে িরয়ান

লাইে ির শাখা, এমআইএস 
িবভাগ

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৪৫
জনাব মাহা দ আতাউর রহমান িসি কী
পিরচালক ( ক ) (উপ-সিচব)

০১৭১১১৮৬৫২৮
পিরচালক ( ক ) মেহাদেয়র 
দ র

িবিসক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৪৮৭

১৪৬ মহা ব াপক ব াপনা শাখা, ক  িবভাগ
১৩৯, িবিসক
মিতিঝল বা/এ ,ঢাকা।

৯৫৬৭৪৭৯

১৪৭
জনাব মাহা দ মাতাহার হােসন
উপ-মহা ব াপক

০১৭১২২৩৪০১৪ ব াপনা শাখা, ক  িবভাগ
১৩৯, িবিসক
মিতিঝল বা/এ ,ঢাকা।

-

১৪৮ সহকারী মহা ব াপক বা বায়ন শাখা, ক  িবভাগ
১৩৯, িবিসক
মিতিঝল বা/এ ,ঢাকা।

-

১৪৯
জনাব বা ল হােসন চৗ রী
উপ- ব াপক

০১৭৩৩৫৮৩১৯৫ বা বায়ন শাখা, ক  িবভাগ
১৩৯, িবিসক
মিতিঝল বা/এ ,ঢাকা।

-

১৫০
িমস িদল বা সরকার
উপ- ব াপক (ভাঃ)

০১৭১১৩১৭২৪২ বা বায়ন শাখা, ক  িবভাগ
১৩৯, িবিসক
মিতিঝল বা/এ ,ঢাকা।

১৫১ উ তন সম য় কমকতা বা বায়ন শাখা, ক  িবভাগ
১৩৯, িবিসক
মিতিঝল বা/এ ,ঢাকা।

-

১৫২
িমজ রািশদা খা ন
উ তন সম য় কমকতা

০১৫৫৭৩৩৫৫৯৫ বা বায়ন শাখা, ক  িবভাগ
১৩৯, িবিসক
মিতিঝল বা/এ ,ঢাকা।

-

১৫৩
জনাব মা: আতাউর রহমান

ধান েকৗশলী
০১৭১৫১৫২২৬৭ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। ৯৫৫৩৫০১

১৫৪
জনাব মা: আ  বকর িসি কী
উপ- ধান েকৗশলী

০১৭২০১০২৭১৫ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -
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জনাব মা: মন র কােদর
উপ- ধান েকৗশলী

০১৭১১৭৩৬৫৪৮ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

িমক কমকতার নাম ও পদিব মাবাইল না ার কম েলর নাম কম েলর কানা া  ফান ন র ম

পিরচালক ( ক ) মেহাদেয়র দ র ও অধীন  িবভাগস হ



১৫৬
জনাব মা: জয়নাল আেবদীন
িনবাহী েকৗশলী

০১৭১১৭৮৫৩২৮ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৫৭
জনাব মা: মাহ র রহমান
িনবাহী েকৗশলী

০১৭১৫৫৪৬৯৫০ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৫৮
জনাব মা: বলােয়ত হােসন
সহকারী  েকৗশলী

০১৯৩৩২২৮০৫৯ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৫৯
জনাব মা: িনজাম উি ন
িনবাহী  েকৗশলী

০১৯১৬০৩৮০৬৩ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৬০
জনাব সহলী সােদক
সহকারী  েকৗশলী

০১৭৩০০৫১৯০৩ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -
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জনাব মা: আিম র রহমান ইঁয়া
সহকারী  েকৗশলী

০১৬৭০৮২৭৮৩৪ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

১৬২
জনাব মা: মাখ ম এলাহী মাশরাভী সামস
সহকারী  েকৗশলী

০১৭০৬৬০২৪২৮ রেকৗশল িবভাগ ১২৮, মােলক ানশন, িবিসক মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। -

িবঃ ঃ অ. দা. -অিতির  দািয় , ভাঃ - ভার া
























