
      

িবিসেকর কাযরাালসসমেের েযাগােযােগর িঠকানা ও েটিােফান ন�র 
 

িবিসক �ধান কাযরাাল    ��ু ও �িশ�ণ ই�ি�িটউট িবিসক নকশা েক� 
১৩৭-১৩৮, সিতিঝা বািণিজযক  াাকা, 

ঢাকা-১০০০  
েফান: ০২-৯৫৫৬১৯১-৯২  
ফযাা: ০২-৯৫৫০৭০৪ 

 
 

     Website: www.bscic.gov.bd 
email: info@bscic.gov.bd, 
bscic.gov.bd@gmail.com,  

facebook.com/bscicbd 

বাড়ী নং: ২৪/ , েরাড নং: ১৩/ , 
েস�র: ৬, উ�রা সেডা টাউন,  

ঢাকা-১২৩০  
েফান (ি�ি�পাা): ০২- ৮৯১৩৬৮৪ 
অিফস PABX: ০২- ৮৯১৫৩৫৩-৪  

ফযাা: ০২- ৮৯১৪১১১ 
Website: www.sciti-sme.gov.bd 

email: principal@sciti-sme-bd.org, 
viceprincipal@sciti-sme-bd.org 

�ধান নকশািবদ,  
িবিসক �ধান কাযরাাল,  
 ১৩৭-১৩৮, সিতিঝা 

বািণিজযক  াাকা (২ল তাা), 
ঢাকা-১০০০  

েফান: ০২-৯৫৫৩১১২ , 
 

িবিসক �ধান কায রাাল 
�ঃ  দ�র/ পদ/ কায রাাল নাম  েটিােফান ন�র  
১. েচলার�ান (অিতির� সিচব) মুতাক  াসান ম ঃ ঃফিতিার  ০২- ৯৫৬৫৬১২ 
২. পিরচাাক (পিরক�না) -------------------- ০২- ৯৫৫৩৪৮৫ 
৩. পিরচাাক (অথ র) (যু- সিচব) েমাঃ  ািববর র মান ০২-৯৫৬৫৬১৩ 
৪. পিরচাাক (�যি�)  --------------------- ০২-৯৫৫৩৪৮৭ 
৫. পিরচাাক (উ�ঃ ও স�সারণ)(যু- সিচব) জীবন কমার েচচৗরী ০২-৯৫৫৭৯১৭ 
৬. পিরচাাক (িবপণন)  েমাঃ মা ববর র মান ০২-৯৫৫৩৪৬৬ 
৭. পিরচাাক (�ক�) (যু- সিচব) েমাঃ আ�া মা�ান ০২-৯৫৫৩৭১৪ 
৮. সিচব, িবিসক, (উপ-সিচব) এ. েক. এম. মাসুদামান  ০২-৯৫৫৩৪৯০ 
৯. ম া�ব�াপক (�যি�) �েকচঃ েমাঃ ুিফকা আাম ০২-৯৫৬০১৯১ 
১০. ম া�ব�াপক (�ক�) ডঃ এস এম  ােসম আাী ০২-৯৫৬৭৪৭৯ 
১১. ম া�ব�াপক (এমআঃএস) েমাঃ মাজ ারা ঃসাাম ০২-৯৫৮৮০৬৮ 
১২. ম া�ব�াপক (উ�লন) �েকচঃ  াসানদামান ০২-৯৫৫৩১৫১ 
১৩. ম া�ব�াপক (স�সারণ) েমাঃ ুরীফা ঃসাাম  ভূ া ০২-৯৫৫১১২০ 
১৪. ম া�ব�াপক (পিরক�না ও উ�লন) েমাঃ আিমনদামান ০২-৯৫৫৩৪৮২ 
১৫. ম া�ব�াপক (িবপণন) ুা  নরদামান ০২-৯৫৫৯৩৭৫ 
১৬. িনল�ক (ি সাব ও অথ র) েমাঃ আ�া বােছত ০২-৯৫৫৩৪৮৮ 
১৭. আঃিসি েসা �ধান �েকচঃ নাসরীন রি ম ০২-৪৭১১০৫৬৫ 

 
আ�িাক কায রাাল 

১. আ�িাক পিরচাাক, ঢাকা  েমাঃ আ সান  ািকম ০২-৯৫৬০৭৯৭ 
২. আ�িাক পিরচাাক, চ��াম েমাঃ সাঃফা ঃসাাম ০৩১-৭২০৪২২ 
৩. আ�িাক পিরচাাক, রাজুা ী �েকচঃ েমাঃ আজ ারা ঃসাাম ০৭২১-৭৬১১২২ 
৪. আ�িাক পিরচাাক, খানা সুাা কমার িবিাস িবিাস ০৪১-৭২১৭১৩০ 

েজাা কায রাালসস  
ক) েজাা কায রাাল (ঢাকা িবুাগ) : 

১. ঢাকা  ১২৮, মিতিঝা বা/এ,  ঢাকা-১০০০ ০২-৯৫৫৫৩১৩ 
২. মলমিসং  মাসকা�া, মলমনিসং  ০৯১-৬৬৮৫৩ 
৩. ফিরদপর ৪০-িব, আিাপর, ফিরদপর ০৬৩১-৬২৪৫৩ 
৪. নারালনগ� প�বি , নারালনগ� ০২-৭৬৭১২৬৬ 
৫. নরিসংদী সািরপাাা, নরিসংদী ০৬২৮-৬৩২৮৯ 



৬. িকেুারগ� মািরলা, িকেুারগ� ০৯৪১-৬১৯১৭ 
৭. টাংগাঃা িু� নগরী ুবন, টাংগাঃা ০৯২১-৫৩১৮৭ 
৮. জামাাপর  নতন বাসস�া্, জামাাপর ০৯৮১-৬৩৫৩০ 
৯. মাদারীপর পরান বাজার, মাদারীপর ০৬৬১-৫৫৩০৩ 
১০. েগাপাাগ� েঘাোরচর, েগাপাাগ� ০৬৬৮-৫৫৩৮৫ 
১১. রাজবাাী রামকাম�পর, রাজবাাী ০৬৪১-৬৫৫১৬ 
১২. গাজীপর িু� নগরী ুবন, টংগী, গাজীপর ০২-৯৮১৫৯৭৮ 
১৩. মিিগ� ম�ারপর, মিিগ� ০৬৯১-৬৩১৭৯ 
১৪. মািনকগ� িু� নগরী ুবন, েগাাাা, মািনকগ� ০৬৫১-৬১৬১২ 
১৫. ুিরলতপর ুিরলতপর ০৬০১-৫৫৬১৭ 
১৬. েন�েকানা িু� নগরী ুবন , েন�েকানা ০৯৫১-৬১৬৬৮ 
১৭. েুরপর িু� নগরী ুবন, েুরপর ০৯৩১-৬১৬৭৪ 

ি) েজাা কায রাাল (চ�গাম িবুাগ) : 
১৮. চ��াম ১৭ আ�াবাদ বা/এ ,চ��াম ০৩১-৭১৪৯১৮ 
১৯. িসোট িু� নগরী ুবন , িািদম নগর, িসোট ০৮২১-২৮৭০৩৭৪ 
২০. কিমালা অেুাকতাা, কিমমা ০৮১-৭৬৪৮৪ 
২১. েনালািাাী মাঃজদী বাজার ,েনালািাাী ০৩৭৩-৮০০০৩১৬ 
২২. �া�ণবাাীলা    াাদারপাাা,  �া�ণবাাীলা ০৮৫১-৫৮১৫৮ 
২৩. চাদপর বাবর াট, চাদপর ০৮৪১-৬৩৩০১ 
২৪. েফনী চািাপর, েফনী ০৩৩১-৭৪০৫৭ 
২৫.  িবগ� ৗিালািাা,  িবগ� ০৮৩১-৫২৩৮১ 
২৬. ক�বাজার িু� নগরী ুবন ,ক�বাজার ০৩৪১-৬৩২৯৮ 
২৭. রাংগামাি েুদেুিদ, রাংগামাি ০৩৫১-৬২১৫৬ 
২৮. েমচাুীবাজার                                   েগামাা, িগলাসনগর, েমচাুীবাজার ০৮৬১-৫২৩২৮ 
২৯. া�ীপর িু� নগরী ুবন , া�ীপর ০৩৮১-৫৫৪৫২ 
৩০. সনামগ� িু� নগরী ুবন ,  সনামগ� ০৮৭১-৫৫১২৫ 
৩১. িাগাাছিা েকাট র েরাড, িাগাাছিা ০৩৭১-৬১৬৫০ 
৩২. বা�রবান উজানীপাাা, বা�রবান ০৩৬১-৬২৪৩৬ 

গ) েজাা কায রাাল (রাজুা ী িবুাগ) : 
৩৩. রাজুা ী সপরা, রাজুা ী ০৭২১-৭৬০৫১৪ 
৩৪. পাবনা ে মােলতপর, পাবনা ০৭৩১-৬৫৭০৮ 
৩৫. বগাা ফাবাাী, বগাা ০৫১-৬৬২৯৪ 
৩৬. রংপর েকমাব�, রংপর ০৫২১-৬২৯৭৩ 
৩৭. িদনাজপর  পা াট, িদনাজপর ০৫৩১-৬৫১০৪ 
৩৮. চাপাঃনবাবগ�  নলােগাাা, চাপাঃনবাবগ�  ০৭৮১-৫৫৫১২ 
৩৯. িসরাজগ�  িু� নগরী ুবন, িসরাজগ� ০৭৫১-৬২৯৪৭ 
৪০. গাঃবা�া  ধানঘাা, গাঃবা�া ০৫৪১-৬১ ৫৮৭ 
৪১. নােটার  িু� নগরী ুবন, দ�পাাা, নােটার ০৭৭১-৬২৯২২ 
৪২. নওগা  িু� নগরী ুবন , নওগা ০৭৪১-৬২৬৭০ 
৪৩. জলপর াট  দাদরাজিম��াম, জলপর াট ০৫৭১-৬২৫৪৪ 
৪৪. কিা�াম উিাপর েরাড, কিা�াম ০৫৮১-৬১৪৯৩ 
৪৫. াাামিনর াট সা�াবাাী, াাামিনর াট ০৫৯১-৬১৪৩২ 
৪৬. নীাফামারী  াসপাতাা েরাড, নীাফামারী ০৫৫১-৬১৫৬১ 
৪৭. ঠাকরগাও ঠাকরগাও ০৫৬১-৫৩৪৩২ 
৪৮. প�গা কাগিজলাপাাা, প�গা ০৫৬৮-৬১৩৫৮ 



 
 
ঘ) েজাা কায রাাল (খানা িবুাগ) : 

৪৯. খানা  ৩৩৪, েুেরবাংাা েরাড ,খানা ০৪১-৭২০৩৭৩ 
৫০. যেুা র ঝমঝমপর, যেুা র ০৪২১-৬৬৮০৬ 
৫১. কিিলা কমারগাাা, কিিলা ০৭১-৬১৯৭৪ 
৫২. বিরুাা কাউিনলা, বিরুাা ০৪৩১-২১৭৩৫১৩ 
৫৩. পটলািাাী মাঝ�াম, পটলািাাী ০৪৪১-৬২১৪৮ 
৫৪. বােগর াট বাসস�া্, বােগর াট ০৪৬৮-৬২৫২১ 
৫৫. সাত�ীরা িবেনরেপাতা,  সাত�ীরা ০৪৭১-৬৩৩৬০ 
৫৬. িঝনাঃদ  িু� নগরী ুবন, িঝনাঃদ  ০৪৫১-৬২৫৫৮ 
৫৭. মাগরা ৈসলদ আতর আাী েরাড, মাগরা ০৪৮৮-৬২৩১৩ 
৫৮. চলাডাংগা কোজ েরাড, চলাডাংগা ০৭৬১-৬৩২৩৭ 
৫৯. েুাাা সকেদব, চরেনালাবাদ, েুাাা ০৪৯১-৬১৩০৮ 
৬০. বরগনা বাজার েরাড, বরগনা ০৪৪৮-৬২৫৯৩ 
৬১. ঝাাকাি ৫৮, বাে র েরাড, ঝাাকাি  ০৪৯৮-৬৩২৫০ 
৬২. িপেরাজপর পাোর াট েরাড, িপেরাজপর ০৪৬১-৬২৩৩৮  
৬৩. নাাঃা �াি�ক ুবন, নাাঃা ০৪৮১-৬২৩২৭ 
৬৪.  েমে রপর বাসস�া্ , েমে রপর ০৭৯১-৬২৪৭২ 

 
িব:�: িবিসেকর িশ� নগরীগোার েযাগােযােগর িঠকানা ও েটিােফান ন�র সংিি� েজাা কাযরাাল েেত সংসে 
করা যােব। 


