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জানাল  ও িরিজওনাল অিফেসর জ  দািয় া  কমকতা  

ও 

আিপল ক পে র তািলকা 
 

জানাল অিফেসর জ  দািয় া  কমকতােদর তািলকা: 
িমক 
নং অিফেসর নাম দািয়  া  কমকতার নাম ও 

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

১। জানাল অিফস,  
জান-১ 

মাছাঃ বাইদা খা ন 
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ৭৯১২২৫৪ 
মাবাইল : ০১৯১৪৮৯১৪৬৬ 

ই- মইল: bhbfc.zone.1@gmail.com 
 

জানাল অিফস, 
জান-১, ২ আলাওল 

এিভিনউ স র নং-
৬, উ রা মেডল 
টাউন,উ রা, ঢাকা। 
 

২। জানাল অিফস,  
জান-২ 

জনাব তাির র রহমান 
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ৯১২৮৫৩২ 
মাবাইল : ০১৭১৬-৭৪০৩৫৫ 

ই- মইল: bhbfc_zone2@yahoo.com 
 

১৯-িব/৪িস িরং রাড,  
(৩য় তলা) মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭। 

৩। জানাল অিফস,  
জান-৩ 

জনাব আ ল াহ আল মাহ দ 
িসিনয়র ি ি পাল অিফসার 

ফান : ৯৫৬১৩৮৬ 
মাবাইল : ০১৭১১-১১২০৯৯ 

ই- মইল: bhbfc.dhaka.z3@gmail.com 
 

২২, রানা প ন, 
ঢাকা। 

৪। জানাল অিফস,  
জান-৪ 

জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০২-৯০২৩১৩১ 
মাবাইল : ০১৯২৫-৫৬২৯১৭ 

ই- মইল: bhbfc_zone4@yahoo.com 

 জানাল অিফস, জান-
৪, িশকা ভবন (৫ম 
তলা), আই/১-গ, 
সকশন-২, িমর র, 

ঢাকা-১২১৬ 
৫। জানাল অিফস,  

জান-৫ 
সয়দ আ  জাফর 

িনবাহী েকৗশলী 
ফান : ৯৮৮২৫২৬ 
মাবাইল : ০১৫৫০-৬০০০৯২ 

ই- মইল: bhbfczone5@gmail.com 
 

খ-১৯৪, ইি স পেয়  
ম বা া, ঢাকা। 

৬। জানাল অিফস, 
 জান-৬, সাভার 

জনাব মীর মাঃ মখেল র রহমান 
ি ি পাল অিফসার 

ফান :৭৭৪১৯৭২(অিফস) 
মাবাইল :০১৭১২-৯৬৮৪৮৩ 

ই- মইল: zone6.bhbfc@gmail.com 
 

াট নং-১৮/িব, 
কনকড এ াপাটেম  ৫ 
স ন বািগচা, রমনা, 

ঢাকা।  
 

৭। জানাল অিফস,  
নারায়নগ  

জনাব মাহা দ পারেভজ 
আইন অিফসার 

ফান : ৭৬৪০৭৮৮ 
মাবাইল : ০১৯১২-১৫৩৯৭১ 

ই- মইল: bhbfc_narayanganj@yahoo.com  

জােবদা মি ল, ৩/১, 
িনউ চাষাড়া, 
জামতলা, 
নারারায়ণগ । 

৮। জানাল অিফস,  
চ াম 

সয়দ িগয়াস উি ন,  
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ০৩১-৭১৫৬৩৮ 
মাবাইল : ০১৮১৯-৬১০১৫২ 

ই- মইল : bhbfc.chittagong@gmail.com 
 

১/িড, আ াবাদ বা/এ, 
চ াম 

৯। জানাল অিফস,  
লনা 

জনাব মাঃ ইিলয়াস উি ন মাল া 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৪১-৭২৫৫৯১ 
মাবাইল : ০১৭১৮১০৩২৪৩ 

ই- মইল : bhbfc.khulnaz9@gmail.com 
 

১০৪৬/১, খান-এ-স র 
রাড, লনা। 

১০। জানাল অিফস,  
রাজশাহী 

 মাসাঃ শামীম আরা 
সহকারী মহা ব াপক 

ফান : ০৭২১-৭৭২৪৪২ 
মাবাইল : ০১৭২৬-৭২৬২৮৬ 

ই- মইল : bhbfc_rajshahi@yahoo.com 
 

িমঞাপাড়া, সােহব 
বাজার, ঘাড়ামারা, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

১১। জানাল অিফস,  
বিরশাল 

জনাব মাঃ আল আমীন 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৪৩১-৬৪৬৭২ 
মাবাইল : ০১৫৫২-৩৮৮৭৮২ 

ই- মইল : bhbfc_barisal@yahoo.com 
 

৫৬ কলাবাগান, আিমর 
র লন, আেলকা া, 

বিরশাল। 
 

১২। জানাল অিফস,  
িসেলট 

জনাব মাঃ রায়হান আলম িহন 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৮২১-৭১৬২৭১ 
মাবাইল : ০১৯১২-১৮০৭৯৯ 

ই- মইল: bhbfc.sylhet@gmail.com 
 

িবহ -২২িব, 
কাজী লা, িসেলট 

১৩। জানাল অিফস, 
ময়মনিসংহ 

জনাব এ. .এম আ ল মা ান 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৯১-৬২৯৩৬ 
মাবাইল : ০১৫৫৮-৪০৪৫৮৫ 

ই- মইল: bhbfc_mymensingh@yahoo.com 
 

৮ন য় ল 
রাড, ময়মনিসংহ। 

১৪। জানাল অিফস,  
রং র 

জনাব সািববর আেনায়ার 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৫২১-৬৩১০৬ 
মাবাইল : ০১৭১৬-০১৫২৭৮ 

ই- মইল : bhbfc_rangpur@yahoo.com 

১০, করানীপাড়া, 
রং র। 
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জানাল অিফেসর জ  িবক  দািয় া  কমকতােদর তািলকা: 
 

িমক 
নং 

অিফেসর নাম 
দািয়  া  কমকতার নাম ও 

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

১। জানাল অিফস, 
 জান-১ 

জনাব মাঃ কামাল হােসন 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ৭৯১২২৫৪ 
মাবাইল : ০১৭৩৩৯৯২০২৭ 

ই- মইল: bhbfc.zone.1@gmail.com 

জানাল অিফস, জান-১, 
২ আলাওল এিভিনউ 
স র নং-৬, উ রা 

মেডল টাউন,উ রা, 
ঢাকা। 
 

২। জানাল অিফস,  
জান-২ 

জনাব কাজী আ  হািনফ 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ৯১২৮৫৩২ 
মাবাইল : ০১৭১২-২২৪৪৬৩ 

ই- মইল: bhbfc_zone2@yahoo.com 

১৯-িব/৪িস িরং রাড,  
 (৩য় তলা) মাহা দ র,  
ঢাকা-১২০৭। 

৩। জানাল অিফস,  
জান-৩ 

জনাব মাঃ রিকব দাজা আক  
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ৯৫৬১৩৮৬ 
মাবাইল : ০১৫৩৪-৪০১৩২৫ 

ই- মইল: bhbfc.dhaka.z3@gmail.com 

২২, রানা প ন, ঢাকা। 

৪। জানাল অিফস,  
জান-৪ 

হািসনা বগম 
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ০২-৯০০৬৬৬৮ 
মাবাইল : ০১৭১৬-৪০৪০২৪ 

ই- মইল: bhbfc_zone4@yahoo.com 

 জানাল অিফস, জান-
৪, িশকা ভবন (৫ম 
তলা), আই/১-গ, 
সকশন-২, িমর র, 

ঢাকা-১২১৬ 

৫। জানাল অিফস,  
জান-৫ 

জনাব আ  জাফর  
িনবাহী েকৗশলী 

ফান : ৯৮৮২৫২৬ 
মাবাইল : ০১৭১২-৫৫৭৮৪১ 

ই- মইল: bhbfczone5@gmail.com 

খ-১৯৪, ইি স পেয়  
ম বা া, ঢাকা। 

৬। জানাল অিফস,  
জান-৬, সাভার 

জনাব মাঃ মাহ ল বাশার 
সহকারী েকৗশলী 

ফান : ৮১৩০৫১৯ (বাসা)  
মাবাইল : ০১৭১১-২৩১৬০৯ 

ই- মইল: basherhbfc@gmail.com 

বাসা- ২৩/এ (৫ম তলা), 
রাড-১১, ক-খ,িপ.িস. 

কালচার হাউিজং 
সাসাই  শেখরেটক, 
মাঃ র ঢাকা।  

৭। জানাল অিফস,  
নারায়নগ  

জনাব মাঃ র ল আিমন 
অিফসার 

ফান : ৭৬৪০৭৮৮ 
মাবাইল : ০১৯১৪৯৮০৫৯০ 

ই- মইল: bhbfc_narayanganj@yahoo.com  

জােবদা মি ল, ৩/১, 
িনউ চাষাড়া, জামতলা, 
নারায়ণগ । 

৮। জানাল অিফস,  
চ াম 

জনাব মাঃ শাম ল আলম 
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ০৩১-৭১৫৬৩৮ 
মাবাইল : ০১৭১২-১৩৭৫১২ 

ই- মইল : bhbfc.chittagong@gmail.com 

১/িড, আ াবাদ বা/এ, 
চ াম 

৯। জানাল অিফস, 
 লনা 

জনাব ভাষ চ  পাল 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৪১-৭২৫৫৯১ 
মাবাইল : ০১৭১৬-৫৮১৭৭১ 

ই- মইল : bhbfc.khulnaz9@gmail.com 

১০৪৬/১, খান-এ-স র 
রাড, লনা। 

১০। জানাল অিফস, 
রাজশাহী 

জনাব মাঃ আ র রহমান 
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ০৭২১-৭৭২৪৪২ 
মাবাইল : ০১৭৫২-৭৯৪০৬৭ 

ই- মইল : bhbfc_rajshahi@yahoo.com 

িমঞাপাড়া, সােহব 
বাজার, ঘাড়ামারা, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

১১। জানাল অিফস, 
 বিরশাল 

জনাব আিশস ম ল               
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৪৩১-৬৪৬৭২ 
মাবাইল : ০১৭১৮-৪৫২৯৪৪ 

ই- মইল : bhbfc_barisal@yahoo.com 

৫৬ কলাবাগান, আিমর 
র লন, আেলকা া, 

বিরশাল। 
১২। জানাল অিফস,  

িসেলট 
জনাব মাঃ আ ল কাহার 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৮২১-৭১৬২৭১ 
মাবাইল : ০১৮১৯-৬৫০৮১১ 

ই- মইল: bhbfc.sylhet@gmail.com 

িবহ -২২িব, কাজী লা, 
িসেলট 
 
 

১৩। জানাল অিফস, 
ময়মনিসংহ 

জনাব খ কার মাঃ আ  তােহর 
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ০৯১-৬৩৮৬৭ 
মাবাইল : ০১৭১২-৮০৩৪০০ 

ই- মইল: bhbfc_mymensingh@yahoo.com 

৮ন য় ল রাড, 
ময়মনিসংহ। 

১৪। জানাল অিফস,  
রং র 

জনাব গালাম রাববানী 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৫২১-৬৩১০৬ 
মাবাইল : ০১৭১৯-৭৯১২৫২ 

ই- মইল : bhbfc_rangpur@yahoo.com 

১০, করানীপাড়া, রং র। 
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জানাল অিফেসর জ  আিপল ক প : 

 
িমক 
নং অিফেসর নাম 

দািয়  া  কমকতার নাম ও 
পদবী  ফান, মাবাইল, ফ া , ই- মইল  যাগােযােগর কানা 

১। জানাল অিফস, 
 জান-১ 

জনাব মাঃ নাজ ল হােসন 
জানাল ােনজার 

ফান : ৫৮৯৫৭৫৩৬  
মাবাইল : ০১৯৭৩৪৯২৮৭৯ 

ই- মইল: bhbfc.zone.1@gmail.com 

জানাল অিফস, 
জান-১, ২ আলাওল 

এিভিনউ স র নং-
৬, উ রা মেডল 
টাউন,উ রা, ঢাকা। 

২। জানাল অিফস, 
 জান-২ 

জনাব মাঃ জসীম উ ীন 
উপ-মহা ব াপক 
( জানাল ােনজার) 

ফান : ৯১৪৬১২০ 
মাবাইল : ০১৭১১-৪৬১৮১১ 

ই- মইল: bhbfc_zone2@yahoo.com 

১৯-িব/৪িস িরং রাড,   
(৩য় তলা) 
মাহা দ র, 

 ঢাকা-১২০৭। 
৩। জানাল অিফস,  

জান-৩ 
জনাব অর ন মার চৗ রী 
জানাল ােনজার 

(িডিজএম) 

ফান : ৯৫৬১৩৮৬ 
মাবাইল : ০১৫৫২-৪২৩১৩৬ 

ই- মইল: bhbfc.dhaka.z3@gmail.com 

২২, রানা প ন, 
ঢাকা। 

৪। জানাল অিফস, 
 জান-৪ 

পারভীন আকতার 
জানাল ােনজার 

(িডিজএম) 

ফান : ০২-৩০০১০৯০ 
মাবাইল : ০১৭১৫-৮৩২৭৫৬ 

ই- মইল:bhbfc_zone4@yahoo.com 

 জানাল অিফস, 
জান-, িশকা ভবন 

(৫ম তলা), আই/১-গ, 
সকশন-২, িমর র, 

ঢাকা-১২১৬ 
৫। জানাল অিফস,  

জান-৫ 
জনাব আশরা ামান খান 
জানাল ােনজার 

 

ফান : ৯৮৮২৫২৬ 
মাবাইল : ০১৮১৩-০১০২০৩ 

ই- মইল: bhbfczone5@gmail.com 

খ-১৯৪, ইি স পেয়  
ম বা া, ঢাকা। 

৬। জানাল অিফস,   
জান-৬, সাভার 

জনাব অিনল িবকাশ চাকমা 
জানাল ােনজার 

ফান : ৭৭৪১৮৭৩(অিফস) 
মাবাইল : ০১৫৫৬-৩৮২২৭৭ 

ই- মইল: bikas66505@gmail.com 

বাড়ী- ৩, রাড-৫িস, 
স র-১১, উ রা, 

ঢাকা-১২৩০।  
৭। জানাল অিফস,  

নারায়নগ  
জনাব মাঃ আব ল জববার 
িসিনয়র ি ি পাল অিফসার 

ফান : ৭৬৪০৭৮৮ 
মাবাইল : ০১৭১১০০৫৭৭০ 

ই- মইল: bhbfc_narayanganj@yahoo.com  

জােবদা মি ল, ৩/১, 
িনউ চাষাড়া, 
জামতলা, 
নারায়ণগ । 

৮। জানাল অিফস,  
চ াম 

জনাব এ.িব.এম মিহউি ন, 
জানাল ােনজার 

ফান : ০৩১-৭১৫৬৩৮ 
মাবাইল : ০১৭২০-১৪৭৮৯৬ 

ই- মইল : bhbfc.chittagong@gmail.com 

১/িড, আ াবাদ বা/এ, 
চ াম 

৯। জানাল অিফস, 
 লনা 

জনাব মাঃ শিহ ামান 
জানাল ােনজার 

ফানঃ ০৪১-৭২৪০১৩ 
মাবাইলঃ ০১৭১১৮৫৬৬০৩ 

ই- মইলঃ 
bhbfc.khulnaz9@gmail.com 

১০৪৬/১, খান-এ-স র 
রাড, লনা। 

১০। জানাল অিফস, 
রাজশাহী 

জনাব মীর মাফা ল হােসন 
জানাল ােনজার 

ফানঃ ০৭২১-৭৭২৫৩৫ 
মাবাইলঃ ০১৫৫২-৩২৯৯৬১ 

ই- মইলঃ bhbfc_rajshahi@yahoo.com 

িমঞাপাড়া, সােহব 
বাজার, ঘাড়ামারা, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

১১। জানাল অিফস, 
বিরশাল 

জনাব এম এম জািমল আহ দ 
িসিনয়র ি ি পাল অিফসার  
( জানাল ােনজার) 

ফান : ০৪৩১-৬৪৬৭২ 
মাবাইল : ০১৭১৬-৫৬১৩৭৯  

ই- মইল : bhbfc_barisal@yahoo.com 

৫৬ কলাবাগান, 
আিমর র লন, 
আেলকা া, বিরশাল। 

১২। জানাল অিফস, িসেলট জনাব দীপংকর রায় 
জানাল ােনজার 

(সহকারী মহা ব াপক) 

ফান : ০৮২১-৭১৬২৭১ 
মাবাইল : ০১৭১১৪৬৮৫১৯ 

ই- মইল: bhbfc.sylhet@gmail.com 

িবহ -২২িব, 
কাজী লা, িসেলট 

১৩। জানাল অিফস, 
ময়মনিসংহ 

জনাব মাঃ তাফােয়ল আহেমদ 
জানাল ােনজার 

ফান : ০৯১-৬৭০৫৪ 
মাবাইল : ০১৫৫২-৩৯৫০৬৬ 

ই- মইল: bhbfc_mymensingh@yahoo.com 

৮ন য় ল 
রাড, ময়মনিসংহ। 

১৪। জানাল অিফস, রং র জনাব হা দ আ ল বারী 
জানাল ােনজার 

ফানঃ ০৫২১-৬৩১০৬ 
মাবাইলঃ ০১৭১২-৬০২১১৮ 

ই- মইলঃ bhbfc_rangpur@yahoo.com 

১০, করানীপাড়া, 
রং র। 
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িরিজওনাল অিফেসর জ  দািয় া  কমকতােদর তািলকা: 
 

িমক 
নং 

অিফেসর নাম 
দািয়  া  কমকতার নাম ও 

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

১। িরিজওনাল 
অিফস, ফিরদ র 

সক আ ল মাতােলব 
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ০৬৩১-৬২৫৩৮ 
মাবাইল : ০১৭১৮-১৩৭৮৭৮ 

ই- মইল: hbfc.faridpur@gmail.com 

৩০/৪, অি কা রাড, 
িঝল লী, ফিরদ র 

২। িরিজওনাল 
অিফস, 
জামাল র 

জনাব মাঃ জালাল উি ন খান 
সহকারী েকৗশলী 

ফান : ০৯৮১-৬৩৬৩৪ 
মাবাইল : ০১৬৭৮-১২৩০০২ 

ই- মইল: bhbfc_jamalpur@yahoo.com 

িরিজওনাল অিফস, 
আমলাপাড়া, জামাল র 

৩। িরিজওনাল 
অিফস, টা াইল 

জনাব আওলাদ হাসাইন 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৯২১-৬৩৫৩৯ 
মাবাইল : ০১৭২৪-৬৬০১৮৮ 

ই- মইল: bhbfc_tangail@yahoo.com 

জলা সদর রাড, আ র 
টা র পাড়া, টা াইল। 

৪। িরিজওনাল 
অিফস, 
িকেশারগ  

 া ামলী সাহা 
 িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৯৪১-৬১৯৩৩ 
মাবাইল : ০১৭১৬-০২৩০২৫ 

ই- মইল:bhbfc_kishoreganj@Yahoo.com 

১২৩৬/২,গাইটাল, 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ । 

৫। িরিজওনাল 
অিফস, 
গাপালগ  

জনাব কাজী ই াহীম হােসন 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০২-৬৬৮১৪৮৩ 
মাবাইল : ০১৯৩১৫৩৪২১০ 

ই- মইল: bhbfc_gopalganj@yahoo.com 

৪৯৭,িশ বন, 

গাপালগ । 

৬। িরিজওনাল 
অিফস, িমল া 

জনাব মাঃ ইউ ছ ম মদার 
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ০৮১-৭৬০৩৪ 
মাবাইল :  ০১৮৩০-০৩৫৮৩৬ 

ই- মইল : bhbfc_comilla@yahoo.com 

চৗ রী প াজা-১(২য় 
তলা) িলশ লাইন মাড়, 

িম া। 
৭। িরিজওনাল 

অিফস, 
নায়াখালী 

জনাব হায়াত মাহা দ 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৩২১৬১৬৪৪ 
মাবাইল : ০১৯১১-২০০৩১৭ 

ই- মইল: bhbfc_noakhali@yahoo.com 

িরিজওনাল অিফস, 
নায়াখালী, ১১৭৩, পি ম 

সাহা র, স াল রাড, 
সদর 

৮। িরিজওনাল 
অিফস, 
রা ামা  

জনাব হােসন মাহা দ িলটন 
অিফসার 

ফান : ০৩৫১৬২১২৩ 
মাবাইল :  ০১৮১৯৩৩২৪৮৩ 

ই- মইল: bhbfc_rangamati@yahoo.com 

স াব ভবন, 
িরজাভবাজার, 
রাংগামা ।  

৯। িরিজওনাল 
অিফস, ি য়া 

 জনাব বনমালী িব াস 
িসিনয়র অিফসার।  

ফান : ০৭১-৬২১৬৬ 
মাবাইল :  ০১৭১৫-৪৮৮০৩৭ 

ই- মইল : bhbfc_kushtia@yahoo.com 

১৭, আর.িস.আর.িস. 
ীট, কাটপাড়া, ি য়া।  

১০। িরিজওনাল 
অিফস, যেশার 

জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম 
অিফসার 

ফান : ০৪২১-৬৩৩৮৫ 
মাবাইল :  ০১৭১৭-২৪৯৫৯৮ 

ই- মইল : bhbfc.jessore@gmail.com 

৪/িব, িপয়ারী মাহন 
রাড, বজপাড়া, যেশার। 

১১। িরিজওনাল 
অিফস, ব ড়া 

জনাব মাঃ আ স সা ার 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৫১-৬৬৭৩৫ 
মাবাইল :  ০১১৯৭-১১০৩৮০ 

ই- মইল : bhbfc_bogra@yahoo.co 

িতনমাথা রলেগট, রান 
ব ড়া, সারা াজা, (৪থ 
তলা) ব ড়া। 

১২। িরিজওনাল 
অিফস, পাবনা 

জনাব মাঃ শাম ামান 
অিফসার 

ফান : ০৭৩১-৬৬১১৫ 
মাবাইল : ০১৭১০-৩৫৯৫১০ 

ই- মইল: bhbfcpabna@gmail.com 

নীহার মি ল এ, হািমদ 
রাড 

পাবনা। 
১৩। িরিজওনাল 

অিফস, 
িদনাজ র 

জনাব মাঃ মা ল ইসলাম 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৫৩১-৬৩২৮১ 
মাবাইল : ০১৭১৪৩০৬৭২০ 

ই- মইল : bhbfc_dinajpur@yahoo.com 

‘‘অ র ’’ 
পি ম বা য়াডা া, 
 (অ  হােফেজর মােড়র 

েব), িদনাজ র 
১৪। িরিজওনাল 

অিফস, ম ল 
জনাব ইমন ধর 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৮৬২৬-৭২০০৯ 
মাবাইল : ০১৭১৭-১২৯১৫১ 

ই- মইল: bhbfc.srimangal@gmail.com 

লবাড়ী রাড 
পি ম ভাড়াউড়া, 

ম ল। 
১৫। িরিজওনাল 

অিফস, 
িসরাজগ  

জনাব মাঃ আসা ামান  
আইন অিফসার 

ফান : ০৭৫১-৬৪৬১৫ 
মাবাইল : ০১৯১২-৫৬৮৪০১ 

ই- মইল : bhbfcsirajgonj@gmail.com  

হাজী আহ দ আলী 
সড়ক, মা ম র, 
িসরাজগ । 
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িরিজওনাল অিফেসর জ  িবক  দািয় া  কমকতােদর তািলকা: 
 

িম
ক নং অিফেসর নাম দািয়  া  কমকতার নাম ও পদবী  ফান, মাবাইল, ফ া , ই- মইল  যাগােযােগর কানা 

১। িরিজওনাল 
অিফস, 
ফিরদ র 

জনাব মাঃ শহী ল ইসলাম 
অিফসার 

ফান : ০৬৩১-৬২৫৩৮ 
মাবাইল : ০১৭১৯-৩৬৫৩৩৩ 

ই- মইল: hbfc.faridpur@gmail.com 

জানাল অিফস, জান-
১, ২ আলাওল এিভিনউ 
স র নং-৬, উ রা 

মেডল টাউন,উ রা, 
ঢাকা। 

২। িরিজওনাল 
অিফস, 
জামাল র 

জনাব মাঃ এনা ল হক 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০১৭১১-৩২৯৯৯২১ 
মাবাইল : ০১৭১৯-৪৪১২৭০ 

ই- মইল: bhbfc_jamalpur@yahoo.com 

িরিজওনাল অিফস, 
আমলাপাড়া, জামাল র 

৩। িরিজওনাল 
অিফস, টা াইল 

জনাব ওয়ািহদ আহেমদ 
আইন অিফসার 

ফান : ০৯২১-৬৩৫৩৯ 
মাবাইল : ০১৭১৫-৭৩০০২১ 

ই- মইল: bhbfc_tangail@yahoo.com 

জলা সদর রাড, 
আ র টা র পাড়া, 
টা াইল। 

৪। িরিজওনাল 
অিফস, 
িকেশারগ  

 জনাব মাঃ শহী ল হক 
 উপ-সহকারী েকৗশলী 

ফান : ০৯৪-১৬১৯৩৩ 
মাবাইল :  ০১৭১৫২৯৯৯৭৮ 

ইেমইল : bhbfc_kishoreganj@Yahoo.com 

১২৩৬/২,গাইটাল,িক
শারগ  

সদর,িকেশারগ । 
৫। িরিজওনাল 

অিফস, 
গাপালগ  

জনাব এস,এম এহেতশা ল আনাম 
অিফসার 

ফান : ০২-৬৬৮১৪৮৩ 
মাবাইল : ০১৭২৩৩২৩৩৬৩৯ 

ই- মইল: bhbfc_gopalganj@yahoo.com 

৪৯৭, িশ বন, 
গাপালগ । 

৬। িরিজওনাল 
অিফস, িমল া 

জনাব মাঃ এখলা র রহমান 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৮১-৭৬০৩৪ 
মাবাইল :  ০১৮৩০-০৩৫৮৩৬ 

ই- মইল : bhbfc_comilla@yahoo.com 

চৗ রী াজা-১ (২য় 
তলা) িলশ লাইন 
মাড়, িম া। 

৭। িরিজওনাল 
অিফস, 
নায়াখালী 

জনাব মাহ র রহমান 
অিফসার 

ফান : ০৩২১৬১৬৪৪ 
মাবাইল : ০১৯১২-৭২২৩৭৭ 

ই- মইল: bhbfc_noakhali@yahoo.com 

িরিজওনাল অিফস, 
নায়াখালী, ১১৭৩, 

পি ম সাহা র, 
স াল রাড, সদর 

৮। িরিজওনাল 
অিফস, 
রা ামা  

জনাব মাহা দ গালাম মাস ফা 
পারভাইজার 

ফান : ০৩৫১৬২১২৩ 
মাবাইল :  ০১৭১৭১৬৪১৫৪ 

ই- মইল: bhbfc_rangamati@yahoo.com 

স াব ভবন, 
িরজাভবাজার, 
রাংগামা ।  

৯। িরিজওনাল 
অিফস, ি য়া 

জনাব মাঃ মেহিদ হাসান 
আইন অিফসার 

ফান : ০৭১-৬২১৬৬ 
মাবাইল :  ০১৮৩৪-৭৭১৭৭৬ 

ই- মইল : bhbfc_kushtia@yahoo.com 

১৭, আর.িস.আর.িস. 
ীট, কাটপাড়া, 
ি য়া।  

১০। িরিজওনাল 
অিফস, যেশার 

জনাব মাঃ তািরক িসি ক 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৪২১-৬৩৩৮৫ 
মাবাইল : ০১৯১৬-১২৭৩০১ 

ই- মইল : bhbfc.jessore@gmail.com 

৪/িব, িপয়ারী মাহন 
রাড, বজপাড়া, 

যেশার 
১১। িরিজওনাল 

অিফস, ব ড়া 
জনাব মাঃ আ  হাসান 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৫১-৬৬৭৩৫ 
মাবাইল : ০১৭১৮-৬২৭৪৩৪ 

ই- মইল : bhbfc_bogra@yahoo.com 

িতনমাথা রলেগট, 
রান ব ড়া, সারা 
াজা, (৪থ তলা) 

ব ড়া। 
১২। িরিজওনাল 

অিফস, পাবনা 
জনাব মাঃ খায়র ল আলম 
উপ-সহকারী েকৗশলী 
 

ফান : ০৭৩১-৬৬১১৫ 
মাবাইল : ০১৭১৬-২১২৬৬৭ 

ই- মইল: bhbfcpabna@gmail.com 

নীহার মি ল 
এ, হািমদ রাড 
পাবনা। 

১৩। িরিজওনাল 
অিফস, 
িদনাজ র 

জনাব মন মার সরকার 
আইন অিফসার 

ফান : ০৫৩১-৬৩২৮১ 
মাবাইল : ০১৭১২-১৮৭৬৬২ 

ই- মইল : bhbfc_dinajpur@yahoo.com 

‘‘অ র ’’ 
পি ম বা য়াডা া, 
 (অ  হােফেজর 
মােড়র েব), 

িদনাজ র 
১৪। িরিজওনাল 

অিফস, ম ল 
িমেসস ফারজানা হােসন 
আইন অিফসার 

ফান : ০৮৬২৬-৭২০০৯ 
মাবাইল : ০১৭৬০-২২৮১৩৩ 

ই- মইল: bhbfc.srimangal@gmail.com 

লবাড়ী রাড 
পি ম ভাড়াউড়া 

ম ল। 
১৫। িরিজওনাল 

অিফস, 
িসরাজগ  

জনাব িব ৎ মার ামািণক 
িসিনয়র অিফসার 

ফান : ০৭৫১-৬৪৬১৫ 
মাবাইল : ০১৯১২-৫৬৮৪০১ 

ই- মইল : bhbfcsirajgonj@gmail.com  

হাজী আহ দ আলী 
সড়ক, মা ম র, 
িসরাজগ । 
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িরিজওনাল অিফেসর জ  ক পে র তািলকা: 
 

িম
ক নং 

অিফেসর নাম দািয়  া  কমকতার নাম ও 
পদবী 

 ফান, মাবাইল, ফ া , ই- মইল  যাগােযােগর কানা 

১। িরিজওনাল 
অিফস, 
ফিরদ র 

জনাব মাঃ আ  দাউদ 
িরিজওনাল ােনজার 

ফান : ০৬৩১-৬২৫৩৮ 
মাবাইল : ০১৭৩১-৮৫৪৫৮৫ 

ই- মইল: hbfc.faridpur@gmail.com 

৩০/৪, অি কা রাড, 
িঝল লী, ফিরদ র 

২। িরিজওনাল 
অিফস, 
জামাল র 

জনাব মাঃ সািদ র রহমান 
ি ি পাল অিফসার 

ফান : ০১৭১১-৩২৯৯৯২১ 
মাবাইল : ০১৭১১-৯৭৮৪৬৫ 

ই- মইল: bhbfc_jamalpur@yahoo.com 

িরিজওনাল অিফস, 
আমলাপাড়া, 
জামাল র 

৩। িরিজওনাল 
অিফস, 
টা াইল 

জনাব আন  মার ঘাষ 
িরিজওনাল ােনজার 

ফান : ০৯২১-৬৩৫৩৯ 
মাবাইল : ০১৭১০-৮২৯৩১২ 

ই- মইল: bhbfc_tangail@yahoo.com 

জলা সদর রাড, 
আ র টা র পাড়া, 
টা াইল। 

৪। িরিজওনাল 
অিফস, 
িকেশারগ  

জনাব মাঃ র ল আিমন 
িরিজওনাল ােনজার 

ফানঃ ০৯৪-১৬১৯৩৩ 
মাবাইলঃ  ০১৭১৮১৬৩১৩১ 

ইেমইলঃbhbfc_kishoreganj@Yahoo.com 

১২৩৬/২,গাইটাল,িক
শারগ  

সদর,িকেশারগ । 
৫। িরিজওনাল 

অিফস, 
গাপালগ  

জনাব মাঃ র ামান চৗ রী 
িরিজওনাল ােনজার 

ফান : ০২-৬৬৮১৪৮৩ 
মাবাইল : ০১৮১৭-০০৮৪০১ 

ই- মইল: bhbfc_gopalganj@yahoo.com 

৪৯৭,িশ বন, 

গাপালগ । 

৬। িরিজওনাল 
অিফস, 

িমল া 

জনাব মাঃ জােভদ ইকবাল 
িরিজওনাল ােনজার 

ফানঃ ০৮১-৭৬০৩৪ 
মাবাইলঃ  ০১৬৭৫-৪১৮৬৫ 

ই- মইলঃ bhbfc_comilla@yahoo.com 

চৗ রী াজা-১(২য় 
তলা) িলশ লাইন 
মাড়, িম া। 

 

৭। িরিজওনাল 
অিফস, 
নায়াখালী 

জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম জমাদার 
িরিজওনাল ােনজার 

ফান : ০৩২১৬১৬৪৪ 
মাবাইল : ০১৭২০-৬২৪১৫০ 

ই- মইল: bhbfc_noakhali@yahoo.com 

িরিজওনাল অিফস, 
নায়াখালী, ১১৭৩, 

পি ম সাহা র, 
স াল রাড, সদর 

৮। িরিজওনাল 
অিফস, 
রা ামা  

জনাব দা ল কািম  ন ী 
িরিজওনাল ােনজার 

ফানঃ ০৩৫১৬২১২৩ 
মাবাইলঃ  ০১৭১৫-০০১৭৩৬ 

ই- মইল: bhbfc_rangamati@yahoo.com 

স াব ভবন, 
িরজাভবাজার, 
রাংগামা ।  

৯। িরিজওনাল 
অিফস, ি য়া 

জনাব লতান মাহ দ 
িরিজওনাল ােনজার 

ফানঃ ০৭১-৬২১৬৬ 
মাবাইলঃ  ০১৭১১-৯৪২৫৫৯ 

ই- মইলঃ bhbfc_kushtia@yahoo.com 

১৭, আর.িস.আর.িস. 
ীট, কাটপাড়া, 
ি য়া।  

১০। িরিজওনাল 
অিফস, যেশার 

লয় ভ াচা  
িরিজওনাল ােনজার 

ফানঃ ০৪২১-৬৩৩৮৫ 
মাবাইলঃ  ০১৭১৫-০০৩৯৩৬ 

ই- মইলঃ bhbfc.jessore@gmail.com 

৪/িব, িপয়ারী মাহন 
রাড, বজপাড়া, 

যেশার 
১১। িরিজওনাল 

অিফস, ব ড়া 
জনাব মাঃ ছােনায়ার ল ইসলাম 
িরিজওনাল ােনজার 

ফানঃ ০৫১-৬৬৭৩৫ 
মাবাইলঃ  ০১৭১৬-৮৭২৬৩৮ 

ই- মইলঃ bhbfc_bogra@yahoo.com 

িতনমাথা রলেগট, 
রান ব ড়া, সারা 
াজা, (৪থ তলা) 

ব ড়া। 
১২। িরিজওনাল 

অিফস, পাবনা 
জনাব মাহা দ আলী িজ াহ 
িরিজওনাল ােনজার 

ফান : ০৭৩১-৬৬১১৫ 
মাবাইল : ০১৫৫৮-৭৮১০৬৫ 

ই- মইল: bhbfcpabna@gmail.com 

নীহার মি ল 
এ, হািমদ রাড 
পাবনা। 

১৩। িরিজওনাল 
অিফস, 
িদনাজ র 

জনাব মাঃ আ ল হােসন 
িরিজওনাল ােনজার 

ফানঃ ০৫৩১-৬৩২৮১ 
মাবাইলঃ ০১৭৪৫-০০৩১৪১ 

ই- মইলঃ bhbfc_dinajpur@yahoo.com 

‘‘অ র ’’ 
পি ম বা য়াডা া, 
 (অ  হােফেজর 
মােড়র েব), 

িদনাজ র 

১৪। িরিজওনাল 
অিফস, 

ম ল 

জনাব মাঃ ইউ ফ সালাহউি ন 
িরিজওনাল ােনজার 

ফান : ০৮৬২৬-৭২০০৯ 
মাবাইল : ০১৯২৪-০৩২৯৮০ 

ই- মইল: bhbfc.srimangal@gmail.com 

লবাড়ী রাড 
পি ম ভাড়াউড়া 

ম ল। 
 

১৫। িরিজওনাল 
অিফস, 
িসরাজগ  

জনাব িস,এম, র ম 
িরিজওনাল ােনজার 

ফান : ০৭৫১-৬৪৬১৫ 
মাবাইল : ০১৮৩৩-৬১৫২৫৫ 

ই- মইল : bhbfcsirajgonj@gmail.com  

হাজী আহ দ আলী 
সড়ক, মা ম র, 
িসরাজগ । 

 


