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 কর্ েসংস্থাি ব্াংক 

        (রাষ্ট্র র্ানলকািাধীি একটি আনথ েক প্রনতষ্ঠাি) 

[[[ 

       ব্িস্থাপিা পনরচালক এর প্রকায়াড 

           কর্ েসংস্থাি ব্াংক তথ্য প্রকাশ নির্দ েনশকা-২০১৯ 

১.১ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর পটভূনর্ ও সাংগঠনিক কাঠার্র্া: প্রদর্শর প্রিকার নির্শষ কর্র প্রিকার যুির্দর কর্ েসংস্থার্ির 

র্াধ্যর্র্ অথ েনিনতক উন্নয়ি কর্ েকর্ে সম্পৃক্ত করার লর্যে (Vision) ‘কর্ েসংস্থাি ব্াংক আইি, ১৯৯৮‘ (১৯৯৮ 

সর্ির ৭ িং আইি) এর যর্তা ির্ল কর্ েসংস্থাি ব্াংক প্রনতনষ্ঠত েয়। আর এ নিশর্ি প্রপৌছার্িার লর্যে প্রর্ সকল 

নর্শি (Mission)  িািিায়ি করা ের্ে তার র্র্ধ্য অন্যতর্ ের্ে- সেজ শর্তে ও স্বল্প সূর্দ ঋণ প্রদাি কর্র প্রিকার 

যুির্দর আত্মকর্ েসংস্থাি সৃনষ্ট কর্র জাতীয় উন্নয়র্ি ভূনর্কা রাখা। িতের্ার্ি ব্াংর্কর প্রধাি কার্ োলর্য়র ১২ টি নিিাগ, 

র্াঠ পর্ োর্য়র ০৪ টি নিিাগীয় কার্ োলয়, ০৪ টি নিিাগীয় নিরীযা কার্ োলয়, ৩৩ টি আঞ্চনলক কার্ োলয় ও তদনধিি 

২৪৬ টি শাখার র্াধ্যর্র্ কার্ েক্রর্ পনরচানলত ের্ে।  

১.২ তথ্য প্রকাশ নির্দ েনশকা প্রণয়র্ির উর্েশ্য: জাতীয় শুদ্ধাচার প্রকৌশল িািিায়র্ির লর্যে গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলার্দশ 

সরকার তথ্য অনধকার আইি-২০০৯ পাশ কর্রর্ছ। এ আইর্ির ির্ল মুলত: সরকারী-প্রিসরকারী প্রনতষ্ঠার্ির 

কার্ েক্রর্র্র স্বেতা, জিািনদনেতা, সুশাসি এিং গঠিমূলক মুক্তনচন্তার র্াধ্যর্র্ জিগর্ির জািার অনধকার প্রনতনষ্ঠত 

ের্য়র্ছ। তর্ি প্রনতষ্ঠার্ির স্বাথ ে সুর্ন্বত রাখার জন্য তথ্য প্রকার্শর সীর্া ও পদ্ধনত নিধ োনরত থাকা সর্ীনচি, অন্যথায় 

িািা রকর্ নিভ্রানন্ত সৃনষ্ট ের্ত পার্র। আইি, নিনধ ও প্রনিধাির্ালার সীর্ার র্ধ্য প্রথর্ক প্রানতষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ 

নিনিতকরর্ির লর্যে কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর নিজস্ব তথ্য প্রকাশ নির্দ েনশকা থাকা প্রর্য়াজি। কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর 

তথ্য জিগর্ির কার্ছ উন্মুক্ত ের্ল ব্াংর্কর কার্ েক্রর্ সম্পর্কে জিগর্ির স্বে ধারণা ততরীসে সর্েে ও অনিশ্বাস দূর 

ের্ি। এর্ত প্রনতষ্ঠার্ির সুশাসি, স্বেতা এিং জিগর্ণর কার্ছ সকল কার্জর জিািনদনেতা প্রনতনষ্ঠত ের্ি। 

জিগর্ণর জন্য অিাধ তথ্যপ্রিাে নিনিত করার লর্যে প্রর্ িীনত সরকার গ্রেণ কর্রর্ছ, তার সংর্গ সংগনত প্ররর্খ 

নির্শষানয়ত সরকারী আনথ েক প্রনতষ্ঠাি নের্সর্ি কর্ েসংস্থাি ব্াংক অিাধ তথ্যপ্রিাে চচ ো নিনিত করর্ত িদ্ধপনরকর। 

এ ব্াংর্কর সকল কার্ োলয় ও শাখাসমূর্ে অিাধ তথ্য প্রিাে চচ োর প্রযর্ত্র প্রর্ি প্রকাি নিধাির্ের অিকাশ িা থার্ক 

প্রসজন্য একটি ‘তথ্য প্রকাশ নির্দ েনশকা’ প্রণয়ি আিশ্যক ির্ল র্র্ি করর্ছ কর্ েসংস্থাি ব্াংক। সুতরাং তথ্য অনধকার 

আইি ২০০৯, তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সংক্রান্ত ) নিনধর্ালা ২০০৯ ও এতদসংনিষ্ট প্রনিধাির্ালা সমূর্ের আর্লার্ক 

ও সাযুজেতা সার্পর্য এই ‘তথ্য প্রকাশ নির্দ েনশকা’ প্রণয়ি করা ের্লা।   
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১.৩ নির্দ েনশকার নশর্রািার্ : 

       এই নির্দ েনশকা ‘কর্ েসংস্থাি ব্াংক তথ্য প্রকাশ নির্দ েনশকা -২০১৯’ িার্র্ অনিনেত ের্ি। 

২ নির্দ েনশকার নিনি : 

 ২.১ প্রণয়িকারী কর্তেপয : কর্ েসংস্থাি ব্াংক। 

 ২.২ অনুর্র্াদিকারী কর্তেপয : ব্িস্থাপিা পনরচালক। 

 ২.৩ অনুর্র্াদর্ির তানরখ:    জুি ২০১৯। 

 ২.৪ িািিায়র্ির তানরখ:     জুি ২০১৯। 

 ২.৫ নির্দ েনশকার প্রর্র্াজেতা: 

  ক) এই নির্দ েনশকাটি কর্ েসংস্থাি ব্াংক এিং এর সকল কার্ োলয় ও শাখার জন্য প্রর্র্াজে ের্ি। 

  খ) এই নির্দ েনশকা িািিায়র্ির পূি ে পর্ েন্ত আনথ েক প্রনতষ্ঠাি নিিার্গর তথ্য অিমুক্তকরণ নির্দ েনশকা-

২০১৫ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর জন্য প্রর্র্াজে ির্ল গন্য ের্ি। 

 ৩. সংজ্ঞা : 

 ৩.১ ‘তথ্য’ অথ ে কর্ েসংস্থাি ব্াংক এিং এর সকল কার্ োলয় ও শাখা সমূর্ের গঠি, কাঠার্র্া ও দািনরক 

কর্ েকাে সংক্রান্ত প্রর্ প্রকাি স্মারক, িই, র্ািনচত্র, তথ্য-উপাি, লগ িই, আর্দশ, নিজ্ঞনি, দনলল, িমুিা, পত্র, 

প্রনতর্িদি, নেসাি নিিরিী, প্রকল্প প্রিাি, আর্লাকনচত্র, অনডও, নিনডও, অংনকত নচত্র, নিল্ম, ইর্লকনিক প্রনক্রয়ায় 

প্রস্তুতকৃত প্রর্র্কাি ইিস্টুর্র্ন্ট, র্ানন্ত্রকিার্ি পাঠর্র্াগ্য দনললানদ, এিং প্রিৌনতক গঠি ও তিনশষ্ট-নিনি ের্শর্ষ অন্য প্রর্ 

প্রকাি তথ্যিে িস্তু িা এর্দর প্রনতনলনপও অন্তভূ েক্ত ের্ি। 

 তর্ি শতে থার্ক প্রর্, দািনরক প্রিাটনশট িা প্রিাটনশর্টর প্রনতনলনপ এর অন্তর্ভ েক্ত ের্ি িা। 

 ৩.২ ‘দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো’ অথ ে তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীি নিযুক্ত কর্ েকতো; 

 ৩.৩  ‘নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো’ অথ ে দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর অনুপনস্থনতর্ত সংনিষ্ট দানয়ত্ব পালর্ির জন্য 

নিযুক্ত কর্ েকতো;  

 ৩.৪ ‘তথ্য প্রদাি ইউনিট’ অথ ে কর্ েসংস্থাি ব্াংক এিং এর অধীিি প্রধাি কার্ োলয়, নিিাগীয় নিরীযা 

কার্ োলয়, আঞ্চনলক কার্ োলয় ও শাখা সমূে; 

 ৩.৫ ‘আনপল কর্তেপয’ অথ ে 

 (অ) কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর প্রযর্ত্র ব্িস্থাপিা পনরচালক; 

 (আ) অন্য প্রকাি তথ্য প্রদাি ইউনির্টর প্রযর্ত্র উক্ত ইউনির্টর অব্িনেত উদ্ধেতি কার্ োলর্য়র প্রধাি; 

 (ই) শাখার প্রযর্ত্র শাখা ব্িস্থাপক। 
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 ৩.৬ ‘র্ততীয় পয’ অথ ে তথ্য প্রানির জন্য অনুর্রাধকারী িা তথ্য প্রদািকারী কর্তেপয ব্তীত অনুর্রাধকৃত 

তর্থ্যর সংর্গ জনিত অন্য প্রকাি পয; 

 ৩.৭ ‘তথ্য কনর্শি’ অথ ে তথ্য অনধকার আইি,২০০৯ এর ধারা ১১ এর অধীি প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনর্শি; 

 ৩.৮ ‘কর্ েকতো’ অথ ে কর্ েচারীও অন্তর্ভ েক্ত ের্ি; 

 ৩.৯ ‘তথ্য অনধকার’ অথ ে প্রকার্িা কর্তেপর্যর নিকট ের্ত তথ্য প্রানির অনধকার; 

 ৩.১০ ‘আর্িদি িরর্’ অথ ে তথ্য অনধকার নিনধর্ালা,২০০৯ এর তিনসর্ল নিধ োনরত আর্িদর্ির িরর্র্ট-

িরর্ ‘ক’ বুঝার্ি; 

 ৩.১১ ‘আপীল িরর্’ অথ ে তথ্য অনধকার নিনধর্ালা (তথ্য প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালা-২০০৯ তিনসর্ল 

নিধ োনরত আপীল আর্িদর্ির িরর্র্ট িরর্ ‘গ’ বুঝার্ি; 

 ৩.১২ ‘পনরনশষ্ট’ অথ ে এই নির্দ েনশকার সংর্গ সংযুক্ত পনরনশষ্ট বুঝার্ি। 

৪. তর্থ্যর ধরণ এিং ধরণ অনুসার্র তথ্য প্রকাশ ও প্রদাি পদ্ধনত : 

 কর্ েসংস্থাি ব্াংক এিং এর আওতাধীি কার্ োলয় ও শাখা সমূর্ের সমুদয় তথ্য ৩ টি প্রেিীর্ত িাগ করা ের্ি 

এিং নিধ োনরত নিধাি অনুসার্র প্রদাি, প্রচার িা প্রকাশ করা ের্ি। 

 ক. স্বপ্রর্িানদতিার্ি প্রকাশর্র্াগ্য তথ্য : 

১) এ ধরর্ির তথ্য কর্ েসংস্থাি ব্াংক এিং এর আওতাধীি কার্ োলয় ও শাখাসমূে স্বপ্রর্িানদত ের্য় প্রিাটিশর্িাড ে, 

ওর্য়ি সাইট, ব্রনশওর, মুনিত িই িা প্রনতর্িদি, নিলর্িাড ে, সাইির্িাড ে, নিকার, প্রপাষ্টার, বুকর্লট, নলির্লট, নিউজ 

প্রলটার, পনত্রকায় নিজ্ঞনির র্াধ্যর্র্ প্রচারিাসে অন্যান্য গ্রেণর্র্াগ্য র্াধ্যর্র্ প্রকাশ ও প্রচার করর্ি। 

২) এ ধরর্ণর তথ্য প্রচর্য় প্রকাি িাগনরক আর্িদি করর্ল তখি তা চানেদার নিনির্ত প্রদাির্র্াগ্য তথ্য নের্সর্ি 

নির্িনচত ের্ি এিং দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নিধ োনরত পন্থায় আর্িদিকারীর্ক তা প্রদাি করর্িি। 

৩) কর্ েসংস্থাি ব্াংক প্রনত িছর একটি িানষ েক প্রনতর্িদি প্রকাশ করর্ি।  

৪)  কর্ েসংস্থাি ব্াংক স্বপ্রর্িানদতিার্ি প্রকাশর্র্াগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করর্ি এিং এই নির্দ েনশকার 

পনরনশর্ষ্ট ও সংনিষ্ট প্রনতষ্ঠার্ির ওর্য়ি সাইর্ট তা প্রকাশ করর্ি। 

৫) প্রনত ০৬ (ছয়) র্াস অন্তর তর্থ্যর এই তানলকা োলিাগাদ করা ের্ি। 

খ. চানেদার নিনির্ত প্রদাির্র্াগ্য তথ্য : 

১) এ ধরর্ণর তথ্য প্রদার্ির প্রযর্ত্র প্রকাি িাগনরর্কর আর্িদর্ির প্রপ্রনযর্ত এই নির্দ েনশকার ১০ ও ১১ িং অনুর্ের্দর 

পদ্ধনত অনুসরি করা ের্ি। 
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২) কর্ েসংস্থাি ব্াংক স্বপ্রর্িানদতিার্ি চানেদার নিনির্ত প্রদাির্র্াগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করর্ি এিং এই 

নির্দ েনশকার পনরনশর্ষ্ট ও সংনিষ্ট প্রনতষ্ঠার্ির ওর্য়ি সাইর্ট তা প্রকাশ করর্ি। 

৩) প্রনত ০৬ (ছয়) র্াস অন্তর তর্থ্যর এই তানলকা োলিাগাদ করা ের্ি। 

  গ: প্রদাি ও প্রকাশ িাধ্যতামুলক িয়, এর্ি তথ্য : 

১) এ নির্দ েনশকার অন্যান্য অনুর্ের্দ র্াই থাকুক িা প্রকি কর্ েসংস্থাি ব্াংক নির্নাক্ত তথ্যসমূে প্রকাশ িা প্রদাি িা 

প্রচার করর্ত িাধ্য থাকর্ি িা; 

(ক) প্রকাি তথ্য প্রকার্শর ির্ল প্রকাি র্ততীয় পর্যর বুনদ্ধবৃনিক সম্পর্দর অনধকার যনতগ্রস্থ ের্ত পার্র এরুপ 

িানিনজেক িা ব্িসানয়ক অন্তনি েনেত প্রগাপিীয়তা নিষয়ক, কনপরাইট িা বুনদ্ধবৃনিক সম্পদ (Intellectual 

Property Right) সম্পনকেত তথ্য; 

(খ) প্রকাি তথ্য প্রকার্শর ির্ল প্রকাি নির্শষ ব্নক্ত নকংিা সংস্থা লািিাি িা যনতগ্রি ের্ত পার্র এর্ি তথ্য, র্থা- 

 অ) আয়কর, শুল্ক, িোট ও আিগারী আইি, িার্জট িা করোর পনরিতেি সংক্রান্ত প্রকাি আগার্ তথ্য; 

 আ) কর্ েসংস্থাি ব্াংক পনরচালিা ও তদারনক সংক্রান্ত প্রকাি আগার্ তথ্য; 

 ই) প্রকাি তথ্য প্রকার্শর ির্ল প্রকাি ব্নক্তর ব্নক্তগত জীির্ির প্রগাপিীয়তা ক্ষুন্ন ের্ত পার্র এরুপ তথ্য; 

গ) তদন্তাধীি প্রকাি নিষয় র্ার প্রকাশ তদন্ত কার্জ নিঘ্ন ঘটার্ত পার্র এরুপ তথ্য; 

ঘ) আইি অনুসার্র প্রকিল একটি নিনদ েষ্ট সর্র্য়র জন্য প্রকার্শর িাধ্যিাধকতা রর্য়র্ছ এরুপ তথ্য; 

ঙ) প্রকৌশলগত ও িানিনজেক কারর্ণ প্রগাপি রাখা িাঞ্ছিীয় এরুপ কানরগনর িা তিজ্ঞানিক গর্িষণালব্ধ প্রকাি তথ্য; 

চ) প্রকাি ক্রয় কার্ েক্রর্ সঞ্চার েওয়ার পূর্ি ে িা এ নিষর্য় নসদ্ধান্ত গ্রের্ণর পূর্ি ে সংনিষ্ট ক্রয় িা এর কার্ েক্রর্ সংক্রান্ত 

প্রকাি তথ্য; 

ছ) প্রকাি ব্নক্ত আইি িারা সংরনযত প্রগাপিীয় তথ্য; 

জ) পরীযার প্রশ্নপত্র িা পরীযায় প্রদি িম্বর সম্পনকেত আগার্ তথ্য; 

৫. তথ্য সংগ্রে, সংরযণ ও ব্িস্থাপিা: 

ক) তথ্য সংরযণ : কর্ েসংস্থাি ব্াংক তথ্য সংরযর্ির জন্য নিনরুপ পদ্ধনত অনুসরণ; 

১) িাগনরর্কর তথ্য অনধকার নিনিত করার লর্যে র্ািতীয় তর্থ্যর কোটালগ এিং ইির্ডক্স প্রস্তুত কর্র 

র্থার্থিার্ি সংরযণ করর্ি; 
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২) প্রর্তেক কর্তেপয প্রর্সকল তথ্য কনম্পউটার্র সংরযর্ির জন্য উপযুক্ত ির্ল র্র্ি করর্ি প্রস-সকল তথ্য 

যুনক্তসংগত সর্য়সীর্ার র্র্ধ্য কনম্পউটার্র সংরযণ করর্ি এিং তথ্য লার্ির সুনিধার্থ ে সর্গ্র প্রদর্শ প্রিটওয়ার্কের 

র্াধ্যর্র্ তা সরিরাে করর্ি।  

৩) তথ্য সংরযণ ও ব্িস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সংরযণ ও ব্িস্থাপিা) প্রনিধাির্ালা, ২০১০ 

অনুসরি করর্ি। 

খ) তথ্য সংগ্রে ও ব্িস্থাপিা : কর্ েসংস্থাি ব্াংক তথ্য সংগ্রে ও ব্িস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সংরযণ ও 

ব্িস্থাপিা) প্রনিধাির্ালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ি; 

গ) তর্থ্যর িাষা: ১) তর্থ্যর মুল িাষা ের্ি িাংলা। তথ্য অন্য প্রকাি িাষায় উৎপন্ন ের্য় থাকর্ল উো প্রসই িাষায় 

সংরনযত ের্ি। দািনরক প্রর্য়াজর্ি তথ্য অনুিাদ করা প্রর্র্ত পার্র। 

 ২) তথ্য প্রর্ িাষায় সংরনযত ের্ি প্রসই িাষার্তই আর্িদিকারীর্ক সরিরাে করা ের্ি। আর্িদিকারীর 

চানেদার প্রপ্রনযর্ত প্রকাি তথ্য অনুিাদ করার দানয়ত্ব কর্তেপয িেি করর্ি িা।  

ঘ) তর্থ্যর োলিাগাদকরণ: কর্ েসংস্থাি ব্াংক প্রনত ০৬ (ছয়) র্ার্স তথ্য োলিাগাদ করর্ি। 

৬. দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নির্য়াগ: 

১) তথ্য অনধকার আইি,২০০৯ এর ধারা ১০(১) অনুসার্র কর্ েসংস্থাি ব্াংর্ক একজি কর্র দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো 

নির্য়াগ করর্ত ের্ি। 

২) পরিতীর্ত কর্ েসংস্থাি ব্াংর্ক  িতুি প্রকাি শাখা িা কার্ োলয় প্রনতনষ্ঠত ের্ল তথ্য অনধকার আইি,২০০৯ এর ধারা 

১০(৩) অনুসার্র উক্ত কার্ োলয় প্রনতনষ্ঠত েওয়ার ৬০ নদর্ির র্র্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নির্য়াগ করর্ত ের্ি। 

৩) ব্িস্থাপিা পনরচালক কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর প্রধাি কার্ োলর্য়র দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নির্য়াগ করর্িি। প্রধাি 

কার্ োলর্য়র দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো আঞ্চনলক ও শাখা কার্ োলর্য় দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নির্য়াগ করর্িি। প্রর্তেক 

নির্য়াগপ্রাি কর্ েকতোর িার্, পদিী, ঠিকািা এিং প্রর্র্াজে প্রযর্ত্র িোক্স ও ই-প্রর্ইল ঠিকািা  (তথ্য কনর্শর্ির 

নিধ োনরত িরর্র্র্ট) নির্য়াগ প্রদার্ির ১৫ নদর্ির র্র্ধ্য নলনখতিার্ি তথ্য কনর্শর্ি প্রপ্ররণ করর্ত ের্ি।  

৪) তথ্য অনধকার আইি,২০০৯ এর অধীর্ি দানয়ত্ব পালর্ির প্রর্য়াজর্ি প্রকাি দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো অন্য প্রকাি 

কর্ েকতোর সোয়তা চাইর্ত পারর্িি এিং প্রকাি কর্ েকতোর কাছ প্রথর্ক এইরুপ সোয়তা চাওয়া ের্ল নতনি উক্ত 

দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর্ক প্রর্য়াজিীয় সোয়তা প্রদাি করর্ত পারর্িি। 

৫) প্রকাি দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো দানয়ত্ব পালর্ির প্রর্য়াজর্ি অন্য প্রকাি কর্ েকতোর সোয়তা চাইর্ল এিং এরুপ সোয়তা 

প্রদার্ি ব্থ েতার জন্য তথ্য অনধকার আইি,২০০৯ এর প্রকাি নিধাি লংনঘত ের্ল এই আইর্ির অধীি দায়-দানয়ত্ব 

নিধ োরর্ণর প্রযর্ত্র উক্ত অন্য কর্ েকতোও দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো ির্ল গণ্য ের্িি।  
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৬) প্রনতটি শাখা ও কার্ োলয় তার দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর িার্, পদিী, ঠিকািা এিং প্রর্র্াজে প্রযর্ত্র িোক্স ও ই-প্রর্ইল 

ঠিকািা তার কার্ োলর্য়র প্রকাশ্য স্থার্ি সের্জ দৃনষ্টর্গাচর েয় এর্ি স্থার্ি প্রদশ ের্ির ব্িস্থা করর্ি এিং ওর্য়িসাইর্ট 

প্রকাশ করর্ি।  

৭) তথ্য প্রকাশ নির্দ েনশকার পনরনশর্ষ্ট এই নির্দ েনশকা প্রর্র্াজে ের্ি এর্ি সকল কার্ োলর্য়র দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর 

িার্, পদিী, ঠিকািা এিং প্রর্র্াজে প্রযর্ত্র িোক্স ও ই-প্রর্ইল ঠিকািাসে প্রকাশ করর্ি। প্রকাি দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো 

পনরিতেি ের্ল িতুি দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর নির্য়াগ ০৫ (পাঁচ) কর্ েনদির্সর র্র্ধ্য করর্ত ের্ি এিং তানলকা কর্তেপয 

কর্তেক ওর্য়িসাইর্ট প্রকাশ করা ের্ি। 

৭. দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর দানয়ত্ব ও কর্ েপনরনধ : 

ক)  তর্থ্যর জন্য কার্রা আর্িদর্ির প্রপ্রনযর্ত দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো - 

 অ) আর্িদি প্রেণ ও তথ্য অনধকার আইি,২০০৯ নিনধ-৩ অনুসার্র আর্িদিপত্র গ্রের্ণর প্রানি স্বীকার 

করর্িি।  

 আ) অনুর্রাধকৃত তথা তথ্য অনধকার আইি,২০০৯ ধারা-৯ ও  তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সংক্রান্ত) 

নিনধর্ালা, ২০০৯ নিনধ-৪ অনুসরি করর্িি।  

 ই) তথ্য প্রদার্ি অপারগতার প্রযর্ত্র তথ্য অনধকার আইি,২০০৯ ধারা-৯(৩) ও তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি 

সংক্রান্ত) নিনধর্ালা, ২০০৯ নিনধ-৫ অনুসার্র র্থার্থিার্ি অপারগতা প্রকাশ করর্িি। অপারগতার কারণ তথ্য 

অনধকার আইি , ২০০৯ এর সার্থ সার্ঞ্জস্যতাপূি ে ের্ত ের্ি।  

 ঈ) প্রকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর নিকট সরিরার্ের জন্য র্জুদ থাকর্ল নতনি তথ্য অনধকার 

আইি , ২০০৯ ধারা-৯(৬)(৭) ও তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালা,২০০৯ নিনধ -৮ অনুসার্র উক্ত তর্থ্যর 

যুনক্ত সংগত মূল্য নিধ োরণ করর্িি এিং উক্ত মুল্য অিনধক ০৫ কর্ েনদির্সর র্র্ধ্য পনরর্শাধ করার জন্য 

অনুর্রাধকারীর্ক অিনেত করর্িি।  

 উ) প্রকাি অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ র্ততীয় পর্যর সংনিষ্টতা থাকর্ল দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো তথ্য অনধকার 

আইি, ২০০৯ ধারা-৯(৮) অনুসার্র ব্িস্থা গ্রেণ করর্িি। 

খ) তথ্য অনধকার আইি , ২০০৯ এর তিনসর্ল নিধ োনরত আর্িদর্ির িরর্র্ট/িরর্ সংরযণ করর্িি।  

গ) আর্িদি িরর্ পূরর্ি সযর্ িয় এর্ি আর্িদিকারীর্ক িরর্ পূরর্ি সোয়তা করর্িি। 

ঘ) প্রকাি িাগনরর্কর চানেদার প্রপ্রনযর্ত তার্ক আপীল কর্তেপয নিধ োরর্ণ সোয়তা করর্িি। 

ঙ) সঠিক কর্তেপয নিধ োরর্ণ র্ভল কর্রর্ছ এর্ি আর্িদিিারীর্ক কর্তেপযর্ক নিধ োরর্ণ সোয়তা করর্িি। 

চ) প্রকাি শানররীক প্রনতিন্ধী ব্নক্তর তথ্য প্রানি নিনির্ত  তার্ক উপযুক্ত তথ্য প্রানির্ত সোয়তা করর্িি। 
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ছ) তথ্য সংরযণ, ব্িস্থাপিা ও স্ব-প্রর্িানদত তথ্য প্রকাশ তথ্য অনধকার আইি , ২০০৯ এর সার্থ সার্ঞ্জস্যতাপূি ে 

িার্ি ের্ে নক িা তা নিধ োরর্ণ কর্তেপযর্ক সোয়তা করর্িি। 

জ) তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর সার্থ সার্ঞ্জস্যতাপূণ েিার্ি  িানষ েক প্রনতর্িদি প্রকার্শ সাোয্য করর্িি। 

ঝ) তর্থ্যর জন্য প্রাি আিদিপত্রসে এ সংক্রান্ত প্রর্য়াজিীয় তথ্য সংরযণ, আর্িদিকারীর প্রর্াগার্র্ার্গর নিিাানরত 

তথ্য সংরযণ, তথ্য অিমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রনতর্িদি সংকনলত করা, তথ্য মূল্য আদায়, নেসাি রযণ ও সরকারী 

প্রকাষাগার্র জর্া করণ এিং কর্তেপয িা তথ্য কনর্শর্ির চানেদার প্রপ্রনযর্ত তথ্য সরিরাে করা ইতোনদ। 

৮. নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নির্য়াগ : 

১) িদলী িা অন্য প্রকাি কারর্ণ দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর অনুপনস্থনতর্ত দানয়ত্বপালর্ির জন্য কর্ েসংস্থাি ব্াংক এিং 

অধীিি কার্ োলয়গুর্লার্ত নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নির্য়াগ করর্ত ের্ি।দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর অনুপনস্থনতর্ত 

দানয়ত্বপালিকালীি আইি অনুসার্র নতনি দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নের্সর্ি নির্িনচত ের্িি। 

২)  িতুি প্রনতনষ্ঠত ইউনিটসমূর্ে প্রনতনষ্ঠত েওয়ার ৬০ নদর্ির র্র্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর পাশাপানশ নিকল্প 

দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নির্য়াগ করর্ত ের্ি। 

৩) প্রনতটি ইউনির্টর প্রশাসনিক প্রধাি নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নির্য়াগ প্রদর্িি এিং নির্য়াগকৃত প্রর্তের্কর িার্, 

পদিী ঠিকািা, প্রর্র্াজে প্রযর্ত্র িোক্স িম্বর ও ই-প্রর্ইল িম্বর নির্য়াগ প্রদার্ির ১৫ নদর্ির র্র্ধ্য নিধ োনরত িরর্র্র্ট 

নলনখত িার্ি তথ্য কনর্শর্ি প্রপ্ররণ করর্িি এিং র্ন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনির্টর আপীল কর্ েকতোর নিকট অনুনলনপ প্রদাি 

করর্িি।  

৪) িদলী িা অন্য প্রকাি কারর্ণ এই পদ শুন্য ের্ল অনিলর্ম্ব িতুি নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নির্য়াগ করর্ত ের্ি। 

৯. নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর দানয়ত্ব ও কর্ েপনরনধ : 

 ক) দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর অনুপনস্থতকালীি সর্র্য় ‘নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো’ ‘দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো 

নের্সর্ি  দানয়ত্বপালি করর্িি; 

 খ) দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নের্সর্ি দানয়ত্ব পালিকালীি সর্র্য় এই নির্দ েনশকার অনুর্েদ িং ৭ –এ িনি েত 

‘দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর দানয়ত্ব ও কর্ েপনরনধ’ তার জন্য প্রর্র্াজে ের্ি। 

১০. তর্থ্যর জন্য আর্িদি, তথ্য প্রদার্ির পদ্ধনত ও সর্য়সীর্া : 

১) প্রকাি ব্নক্ত তথ্য অনধকার আইি,২০০৯ এর অধীি তথ্য প্রানির জন্য সংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর কার্ছ 

নিধ োনরত িরর্ ‘ক’ এর র্াধর্র্ তথ্য প্রচর্য় নলনখতিার্ি িা ইর্লকিনিক র্াধ্যর্ ই-প্রর্ইর্ল অনুর্রাধ করর্ত পার্রি। 

২) নিধ োনরত িরর্ সেজলিে িা ের্ল অনুর্রাধকারী তার  িার্, পদিী, ঠিকািা, প্রর্র্াজে প্রযর্ত্র িোক্স িম্বর 

ও ই-প্রর্ইল িম্বর,  অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর নির্ভ েল এিং স্পষ্ঠ িণ েিা এিং প্রকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য প্রপর্ত আগ্রেী তার িণ েিা 

উর্েখ কর্র সাদা কাগর্জ িা প্রযত্রর্র্ত ইর্লকিনিক নর্নডয়া িা ই-প্রর্ইর্লও তথ্য প্রানির অনুর্রাধ করর্ত পার্রি। 

৩) দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো তর্থ্যর জন্য প্রকাি অনুর্রাধ প্রানির তানরখ ের্ত অিনধক ২০ (নিশ) কার্ েনদির্সর 

র্র্ধ্য অনুর্রাধকৃত তথ্য সরিরাে করর্িি। 

 ৪) পূর্ি ে উর্েনখত উপ-অনুর্েদ (৩) এ র্াো নকছুই থাকুক িা প্রকি অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ একানধক তথ্য 

প্রদাি ইউনিট িা কর্তেপয সংনিষ্ট থাকর্ল অিনধক ৩০ (নত্রশ ) কার্ েনির্সর র্র্ধ্য অনুর্রাধকৃত তথ্য সরিরাে করর্ত 

ের্ি। 

 ৫) দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো নলনখতিার্ি অথিা প্রযত্রর্ত, ইর্লককিনিক র্াধ্যর্ িা ই-প্রর্ইল এর র্াধ্যর্র্ 

আর্িদিপত্র গ্রের্ণর প্রানি স্বীকার করর্িি এিং প্রানি স্বীকারপর্ত্র আর্িদর্ির প্ররিার্রন্স িম্বর, আর্িদি গ্রেণকারীর 

িার্, পদর্র্ োদা এিং আর্িদি গ্রের্ণর তানরখ উর্েখ করর্িি। 
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 ৬) ই-প্রর্ইল এর র্াধ্যর্র্ আর্িদি গ্রের্ণর প্রযর্ত্র কর্তেপর্যর িরাির আর্িদি প্রপ্ররর্ণর তানরখই (প্রানি 

সার্পর্য) আর্িদি গ্রের্ণর তানরখ নের্সর্ি নির্িনচত ের্ি। 

 ৭) আর্িদি পাওয়ার পর দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো তথ্য প্রদার্ির তানরখ এিং সর্য় উর্েখপূি েক আর্িদিকারীর্ক 

প্রস সম্পর্কে অিনেত করর্িি।  

 ৮) দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো প্রকাি কারর্ি অুনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদার্ি অপারগ অথিা আংনশক তথ্য সরিরার্ে 

অপারগ ের্ল অপারগতার কারণ উর্েখপূি েক আর্িদি প্ররানির ১০ (দশ) কর্ েনদির্সর র্র্ধ্য আর্িদিকারীর্ক অিনেত 

করর্িি। 

 (৯) উপ-অনুর্েদ (৩), (৪) ও (৫) এ উর্েনখত সর্য়সীর্ার র্র্ধ্য তথ্য সরিরাে করর্ত প্রকাি দানয়ত্বপ্রাি 

কর্ েকতো ব্থ ে ের্ল সংনিষ্ট তথ্য প্রানির অনুর্রাধ প্রতোখ্যাি ের্য়র্ছ ির্ল গন্য ের্ি। 

 (১০) অনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদাি করা দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর নিকট র্থার্থ নির্িনচত ের্ল এিং প্রর্ প্রযর্ত্র প্রসই 

তথ্য র্ততীয় পয কর্তেক সরিরাে করা ের্য়র্ছ নকিা, প্রসই তর্থ্য র্ততীয় পর্যর স্বাথ ে আর্ছ নকিা এিং র্ততীয় পয প্রস 

তথ্য প্রগাপিীয় নের্সর্ি গণ্য কর্র নকিা প্রসর্যর্ত্র দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো অনুর্রাধ প্রানির ৫(পাঁচ) কর্ েনদির্সর র্র্ধ্য 

র্ততীয় পযর্ক তার নলনখত র্তার্ত প্রচর্য় প্রিাটিশ করর্িি।  

 (১১) প্রকাি ইনিয় প্রনতিন্ধী ব্নক্তর্ক তার প্রকাি প্ররকড ে িা তার অংশ নির্শষ জািার্িার প্রর্য়াজি ের্ল 

সংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো প্রসই প্রনতিন্ধী ব্নক্তর্ক তথ্য লার্ি সোয়তা করর্িি এিং পনরদশ ের্ির জন্য এ ধরর্ণর 

সের্র্ানগতা প্রর্য়াজি ের্ল তা প্রদাি করাও এই সোয়তার অন্তভূ েক্ত  ির্ল গণ্য ের্ি। 

 (১২) আইর্ির অধীি প্রদি তর্থ্যর প্রনত পৃষ্ঠায় ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ এর অধীর্ি এই তথ্য সরিরাে 

করা ের্য়র্ছ র্র্র্ ে প্রতেয়ি করর্ত ের্ি এিং তার্ত প্রতেয়িকারী কর্ েকতোর িার্, পদিী, স্বাযর ও দািনরক সীল 

থাকর্ি। 

১১. তর্থ্যর মূল্য এিং মূল্য পনরর্শাধ : 

 (১) প্রকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর নিকট সরিরার্ের জন্য র্জুদ থাকর্ল নতনি তথ্য 

অনধকার আইি, ২০০৯ এর তিনসর্ল উর্েনখত িরর্ ‘ঘ’ অনুর্ায়ী প্রসই তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ করর্িি। 

  

(২) দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো অনুর্রাধকারী কর্তেক পনরর্শানধত তর্থ্যর মূল্য রনশর্দর র্াধ্যর্র্ গ্রেণ করর্িি এিং তার্ত 

প্রতেয়ি কারীর িার্, পদিী, স্বাযর ও দািনরক সীল থাকর্ি; র্া কর্ েসংস্থাি ব্াংক এর সানি েনসং নেসার্ি জর্া 

নদর্িি। 

১২. আপীল দার্য়র ও নিষ্পনি : 

 ১২.১ আপীল পদ্ধনত  

ক) প্রকাি ব্নক্ত এই নির্দ েনশকার ১০  িং অনুর্ের্দর  ৩,৪ ৫ এ উর্েনখত  নিধ োনরত সর্য়সীর্ার র্র্ধ্য তথ্য লার্ি ব্থ ে 

ের্ল নকংিা দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর প্রকাি নসন্ধার্ন্ত ক্ষুদ্ধ ের্ল নকংিা অনতনরক্ত মূল্য ধার্ ে িা গ্রেণ করর্ল উক্ত সর্য়সীর্া 

অনতক্রান্ত েিার িা প্রযত্রর্ত, নসদ্ধান্ত লার্ির পরিতী ৩০ (নত্রশ) নদর্ির তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর তিনসর্ল 

নিধ োনরত িরর্ ‘গ’ এর র্াধ্যর্র্ আপীল কর্তেপর্যর কার্ছ আপীল করর্ত পারর্িি। 

খ) আপীল কর্তেপয র্নদ এই র্র্র্ ে সন্তুষ্ট েি প্রর্, আপীলকারী যুনক্ত সংগত কারর্ণ নিনদ েষ্ট সর্য়সীর্ার র্র্ধ্য আপীল 

দার্য়র করর্ত পার্রিনি, তাের্ল নতনি উক্ত সর্য়সীর্ার পরও আপীল গ্রেণ করর্ত পারর্িি। 

 ১২.২ আপীল নিষ্পনি 

(১) আপীল কর্তেপয প্রকাি আপীর্লর নিষর্য় নসদ্ধান্ত প্রণয়র্ির পূর্ি ে নির্ন্মাক্ত পদর্যপ গ্রেণ করর্িি: 

 (ক) দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো এিং এতদসংনিষ্ট অন্যান্য কর্ েকতোর শুিািী গ্রেণ; 

 (খ) আপীল আর্িদর্ি উর্েনখত সংক্ষুদ্ধতার কারণ ও প্রানথ েত প্রনতকার্রর যুনক্তসংগত কারণ; 
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(গ) প্রানথ েত তথ্য প্রদার্ির সার্থ একানধক তথ্য প্রদািকারী ইউনিট যুক্ত থাকর্ল সংনিষ্ট ইউনির্টর শুিািী 

গ্রেণ।    

(২) আপীল আর্িদি প্রানির ১৫ (পর্ির) নদর্ির র্র্ধ্য আপীল কর্তেপয- 

 (ক) উপ-অনুর্েদ (১) এ উর্েনখত পদর্যপসমূে গ্রেণপূি েক তথ্য সরিরাে করার জন্য সংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাি 

কর্ েকতোর্ক নির্দ েশ নদর্িি, অথিা  

 (খ) তাঁর নির্িচিায় গ্রেণর্র্াগ্য িা ের্ল আপীল আর্িদিটি খানরজ করর্ত পারর্িি; 

(৩) আপীল কর্তেপর্যর নির্দ েশ অনুর্ায়ী দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো র্থাসম্ভি দ্রুততার সার্থ প্রানথ েত তথ্য সরিারাে করর্িি 

তর্ি এই সর্য় তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯  এর ধারা ২৪(৪) এ নির্দ েনশত সর্র্য়র অনধক ের্ি িা অথিা প্রযত্রর্ত 

নতনি তথ্য সরিরাে প্রথর্ক নিরত থাকর্িি। 

১৩. তথ্য প্রদার্ি অির্েলার শানি নিধাি : 

 ১৩.১ তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ ও এই নির্দ েনশকার নিনধ-নিধাি সার্পর্য প্রকাি দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতো র্নদ 

প্রকাি আিদিকারীর্ক তথ্য িা এ সংক্রান্ত নসদ্ধান্ত প্রদার্ি ব্থ ে েি িা তথ্য প্রানির প্রকাি অনুর্রাধ গ্রেণ করর্ত অস্বীকার 

কর্রি িা নসদ্ধান্ত প্ররদার্ি ব্থ ে েি িা র্ভল, অসম্পূি ে, নিভ্রানন্তকর, নিকৃত তথ্য প্রদাি কর্রি িা প্রকার্িা তথ্য প্রানির পর্থ 

িাধা সৃনষ্ট কর্রি িা তথ্য অনধকার পনরপনন্থ প্রকাি কাজ কর্র তাের্ল দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর এর্েি কাজর্ক অসদাচরণ 

নের্সর্ি নির্িচিা কর্র সংনিষ্ট চাকুরী নিনধনিধাি অনুর্ায়ী তার নিরুর্দ্ধ ব্িস্থা গ্রেণ করর্ত পার্রি। 

 ১৩.২ এই নির্দ েনশকা র্থার্থিার্ি অনুসরর্ণ গানিলনতর কারর্ণ তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ব্তেয় 

ঘটর্ল এিং এর কারর্ণ প্রকাি কর্ েকতো তথ্য কনর্শি কর্তেক শানি প্রপর্ল তা তার ব্নক্তগত দায়ী নের্সর্ি গন্য ের্ি 

এিং কর্তেপয তার প্রকাি দায় গ্রেণ করর্ি িা। 

 ১৩.৩ তথ্য কনর্শর্ির কাছ প্রথর্ক প্রকাি কর্ েকতোর নিরুর্দ্ধ নিিাগীয় ব্িস্থা গ্রের্ণর অনুর্রাধ প্রপর্ল কর্তেপয 

সংনিষ্ট নিনধনিধাি অনুসার্র র্থার্থ ব্িস্থা গ্রেণ করর্ি এিং গৃেীত ব্িস্থার নিষর্য় তথ্য কনর্শির্ক অিনেত 

করর্ি। 

১৪. তথ্যানদ পনরদশ েি এিং প্রকানশত প্রনতর্িদি নিক্রর্য়র সুর্র্াগ : 

 কর্ েসংস্থাি ব্াংক এিং এর অধীিি কার্ োলয় প্রনতর্িদি নিিামূর্ল্য সি েসাধারর্ণর পনরদশ ের্ির জন্য ব্িস্থা 

গ্রেণ করর্ি এিং িার্র্াত্র মুর্ল্য নিক্রর্য়র জন্য র্জুদ রাখর্ি। 

১৫. জিগুরুত্বপূি ে নিষর্য় প্রপ্রস নিজ্ঞনি : 

 কর্ েসংস্থাি ব্াংক এিং এর অধীিি কার্ োলয় গুরুত্বপূি ে নিষয় প্রপ্রস নিজ্ঞনির র্াধ্যর্র্ অথিা অন্য প্রকাি 

পন্থায় প্রচার িা প্রকাশ করর্ি। 

১৬. নির্দ েনশকার সংর্শাধি : 

 এই নির্দ েনশকা সংর্শাধর্ির প্রর্য়াজি ের্ল কর্ েসংস্থাি ব্াংক ৩-৫ সদস্য নিনশষ্ট একটি কনর্টি গঠি করর্ি। 

কনর্টি নির্দ েনশকা অনুর্র্াদিকারী কর্তেপর্যর কার্ছ সংর্শাধর্ির প্রিাি করর্ি। অনুর্র্াদিকারী কর্তেপর্যর 

অনুর্র্াদর্ি নির্দ েনশকা সংর্শাধি কার্ েকর ের্ি। 

১৭. নির্দ েনশকার ব্াখ্যা : এই নির্দ েনশকার প্রকাি নিষর্য় অস্পষ্টতা প্রদখা নদর্ল নির্দ েনশকা প্রণয়িকারী কর্তেপয তার 

ব্াখ্যা প্রদাি করর্ি।   
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বিষয় : দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মাগণের র্াবিকা  : 
 

ক্র: 

নং 

ইউবনট-শাখা/ 

কার্ মািণয়র নার্  
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মার নার্ ও পদিী 

মর্ািাইি, মটবিণ ান ও ই-মর্ইি নং 

 

মর্াগাাাণর্াণগর ঠিকানা 

ঢাকা বিভাগ: 

1.  প্রধান শাখা, ঢাকা এস এম এমাম মাসুম  এবিএম 01708-397101 ০২-৯৫৭১৭৮০ mbdhaka@kb.gov.bd ১, রাজউক এবিবনউ, ঢাকা-১০০০. 

2.  মুন্সীগঞ্জ (২১৩) 

শাখা, 

মর্াোঃ আবুি িাসার এসবপও 01708-397102 ০২-৭৬১২৫৩০ munshigonj@kb.gov.bd সরকার ম্যানশন (বির্ীয় র্িা), সদরণরাড, 

মুন্সীগঞ্জ। 

3.  মদাহার (২১৮) 

শাখা, 

ওমর ফারুক এসবপও 01708-397103 ০২-৭৭৬৮২৩০ dohar@kb.gov.bd কানন ম্যানশন (বির্ীয় র্িা), জয়পাড়া 

িাজার মদাহার ঢাকা। 

4.  মকরােীগঞ্জ  (২৩১) 

শাখা, 

মামুন হায়দার এসবপও 01708-397104 ০২-৭৭৬৩০৩০ keranigonj@kb.gov.bd িাড়ী নং-১৪ (২য় র্িা) মগািার্িাজার 

মরাড, মকরাবনগঞ্জ, ঢাকা  

5.  বসরাজবদখান (২৩৩) 

শাখা, 

মর্াোঃ র্ব জুর রহর্ান খান এসও 01708-397105 - 
sirajdikhan@kb.gov.bd 

বিবিয়া সুপার র্াণকমট (বির্ীয় র্িা), 

মসানািী ব্াংক মরাড, বসরাজবদখান 

িাজার, মুন্সীগঞ্জ। 

6.  নিািগঞ্জ (২৩৬) 

শাখা, 

মর্াোঃ র্াহবুবুর রহর্ান বিও 01708-397106 ০২-৭৭৬৫২৬৩ nobabgonj@kb.gov.bd জবসর্ উবিন র্াণকমট (ণপাষ্ট অব ণসর 

সাণে) নিািগঞ্জ, ঢাকা। 

7.  িািিা (২৫৯), 

শাখা 

বিপুল চন্দ্র দাস এসবপও 01708-397107 ০২-৯৬৬৯৩২১ 
lalbgag@kb.gov.bd 

নিািগঞ্জ মরাড (২য় র্িা) মপাস্তািািিাগ, 

ঢাকা-২১০০। 

8.  শ্রীনগর (২৬০) 

শাখা, 

মর্াহাম্মদ শাহজার্াি মবিক এসবপও 01708-397108 - sreenagar@kb.gov.bd ঝুমুর হি মরাড, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ। 

9.  উত্তরা (২৫০) মমাহাম্মদ ইমাম হাসান  এসবপও 01708-397109 ০২-৮৯৫৬৩৯৪ 
uttara@kb.gov.bd 

প্লট নং-২, মসক্টর নং-৪, শাহজািাি 

এবিবনউ, আজর্পুর, উত্তরা র্ণডি টাউন 

ঢাকা-১২৩০। 

10.  িাড্ডা (২৬৮) 

শাখা, 

ইর্বর্য়াজ হায়ার্ খান বপও 01708-397110 ০২-৯৮৬০৪৯০ badda@kb.gov.bd এি-৬০, র্ধ্যিাড্ডা, ঢাকা। 

১১. বর্রপুর (২৬৭), 

শাখা,  

শাহনাি িাহান এসবপও 01708-397111 ০২-৯০০৮৭৬০ mirpur@kb.gov.bd িাড়ী নং-৪, মরাড নং- ১, মসক্টর ৭, ৩য় 

র্িা, বর্রপুর ঢাকা। 

১২. মর্াহাম্মদপুর (২৭২) 

শাখা, 

মশখ িাবহদুল ইসলাম বপও 01708-397112 ০২-৯১৩৯৭৩০ 
mohammadpur@kb.gov.bd 

হাজী বদি গবে র্াণকমট (বির্ীয়র্িা), 

কাটাসুরণর্াড়, মর্াহাম্মদপুর, ঢাকা। 

১৩. ধার্রাই (২৫৮) 

শাখা, 

মরাকনুজ্জার্ান বপও 01708-397113 ০২-৭৭৩০৯৫১ 
dhamrai@kb.gov.bd 

এ-১৯/১, িাজারণরাড, মগাপনগর, ধার্রাই, 

ঢাকা। 

১৪. সািার (২৩২), 

শাখা, 

শণর্াহাম্মদ আব্দুি আিীর্ এসবপও 01708-397114 ০২-৭৭৪৩২৯৭ savar@kb.gov.bd মহাবডং নং-বি-২৫/৬, র্বজদপুর, সািার, 

ঢাকা। 

১৫. র্াবনকগঞ্জ (২২৩), 

শাখা, 

মর্াহাম্মদ নাবসমুি হক বিও 01708-397115 ০২-৭৭১০০৫৮ 
manikgonj@kb.gov.bd 

২০৮-২০৯, শহীদ রব ক সড়ক, 

র্াবনকগঞ্জ। 

১৬. বসংগাইর (২৩৯) 

শাখা, 

মমাোঃ আলতাফ মহাসসন খান বিও 01708-397116 ০২-৭৭১৭১৪৩ shingair@kb.gov.bd কণিজ মরাড, বসংগাইর িাজার,  

র্াবনকগঞ্জ। 

১৭. নারায়েগঞ্জ (২০৯) 

শাখা, 

মর্াহাম্মদ কার্রুজ্জার্ান 

আহসান 

বপও 01708-397117 ০২-৭৬৪১৯৮৯ narayangonj@kb.gov.bd ৪৪, এ.বস. ধর মরাড এ.ণক.খান সুপার র্াণকমট 

(বির্ীয় র্িা), কাবি িাজার, নারায়েগঞ্জ 

১৮ মডর্রা (২৫৪) 

শাখা, 

মমাোঃ িবসম উবিন বপও 01708-397120 ০২-৭৫০২৯০৬  
demra@kb.gov.bd 

আবর্ন টাওয়ার (২য় র্িা), সারুবিয়া 

িাজার, মডর্রা, ঢাকা। 

পনরনশষ্ট- ১ 
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১৯ রূপগঞ্জ (২৩৪) 

শাখা, 

রীনা নাছবরন এসবপও 01708-397118 -  
sonargaon@kb.gov.bd 

নূর ম্যানশন র্াণকমট (তৃর্ীয় র্িা), ভুির্া, 

রূপগঞ্জ, নারায়েগঞ্জ। 

২০ মসানারগাঁও (২৭১) 

শাখা, 

মর্াোঃ আণনায়ার মহাণসন এসবপও 01708-397119 ০২-৭৬৫৬০৫৫  
rupgonj@kb.gov.bd 

হাজী শবহদুল্লাহ প্লাজা (তৃর্ীয় র্িা) উণিািগঞ্জ, 

মসানারগাঁও, নারায়েগঞ্জ। 

২১. নরবসংদী (২১৭) 

শাখা, 

মর্াহাম্মদ কার্রুি হাসান বপও 01708-397121 ০২-৯৪৬২৭৭১ narshingdi@kb.gov.bd ৩৩, সুরুজম্যানশন (বির্ীয় র্িা), বস এন্ড 

বি মরাড, নরবসংদী। 

২২. র্ণনাহরদী (২৪০) 

শাখা, 

মমাহাম্মদ মানবিমুল হক বপও 01708-397122 ০২-৯৪৪৫১৮৮ 
monohordi@kb.gov.bd 

র্াবনক ম্যানশন (বির্ীয় র্িা), র্ণনাহরদী িাজার, 

র্ণনাহরদী, নরবসংদী। 

২৩. আড়াইহািার শাখা, প্রতুি িন্দ্র মিাস বপও ০১৭১১-২৪০২৭৬  
araihazar@kb.gov.bd 

মমসহরুন প্লািা, ৪র্ থ তলা, 673, মিনাসরল 

হাসিাতাল মরাড, আড়াইহািার, 

নারায়ণগঞ্জ 

24. গাজীপুর (২০৮) 

শাখা, 

মমাোঃ কিীর মহাসাইন এসবপও 01708-397123 ০২-৯২৬২৩৩২ gazipur@kb.gov.bd স্বে মপবি, জয়ণদিপুর িাজার, গাজীপুর। 

25. কািীগঞ্জ (২২১) 

শাখা, 

মর্াোঃ রাণসি আহণর্দ বপও 01708-397124 ০৬৮২৩-৫১২০২ kaligonj@kb.gov.bd আণনায়ার মসন্টার, কািীগঞ্জ িাস স্ট্যান্ড, 

কািীগঞ্জ, গাজীপুর। 

26. কাবিয়াককর (২২২) 

শাখা, 

িারভীন আক্তার বপও 01708-397125 ০৬৮২২-৫১৬০৬ kaliakoir@kb.gov.b সর্র্া সুপার র্াণকমট, (বির্ীয় র্িা), 

কাবিয়াককর, গাজীপুর। 

27. শ্রীপুর (২২৪) শাখা, নাছরীন আক্তার এসবপও 01708-397126 ০৬৮২৫-৫২৩২০ sreepur@kb.gov.bd িনির্া সুপার র্াণকমট (বির্ীয় র্িা), মস্ট্শন 

মরাড, শ্রীপুর, গাজীপুু্র। 

28. কাপাবসয়া (২৫৫) 

শাখা, 

মর্াহাম্মদ শবরফুি ইসিার্ বপও 01708-397127 ০৬৮২৪-৫২৪২৬ kapasia@kb.gov.bd মর্াড়ি িিন (বির্ীয় র্িা), উপণজিা মরাড, 

কাপাবসয়া, গাজীপুর। 

২৯.  বরদপুর (২০৪) 

শাখা, 

বিপ্লি মজুমদার এসবপও 01708-397128 ০৬৩১-৬৩৪৯৪ faridpur@kb.gov.bd ৫০/এ, োনা মরাড, বশকদার টাওয়ার (তৃর্ীয় র্িা), 

মকার্য়ািী,  বরদপুর। 

৩০. ডামুডযা (২০৭) 

শাখা, 

এস এর্ বজয়াউি হাসান এসও 01708-397134 ০৬০২৩-৫৬২৩২ damudda@kb.gov.bd সদর মরাড, ডামুডযা িাজার, ডামুডযা, 

শরীয়র্পুর। 

৩১. রাজিাড়ী (২১৬) 

শাখা, 

মমাোঃ আসলামুজ্জামান এসবপও 01708-397131 ০৬৪১-৬৬৬০৫ rajbari@kb.gov.bd খবি া পবি, রাজিাড়ী িাজার, রাজিাড়ী। 

৩২. শরীয়র্পুর (২১৯) 

শাখা, 

বনর্যানন্দ িসু এসবপও 01708-397133 ০৬০১-৬১১৮২ shariatpur@kb.gov.bd র্াবি আবর্ন উবিন কর্ণপ্লক্স (বির্ীয় 

র্িা), শরীয়র্পুর। 

৩৩. পাংশা (২২৯) 

শাখা, 

মর্াহাম্মদ র্বজবুর রহর্ান এসবপও 01708-397132 ০৬৪২৪-৭৫০৬০ pangsha@kb.gov.bd হাজী সুপার র্াণকমট (তৃর্ীয় র্িা), পাংশা, 

রাজিাড়ী। 

৩৪. আি াডাঙ্গা (২৩০) 

শাখা, 

মমাোঃ আব্দুস ছাত্তার বপও 01708-397129 ০৬৩২২-৫৬১০০ alfadanga@kb.gov.bd কণিজ মরাড, আি াডাঙ্গা,  বরদপুর। 

৩৫. সািো (২৩৭) 

শাখা, 

মমাোঃ শাহীন খান বপও 01708-397130 - saltha@kb.gov.bd সািো িাজার, সািো,  বরদপুর। 

৩৬. িাবিরা  শাখা, মমাোঃ িাহাঙ্গীর আলম এসও   zajira@kb.gov.bd বসরাি সুিার মাসকথট (২য় তলা), কাবির 

হাট, িাবিরা, শরীয়তপুর  

৩৭. ভাঙ্গা শাখা, এস. এম, কামাল মহাসসন অব সার 01708-397349  bhanga@kb.gov.bd ভাঙ্গা িািার, টিন িবি (৩য় তলা), ভাঙ্গা, 

ফবরদপুর 

৩৮. টংগীপাড়া (২০৫) 

শাখা, 

 

সুব্রর্ কুর্ার সরকার এসবপও 01708-397140 ০২-৬৬৫৬৩২১ rmgopalganj@kb.gov.bd টংগীপাড়া, মগাপািগঞ্জ। 
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৪০. মগাপািগঞ্জ (২১০) 

শাখা 

মুহাম্মদ ওিায়দুর রহমান বপও 01708-397139 ০২-৬৬৮৫০৯২ tungipara@kb.gov.bd ২৫১, উদয়ন মরাড, মগাপািগঞ্জ, 

মগাপািগঞ্জ। 

৪১. র্াদারীপুর (২১৫) 

শাখা, 

কার্রুি হাসান র্াতুিির এসবিও 01708-397135 ০৬৬১-৬২১০৩  
gopalgonj@kb.gov.bd 

প্রধান সড়ক, পুরান িাজার, র্াদারীপুর। 

৪২. বশিির (২২০) 

শাখা, 

এস এর্ আণনায়ার পারণিজ বপও 01708-397136 ০৬৬২৪-৫৬৩০৬ madaripur@kb.gov.bd বশিির, র্াদারীপুর। 

৪৩. মকাটািীপাড়া (২২৬) 

শাখা, 

মসখ মুঞ্জীি আিী এসও 01708-397141 ০২-৬৬৫১২১৫ shibchar@kb.gov.bd মকাটািীপাড়া, মগাপািগঞ্জ। 

৪৪. কাবশয়ানী (২৬১) 

শাখা, 

মীর আবুল এহসান এসও 01708-397142 ০৬৬৫২-৫৬২১৮ kotalipara@kb.gov.bd মকবজ স্কুি মর্াড় (তৃর্ীয় র্িা), কাবশয়ানী, 

মগাপািগঞ্জ। 

৪৫. মুকসুদপুর (২৬৩) 

শাখা, 

মগািার্ আজর্ বপও 01708-397143 ০৬৬৫৪-৫৬২৬৪ muksudpur@kb.gov.bd মুকসুদপুর িাজার (বির্ীয় র্িা), 

মুকসুদপুর, মগাপািগঞ্জ। 

৪৬. রাকজর (২৬৬) 

শাখা, 

মমাোঃ আবু িকর বছবিক বপও 01708-397137 - rajoir@kb.gov.bd মটণকর হাট িন্দর, রাকজর, র্াদারীপুর। 

৪৭. কািবকবন (২৭০) 

শাখা, 

আল মাহমুদ িাদল এসও 01708-397138 ০৬৬২২-৫৬১৬৬ kalkini@kb.gov.bd কািবকবন িাজার (বির্ীয় র্িা), 

কািবকবন, র্াদারীপুর। 

৪৮. র্য়র্নবসংহ (২০৩) 

শাখা, 

মর্াোঃ নূরুি ইসিার্ বপও 01708-397144 ০৯১-৬৫৮৬২ mymensingh@kb.gov.bd ৭, র্দন িাবু মরাড, র্য়র্নবসংহ। 

৪৯. িালুকা (২২৭) 

শাখা, 

মমাোঃ আবনছুর রহমান এসবিও 01708-397145 ০৯০২২-৫৬১৫২ bhaluka@kb.gov.bd শহীদ নাবজর্ উবিন মরাড, ৪নং ওয়াড ম, 

িালুকা মপৌরসিা, িালুকা, র্য়র্নবসংহ। 

৫০. ফুিিাড়ীয়া (২৪৭) 

শাখা, 

নাবজয়া জা রীন বপও 01708-397146 ০৯০২৩-৭৩৩৯৪ fulbaria@kb.gov.bd বডগ্রী কণিজ মরাড, ফুিিাড়ীয়া, 

র্য়র্নবসংহ। 

৫১. গ রগাঁও (২৫৬) 

শাখা, 

মমাোঃ লুৎফুর রহমান এসও 01708-397147 ০৯০২৫-৫৬৪২৯ gafargaon@kb.gov.bd র্ধ্যিাজার, গ রগাঁও, র্য়র্নবসংহ। 

৫২. মুক্তাগাছা (২৬২) 

শাখা, 

জনাি রাজীি নন্দী এসও 01708-397148 ০৯০২৮-৭৫৪২৪ muktagacha@kb.gov.bd পাড়াটঙ্গী, মুক্তাগাছা, র্য়র্নবসংহ। 

৫৩. ফুিপুর (২৪২) 

শাখা, 

মর্াোঃ আব্দুস সািার্ এসও 01708-397151 ০৯০৩৩-৫৬৩১১ fulpur@kb.gov.bd আমুয়াকান্দা, পয়ারী মরাড, ফুিপুর, 

র্য়র্নবসংহ। 

৫৪. ঈশ্বরগঞ্জ (২৪৬) 

শাখা, 

খাণিদ সাইফুল্লাহ বপও 01708-397152 ০৯০২৭-৫৬২৩০ ishwargonj@kb.gov.bd দত্তপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, র্য়র্নবসংহ। 

৫৫. মনত্রণকাো (২০৬) 

শাখা, 

মীর মমাহাম্মদ শাহীন বপও 01708-397149 ০৯৫১৬১৬৭৭ netrokona@kb.gov.bd িড় িাজার, বর্য়া মহাণসন প্লাজা, 

মনত্রণকাো। 

৫৬. িারহািা (২৩৮) 

শাখা, 

মর্াহাম্মদ রব কুি ইসিার্ বপও 01708-397150 ০৯৫২৩-৫৬২২৭ barhatta@kb.gov.bd মগাপািপুর িাজার, িারহাু্িা, মনত্রণকাো। 

৫৭. মগৌরীপুর (২৫২) 

শাখা, 

মর্াোঃ র্ারুফুর রহর্ান বপও 01708-397153 ০৯০২৪-৫৬৩৭০ gouripur@kb.gov.bd নয়াপাড়া, মগৌরীপুর, র্য়র্নবসংহ। 

৫৮. মর্াহনগঞ্জ (২৫৭) 

শাখা, 

আব্দুিাহ আল-মামুন এসও 01708-397154 ০৯৫২৪-৫৬১১৩ mohangonj@kb.gov.bd কণিজ মরাড, মটংগা পাড়া, মর্াহনগঞ্জ, 

মনত্রণকাো। 

৫৯. পূি মধিা শাখা মমাহাম্মদ বমিানুর রহমান এসও 01708-397155  purbadhala@kb.gov.bd মরিা বভলা, র্ানা মরাড, পূি থধলা, 

মনত্রসকাণা 

৬০. বকণশারগঞ্জ (২১২) 

শাখা, 

মমাহাম্মদ শহীদুল ইসলাম এসবিও 01708-397156 ০৯৪১-৬২১১৩ kishoreganj@kb.gov.bd ১৫৩৩, ঈশা খাঁ মরাড, বকণশারগঞ্জ, 

বকণশারগঞ্জ। 
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৬১. ভিরি (২২৫) শাখা, মমাহাম্মদ মাবহনুর রহমান এসবিও 01708-397157 ০২-৯৪৭০৯৩৮ bhairab@kb.gov.bd উপণজিা মরাড, ভিরি, বকণশারগঞ্জ। 

৬২. মহাণসনপুর (২৪৪) 

শাখা, 

সািবরনা মমতাি সাবিনা বপও 01708-397158 ০৯৪২৫-৫৬০১০ Hossainpur@ kb.gov.bd কণিজ মরাড, মহাণসনপুর, বকণশারগঞ্জ। 

৬৩. কুবিয়ারির (২৪৫) 

শাখা, 

মর্াোঃ জাহাঙ্গীর আির্ বপও 01708-397159 ০৯৪২৯-৫৬১৬০ Kuliarchar@kb.gov.bd উপণজিা মরাড, কুবিয়ারির, বকণশারগঞ্জ। 

৬৪. পাকুবন্দয়া (২৫১) 

শাখা, 

খবিলুর রহর্ান মগািন্দাজ বপও 01708-397160 ০৯৪৩৩-৫৬০০৮ pakundia@kb.gov.bd কণিজ মরাড, পাকুবন্দয়া, বকণশারগঞ্জ। 

৬৫. কটিয়াদী (২৬৪), 

শাখা 

র্বজবুর রহর্ান এসবিও 01708-397161 ০৯৪২৮-৫৬০৫০ kotiadi@kb.gov.bd র্বহিা কণিজ মরাড, কটিয়াদী, 

বকণশারগঞ্জ। 

৬৬. িাবজর্পুর (২৬৯, 

শাখা) 

অজুথন কুমার নাহা এসও 01708-397162 ০৯৪২৩-৬৪০০৬ bajitpur@kb.gov.bd টি এন্ড টি মরাড, িাবজর্পুর, বকণশারগঞ্জ। 

৬৭. জার্ািপুর (২১১), 

শাখা 

সুিাত কিীর এসবিও 01708-397163 ০৯৮১-৬২৭৩১ jamalpur@kb.gov.bd বসংহজানী, হাই স্কুি মরাড, জার্ািপুর। 

৬৮. সবরষািাড়ী (২৩৫), 

শাখা 

মর্াোঃ হাছান আি র্ামুন বপও 01708-397164 ০৯৮২৭-৫৬২৫৯ sharishabari@kb.gov.bd বশর্িা িাজার, সবরষািাড়ী, জার্ািপুর। 

৬৯. মর্িান্দহ (২৪২), 

শাখা 

মুহাম্মদ মতািাসম্মল মহাসসন বপও 01708-397165 ০৯৮২৬-৫৬৩৩৩ Melandah@Kb.gov.bd হাই স্কুি মরাড, মর্িান্দহ, জার্ািপুর। 

৭০. র্াদারগঞ্জ (২৫৩), 

শাখা 

নাসবরন আক্তার এসও 01708-397166 ০৯৮২৫-৫৬২২৪ Madergonj@Kb.gov.bd িাবিজুড়ী িাজার, র্াদারগঞ্জ, জার্ািপুর। 

৭১. মদওয়ানগঞ্জ (২৭৩), 

শাখা 

মমাোঃ শবহদুল ইসলাম বিও 01708-397167 ০৯৮২৩-৭৫২৪১ Dewangonj@kb.gov.bd র্াদ্রাসা মরাড, মদওয়ানগঞ্জ, জার্ািপুর। 

৭২. মশরপুর (২১৪), শাখা সবফক রায়হান এসবিও 01708-39716৯ ০৯৩১-৬১০৬৪ sherpur@kb.gov.bd জার্ণশদ ম্যানশন, খরর্পুর, মশরপুর, 

মশরপুর। 

৭৩. নকিা (২৪৩), শাখা মর্াোঃ আশরাফুি আির্ এসও 01708-397170 ০৯৩২৩-৭৫২০১ Islampur@kb.gov.bd নকিা িাজার, নকিা, মশরপুর । 

৭৪. ইসিার্পুর, শাখা মমাোঃ মসাসহল আরমান এসও 01708-397168 09824-74222  গািী মাসকথট , ইসলামপুর, িামালপুর। 

৭৫. টাঙ্গাইি (২০২), 

শাখা 

মমাহাম্মদ ইমরুল হাসান অপু বিও 01708-397171 ০৯২১-৫১৪১২ tangail@kb.gov.bd িটর্িা, মজিা সদর মরাড, টাঙ্গাইি। 

৭৬. ঘাটাইি (২২৮), 

শাখা 

মমাহাম্মদ আবনছুর রহমান এসবপও 01708-397172 ০৯২২৫-৫৬০৪৫ ghatil@kb.gov.bd জনর্া শবপং কর্ণপ্লক্স, িাজার মরাড, 

ঘাটাইি, টাঙ্গাইি। 

৭৭. কাবিহার্ী (২৪৮), 

শাখা 

মুহাম্মদ আশরাফুি আির্ বপও 01708-397173 ০৯২২৭-৭৪৩৩০ kalihati@kb.gov.bd সাতুটিয়া উপণজিা মগইট, কাবিহার্ী, 

টাঙ্গাইি। 

৭৮. সবখপুর (২৪৯), 

শাখা 

মমাোঃ মমািারক মহাসাইন বিও 01708-397174 ০৯২৩২-৫৬২০১ shakhipur@kb.gov.bd সবখপুর মর্ইন মরাড, সবখপুর, টাঙ্গাইি। 

৭৯. র্ধুপুর (২৬৫), 

শাখা 

মমাোঃ আবতকুর রহমান 

মখাশনিীশ 

এসও 01708-397175 - modhupur@kb.gov.bd সােী বসণনর্া হি মরাড, র্ধুপুর, টাঙ্গাইি। 

৮০. বর্জমাপুর, শাখা মুহাম্মদ র্বর্উর রহর্ান বপও 01708-397347  mirzapur@kb.gov.bd 
িায়না টাওয়ার,(ঢাকা- টাংগাইি র্হাসড়ণকর 

পাণশ), বর্জমাপুর সদর, টাংগাইি 

চিগ্রাম বিভাগ: 

৮১. িিগ্রার্ (৩০১), 

শাখা 

মুির্িা আিী মহাণসন এসবপও 01708-397176 ০৩১-৬১১৮৪০ ctg@kb.gov.bd ০৪, আর্ানর্ শাহ সড়ক (িতুে ম র্িা), 

মজিা মরাড, িিগ্রার্। 

৮২. সীর্াকুন্ড (৩১৬), 

শাখা 

মর্াোঃ কার্রুি আণনায়ার 

মিৌধুরী 

এসবপও 01708-397177 ০৩০২৮-৫৬০৭৭ rangamati@kb.gov.bd সর্িায় বিপনী বির্ান (তৃর্ীয় র্িা), বড.টি. 

মরাড সীর্াকুন্ড, িিগ্রার্। 
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৮৩. রাঙ্গুনীয়া (৩২৪), 

শাখা 

উত্তর্ কুর্ার িড়ুয়া এসও 01708-397178 ০৩০২৫-৫৬২২২ khagrachari@kb.gov.bd রুণিি সুপার র্াণকমট (তৃর্ীয় র্িা), 

মরায়াজা৮৪.হাট, রাঙ্গুনীয়া, িিগ্রার্। 

৮৪. রাঙ্গার্াটি (৩০৩), 

শাখা 

মমাহাম্মদ িবসম উবিন এসবিও 01708-397179 ০৩৫১-৬২১৯৬ shitakunda@kb.gov.bd িাজার  ান্ড িিন, বনউ মকাট ম মরাড,  

রাঙ্গার্াটি। 

৮৫. কাপ্তাই (৩২০), 

শাখা 

মায়া শংকর চাকমা বপও 01708-397180 ০৩৫২-৯৫৬৩১০ kaptai@kb.gov.bd ৩/এ নতুন িাজার, কাপ্তাই, রাঙ্গার্াটি। 

৮৬. খাগড়াছবড় (৩১১), 

শাখা 

জনাি িাস্কর দাশগুপ্ত এসবপও 01708-397181 ০৩৭১-৬১১০৭ rangunia@kb.gov.bd মপ্রস ক্লাি িিন (বির্ীয় র্িা), আদাির্ 

সড়ক, খাগড়াছবড়। 

৮৭. মীরসরাই (৩৪১), 

শাখা 

মেমসতাষ নার্ এসও 01708-397345 03024-56022 mirsharai@kb.gov.bd সবির্ র্াণকমট,কণিজ মরাড, র্ীরসরাই, 

িিগ্রার্ 

৮৮. ফটিকছবড়, শাখা আশীষ িড়ুয়া এসও  03022-56358 
fatikchari@kb.gov.bd নিরুল শবিং কমসপ্লক্স (৩য় তলা), কসলি 

মরাড, বিবিরহাট, ফটিকছবড়, চিগ্রাম 

৮৯. কক্সিাজার (৩০৭), 

শাখা 

মর্াোঃ জাহাঙ্গীর আির্ বপও 01708-397182 ০৩৪১-৬৩০৩৩ coxbazar@kb.gov.bd  ণয়জ র্াণকমট (তৃর্ীয় র্িা), মর্ইন মরাড, 

মটক পাড়া, কক্সিাজার। 

৯০. িান্দরিান (৩১৩), 

শাখা 

বরয়াি আহসম্মদ মচৌধুরী এসবপও 01708-397183 ০৩৬১-৬২৬১০ chakaria@kb.gov.bd ইসিাবর্য়া শবপং কর্ণপ্লক্স (তৃর্ীয় র্িা), 

িান্দরিান। 

৯১. িকবরয়া (৩১৯), 

শাখা 

র্াহবুি কার্াি বিন খাণিদ বপও 01708-397184 ০৩৪২২-৫৬১৩২ bandarban@kb.gov.bd োনা রাস্তার র্াো, মহাণসন র্াণকমট (তৃর্ীয় 

র্িা), িকবরয়া, কক্সিাজার। 

৯২. পটিয়া (৩৩০), 

শাখা 

ওর্ প্রকাশ ধর বপও 01708-397185 ০৩০৩৫-৫৬৫৩৬ patiya@kb.gov.bd পটিয়া টাওয়ার (তৃর্ীয় র্িা), ক্লাি মরাড, 

পটিয়া, িিগ্রার্। 

৯৩. আণনায়ারা (৩৩৩), 

শাখা 

সুনন্দা হালদার বপও 01708-397186 ০৩০২৯-৫৬০০৬ anowara@kb.gov.bd গবে শবপং মসন্টার (বির্ীয় র্িা), কণিজ 

মরাড, আণনায়ারা, িিগ্রার্। 

৯৪. কুবর্ল্লা (৩০৪), 

শাখা 

মর্াোঃ ইকিাি কবির এসবপও 01708-397187 ০৮১-৬৯১১৩ comilla@kb.gov.bd মগায়ািপবি, খাঁন টাওয়ার, মহাবডং নং- ১৩৪ 

(বির্ীয় র্িা), কুবর্ল্লা। 

৯৫. িাবন্দনা (৩১০), 

শাখা 

নাবসর্া মিগর্ এসবপও 01708-397188 ০৮০২২-৫৬২১৯  
chandina@kb.gov.bd 

কণিজ মরাড, িাবন্দনা, কুবর্ল্লা। 

৯৬. নাঙ্গিণকাট 

(৩১২), শাখা 

মমাোঃ রবফকুল ইসলাম বিও 01708-397189 ০৮০৩৩-৬৬১৭০ nangalkot@kb.gov.bd হাজী আিী আকির প্লাজা (তৃর্ীয় র্িা), 

নাঙ্গিণকাট, কুবর্ল্লা। 

৯৭. মিৌিগ্রার্ (৩২৮), 

শাখা 

মমাহাম্মদ আব্দুল িবলল বপও 01708-397190 ০৮০২০-৫৬৩৯৬ chowddagram@kb.gov.bd মেবনং মসন্টার, হাউস বিবডং মরাড,  

রার্রায়গ্রার্, মিৌিগ্রার্, কুবর্ল্লা। 

৯৮. িাকসার্ (৩২৯), 

শাখা 

হবিবুর রহমান মচৌধুরী বপও 01708-397191 ০৮০৩২-৫১৭২৮ laksam@kb.gov.bd মিাকর্ান কর্ণপ্লক্স, মিৌিগ্রার্ মরাড, 

িাকসার্, কুবর্ল্লা। 

৯৯. ব্রাহ্মেপাড়া (৩৩৭), 

শাখা 

মর্াহাম্মদ আব্দুি জবিি 

বর্য়া 

বপও 01708-397192 ০৮০২৮-৫৬২৩২ brahmanpara@kb.gov.bd হাজী কাণশর্ র্বঞ্জি (নীি র্িা), মহাবডং নং- 

২০৭ মর্জর গবন মরাড, ব্রাহ্মেপাড়া, কুবর্ল্লা। 

১০০. দাউদকাবন্দ, শাখা েনি কুমার ম াষ এসও 01708-397334  daudkandi@kb.gov.bd িাইতুল সুিার মাসকথট (৩য় তল), মগৌরীপুর 

িািার, মিাোঃ মগৌরীপুর, উিসিলা-দাউদকাবন্দ, 

কুবমিা। 

১০১. ব্রাহ্মেিাড়ীয়া 

(৩০৬), শাখা 

মর্াোঃ আি-আবর্ন এসবপও 01708-397193 ০৮৫১-৫৯৫৭৯ brahmanbaria@kb.gov.bd ৯৭, কাজীপাড়া, টিএ মরাড, ইসিার্ 

ম্যানশন, ব্রাহ্মেিাড়ীয়া। 

১০২. নিীনগর (৩১৪), 

শাখা 

কমল কুমার দত্ত বপও 01708-397194 ০৮৫২৫-৭৫৩৮৯ nabinagar@kb.go.bd সদর মরাড, নিীনগর, ব্রাহ্মেিাড়ীয়া। 

১০৩. মুরাদনগর (৩২৩), মমাোঃ খাসলকুজ্জামান অবফসার 01708-397195 ০৮০২৬-৫৬২৯৩ muradnagar@kb.gov.bd মর্াহন র্াণকমট (তৃর্ীয় র্িা), োনা মরাড, 
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শাখা মুরাদনগর, কুবর্ল্লা। 

১০৪. মদবিিার (৩২৫), 

শাখা 

মমাহাম্মদ মমাশারফ মহাসসন বপও 01708-397196 ০৮০২৪-৫৩৩৯৪ debidwar@kb.gov.bd  বরদ মর্াল্লা কর্ণপ্লক্স (বির্ীয় র্িা), িাবন্দনা 

মরাড, মদবিিার, কুবর্ল্লা। 

১০৫. কসিা (৩৩১), 

শাখা 

মমাোঃ নিরুল ইসলাম এসও 01708-397197 ০৮৫২৪-৭৩০৭০ kashba@kb.gov.bd মসানািী ব্াংক মরাড, পুরার্ন িাজার, 

কসিা, ব্রাহ্মেিাড়ীয়া। 

১০৬. িাঁদপুর (৩০৫), 

শাখা 

আলী আক্কাছ বমবি বপও 01708-397198 ০৮৪১-৬৫৪৮৯ chandpur@kb.gov.bd আবির্পাড়া, িাঁদপুর, িাঁদপুর। 

১০৭. র্র্িি (৩০৯), 

শাখা 

মমাোঃ নাবছর উবিন এসও 01708-397199 ০৮৪২৬-৫৬০৭০ matlab@kb.gov.bd বিসবর্ল্লাহ র্াণকমট, অগ্রেী ব্াংক মরাড, 

র্র্িি, িাঁদপুর। 

১০৮. শাহরাবস্ত (৩১৮), 

শাখা 

এ.মক.এম মকবুল মহাসসন এসও 01708-397200 ০৮৪২৭-৫৬০৩৩ Shahrasty@kb.gov.bd শাহরাবি শবপং কর্ণপ্লক্স, কাবি িাড়ী 

মরাড, শাহরাবস্ত, িাঁদপুর। 

১০৯. কচুয়া (৩২৬), 

শাখা 

মমাোঃ আবু ফয়সাল এসবপও 01708-397201 ০৮৪২৫-৫৬১৯৯ kachua@kb.gov.bd  ায়ার সাবি মস মরাড, পিাশপুর কচুয়া, 

িাঁদপুর। 

১১০. হাবজগঞ্জ (৩৩৪), 

শাখা 

মমাোঃ ফারুক মহাসসন এসও 01708-397202 ০৮৪২৪-৭৫১৩৬ hajigonj@kb.gov.bd শাবকি শাবকি র্বিি, আিীগঞ্জ, 

হাবজগঞ্জ, িাঁদপুর। 

১১১. ফবরদগঞ্জ তালাত মাহমুদ বমঠু এসও ০১৭০৮-৩৯৭৩৪৮  faridganj@kb.gov.bd বসটি শবপং মসন্টার ( বরদগঞ্জ আবিয়া 

র্াদ্রাসার পূি ম পাণশ), বরদগঞ্জ, িাদপুর 

১১২. মনায়াখািী (৩০২), 

শাখা 

মর্াহাম্মদ আবনছুর রহর্ান 

ভু্ ূ্ঁইয়া 

এসবপও 01708-397203 ০৩২১-৬১৭০০ noakhali@kb.gov.bd আকাশী বিিা (বির্ীয় র্িা), িকশী 

বর্য়াজী িাড়ী, জয়কৃষ্ণপুর, র্াইজদী মকাট ম, 

মনায়াখািী। 

১১৩. মিৌমুহনী (৩২৭) , 

শাখা 

শরী  র্াহবুবুি হক এসও 01708-397204 ০৩২১-৫১০৬১ chowmuhani@kb.gov.bd 
 

পািবিক হি মগট, কবরর্পুর মরাড, মিৌমুহনী, 

মিগর্গঞ্জ, মনায়াখািী। 

১১৪. িসুরহাট (৩৩২) , 

শাখা 

মর্াহাম্মদ আবর্নুর রহর্ান বপও 01708-397205 ০৩২২৩-৫৬২৬৫ bashurhat@kb.gov.bd রওশনারা র্াণকমট, (বির্ীয় র্িা), িসুরহাট, 

মকাম্পানীগঞ্জ, মনায়াখািী। 

১১৫. ম নী (৩১৫) , 

শাখা 

মমাহাম্মদ আব্দুিাহ আল-

িাসকর 

বপও 01708-397206 ০৩৩১-৬২৯৭৭ feni@kb.gov.bd 
 

টিিাস ম বিবডং, িাঁশপাড়া োংক মরাড, 

ম নী। 

১১৬. ফুিগাজী (৩২১) , 

শাখা 

মর্াোঃ ইউসু  আিী বপও 01708-397207 ০৩৩২৬-৭৭২৮৮ fulgazi@kb.gov.bd 
 

ফুিগাজী িাজার, ফুিগাজী, ম নী। 

১১৭. পরশুরার্, শাখা মমাহাম্মদ কিীর আহাম্মদ এসও 01708-397208 0332456065  
parshuram@kb.gov.bd 

কামাল মচয়ারম্যান হাউি, িরশুরাম উিসিলা 

িবরষসদর িাসবথ, িরশুরাম, মফনী 

১১৮. ছাগিনাইয়া, শাখা বপন্টু কুর্ার কুরী বপও 01708-397209 0332278065 Chhagalnaiya @kb.gov.bd 
 

আমীর প্লািা, মমইন মরাড, বিকআি 

মেশন, মফনী 

১১৯. িক্ষ্মীপুর (৩০৮) , 

শাখা 

মর্াহাম্মদ র্জনু বর্য়া এসবপও 01708-397210 ০৩৮১-৬২১৩৭ laxmipur@kb.gov.bd আবিয়া র্াদ্রাসার সার্ণন (বির্ীয় র্িা), 

িক্ষ্মীপুর। 

১২০. িাটবখি (৩১৭) হাসান আহাম্মদ এসবপও 01708-397211 ০৩২২২-৭৫১৬১ chatkhil@kb.gov.bd নূর প্লাজা (বির্ীয় র্িা), বখিপাড়া মরাড, 

িাটবখি, মনায়াখািী। 

১২১. রার্গঞ্জ (৩২২) , 

শাখা 

সুব্রর্ র্জুর্দার বপও 01708-397212 ০৩৮২৪-৭৫০৬৬ ramgonj@kb.gov.bd জননী টাওয়ার (তৃর্ীয় র্িা), িাইপাস  

সড়ক, রার্গঞ্জ, িক্ষ্মীপুর। 

১২২. রায়পুর (৩৩৫) , 

শাখা 

হারুন অর রশীদ এসবপও 01708-397213 ০৩৮২২-৫৬৩৬৬ raipur@kb.gov.bd মহাবডং নং-৩৪১৯, র্ধ্যিাজার (বির্ীয় 

র্িা), মগাডাউন মরাড, রায়পুর, িক্ষ্মীপুর। 

১২৩. মসানাইমুড়ী (৩৩৬) মর্াহাম্মদ র্াঈন উবিন বপও 01708-397214 ০৩২২৭-৫১১৪১ sonaimuri@kb.gov.bd বসটি মসন্টার (তৃর্ীয় র্িা), স্কুি মরাড, 

মসানাইমুড়ী, মনায়াখািী। 
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১২৪. বসণিট (৭০১) , 

শাখা 

মর্াোঃ আব্দুি িবর্  এসবপও 01708-397215 ০৮২১-৭২২৯৬০ sylhet@kb.gov.bd মুবজির রহর্ান কর্ণপ্লক্স (বির্ীয় র্িা), 

কাবজটিা, বসণিট, বসণিট। 

১২৫. মকাম্পানীগঞ্জ 

(৭০৮) , শাখা 

মর্াোঃ সাইফুর রহর্ান এসবপও 01708-397216 ০৮২২৫-৫৬১১৫ companigonj@kb.gov.bd শাহজািাি র্াণকমট (বির্ীয় র্িা), 

মকাম্পানীগঞ্জ, বসণিট। 

১২৬. ভজন্তপুর (৭১০) , 

শাখা 

আশরাফুল হক এসবপও 01708-397217 ০৮২২৯-৫৬০৪৬ jointapur@kb.gov.bd খন্দকার ম্যানশন (বির্ীয় র্িা), জা িং 

সড়ক, ভজন্তপুর, বসণিট। 

১২৭. মগায়াইনঘাট 

(৭১১) , শাখা 

মর্াোঃ র্াহমুদুি হক খান বপও 01708-397218 ০৮২২৮-৫৬১৫৪ goainghat@kb.gov.bd পুরার্ন িাস স্ট্যান্ড (বির্ীয় র্িা), 

মগায়াইনঘাট, বসণিট। 

১২৮. দবিে সুরর্া 

(৭১২) , শাখা 

মমাোঃ নিরুল ইসলাম এসও 01708-397219 ০৮২১-৮৪০০৪১ dakskhinsurma@kb.gov.bd রর্না সুপার র্াণকমট (বির্ীয় র্িা), হুর্ায়ুন রবশদ 

িত্বর, দবিে সুরর্া, বসণিট। 

১২৯. বিশ্বনাে (৭১৪) , 

শাখা 

আবু সা’দার্ মুহাম্মদ সাণয়র্ এসও 01708-397220 ০৮২২৪-৫৬২৩২ bishownath@kb.gov.bd হাজী বিচু বর্য়া বিবডং (বির্ীয় র্িা), 

জগন্নােপুর মরাড, বিশ্বনাে, বসণিট। 

১৩০ িািাগঞ্জ (৭১৫) , 

শাখা 

মমাোঃ শবরফ উিাহ বপও 01708-397221 ০৮২৪২-৫৬১৪১ balaganj@kb.gov.bd িারী ম্যানশন (বির্ীয় র্িা), দবিে  র্াজপুর, 

ওসর্ানীনগর, িািাগঞ্জ, বসণিট। 

১৩১. সুনার্গঞ্জ (৭০৬) , 

শাখা 

মরৌশন আরা বপও 01708-397223 ০৮৭১-৬১৪৫২ sunamgonj@kb.gov.bd মদাজা শবপং মসন্টার (তৃর্ীয় র্িা), োব ক 

পণয়ন্ট, সুনার্গঞ্জ, সুনার্গঞ্জ। 

১৩২. ছার্ক (৭০৯) , 

শাখা 

মর্াোঃ আর্াউর রহর্ান এসবপও 01708-397224 ০৮৭২৩-৫৬৩১৬ chhatak@kb.gov.bd িিঘাট (বির্ীয় র্িা), পবির্ িাজার 

ছার্ক, সুনার্গঞ্জ। 

১৩৩. মগািাপগঞ্জ , , শাখা 

বসণিট 

 ণয়জ উিাহ বপও 01708-397222  golapganj@kb.gov.bd মচৌমুহনী, মগালািগঞ্জ, বসসলট 

১৩৪. দবিে সুনার্গঞ্জ, 

শাখা 

মর্াোঃ র্াবজদুর রহর্ান বপও 01708-397225  d.sunamganj@kb.gov.bd শাবিগঞ্জ িািার, দবিণ সুনামগঞ্জ, 

সুনামগঞ্জ 

১৩৫. মর্ৌিিীিাজার 

(৭০৫) , শাখা 

র্াহবুবুর রহর্ান এসবপও 01708-397227 ০৮৬১-৬৪৯১৩ moulvibazar@kb.gov.bd পূি ম মগাবিন্দশ্রী (বির্ীয় র্িা), শ্রীর্ঙ্গি মরাড, 

মর্ৌিিীিাজার, মর্ৌিিীিাজার। 

১৩৬. কুিাউড়া (৭০৪) , 

শাখা 

উত্তম কুমার সাহা এসও 01708-397226 ০৮৬২৪-৫৬৪৩৮ kulaura@kb.gov.bd এস এ শবপং র্াণকমট (তৃর্ীয় র্িা),  দবিে িাজার, 

কুিাউড়া, মর্ৌিিীিাজার। 

১৩৭. শ্রীর্ঙ্গি (৭০৭) , 

শাখা 

মমাোঃ এনামুল হক বিও 01708-397228 ০৮৬২৬-৭২৬৮০ srimongal@kb.gov.bd এিাহী কর্ণপ্লক্স (বির্ীয় র্িা), হবিগঞ্জ মরাড, 

শ্রীর্ঙ্গি, মর্ৌিিীিাজার। 

১৩৮. হবিগঞ্জ (৭০২) , 

শাখা 

মমাহাম্মদ আব্দুল হান্নান 

মচৌধুরী 

বিও 01708-397229 ০৮৩১-৬২০১৩ hobigonj@kb.gov.bd আি রা ী িিন (িতুে ম র্িা), ৩৩৭৬, কািীিাড়ী 

মরাড, হবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ। 

১৩৯. নিীগঞ্জ (৭০৩) , 

শাখা 

মমাোঃ ছাসদকুর রহমান বপও 01708-397230 ০৮৩২৮-৫৬৩১৩ nabigonj@kb.gov.bd নতুন িাজার (বির্ীয় র্িা), নিীগঞ্জ, 

হবিগঞ্জ। 

১৪০. িাবনয়ািং (৭১৩) , 

শাখা 

মর্াোঃ আজাদ মহাণসন ভ ূ্ঁইয়া বপও 01708-397231 ০৮৩২৪-৫৬৪২৮ baniachong@kb.gov.bd 
র্াণহর ম্যানশন (বির্ীয় র্িা), সাি মরবজষ্টার 

অব স মরাড, িাবনয়ািং, হবিগঞ্জ। 

রািশাহী বিভাগ: 

১৪১. রাজশাহী (৪০১) , 

শাখা 

আবস  আহণর্দ সুজা এসবপও 01708-397232 ০৭২১-৭৭১৮২৯ rajshahi@kb.gov.bd িবন্ডপুর মর্াড়, িাউর্িা, রাজশাহী। 

১৪২. পুঠিয়া (৪২৭) , 

শাখা 

মমাোঃ মাসুদ রানা বপও 01708-397233 ০৭২২৮-৫৬১৩২ putia@kb.gov.bd বসক্স বিবডং, পুঠিয়া, রাজশাহী। 

১৪৩. মর্াহনপুর (৪৪২) , 

শাখা 

মমাোঃ মতাফাজ্জল মহাসসন বিও 01708-397234 ০৭২২৬-৫৬০৮০ mohanpur@kb.gov.bd উপণজিা সদর, মহাবডং নং-৫১৬, 

মর্াহনপুর, রাজশাহী। 
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১৪৪ িাগর্ারা (৪৪৫) , 

শাখা 

মর্াোঃ সার্সুি আির্ এসবপও 01708-397235 ০৭২২২-৫৬১৩৫ bagmara@kb.gov.bd িঙ্গিন্ধু স্মৃবর্ জাদুঘর কর্ণপ্লক্স, িাগর্ারা, 

রাজশাহী। 

১৪৫. িাঁপাইনিািগঞ্জ 

(৪০৯) , শাখা 

মমাোঃ মবশউর রহমান এসবিও 01708-397238 ০৭৮১-৫৩৪১৮ chapai@kb.gov.bd মহাবডং নং-৬৭, কাঠাল িাবগচা, 

ডাক:৬চাঁিাইনিািগঞ্জ-৬৩০০, 

র্ানা+মিলা: চাঁিাইনিািগঞ্জ। 

১৪৬. মগার্স্তাপুর 

(৪৩০) , শাখা 

মমাোঃ শাহসনওয়াি হক এসও 01708-397239 ০৭৮২৩-৭৪১৩৭ gomastapur@kb.gov.bd রহনপুর (উপণজিা মগট সংিগ্ন), 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

১৪৭. পিা, শাখা মমাোঃ বমিানুর রহমান বপও 01708-397237 247800033  
paba@kb.gov.bd 

নয়াহাটা, িিা, রািশাহী 

১৪৮. দূগ মাপুর, শাখা এ,ণক, এর্,  জলুি হক বপও 01708-397236 07224-56074 durgapur@kb.gov.bd পুরাতন িিা বিদুুৎ, দুগ থাপুর, রািশাহী 

১৪৯. পািনা (৪০২) , 

শাখা 

মর্াোঃ মরজাউর রহর্ান এসবপও 01708-397240 ০৭৩১-৬৪৫০৪ pabna@kb.gov.bd  জলুি হক মরাড, পািনা। 

১৫০. মিড়া (৪১৭) মুহাম্মদ মতাফাজ্জল মহাসসন বপও 01708-397241 ০৭৩২৩-৭৫১৩৩ bera@kb.gov.bd বব্রসাবিকা, মিড়া, পািনা। 

১৫১.  বরদপুর, , শাখা 

িািনা (৪৩৫) 

মর্াোঃ র্বর্উর রহর্ান বপও 01708-397243 ০৭৩২৫-৬৪০৩৫ faridpur.p@kb.gov.bd  াণর্র্া র্াণকমট, িনওয়ারী নগর িাজার, 

 বরদপুর, পািনা। 

১৫২. নাণটার (৪০৬) , 

শাখা 

মর্াোঃ আবনছুর রহর্ান এসবপও 01708-397245 ০৭৭১-৬২২৬৭ natore@kb.gov.bd কানাই খািী, নাণটার। 

১৫৩. িড়াইগ্রার্ (৪২৮) , 

শাখা 

মর্াোঃ র্াইনুি হক বপও 01708-397246 ০৭৭২৩-৫৬০২৪ baraigram@kb.gov.bd িনপাড়া িাজার, নাণটার। 

১৫৪. িাটণর্াহর , শাখা, 

পািনা 

খবি া কার্রুি হাসান বপও 01708-397242  chatmohar@kb.gov.bd এস, এ সুিার মাসকথট (২য় তলা), নতুন 

িািার, মখয়া াট, চাটসমাহর, িািনা 

১৫৫. সাঁবেয়া , 

শাখা,পািনা 

মমাোঃ িাহাদুর রহমান খান বপও 01708-397244 733254009 santhia@kb.gov.bd এলাহী মাসকট থ (২য় তলা), কাবশনার্পুর, 

সাঁবর্য়া, িািনা 

১৫৬. বসংড়া , শাখা, 

নাণটার 

মর্াোঃ আব্দুি র্বর্ন এসও 01708-397247 7726663043 singra@kb.gov.bd আসয়শা বভলা, মাদারীপুর, বসংড়া, নাসটার 

১৫৭. গুরুদাসপুর,  শাখা 

নাণটার 

মমাোঃ শাহাদাত মহাসসন বিও 01708-397248 07724-74043 gurudaspur@kb.gov.bd ছানককর পুরান িাড়া, ফাবন থচার, িবি, 

গুরুদাসপুর, নাসটার 

১৫৮. িগুড়া (৪০৩) , 

শাখা 

মর্াোঃ আখিাক মহাণসন 

র্ালুকদার 

এসবপও 01708-397249 ০৫১-৬৩১৭৯ 
bogra@kb.gov.bd 

হাব জ িিন, িড়ণগািা, িগুড়া। 

১৫৯. সাবরয়াকাবন্দ 

(৪১৬) , শাখা 

মমাোঃ ওয়াসরছ মহাসসন বিও 01708-397250 ০৫০২৮-৫৬৩০৬ 
sariakandi@kb.gov.bd 

৬/৬ আজাদ ম্যানশন, সাবরয়াকাবন্দ, 

িগুড়া। 

১৬০. মসানার্িা (৪৪১, 

শাখা) 

শবফকুল ইসলাম খান বপও 01708-397251 ০৫০৩২-৭৯২০৫ sonatola@kb.gov.bd উপণজিা দবিে মগট, মসানার্িা, িগুড়া। 

১৬১. বসরাজগঞ্জ (৪০৮) , 

শাখা 

মমাোঃ ছাসনায়ার মহাসসন এসবপও 01708-397252 ০৭৫১-৬৩৪৪৭ 
sirajgonj@kb.gov.bd 

এস এস মরাড, বসরাজগঞ্জ। 

১৬২. উল্লাপাড়া (৪৩১) , 

শাখা 

খাবিদ মর্াোঃ মর্া াণয়ি 

আণিদীন 

এসবপও 01708-397253 ০৭৫২-৯৫৬৫৯১ ullapara@kb.gov.bd মিয়ারম্যান িিন, জয়ণদি মরাড, 

উল্লাপাড়া, বসরাজগঞ্জ। 

১৬৩. মিিকুবি (৪৩৭) , 

শাখা 

মর্াোঃ শাহীন আখর্ার এসও 01708-397254 ০৭৫২২-৫৬৫০৩ belkuchi@kb.gov.bd এর্ এর্প্লাজা, র্ািা, মিিকুবি, বসরাজগঞ্জ। 

১৬৪. শাহজাদপুর, 

বসরাজগঞ্জ 

মমাোঃ আবু সাসলক এসও 01708-397255 07527-64030 shahjadpur@kb.gov.bd দাঁবড় িঁয়াপুর িািার, বিএসবসআইবস মরাড, 

শাহিাদপুর, বসরািগঞ্জ 
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১৬৫. দুিচাঁবচয়া, শাখা মমাোঃ আব্দুল হাবদ এসও 01708-397335 05024-51048 
dupchanchia@kb.gov.bd 

মমইন িাসেুান্ড এলাকা, দুিচাঁবচয়া, 

মাবিিাড়া, িগুড়া 

১৬৬. মশরপুর শাখা, 

িগুড়া (৪৫৮) 

শার্ীর্া আক্তার এসবপও ০১৭১৮-১৭০৪৭৩ 05024-51048 sherpurb@kb.gov.bd মুন ইরাব  গাণড মন বসটি, বিকাি িাজার 

মরাড়, মশরপুর িাসস্ট্যান্ড, িগুড়া 

১৬৭. নওগাঁ (৪১৮) , 

শাখা 

মর্াোঃ আক্তারুজ্জামান এসবপও 01708-397256 ০৭৪১-৬১০৬১ naogaon@kb.gov.bd িকণদি, মজ আর সুপার র্াণকমট, নওগাঁ। 

১৬৮. জয়পুরহাট (৪১৯) , 

শাখা 

মর্াোঃ শাহাদর্ আিী এসবপও 01708-397257 ০৫৭১-৬২০২৮ joypurhat@kb.gov.bd িাটার মর্াড়, জয়পুরহাট। 

১৬৯. কািাই (৪২৯) , 

শাখা 

ফারহানা নাসবরন লািনী বিও 01708-397258 ০৫৭২৫-৫৬৩৪৫ kalai@kb.gov.bd কণিজ মরাড, কািাই, জয়পুরহাট। 

১৭০. পত্নীর্িা (৪৩২) , 

শাখা 

মর্াোঃ আব্দুল মান্নান এসবপও 01708-397259 ০৭৪২৮-৬৩২৭০ patnitala@kb.gov.bd 
 

সাপাহার মরাড, নবজপুর, নওগাঁ। 

১৭১. মির্িাি (৪৩৪) , 

শাখা। 

মর্াোঃ ওিাইদুর রহর্ান এসবপও 01708-397260 ০৫৭২৩-৫৬০৮৯ khetlal@kb.gov.bd র্ালুকদার সুপার র্াণকমট (তৃর্ীয় র্িা), 

মির্িাি, জয়পুরহাট। 

১৭২ আত্রাই (৪৩৬) , 

শাখা। 

মর্াোঃ আবুি হাসনার্ শাহ্ এসও 01708-397261 ০৭৪২২-৭১০৮৭ atrai@kb.gov.bd পুরার্ন মকাট ম িিন, উপণজিা িত্বর 

আত্রাই, নওগাঁ। 

১৭৩. র্হাণদিপুর , শাখা। মর্াোঃ নাবছরুজ্জার্ান এসও 01708-397262 07426-75016 mohadevpur@kb.gov.bd িক চত্ত্বর, সামসুবিন সুিার মাসকথট (২য় 

তলা), মহাসদিপুর, নওগাঁ 

১৭৪. রংপুর (৪০৫) , 

শাখা। 

মর্াোঃ হুর্ায়ুন কিীর বপও 01708-397263 ০৫২১-৬৬২০৫ rangpur@kb.gov.bd মনাবশন বিিা, িাসা নং - ৫৩, মরাড নং- ০১, বনউ 

মসনপাড়া, রংপুর, রংপুর। 

১৭৫. বর্ঠাপুকুর (৪১২) , 

শাখা। 

মর্াছাোঃ মিদানা পারিীন বপও 01708-397264 ০৫২২৫-৫৬৩৭০ mithapukur@kb.gov.bd হাসান র্াণকমট (বির্ীয় র্িা) উত্তর িাস 

স্ট্যাণন্ডর পবির্ পাণশ্বম, শঠিিাড়ী, 

বর্ঠাপুকুর, রংপুর। 

১৭৬. পীরগঞ্জ (৪৩৩) , 

শাখা। 

মমাোঃ মরিাউল কবির এসও 01708-397265 ০৫২২-৭৫৬১৮৫ 
pergachha@kb.gov.bd 

বকণশারগাড়ী,  ণর্পুর (িাি বদঘী), 

পীরগঞ্জ, রংপুর। 

১৭৭. পীরগাছা (৪৪০) , 

শাখা। 

এ মক এম বছবিকুল হাসান বপও 01708-397266 ০৫২২-৬৫৬৫৭১ pirganj.r@kb.gov.bd কাবিগঞ্জ মরাড, পীরগাছা রংপুর। 

১৭৮. নীি ার্ারী 

(৪১০) , শাখা। 

আদম মাবলক বনিার এসবিও 01708-397267 ০৫৫১-৬১৭৬৯ nilphamari@kb.gov.bd কািীিাড়ী মর্াড়, নীি ার্ারী, 

নীি ার্ারী। 

১৭৯. বকণশারগঞ্জ, 

নীি ার্ারী 

(৪২৩) , শাখা। 

মর্াোঃ খায়রুি আনার্ 

বসবিকী 

এসও 01708-397268 ০৫৫২-৫৫৬০৪০ kishorganj.nil@kb.gov.bd শাহী মরাড, বকণশারগঞ্জ, নীি ার্ারী। 

১৮০. গাইিান্ধা (৪২০) , 

শাখা। 

 

মর্া: শবহদুি ইসিার্ এসবপও 01708-397270 ০৫৪১-৬২৬৫৯ gaibandha@kb.gov.bd বিএইড মরাড, গাইিান্ধা। 

১৮১. পিাশিাড়ী (৪২৪), 

শাখা। 

বজ এস এর্ মর্ৌব ক 

আহসান 

এসবপও 01708-397271 ০৫৪২-৪৫৬০৩১ palashbari@kb.gov.bd নুবনয়াগাড়ী, পিাশিাড়ী, গাইিান্ধা। 

১৮২. জিঢাকা, শাখা 

নীি ার্ারী 

প্রশাি কুর্ার সাহা বপও 01708-397269 05524-64311 jaldhaka@kb.gov.bd িলঢাকা সদর, িলঢাকা, নীলফামারী 

১৮৩. কুবড়গ্রার্ (৪১৩), 

শাখা। 

শাহ্ ওয়াসহদুজ্জামান 

বসবিকী 

এসবপও 01708-397272 ০৫৮১-৫১০৪৯ kurigram@kb.gov.bd বসএনবি মর্াড় (ণকন্দ্রীয় িাস টাবর্ মনাি এিং 

কুবড়গ্রার্ আবিয়া র্াদ্রাসার বিপরীণর্) 

কুবড়গ্রার্, কুবড়গ্রার্। 
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১৮৪. নাণগশ্বরী (৪১৪), 

শাখা। 

মর্াছাোঃ হাবিিা মিগর্ বপও 01708-397273 ০৫৮২৬-৫৬৩২০ nageswari@kb.gov.bd শহীদ বর্জানুর রহর্ান সড়ক, পবির্ 

নাণগশ্বরী (িাস স্ট্যান্ড মর্াড়), নাণগশ্বরী, 

কুবড়গ্রার্। 

১৮৫. উবিপুর (৪৩৫), 

শাখা। 

মর্াোঃ বর্জানুর রহর্ান এসও 01708-397274 ০৫৮২-৯৫৬৭৬০ ulipur@kb.gov.bd হায়ার্ খাঁ (সবুজ পাড়া), মক.বস মরাড, 

উবিপুর, কুবড়গ্রার্। 

১৮৬. িাির্বনরহাট 

(৪১১), শাখা। 

মর্াোঃ রায়হানুি ইসিার্ বপও 0170397275 ০৫৯১-৬১৭৫২ lalmonirhat@kb.gov.bd র্ালুক খুটার্ারা (উবকি পাড়া) মজিা 

পবরষদ মরাড, িাির্বনরহাট, 

িাির্বনরহাট। 

১৮৭. হার্ীিান্ধা (৪২১), 

শাখা। 

বড এর্ জবহর মহাণসন এসবপও 01708-397276 ০৫৯২-৩৫৬১৫৭ hatibandha@kb.gov.bd িাির্বনরহাট, দবিে গবড্ডর্ারী 

হার্ীিান্ধা, িাির্বনরহাট। 

১৮৮. কািীগঞ্জ, শাখা 

িাির্বনরহাট 

িবরসতাষ কুমার রায় এসও 01708-397277  kaliganj.lal@kb.gov.bd িমিম ভিন (৪র্ থ তলা), তুষিন্দর 

িািারকালীগঞ্জ, লালমবনরহাট 

১৮৯. বদনাজপুর (৪০৪), 

শাখা। 

মমাোঃ বমিানুর রহমান বপও 01708-397278 ০৫৩১-৬৫৯৫৩ dinajpur@kb.gov.bd পুরার্ন হাদুর িাজার, মপাষ্ট অব স মরাড, 

মহাডনং-২৪৮, বদনাজপুর, বদনাজপুর। 

১৯০. বিরার্পুর (৪২৬) আবু িককর বসবিক বিও 01708-397279 ০৫৩২২-৫৬৫৯১ birampur@kb.gov.bd ইসর্পাড়া, বিরার্পুর, বদনাজপুর। 

১৯১. বিরি (৪৩৯), 

শাখা। 

মমাোঃ মখসলছুর রহমান এসও 01708-397280 ০৫৩২-৪৫৬২০৭ birol@kb.gov.bd রি িাজার (ণরিণগইট), বিরি বদনাজপুর। 

১৯২. পাি মর্ীপুর (৪৪৩), 

শাখা। 

মমাোঃ ইয়াকুি আলী বিও 01708-397281 ০৫৩৩-৪৭৪৫৯৯ parbotipur@kb.gov.bd ইব্রাহীর্ নগর (গািস ম স্কুণির বপছণন), 

পাি মর্ীপুর, বদনাজপুর। 

১৯৩. ঠাকুরগাঁও (৪০৭), 

শাখাু্ 

বি এস বিপ্লি কুর্ার এসবপও 01708-397283 ০৫৬১-৫২২৫২ thakurgaon@kb.gov.bd আশ্রর্পাড়া, কণিজ মরাড, ঠাকুরগাঁও। 

১৯৪. রােীশংককি 

(৪২৫), শাখা। 

বিদুুৎ কুমার সরকার বিও 01708-397284 ০৫৬২-৫৫৬১০৩ ranisonkoil@kb.gov.bd িান্ডারা কণিজ মরাড, রােীশংককি,  

ঠাকুরগাঁও। 

১৯৫. পীরগঞ্জ (৪৪৪), 

শাখা। 

সুিাষ িন্দ্র ির্ মন বপও 01708-397285 ০৫৬২-৪৫৬৩১১ pirganjtha@kb.gov.bd পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও। 

১৯৬. পিগড় (৪১৫), 

শাখা। 

মর্াোঃ নূরুি হুদা বপও 01708-397286 ০৫৬৮-৬১৬৩৩ panchagar@kb.gov.bd মডাকণরা পাড়া, মর্তুূ্ঁবিয়া মরাড, পিগড়। 

১৯৭ মিাদা (৪২২), 

শাখা। 

মমাোঃ ওমর ফারুক বিও 01708-397287 ০৫৬৫-৩৫৬২১৯ boda@kb.gov.bd ইসিার্িাগ, মিাদা, পিগড়। 

১৯৮. কাহাণরাি, শাখা 

বদনাজপুর 

মমাোঃ মমাশারফ মহাসসন এসও 01708-39728২  kaharole@kb.gov.bd সুন্দাইল, মমাহরাগঞ্জ, কাহাসরাল, 

বদনািপুর 

খুলনা বিভাগ: 

১৯৯. খুিনা (৫০১), 

শাখা। 

বর্িন কুর্ার হাওিাদার এসবপও 01708-397288 ০৪১-৭৩২২৮৪ khulna@kb.gov.bd ১৭২, বিণক রায় মরাড, মশখপাড়া, খুিনা। 

২০০. ফুির্িা 

(৫১৩),শাখা। 

সুণকশ িন্দ্র সানা এসও 01708-397289 ০৪১-৭০১০৭৩ phultala@kb.gov.bd ইউবনয়ন দাণর্াদর, ফুির্িা, খুিনা। 

২০১. িাণগরহাট (৫০৮), 

শাখা। 

মমাোঃ নিরুল ইসলাম বপও 01708-397291 ০৪৬৮-৬৩৭৭৪ bagerhat@kb.gov.bd ১২৫, মক আিী মরাড, শাির্িা, 

িাণগরহাট। 

২০২ মর্াংিা (৫১৭), 

শাখা। 

দীনিন্ধ মন্ডল বিও 01708-397292 ০৪৬৫৮-৭৩০১৫ mongla@kb.gov.bd মশখ আব্দুি হাই সড়ক, র্ংিা, িাণগরহাট। 

২০৩ মর্াণড়িগঞ্জ (৫২১), 

শাখা। 

দুলাল চন্দ্র সরকার বপও 01708-397293 ০৪৬৫৬-৫৬৩৫৯ morelgonj@kb.gov.bd আদশ ম পাড়া, মর্াণড়িগঞ্জ, িাণগরহাট। 
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২০৪. বির্ির্ারী 

(৫২২),শাখা। 

মমাোঃ শামীম হাসান এসও 01708-397294 ০৪৬৫২-৫৬৩৩২ chitalmari@kb.gov.bd মশণরিাংিা কণিজ মরাড, খড়র্খািী, 

বির্ির্ারী, িাণগরহাট। 

২০৫. সার্িীরা (৫১০), 

শাখা। 

মর্াহা: এনামূি হক বপও 01708-397295 ০৪৭১-৬৪০৭০ satkhira@kb.gov.bd ইসিার্ী ব্িসায়ী সবর্বর্ িিন, িড় 

িাজার, সার্িীরা। 

২০৬. কািীগঞ্জ (৫১৬), 

শাখা। 

িিি রায় এসবপও 01708-397296 ০৪৭২৫-৫৬০৬৭ kaligonj@kb.gov.bd ঈদগাহ সড়ক, কািীগঞ্জ, সার্িীরা। 

২০৭ ডুমুবরয়া, শাখা 

খুিনা 

মর্াোঃ বর্জানুজ্জার্ান এসও 01708-397290 0402556077 dumuria@kb.gov.bd আর, আর প্লািা, ডুমুবরয়া, খুলনা 

২০৮. র্ণশার (৫০২), 

শাখা। 

িীস্মণদি িাকড় এসবপও 01708-397297 ০৪২১-৬৮৫৮১ jessore@kb.gov.bd ২৯/এ, আর এন মরাড,  র্ণশার। 

২০৯. অিয়নগর (৫১২), 

শাখা। 

শাব্বীর আহমাদ বিও 01708-397298 ০৪২২২-৭১১৪০ avaynagar@kb.gov.bd গ্রীন সুপার র্াণকমট (তৃর্ীয় র্িা), ৬২৮, 

গুয়াণখািা, মনায়াপাড়া িাস স্ট্যান্ড, অিয়নগর, 

র্ণশার। 

২১০. নড়াইি (৫০৯), 

শাখা। 

এস. এম সারওয়ার মুসশ থদ এসবিও 01708-397299 ০৪৮১-৬২০১২ norail@kb.gov.bd আশ্রর্ণরাড, রূপগঞ্জ িাজার, নড়াইি। 

২১১. কাবিয়া (৫১৮), 

শাখা। 

মুন্সী আকরার্ মহাণসন বপও 01708-397300 ০৪৮২-২৫৬২৭০ kalia@kb.gov.bd কাবিয়া কণিজ মরাড, কাবিয়া, নড়াইি। 

২১২. র্াগুরা (৫০৭), 

শাখা। 

মমাোঃ তবিির রহমান এসবিও 01708-397301 ০৪৮৮-৬২০১১ magura@kb.gov.bd মকশি মর্াড়, র্াগুরা। 

২১৩. শাবিখা (৫১৯), 

শাখা। 

মমাোঃ তাবরকুল ইসলাম এসও 01708-397302 ০৪৮৫৩-৫৬২৬৯ shalikha@kb.gov.bd কািীগঞ্জ সড়ক, আড়পাড়া শাবিখা, 

র্াগুরা। 

২১৪. বিনাইদহ (৫০৪), 

শাখা। 

মমাোঃ আবমর মহাসসন মমািা বিও 01708-397303 ০৪৫১-৬২৬৬১ jhenidah@kb.gov.bd কবি মগািার্ মর্াস্ত া মরাড,  চুয়াডাঙ্গা 

িাস স্ট্যান্ড, বিনাইদহ। 

২১৫ মকাটিাঁদপুর 

(৫২০), শাখা। 

মমাোঃ শাহাবুবিন এসও 01708-397304 ০৪৫২৪-৬৫৬৭৭ kotchandpur@kb.gov.bd বিনাইদহ িাজার মরাড, 

মকাটিাঁদপুরবিনাইদহ। 

২১৬ ভশিকুপা (৫২৩), 

শাখা। 

মমাহাোঃ মফরসদৌস আহসমদ এসও 01708-397305 ০৪৫২৬-৫৬৬১৬ shailkupa@kb.gov.bd অগ্রেী ব্াংক ি, কবিরপুর মর্াড়, 

ভশিকুপা, বিনাইদহ। 

২১৭ খাজুরা িািার, 

শাখা। 

নািনীন নাহার বপও 017184-49820 0421 52144 khajurabazar@kb.gov.bd গ্রাম-খাজুরা, ডাক-মগৌরনগর, র্ানা-

িাগারিাড়া, মিলা-যসশার। 

২১৮ মসহশপুর (৫২৮), 

শাখা। 

মমাোঃ একলাছুর রহমান বিও 017128-24882 04524 56078 moheshpur@kb.gov.bd পশু হাসপার্াি মরাড, র্ণহশপুর, বিনাইদহ 

২১৯ কুবষ্টয়া (৫০৩), 

শাখা। 

মর্াোঃ র্বনরুি ইসিার্ এসবপও 01708-397306 ০৭১-৭৩৩২৫ kushtia@kb.gov.bd ৬২, এন এস মরাড, কুবষ্টয়া। 

২২০. কুর্ারখািী (৫১১), 

শাখা। 

মর্াোঃ মুক্তদীর মহাণসন মিৌধুরী এসবপও 01708-397307 ০৭০২৫-৭৬৪৭৭ chuadanga@kb.gov.bd হারুন র্াণকমট, স্বে ম পবি, কুর্ারখািী, 

কুবষ্টয়া। 

২২১ চুয়াডাঙ্গা (৫০৫), 

শাখা। 

মমাোঃ মসবলম মরিা বপও 01708-397308 ০৭৬১-৬৩৩৪৮ chuadanga@kb.gov.bd চুয়াডাঙ্গা িড় িাজার মরাড, চুয়াডাঙ্গা। 

২২২. আির্ডাঙ্গা (৫১৪, 

শাখা।) 

 

মর্াোঃ মর্জিা উিীন বপও 01708-397309 ০৭৬২২-৫৬২২৫ alamdanga@kb.gov.bd কৃবষ ব্াংক মরাড, গাণর্ন্টমস পবি 

আির্ডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

২২৩. মর্ণহরপুর (৫০৬), 

শাখা। 

মমাোঃ িাবহদুল ইসলাম এসবিও 01708-397311 ০৭৯১-৬২৬৮১ meherpur@kb.gov.bd কাশারীপাড়া, মর্ইন মরাড, মর্ণহরপুর। 
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২২৪. গাংনী (৫১৫), 

শাখা। 

মমাোঃ আশরাফুল ইসলাম এসও 01708-397312 ০৭৯২২-৭৫৮৬৭ gangni@kb.gov.bd কবহনুর প্লাজা, কাথুিী মর্াড়, গাংনী, 

মর্ণহরপুর। 

২২৫. িীিননগর, শাখা 

চুয়াডাঙ্গা। 

মমাোঃ নিরুল ইসলাম এসও 01708-397310 ০৭৬২৪৭৫১০২ jibannagar@kb.gov.bd হাসিাতাল মরাড, িীিননগর, চুয়াডাঙ্গা 

২২৬. বমরপুর শাখা, 

কুবিয়া 

শাহ মমাহাম্মদ এনামুল কবির এসও ০১৭০৮-৩৯৭৩৩৬ ০৭০২৬৫৬২২২ mirpurkushtia@kb.gov.bd ১৭১/১, ওয়াড থ নং-৬, র্ানা-বমরপুর, 

মিলা-কুবিয়া 

২২৭. িবরশাি (৬০১, 

শাখা।) 

মমাোঃ কামরুজ্জামান এসবপও 01708-397313 ০৪৩১-৬৪৩৮৬ barisal@kb.gov.bd ৮৭/৮৪, িীর প্রর্ীক প্লাজা, হাসপার্াি মরাড, 

নতুন িাজার, িবরশাি। 

২২৮. মগৌরনদী (৬০৭), 

শাখা। 

মর্াোঃ জবহরুি ইসিার্ এসও 01708-397314 ০৪৩২২-৫৬১৫৪ gouranadi@kb.gov.bd আিাউবিন প্লাজা, মগৌরনদী িন্দর, 

মগৌরনদী, িবরশাি। 

২২৯. িাণকরগঞ্জ (৬১৪), 

শাখা। 

মমাোঃ সাইফুল ইসলাম এসও 01708-397315 ০৪৩২৮-৭৪২৩৬ bakergonj@kb.gov.bd সদর মরাড, িাণকরগঞ্জ, িবরশাি। 

২৩০. উবজরপুর (৬১৭), 

শাখা। 

বদপংকর কর্ মকার বপও 01708-397316 ০৪৩২৯-৫৬১৯৬ uzirpur@kb.gov.bd টি এন্ড টি মরাড, উবজরপুর, িবরশাি। 

২৩১. িানারীপাড়া 

(৬১৮), শাখা। 

মমাোঃ মরিাউল কবরম এসও 01708-397317 ০৪৩৩২-৫৬৩৯৫ banaripara@kb.gov.bd  িপবি, িানারীপাড়া, িবরশাি। 

২৩২. িাবুগঞ্জ, শাখা। মমাোঃ আবুল কালাম আিাদ বিও 01708-397321  babuganj@kb.gov.bd 322 , আগরপুর, িাবুগঞ্জ, িবরশাল 

২৩৩. মুিাদী (৬১৯), 

শাখা। 

মুহাম্মদ আব্দুি হাই বপও 01708-397318 ০৪৩২৬-৭৫২৯৬ muladi@kb.gov.bd সদর মরাড, মুিাদী, িবরশাি। 

২৩৪. মিািা (৬০৪), 

শাখা। 

র্ামুনুর রবশদ বপও 01708-397319 ০৪৯১-৬২০৩২ bhola@kb.gov.bd কাবিনাে রাণয়র িাজার মরাড, মিািা। 

২৩৫. ির যাশন (৬১০), 

শাখা। 

সজি কুর্ার মদিনাে বপও 01708-397320 ০৪৯২৩-৭৪৭০৪ charfasion@kb.gov.bd নান্টু প্লাজা, সদর মরাড, ির যাশন মিািা। 

২৩৬. বপণরাজপুর (৬০৬), 

শাখা। 

মমাোঃ মবনরুল ইসলাম মসখ বিও 01708-397322 ০৪৬১-৬২০৩৫ pirojpur@kb.gov.bd পাণড়রহাট মরাড, (কাবজ অব ণসর 

বনকণট), বপণরাজপুর। 

২৩৭ িািকাঠি (৬০৫), 

শাখা। 

মর্াোঃ শাহাদার্ মহাণসন এসবপও 01708-397324 ০৪৯৮-৬৩৩৬০ jhalokathi@kb.gov.bd ৫৮, নতুন কণিজ মরাড, িািকাঠি। 

২৩৮. মনছারািাদ (৬০৮), 

শাখা। 

িাসুণদি র্ন্ডি বপও 01708-397325 ০৪৬২৭-৫৬০৩৫ nesarabad@kb.gov.bd জগন্নােকাঠি ক্লাি মরাড, মনছারািাদ, 

বপণরাজপুর। 

২৩৯ কাঠাবিয়া (৬১২), 

শাখা। 

মমাোঃ আিদুস মসািহান এসও 01708-397326 ০৪৯৫২-৫৬১৫৫ kathalia@kb.gov.bd ব্াংক পাড়া, কাঠাবিয়া, কাঠাবিয়া, 

িািকাঠি। 

২৪০. নাবজরপুর, শাখা 

বপণরাজপুর 

মশখ কার্াি মহাণসন বপও 01708-397323 04626-74056 nazirpur@kb.gov.bd কসলি মরাড, নাবিরপুর সদর, বিসরািপুর 

২৪১. পটয়াখািী (৬০২), 

শাখা। 

মর্াোঃ রব কুি ইসিার্ 

হাওিাদার 

বপও 01708-397327 ০৪৪১-৬৩২৪৫  
patuakhali@kb.gov.bd 

নতুন িাজার, সদর মরাড, পটয়াখািী। 

২৪২. িরগুনা (৬০৩, 

শাখা।) 

মমাোঃ নাবসর উবিন বিও 01708-397328 ০৪৪৮-৬২৬৮৯  
barguna@kb.gov.bd 

১৯৫, জান্নার্ ম্যানশন, উবকি পবি, 

িরগুনা। 

২৪৩. িাউ ি (৬০৯), 

শাখা। 

মমাোঃ সাইফুল ইসলাম এসও 01708-397329 ০৪৪২২-৫৬১৩৮  
bauphal@kb.gov.bd 

বিসবর্ল্লা কর্ণপ্লক্স, হািান দািাি র্াণকমট, 

িাউ ি, পটয়ািী। 

২৪৪. কিাপাড়া (৬১৩), 

শাখা। 

মমাোঃ মমাশাসরফ মহাসসন এসও 01708-397330 ০৪৪২৫-৫৬৫৩৯ kalapara@kb.gov.bd 
 

৯৭, শাহিাগ, কিাপাড়া মপৌরসিা, 

কিাপাড়া, পটয়াখািী। 
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২৪৫. গিাবিপা (৬১৫), 

শাখা। 

মমাোঃ বমরাি মহাসসন এসও 01708-397331 ০৪৪২৪-৫৬৫৫০ galachipa@kb.gov.bd 
 

৩০৭, িাবিকা বিদ্যািয় মরাড, গিাবিপা মপৌরসিা, 

গিাবিপা, পটয়াখািী। 

২৪৬. পােরঘাটা 

(৬১১),শাখা। 

মৃদুসলন্দু িড়াল এস 01708-397332 ০৪৪৫৫-৭৫৩৩৪ patharghata@kb.gov.bd ২৩১৬, সদর মরাড, পােরঘাটা, িরগুনা। 

২৪৭. মির্াগী 

(৬১৬),শাখা। 

আলী আহসমদ অবফসার 01708-397333 ০৪৪৫৪-৫৬২৭৭ betagi@kb.gov.bd মহাবডং নং-২৯৬/৪৬১, খান র্বঞ্জি (তৃর্ীয় 

র্িা), মস্ট্শন মরাড, মির্াগী, িরগুনা। 
 

২৪৮. ঢাকা,  আ:কা: 
প্রর্া: নর্জানুর রের্াি র্জুর্দার 

  ০১৮১৯৬২৮৬৪২ 

এনজএর্ ০২-৮৮৩৬৪৬১ ০১৭০৮৩৯৭০২৬ rmdhaka.n@kb.gov.bd ফ্ল্োট িং-নড-২ িািী িং-২৫, প্ররাড িং-৪৭, 

গুলশাি-২,ঢাকা। 

২৪৯. 
ঢাকা (উত্তর), 

আ:কা: 

মমাোঃ আবমরুল ইসলাম 

০১৭১৬৯৯০৭৭১ 

এনজএর্ ০২-৮৮৩৬৬৫৩ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmdhaka.n@kb.gov.bd ফ্ল্োট িং-নড-২ িািী িং-২৫, প্ররাড িং-৪৭, 

গুলশাি-২,ঢাকা 

২৫০. 
নারায়ণগঞ্জ, 

আ:কা: 

মর্া: নজরুল ইসলার্ খাঁন, 

০১৭১৮৮১০৪০২ 

এনজএর্ ০২-৭৬৪৪২৪১ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmnarayangonj@kb.gov.b

d 

আলহাি মরনু টাওয়ার, (৪র্ থ তলা), নতুন-

১৫২,পুরাতন-১১৭,িঙ্গিন্ধু মরাড,নারায়ণগঞ্জ। 

২৫১. গাজীপুর, আ: কা: 
কৃষ্ণ চন্দ্র ম াষ,  

০১৭১৫৩৩০৭৫১ 

এনজএর্ ০২-৪৯২৬৩৩৬২ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmgazipur@kb.gov.bd আলমবত প্লািা, গুড়িবি, 

িয়সদিপুর,গািীপুর। 

২৫২. ফমরদপুর, আ:কা: 
দুলাল চি সাো,  

০১৭১২৬৫৩৩৬২ 

এনজএর্ ০৬৩১-৬৬৮৮১ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmfaridpur@kb.gov.bd ৩৭/৪, মখয়ামত িান্নাত ভিন, চকিািার, 

ফবরদপুর। 

২৫৩. মগাপালগঞ্জ, আ:কা: 
মর্া: আমনসুজ্জার্ান,  

০১৮১৬৬৯৬৬৩৭ 

এনজএর্ ০২-৬৬৮১৫০৭ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmgopalganj@kb.gov.bd আবমন মিগ কমসপ্লক্স, ২৪১ উদয়ন মরাড, 

িটতলা, মগািালগঞ্জ। 

২৫৪. টাঙ্গাইল, আ;কা: 

মুিাম্মদ র্াসুদুর রির্ান,  

০১৬৭৮০১৭১০১, 

০১৭১২৬৩২০৫২ 

এনজএর্ ০৯২১-৬১৭২৪ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmtangail@kb.gov.bd সসকত বভলা (৩য় তলা), মিলা সদর মরাড, 

আকুর টাকুর িাড়া, িটতলা,টাঙ্গাইল। 

২৫৫. মককশারগঞ্জ, আ:কা: 
মর্াোঃ আব্দুল র্াকলক,  

০১৭১০৯৮৪৬৪০ 

এনজএর্ ০৯৪১-৬২১২৬ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rnkishoregonj@kb.gov.bd ৭৩ ঈশাখা মরাড রর্খলা, বকসশারগঞ্জ। 

২৫৬. 
র্য়র্নমসংি, 

আ:কা: 

মর্াোঃ আসাদুজ্জার্ান খান,  

০১৭১১৪৮২৯৭৯ 

এনজএর্ ০৯১-৬২৮৭৫ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmmymensingh@kb.gov.b

d 

৭ মদন িাবু মরাড, ময়মনবসংহ। 

২৫৭. মনত্রককাণা, আ:কা: 
মর্ািাম্মদ সালাউমেন,  

০১৭১৮৭৬১৮২৫ 

এসমপও ০৯৫১-৬১০০৮ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmmymensing.n@kb.bd বময়া মহাসসন প্লািা িড়িািার মনত্রসকাণা। 

২৫৮. জার্ালপুর,আ:কা: 
মর্া: সাইদুল ইসলার্,  

০১৭৭৪২৪১৪৭৫ 

এসমপও ০৯৮১-৬৫৩৫৮ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmjamalpur@kb.gov.bd িীিন ম্যানশন 

২৫৯. চট্টগ্রার্, আ:কা: 
মর্ািাম্মদ খাইরুল িাসান মশখ 

 ০১৭১৫২২১৫৬৫ 

এনজএর্ ০৩১-২৮৫৪৬১৯ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmctg@kb.gov.bd োজী সরুনর্য়া র্ার্কেট প্রোনডং িং-৮৮/৮৯ 

সদরঘাট প্ররাড, চিগ্রার্। 

২৬০. কক্সবাজার, আ:কা: 
মর্ািাম্মদ খাইরুল িাসান মশখ 

 ০১৭১৫২২১৫৬৫ 

এনজএর্ - ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmctg.s@kb.gov.bd এ. মক. প্লািা (৩য় তলা), খরুশকুল রািার 

মার্া, কক্সিািার। 

২৬১. কুমর্ল্লা, আ:কা: 
মর্ািাম্মদ আকশক এলামি 

 ০১৭১৬৮৮০১২০ 

এনজএর্ ০৮১-৬৯৩৯৮ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmcomilla@kb@.gov.bd খান টাওয়ার (২য় তলা), মগায়ালিবি, আদশ থ 

সদর, কুবমিা। 

২৬২. 
ব্রাহ্মণিানিয়া, 

আ:কা: 

মর্া: আমর্নুর রির্ান,  

০১৭১২১৬২১৮৩ 

এসমপও ০৮৫১-৬১১২২ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmcomilla.n.@gov.bd ইসলাম ম্যানশন (২য় তলা) ৯৭ কািীিাড়া, 

টি এ মরাড, ব্রাহ্মণিানিয়া 

২৬৩. চাঁদপুর, আ:কা: 
আবুল কালার্ আজাদ 

০১৮১৯৬৪৩৩৯৩ 

এনজএর্ ০৮৪১-৬৬০০৯ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmchandpur@kb.gov.bd মহাবডং নং-০৩৩৬, আবলমিাড়া (বডএন স্কুল 

সংলগ্ন),চাঁদপুর সদর চাঁদপুর। 

২৬৪. মনায়াখালী, আ:কা: 
প্রর্া: র্ার্লক ভূইয়া,  

০১৭১৬০১০৭৯৪ 

এনজএর্ ০৩২১-৬৩১৬২ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmnoakhali@kb.gov.bd েধান সড়ক, (নাবিসতর পুল), মাইিদী 

মকাট থ, মনায়াখালী। 

mailto:galachipa@kb.gov.bd
mailto:patharghata@kb.gov.bd
mailto:betagi@kb.gov.bd
mailto:rmnarayangonj@kb.gov.bd
mailto:rmnarayangonj@kb.gov.bd
mailto:rmgazipur@kb.gov.bd
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২৬৫. লক্ষ্মীপুর, আ:কা: 
মর্ািাম্মদ মগালার্ মর্াস্তফা  

০১৬৭৩৪৩৫২৩০ 

এনজএর্ ০৩৮১-৬২৭৪৭ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmnoakhaliw@kb.gov.bd রাসশদা ম্যানশন (২য় তলা) আলীয়া মাদ্রাসার 

সামসন, লিীপুর। 

২৬৬. মসকলট, আ:কা: 
র্কনাজ রায়,  

০১৭১৬০১১১৮৮ 

এনজএর্ ০৮২১-৭২৮১৮৪ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmsylhet@kb.gov.bd মুবিবুর রহমান কমসপ্লক্স (৩য় তলা) 

কািীটুলা, বসসলট। 

২৬৭. 
মর্ৌলিীবাজার, 

আ:কা: 

মর্াোঃ নুরুজ্জার্ান 

০১৮২১৭৬২৬০৫ 

এসমপও ০৮৬১-৬৪১২৩ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmmoulvibazar@kb.gov.b

d 

পূি থ মগাবিন্দশ্রী, (২য় তলা), শ্রীমঙ্গল মরাড, 

মমৌলভীিািার। 

২৬৮. রাজশািী, আ:কা: 
সাকলি মর্াোঃ মসরাজুল 

সাকলমকন ০১৭১৬৪৭৬৫২৬ 

এনজএর্ ০৭২১-৭৭৬৪১০ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmrajshshi@kb.gov.bd চনেপুর (কদর্তলা প্রর্াি) লনযপুর, 

রাজশােী। 

২৬৯. পাবনা, আ:কা: 
পমরকতাষ সরকার 

০১৭১২৯৯৮৮৯১ 

এসমপও ০৭৩১-৬৫৮১৮ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmpabna@kb.gov.bd নূর মহল, (২য় তলা),ফিলুল হক মরাড, 

িািনা। 

২৭০. বগুড়া, আ:কা: 
মর্াোঃ জািাঙ্গীর আলর্, 

০১৭১৭১৩৪৭৬১ 

এনজএর্ ০৫১-৬৪৭৭০ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmbogra@kb.gov.bd িাবরিাত ভিন, বিটাক মরাড, িহুরুল নগর, 

িগুড়া। 

২৭১. নওগাঁ, আ:কা: 
মর্াোঃ র্ঞ্জু মরয়াজুল িক 

০১৭১২২৭৪৯৫৩ 

এনজএর্ ০৭৪১-৮১৪২৫ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmnaogaon@kb.gov.bd চকসদি, মি আর সুিার মাসকথট (২য় তলা), 

নওগাঁ। 

২৭২. রংপুর, আ:কা: 
মুিা: আকতার মিাকসন প্রধান 

০১৭১২৫৯৯৪২৭ 

এনজএর্ ০৫২১-৬৫০৭২ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmrangpur@kb.gov.bd মনাবশন বভলা (৪র্ থ তলা), িাসা নং-৫৩, মরাড 

নং-০১, বনউ মসনিাড়া, রংপুর। 

২৭৩. মদনাজপুর, আ:কা: 
প্রর্াোঃ সাইদুল ইসলার্ 

০১৭১৮-৭৮৩৮৩৬ 

এসমপও ০৫৩১-৬৬৩০৪ ০১৭০৮৩৯৭০৫১ rmdinajpur@kb.gov.bd পুরাতন িাহাদুর িািার,মিাি অবফস মরাড, 

মহাবডং নং-২৪৮, বদনািপুর সদর, 

বদনািপুর। 

২৭৪. কুমড়গ্রার্, আ:কা: 
মর্া: আজািারুল ইসলার্  

০১৭১২০৭৫৬৮৩ 

এসমপও ০৫৮১-৬২০৪০ ০১৭০৮৩৯৭০৫২ rmkurigram@kb.gov.bd বসএন্ডবি মমাড়, (আবলয়া মাদ্রাসার 

বিিরীসত), কুবড়গ্রাম। 

২৭৫. খুলনা, আ:কা: 
শঙ্কর লাল  রার্ী 

০১৭১১৪৪২০০৪ 

এনজএর্ ০৪১-২৮৩০৪৬৩ ০১৭০৮৩৯৭০৫৩ rmkhulna@kb.gov.bd ১৭২, নির্ক রায় প্ররাড, প্রশখপািা, খুলিা। 

২৭৬.  কশার, আ:কা: 
মর্াোঃ মর্ার্তাজ উমেন 

০১৯৪৬৪১৭০৭৭ 

এনজএর্ ০৪২১-৭২০৪৭ ০১৭০৮-৩৯৭০৫৪ rmjessore@kb.gov.bd ২৯/এ আর, এন মরাড, যসশার। 

২৭৭. কুমিয়া, আ:কা: 
রার্কৃষ্ণ নাথ,  

০১৭১২২৪৯৭২৯ 

এসমপও ০৭১-৬৩০৪৮ ০১৭০৮-৩৯৭০৫৪ rmkushtia@kb.kb.gov.bd ৬২, এন, এস. মরাড, কুবিয়া। 

২৭৮. বমরশাল, আ:কা: 
মর্া: তামরকুল িাসানাত 

০১৭২১৪৫২৫১৬ 

এসমপও ০৪৩১-২১৭৬২১২ ০১৭০৮-৩৯৭০৫৬ rmbarisal@kb.gov.bd ৮৭/৮৪ িীর েতীক প্লািা, হাসিাতাল মরাড, 

নতুন িািার, িবরশাল। 

২৭৯. মপকরাজপুর, আ:কা: 

মর্া: িারুন-অর-রমশদ 

তালুকদার 

 ০১৭৩২৯০১১০৭ 

এনজএর্ ০৪৬১-৬৩৪৪৩ ০১৭০৮-৩৯৭০৫৮ rmpirojpur@kb.gov.bd িাসড়র হাট (সরকারী মবহলা কসলসির 

বিিরীসত), বিসরািপুর। 

২৮০. পটুয়াখালী, আ:কা: 
মশখ মর্াোঃ ফমরদ 

০১৭১৫৮৬৮৫২০ 

এসমপও ০৪৪১-৬৫৩৪৯ ০১৭০৮-৩৯৭০৫৫ rmpataukhali@kb.gov.bd বরবম প্লািা (৩য় তলা), নতুন িািার সদর 

মরাড, িটুয়াখালী। 

২৮১. 
নিিাগীয় অনডট 

অনিস  ঢাকা 

জনাব মর্মির র্জুর্দার  

০১৯১১-৫২৭২৮০ 

এমজএর্ 
02- 9860714 ০১৭০৮-৩৯৭০২২ 

dudidhk@kb.gov.bd ফ্ল্োট িং-নড-২ িািী িং-২৫, প্ররাড িং-৪৭, 

গুলশাি-২,ঢাকা। 

২৮২. 
নিিাগীয় অনডট 

চিগ্রার্ 

জিাি প্রর্াোঃ আব্দুর রনের্  

০১৭১৬-৪৯৩৮১২ 

এমজএর্ 
--- ০১৭০৮৩৯৭০২৩ 

duditctg@kb.gov.bd খাি টাওয়ার, প্রগায়ালপনি, আদশ ে সদর, 

কুনর্ো 

২৮৩. 
নিিাগীয়  অনডট 

অনিস, রাজশােী 

জিাি প্রর্াোঃ আলতাি প্রোর্সি 

 ০১৭১৮-০২০৮৯৫ 

এমজএর্ 
০৭২১৭৭৪৪৭৬ ০১৭০৮৩৯৭০২৪ 

duditraj@kb.gov.bd চনেপুর (কদর্তলা প্রর্াি) লনযপুর, 

রাজশােী। 

২৮৪. 
নিিাগীয় অনডট 

অনিস খুলিা 

জিাি প্রর্াোঃ সালােউনেি 

 ০১৫৫৬-৩২৩১৯১ 

এমজএর্ 
০৪১-৭২৫২০৮ ০১৭০৮৩৯৭০২৫ 

duditkhn@kb.gov.bd ১৭২, নির্ক রায় প্ররাড, প্রশখপািা, খুলিা। 
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২৮৫. 
নিিাগীয় কার্ োলয়  

ঢাকা 

প্রর্া: জয়িাল আর্িদীি, 

(নডনজএর্) ০১৭১৬৫৭২১৬৩ 

 

নডনজএর্ ০২-৯৮৬১০৩৩ ০১৭০৮৩৯৭০১৮ divdhk@.gov.bd ফ্ল্োট িং-নড-২ িািী িং-২৫, প্ররাড িং-৪৭, 

গুলশাি-২,ঢাকা। 

২৮৬. 
নিিাগীয় কার্ োলয়  

চিগ্রার্ 

শনিউল আজর্, (নডনজএর্) 

০১৮১৪৭৩১৪৬৭ 

নডনজএর্ ০৩১-৬১৪৫৮৫ ০১৭০৮৩৯৭০১৯ dictg@kb.gov.bd োজী সরুনর্য়া র্ার্কেট প্রোনডং িং-৮৮/৮৯ 

সদরঘাট প্ররাড, চিগ্রার্।  

২৮৭. 
নিিাগীয় কার্ োলয়  

রাজশােী 

র্াকসুদা িাসরীি, (নডনজএর্) 

০১৭১৮০২০৮৯৫ 

নডনজএর্ ০৭২১-৭৭২৭৮৯ ০১৭০৮৩৯৭০২০ divraj@kb.gov.bd চনেপুর (কদর্তলা প্রর্াি) লনযপুর, 

রাজশােী। 

২৮৮. 
নিিাগীয় কার্ োলয়  

খুলিা 

মর্া: শমিদুল ইসলার্, (মিমজএর্) 

০১৭১৯৬৯৯৯০৮ 

নডনজএর্ ০৪১-৭২৫২০৯ ০১৭০৮৩৯৭০২১ divkhn@kb.gov.bd ১৭২, নির্ক রায় প্ররাড, প্রশখপািা, খুলিা। 

২৮৯. 

কম থসংস্থান ব্াংক, 

েধান কায থালয়, 

ঢাকা 

এসকএম কামরুজ্জামান 

এনজএর্ 01712929892 02-9574116 bsprd@kb.gov.bd ১, রাজউক এবিবনউ, ঢাকা-১০০০. 
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পনরনশষ্ট- 2                                বিষয়োঃ বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মাগণের র্াবিকাোঃ 

 

 
 

 

ক্র: 

নং 
কার্ মািণয়র নার্  বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মার নার্ ও পদিী 

মর্ািাইি, মটবিণ ান ও ই-মর্ইি নং 

 

মযাগাসযাসগর ঠিকানা 

০১. 

কম থসংস্থান 

ব্াংক, েধান 

কায থালয়, ঢাকা 

িনাি বনম থল নারায়ন সাহা, বিএম 

০২-৯৫৮৪১০৩, ০১৭১১৩৯৯১৯৫,  

gmaudit@kb.gov.bd 

 ১, রাজউক এবিবনউ, ঢাকা-১০০০. 

০২ েধান শাখা, ঢাকা মমা: বমিানুর রহমান বমিান, বিও  
০২-৯৫৭১৭৮০,  

mbdhaka@kb.gov.bd 

 ১, রাজউক এবিবনউ, ঢাকা-১০০০. 

 

ঢাকা বিভাগ: 

ক্র. 

নং 
শাখা/কায থালসয়র 

নাম 
বিকল্প দাবয়ত্বোপ্ত কম থকতথার নাম ও িদিী শাখা/কায থালসয়র মফান ও ই-মমইল নম্বর শাখা/কায থালসয় মযাগাসযাসগর ঠিকানা 

0৩. বিভাগীয় কায থালয়, 

ঢাকা 
িনাি মমাোঃ মুখসলছুর রহমান 

সহকারী মহাব্িস্থািক 
02-9860715 

divdhk@kb.gov.bd  
ফ্ল্ুাট নং-বড-২, িাড়ী-২৫, মরাড-47, গুলশান-2, 

ঢাকা। 

0৪. বিভাগীয় বনরীিা 

কায থালয়, ঢাকা 
িনাি এ.মক.এম. আবমরুল কবির 

সহকারী মহাব্িস্থািক  
02-9860714 

auditdhk@kb.gov.bd 
ফ্ল্ুাট নং-বড-২, িাড়ী-২৫, মরাড-47, গুলশান-2, 

ঢাকা। 
05. আঞ্চবলক কায থালয়, 

ঢাকা 
িনাি মমাহাম্মদ ওয়াবল উিাহ 

বসবনয়র অবফসার 
02-9860712 

rmdhaka@kb.gov.bd  
ফ্ল্ুাট নং-বড-২, িাড়ী-২৫, মরাড-47, গুলশান-2, 

ঢাকা। 
06. মুন্সীগঞ্জ শাখা, 

মুন্সীগঞ্জ 
িনাি আবুল কালাম আিাদ 

বেবন্সিাল অবফসার 
02-7612530 

munshigonj@kb.gov.bd 
সদর মরাড, রানী মাসকথট (৩য় তলা), মুন্সীগঞ্জ।  

07. মদাহার শাখা, ঢাকা িনাি ছাইফুল ইসলাম 

সহকারী অবফসার সাধারণ 
01708397103 

dohar@kb.gov.bd 
কানন ম্যানশন, তিন মিিারী মরাড,  িয়িাড়া িািার 

সড়ক, মদাহার, ঢাকা 
08. মকরানীগঞ্জ শাখা, 

ঢাকা 
িনাি সুধাংশু চন্দ্র শীল 

বসবনয়র অবফসার 
01708397104 

keranigonj@kb.gov.bd 
িাড়ী নং-১৪ (২য় তলা), মগালাম িািার মরাড, 

মকরানীগঞ্জ, ঢাকা  
09. বসরািবদখান শাখা, 

মুন্সীগঞ্জ 
িনাি এ.মক.এম. বশবশরুল হক 

বসবনয়র অবফসার 
01708397105 

Shirajdikhan@kb.gov.bd 
বচশবতয়া সুিার মাসকথট (২য় তলা), বসরািবদখান 

িািার, বসরািবদখান, মুন্সীগঞ্জ।  
10. নিািগঞ্জ শাখা, 

ঢাকা 
িনাি মমাহা. আবুল িাশার 

বসবনয়র অবফসার 
01708397106 

nowabgonj@kb.gov.bd 
আল মবদনা ভিন, িাগমারা, হাইস্কুল সংলগ্ন, 

িাগমারা, নিািগঞ্জ, ঢাকা 
11. লালিাগ শাখা, ঢাকা িনাি হাবসনা আক্তার 

বেি্বন্সিাল অবফসার 
02-9669321 

lalbag@kb.gov.bd 
৮ নওয়ািগঞ্জ মরাড (২য় তলা), িড় মসবিদ সংলগ্ন, 

মিািা, লালিাগ, ঢাকা। 
12. শ্রীনগর শাখা িনাি মমাহাম্মদ এমদাদুল হক 

বসবনয়র অবফসার 
01708397108 

sreenagor@kb.gov.bd 
মশখ মাসকথট (২য় তলা), ঝুমুর হল মরাড, শ্রীনগর 

িািার, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ। 
13. আঞ্চবলক কায থালয়, 

ঢাকা উত্তর 
িনাি মমা: হাবফজুর রহমান 

সহকারী অবফসার (সাধারণ) 
02-986071৩ 

rmdhaka.n@kb.gov.bd 
ফ্ল্ুাট নং-বড-২, িাড়ী-২৫, মরাড-47, গুলশান-2, 

ঢাকা। 
14. উত্তরা, ঢাকা িনাি বমনারা মিগম 

বেবন্সিাল অবফসার 
০২ – ৫৮৯৫৬৩৯৪ 

uttara@kb.gov.bd 
প্লট নং -২, মসক্টর -৪ , শাহিালাল এবভবনউ, 

আিমপুর, উত্তরা মসডল টাউন, ঢাকা -১২৩০। 
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15. িাড্ডা, ঢাকা িনাি িণ থা রায় 

বেবন্সিাল অবফসার 
০২ – ৫৫০৫৩৫২২ 

badda@kb.gov.bd 
হায়দার মবঞ্জল, িাড়ী নং ০২, মিাি অবফস মরাড, মধ্য 

িাড্ডা, ঢাকা -১২১২। 
16. বমরপুর, ঢাকা িনাি মবনষা রানী মদ 

বেবন্সিাল অবফসার 
০২ - 58051969 

mirpur@kb.gov.bd 
িাড়ী নং: ০৪ (তৃতীয় তলা), মরাড নং ০১, মসক্টর ৭ 

(১১ নং িাস েুান্ড, ইয়ারানতাই মরস্টুসরসেসর 

বিছসন) বমরপুর, ঢাকা। 
17. মমাহাম্মদপুর, ঢাকা িনাি মমা: রাসসল সরকার 

বসবনয়র অবফসার 
০২ – ৯১৩৯৭৩০ 

mohammadpur@kb.gov.bd 
11/1, কাসদরািাদ হাউবিং, ব্লক - বড,  (মকবুল 

মহাসসন কসলি সংলগ্ন), মমাহাম্মদপুর, ঢাকা।  
18. ধামরাই, ঢাকা িনাি মমা: মাহতাি উবিন 

বসবনয়র অবফসার 
০২ -  ৭৭৩০৯৫১ 

dhamrai@kb.gov.bd 
এ-১৯/১, িািার মরাড, মগাি নগর, ধামরাই, ঢাকা। 

19. সাভার, ঢাকা িনাি মাহমুদা আক্তার 

বেবন্সিাল অবফসার 
০২ – ৭৭৪৩২৯৭ 

savar@kb.gov.bd 
মহাবডং নং : বি-২৫/৬, মবিদপুর, সাভার, ঢাকা। 

20. মাবনকগঞ্জ িনাি মমা: িদরুল আলম 

বেবন্সিাল অবফসার 
০২ – ৭৭১০০৫৮ 

manikgonj@kb.gov.bd 
২০৮-২০৯, শহীদ রবফক সড়ক, মাবনকগঞ্জ। 

21. বসঙ্গাইর িনাি মমাহাম্মদ মগালাম দিগীর  

বসবনয়র অবফসার 
 

০২ – ৭৭১৭১৪৩ 

shingair@kb.gov.bd 
কসলি মরাড, বসঙ্গাইর িািার, মাবনকগঞ্জ। 

22. আঞ্চবলক কায থালয়, 

নারায়ণগঞ্জ 
িনাি আবিজুর রহমান 

এওবস 
02-৭৬৪৪২৪১, ০১৭১৫-১২৯৬৮৫ 

rmnarayangonj@kb.gov.bd 
আলহাজ্ব মিনু টাওয়ার (৪র্ থ তলা), নতুন ১৫২, 

পুরাতন ১১৭, িঙ্গিন্ধু মরাড, নারায়ণগঞ্জ। 
23 নারায়ণগঞ্জ শাখা, 

নারায়ণগঞ্জ 
 

িনাি মমাহম্মদ মমাহবসন আলম হীরা, অবফসার 02-৭৬৪১৯৮৯, ০১৯১২-১৭৯৪৮৪ 

narayangonj@kb.gov.bd 
আলহাজ্ব মিনু টাওয়ার (৪র্ থ তলা), নতুন ১৫২, 

পুরাতন ১১৭, িঙ্গিন্ধু মরাড, নারায়ণগঞ্জ। 

24. মডমরা শাখা, ঢাকা িনাি এবিএম বমরাজুর রহমান, এসও ০২-৭৫০২০৯০৬, ০১৯২৮-২৮৩৫৮৮ demra@kb.gov.bd আবমন টাওয়ার, ২য় তলা, সারুবলয়া িািার, মডমরা, 

ঢাকা।  
25. মসানারগাঁও শাখা, 

নারায়ণগঞ্জ 
িনাি মমাহাম্মদ মবহউবিন রাসসল, এসও  ০২-৭৬৫৬০৫৫, ০১৮১৮-২৬৪২১৬ 

sonargaon@kb.gov.bd 
হািী শহীদুিাহ প্লািা, ৩য় তলা, উসিাভগঞ্জ, 

নারায়ণগঞ্জ। 
26. রূিগঞ্জ শাখা, 

নারায়ণগঞ্জ 
িনাি মুকুল চন্দ্র দাস,  

অবফসার 
০১৭১৮-৩৯৭১১৮,০১৯১১-৭৮১২১০ 

rupgonj@kb.gov.bd 
ইসমাইল ভিন, ৩য় তলা, মুড়ািাড়া িািার (মিড়ী 

িাঁধ) , রূিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 
27. নরবসংদী শাখা, 

নরবসংদী 
িনাি বিয়ারুল হাসান,  

এসও 
০২-৯৪৬২৭৭১,০১৬৮৭-২৩২৫৪৭ 

narshingdi@kb.gov.bd 
বডবস মরাড, ৩০৪, গািী প্লািা, উিসিলা মমাড়, 

নরবসংদী। 
28. মসনাহরদী শাখা, 

নরবসংদী 
িনাি মমাছাসিকুর রহমান, অবফসার 02-9445188, 01948-337026 

monohordi@kb.gov.bd 
২৬০, মাবনক ম্যানশন, ২য় তলা, মসনাহরদী িািার, 

নরবসংদী। 
29. আড়াইহািার শাখা, 

নারায়ণগঞ্জ 
িনাি মমাোঃ মবনরুল ইসলাম, অবফসার ০১৯১১-৯০৮৪৮৮ 

araihazar@kb.gov.bd 
৬৭৩, মিনাসরল হাসিাতাল সড়ক,মমসহরুন প্লািা, ৪র্ থ 

তলা আড়াইহািার,নারায়ণগঞ্জ 
30. আঞ্চবলক কায থালয়, 

গািীপুর 
িনাি কািী হুসর িান্নাত        বসবনয়র অবফসার ০২-৪৯২৬৩৬২২ 

rmgazipur@kb.gov.bd   
আলমবত প্লািা, 

গুড়িবি, িয়সদিপুর, গািীপুর। 
31. গািীপুর শাখা, 

গািীপুর 
িনাি মমাোঃ মতাফাজ্জল মহাসসন 

বসবনয়র বেবন্সিাল অবফসার 
02-49262332 gazipur@kb.gov.bd  আলমবত প্লািা, 

গুড়িবি, িয়সদিপুর, গািীপুর। 
32. কালীগঞ্জ শাখা, 

গািীপুর 
িনাি মমাোঃ মসাসহল িারসভি 

বসবনয়র অবফসার 
02-9206202 kaligonj@kb.gov.bd  আন োয়োর সেন্টোর, কোলীগঞ্জ 

বোেষ্ট্যোন্ড,কোলীগঞ্জ,গোজীপুর 

33 কাবলয়াককর শাখা, 

গািীপুর 
িনাি িিি কুমার মসন 

বসবনয়র অবফসার 
02-9202606 kaliakoir@kb.gov.bd  সমতা সুিার মাসকথট, ২য় তলা, কাবলয়াককর 

িািার,কাবলয়াককর,গািীপুর। 
34. শ্রীপুর শাখা, 

গািীপুর 
িনাি মমাোঃ হুমায়ুন কিীর 

বসবনয়র অবফসার 

 

02-9200844  

sreepur@kb.gov.bd  
িনলতা সুিার মাসকথট, ২য় তলা, মিশন মরাড,শ্রীপুর 

িািার, গািীপুর। 
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35. কািাবসয়া শাখা, 

গািীপুর 
িনাি আসনায়ারুজ্জামান বসবনয়র অবফসার 02-9209426 kapasia@kb.gov.bd  আল আবমন ভিন, ২য় তলা, কসলি 

মরাড,কািাবসয়া,গািীপুর। 
36. আঞ্চবলক কায থালয়, 

ময়মনবসংহ 
িনাি লুৎফা িাহান 

বসবনয়র বেবন্সিাল অবফসার 
091-62875 

rmmymensingh@kb.gov.bd  
হাসনাইন প্লািা, ২য় তলা, ৭ মদন িাবু মরাড, 

ময়মনবসংহ। 
37. ময়মনবসংহ শাখা িনাি রাবিয়া হক 

বসবনয়র অবফসার 
091-65862 

mymensingh@kb.gov.bd  
হাসনাইন প্লািা, ২য় তলা, ৭ মদন িাবু মরাড, 

ময়মনবসংহ। 
38. ভালুকা শাখা িনাি আবনসুর রহমান 

বেবন্সিাল অবফসার 
09022-56152 

bhaluka@kb.gov.bd  
শহীদ নাবিম উবিন মরাড, ভালুকা, ময়মনবসংহ। 

39. ফুলিাড়ীয়া শাখা িনাি মমাোঃ শামসুল কিীর 

অবফসার 
09023-73394 

fulbaria@kb.gov.bd  
বডগ্রী কসলি মরাড, ফুলিাড়ীয়া, ময়মনবসংহ। 

40. গফরগাঁও শাখা িনাি মমাোঃ আব্দুল কাসদর 

সহকারী অবফসার(কুাশ) 
09025-56429 

gafargaon@kb.gov.bd  
মমাতাসলি প্লািা, কসলি মরাড, গফরগাঁও, 

ময়মনবসংহ। 
41. মুক্তাগাছা শাখা িনাি মমাোঃ এনামুল কিীর 

বসবনয়র অবফসার 
09033-56311 

muktagacha@kb.gov.bd  
িড়বহস্যা িািার, মুক্তাগাছা মিৌরসভা, ময়মনবসংহ। 

42. ফুলপুর শাখা িনাি মমাোঃ মাসুদ বময়া 

অবফসার 
09025-56429 

fulpur@kb.gov.bd 
লবতফ প্লািা, িাসিুান্ড, ফুলপুর, ময়মনবসংহ। 

43. ঈবরগঞ্জ শাখা িনাি মমাোঃ মমাখসলছুর রহমান 

অবফসার 
09027-56230 

ishwargonj@kb.gov.bd 
দত্তিাড়া, ঈবরগঞ্জ, ময়মনবসংহ। 

44. আঞ্চবলক কায থালয়, 

মনত্রসকাণা  
িনাি নয়ন চন্দ্র সাহা  

অবফসার 
0951-61008 

rmmymensingh.n@kb.gov.bd  
বময়া মহাসসন প্লািা,িড়িািার ,মনত্রসকাণা 

45. মনত্রসকানা শাখা, 

মনত্রসকাণা  
িনাি মমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

বসবনয়র অবফসার 
0951-61677 

netrokona@kb.gov.bd  
বময়া মহাসসন প্লািা,িড়িািার ,মনত্রসকাণা 

46. িারহািা শাখা, 

মনত্রসকাণা  
িনাি এ.টি.এম নািমুস সাকলাইন 

অবফসার 
09523-56227 

barhatta@kb.gov.bd  
মগািালপুর িািার ,িারহািা,মনত্রসকাণা 

47. মগৌরীপুর শাখা, 

ময়মনবসংহ 
িনাি আবু সতয়ি মমাহাম্মদ সাইফুিাহ  

অবফসার 
09027-56370 

gouripur@kb.gov.bd  
িাড়ীওয়ালা িাড়া মরাড(িলমল বসসনমা হল মমাড় 

সংলগ্ন),মগৌরীপুর, ময়মনবসংহ। 
48. মমাহনগঞ্জ শাখা, 

মনত্রসকাণা 
িনাি আবুল িাশার মমাহাম্মদ নূসর আলম  

এওবি 
09524-56113 

mohangonj@kb.gov.bd  
কসলি মরাড, মটঙ্গািাড়া,মমাহনগঞ্জ, মনত্রসকাণা। 

49. পূি থধলা শাখা, 

মনত্রসকাণা 
িনাি মসকুল ইসলাম ভুঞা 

অবফসার 
01708-397155 

purbadhala@kb.gov.bd  
মরিা বভলা, র্ানা মরাড.পূি থধলা, মনত্রসকাণা   

50. আঞ্চবলক কায থালয়, 

বকসশারগঞ্জ 
িনাি দীি সরকার 

সহকারী অবফসার (সাোঃ) 
০৯৪১-৬২১২৬ 

rmkishoreganj@kb.gov.bd  
১৫৩৩, ঈশাখাঁ মরাড, রর্খলা, বকসশারগঞ্জ 

51. বকসশারগঞ্জ শাখা, 

বকসশারগঞ্জ 
িনাি মমাোঃ সাইফুল মাসলক 

অবফসার 
০৯৪১-৬২১১৩ 

kishoregonj@kb.gov.bd  
১৫৩৩, ঈশাখাঁ মরাড, রর্খলা, বকসশারগঞ্জ 

52. সভরি শাখা, 

বকসশারগঞ্জ 
িনাি আব্দুল হক 

অবফসার 
০২-৯৪৭০৯৩৮ 

bhairab@kb.gov.bd  
উিসিলা মরাড, সভরি, বকসশারগঞ্জ 

53. মহাসসনপুর শাখা, 

বকসশারগঞ্জ 
িনাি মমাোঃ আব্দুস সালাম 

অবফসার 
০৯৪২৫-৫৬০১০ 

hossainpur@kb.gov.bd  
কসলি মরাড, মহাসসনপুর, বকসশারগঞ্জ 

54. কুবলয়ারচর শাখা, 

বকসশারগঞ্জ 
িনাি িল্টন দাস 

বসবনয়র অবফসার 
০৯৪২৯-৫৬১৬০ 

kuliarchar@kb.gov.bd  
উিসিলা মরাড, কুবলয়ারচর, বকসশারগঞ্জ 

55. িাকুবন্দয়া শাখা, 

বকসশারগঞ্জ 
িনাি এ বি এম শামসুল আসরবফন 

বসবনয়র অবফসার 
০৯৪৩৩-৫৬০০৮ 

pakundia@kb.gov.bd  
আশরাফ ভিন, কসলি মরাড, িাকুবন্দয়া, বকসশারগঞ্জ 
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56. কটিয়াদী শাখা, 

বকসশারগঞ্জ 
িনাি িািরুল আলম 

অবফসার 
০৯৪২৮-৫৬০৫০ 

kotiadi@kb.gov.bd  
মবহলা কসলি মরাড, কটিয়াদী, বকসশারগঞ্জ 

57. িাবিতপুর শাখা, 

বকসশারগঞ্জ 
িনাি িাবহদুল ইসলাম 

অবফসার 
০৯৪২৩-৬৪০০৬ 

bajitpur@kb.gov.bd  
টিএন্ডটি মরাড, িবিম িসিপুর, িাবিতপুর , 

বকসশারগঞ্জ 
58. আঞ্চবলক কায থালয়, 

িামালপুর। 
িনাি মমাছা: শাবকলা িাহান শায়লা 

সহকারী অবফসার (সাধারণ) 
01918-040503 

rmjamalpur@kb.gov.bd  
লম্বাগাছ (িীিন ম্যানশন), মেশন মরাড, িামালপুর 

সদর, িামালপুর। 
59. িামালপুর শাখা, 

িামালপুর। 
িনাি সসয়দ মমাহাম্মদ শহীদুিাহ 

অবফসার/২য় কম থকতথা  
01911-105084 

jamalpur@kb.gov.bd 
লম্বাগাছ (িীিন ম্যানশন), মেশন মরাড, িামালপুর 

সদর, িামালপুর। 
60. মশরপুর শাখা, 

মশরপুর। 
িনাি মমা: হাবফজুর রহমান 

অবফসার/২য় কম থকতথা 
01911-363636 

sherpur@kb.gov.bd  
ভাষা সসবনক সবফউবিন ভিন, মহাবডং নং-১৮৭, 

খড়মপুর মমাড়, মশরপুর সদর, মশরপুর। 
61. সবরষািাড়ী শাখা, 

িামালপুর। 
িনাি মমাহাম্মদ মমারসশদ বময়া 

বসবনয়র অবফসার/২য় কম থকতথা 
01709-268877 

sharishabari@kb.gov.bd 
বশমলা িািার, সবরষািাড়ী, িামালপুর। 

62. মমলান্দহ শাখা, 

িামালপুর। 
িনাি বিল্লুর রহমান 

অবফসার/২য় কম থকতথা 
01915-630643 

melandah@kb.gov.bd 
হাই স্কুল মমাড়, মমলান্দহ, িামালপুর। 

63. নকলা শাখা, 

মশরপুর। 
িনাি নাবসর মাহমুদ 

অবফসার/২য় কম থকতথা 
01911-412180 

nakla@kb.gov.bd 
নকলা িািার, নকলা, মশরপুর। 

64. মাদারগঞ্জ শাখা, 

িামালপুর। 
িনাি মুহাম্মদ মমািাবফজুর রহমান 

অবফসার/২য় কম থকতথা 
01719-829291 

madergonj@kb.gov.bd 
িাবলজুড়ী িািার, মাদারগঞ্জ, িামালপুর। 

65. মদওয়ানগঞ্জ শাখা, 

িামালপুর। 
িনাি শাহনাি িারভীন 

সহকারী অবফসার (সাধারণ)/ 

২য় স্বািরকারী 

01989-171139 

dewangonj@kb.gov.bd 
মাদ্রাসা মরাড, মদওয়ানগঞ্জ, িামালপুর। 

66. ইসলামপুর শাখা, 

িামালপুর। 
িনাি সসয়দ আলী আহসান 

অবফসার/২য় কম থকতথা 
01911-887388 

islampur@kb.gov.bd 
গািী মাসকথট, ইসলামপুর, িামালপুর। 

67. আঞ্চবলক 

কায থালয়,টাঙ্গাইল। 
িনাি মমাোঃ আব্দুল মবতন খান ইউসুফিাই, 

অবফসার 
0921-61724 

rmtangail@kb.gov.bd 
সসকতবভলা, 3য় তলা, মিলাসদরসরাড, িটতলা,  

টাঙ্গাইল। 
68. টাঙ্গাইল শাখা িনাি িারভীন সুলতানা 

অবফসার 
0921-৫14১২ 

tangail@kb.gov.bd 
সসকতবভলা, ২য় তলা, মিলাসদরসরাড, িটতলা,  

টাঙ্গাইল। 
69.  াটাইল শাখা িনাি মমাহাম্মদ আবমন খাবলদ চকদার, 

বেবন্সিালঅবফসার 
09225-56045 

ghatail@kb.gov.bd 
িনতাশবিংকমসপ্লক্স, ৩য় তলা, িািারসরাড, 

 াটাইল। 
70. কাবলহাতী শাখা িনাি শবহদ-উি-িামান,  

বসবনয়র অবফসার 
0922৭-74330 

kalihati@kb.gov.bd 
সাতুটিয়াউিসিলাসগইট,  

কাবলহাতী, টাঙ্গাইল। 
71. সবখপুর শাখা িনাি মমাোঃ মাহবুবুল আলম 

বসবনয়র অবফসার 
০৯২৩২-৫৬২০১ 

shakhipur@kb.gov.bd 
মমইনসরাড, 

সবখপুরটাঙ্গাইল 
7২. মধুপুর শাখা 

 

িনাি মমা: লালচান 

সহকারী অবফসার সাধারণ 
01708-397175 

modhupur@kb.gov.bd 
সার্ীবসসনমাহলসরাড, 

মধুপুরটাঙ্গাইল 
7৩. বমিথাপুর শাখা িনাি ফরহাদ মহাসসন 

সহকারী অবফসার সাধারণ 
01708-397347 

mirzapur@kb.gov.bd 
চায়নাটাওয়ার (2য়তলা),  

কুমারিানী, বমিথাপুরিাইিাস, বমিথাপুর, টাঙ্গাইল। 
7৪. আঞ্চবলক কায থালয়, 

ফবরদপুর 
িনাি বিপ্লি মজুমদার 

এসবিও 
০৬৩১-৬৬৮৮১ 

rmfaridpur@kb.gov.bd  
50/এ, র্ানা মরাড, বশকদার টাউয়ার (৩য় তলা), 

মকাতয়ালী, ফবরদপুর। 
7৫. ফবরদপুর শাখা িনাি নাসরীন আকতার 

 এসও 
০৬৩১-৬৩৪৯৪ 

faridpur@kb.gov.bd 
50/এ, র্ানা মরাড, বশকদার টাউয়ার (৩য় তলা), 

মকাতয়ালী, ফবরদপুর। 
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7৬. ডামুডুা শাখা িনাি বি.এম. নাবসরুল ইসলাম  

অবফসার                                   
০৬০২৩-৫৬২৩২ 

damudda@kb.gov.bd  
সদর মরাড, ডামুডুা িািার, ডামুডুা, শরীয়তপুর। 

7৭. রািিাড়ী শাখা িনাি মবনরুল ইসলাম 

অবফসার 
0641-66605 

rajbari@kb.gov.bd  
খবলফা িবি, রািিাড়ী িািার, রািিাড়ী। 

7৮. শরীয়তপুর শাখা িনাি মমাোঃ মগালাম মিফা 

অবফসার 
0601-61182 

shariatpur@kb.gov.bd  
মাবি আমীনউবিন কমসপ্লক্স (২য় তলা), শরীয়তপুর। 

7৯. িাংশা শাখা িনাি কািী শাহসনওয়াি ইসলাম 

বিও      
06424-75060 

pangsha@kb.gov.bd  
হািী সুিার মাসকথট, ৩য় তলা, িাংশা, রািিাড়ী। 

৮০. আলফাডাঙ্গা শাখা িনাি মমাোঃ আব্দুিাহ আল-হাদী       অবফসার 06322-56100 

alfadanga@kb.gov.bd 
কসলি মরাড, আলফাডাঙ্গা, ফবরদপুর। 

8১. সালর্া শাখা িনাি মমাোঃ তবরকুল ইসলাম 

অবফসার 
 

saltha@kb.gov.bd 
সালর্া িািার, সালর্া, ফবরদপুর। 

8২. িাবিরা শাখা িনাি হাবলমা খাতুন 

এওবস 
 

zajira@kb.gov.bd 
বসরাি সুিার মাসকথট (২য় তলা), ডুবিসায়ির (কািীর 

হাট), িাবিরা, শরীয়তপুর। 
8৩. ভাংগা শাখা িনাি মুহাম্মদ হাবফজুর রহমান 

এওবি 
 

bhanga@kb.gov.bd 
ভাংগা িািার, টিনিবি (৩য় তলা), ভাংগা, 

ফবরদপুর। 
8৪. আঞ্চবলক কায থালয়, 

মগািালগঞ্জ 
িনািবিপুলসভৌবমক 

সহকারীঅবফসার (সাধারণ) 
02-6681507 

rmgopalganj@kb.cov.bd 
আবমন মিগ কমসপ্লক্স, ২৪০, ৪র্ থ তলা, উদয়নসরাড, 

িটতলা, মগািালগঞ্জ। 
8৫. মগািালগঞ্জ শাখা, 

মগািালগঞ্জ 
িনাি মিুাবতম থয়ী বিবাস 

২য় কম থকতথা (অবফসার)  
02-6685092 

gopalgonj@kb.cov.bd  
আবমন মিগ কমসপ্লক্স, ২৪০, ৪র্ থ তলা, উদয়ন মরাড, 

িটতলা, মগািালগঞ্জ। 
8৬. টুংগীিাড়া শাখা, 

মগািালগঞ্জ 
িনাি সঞ্জয় রায় 

বিতীয় স্বািরকারী (এওবি) 
02-66৬৬৩২১ 

tungipara@kb.cov.bd  
উিসিলা মরাড, টুংগীিাড়া, মগািালগঞ্জ। 

8৭. মকাটালীিাড়া শাখা, 

মগািালগঞ্জ 
িনাি মমাহাম্মদ মবনরুজ্জামান খবলফা ২য় কম থকতথা 

(অবফসার) 
02-6651215 

kotalipara@kb.cov.bd  
কসলি মরাড, মবতরসমাড়, মকাটালীিাড়া, মগািালগঞ্জ। 

8৮. কাবশয়ানী শাখা 

মগািালগঞ্জ 
িনাি মমাোঃ মাহফুজুল ইসলাম 

২য়কম থকতথা (এসও) 
০৬৬৫২-৫৬২১৮ 

kashiani@kb.cov.bd  
মকবিস্কুল মমাড়, (৩য় তলা), কাবশয়ানী, মগািালগঞ্জ। 

8৯. মুকসুদপুর শাখা, 

মগািালগঞ্জ 
িনাি মগৌরাঙ্গ বিবাস 

২য় কম থকতথা (এসও) 
০৬৬৫৪-৫৬২৬৪ 

kashiani@kb.cov.bd  
হাসিাতাল মরাড, মটংরাসখালা, মুকসুদপুর, 

মগািালগঞ্জ। 
৯০. মাদারীপুর শাখা 

মাদারীপুর 
িনাি মমাোঃ মবনরুজ্জামান 

বিতীয় স্বািরকারী (এওবস) 
০৬৬১-৬২১০৩ 

madaripur@kb.gov.bd  
পুরানিািার, েধানসড়ক, মাদারীপুর সদর, 

মাদারীপুর। 
9১. বশিচর শাখা, 

মাদারীপুর 
িনাি অতুল কুমার বিবাস 

২য় কম থকতথা (বিও) 
০৬৬24-56306 

shibchar@kb.gov.bd  
মমািা মাসকথট, সদর মরাড, বশিচর, মাদারীপুর 

9২. রাকির শাখা 

মাদারীপুর 
িনাি দীিঙ্কর হালদার 

২য় কম থকতথা (অবফসার) 
০১৭০৮-৩৯৭১৩৭ 

shibchar@kb.gov.bd  
মটসকরহাট িন্দর, রাকির মাদারীপুর 

9৩. কালবকবন শাখা, 

মাদারীপুর 
িনাি মমাোঃ মমািাবফজুর রহমান ০৬৬২২-৫৬১৬৬, ০১৭৯৮৩৯৭১৩৮ 

kalkini@kb.gov.bd  

 

কালবকবন পুরানিািার (বিতীয়তলা) কালবকবন, 

মাদারীপুর। 
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চট্টগ্রাম বিভাগ: 

ক্র. 

নং 
শাখা/কায থালসয়র 

নাম 
বিকল্প দাবয়ত্বোপ্ত কম থকতথার নাম ও িদিী শাখা/কায থালসয়র মফান ও ই-মমইল নম্বর শাখা/কায থালসয় মযাগাসযাসগর ঠিকানা 

9৪ 
wefvMxq Kvh©vjq, 
PÆMÖvg  

           Rbve bvRgyb bvnvi ,           wmwbqi 
wcÖwÝcvj Awdmvi 031-614585, 01708397019 divctg@kb.gov.bd 

nvRx miæ wgqv gv‡K©U (2q Zjv), 88/89, 
m`iNvU †ivW, PÆMÖvg| 

9৫ 

wefvMxq wbixÿv 
Kvh©vjq, PÆMÖvg  

জ োব সমোোঃ নুরুজ্জোমো  মময়ো     (এে মি ও) ০১৭১০৮-৩৯৭০২৩ 

খোাঁ  টোওয়োর (মিতীয় তলো) সগোয়োলিমি, আদর্ শ 

েদর, কুমমল্লো। 

9৬ 

AvÂwjK Kvh©vjq, 
PÆMÖvg 

জ োব রম  মমল্লক 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্) 

031-2854619 
01708397037 

rmctg@kb.gov.bd 

nvRx miæ gv‡K©U (2q Zjv), 88/89, 
m`iNvU †ivW, PÆMÖvg| 

9৭ 

AvÂwjK Kvh©vjq, 
K·evRvi 

Rbve ‡gvt Rvnv½xi Avjg 
wcÖwÝcvj Awdmvi 

0341-63033 
01708397182 

coxsbazar@kb.gov.bd 

G. †K. cøvRv (3q Zjv), LyiækKzj iv¯Ívi 
gv_v, K·evRvi| 

9৮ 
AvÂwjK Kvh©vjq, 
Kzwgjøv 

জ োব িোহমমদো মন োয়োরো          

               (এ ও মে) 
08169398, rmcomilla@kb.gov.bd 

খোাঁ  টোওয়োর (মিতীয় তলো) সগোয়োলিমি, আদর্ শ 

েদর, কুমমল্লো। 

9৯ 

AvÂwjK Kvh©vjq, 
eªvþYevwoqv 

Rbve nvwQbv Av³vi 
wcÖwÝcvj Awdmvi 

0851-61122 , 01708-397040 
rmcomilla.n@kb.gov.bd 

115, DËi †gŠovBj, †MvKY© †ivW, 
eªvþbevwoqv 

100 

AvÂwjK Kvh©vjq, 
‡bvqvLvjx 

িনাি মমাহাম্মদ িসীম উবিন                            

সহকারী অবফসার (কুাশ) 
0321-63162, 01708397041, rmnoakhali@kb.gov.bd 

আকাশী বভলা (2য় তলা) িয়কৃঞ্চপুর, মাইিদী 

মকাট থ, মনায়াখালী। 

১০১ 

AvÂwjK Kvh©vjq, 
j²xcyi 

       আিুল িারাকাত         

 সহাকারী অবিসার (কযাশ) 
0381-62747   01708397042 rmnoakhali.w@kb.gov.bd 

iv‡k`v g¨bmb (2q Zjv)  Avjxqv gv`ªvmvi 
mvg‡b,     cÖavb moK, j²xcyi| 

10২ 

AvÂwjK Kvh©vjq, 
Puv`cyi 

Rbve gvneye Avjg  
mnKvix Awdmvi (mvavib) 

0841-66009,01708-397043 rmchandpur@kb.gov.bd 
‡nvwìs bs-0336, Avwjgcvov, Pvu`cyi 
m`i, Pvu`cyi| 
(wW Gb ¯‹zj msjMœ) 

১০৩ 

AvÂwjK Kvh©vjq, 
wm‡jU 

জ োব মদলোরো ইয়োছমী ,  এ.ও.মে 

0821-72 81 84, 01708-397044,   

rmsylhet@kb.gov.bd 
gywRei ingvb Kg‡cø· (3q Zjv), 

KvwRUzjv, wm‡jU m`i, wm‡jU 

১০৪ 
AvÂwjK Kvh©vjq, 
‡gŠjfxevRvi 

জ োব সমোোঃ আব্দুল আহোদ, মিও 

0861-64123, 01708-399523, rmmoulvibazar@kb.gov.bd 

c~e© †Mvwe›`ªkÖx (wØZxq Zjv),kÖxg½j †ivW, 
†gŠjfxevRvi 

mailto:rmcomilla.n@kb.gov.bd
mailto:rmcomilla.n@kb.gov.bd
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১০৫ 

PÆMÖvg kvLv, 
PÆMÖvg| 

Rbve mv_x PµeË©x 
wcÖwÝcvj Awdmvi 

031-611840 
01708397176 

chittagong@kb.gov.bd 

nvRx miæ gv‡K©U (2q Zjv), 88/89, 
m`iNvU †ivW, PÆMÖvg| 

১০৬ 

iv½vgvwU kvLv, 
iv½vgvwU| 

জ োব  বোরু  চোকমো  

wcÖwÝcvj Awdmvi 

0351-62196 
01708397179 

rangamati@kb.gov.bd 
evRvi dvÛ feb, wbD †KvU© †ivW, iv½vgvwU| 

১০৭ 

LvMovQwo kvLv, 
LvMovQwo| 

জ োব  বোরু  চোকমো  

wcÖwÝcvj Awdmvi 

0371-61107 
01708397181 

khagrachari@kb.gov.bd 

‡cÖm K¬ve feb (2q Zjv), Av`vjZ moK, 
LvMovQwo| 

১০৮ 

mxZvKzÛ kvLv, 
PÆMÖvg| 

জ োব সমোোঃ  োমদম 

অমিেোর 

03028-56077 
01708397177 

shitakunda@kb.gov.bd 

mgevq wecbx weZvb (3q Zjv), wW. wU. 
†ivW, mxZvKzÛ, PÆMÖvg| 

১০৯ 

KvßvB kvLv, 
iv½vgvwU| 

Rbve †gvt Avgxi û`v †PŠayix 
Awdmvi 

03529-56310 
01708397180 

kaptai@kb.gov.bd 

Kvgiæj Kg‡cø· (3q Zjv), eoBQwo, 
KvßvB, iv½vgvwU| 

১১০ 

 iv½ybxqv kvLv, 
PÆMÖvg|  

Rbve wgjb †cvÏvi 
Awdmvi 

03025-56222 
01708397178 

rangunia@kb.gov.bd 

iæ‡ej mycvi gv‡K©U (3q Zjv), †ivqvRvi 
nvU, iv½ybxqv, PÆMÖvg| 

১১১ 

মীরেরোই র্োখো, 

চিগ্রোম। 

Rbve kvnbvR AvKZvi 
mnKvix Awdmvi (K¨vk) 

0302456022 
01708397345 

mirsharai@kb.gov.bd 

mwjg gv‡K©U (3q Zjv), K‡jR †ivW, 
gximivB PÆMÖvg| 

১১২ 

িটিকছমি র্োখো, 

চিগ্রোম। 

সমোোঃ জোনহদ সহোনে  

অমিেোর 

০৩০২২৫৬৩৫৮ 

০১৭৯২৪৯৬৬২৩ 

f at i kchari @kb.gov.bd 

dwUKQwo kvLv, 
bRiæj kwcs Kg‡cø· 
weweinvU evRvi, dwUKQwo,  PÆMÖvg| 

১১৩ 

K·evRvi kvLv, 
K·vevRvi| 

Rbve Avey mv¾v` 
wmwbqi Awdmvi 

0341-63033 
01708397182 

coxsbazar@kb.gov.bd 

G. †K. cøvRv (3q Zjv), LyiækKzj iv¯Ívi 
gv_v, K·evRvi| 

১১৪ 

ev›`ievb kvLv, 
ev›`ievb| 

Rbve wgjb Kzgvi PvKgv  
wcÖwÝcvj Awdmvi 

03422-56132 
01708397183 

bandarban@kb.gov.bd 

Bmjvwgqv kwcs Kg‡cø· (3q Zjv), 
ev›`ievb m`i, ev›`ievb| 
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১১৫ 

PKwiqv kvLv, 
K·evRvi| 

Rbve AvjgMxi dviæK 
Awdmvi 

0361-62610 
01708397184 

chakaria@kb.gov.bd 

_vbv iv¯Ívi gv_v, †nv‡mb gv‡K©U (3q Zjv), 
PKwiqv, K·evRvi| 

১১৬ 

cwUqv kvLv, 
PÆMÖvg| 

Rbve ˆmq`v dvinvbv gvbœvb 
wmwbqi Awdmvi 

03035-56536 
01708397185 

patiya@kb.gov.bd 

cwUqv UvIqvi (3q Zjv), K¬ve †ivW, cwUqv, 
PÆMÖvg|  

১১৭ 

Av‡bvqviv kvLv, 
PÆMÖvg| 

Rbve gynv¤§` †ivKby¾vgvb Lvb 
Awdmvi 

03029-56006 
01708397186 

anowara@kb.gov.bd 

MwY kwcs †m›Uvi (2q Zjv), K‡jR †ivW, 
Av‡bvqviv, PÆMÖvg| 

১১৮ 
কুমমল্লো র্োখো, 

কুমমল্লো 

জ োব তোমমজদ ইভো  সচৌধুরী (এেও) 081-69113, 01708-397187, comilla@kb.gov.bd 
খোাঁ  টোওয়োর (মিতীয় তলো) সগোয়োলিমি, আদর্ শ 

েদর, কুমমল্লো। 

১১৯ 
চোমি ো র্োখো, 

কুমমল্লো জ োব সমোহোম্মদ আবদুর রহমো  (অমিেোর) 

08022-56219, 01708-397188, chandina@kb.gov.bd চোমি ো িমিম বোজোর , েোনলহো ম্যো র্ , ২য় তলো 

১২০ 
 োঙ্গলনকোট র্োখো, 

কুমমল্লো 

জ োব সমোহোম্মদ মমজোনুর রহমো  (এওমজ) 08033-66170, 01708-397189, nangalkot@kb.gov.bd 
হোজী আলী আকবর প্লোজো (তৃতীয় তলো)  োঙ্গলনকোট, 

কুমমল্লো। 

১২১ 
সচৌদ্দগ্রোম র্োখো, 

কুমমল্লো 

জ োব সমোেোম্মৎ রোনবয়ো আক্তোর (অমিেোর) 08020-56396, 01708-39719 , chowddagram@kb.gov.bd 
আনম ো মমঞ্জল, হোউে মবমডিং সরোড, সচৌদ্দগ্রোম, 

কুমমল্লো। 

১২২ 
লোকেোম র্োখো, 

কুমমল্লো জ োব সমোোঃ সুম  মময়ো (এওমে) 080832-51728, 01708-397191, laksam@kb.gov.bd 

লোকেোম কমনপ্লক্স (মিতীয় তলো) সচৌদ্দগ্রোম সরোড, 

কুমমল্লো। 

১২৩ 

ব্রোহ্মণিোিো র্োখো, 

কুমমল্লো 

জ োব মবপ্লব চন্দ্র দোে (অমিেোর) 

08028-56232, 01708-3397192 
brahmanpara@kb.gov.bd 

২০৭, হোজী কোনর্ম মমঞ্জল ( মিতীয় তলো) সমজর 

গমণ সরোড, ব্রোহ্মণিোিো, কুমমল্লো। 

১২৪ 
দোউদকোমি র্োখো, 

কুমমল্লো 

জ োব আবু জু োইদ রোনেল (অমিেোর) 

01708-397634,          daudkandi@kb.gov.bd 

সগৌরীপুর বোজোর, জ তো ব্োিংক মবমডিং, দোউদকোমি, 

কুমমল্লো। 

১২৫ eªvþbevwoqv 
kvLv, 

eªvþbevwoqv 

Rbve †gvnv¤§` gvmy` 
wmwbqi Awdmvi 

0851-59579, 01708-397193 brahmanbaria@kb.gov.bd  

115, DËi †gŠovBj, †MvKY© †ivW, 
eªvþbevwoqv 

১২৬ 

bexbMi kvLv , 
eªvþbevwoqv 

Rbve †gvnv¤§` kvnRvjvj Awdmvi 08525- 75389 , 01708-397194 nabinagar@kb.gov.bd 

nK mycvi gv‡K©U (3q Zjv)m`i †ivW, 
bexbMi, eªvþbevwoqv 

mailto:brahmanbaria@kb.gov.bd
mailto:nabinagar@kb.gov.bd
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১27 
gyiv`bMi 

kvLv,  
Kzwgjøv 

Rbve †gvt Avj-Avgxb 
wWBI 

08026-56293 , 01708-397195 muradnagar@kb.gov.bd 

‡gvnb gv‡K©U (3q Zjv) 
_vbv †ivW, gyiv`bMi,Kzwgjøv 

১28 

‡`weØvi kvLv, 
Kzwgjøv 

Rbve Rvnv½xi Avjg 
Awdmvi 

08024-53394 , 01708-397196 debidwar@kb.gov.bd 

dwi`‡gvjøv Kg‡cøK&ª,(2q Zjv),Pvw›`bv 
†ivW,‡`weØvi ,Kzwgjøv 

১29 

Kmev kvLv, 
eªvþbevwoqv 

Rbve wbgvB P›`ª kxj 
Awdmvi 

08524-73070 , 01708-397197 kashba@kb.gov.bd 

‡ókb †ivW, 
cyivZb evRvi,Kmev, eªvþbevwoqv 

১30 

মনায়াখালী শাখা, 

মনায়াখালী 

িনাি মমাহাম্মদ বিয়াউবিন হায়দার, 2য় কম থকতথা, 

(অবফসার) 
0321-61700, 01708397203, noakhali@kb.gov.bd 

আকাশী বভলা (2য় তলা) িয়কৃঞ্চপুর, মাইিদী 

মকাট থ, মনায়াখালী। 

১31 

মফনী শাখা, মফনী 
িনাি মাহফুজুর রাজ্জাক (সবন) 2য় কম থকতথা 

(বেবন্সিাল অবফসার) 
0331-62977, 01708397206, feni@kb.gov.bd 

বশিক ভিন( 2য় তলা) িাঁশ িাড়া, িাঙ্ক মরাড, 

মফনী 

১32 

ফুলগািী শাখা, 

মফনী 

িনাি মফরসদৌস আরা মিগম    2য় স্বািরকারী, 

সহকারী অবফসার (সাধারণ) 
03326-77288, 01708397207, fulgazi@kb.gov.bd 

আরাফা মবঞ্জল, (2য় তলা) ফুলগািী িািার, 

ফুলগািী, মফনী 

১33 

মচৌমুহনী শাখা, 

মনায়াখালী 

িনাি বিিীন মজুমদার          2য় স্বািরকারী, 

সহকারী অবফসার (কুাশ) 

0321-51061, 01708397204, 

chowmuhani@kb.gov.bd 

িািবলক হল মগইল, মবদনা ভিন (3য় তলা), 

মচৌমুহনী, মিগমগঞ্জ, মনায়াখালী 

১34 

িসুরহাট শাখা, 

মনায়াখালী 
িনাি বশউলী সুলতানা 2য় কম থকতথা (এস.ও) 03223-56265, 01708397205, bashurhat@kb.gov.bd 

মরৌশন আরা মাসকথট (2য় তলা) কবির হাট মরাড, 

িসুরহাট, মকাম্পানীগঞ্জ, মনায়াখালী 

১35 

িরশুরাম শাখা, 

মফনী 

িনাি কািী ইমরুল ইসলাম     2য় স্বািরকারী, 

সহকারী অবফসার (সাধারণ) 

03324-56065, 01708397208, 

parshuram@kb.gov.bd 

উিসিলা মচয়ারম্যান ভিন বনচ তলা, িরশুরাম 

উিসিলা, িরশুরাম, মফনী 

১36 

ছাগলনাইয়া শাখা, 

মফনী 

িনাি মমাোঃ আইয়ুি আলী      2য় স্বািরকারী, 

সহকারী অবফসার (কুাশ) 

03322-78065, 01708397209, 

chhagalnaya@kb.gov.bd 

আবমর প্লািা, িাঁশ িাড়া, মমইন মরাড, বিকআি 

মিশন, ছাগলনাইয়া, মফনী 

১37 j²xcyi kvLv, 
j²xcyi 

মমাহাম্মদ ওমর িারুক  wcÖwÝcvj Awdmvi 0381-62137 , 01708397210 laxmipur@kb.gov.bd 

iv‡k`v g¨bmb (2q Zjv)  Avjxqv gv`ªvmvi 
mvg‡b, j²xcyi| 

mailto:muradnagar@kb.gov.bd
mailto:debidwar@kb.gov.bd
mailto:kashba@kb.gov.bd
mailto:laxmipur@kb.gov.bd
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১38 PvUwLj kvLv, 
†bvqvLvjx 

Rvgvj †nvmvBb       wmwbqi Awdmvi 03222-75161,  01708397211 chatkhil@kb.gov.bd 
byi cøvRv (3q Zvjv), `wÿb evRvi, PvUwLj, 

†bvqvLvjx| 

১39 ivgMÄ kvLv, 
j²xcyi 

Agi P›`ª †`ebv_     mnKvix Awdmvi 
(mvaviY) 

03824-75066, 01708397212 ramganj@kb.gov.bd Rbbx UvIqvi (3q Zjv), ivgMÄ, j²xcyi| 

১40 ivqcyi kvLv, 
j²xcyi 

‡gvt dLiæj Bmjvg      wmwbqi Awdmvi 03822-56366,  01708397213 raipur@kb.gov.bd 
‡nvwìs bs-3419 (2q Zjv) ‡MvWvDb †ivW, 

ivqcyi, j²xcyi| 

১41 ‡mvbvBgyox kvLv, 
†bvqvLvjx 

†gvnv¤§` Kvgiæ¾vgvb  wmwbqi Awdmvi 03227-51141,  01708397214 sonaimuri@kb.gov.bd 
wmwU †m›Uvi, ¯‹zj †ivW, †mvbvBgyox, 

†bvqvLvjx| 

১42 

Pvu`cyi kvLv ‡gvmv¤§r dwi`v LvZzb 
wØZxq Kg©KZ©v (wcI) 

0841-65489, 01708-397198, chandpur@kb.gov.bd 
‡nvwìs bs-0336, Avwjgcvov, Pvu`cyi 
m`i, Pvu`cyi| 
(wW Gb ¯‹zj msjMœ) 

১43 

gZje kvLv 
Rbve L›`Kvi †g‡n`x nvmvb  
mnKvix Awdmvi (mvavib) 

08426-56070,01708-397199 matlab@kb.gov.bd 
wemwgjøvn gv‡K©U, AMÖYx e¨vsK †ivW, gZje, 
Pvu`cyi| 

১44 

kvnivw Í̄ kvLv 
Rbve KvRx †gvnv¤§` BqvwQb  
wØZxq Kg©KZ©v (Awdmvi) 

08427-56033, 01708-397200, shahrasty@kb.gov.bd 
kvnivw¯Í kwcs Kg‡cø·, Kvjxevox †ivW, 
kvnivw¯Í, Pvu`cyi| 

১45 

KPzqv kvLv 
Rbve ‡gvt kvnRvjvj cv‡Uvqvix  

wØZxq Kg©KZ©v (Awdmvi) 
08425-56199,01708-397201 kachua@kb.gov.bd 

dvqvi mvwf©m †ivW, cjvkcyi, KPzqv, 
Pvu`cyi| 

১46 

nvRxMÄ kvLv 
Rbve Rq‡`e PµeZ©x 

wØZxq Kg©KZ©v (Awdmvi) 
08424-75136, 01708-397202 hajigonj@kb.gov.bd 

kvwKj kvwKe gwÄj, AvjxMÄ, nvRxMÄ, 
Pvu`cyi| 

১47 

dwi`MÄ kvLv 
Rbve †gvt imyj Avn‡g`  
mnKvix Awdmvi (K¨vk) 

01708-397348, faridganj@kb.gov.bd 

wmwU kwcs †m›Uvi, †nvwìs bs-570, cÖavb moK 
dwi`MÄ evRvi, IqvW© bs-08, dwi`MÄ, 
Pvu`cyi| 

১48 

wm‡jU 
kvLv,wm‡jU 

জ োব রমি আহমদ আলম, মি.ও 0821-722 960, 01708-397215, sylhet@kb.gov.bd 
gywRei ingvb Kg‡cø· (2q Zjv), 

KvwRUzjv, wm‡jU m`i, wm‡jU 

১49 

mybvgMÄ 
kvLv,wm‡jU  

জ োব নুরুল আলম আজোদ, অমিেোর 

0871-614 52 , 01708-397223 

sunamgonj@kb.gov.bd 
‡`vRv kwcs †m›Uvi (3q Zjv), UªvwdK 
c‡q›U, mybvgMÄ m`i, †Rjv t mybvgMÄ 

150 
‡Kv¤úvbxMÄ 
kvLv,wm‡jU  

জ োব খিকোর আছোতুজ্জোমো , অমিেোর 

08225-561 15, 01708-397216   

companigonj@kb.gov.bd 
kvnvRvjvj gv‡K©U (2q Zjv), Dc‡Rjv m`i, 

†Kv¤úvbxMÄ, †Rjv t wm‡jU 
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151 

QvZK 
kvLv,wm‡jU  

জনাি বিপুল সরকার, অবিসার 08723-563 16, 01708-397224 chhatak@kb.gov.bd 
jÂNvU (2q Zjv), cwðg evRvi, Dc‡Rjv 

m`i, QvZK, †Rjv t mybvgMÄ 

152 

`wÿY myigv 
kvLv,wm‡jU  

জনাি শাহ এ মক এম আসাদুজ্জামান, অবিসার 0821-840 041, 01708-397219 
dakskhinsurma@kb.gov.bd 

igbv mycvi gv‡K©U (2q Zjv), ûgvqyb ikx` 
PËi, Dc‡Rjv t `wÿY myigv, †Rjv t wm‡jU 

153 

‰RšÍvcyi 
kvLv,wm‡jU  

জনাি মমাোঃ জাবির আহমদ, এ.ও.বস 08229-560 46, 01716087936  jointapur@kb.gov.bd 
L›`Kvi g¨vbkb (2q Zjv), Rvdjs moK, 

Dc‡Rjv m`i, ˆRšÍvcyi, †Rjv t wm‡jU 

154 

‡MvqvBbNvU 
kvLv,wm‡jU  

জনাি এ বি সাললহীন, অবিসার 08228-561 54, 01708397218 goainghat@kb.gov.bd 
cyivZb evm ó¨vÛ (2q Zjv), Dc‡Rjv m`i, 

†MvqvBbNvU, †Rjv t wm‡jU 

155 

wek^bv_ 
kvLv,wm‡jU  

জনাি মমাহাম্মদ আবু্দর রবকি, এওবজ 08224-562 32, 1708-397220 bishownath@kb.gov.bd 
Avj-gw`bv Kg‡cø·, cyivb evRvi 

(RMbœv_cyi †ivW), wek¦bv_, wm‡jU| 

156 

evjvMÄ 
kvLv,wm‡jU 

জনাি মদিাশীষ দাস, এ.ও.বস 08242-561 41, 01708-397221 balaganj@kb.gov.bd 
evix g¨vbkb (2q Zjv), `wÿY ZvRcyi, 
ImgvbxbMi, Dc‡Rjv- evjvMÄ, †Rjv t 

wm‡jU 

157 ‡MvjvcMÄ 
kvLv,wm‡jU  

জনাি মমাোঃ রাজীি হাসান, অবিসার 01708-397222     golapganj@kb.gov.bd 
b~i g¨vbkb (3q Zjv), †PŠgnbx, †MvjvcMÄ, 

wm‡jU 

158 

`wÿY mybvgMÄ 
kvLv,wm‡jU  

জনাি সতযবজৎ মসন চয়ন, এ.ও.বস  01708397225 d.sunamganj@kb.gov.bd 
‡Pqvig¨vb nvDR (bxP Zjv), kvwšÍMÄ evRvi, 

`wÿY mybvgMÄ, mybvgMÄ| 

159  †gŠjfxevRvi 
kvLv 

Rbve ‡gv: igRvb Avjx  
mnKvix Awdmvi (K¨vk) 0861-64913, 01708-399662, moulvibazar@kb.gov.bd 

c~e© †Mvwe›`ªkÖx (wØZxq Zjv),kÖxg½j †ivW, 
†gŠjfxevRvi 

১60 

KzjvDov kvLv 
Rbve Amxg  jvj †Mvc 

Awdmvi 
08624-56438, 01708-399661, kulaura@kb.gov.bd 

&Gm G kwcs gv‡K©U (Z…Zxq Zjv)  `wÿY 
evRvi, KzjvDov, †gŠjfxevRvi 

161 

kÖxg½j kvLv 
Rbve ‡mvgv ivbx †`e, 

(Gm.I) 
08626-72680, 01708-399663, srimongal@kb.gov.bd 

Gjvnx Kg‡cøK&ª (wØZxq Zjv) nweMÄ  
†ivW,kÖxg½j, †gŠjfxevRvi 

162 

nweMÄ kvLv 
Rbve gwbiv bvmwib  
(wcÖwÝcvj Awdmvi) 

0831-62013, 01708-399664, hobigonj@kb.gov.bd 
Avj ivdx feb (PZz_© Zjv)3376 Kvjxevwo 

‡ivW, nweMÄ 

163 

bexMÄ kvLv 
Rbve ‡gvQv¤§r Wvwjqv †eMg  
mnKvix Awdmvi (K¨vk) 08328-56313, 01708-399665 nabigonj@kb.gov.bd 

bZzb evRvi (wØZxq Zjv) bexMÄ,nweMÄ 



                                                                                                                        পৃষ্ঠা:  38/54 

164 

evwbqvPs kvLv 
Rbve wicb ˆeòe    
WvUv Gw›Uª Acv‡iUi 

08324-56428, 01708-399666, baniachong@kb.gov.bd 

Zv‡ni g¨vbkb (wØZxq Zjv),mve-‡iwRóvi 
Awdm †ivW, evwbqvPs,nweMÄ 

 

রাজশােী নিিাগ: 

ক্র. 

নং 
শাখা/কায থালসয়র নাম বিকল্প দাবয়ত্বোপ্ত কম থকতথার নাম ও িদিী শাখা/কায থালসয়র মফান ও ই-মমইল নম্বর শাখা/কায থালসয় মযাগাসযাসগর ঠিকানা 

১৬৫ 
নিিাগীয় কার্ োলয়, 

রাজশােী 

জিাি প্রর্াোঃ রানকবুল ইসলার্ 

অনিসার 

০৭২১-৭৭২৭৮৯,  

divraj@kb.gov.bd 

০৮/০২ িার্াি র্নঞ্জল, কদর্তলা প্রর্াি, 

চনেপুর, লযীপুর, রাজশােী 

১৬৬ 
নিিাগীয় নিরীযা 

কার্ োলয়, রাজশােী 

জিাি খায়রুল আলর্ কিীর 

নসনিয়র নপ্রনন্সপাল অনিসার 

০৭২১-৭৭৪৪৭৬,  

auditraj@kb.gov.bd 

০৮/০২ িার্াি র্নঞ্জল, কদর্তলা প্রর্াি, 

চনেপুর, লযীপুর, রাজশােী 

১৬৭ 
আঞ্চনলক 

কার্ োলয়, রাজশােী 
খনতি নুসরাত জাোি, এওনস ০৭২১-৭৭৬৪১০, rmrajshahi@kb.gov.bd 

০৮/০২ িার্াি র্নঞ্জল, কদর্তলা প্রর্াি, 

চনেপুর, লযীপুর, রাজশােী 

১৬৮ 
রাজশােী শাখা, 

রাজশােী 
প্রর্াোঃ রানকবুল ইসলার্, এসও 

০৭২১-৭৭১৮২৯, 

rajshahi@kb.gov.bd 

০৮/০২ িার্াি র্নঞ্জল, কদর্তলা প্রর্াি, 

চনেপুর, লযীপুর, রাজশােী। 

1৬৯ 
চাঁপাইিিািগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাইিিািগঞ্জ 
প্রর্াোঃ প্রকারিাি আলী, এসও 

০৭৮১-৫৩৪১৮, chapai@kb.gov.bd কাঁঠাল িানগচা (িি ইোিা প্রর্াি), নঝনলর্ 

প্ররাড, চাঁপাইিিািগঞ্জ। 

1৭০ 
পুঠিয়া শাখা, 

রাজশােী 
প্রর্াোঃ রুহুল আর্ীি, এসও 

০৭২২৮-৫৬১৩২, putia@kb.gov.bd 
নসক্স নিনডং, পুঠিয়া, রাজশােী। 

1৭১ 
প্রগার্িাপুর শাখা, 

চাঁপাইিিািগঞ্জ  
প্রর্াোোঃ র্ানেদুর রের্াি, এওনজ 

০৭৮২৩-৭৪১৩৭, gomostapur@kb.gov.bd রেিপুর (উপর্জলা প্রগট সংলগ্ন), প্রগার্িাপুর, 

চাঁপাইিিািগঞ্জ। 

1৭২ 
প্রর্ােিপুর শাখা, 

রাজশােী 
প্রর্াোম্মদ খাজা র্ঈনুেীি, অনিসার 

০৭২২৬-৫৬০৮০, mohonpur@kb.gov.bd রানখ শনপং প্রসন্টার, ৩য় তলা (দনযণ পাশ্বে), 

প্রর্ােিপুর িাজার, প্রর্ােিপুর, রাজশােী। 

1৭৩ 
িাগর্ারা শাখা, 

রাজশােী 
প্রর্াোম্মদ আনতকুর রের্াি, এসও 

০৭২২২-৫৬১৩৫, bagmara@kb.gov.bd িঈিন্ধু স্মৃনত র্াদুঘর কর্র্প্রক্স (৪থ তলা), 

চািপািা, িিািীগঞ্জ, িাগর্ারা, রাজশােী। 

1৭৪ 
পিা শাখা, 

রাজশােী 
মুোম্মদ মুিানিজুর রের্াি, অনিসার 

০২৪৭-৮০০০৩৩, paba@kb.gov.bd র্াষ্টাস্ োঊজ (প্রসর্কে প্রফ্ল্ার),এয়ারর্পাট 

প্ররাড, িওোটা, পিা, রাজশােী। 

1৭৫ 
দূগ োপুর শাখা, 

রাজশােী 
প্রর্াোঃ প্রসনলর্ প্ররজা, এওনস 

০৭২২৪-৫৬০৭৪, durgapur@kb.gov.bd প্রোনডং িং-৫৩৩ (প্রসর্কে প্রফ্ল্ার), সালঘনরয়া 

প্ররাড, দূগ োপুর, রাজশােী। 

 

1৭৬ 
আঞ্চনলক 

কার্ োলয়, িগুিা 

সুনজত কুর্ার সরকার,  

সেকারী অনিসার (সাধারণ) 
০৫১-৬৪৭৭০, rmbogra@kb.gov.bd 

ইয়ানছি প্লাজা (৩য় তলা), িগুিা ডায়ার্িটিস 

োসপাতার্লর সার্র্ি, িওয়াি িািী প্ররাড, 

িগুিা সদর, িগুিা। 

1৭৭ িগুিা শাখা, িগুিা 
প্রর্াোঃ র্িজুর রের্াি 

অনিসার 
০৫১-৬৩১৭৯, bogra@kb.gov.bd 

ইয়ানছি প্লাজা (৩য় তলা), িগুিা ডায়ার্িটিস 

োসপাতার্লর সার্র্ি, িওয়াি িািী প্ররাড, 

িগুিা সদর, িগুিা। 
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1৭৮ 
সানরয়াকানে শাখা, 

িগুিা 

নূর প্রর্াোঃ প্রর্র্েদী  োসাি 

নসনিয়র অনিসার 

০৫০২৮-৫৬৩০৬ 

sariakandi@kb.gov.bd 
৬/৬ আজাদ ম্যািশি, সানরয়াকানে, িগুিা। 

1৭৯ 
প্রসািাতলা শাখা, 

িগুিা 

প্রর্াোঃ সার্জদুল ইসলার্ 

নসনিয়র অনিসার 

০৫০৩২-৭৯২০৫ 

sonatola@kb.gov.bd 
উপর্জলা দনযণ প্রগট, প্রসািাতলা, িগুিা। 

১৮০ 
নসরাজগঞ্জ শাখা, 

নসরাজগঞ্জ 

মুোম্মদ শােদত প্রোর্সি 

অনিসার 

০৭৫১-৬৩৪৪৭ 

sirajgonj@kb.gov.bd 
এসএস প্ররাড, নসরাজগঞ্জ। 

১৮১ 
উোপািা শাখা, 

নসরাজগঞ্জ 

প্রর্াোঃ রনিকুল ইসলার্ 

অনিসার 

০৭৫২-৯৫৬৫৯১ 

ullapra@kb.gov.bd 

প্রচয়ারম্যাি িিি, জয়র্দি প্ররাড, উোপািা, 

নসরাজগঞ্জ। 

১৮২ 
প্রিলকুনচ শাখা, 

নসরাজগঞ্জ 

প্রর্াোঃ শােীি প্ররজা 

নসনিয়র অনিসার 

০২৪৭৩১৮১৩২ 

belkuchi@kb.gov.bd 
এর্ এর্ প্লাজা, চালা, প্রিলকুনচ, নসরাজগঞ্জ। 

১৮৩ 
শােজাদপুর শাখা, 

নসরাজগঞ্জ 

প্রর্াোঃ প্ররজাউল কনরর্ 

সেকারী অনিসার (সাধারি) 

০৭৫২৭-৬৪০৩০ 

shahjadpur@kb.gov.bd 

িানরয়াপুর িাজার (র্নিোর নসর্ির্া েল 

সংলগ্ন), নিনসক প্ররাড, 

শােজাদপুর,নসরাজগঞ্জ। 

১৮৪ 
দুপচাঁনচয়া শাখা, 

িগুিা 

জয়দ্রুত প্রদি ির্ েি 

নসনিয়র অনিসার 

০৫০২৪৫১০৪৮ 

dupchanchia@kb.gov.bd 

প্রোনডং িং-৩৩, সিক িং-১১,  

ওর্াড ে িং-৩, (ধার্পর োট প্ররাড, প্রর্ইল 

িাসিোে) উপর্জলা- দুপচাঁনচয়া, প্রজলা- 

িগুিা। 

১৮৫ 
প্রশরপুর শাখা, 

বুগুিা 

আশরাি আলী 

অনিসার 

০৫০২৯-৭৭২১৭ 

sherpurb@kb.gov.bd 

মুি ইরানি গার্ড েি নসটি, প্রোনডং িং- ১৭৫৮, 

নিকাল িাজার প্ররাড, ওয়াড ে িং- ৫, প্রশরপুর 

প্রপৌরসিা, উপর্জলা- প্রশরপুর, প্রজলা- িগুিা। 

১৮৬ 
আঞ্চনলক 

কার্ োলয়, িওগাঁ 

প্রর্াোঃ োনিবুল ইসলার্ প্রার্ানিক 

সেকারী অনিসার (সাধারণ) 

০৭৪১৮১৪২৫ 

rmnaogaon@kb.gov.bd 

প্রজ আর সুপার র্ার্কেট (২য় তলা) 

চকর্দি, িওগাঁ। 

১৮৭ িওগাঁ শাখা, িওগাঁ 
নশনশর কুর্ার নিশ্বাস 

নসনিয়র অনিসার 

০৭৪১৬১০৬১ 

naogaon@kb.gov.bd 

প্রজ আর সুপার র্ার্কেট (২য় তলা) 

চকর্দি, িওগাঁ। 

১৮৮ 
পত্নীতলা শাখা, 

িওগাঁ 

প্রর্াছাোঃ শার্ীর্া সুলতািা খাির্ 

নসনিয়র অনিসার 

০৭৪২৮৬৩২৭০ 

patnitala@kb.gov.bd 
সাপাোর প্ররাড, িনজপুর, িওগাঁ 

১৮৯ 
আত্রাই শাখা, 

িওগাঁ 

প্রর্াোঃ প্রর্র্ছর আলী 

অনিসার 

০৭৪২২৭১০৮৭ 

atrai@kb.gov.bd 
নলটি ম্যািশি, নিোরীপুর, আত্রাই, িওগাঁ। 

১৯০ 
র্োর্দিপুর শাখা, 

িওগাঁ 

র্ীর প্রর্াোঃ রনিউল আলর্ 

অনিসার 

০৭৪২৬৭৫০১৬ 

mohadevpur@kb.gov.bd 

িক চির, 

শার্সুনেি সুপার র্ার্কেট (২য় তলা),  

র্োর্দিপুর, িওগাঁ। 

1৯১ 
জয়পুরোট শাখা, 

জয়পুরোট 

প্রর্াোঃ র্র্েবুল ইসলার্ 

নসনিয়র অনিসার 

 

 

০৫৭১৬২০২৮ 

joypurhat@kb.gov.bd 

নস ও কর্লািী, সদর প্ররাড 

জয়পুরোট। 
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1৯২ 
কালাই শাখা, 

জয়পুরোট 

প্রর্াোঃ প্রর্াজাফ্ির আলী মৃধা 

অনিসার 

০৫৭২৫৫৬৩৪৫ 

kalai@kb.gov.bd 

সার্াদ তালুকদার সনপং কর্র্প্লক্স (২য় তলা), 

সদর প্ররাড, কালাই, জয়পুরোট। 

1৯৩ 
প্রযতলাল শাখা, 

জয়পুরোট 

প্রর্াোঃ আল মুনর্ি 

অনিসার 

০৫৭২৩৫৬০৮৯ 

khetlal@kb.gov.bd 

তালুকদার সুপার র্ার্কেট (৩য় তলা), 

প্রযতলাল, জয়পুরোট। 

1৯৪ 
আঞ্চনলক কার্ োলয়, 

পািিা। 

প্রর্া: রানশদুল আলর্ 

সেকারী অনিসার (সাধারণ) 
০৭৩১-৬৫৮১৮, rmpabna@kb.gov.bd নুর র্েল (২য় তলা) িজলুল েক প্ররাড, পািিা। 

1৯৫ পািিা শাখা, পািিা। 
আবু সার্া প্রর্াোম্মদ আশরাফুল আলর্ 

অনিসার 

০৭৩১-৬৪৫০৪ 

pabna@kb.gov.bd 
নুর র্েল (২য় তলা) িজলুল েক প্ররাড, পািিা। 

1৯৬ 
িনরদপুর শাখা, 

পািিা। 

প্রর্া: র্ানিজুর রের্াি 

অনিসার 

০৭৩২৫-৬৪০৩৫ 

faridpur.p@kb.gov.bd 

িার্তর্া র্ার্কেট, িিওয়ারী িগর িাজার, 

িনরদপুর, পািিা। 

1৯৭ প্রিিা শাখা, পািিা। 
প্রর্া: ইব্রানের্ প্রোর্সি 

নসনিয়র অনিসার 

০৭৩২৩-৭৫১৩৩ 

bera@kb.gov.bd 
নব্রসানলকা প্ররাড, পািিা। 

1৯৮ 
চাটর্র্াের 

শাখাপািিা। 

প্রর্া: কাওছার আের্র্দ 

নসনিয়র অনিসার 

০১৭০৮-৩৯৭২৪২ 

chatmohar@kb.gov.bd 

এস এ সুপার র্ার্কেট (২য় তলা), িতুি িাজার, 

প্রখয়াঘাট, চাটর্র্াের, পািিা।  

1৯৯ 
সাঁনথয়া শাখা, 

পািিা। 

প্রর্া: জানেদুল ইসলার্ 

সেকারী অনিসার (কোশ) 

০৭৩৩২-৫৪০০৯ 

santhia@kb.gov.bd 

এলােী র্ার্কেট (২য় তলা), কানশিাথপুর িাজার, 

সাঁনথয়া, পািিা। 

2০০ 
িার্টার শাখা, 

িার্টার। 

র্ীর এেসানুল োসাি 

নসনিয়র অনিসার 

০৭৭১-৬২২৬৭ 

natore@kb.gov.bd 
কািাইখালী, িার্টার। 

2০১ 
িিাইগ্রার্ শাখা, 

িার্টার।  

প্রর্া: শনেদুল ইসলার্ 

নসনিয়র অনিসার 

০৭৭২৩-৫৬০২৪ 

baraigram@kb.gov.bd 
িিপািা িাজার, িার্টার। 

2০২ 
নসংিা শাখা, 

িার্টার। 

সুোস কুর্ার সরকার 

সেকারী অনিসার (কোশ) 

০৭৭২৬-৬৩০৪৩ 

singra@kb.gov.bd 

আর্য়শা নিলা (২য় তলা), নসংিা িাসিোর্ের 

নিপরীত পার্শ্বে, নসংিা, িার্টার। 

2০৩ 
গুরুদাসপুর শাখা, 

িার্টার। 

প্রর্া: আব্দুল আনলর্ 

অনিসার 

০৭৭২৪-৭৪০৪৩ 

gurudaspur@kb.gov.bd 
চাঁচনকি পুরাি িাজার, গুরুদাসপুর, িার্টার। 

2০৪ 
আঞ্চনলক কার্ োলয়, 

রংপুর 
প্রর্াোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এওনজ 

০৫২১-৬৫০৭২ 

rmrangpur@kb.gov.bd 

ঠিকানা- মনাবশন বভলা (২য় তলা), িাসা নং-

53,সরাড- ০১, 

বনউ মসনিাড়া, রংপুর। 

2০৫ রিংপুর র্োখো, রিংপুর প্রর্াোঃ আব্দুল র্নজদ, অনিসার 
০৫২১-৬৬২০৫ 

rangpur@kb.gov.bd 

ঠিকানা- মনাবশন বভলা (২য় তলা), িাসা নং-
53,সরাড- ০১, 

বনউ মসনিাড়া, রংপুর। 

2০৬ 
 ীলিোমোরী র্োখো, 

 ীলিোমোরী 

এর্কএর্ প্ররজাউল কিীর খাি, এসও 
০৫৫১-৬১৭৬৯ 

nilphamari@kb.gov.bd 
কালীিাড়ী মমাড়, সদর, নীলফামারী। 

2০৭ 
মমঠোপুকুর র্োখো, 

রিংপুর 

অপণ ো িট্টাচায্যে, এসও 
০৫২২৫-৫৬৩৭০ 

mithapukur@kb.gov.bd 

হাসান মাসকথট (২য় তলা), শঠিিাড়ী (উত্তর 

িাসেুান্ড সংলগ্ন), বমঠাপুকুর, রংপুর।  

2০৮ 
মকনর্োরগঞ্জ র্োখো, 

 ীলিোমোরী 

প্রর্াোঃ আোঃ ছার্লক নর্য়া, অনিসার 
০৫৫২৫-৫৬০৪০ 

kishorganj.nil@kb.gov.bd 

শাহী মরাড, বকসশারগঞ্জ, নীলফামারী। 
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2০৯ 
িীরগঞ্জ র্োখো, 

রিংপুর 

প্রর্াোঃ িাঈর্ আল ইমাম, এসও 
০৫২২৭-৫৬১৮৫ 

pirganj.r@kb.gov.bd 

বকসশারগাড়ী, ফসতপুর (লালবদ ী), িীরগঞ্জ, 

রংপুর। 

2১০ 
িীরগোছো র্োখো, 

রিংপুর 

প্রর্াোঃ নর্জানুর রের্াি, অনিসার 
০৫২২৬-৫৬৫৭১ 

pergachha@kb.gov.bd 

মেশন মরাড (অগ্রনী ব্ংক সংলগ্ন) 

িীরগাছা, রংপুর। 

2১১ 
গোBবোন্ধো 

র্োখো,গোইবোন্ধো 
প্রর্াোঃ প্রগালার্ রব্বািী, অনিসার 

০৫৪১-৫২০২৬ 

gaibandha@kb.gov.bd 
বভএইড মরাড, গাইিান্ধা সদর, গাইিান্ধা। 

2১২ 
িলোর্বোিী 

র্োখো,গোইবোন্ধো 
প্রর্াোঃ আনিছুজ্জার্াি সাগর, এসও 

০৫৪২৪-৫৬০৩১ 

palashbari@kb.gov.bd 

নুনীয়াগাড়ী (রংপুর-ঢাকা মহাসড়ক সংলগ্ন) 

িলাশিাড়ী, গাইিান্ধা। 

2১৩ 
জলঢোকো র্োখো, 

 ীলিোমোরী 

র্ােমুদুর রের্াি নসনেকী, এওনজ 
০৫৫২৪-৬৪৩১১ 

jaldhaka@kb.gov.bd 
ডাবলয়া মরাড, মিলতলী, িলঢাকা, নীলফামারী। 

2১৪ 
আঞ্চবলক 

কায থালয়,বদনািপুর 
মমাছাোঃ িকুল নাহার িারভীন, বসবনয়র অবফসার ০৫৩১-66304, rmdinajpur@kb.gov.bd কর্লজর্র্াি,সুইোরী,নদিাজপুর 

2১৫ 
বদনািপুর 

শাখা,বদনািপুর 
মমাোঃ হাবিবুর রহমান,বসবনয়র অবফসার ০৫৩১৬৫৯৫৩ dinajpur@kb.gov.bd মশখপুরা, সদর, বদনািপুর 

2১৬ 
বিরামপুর 

শাখা,বদনািপুর 
প্রর্াোঃ নর্জানুর রের্াি সািত- ০৬৪৩ (অনিসার) 05322-56591, birampur@kb.gov.bd 

কর্সংস্থাি ব্াংক নিরার্পুর শাখা,পুরাতি 

প্রসািালী ব্াংক প্রর্াি,নিরার্পুর,নদিাজপুর। 

2১৭ 
বিরল শাখা, 

বদনািপুর 
ইসমত আরা িারভীন,এওবস 

01727523223 

birol@kb.gov.bd 
বিরল শাখা, বদনািপুর 

২১৮ 
িাি থতীপুর শাখা, 

বদনািপুর 
প্রর্াোঃ নির্রাজ শাে, অনিসার 

০৫৩৩৪৭৪৫৯৯ 

Parbotipur@kb.gov.bd 

ইব্রানের্ িগর, (গালর্রস ে স্কুর্লর নপছর্ি) পাব মতীপুর  

শাখা, মদনাজপুর 

২১৯ 
ঠাকুরগাঁও শাখা, 

ঠাকুরগাঁও 
প্রর্া: িাজমুল প্রোসাইি, অনিসার ০৫৬১৫২২৫২, thakurgaon@kb.gov.bd 

ঠাকুরগাঁওসদরউপর্জলাপনরষর্দর সার্র্ি, 

নিনিন্তপুর, ঠাকুরগাঁও। 

২২০ 
রাণীশংককল শাখা, 

ঠাকুরগাঁও 
মমাোঃ নুর ইসলাম,অবফসার ০৫৬২৫৫৬১০৩ ranisonkoil@kb.gov.bd ভান্ডারা,কসলিসরাড,রাণীশংককল, ঠাকুরগাঁও। 

২২১ 
িীরগঞ্জ শাখা, 

ঠাকুরগাঁও 
প্রর্াোঃ প্ররজাউল কনরর্, অনিসার ০৫৬২৪৫৬৩১১, pirganjtha@kb.gov.bd 

অপরানজতা নিলা, রঘুিাথপুর, পানুয়াপািা, 

পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও। 

২২২ 
িঞ্চগড় শাখা, 

িঞ্চগড় 
প্রর্াোঃ ইেসানুল কাদীর আিসারী, অনিসার 

০৫৬৮৬১৬৩৩ 

kaderikbank@gmail.com 
কর্ েসংস্থাি ব্াংক, পঞ্চগি শাখা, পঞ্চগি। 

2২৩ মিাদা শাখা, িঞ্চগড় প্রর্াোঃ আসাদুজ্জার্াি, অনিসার ০১৭৫৭৯৯০৪৮১ boda@kb.gov.bd 
ডরর্র্টনর িিি, কযিংনড১০, উপর্জলা পনরষদ 

ডরর্র্টনর,প্রিাদা,পঞ্চগি। 

2২৪ 
কাহাসরাল শাখা, 

বদনািপুর 

সরকার প্রর্াোম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, নসনিয়র 

অনিসার 

০১৯৬৩০৬৬৪১৪ 

Kaharole@kb.gov.bd 

গ্রার্:সুেইল,ডাক:র্োরাজগঞ্জথািা: 

কাোর্রাল ,প্রজলা:নদিাজপুর । 

2২৫ 
আঞ্চমলক কোর্ শোলয়, 

কুমিগ্রোম 

সমোোঃ সরজওয়োনুল হক (রোজু) মডইও  
০১৭০৮-৩৯৭০৫২ 

rmkurigram@kb.gov.bd 

C&B সমোি(কুমিগ্রোম আমলয়ো মোদ্রোেোর 

মবিরীনত) েদর কুমিগ্রোম। 

2২৬ 

লোলমম রহোট 

র্োখো, 

লোলমম রহোট 

আরজুমো  আরো রোনর্দো, এেও 

০১৭০৮-৩৯৭২৭৫ 

lalmonirhat@kb.gov.bd 

বোেো  িং-০৩ প্রধো  েিক  িং-০১  র্ শ সবঙ্গল 

সমোি েদর লোলমম রহোট। 
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2২৭ 
কুমিগ্রোম 

র্োখো,কুমিগ্রোম 

সমোোঃ সমোমতোজুল কমবর মন্ডল অমিেোর 

০১৭০৮-৩৯৭২৭২ 

kurigram@kb.gov.bd 

C&B সমোি(কুমিগ্রোম আমলয়ো মোদ্রোেোর 

মবিরীনত) েদর কুমিগ্রোম। 

2২৮ 
 োনগশ্বরী র্োখো, 

কুমিগ্রোম 

সমোোঃ রোনর্দুজ্জোমো , এওমজ 

০১৭০৮-৩৯৭২৭৩ 

nageswari@kb.gov.bd 

র্হীদ মমজোনুর রহমো  েরক িমিম  োনগশ্বরী 

(বোে স্টোন্ড সমোি )  োনগশ্বরী ,কুমিগ্রোম। 

2২৯ 
হোতীবোন্ধো র্োখো 

লোলমম রহোট 

মোম ক চন্দ্র েরকোর, এওমজ 

০১৭০৮-৩৯৭২৭৭ 

hatibandha@kb.gov.bd 

দমি  গমিমোরী (উিনজলো িমরষনদর 

মবিরীনত) হোমতবোন্ধো লোলমম রহোট। 

2৩০ 
উমলপুর র্োখো, 

কুমিগ্রোম 

সমোহোম্মদ আলী বকুল, এওমজ 

০১৭০৮-৩৯৭২৭৪ 

ulipur@kb.gov.bd 

েবুজ িোিো সকমে সরোড উমলপুর কুমিগ্রোম। 

2৩১ 
কোলীগঞ্জ 

র্োখো,লোলমম রহোট 

সমোোঃ মোহোবুবোর রহমো , অমিেোর 

০১৭০৮-৩৯৭২৭৭ 

kaliganj.lal@kb.gov.bd 

উত্তম ঘ নেম (জমজম ভবণ) তুষভোন্ডোর 

বোজোর কোলীগঞ্জ, লোলমম রহোট 

খুল ো মবভোগ: 

2৩২ 
মবভোগীয় কোর্ শোলয়, 

খুল ো 

জ োব েোলমো রহমত; 

মপ্রমিিোল অমিেোর; েোভত  িং-0777 

041-725209 

di vkhn@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

172, মব.সক রোয় সরোড, সর্খিোিো, খুল ো 

2৩৪ 
মবভোগীয় ম রীিো 

কোর্ শোলয়, খুল ো 

জ োব সমোহো: মোহবুব্-উস্-ছনলহী ; 

মেম য়র মপ্রমিিোল অমিেোর; েোভত  িং-0243 

041-725208 

audi t khn@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

172, মব.সক রোয় সরোড, সর্খিোিো, খুল ো 

2৩৫ 
আঞ্চমলক কোর্ শোলয়, 

খুল ো 

জ োব তোেমলমো আহনমদ; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-0334 

041-2830463 

rmkhul na@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

172, মব.সক রোয় সরোড, সর্খিোিো, খুল ো 

2৩৬ 
আঞ্চমলক কোর্ শোলয়, 

র্নর্োর 

জ োব সমো: সেোনহল খো  রো ো; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-0504 

0421-72047 

rmj essore@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

29/এ আর.এ . সরোড, র্নর্োর 

2৩৭ 
আঞ্চমলক কোর্ শোলয়, 

কুমষ্ট্য়ো 

জ োব মবধো  কুমোর মজুমদোর; 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্); েোভত  িং-0727 
০৭১-৬৩০৪৮ 

rmkusht i a@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

সহোমডিং  িং- ৯৪/৬২, ৬২, এ .এে. সরোড, 

কুমষ্ট্য়ো 

2৩৮ 
আঞ্চমলক কোর্ শোলয়, 

বমরর্োল 

জ োব সর্িনয়ত সহোনে ; 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্); েোভত  িং-0696 
0431-2176212 

rmbari sal @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 87/84, বীর প্রতীক প্লোজো, 

হোেিোতোল সরোড,  তু  বোজোর, বমরর্োল 

2৩৯ 
আঞ্চমলক কোর্ শোলয়, 

িটুয়োখোলী 

জ োব মহমোদ্রী েরকোর; 

ডোটো এমি অিোনরটর; েোভত  িং-1644 
0441-65349 

rmpat uakhal i @kb.gov.bd 
কম শেিংস্থো  ব্োিংক, সহোমডিং  িং-১৬৯, মরমম 

প্লোজো, ২য় তলো, েদর সরোড, িটুয়োখোলী। 

2৪০ 
আঞ্চমলক কোর্ শোলয়, 

মিনরোজপুর 

জ োব সমো: মোইনুল ইেলোম; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-

0354 

0461-633443 

rmpi roj pur@kb.gov.bd 
কম শেিংস্থো  ব্োিংক, িোনিরহোট সরোড (েরকোরী 

মমহলো কনলনজর মবিরীনত), মিনরোজপুর 

2৪১ খুল ো র্োখো, খুল ো 

জ োব সমো: আমরফুল ইেলোম মরি ; 

মেম য় অমিেোর; েোভত  িং-0850 
041-732284 

khul na@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

172, মব.সক রোয় সরোড, সর্খিোিো, খুল ো 

2৪২ 
বোনগরহোট র্োখো, 

বোনগরহোট 

জ োব রবীন্দ্র োর্ মবশ্বোে; 

অমিেোর; েোভত  িং-0942 

0468-63774 

bagerhat@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

125, সক আলী সরোড, র্োলতলো, বোনগরহোট 

2৪৩ 
েোতিীরো র্োখো, 

েোতিীরো 

জ োব সমো: মমিজুল ইেলোম; 

মেম য় অমিেোর; েোভত  িং-1163 
 

0471-64070 

sat khi ra@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, ইেলোমী ব্বেোয়ী েমমমত 

ভব , বিবোজোর, েোতিীরো 



                                                                                                                        পৃষ্ঠা:  43/54 

2৪৪ 

ফুলতলো র্োখো, 

খুল ো 

 

জ োব রুম্পো রো ী সে ; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-1657 

041-701073 

phul t al a@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, দোনমোদর, ফুলতলো, খুল ো 

2৪৫ 
কোলীগঞ্জ র্োখো, 

েোতিীরো 

জ োব িল্লব কুমোর গোই ; 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্); েোভত  িং-1205 
04725-56067 

kal i gonj @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

ঈদগোহ েিক, সমই  সরোড, কোমলগঞ্জ, েোতিীরো 

2৪৬ 
সমোিংলো র্োখো, 

বোনগরহোট 

জ োব মবপ্লব কুমোর মবশ্বোে; 

অমিেোর; েোভত  িং-1668 

04658-73015 

mongl a@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

সর্খ আব্দুল হোই েিক, সমোিংলো, বোনগরহোট 

2৪৭ 
সমোনিলগঞ্জ র্োখো, 

বোনগরহোট 

জ োব সেখ জমেম উমদ্দ ; 

অমিেোর; েোভত  িং-0923 

04656-56359 

morel gonj @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

আদর্ শিোিো সরোড, সমোনিলগঞ্জ, বোনগরহোট 

2৪৮ 
মচতলমোরী র্োখো, 

বোনগরহোট 

জ োব সমো: িখরুল ইেলোম; 

অমিেোর; েোভত  িং-0189 

04652-56332 

chi t al mari @kb.gov.bd 
কম শেিংস্থো  ব্োিংক, মচতলমোরী সমই  সরোড 

(র্ো োর দমিণ িোনর্), মচতলমোরী, বোনগরহোট 

২৪৯ 
ডুমুমরয়ো র্োখো, 

খুল ো 

জ োব তরু  কুমোর দোে; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-0466 

04025-56077 

dumuri a@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

আর আর প্লোজো, ডুমুমরয়ো, খুল ো 

২৫০ 
র্নর্োর র্োখো, 

র্নর্োর 

জ োব সমো: সমোয়োনজ্জম সহোনে ; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-1124 

0421-68581; 
j essore@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

29/এ আর.এ . সরোড, র্নর্োর 

২৫১ 
মি োইদহ 

র্োখোমি োইদহ 

জ োব েোঈদ সমো: মুমজবুর রহমো  সরজো; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-0056 

0451-62661; 
j heni dah@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, কমব সগোলোম সমোস্তিো 

েিক, 

চুয়োডোঙ্গো বোে ষ্ট্যোন্ড, মি োইদহ 

২৫২ মোগু৩ র্োখো, মোগুরো 

জ োব সেয়দ র্োমমমুজ্জোমো ; 

মেম য় অমিেোর; েোভত  িং-0871 
0488-62011; 

magura@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

সকর্ব সমোি, মোগুরো 

২৫৩ 
 িোইল র্োখো, 

 িোইল 

জ োব সমো: আবু কোউছোর; 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্); েোভত  িং-1482 
0481-62012; 

norai l @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

আশ্রম সরোড, রূিগঞ্জ বোজোর,  িোইল 

২৫৪ 
অভয় গর র্োখো, 

র্নর্োর 

জ োব েজল কুমোর মন্ডল; 

মপ্রমিিোল অমিেোর; েোভত  িং-0391 

02421-44225; 
avaynagar@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, গ্রী  সুিোর মোনক শট (3য় 

তলো), 628 গুয়োনখোলো,  ওয়োিোিো বোে 

ষ্ট্যোন্ড, অভয় গর, র্নর্োর 

২৫৫ 
কোমলয়ো র্োখো, 

 িোইল 

জ োব সমো: ইমলয়োে সহোনে ; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-

0724 

0482-256270; 
kal i a@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

কোমলয়ো কনলজ সরোড, কোমলয়ো,  িোইল 

২৫৬ 
র্োমলখো র্োখো, 

মোগুরো 

জ োব মোম ক কুমোর মর্কদোর; 

অমিেোর; েোভত  িং-0596 

04853-56269; 
shal i kha@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

কোলীগঞ্জ সরোড, আিিোিো, র্োমলখো, মোগুরো 

২৫৭ 
সকোট শচোাঁদপুর র্োখো, 

মি োইদহ 

জ োব সমো: র্োহ আলম রোজু; 

অমিেোর; েোভত  িং-0928 

04524-65677; 
kot chandpur@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

বোজোর সরোড, সকোটচোাঁদপুর, মি োইদহ 

২৫৮ 
সর্লকুিো র্োখো, 

মিম ইদহ 

জ োব সমো: মদদোরুল ইেলোম; 

অমিেোর; েোভত  িং-0941 

04526-56616; 
shai l kupa@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

কমবরপুর সমোি, সর্লকুিো, মি োইদহ 

২৫৯ 
খোজুরো বোজোর 

র্োখো, র্নর্োর 

জ োব সমো: সমনহদী হোেো ; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-1215 
0421-52144; khaj urabazar@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, এমমির সমোি, খোজুরো বোজোর, 

বোঘোরিোিো, র্নর্োর 
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২৬০ 
মনহর্পুর র্োখো, 

মি োইদহ 

জ োব সমো: সেনকিোর আলী; 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্); েোভত  িং-1497 
04524-56012; 

moheshpur@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

িশু হোেিোতোল সরোড, মনহর্পুর, মি োইদহ 

২৬১ 
কুমষ্ট্য়ো র্োখো, 

কুমষ্ট্য়ো 

জ োব সমোহো: আেোদুজ্জোমো ; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-0190 

০৭১-৭৩৩২৫ 

kusht i a@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

সহোমডিং  িং- ৯৪/৬২, ৬২, এ .এে. সরোড, কুমষ্ট্য়ো 

2৬২ 
চুয়োডোঙ্গো র্োখো, 

চুয়োডোঙ্গো 

জ োব সমো: এে.এম. সেমলম সরজো; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-0903 

০৭৬১-৬৩৩৪৮ 

chuadanga@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, সহোমডিং  িং – ৭৫৫৩, 

পুরোত  হোেিোতোল িোিো, সকোট সরোড, 

চুয়োডোঙ্গো 

2৬৩ 
সমনহরপুর র্োখো, 

সমনহরপুর 

জ োব সমো: ইমরুল কোনয়ে; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-1581 

০৭৯১-৬২৬৮১ 

meherpur@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, সহোমডিং  িং- ৭৭৭০,হোজী 

সবলোল-মুমকয়ো কমনপ্লক্স (২য় তলো), বি 

বোজোর, সমনহরপুর 

2৬৪ 
কুমোরখোলী র্োখো, 

কুমষ্ট্য়ো 

জ োব আবু তোনহর সমোহোম্মদ  োমের উমদ্দ ; 

অমিেোর; েোভত  িং-0552 

০৭০২৫-৭৬৪৭৭ 

kumarkhal i @kb.gov.bd 
কম শেিংস্থো  ব্োিংক, সহোমডিং  িং- ৬৫/৮১, হোরু  

মোনক শট,স্বণ শিমি, কুমোরখোলী, কুমষ্ট্য়ো 

2৬৫ 
গোিং ী র্োখো, 

সমনহরপুর 

জ োব সমো: র্োহীনুল ইেলোম; 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্); েোভত  িং-1479 
০৭৯২২-৭৫৮৬৭ 

gangni @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, সহোমড  িং- ১১২৬, কমহনুর 

প্লোজো, কোথুলী সমোি, গোিং ী সমনহরপুর 

2৬৬ 
আলমডোঙ্গো র্োখো, 

চুয়োডোঙ্গো 

জ োব সমোহোম্মদ বুরহো  উদ্দী ; 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্); েোভত  িং-1550 
০৭৬২২-৫৬২২৫ 

al amdanga@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, সহোমডিং  িং- ৩০, কৃমষ 

ব্োিংক সরোড, গোরনমন্টে িমি, আলমডোঙ্গো, 

চুয়োডোঙ্গো  

২৬৭ 
জীব  গর র্োখো, 

চুয়োডোঙ্গো 

জ োব সমো: আর্রোফুল ইেলোম; 

অমিেোর; েোভত  িং-0954 

০৭৬২৪-৭৫১০২ 

j i bannagar@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, সহোমডিং  িং ৫৩০৫ (৩য় 

তলো) 

হোেিোতোল সরোড, জীব  গর, চুয়োডোঙ্গো 

2৬৮ 
মমরপুর র্োখো, 

কুমষ্ট্য়ো 

জ োব সমো: আমর্কুর রহমো ; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-

1626 

০৭০২৬-৫৬২২২ 

mi rpurkusht i a@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, সহোমড  িং- ১৭১/১, 

বোেষ্ট্োন্ড সরোড,মমরপুর, কুমষ্ট্য়ো 

2৬৯ 
বমরর্োল র্োখো, 

বমরর্োল 

জ োব মোকসুদো খো ম; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-0477 

0431-64386 

rmbari sal @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 87/84, বীর প্রতীক প্লোজো, 

হোেিোতোল সরোড,  তু  বোজোর, বমরর্োল 

2৭০ সভোলো র্োখো, সভোলো 

জ োব মবকোর্ চন্দ্র দোে; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-

0731 

0491-62032 

bhol a@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

কোমল োর্ রোনয়র বোজোর সরোড, সভোলো 

2৭১ 
সগৌর দী র্োখো, 

বমরর্োল 

জ োব এ এম এম মুর্মিকুর রহমো ; 

অমিেোর; েোভত  িং-1190 

04322-56154 

gouranadi @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, আলোউমদ্দ  প্লোজো, সগৌর দী 

বির, সগৌর দী, বমরর্োল 

2৭২ 
চরিযোর্  র্োখো, 

সভোলো 

জ োব তুরো  আহনমদ; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-

1604 

04923-74704 

charf asi on@kb.gov.bd 
কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

 োন্টু প্লোজো, েদর সরোড, চরিযোর্  

2৭৩ 
বোনকরগঞ্জ র্োখো, 

বমরর্োল 

জ োব সমো: আবুল বোর্োর মৃধো; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-

0736 

04328-74236 

bakergonj @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

েদর সরোড, বোনকরগঞ্জ, বমরর্োল 
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2৭৪ 
উমজরপুর র্োখো, 

বমরর্োল 

জ োব সমো: মছমদ্দক-উর-রহমো ; 

অমিেোর; েোভত  িং-0371 

04329-56196 

uzi rpur@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

টিএন্ডটি সরোড, উমজরপুর, বমরর্োল 

2৭৫ 
বো োরীিোিো র্োখো, 

বমরর্োল 

জ োব ছবুর খো  েবুজ; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-

1212 

04332-56395 

banari para@kb.gov.bd 
কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

িলিমি, বো োরীিোিো, বমরর্োল 

2৭৬ 
মুলোদী র্োখো, 

বমরর্োল 

জ োব সমো: কোমোল সহোনে ; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-

0735 

04326-75296 

mul adi @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

েদর সরোড, মুলোদী বমরর্োল 

2৭৭ 
বোবুগঞ্জ র্োখো, 

বমরর্োল 

জ োব সমো: মোসুদ হোয়দোর; 

অমিেোর; েোভত  িং-0598 

 

babuganj @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

322, আগরপুর বোজোর, বোবুগঞ্জ, বমরর্োল 

2৭৮ 
িটুয়োখোলী র্োখো, 

িটুয়োখোলী 

জ োব সমো: মমজবুর রহমো ; 

অমিেোর; েোভত  িং-0973 

0441-63245 

pat uakhal i @kb.gov.bd 
কম শেিংস্থো  ব্োিংক, সহোমডিং  িং-১৬৯, মরমম 

প্লোজো,২য় তলো, েদর সরোড, িটুয়োখোলী 

2৭৯ 
বরগু ো র্োখো, 

বরগু ো 

জ োব মুহোম্মদ সমোস্তোমিজুর রহমো  হোওলোদোর; 

অমিেোর; েোভত  িং-0599 

0448-62689 

barguna@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, ১৯৫ জোন্নোত ম্যো র্ , 

উমকল িমি,২য় তলো, েদর সরোড, বরগু ো 

2৮০ 
বোউিল র্োখো, 

িটুয়োখোলী 

জ োব তোিে কুমোর সদব োর্; 

অমিেোর; েোভত  িং-0647 

04422-56138 

bauphal @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, মবেমমল্লোহ কমনপ্লক্স, 

হোেো  দোলোল মোনক শট, ৩য় তলো, বোউিল, 

িটুয়োখোলী 

2৮১ 
িোর্রঘোটো র্োখো, 

বরগু ো 

জ োব িমরনতোষ চন্দ্র েোহো; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-1203 

04455-75334 

pat harghat a@kb.gov.bd 
কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

২৩১৯ েদর সরোড, িোর্রঘোটো, বরগু ো 

2৮২ 
কলোিোিো র্োখো, 

িটুয়োখোলী 

জ োব সমো: হোেো  বমর্র; 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্); েোভত  িং-1246 
04425-56539 

kal apara@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, ১৪০ কুমোর িমি,  

কলোিোিো সিৌরেভো, কলোিোিো, িটুয়োখোলী 

2৮৩ 
গলোমচিো র্োখো, 

িটুয়োখোলী 

জ োব কোজী জমহরুল ইেলোম; 

েহকোরী অমিেোর (কযোর্); েোভত  িং-1539 
04424-56550 

gal achi pa@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, গোল শে স্কুল সরোড, 

গলোমচিো সিৌরেভো, গলোমচিো, িটুয়োখলী 

2৮৪ 
সবতোগী র্োখো, 

বরগু ো 

জ োব সমো: সতৌমহদুজ্জোমো ; 

ডোটো এমি অিোনরটর; েোভত  িং-1554 
04454-56277 

bet agi @kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, ওয়োড শ  িং-০৭, সহোমডিং  িং-

২৯৬/৪৬১, সস্টর্  সরোড, ৩য় তলো, সবতোগী, 

বরগু ো 

2৮৫ 
মিনরোজপুর র্োখো, 

মিনরোজপুর 

জ োব সমো: ইমরো  সহোনে ; 

েহকোরী অমিেোর (েোধোরণ); েোভত  িং-

1618 

0461-62035 

pi roj pur@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, িোনিরহোট সরোড (েরকোরী 

মমহলো কনলনজর মবিরীনত), মিনরোজপুর 

2৮৬ 
িোলকোঠি র্োখো, 

িোলকোঠী 

জ োব সমো: মোঈ  উমদ্দ  তোহোব; 

অমিেোর; েোভত  িং-0972 

0498-63360 

j hal okat hi @kb.gov.bd 
কম শেিংস্থো  ব্োিংক, 

58, কনলজ সরোড, িোলকোঠী 

2৮৭ 
স ছোরবোদ র্োখো, 

মিনরোজপুর 

জ োব সমো: কোউছোরুল ইেলোম; 

মেম য়র অমিেোর; েোভত  িং-0810 

04627-56035 

nesarabad@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, জগন্নোর্কোঠী ক্লোব সরোড, 

স ছোরোবোদ, মিনরোজপুর 

2৮৮ 
কোঠোমলয়ো র্োখো, 

িোলকোঠী 

জ োব হোেো  মেকদোর; 

ডোটো এমি অিোনরটর; েোভত  িং-1643 
04952-56155 

kat hal i a@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, ব্োিংকিোিো, 

কোঠোমলয়ো, িোলকোঠী 

2৮9 
 োমজরপুর র্োখো, 

মিনরোজপুর 

জ োব কৃষ্ণিদ র্ীল; 

অমিেোর; েোভত  িং-0936 

04626-74056 

nazi rpur@kb.gov.bd 

কম শেিংস্থো  ব্োিংক, কনলজ সরোড, 

 োমজরপুর, মিনরোজপুর 

mailto:jhalokathi@kb.gov.bd
mailto:jhalokathi@kb.gov.bd
mailto:nesarabad@kb.gov.bd
mailto:nesarabad@kb.gov.bd
mailto:kathalia@kb.gov.bd
mailto:kathalia@kb.gov.bd
mailto:nazirpur@kb.gov.bd
mailto:nazirpur@kb.gov.bd
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          পনরনশষ্ট- ৩                                বিষয়োঃ আপীি কর্ মকর্মাগণের র্াবিকাোঃ 

 

 
 

 

ক্র: 

নং 

কার্ মািণয়র 

নার্  
আপীি কর্ মকর্মার নার্ ও পদিী 

মর্ািাইি, মটবিণ ান ও ই-মর্ইি নং 

 

মযাগাসযাসগর ঠিকানা 

১. 

ঢাকা, ঢাকা 

উির, 

িারায়ণগঞ্জ, 

গাজীপুর, 

র্য়র্িনসংে, 

মনত্রককাণা, 

জার্ালপুর, 

টাঙ্গাইল, 

নকর্শারগঞ্জ,  

িনরদপুর ও  

প্রগাপালগঞ্জ 

আঞ্চনলক 

কার্ েলয়। 

প্রর্া: জয়িাল 

আর্িদীি, 

(নডনজএর্) 

০১৭১৬৫৭২১৬৩ 

 

নডনজএর্ ০২-

৯৮৬১০৩৩ 

০১৭০৮৩৯৭০১৮ divdhk@.gov.bd ফ্ল্োট িং-নড-২ িািী িং-২৫, 

প্ররাড িং-৪৭, গুলশাি-২,ঢাকা। 

২. 

চট্টগ্রার্, 

কক্সবাজার, 

কুনর্ো, 

ব্রাহ্মণিানিয়া, 

চাঁদপুর, 

প্রিায়াখালী, 

লক্ষ্মীপুর, 

নসর্লট ও  

প্রর্ৌলিীিাজার 

আঞ্চনলক 

কার্ োলয়। 

শনিউল আজর্, 

(নডনজএর্) 

০১৮১৪৭৩১৪৬৭ 

নডনজএর্ ০৩১-৬১৪৫৮৫ ০১৭০৮৩৯৭০১৯ dictg@kb.gov.bd োজী সরুনর্য়া র্ার্কেট প্রোনডং 

িং-৮৮/৮৯ সদরঘাট প্ররাড, 

চিগ্রার্।  

৩. 

রাজশােী, 

পািিা, িওগাঁ, 

রংপুর, 

নদিাজপুর, 

কুনিগ্রার্ ও  

িগুিা 

আঞ্চনলক 

কার্ োলয়। 

র্াকসুদা িাসরীি, 

(নডনজএর্) 

০১৭১৮০২০৮৯৫ 

নডনজএর্ ০৭২১-৭৭২৭৮৯ ০১৭০৮৩৯৭০২০ divraj@kb.gov.bd চনেপুর (কদর্তলা প্রর্াি) 

লনযপুর, রাজশােী। 

৪. 

খুলিা, র্র্শার, 

িনরশাল, 

পটুয়াখালী, 

মর্া: শমিদুল 

ইসলার্, 

(মিমজএর্) 

নডনজএর্ ০৪১-৭২৫২০৯ ০১৭০৮৩৯৭০২১ divkhn@kb.gov.bd ১৭২, নির্ক রায় প্ররাড, প্রশখপািা, 

খুলিা। 
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নপর্রাজপুর ও  

কুনষ্টয়া 

আঞ্চনলক 

কার্ োলয়। 

০১৭১৯৬৯৯৯০৮ 

৫ 

নিিাগীয় 

নিরীযা 

কার্ োলয়  

ঢাকা 

জনাব মনর্ মল 

নারায়ন সািা, 

 

র্িাব্বস্থাপক, 

মনরীক্ষা র্িামবিাগ  

০২-৯৫৮৪১০৩ ০১৭১১৩৯৯১৯৫ gmaudit@kb.gov.bd  ১, রাজউক এবিবনউ, ঢাকা-

১০০০. 

৬ 

নিিাগীয় 

নিরীযা 

কার্ োলয় 

চিগ্রার্ 

৭ 

নিিাগীয় 

নিরীযা 

কার্ োলয়   

রাজশােী 

৮ 

নিিাগীয় 

নিরীযা 

কার্ োলয়  

খুলিা 

 

৯ 

নিিাগীয় 

কার্ োলয়  

ঢাকা 

জনাব মনর্ মল 

নারায়ন সািা, 

 

র্িাব্বস্থাপক, 

মনরীক্ষা র্িামবিাগ  

০২-৯৫৮৪১০৩ ০১৭১১৩৯৯১৯৫ gmaudit@kb.gov.bd  ১, রাজউক এবিবনউ, ঢাকা-

১০০০. 

১০ 

নিিাগীয় 

কার্ োলয়  

চিগ্রার্ 

১১ 

নিিাগীয় 

কার্ োলয়  

রাজশােী 

১২ 

নিিাগীয় 

কার্ োলয়  

খুলিা 

১৩ 

কম থসংস্থান 

ব্াংক, েধান 

কায থালয়, 

ঢাকা 

জনাব মর্া: আবুল 

মিাকসন 

ব্বস্থাপনা 

পমরচালক 

 02-৯৫৬৩৩১১ md@kb.gov.bd ১, রাজউক এবিবনউ, ঢাকা-১০০০. 

 

 

  



                                                                                                                        পৃষ্ঠা:  48/54 

 
পনরনশষ্ট-৪ : স্বপ্রর্ণানদতিার্ি প্রকাশর্র্াগ্য তর্থ্যর তানলকা ও প্রকার্শর র্াধ্যর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রনর্ক 

িং 

 তথ্য প্রকার্শর 

র্াধ্যর্ 

০১ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর সাংগঠনিক কাঠার্র্া ওর্য়ি সাইট 

০২ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর  কর্ েকতো কর্ েচারীর্দর কর্ েিন্টি ওর্য়ি সাইট 

০৩ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর  নসটির্জি চাট োর ওর্য়ি সাইট 

০৪ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর  কর্ েকতো কর্ েচারীর্দর নডর্রক্টরী ওর্য়ি সাইট 

০৫ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর কার্ েক্রর্র্র সার্থ সংনিষ্ট আইি, নিনধ, প্রনিনধ ও িীনত ওর্য়ি সাইট 

০৬ কর্ েকতো/কর্ েচারীর্দর নির্য়াগ/িদলী/পর্দান্ননত সংক্রান্ত আনিস আর্দশ ওর্য়ি সাইট 

০৭ কর্ েকতো/কর্ েচারীর্দর নির্দর্শ প্রনশযণ/ভ্রর্ি সংক্রান্ত আনিস আর্দশ ওর্য়ি সাইট 

০৮ কর্ েকতো/কর্ েচারীর্দর শানন্ত নির্িাদি/অনজেত ছুটি সংক্রান্ত আনিস আর্দশ ওর্য়ি সাইট 

০৯ কর্ েসংস্থাি ব্াংক কর্তেক সর্য় সর্য় জারীকৃত পনরপত্র ওর্য়ি সাইট 

১০ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর ক্রয় সংক্রান্ত প্রটোর নিজ্ঞনি ওর্য়ি সাইট ও 

জাতীয় পনত্রকায় 

নিজ্ঞনি 

১১ িার্, পদিী, ঠিকািা, প্রিাি িম্বর এিং প্রর্র্াজে প্রযর্ত্র িোক্স িম্বর ও ই-প্রর্ইল ঠিকািাসে 

দানয়ত্ব 

দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর িার্ 

ওর্য়ি সাইট 

১২ িার্, পদিী, ঠিকািা, প্রিাি িম্বর এিং প্রর্র্াজে প্রযর্ত্র িোক্স িম্বর ও ই-প্রর্ইল ঠিকািাসে 

দানয়ত্ব 

দানয়ত্বপ্রাি কর্ েকতোর তানলকা 

ওর্য়ি সাইট 

১৩ িার্, পদিী, ঠিকািা, প্রিাি িম্বর এিং প্রর্র্াজে প্রযর্ত্র িোক্স িম্বর ও ই-প্রর্ইল ঠিকািাসে  

আনপল কর্তেপর্যর তানলকা 

ওর্য়ি সাইট 

১৪ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর পনরচালিা পষ ের্দর প্রচয়ারম্যাি ও পনরচালকগর্ণর  িার্র্র তানলকা 
 

ওর্য়ি সাইট 

১৫ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর  Allocation of Business ওর্য়ি সাইট 

১৬ FID এর সার্থ  কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর সম্পানদত িানস েক কর্ েসম্পাদি চুনক্ত ওর্য়ি সাইট 

১৭ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর সার্থ এ নিিাগীয় কার্ োলর্য়র  সম্পানদত িানষ েক কর্ েসম্পাদি চুনক্ত ওর্য়ি সাইট 

১৮ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর িানষ েক প্রনতর্িদি ওর্য়ি সাইট 

১৯ কর্ েসংস্থাি ব্াংর্কর আনথ েক প্রনতর্িদি ওর্য়ি সাইট 
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পনরনশষ্ট-৫ : চানেদার নিনির্ত প্রদাির্র্াগ্য তর্থ্যর তানলকা 

 

নিননলনখত তথ্যসমূে জিগর্ণর চানেদার নিনির্ত প্রদাি করা ের্ি- 

১. স্বপ্রর্ণানদতিার্ি প্রকানশত সকল তথ্য 

২. নিনিন্ন িীনত 

৩. সংস্থার িার্জট 

৪. আনথ েক তথ্য, প্রর্র্ি-আয়/ব্য় সংক্রান্ত নেসাি নিিরণী 

৫. অনডট নরর্পাট ে (জিািসে) 

৬. প্রকর্ল্পর ব্াংক সংক্রান্ত তথ্য 

৭. ক্রয় কার্ েক্রর্সংক্রান্ত তথ্য (নসদ্ধান্ত গ্রের্ির পর) 

৮. উপকারর্িাগীর তানলকা 

৯. র্ািারর্রাল 

১০. নিনিন্ন প্রশাসনিক প্ররনজষ্টার খাতা  

১১. অনডও-নিনজয়াল ডকুর্র্ন্ট  

১২. নির্য়াগ/িদলীর আর্দশ 

১৩. প্রদর্শ  িা নির্দশ ব্রর্ণ সংক্রান্ত তথ্যানদ  

১৪. প্রদাি িাধ্যতনমূলক িয়, এর্ি তথ্য (পনরনশষ্ট-৬) ব্তীত অন্য সকল তথ্য 

 

পনরনশষ্ট-৬ : প্রদাি িাধ্যতামূলক িয়, এর্ি তর্থ্যর তানলকা 

 

নিননলনখত তথ্য সমূেপ্রদাি ও প্রকাশ করর্ত কর্তেপয িাধ্য থাকর্ি িা- 

১. তদন্তাধীি নিষয় সংনিষ্ট প্রকাি তথ্য র্ার প্রকাশ তদন্ত কার্জ নিঘ্ন ঘটার্ত পার্র। 

২. প্রকাি ক্রয় কার্ েক্রর্র্র নিষর্য় নসদ্ধান্ত প্রিয়ার আর্গ সংনিষ্ট ক্রয় িা এর কার্ েক্রর্ সংক্রান্ত প্রকাি তথ্য। 

৩. গর্িষণার সূত্র িা প্রকৌশল িা কার্রা বুনদ্ধবৃনিক সম্পর্দর অনধকার যনতগ্রি ের্ত পার্র এরুপ তথ্য। 

৪. নির্র্াগ পর্দান্ননত পরীযাসে সকল পানলক পরীকষার প্রশ্নপত্র ও পরীকষার িলািল সংক্রান্ত আগার্ তথ্য, ইতোনদ। 
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পনরনশষ্ট-৭ : তথ্য প্রানির আর্িদি িরর্ (িরর্ ‘ক’) 

 

িরর্ ‘ক’ 

তথ্য প্রানির আর্িদি পত্র 

[তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালার নিনধ-৩ িষ্টব্ 

িরাির 

------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- (িার্ ও পদিী) 

ও 

দানয়ত্ব প্রাি কর্ েকতো 

----------------------------------------- (দির্রর িার্ ও ঠিকািা) 

১। আর্িদি কারীর িার্                                     : -------------------------------------------------------------------- 

নপতার িার্                                                    :--------------------------------------------------------------------- 

র্াতার িার্                                                    : -------------------------------------------------------------------- 

িতের্াি ঠিকািা                                                : -------------------------------------------------------------------- 

স্থায়ী ঠিকািা                                                   : -------------------------------------------------------------------- 

িোক্স, ই-প্রর্ইল, প্রটনলর্িাি িম্বর (র্নদ থার্ক)            : -------------------------------------------------------------------- 

২। নক ধরর্ির তথ্য * (প্রর্য়াজর্ি  অনতনরক্ত কাগজ ব্িোর করুি) : --------------------------------------------------------- 

৩। প্রকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রেী (ছাপার্িা/ির্টাকনপ) : --------------------------------------------------------------- 

 নলনখত/ই-প্রর্ইল/িোক্স//নসনড অথিা/অন্য প্রকাি পদ্ধনত : -------------------------------------------------------------------- 

৪। তথ্য গ্রেি কারীর িার্ ও ঠিকািা                   : --------------------------------------------------------------------       

৫। প্রর্র্াজে প্রযর্ত্র সয়তাকারীর িার্ ও ঠিকািা            : -------------------------------------------------------------------- 

 

আর্িদর্ির তানরখ---------------------------------                                         ---------------------------------------- 

                                                                                                          আর্িদিকারীর স্বাযর 

 

* তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালা, ২০০৯ এর ৮ অনুর্ায়ী তর্থ্যর মূল্য পনরর্শাধর্র্াগ্য। 
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পনরনশষ্ট-৮ : তথ্য সরিরার্ে অপরগতার প্রিাটিশ (িরর্ ‘খ’) 

 

িরর্ ‘খ’ 

[তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালা ২০০৯  নিনধ-৫ িষ্টব্ ] 

তথ্য সরিরার্ে অপারগতার প্রিাটিশ 

আর্িদি পর্ত্রর সূত্র িম্বর                                                                               তানরখ:--------------------- 

 

প্রনত 

আর্িদিকারীর িার্              :---------------------------------------------------- 

ঠিকািা                              :---------------------------------------------------- 

নিষর্: তথ্য সরিরার্ে অপারগতা সম্পর্কে অিনেত করণ। 

নপ্রয় র্র্োদয়, 

আপিার ---------------------------------------- তানরর্খর আর্িদর্ির নিনির্ত প্রানথ েত তথ্য  নির্নাক্ত কারর্ণ  

সরিরাে করা সম্ভি েইল িা: 

 

১।  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২।---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩।   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                (----------------------------------------) 

                                                                                                                       দানয়ত্ব প্রাি কর্ েকতোর িার্: 

                                                                                                                                   পদিী: 

                                                                                                                               দািনরক সীল: 
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পনরনশষ্ট-৯ : আপীল আর্িদি িরর্ (‘গ’) 

 

িরর্ ‘গ’ 

[তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালার নিনধ-৬ িষ্টব্ ] 

িরাির 

------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- (িার্ ও পদিী) 

ও 

আপীল কর্তেপয 

---------------------------------------------------------- (দির্রর িার্ ও ঠিকািা) 

১। আপীলকারীর িার্ ও ঠিকািা                                  : ------------------------------------------------- 

 (র্র্াগার্র্ার্গর সেজ র্াধ্যর্সে) 

২। আপীর্লর তানরখ                                                :--------------------------------------------------- 

৩। প্রর্ আর্দর্শর নিরূর্দ্ধ আপীল করা েইয়ার্ছ উোর কনপ    : ------------------------------------------------------ 

(র্নদ থার্ক) 

৪। র্াোর আর্দর্শর নিরূর্দ্ধ আপীল করা নেইয়ার্ছ             :----------------------------------------------------------- 

তাোর িার্সে আর্দর্শর নিিরণ (র্নদ থার্ক) 

৫। আপীর্লর সংনযি নিিরণ                                    :-------------------------------------------- 

৬। আপীর্লর নিরূর্দ্ধ সংক্ষুব্ধ েইিার কারণ (সংনযি নিিরণ) :----------------------------------------------- 

৭।প্রনথ েত প্রনতকারর্রর যুনক্ত/নিনি                                 :------------------------------------------------------- 

৮। আপীলকারী কর্তেক প্রতেয়ি                                    :-------------------------------------------------------- 

৯।  অন্য প্রকাি তথ্য আপীল কর্তেপর্যর সমু্মর্খ                   :------------------------------------------------------------ 

উপস্থাপর্ির জন্য আপীলকারী ইো প্রপাষি কর্রি 

 

 

 

আর্িদর্ির তানরখ:--------------------------------                                                                -----------------------------------                 

                                                                                                                                      আর্িদিকারীর স্বাযর 
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পনরনশষ্ট-১০ : তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নি এিং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নি  (িরর্ ‘ঘ’) 

 

িরর্ ‘ঘ’ 

[নিনধ ৮ িষ্টব্] 

তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নি এিং তর্থ্যর মূল্য নি 

তথ্য সরিরার্ের প্রযর্ত্র নিন প্রটনির্লর কলার্ (২ এ উর্েনখত তর্থ্যর জন্য উোর নিপরীর্ত কলার্ (৩) এ উনেনখত োর্র প্রযত্রর্ত তথ্য 

 প্রানির অনুর্রাধ নি এিং মূল্য পনরর্শাধর্র্াগ্য েইর্ি, র্থা:- 

 প্রটনিল 

 

 

ক্রনর্ক 

 

তর্থ্যর নিিরণ তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নি/ তর্থ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 
 

 

 

নলনখত প্রকাি ডকুর্র্র্ন্টর কনপ সরিরার্ের জন্য 

(ম্যাপ, িকশা, ছনি, কনম্পউটার নপ্রন্টসে) 

এ-৪ ও এ-৩ র্ার্পর কাগর্জর প্রযর্ত্র প্রনত 

পৃষ্ঠা-২ (দুই) টাকা োর্র এিং তদুদ্ধে সাইর্জর 

প্রযর্ত্র  প্রকৃত মূল্য। 

 

 

২। নডক, নসনড ইতোনদর্ত তথ্য সরিরার্ের প্রযর্ত্র (১) আর্িদিকারী কর্তেক নডক, নসনড ইতোনদ 

সরকরার্ের প্রযর্ত্র নিিা মূর্ল্য: 

(২) তথ্য সরিরােকারী কর্তেক নডক, নসনড 

ইতোনদ সরিরার্ের প্রযর্ত্র উোর প্রকৃত মূল্য। 

 

 

৩। প্রকাি আইি িা সরকারী নিধাি িা নির্দ েশিা 

অনুর্ায়ী কাউর্ক সরিরােকৃত তর্থ্যর প্রযর্ত্র 

নিিা মূর্ল্য 

 

 

৪। মূর্ল্যর নিনির্র্য় নিক্রয়র্র্াগ্য প্রকাশিার প্রযর্ত্র প্রকাশিার নিধ োনরত মূল্য। 
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পনরনশষ্ট-১১ : তথ্যকনর্শর্ি অনির্র্াগ দার্য়র্রর নিধ োরণ িরর্ (‘ক’) 

িরর্ ‘ক 

অনির্র্াগ দার্য়র্রর িরর্’ 

[তথ্য অনধকার (অনির্র্াগ দার্য়র ও নিষ্পনি সংক্রান্ত) প্রনিনধি র্ালার প্রনিনধি-৩(১) িষ্টব্ ] 

িরাির 

প্রধাি তথ্য কনর্শিার 

তথ্যকনর্শি 

এি-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা 

প্রশর্রিাংলা িগর, ঢাকা-১২১৭। 

অনির্র্াগ িং--------------------------------------------------------------------------------------- 

১। অনির্র্াগকারীর িার্ ও ঠিকািা                                  : ------------------------------------------------- 

 (র্র্াগার্র্ার্গর সেজ সাধ্যর্সে) 

২। অনির্র্াগ দানখর্লর তানরখ                                                :--------------------------------------------------- 

৩। র্াোর নিরূর্দ্ধ আপীল করা েইয়ার্ছ                                 :----------------------------------------------------------- 

তাোর িার্ ও ঠিকািা 

৪। অনির্র্ার্গর সংনযি নিিরণ                                    :-------------------------------------------- 

(প্রর্য়াজর্ি আলাদা কাগজ সনন্নর্িশ করা র্াইর্ি) 

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (র্নদ প্রকাি আর্দর্শর নিরূর্দ্ধ                   :----------------------------------------------- 

 অনির্র্াগ আিায়ি করা েয় প্রসই প্রযর্ত্র উোর কনপ 

সংযুক্ত কনরর্ত েইর্ি।) 

৬। প্রনথ েত প্রনতকার ও উোর প্রর্ৌনক্তকতা                    :------------------------------------------------------- 

৭। অনির্র্ার্গ উর্েনখত িক্তর্ব্র সর্থ ের্ি প্রর্য়াজিীয় 

কাগজ পর্ত্রর িণ েিা (কনপ সংযুক্ত কনরর্ত েইর্ি) 

 

 

সতেপাঠ 

আনর্/আর্রা এই র্র্র্ ে েলিপূি েক প্রঘাষিা কনরর্তনছ প্রর্ এই অনির্র্ার্গ িনণ েত অনির্র্াগসমূে আর্ার জ্ঞাি ও নিশ্বাস র্র্ত সতে। 

               

                                                                                                                                      সতেপাঠকারীর স্বাযর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


