
      

িবিসেকর কাযালয়সমূেহর যাগােযােগর িঠকানা ও টিলেফান ন র 
 

িবিসক ধান কাযালয়    ু  ও িশ ণ ই ি িটউট িবিসক নকশা ক  
১৩৭- ১৩৮, মিতিঝল বািণিজ ক এলাকা, 

ঢাকা- ১০০০। 
ফান: ৯৫৫৬১৯১- ৯২ 
ফ া : ৯৫৫০৭০৪ 

 
 

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

onlineservice@bscic.gov.bd 
 

বাড়ী নং: ২৪/এ, রাড নং: ১৩/এ, 
স র: ৬, উ রা মেডল টাউন,  

ঢাকা- ১২৩০। 
ফান (ি ি পাল): ৮৯১৩৬৮৪ 
অিফস PABX: ৮৯১৫৩৫৩- ৪ 

ফ া : ৮৯১৪১১১ 
Website: www.sciti-sme.gov.bd 

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

ধান নকশািবদ,  
িবিসক ধান কাযালয়,  

 ১৩৭- ১৩৮, মিতিঝল 
বািণিজ ক এলাকা (২য় তলা), 

ঢাকা- ১০০০। 
ফান: ৯৫৫৩১১২, 

মাবাইল: 
( ধান নকশািবদ) 
:০১৯১২১৬০৩০৭ 

                                            
ঃ  আ িলক / জলা কায ালেয়র নাম কানা  টিলেফান ন র  

০১ ০২ ০৩ ০৪ 
 

ক) আ িলক কায ালয় (িবভাগীয় কায ালয়) : 
১.  ঢাকা ১২৮, মিতিঝল বা/এ,  ঢাকা-১০০০  ০২- ৯৫৬০৭৯৭ 
২. চ াম ১৭, আ াবাদ বা/এ ,চ াম ০৩১-৭২০৪২২ 
৩. রাজশাহী স রা, রাজশাহী ০৭২১-৭৬১১২২ 
৪. লনা ১৯-২০, কিডএ  বা/এ, লনা ০৪১-৭৩২১২৫ 

 
খ) িশ  সহায়ক ক  ( জলা কায ালয়) : 

১. ঢাকা  ১২৮, মিতিঝল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ ০২-৯৫৫৫৩১৩ 
২. ময়মিসংহ মাসকা া, ময়মনিসংহ ০৯১-৬৬৮৫৩ 
৩. ফিরদ র রাতন এলিজইিড ভবন,িজলা পিরষদ 

চ র, ফিরদ র 
০৬৩১-৬২৪৫৩ 

৪. নারায়নগ  প ব  , নারায়নগ  ০২-৭৬৭১২৬৬ 
৫. নরিসংদী সা রপাড়া, নরিসংদী ০৬২৮-৬৩২৮৯ 
৬. িকেশারগ  মািরয়া, িকেশারগ  ০৯৪১-৬১৯১৭ 
৭. টাংগাইল িশ  নগরী ভবন, টাংগাইল ০৯২১-৫৩১৮৭ 
৮. জামাল র  ন ন বাস া , জামাল র ০৯৮১-৬৩৫৩০ 
৯. মাদারী র রান বাজার, মাদারী র ০৬৬১-৫৫৩০৩ 
১০. গাপালগ  ঘােষরচর, গাপালগ  ০৬৬৮-৫৫৩৮৫ 
১১. রাজবাড়ী রামকাম র, রাজবাড়ী ০৬৪১-৬৫৫১৬ 
১২. গাজী র িশ  নগরী ভবন, টংগী, গাজী র ০২-৯৮১৫৯৭৮ 
১৩. ি গ  ার র, ি গ  ০৬৯১-৬৩১৭৯ 
১৪. মািনকগ  িশ  নগরী ভবন, গালড়া, মািনকগ  ০৬৫১-৬১৬১২ 
১৫. শিরয়ত র শিরয়ত র ০৬০১-৫৫৬১৭ 
১৬. ন েকানা িশ  নগরী ভবন , ন েকানা ০৯৫১-৬১৬৬৮ 
১৭. শর র িশ  নগরী ভবন, শর র ০৯৩১-৬১৬৭৪ 
১৮. চ াম ১৭ আ াবাদ বা/এ ,চ াম ০৩১-৭১৪৯১৮ 
১৯. িসেলট িশ  নগরী ভবন , খািদম নগর, িসেলট ০৮২১-২৮৭০৩৭৪ 
২০. িমল া অেশাকতলা, িম া ০৮১-৭৬৪৮৪ 
২১. নায়াখালী মাইজদী বাজার , নায়াখালী ০৩৭৩-৮০০০৩১৬ 
২২. া ণবাড়ীয়া   হালদারপাড়া,  া ণবাড়ীয়া ০৮৫১-৫৮১৫৮ 



২৩. চ দ র বা রহাট, চ দ র ০৮৪১-৬৩৩০১ 
২৪. ফনী চািড় র, ফনী ০৩৩১-৭৪০৫৭ 
২৫. হিবগ  িলয়াখাল, হিবগ  ০৮৩১-৫২৩৮১ 
২৬. ক বাজার িশ  নগরী ভবন ,ক বাজার ০৩৪১-৬৩২৯৮ 
২৭. রাংগামা  ভদেভিদ, রাংগামা  ০৩৫১-৬২১৫৬ 
২৮. মৗলভীবাজার                                  গামড়া, িগয়াসনগর, মৗলভীবাজার ০৮৬১-৫২৩২৮ 
২৯. ল ী র িশ  নগরী ভবন , ল ী র ০৩৮১-৫৫৪৫২ 
৩০. নামগ  িশ  নগরী ভবন ,  নামগ  ০৮৭১-৫৫১২৫ 
৩১. খাগড়াছিড় কাট  রাড, খাগড়াছিড় ০৩৭১-৬১৬৫০ 
৩২. বা রবান উজানীপাড়া, বা রবান ০৩৬১-৬২৪৩৬ 
৩৩. রাজশাহী স রা, রাজশাহী ০৭২১-৭৬০৫১৪ 
৩৪. পাবনা হমােয়ত র, পাবনা ০৭৩১-৬৫৭০৮ 
৩৫. ব ড়া লবাড়ী, ব ড়া ০৫১-৬৬২৯৪ 
৩৬. রং র ক াব , রং র ০৫২১-৬২৯৭৩ 
৩৭. িদনাজ র  লহাট, িদনাজ র ০৫৩১-৬৫১০৪ 
৩৮. চ পাইনবাবগ   নয়ােগালা, চ পাইনবাবগ   ০৭৮১-৫৫৫১২ 
৩৯. িসরাজগ   িশ  নগরী ভবন, িসরাজগ  ০৭৫১-৬২৯৪৭ 
৪০. গাইবা া  ধানঘড়া, গাইবা া ০৫৪১-৬১ ৫৮৭ 
৪১. নােটার  িশ  নগরী ভবন, দ পাড়া, নােটার ০৭৭১-৬২৯২২ 
৪২. নওগ   িশ  নগরী ভবন , নওগ  ০৭৪১-৬২৬৭০ 
৪৩. জয় রহাট  দাদরাজিম াম, জয় রহাট ০৫৭১-৬২৫৪৪ 
৪৪. িড় াম উিল র রাড, িড় াম ০৫৮১-৬১৪৯৩ 
৪৫. লালমিনরহাট সা াবাড়ী, লালমিনরহাট ০৫৯১-৬১৪৩২ 
৪৬. নীলফামারী হাসপাতাল রাড, নীলফামারী ০৫৫১-৬১৫৬১ 
৪৭. ঠা রগ ও ঠা রগ ও ০৫৬১-৫৩৪৩২ 
৪৮. প গড় কাগিজয়াপাড়া, প গড় ০৫৬৮-৬১৩৫৮ 
৪৯. লনা  ৩৩৪, শেরবাংলা রাড , লনা ০৪১-৭২০৩৭৩ 
৫০. যেশাহর ম ম র, যেশাহর ০৪২১-৬৬৮০৬ 
৫১. ি য়া মারগাড়া, ি য়া ০৭১-৬১৯৭৪ 
৫২. বিরশাল কাউিনয়া, বিরশাল ০৪৩১-২১৭৩৫১৩ 
৫৩. প য়াখালী মাঝ াম, প য়াখালী ০৪৪১-৬২১৪৮ 
৫৪. বােগরহাট বাস া , বােগরহাট ০৪৬৮-৬২৫২১ 
৫৫. সাত ীরা িবেনরেপাতা,  সাত ীরা ০৪৭১-৬৩৩৬০ 
৫৬. িঝনাইদহ িশ  নগরী ভবন, িঝনাইদহ ০৪৫১-৬২৫৫৮ 
৫৭. মা রা সয়দ আতর আলী রাড, মা রা ০৪৮৮-৬২৩১৩ 
৫৮. য়াডাংগা কেলজ রাড, য়াডাংগা ০৭৬১-৬৩২৩৭ 
৫৯. ভালা কেদব, চরেনায়াবাদ, ভালা ০৪৯১-৬১৩০৮ 
৬০. বর না বাজার রাড, বর না ০৪৪৮-৬২৫৯৩ 
৬১. ঝালকা  ৫৮, বােহর রাড, ঝালকা   ০৪৯৮-৬৩২৫০ 
৬২. িপেরাজ র পােড়রহাট রাড, িপেরাজ র ০৪৬১-৬২৩৩৮  
৬৩. নড়াইল াি ক ভবন, নড়াইল ০৪৮১-৬২৩২৭ 
৬৪.  মেহর র বাস া  , মেহর র ০৭৯১-৬২৪৭২ 

 
িব: : িবিসেকর িশ  নগরী েলার যাগােযােগর িঠকানা ও টিলেফান ন র সংি  জলা কাযালয় হেত সং হ 
করা যােব। 


