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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক টটবরফপান নম্বয 

(অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

১. আঞ্চবরক কাম যারয়, ঢাকা ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, ঢাকা 
জনাফ বভজানুয যভান 

ভজুভদায 
এবজএভ ৮৮৩৬৪৬১ ০১৭০৮৩৯৭০২৬ ০১৮১৯৬২৮৬৪২ rmdhaka@kb.gov.bd 

mizanur.rahaman5

@gmail.com  

২ মুন্সীগঞ্জ াখা, মুন্সীগঞ্জ (২১৩) জনাফ টভাাম্মদ ভজনু বভয়া এবও ৭৬১২৫৩০ ০১৭০৮৩৯৭১০২ ০১৮১৭৫৯৫৭৯৩ munshigonj@kb.gov.bd  

৩ টদাায াখা, ঢাকা (২১৮) জনাফ ওভয পারুক এবও ৭৭৬৮২৩০ ০১৭০৮৩৯৭১০৩ ০১৯১৩১৩১৭৩১ dohar@kb.gov.bd  

৪ 
টকযানীগঞ্জ  

াখা, ঢাকা (২৩১) 
জনাফ ভামুন ায়দায এবও ৭৭৬৩০৩০ ০১৭০৮৩৯৭১০৪ ০১৬১১৪৬৮০৪১ shirajdikhan@kb.gov.bd  

৫ 
বযাজবদখান াখা, মুন্সীগঞ্জ 

(২৩৩) 
জনাফ ভবপজুয যভান খান বও - ০১৭০৮৩৯৭১০৫ ০১৬৭৬৬৩১৭৩২ shirajdikhan@kb.gov.bd  

৬ নফাফগঞ্জ াখা, ঢাকা (২৩৬) জনাফ ভাবুবুয যভান বও - ০১৭০৮৩৯৭১০৬ ০১৮১৬৯১৭৬২৩ nawabgonj@kb.gov.bd  

৭ রারফাগ াখা, ঢাকা (২৫৯) বফপুর চন্দ্র দা এবও ৯৬৬৯৩২১ ০১৭০৮৩৯৭১০৭ ০১৮১৭০৯৫৮০১ lalbag@kb.gov.bd  

৮ শ্রীনগয াখা, মুন্সীগঞ্জ (২৬০) জনাফ টভাাম্মদ াজাভার ভবিক এবও 
- 

 
০১৭০৮৩৯৭১০৮ ০১৭১৬০৪৮৪১২ sreenagar@kb.gov.bd  

২. আঞ্চবরক কাম যারয়, ঢাকা (উত্তয) ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
 

আঞ্চবরক কাম যারয়, ঢাকা (উত্তয) 
জনাফ টভা: আরা উবিন এবজএভ ০২ - ৮৮৩৬৬৫৩ ০১৭০৮ ৩৯৭০২৭ ০১৭১২ ২৭৬৭০৩ rmdhaka.n@kb.gov.bd alauddinkb2200@

gmail.com  

২ উত্তযা াখা, ঢাকা (২৫০) 
জনাফ টভা: ইভাভ াান এবও ০২ - ৫৮৯৫৬৩৯৪ ০১৭০৮ ৩৯৭১০৯ ০১৯১৩ ৪৮৯২৮৮ uttara@kb.gov.bd ih.sobuj8@gmail.c

om  

৩ ফাড্ডা াখা, ঢাকা (২৬৮) 
জনাফ ইভবতয়াজ খান বও ০২ - ৫৫০৫৩৫২২ ০১৭০৮ ৩৯৭১১০ ০১৭১২ ৬৭১২৮৫ badda@kb.gov.bd ihayatkhan@yahoo

.com 

৪ বভযপুয াখা, ঢাকা (২৬৭) 
জনাফ ানাজ জাান এবও ০২ - ৯০০৮৭৬০ ০১৭০৮ ৩৯৭১১১ ০১৮১৪ ২১৩১১১ mirpur@kb.gov.bd - 

৫ টভাাম্মদপুয াখা, ঢাকা (২৭২) 
জনাফ টখ জাবদুর ইরাভ বও ০২ - ৯১৩৯৭৩০ ০১৭০৮ ৩৯৭১১২ ০১৭৪১ ৪৯২০৯৪ mohammadpur@kb.gov.

bd 

Zahid_980@yahoo

.com 

৬ ধাভযাই াখা, ঢাকা (২৫৮) 
জনাফ টযাকনুজ্জাভান বও ০২ -  ৭৭৩০৯৫১ ০১৭০৮ ৩৯৭১১৩ ০১৭১২ ৩৩৭৭৯৫ dhamrai@kb.gov.bd rokan30ju@gmail.

com  

৭ াবায াখা, ঢাকা (২৩২) 
জনাফ টভাাম্মদ আব্দুর আরীভ এবও ০২ - ৭৭৪৩২৯৭ ০১৭০৮ ৩৯৭১১৪ ০১৭১৮ ৬২০৮৭৩ savar@kb.gov.bd   
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক টটবরফপান নম্বয 

(অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৮ 
ভাবনকগঞ্জ াখা, ভাবনকগঞ্জ 

(২২৩) 
জনাফ টভা: নাবমুর ক এবও ০২ - ৭৭১০০৫৮ ০১৭০৮ ৩৯৭১১৫ ০১৭ ১১ ২৪৩৮১৩ 

manikgonj@kb.gov.bd - 

৯ 
বিংগাইয াখা, ভাবনকগঞ্জ 

(২৩৯) 
জনাফ টভা: আরতাপ টাফন খাঁন বও ০২ - ৭৭১৭১৪৩ ০১৭০৮ ৩৯৭১১৬ ০১৭ ১১ ৬৬৬৭০৭ shingair@kb.gov.bd 

altafapedu@gmail.

com  

৩. আঞ্চবরক কাম যারয়, নাযায়ণগঞ্জ ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, নাযায়ণগঞ্জ টভাঃ নজরুর ইরাভ খান এবজএভ ০২-৭৬৪৪২৪১ ০১৭০৮-৩৯৭০২৯ ০১৭১৮-৮১০৪০২ 
rmnarayangonj@karmas

angsthanbank.gov.bd 

nikhan0251@gmai

l.com 

২ 
নাযায়ণগঞ্জ াখা, নাযায়ণগঞ্জ 

(২০৯) 

জনাফ টভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান 

আান 
বও ০২-৭৬৪১৯৮৯ ০১৭০৮-৩৯৭১১৭ ০১৭১৬-৩৮৩০০৭ 

narayangonj@karmsang

sthanbank.gov.bd 
- 

৩ 
টডভযা াখা, ঢাকা (২৫৪) 

জনাফ টভাাম্মদ জবভ উবিন বও ০২-৭৫০২৯০৬ ০১৭০৮-৩৯৭১২০ ০১৮১৮-৯৭৬০৭৮ 
demra@karmasangsthan

bank.gov.bd 
- 

৪ 
টানাযগাঁও াখা, নাযায়ণগঞ্জ 

(২৭১) 
জনাফ টভাঃ আফনায়ায টাফন এবও ০২-৭৬৫৬০৫৫ ০১৭০৮-৩৯৭১২১ ০১৭৬৫-৬৬৪৪৪৬ 

sonargaon@karmasangs

thanbank.gov.bd 
- 

৫ 
রূগঞ্জ াখা, নাযায়ণগঞ্জ  (২৩৪) 

জনাফ যীনা নাছবযন এবও - ০১৭০৮-৩৯৭১১৮ ০১৭১২-৬৬৭০৪৪ 
rupgonj@karmasangsth

anbank.gov.bd 
- 

৬ 
নযবিংদী াখা, নযবিংদী (২১৭) 

জনাফ প্রতুর চন্দ্র টফা বও ০২-৯৪৬২৭৭১ ০১৭০৮-৩৯৭১২১ ০১৭১১-২৪০২৭৬ 
narshingdi@karmasangs

thanbank.gov.bd 
- 

৭ 
ভফনাযদী াখা, নযবিংদী (২৪০) 

জনাফ টভাঃ ভানবজমুর ক বও ০২-৯৪৪৫১৮৮ ০১৭০৮-৩৯৭১২২ ০১৭১৪-৫৪৬৭৭৩ 
monohordi@karmasang

sthanbank.gov.bd 
- 

৪. আঞ্চবরক কাম যারয়, গাজীপুয ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, গাজীপুয জনাফ আবভরুর ইরাভ এবজএভ 0249263622 01708397128 01716990771 rmgazipur@kb.gov.bd 
kbamirulislam@g

mail.com 

২ গাজীপুয াখা, গাজীপুয (২০৮) জনাফ টভাঃ কফীয টাাইন এবও 0249262332 01708397123 01622168474 
gazipur@karmasangstha

nbank.gov.bd 
 

৩ কারীগঞ্জ াখা, গাজীপুয (২২১) জনাফ  যাফর আভদ বও 029206202 01708397124 01717229952 
kaligonj@karmasangsth

anbank.gov.bd 
 

৪ 
কাবরয়াককয াখা, গাজীপুয 

(২২২) 
জনাফ াযবীন আিায বও 029202606 01708397125 01727086847 kaliakoir@kb.gov.bd  

৫ শ্রীপুয াখা, গাজীপুয (২২৪) জনাফ নাছযীন আক্তায এবও 02-9200844 01708397126 01716221670   

৬ কাাবয়া াখা, গাজীপুয (২২৫) জনাফ টভাঃ যীফুর ইরাভ বও 0682452426 01708397127 01923707889   
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক টটবরফপান নম্বয 

(অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৫. আঞ্চবরক কাম যারয়, পবযদপুয  ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, পবযদপুয টভাঃ বদুর ইরাভ এবজএভ ০৬৩১-৬৬৮৮১ ০১৭০৮-৩৯৭০৩০ ০১৭১৯-৬৯৯৯০৮ rmfaridpur@kb.gov.bd 
sohidulkb@gmail.

com 

২ 
পবযদপুয াখা, পবযদপুয (২০৪) 

বফপ্লফ ভজুভদায এবও ০৬৩১-৬৩৪৯৪ ০১৭০৮-৩৯৭১২৮ ০১৭১৮-১২০৭২০ faridpur@kb.gov.bd - 

৩ 
ডামুডযা াখা, যীয়তপুয (২০৭) 

এ.এভ. বজয়াউর াান এও ০৬০২৩-৫৬২৩২ ০১৭০৮-৩৯৭১৩৪ ০১৭১২-৬১৫০৯৮ damudda@kb.gov.bd - 

৪ 
যাজফাড়ী াখা, যাজফাড়ী (২১৬) 

টভাঃ আরামুজ্জাভান এবও ০৬৪১-৬৬৬০৫ ০১৭০৮-৩৯৭১৩১ ০১৭৪০-৯৫৯৭৭০ rajbari@kb.gov.bd  - 

৫ 
যীয়তপুয াখা,  যীয়তপুয 

(২১৯) 
বনতযানন্দ ফসু এবও ০৬০১-৬১১৮২ ০১৭০৮-৩৯৭১৩৩ ০১৭১২-৭৭৩২৮৮ shariatpur@kb.gov.bd - 

৬ 
ািংা াখা, যাজফাড়ী (২২৯) 

টভাাম্মদ ভবজবুয যভান এবও ০৬৪২৪-৭৫০৬০ ০১৭০৮-৩৯৭১৩২ ০১৭১৮-৮০২৯৬৭ pangsha@kb.gov.bd - 

৭ 
আরপাডাঙ্গা াখা, পবযদপুয 

(২৩০) 
মুাম্মদ আব্দু ছাত্তায বও ০৬৩২২-৫৬১০০ ০১৭০৮-৩৯৭১২৯ ০১৭১৬-০৮২৮৭৯ alfadanga@kb.gov.bd - 

৮ 
ারথা াখা, পবযদপুয (২৩৭) 

টভাঃ াবন খান বও - ০১৭০৮-৩৯৭১৩০ ০১৭১৬-৫৮৬৫৪৮ saltha@kb.gov.bd - 

৯ 
জাবজযা াখা, যীয়তপুয  

টভাঃ জাাঙ্গীয আরভ এও - - ০১৭১৬-৯১৮১৩২ zajira@kb.gov.bd - 

১০ 
বাঙ্গা াখা, পবযদপুয  

এ.এভ. কাভার টাফন অবপায - ০১৭০৮-৩৯৭৩৪৯ ০১৭১৯-৫১৮৪৮৪ bhanga@kb.gov.bd 
kamal25rafi@gma

il.com 

৬. আঞ্চবরক কাম যারয়, টগাারগঞ্জ ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, টগাারগঞ্জ 
জনাফ টভা: আবনসুজ্জাভান এবও ০২৬৬-৮১৫০৭ ০১৭০৮-৩৯৭০৩১ ০১৮১৬-৬৯৬৬৩৭ 

rmgopalganj@kb.gov.bd -- 

২ টিংগীাড়া াখা, টগাারগঞ্জ (২০৫) 
জনাফ সুব্রত কুভায যকায এবও ০২৬৬-৫৬৩২১ ০১৭০৮-৩৯৭১৪০ ০১৭১৬-৮৪০৭৮৭ 

tungipara@kb.gov.bd -- 

৩ টগাারগঞ্জ াখা, টগাারগঞ্জ (২১০) 
জনাফ মুাম্মদ ওফায়দুয যভান বও ০২৬৬-৮৫০৯২ ০১৭০৮-৩৯৭১৩৯ ০১৭১০-৬৫৩৫৮৭ 

gopalgonj@kb.gov.bd -- 

৪ ভাদাযীপুয াখা, ভাদাযীপুয (২১৫) 
জনাফ কাভরুর াান ভাতুব্বয এবও ০৬৬১-৬২১০৩ ০১৭০৮-৩৯৭১৩৫ ০১৯১৫-৬১৭৩০০ 

madaripur@kb.gov.bd -- 

৫ বফচয াখা, ভাদাযীপুয (২২০) 
জনাফ এ, এভ আফনায়ায 

াযফবজ 

বও ০৬৬২৪-৫৬৩০৬ ০১৭০৮-৩৯৭১৩৬ ০১৭৯৭-৩৫৪৫২৭ 
shibchar@kb.gov.bd -- 

 

 

ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক টটবরফপান নম্বয টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 
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নাভ দফী (অবপ) কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৬ 
টকাটারীাড়া াখা, টগাারগঞ্জ 

(২২৬) 

জনাফ টখ মুঞ্জীর আরী এও ০২৬৬-৫১২১৫ ০১৭০৮-৩৯৭১৪১ ০১৭৩০-৯৮৪৭৩৭ 
kotalipara@kb.gov.bd  

৭ কাবয়ানী াখা, টগাারগঞ্জ (২৬১) জনাফ ভীয আবুর এান এও ০৬৬৫২-৫৬২১৮ ০১৭০৮-৩৯৭১৪২ ০১৭২৪৩০৩২৯৬ kashiani@kb.gov.bd 
sk.munjil.ali@gma

il.com 

৮ মুকসুদপুয াখা, টগাারগঞ্জ (২৬৩) জনাফ টগারাভ আজভ বও ০৬৬৫৪-৫৬২৬৪ ০১৭০৮-৩৯৭১৪৩ ০১৯২১-৫০১৩৩৮ 
muksudpur@kb.gov.bd -- 

৯ যাকজয াখা, ভাদাযীপুয (২৬৬) জনাফ টভা: আবু ফকয বছবিক বও -- ০১৭০৮-৩৯৭১৩৭ ০১৭৬৩-৮৩২০৪৫ 
rajoir@kb.gov.bd siddiquea0176@g

mail.com 

১০ কারবকবন াখা, ভাদাযীপুয (২৭০) 
জনাফ টভা: আর – ভাামুদ 

ফাদর 
এও ০৬৬২২-৫৬১৬৬ ০১৭০৮-৩৯৭১৩৮ ০১৭১০-১৫৭৪৫৮ 

kalkini@kb.gov.bd -- 

৭. আঞ্চবরক কাম যারয়, ভয়ভনবিং ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, ভয়ভনবিং টভাঃ আাদুজ্জাভান খান 
এবজএভ 

 
০৯১-৬২৮৭৫ ০১৭০৮৩৯৭০৩২ ০১৭১১৪৮২৯৭৯ 

rmmymensingh@kb.go

v.bd 

masadkhan789@g

mail.com 

২ 
ভয়ভনবিং াখা,  ভয়ভনবিং 

(২০৩) 
টভাঃ নূরুর ইরাভ 

বও 

 
০৯১-৬৫৮৬২ ০১৭০৮৩৯৭১৪৪ ০১৭১২৬০৩৪৩১ 

mymensingh@kb.gov.b

d 

nurksb23@yahoo.c

om 

৩ বালুকা াখা, ভয়ভনবিং (২২৭) টভাঃ আবনছুয যভান এবও ০৯০২২-৫৬১৫২ ০১৭০৮৩৯৭১৪৫ ০১৭১৬৩৭৮৪১৪ bhaluka@kb.gov.bd 
anisur200675@gm

ail.com 

৪ 
ফুরফাড়ীয়া াখা, ভয়ভনবিং 

(২৪৭) 
নাবজয়া জাপযীন 

বও 

 
০৯০২৩-৭৩৩৯৪ ০১৭০৮৩৯৭১৪৬ ০১৭১৬৩৭৮৮৬৭ fulbaria@kb.gov.bd -- 

৫ 
গপযগাঁও াখা,  ভয়ভনবিং 

(২৫৬) 
টভাঃ লুৎপয যভান এও ০৯০২৫-৫৬৪২৯ ০১৭০৮৩৯৭১৪৭ ০১৭১৮৯৯০৬৫৬ gafargaon@kb.gov.bd 

lutfar0404@gmail.

com 

৬ 
মুিাগাছা াখা, ভয়ভনবিং 

(২৬২) 
যাজীফ নন্দী 

বও 

 
০৯০২৮-৭৫৪২৪ ০১৭০৮৩৯৭১৪৮ ০১৭৩৭৩২৪৬৪২ muktagacha@kb.gov.bd - 

৮. আঞ্চবরক কাম যারয়, ভয়ভনবিং উত্তয (টনত্রফকাণা) ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, ভয়ভনবিং 

উত্তয (টনত্রফকাণা) 

টভাঃ আাদুজ্জাভান খান 

 

এবজএভ 

 
০৯৫১-৬১০০৮ ০১৭০৮৩৯৭০৩৩ ০১৭১১৪৮২৯৭৯ 

rmmymensingh.n@kb.g

ov.bd 

masadkhan789@g

mail.com 

২ 
টনত্রফকাণা াখা, টনত্রফকাণা 

(২০৬) 

টভাাম্মদ ারাহ্ উবিন 

 
এবও ০৯৫১-৬১৬৭৭ ০১৭০৮৩৯৭১৪৯ ০১৭১৮৭৬১৮২৫ netrokona@kb.gov.bd - 

৩ ফাযাট্টা াখা, টনত্রফকাণা (২৩৮) 
টভাাম্মদ যবপকুর ইরাভ 

 
বও ০৯৫২৩-৫৬২২৭ ০১৭০৮৩৯৭১৫০ ০১৭২১৮২৭০৮৩ barhatta@kb.gov.bd 

rikb0782@gmail.c

om 

৪ ফুরপুয াখা, টনত্রফকাণা (২৪২) 
টভাঃ আব্দু ারাভ 

 
এও ০৯০৩৩-৫৬৩১১ ০১৭০৮৩৯৭১৫১ ০১৭১২৫০৭৮০২ fulpur@kb.gov.bd 

abduss333@gmail

.com 
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক টটবরফপান নম্বয 

(অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৫ ঈশ্বযগঞ্জ াখা, টনত্রফকাণা (২৪৬) খাফরদ াইফুিা বও ০৯০২৭-৫৬২৩০ ০১৭০৮৩৯৭১৫২ ০১৯১১৪১৬৯৪৪ ishwargonj@kb.gov.bd 
kskb0796@gmail.

com 

৬ 
টগৌযীপুয াখা, ভয়ভনবিং 

(২৫২) 
টভাঃ ভারুফুয যভান 

বও 

 
০৯০২৪-৫৬৩৭০ ০১৭০৮৩৯৭১৫৩ ০১৭১২৬৩৫৯৭২ gouripur@kb.gov.bd 

marufpab@gmail.

com 

৭ 
টভানগঞ্জ াখা, টনত্রফকাণা 

(২৫৭) 
আব্দুিা আর-ভামুন এও ০৯৫২৪-৫৬১১৩ ০১৭০৮৩৯৭১৫৪ ০১৭১৭১৮০২৯০ mohangonj@kb.gov.bd 

mamubau.bd@gm

ail. 

৮ পূফ যধরা াখা, টনত্রফকাণা (২৭৪) টভাাম্মদ বভজানুয যভান এও - ০১৭০৮৩৯৭১৫৫ ০১৭৪২৮১১৯৭৬ purbadhala@kb.gov.bd 

mizanmohammad7

2@gmail.com 

 

৯. আঞ্চবরক কাম যারয়, বকফাযগঞ্জ ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, বকফাযগঞ্জ জনাফ টভাঃ আব্দুর ভারক  এবজএভ ০৯৪১-৬২১২৬ ০১৭০৮৩৯৭০৩৬ ০১৭১০৯৮৪৬৪০ 
rmkishoreganj@kb.gov.

bd 
- 

২ 
বকফাযগঞ্জ াখা, বকফাযগঞ্জ 

(২১২) 
টভাাম্মদ ীদুর ইরাভ এবও ০৯৪১-৬২১১৩ ০১৭০৮৩৯৭১৫৬ ০১৭১৮৯৯০৭৮৮ kishoregonj@kb.gov.bd - 

৩ ভবযফ াখা, বকফাযগঞ্জ (২২৫) টভাাম্মদ ভাবনুয যভান এবও ০২-৯৪৭০৯৩৮ ০১৭০৮৩৯৭১৫৭ ০১৯১১৫৯৩৬৭৯ bhairab@kb.gov.bd - 

৪ 
টাফনপুয াখা, বকফাযগঞ্জ 

(২৪৪) 
াফবযনা ভভতাজ াবফনা 

বও 

 
০৯৪২৫-৫৬০১০ ০১৭০৮৩৯৭১৫৮ ০১৭২৭০০২৮৫২ hossainpur@kb.gov.bd - 

৫ 
কুবরয়াযচয াখা, বকফাযগঞ্জ 

(২৪৫) 
টভা: জাাঙ্গীয আরভ বও ০৯৪২৯-৫৬১৬০ ০১৭০৮৩৯৭১৫৯ ০১৭১২৫২১৫৮৮ kuliarchar@kb.gov.bd - 

৬ 
াকুবন্দয়া াখা, বকফাযগঞ্জ 

(২৫১) 
খবরলুয যভান টগারন্দাজ বও ০৯৪৩৩-৫৬০০৮ ০১৭০৮৩৯৭১৬০ ০১৬২৪৭০৬৫৩৫ pakundia@kb.gov.bd - 

৭ 
কটিয়াদী াখা, বকফাযগঞ্জ 

(২৬৪) 
ভবজবুয যভান এবও ০৯৪২৮-৫৬০৫০ ০১৭০৮৩৯৭১৬১ ০১৯৩৬১৩২৩৯৭ kotiadi@kb.gov.bd - 

৮ 
ফাবজতপুয াখা, বকফাযগঞ্জ 

(২৬৯) 
অজুযন কুভায নাা এও ০৯৪২৩-৬৪০০৬ ০১৭০৮৩৯৭১৬২ ০১৭১৮৮৬৬৬২৪ bajitpur@kb.gov.bd - 

১০. আঞ্চবরক কাম যারয়, জাভারপুয ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

জাভারপুয 
টভা: াইদুর ইরাভ এবও ০৯৮১-৬৫৩৫৮ ০১৭১৮-৩৯৭০৩৪ ০১৭৭৪-২৪১৪৭৫ 

rmjamalpur@kb.gov.

bd 

imunnarju2020

@gmail.com 

২ 
জাভারপুয াখা, জাভারপুয 

(২১১) 
সুজাত কফীয এবও ০৯৮১-৬২৭৩১ ০১৭০৮-৩৯৭১৬৩ ০১৭১২-৪৩৯৫৪৩ jamalpur@kb.gov.bd 

dibas311207@

gmail.com 

৩ টযপুয াখা, টযপুয (২১৪) বপক যায়ান এবও ০৯৩১-৬১০৬৪ ০১৭০৮-৩৯৭১৬৯ ০১৯১২-৪৩৬২৫২ sherpur@kb.gov.bd 
shafiquekb072

@gmail.com 

ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক টটবরফপান নম্বয টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 
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নাভ দফী (অবপ) কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৪ 
বযলাফাড়ী াখা, জাভারপুয 

(২৩৫) 
টভা: াছান আর-ভামুন বও 

০৯৮২৭-

৫৬২৫৯ 
০১৭০৮-৩৯৭১৬৪ ০১৭১৮-৫৫৬৬২৫ 

sharisahbari@kb.gov

.bd 

mamunkb.1421

@gmail.com 

৫ 
টভরান্দ াখা, জাভারপুয 

(২৪১) 

মুাম্মদ  টতাজাফম্মর 

টাফন 
বও 

০৯৮২৬-

৫৬৩৩৩ 
০১৭০৮-৩৯৭১৬৫ ০১৯১৮-৫৭৩৭০০ melandah@kb.gov.bd 

tozammal1978

@gmail.com 

৬ নকরা াখা, টযপুয (২৪৩) টভাঃ আযাফুর  আরভ এও ০৯৩২-৩৭৫২০১ ০১৭০৮-৩৯৭১৭০ ০১৯১৪-৯৭৩৮৯০ nakla@kb.gov.bd 
aar.05du.math

@gmail.com 

৭ 
ভাদাযগঞ্জ াখা, জাভারপুয 

(২৫৩) 
নাছবযন আিায এও ০৯৮২৫-৫৬২২৪ ০১৭০৮-৩৯৭১৬৬ ০১৮৪১-৬৬৪৬৬৪ madergon@kb.gov.bd 

kbdnasrin.akter

@gmail.com 

৮ 
টদওয়ানগঞ্জ াখা, জাভারপুয 

(২৭৩) 
টভাঃ বদুর ইরাভ বও ০৯৮২৩-৭৫২৪১ ০১৭০৮-৩৯৭১৬৭ ০১৭৭৫-৬৮৫৬৭৪ dewangonj@kb.gov.bd 

mdshahidulisla

m608@gmail.c

om 

৯ 
ইরাভপুয াখা, জাভারপুয 

(২৭৫) 
টভাঃ টাফর আযভান এও ০৯৮২৪-৭৪২২২ ০১৭০৮-৩৯৭১৬৮ ০১৭১২-৩৬৪১৮২ islampur@kb.gov.bd 

md.shohel@ya

hoo.com 

১১. আঞ্চবরক কাম যারয়, টাঙ্গাইর ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, টাঙ্গাইর মুাম্মদ ভাসুদুয যভান এবজএভ ০৯২১-৬১৭২৪ ০১৭০৮-৩৯৭০৩৫ ০১৭১২-৬৩২০৫২ rmtangail@kb.gov.bd 
Kb.masud@g

mail.com 

২ টাঙ্গাইর াখা, টাঙ্গাইর (২০২) টভাাম্মদ ইভরুর াান অপু 
 

বও 
০৯২১-৫১৪১২ ০১৭০৮-৩৯৭১৭১ ০১৭১৯-৯৬০৭৬৯ tangail@kb.gov.bd 

Imrul_apu@ya

hoo.com 

৩ ঘাটাইর াখা, টাঙ্গাইর (২২৮) টভাাম্মদ আবনছুয যাভান এবও ০৯২২৫-৫৬০৪৫ ০১৭০৮-৩৯৭১৭২ ০১৭১২-৩৪২০৯১ ghatil@kb.gov.bd - 

৪ 
কাবরাতী াখা, টাঙ্গাইর (২৪৮) 

 
মুাম্মদ আযাফুর আরভ বও ০৯২২৭-৭৪৩৩০ ০১৭০৮-৩৯৭১৭৩ ০১৭১৩-৭৩৬৭০২ kalihati@kb.gov.bd 

Kb.ashraf1978

@gmail.com 

৫ 
বখপুয াখা, টাঙ্গাইর (২৪৯) 

 
টভাঃ টভাফাযক টাাইন বও ০৯২৩২-৫৬২০১ ০১৭০৮-৩৯৭১৭৪ ০১৭৪৬-২০৮২৩০ shakhipur@kb.gov.bd 

mobarakhossai

nselim@yahoo

.com 

৬ ভধুপুয াখা, টাঙ্গাইর (২৬৫) টভ া: আ বতকু য যভ ান  টখ া নফ ী এ.ও - ০১৭০৮-৩৯৭১৭৫ ১০৯২২-৬৯১৮০৯ modhupur@kb.gov.bd - 

৭ বভজযাপুয াখা, টাঙ্গাইর (২৭৬) মুাম্মদ ভবতউয যভান বও - ০১৭০৮-৩৯৭৩৪৭ ০১৭১১-২০২৭৫৯ mirzapur@kb.gov.bd - 
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক টটবরফপান নম্বয 

(অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

১২. আঞ্চবরক কাম যারয়, চট্টগ্রাভ  ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, চট্টগ্রাভ টভাাম্মদ খাইরুর াান টখ এবজএভ ০৩১-২৮৫৪৬১৯ ০১৭০৮৩৯৭০৩৭ ০১৭১৫২২১৫৬৫ rmctg@kb.gov.bd 
khairul1522@gma

il.com 

২ চট্টগ্রাভ াখা, চট্টগ্রাভ (৩০১) মুজতফা আরী টাফন এবও ০৩১-৬১১৮৪০ ০১৭০৮৩৯৭১৭৬ ০১৮১৬০২৭৫৫৭ ctg@kb.gov.bd - 

৩ 
যাঙ্গাভাটি াখা, যাঙ্গাভাটি 

(৩০৩) 
টভাাম্মদ জীভ উবিন এবও ০৩৫১-৬২১৯৬ ০১৭০৮৩৯৭১৭৯ ০১৭১২২৭৩২০৩ rangamati@kb.gov.bd 

jashimkb@gmail.

com 

৪ 
খাগড়াছবড় াখা, খাগড়াছবড় 

(৩১১) 
বাস্কয দা গুপ্ত এবও ০৩৭১-৬১১০৭ ০১৭০৮৩৯৭১৮১ ০১৭২৬৬২৯২২২ khagrachari@kb.gov.bd 

bhaskarpokb@gm

ail.com 

৫ ীতাকুন্ড াখা, চট্টগ্রাভ (৩১৬) টভা: কাভরুর আফনায়ায টচৌধুযী এবও ০৩০২৮-৫৬০৭৭ ০১৭০৮৩৯৭১৭৭ ০১৭১২০৮৩৮৭৭ shitakunda@kb.gov.bd - 

৬ কাপ্তাই াখা, যাঙ্গাভাটি (৩২০) ভায়া িংকয চাকভা বও ০৩৫২৯-৫৬৩১০ ০১৭০৮৩৯৭১৮০ ০১৮৩১৮৬৭২১৫ kaptai@kb.gov.bd 
mayakb366@gma

il.com 

৭ যাঙ্গুনীয়া াখা, চট্টগ্রাভ (৩২৪) 
উত্তভ কুভায ফড়ুয়া 

 
এও ০৩০২৫-৫৬২২২ ০১৭০৮৩৯৭১৭৮ ০১৮১৯৯৩০৯১২ rangunia@kb.gov.bd 

uttambaruactg7@

gmail.com 

৮ ভীযযাই াখা, চট্টগ্রাভ (৩৪১) টপ্রভ টতাল নাথ বও ০৩০২৪-৫৬০২২ ০১৭০৮৩৯৭৩৪৫ ০১৮১৭০৮৪০৪৯ mirsharai@kb.gov.bd - 

১৩. আঞ্চবরক কাম যারয়, চট্টগ্রাভ দবিণ (কক্সফাজায) ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, চট্টগ্রাম 

দক্ষিণ (কক্সবাজার) 
টভাাম্মদ খাইরুর াান টখ এবজএভ ০৩১২৮৫৪৬১৯ ০১৭০৮৩৯৭০৩৭ ০১৭১৫২২১৫৬৫ rmctg@kb.gov.bd 

khairul1522@gma

il.com 

২ 
কক্সফাজায াখা, কক্সফাজায 

(৩০৭) 
টভা: জাাঙ্গীয আরভ বও ০৩৪১৬৩০৩৩ ০১৭০৮৩৯৭১৮২ ০১৭২২৪১৭০৭৭ coxbazar@kb.gov.bd 

jahangir236@yah

oo.com 

৩ চকবযয়া াখা, কক্সফাজায (৩১৯)  ভাবুফ কাভার বফন খাফরদ  বও ০৩৪২২-৫৬১৩২ ০১৭০৮৩৯৭১৮৪ ০১৮১৮১১৭৯৩১ chakaria@kb.gov.bd 
mahabubkhaled@

yahoo.com  

৪ 
ফান্দযফান াখা, ফান্দযফান 

(৩১৩) 
বযয়াজ আাম্মদ টচৌধুযী এবও ০৩৬১৬২৬১০ ০১৭০৮৩৯৭১৮৩ ০১৮১৪৯৮৮১৭৬ bandarban@kb.gov.bd 

reazmbm@gmail.

com 

৫ টিয়া াখা, চট্টগ্রাভ (৩৩০) ওভ প্রকা ধয বও ০৩০৩৫৫৬৫৩৬ ০১৭০৮৩৯৭১৮৫ ০১৮২০১০৬১৮৮ patiya@kb.gov.bd ----------- 

৬ আফনায়াযা াখা, চট্টগ্রাভ (৩৩৩) সুনন্দা ারদায বও ০৩০২৯-৫৬০০৬ ০১৭০৮৩৯৭১৮৬ ০১৮৪৯২৫১০৯২ anowara@kb.gov.bd ----------- 

 

mailto:mahabubkhaled@yahoo.com
mailto:mahabubkhaled@yahoo.com
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 

আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয 

(অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

১৪. আঞ্চবরক কাম যারয়, কুবভিা ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, কুবভিা টভাাম্মদ আফক এরাী এবও ০৮১৬৯৩৯৮ ০১৭০৮৩৯৭০৩৯ ০১৭১৬৮৮০১২০ rmcomilla@kb.gov.bd  

২ 
কুবভিা াখা, কুবভিা (৩০৪) 

টভাাম্মদ ইকফার কফীয এবও ০৮১৬৯১১৩ ০১৭০৮৩৯৭১৮৭ ০১৭১৫৬৪০১০৫ comilla@kb.gov.bd  

৩ 
চাবন্দনা াখা, কুবভিা (৩১০) 

নাবছভা ফগভ এবও ০৮০২২৫৬২১৯ ০১৭০৮৩০৭১৮৮ ০১৮১৪৭৯০২২১ chandina@kb.gov.bd  

৪ 
নাঙ্গরফকাট াখা, কুবভিা (৩১২) 

টভাঃ যবপকুর ইরাভ বও ০৮০৩৩৬৬১৭০ ০১৭০৮৩৯৭১৮৯ ০১৭১৬৬৭৩৫০৫ nangalkot@kb.gov.bd  

৫ 
টচৌিগ্রাভ াখা, কুবভিা (৩২৮) 

টভাাম্মদ আব্দুর জবরর বও ০৮০২০৫৬৩৯৬ ০১৭০৮৩৯৭১৯০ ০১৭১৬৪২৪৯৬৪ 
chowddagram@kb.go

v.bd 
 

৬ 
রাকাভ াখা, কুবভিা (৩২৯) 

াবফবুয যভান টচৌধুযী বও ০৮০৮৩২৫১৭২৮ ০১৭০৮৩৯৭১৯১ ০১৮১৪৪৫৪৩৮৫ laksam@kb.gov.bd  

৭ 
ব্রাহ্মণাড়া াখা, কুবভিা (৩৩৭) 

টভাাম্মদ আব্দুর জবরর বভয়া বও ০২৮৫৬২৩২ ০১৭০৮৩৯৭১৯২ ০১৯১৯৩৯৭১৬৯ 
brahmanpara@kb.gov

.bd 
 

৮ 
দাউদকাবন্দ াখা, কুবভিা (৩৪০) 

িফ কুভায টঘাল এও - ০১৭০৮৩৯৭৬৩৪ ০১৭১৭৬৩৬৭৩৫ daudcandi@kb.gov.bd 
pronabghosh872@

gmail.com 

১৫. আঞ্চবরক কাম যারয়, কুবভিা উত্তয (ব্রাহ্মণফাবড়য়া) ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

কুবভিা উত্তয (ব্রাহ্মণফাবড়য়া) 
টভাঃ আবভনুয যভান এবও ০৮৫১-৬১১২২ ০১৭০৮৩৯৭০৪০ ০১৭১২১৬২১৮৩ 

rmcomilla.n@kb.gov.

bd 

aminur281@gmail.

com 

২ 
ব্রাহ্মণফাবড়য়া াখা, ব্রাহ্মণফাবড়য়া 

(৩০৬) 
টভাঃ  আর-আবভন এবও ০৮৫১৫৯৫৭৯ ০১৭০৮৩৯৭১৯৩ ০১৯১৩৫৮৬৩৬৫ 

brahmanbaria@kb.go

v.bd 
- 

৩ 
নবীনগর শাখা, ব্রাহ্মণবাক্ষিয়া 

(৩১৪) 

কভর কুভায দত্ত বও ০৮৫২৫৭৫৩৪৯ ০১৭০৮৩৯৭১৯৪ ০১৭১২৮৫৮৭৩৮ nabinagar@kb.go.bd - 

৪ 
মুরাদনগর শাখা, ব্রাহ্মণবাক্ষিয়া 

(৩২৩) 

টভাঃ খাটরকুজ্জাভান অবপায ০৮০২৬৫৬২৯৩ ০১৭০৮৩৯৭১৯৫ ০১৭১৮৪৬৬১৪৯ 
muradnagar@kb.gov.

bd 
- 

৫ 
দদক্ষবদ্বার শাখা, ব্রাহ্মণবাক্ষিয়া 

(৩২৫) 

টভাাম্মদ টভাাযপ টাফন বও ০৮০২৪৫৩৩৯৪ ০১৭০৮৩৯৭১৯৬ ০১৭১৮৩৭২১৩৬ debidwar@kb.gov.bd - 

৬ 
কসবা শাখা, ব্রাহ্মণবাক্ষিয়া 

(৩৩১) 

টভাঃ নজরুর ইরাভ এও ০৮৫২৪৭৩০৭০ ০১৭০৮৩৯৭১৯৭ ০১৭১৭৯১৪৮৮৪ kashba@kb.gov.bd - 
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

১৬. আঞ্চবরক কাম যারয়, চাঁদপুয ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

চাঁদপুয 
 আবুর কারাভ আজাদ এবজএভ ০৮৪১-৬৬০০৯ ০১৭০৮৩৯৭০৪৩ ০১৮১৯৬৪৩৩৯৩ 

rmchandpur@kb.gov.b

d 

azadkbank@gmail.

com 

২ 
চাঁদপুয াখা, চাঁদপুয 

(৩০৫) 
টভাঃ আরী আক্কাছ বভবজ বও ০৮৪১-৬৫৪৮৯ ০১৭০৮৩৯৭১৯৮ ০১৭১৬৪২০১৯১ chandpur@kb.gov.bd - 

৩ 
ভতরফাখা, চাঁদপুয 

(৩০৯) 
টভাঃ নাবছয উবিন এও ০৮৪২৬-৫৬০৭০ ০১৭০৮৩৯৭১৯৯ ০১৮১৯৬০৩০১২ matlab@kb.gov.bd - 

৪ 
াযাবিাখা, চাঁদপুয 

(৩১৮) 
 এফকএভ মুকবুর টাফন এও ০৮৪২৭-৫৬০৩৩ ০১৭০৮৩৯৭২০০ ০১৭১২০০৮৮৯৯ Shahrasty@kb.gov.bd 

muqbul0069@gma

il.com 

৫ 
কচুয়াাখা, চাঁদপুয 

(৩২৬) 
টভাঃ আবু পয়ার এবও ০৮৪২৫-৫৬১৯৯ ০১৭০৮৩৯৭২০১ ০১৭১৭৯৫৮৮০৮ kachua@kb.gov.bd  

৬ 
াজীগঞ্জ াখা, চাঁদপুয 

(৩৩৪) 
টভাঃ পারুক টফন এও ০৮৪২৪-৭৫১৩৬ ০১৭০৮৩৯৭২০১ ০১৯১৪৫৫৩৪৪৩ hajigonj@kb.gov.bd  

৭ 
পবযদগঞ্জ াখা, চাঁদপুয 

(৩৪২) 
তারাত ভামুদ বভঠু এও -- ০১৭০৮৩৯৭৩৪৮ ০১৬৭৭১৯১৮৪৫ faridganj@kb.gov.bd 

talatmahmodmithu

@gmail.com 

১৭. আঞ্চবরক কাম যারয়, টনায়াখারী ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

টনায়াখারী 
টভাঃ আব্দুর ভাফরক ভূঞা এবজএভ ০৩২১-৬৩১৬২ ০১৭০৮৩৯৭০৪১ ০১৭১৬০১০৭৯৪ rmnoakhali@kb.gov.bd 

mdambhuiyan@gm

ail.com 

২ 
টনায়াখারী াখা, 

টনায়াখারী (৩০২) 

টভাাম্মদ আবনছুয যভান 

ভূইয়া 
এবও ০৩২১-৬১৭০০ ০১৭০৮৩৯৭২০৩ ০১৮১৯০৯৫২৯৩ noakhali@kb.gov.bd 

anisurrahmanksb@

gmail.com 

৩ 
দেনী শাখা, দেনী  

(৩২৭) 

টভাঃ আব্দুিা আর ফাফকয বও ০৩৩১-৬২৯৭৭ 
০১৭০৮৩৯৭২০৬ 

 
০১৫৫২৩২৮২৮৭ feni@kb.gov.bd 

bengal-

bravo@yahoo.com 

৪ 
ফুলগাজী শাখা, দেনী  

(৩২১) 

টভাঃ ই্উছুপ আরী বও ০৩৩২৬-৭৭২৮৮ 
০১৭০৮৩৯৭২০৭ 

 
০১৯১৪৯৫১০৮৯ fulgazi@kb.gov.bd  

৫ 
দচৌমুহনী শাখা, দনায়াখালী 

(৩১৫) 

যীপ ভাবুবুর ক এও ০৩২১-৫১০৬১ 
০১৭০৮৩৯৭২০৪ 

 
০১৭১৯৬৫১৮৪০ 

chowmuhani@kb.gov.b

d 
 

৬ 
বসুরহাট শাখা, দনায়াখালী 

(৩৩২) 

টভাাম্মদ আবভনুয যভান বও ০৩২২৩-৫৬২৬৫ 
০১৭০৮৩৯৭২০৫ 

 
০১৮১৬২৬০১৬৮ bashurhat@kb.gov.bd  

৭ 
পরশুরাম শাখা, দেনী 

(৩৩৮) 

টভাাম্মদ কফীয আাম্মদ এও ০৩৩২৪-৫৬০৬৫ 
০১৭০৮৩৯৭২০৮ 

 
০১৭১৬৮৮৩১১৭ porshuram@kb.gov.bd 

kbari@kb.gmail.co

m 

৮ 
ছাগলনাইয়া শাখা, দেনী 

(৩৩৯) 

বন্টু কুভায কুযী বও ০৩৩২২-৭৮০৬৫ 
০১৭০৮৩৯৭২০৯ 

 
০১৮১৬৩৫৩৬০৯ 

chhagalnaiya@kb.gov.b

d 

 

pinturomaroy@gmi

l.com 
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 

আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক 
NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

১৮. আঞ্চবরক কাম যারয়, টনায়াখারী বিভ (রক্ষ্মীপুয) ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 

আঞ্চবরক কাম যারয়, 

টনায়াখারী বিভ 

(রক্ষ্মীপুয) 

টভাাম্মদ টগারাভ টভািপা এবও ০৩৮১-৬২৭৪৭ ০১৭০৮-৩৯৭০৪২ ০১৬৭৩-৪৩৫২৩০ 
rmnoakhaliw@kb.gov.b

d 

sina_ctg@yahoo.co

m 

২ 
রক্ষ্মীপুয াখা, রক্ষ্মীপুয 

(৩০৮) 
আবুর ফাায এবও ০৩৮১-৬২১৩৭ ০১৭০৮-৩৯৭২১০ ০১৫৫৮-৪০৩৪৩২ laxmipur@kb.gov.bd 

basharkb00407@g

mail.comgmail.co

m 

৩ 
চাটবখর াখা, টনায়াখারী 

(৩১৭) 
াান আাম্মদ এবও ০৩২২২-৭৫১৬১ ০১৭০৮-৩৯৭২১১ ০১৭১৬-৯৯৪১১৪ chatkhil@kb.gov.bd 

hasan.engcu2006@

gmail.com 

৪ 
যাভগঞ্জ াখা, রক্ষ্মীপুয 

(৩২২) 
সুব্রত ভজুভদায বও ০৩৮২৪-৭৫০৬৬ ০১৭০৮-৩৯৭২১২ ০১৭১৬-০৪১৩৬৬ ramgonj@kb.gov.bd - 

৫ 
যায়পুয াখা, রক্ষ্মীপুয 

(৩৩৫) 
টভাঃ ারুন অয যীদ এবও ০৩৮২২-৫৬৩৬৬ ০১৭০৮-৩৯৭২১৩ ০১৮১৯-০৪২৯১৬ raipur@kb.gov.bd 

harunkb1972@gma

il.com 

৬ 
টানাইমুড়ী াখা, 

টনায়াখারী (৩৩৬) 
টভাাম্মদ ভাঈনউবিন বও ০৩২২৭-৫১১৪১ ০১৭০৮-৩৯৭২১৪ ০১৮১৭-০৮০০৫১ sonaimuri@kb.gov.bd - 

১৯. আঞ্চবরক কাম যারয়, বফরট ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

বফরট 
ভফনাজ যায় এবজএভ ০৮২১ ৭২৮১৮৪ ০১৭০৮৩৯৭০৪৪ ০১৭১৬০১১১৮৮ rmsylhet@kb.gov.bd 

monojroy.kb@gma

il.com 

২ 

বফরট াখা, বফরট 

(৭০১) 
টভাঃ আব্দুর রবতপ এবও ০৮২১৭২২৯৬০ ০১৭০৮৩৯৭২১৫ ০১৭১১২৪২৩৯২ sylhet@kb.gov.bd 

managerlatif@gma

il.com 

৩ 

সুনাভগঞ্জ াখা, 

সুনাভগঞ্জ (৭০৬) 
টযৌন আযা বও ০৮৭১৬১৪৫২ ০১৭০৮৩৯৭২২৩ ০১৭১০৯৮৪৬৪৮ sunamgonj@kb.gov.bd  

৪ 

টকাম্পানীগঞ্জ াখা, 

বফরট (৭০৮) 
টভাঃ াইফুয যভান এবও ০৮২২৫৫৬১১৫ ০১৭০৮৩৯৭২১৬ ০১৯১৪৫৪৯৫৩৫ 

companigonj@kb.gov.b

d 
 

৫ 

ছাতক াখা, সুনাভগঞ্জ 

(৭০৯) 
টভাঃ আতাউয যভান এবও ০৮৭২৩৫৬৩১৬ ০১৭০৮৩৯৭২২৪ ০১৫৫২৪২৩৬৮৫ chhatak@kb.gov.bd  

৬ 

দবিণ সুযভা াখা, 

বফরট (৭১২) 
টভাঃ ভাইন উবিন এও ০৮২১৮৪০০৪১ ০১৭০৮৩৯৭২১৯ ০১৭২০৬৬৬৪৭৯ 

dakskhinsurma@kb.gov

.bd 
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৭ 

ভজন্তাপুয াখা, বফরট 

(৭১০) 

টভাাম্মদ আব্দুর ান্নান 

টচৌধুযী 
বও ০৮২২৯৫৬০৪৬ ০১৭০৮৩৯৭২১৭ ০১৭১৬০৮৭৯৩৬ jointapur@kb.gov.bd 

chyahannan@gmai

l.com 

৮ 

টগায়াইনঘাট াখা, 

বফরট (৭১১) 
টভাঃ ভামুদুর ক খান বও ০৮২২৮৫৬১৫৪ ০১৭০৮৩৯৭২১৮ ০১৭১১৩৯৯১৯৪ goainghat@kb.gov.bd  

৯ 

বফশ্বনাথ াখা, বফরট 

(৭১৪) 
আ..ভ াফয়ভ এও ০৮২২৪৫৬২৩২ ০১৭০৮৩৯৭২২০ ০১৭১২১১৫৪৭৩ bishownath@kb.gov.bd  

১০ 

ফারাগঞ্জ াখা, বফরট 

(৭১৫) 
টভাঃ যীপ উিা বও ০৮২৪২৫৬১৪১ ০১৭০৮৩৯৭২২১ ০১৭০৮৭১৮৪৩৮ 

balaganj@kb.gov.bd 

 
 

১১ 

টগারাগঞ্জ াখা, বফরট 

(৭১৬) 
পফয়জ উিা বও -- ০১৭০৮৩৯৭২২২ ০১৭১০৮০৯৬৩০ 

golapganj@kb.gov.bd 

 
 

১২ 

দবিণ সুনাভগঞ্জ াখা, 

সুনাভগঞ্জ (৭১৭) 
টভাঃ ভাবজদুয যভান বও -- ০১৭০৮৩৯৭২২৫ ০১৭১৭৯৩২৮৫৯ 

d.sunamganj@kb.gov.b

d 

 

 

২০. আঞ্চবরক কাম যারয়, টভৌরবীফাজায ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

টভৌরবীফাজায 
টভাঃ নুরুজ্জাভান এ.ব.ও 0861-64123 01708-397045 01821-762605 

rmmoulvibazar@kb.go

v.bd 

nuruzzaman532@g

mail.com 

২ 
টভৌরবীফাজায াখা, 

টভৌরবীফাজায (৭০৫) 
ভাবুবুয যভান 

এ.ব.ও 

 
0861-64913 01708-397227 01723-316818 

moulvibazar@kb.gov.b

d 

mahbubur461@gm

ail.com 

৩ 
কুরাউড়া াখা, 

টভৌরবীফাজায (৭০৪) 
উত্তভ কুভায াা এ.ও 08624-56438 01708-397226 01712-706251 kulaura@kb.gov.bd  

৪ 
শ্রীভঙ্গর াখা, 

টভৌরবীফাজায (৭০৭) 
টভাঃ এনামুর ক ব.ও 08626-72680 01708-397228 01917-973020 srimongal@kb.gov.bd  

৫ 
বফগঞ্জ াখা, বফগঞ্জ 

(৭০২) 
আযাফুর ক এ.ব.ও 0831-62013 01708-397229 01714-513452 hobigonj@kb.gov.bd  

৬ 
নফীগঞ্জ াখা, বফগঞ্জ 

(৭০৩) 
এ.টক.এভ.ববরুর ক এ.ও 08328-56313 01708-397230 01777-474409 nabigonj@kb.gov.bd  

৭ 
ফাবনয়াচিং াখা, বফগঞ্জ 

(৭১৩) 
ভীয টভাাম্মদ াীন ব.ও 08324-56428 01708-397231 01918-736735 baniachong@kb.gov.bd  
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

২১. আঞ্চবরক কাম যারয়, যাজাী ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

যাজাী 

াফর টভা: বযাজুর 

াফরবকন 
এবজএভ 0721-776410 01708-397046 01716-476526 rmrajshahi@kb.gov.bd 

salekin0231@gmai

l.com 

২ 
যাজাী াখা, 

যাজাী (৪০১) 
আবপ আফভদ সুজা এবও 0721-771829 01708-397232 01716-864279 rajshahi@kb.gov.bd  

৩ 
পুঠিয়া াখা, 

যাজাী (৪২৭) 
টভাা: ভাসুদ যানা বও 07228-56132 01708-397233 01718-171024 putia@kb.gov.bd  

৪ 
টভানপুয াখা, 

যাজাী (৪৪২) 
টভা: টতাপাজ্জর টাফন বও 07226-56080 01708-397234 01716-438473 mohanpur@kb.gov.bd  

৫ 
ফাগভাযা াখা, 

যাজাী (৪৪৫) 
টভা: াভসুর আরভ এবও 07222-56135 01708-397235 01715-901716 

bagmara@kb.gov.bd 

 
 

৬ 
ফা াখা,  

যাজাী (৪৪৬) 
টভা: বভজানুয যভান বও 0247-800033 01708-397237 01717-906320 

paba@kb.gov.bd 

 
 

৭ 
দূগ যাপুয াখা, 

যাজাী (৪৪৭) 
এ.টক.এভ পজলুর ক বও 07224-56074 01708-397236 01712-481153 

durgapur@kb.gov.bd 

 
 

৮ 
চাঁাইনফাফগঞ্জ াখা, 

চাঁাইনফাফগঞ্জ (৪০৯) 
টভা: ভবউয যভান এবও 0781-53418 01708-397238 01711-283703 

chapai@kb.gov.bd 

 
 

৯ 
টগাভিাপুয াখা, 

চাঁাইনফাফগঞ্জ (৪৩০) 
টভা: াফনওয়াজ ক এও 07823-74137 01708-397239 01717-014100 

gomastapur@kb.gov.bd 

 
 

২২. আঞ্চবরক কাম যারয়, াফনা ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

াফনা 
বযফতাল যকায এবও ০৭৩১৬৫৮১৮ ০১৭০৮৩৯৭০৪৯ ০১৭১২৯৯৮৮৯১ rmpabna@kb.gov.bd 

paritoshsarker58@

gmail.com 

২ 

াফনা াখা, াফনা 

(৪০২) 
টভাঃ টযজাউয যভান এবও ০৭৩১৬৪৫০৪ ০১৭০৮৩৯৭২৪০ ০১৭১৮৭৮৫৩৮০ pabna@kb.gov.bd  

৩ টফড়া াখা, াফনা (৪১৭) মুাম্মদ টতাপাজ্জর টাফন বও ০৭৩২৩৭৫১৩৩ ০১৭০৮৩৯৭২৪১ ০১৯১৪৪২৫০১০ bera@kb.gov.bd  

৪ 

পবযদপুয াখা, াফনা 

(৪৩৫) 
টভাঃ ভবতউয যভান বও ০৭৩২৫৬৪০৩৫ ০১৭০৮৩৯৭২৪৩ ০১৭১৪৪২৪৯৭৬ farid.p@kb.gov.bd  

৫ 

চাটফভায াখা, াফনা  

(৪৪৮) 
খবরপা কাভরুর াান বও -- ০১৭০৮৩৯৭২৪২ ০১৭১০৭৭৩৯৩৫ chatmohar@kb.gov.bd  
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৬ 

াঁবথয়া াখা, াফনা 

(৪৪৯) 
টভাঃ ফাাদুয যভান খান বও ০৭৩৩২৫৪০০৯ ০১৭০৮৩৯৭২৪৪ ০১৭১৮১৭৭৫৯৪ santhia@kb.gov.bd  

৭ 

নাফটায াখা, নাফটায 

(৪০৬) 
টভাঃ আবনছুয যভান এবও ০৭৭১৬২২৬৭ ০১৭০৮৩৯৭২৪৫ ০১৭২৪৫৯৫৩০৩ natore@kb.gov.bd  

৮ 

ফড়াইগ্রাভ াখা, নাফটায 

(৪২৮) 
টভাঃ ভাইনুর ক বও ০৭৭২৩৫৬০২৪ ০১৭০৮৩৯৭২৪৬ ০১৭২৮১৬৩৮৫১ baraigram@kb.gov.bd  

৯ 

বিংড়া াখা, নাফটায 

(৪২৮) 
টভাঃ আব্দুর ভবতন এও ০৭৭২৬৬৩০৪৩ ০১০৮৩৯৭২৪৭ ০১৭১৮৬১৫৭১০ singra@kb.gov.bd  

১০ 

গুরুদাপুয াখা, নাফটায 

(৪২৮) 
টভাঃ াাদত টাফন বও ০৭৭২৪৭৪০৪৩ ০১৭০৮৩৯৭২৪৮ ০১৭১৭৪২৪৬২১ gurudaspur@kb.gov.bd  

২৩. আঞ্চবরক কাম যারয়, ফগুড়া ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, ফগুড়া টভাঃ জাাঙ্গীয আরভ এ.ব.ও ০৫১৬৪৭৭০ ০১৭০৮৩৯৭০৪৮ ০১৭১৭১৩৪৭৬১ rmbogra@kb.gov.bd 
zahangirmahin@g

mail.com 

২ ফগুড়া াখা, ফগুড়া (৪০৩) 
টভাঃ আখরাক টাফন 

তালুকদায 
এ.ব.ও ০৫১৬৩১৭৯ ০১৭০৮৩৯৭২৪৯ ০১৭১৬৬৫০১৭০ bogra@kb.gov.bd akhluk@gmail.com 

৩ 
াবযয়াকাবন্দ াখা,  

ফগুড়া (৪১৬) 
টভাঃ ওয়াফযছ টাফন ব.ও ০৫০২৮৫৬৩০৬ ০১৭০৮৩৯৭২৫০ ০১৭১২৫৬৭০৮৯ sariakandi@kb.gov.bd  

৪ 

টানাতরা াখা, ফগুড়া 

(৪৪১) 

 

বপকুর ইরাভ খান  

 
ব.ও ০৫০৩২৭৯২০৫ ০১৭০৮৩৯৭২৫১ ০১৭১২৫৬৩৬৮২ 

sonatola@kb.gov.bd 

 

shafiq01kb@gmail.

com 

৫ 
দুচাঁবচয়া াখা, ফগুড়া 

(৪৫৭) 
টভাঃ আফদুর াবদ এ.ও ০৫০২৪৫১০৪৮ ০১৭০৮৩৯৭৩৩৫ ০১৭১৮৪৩২৯৪২ 

dupchanchia@kb.gov.b

d 

 

haditutulbabu@gm

ail.com 

৬ 
টযপুয াখা, ফগুড়া 

(৪৫৮) 
টভাছাঃ াভীভা আকতায এ.ব.ও ০৫০২৯৭৭২১৭ ০১৭০৮৩৯৭৩৪৪ ০১৭১৮-১৭০৪৭৩ sherpurb@kb.gov.bd 

shamimaakterr91@

gmail.com 

৭ 

বযাজগঞ্জ াখা, 

বযাজগঞ্জ (৪০৮) 

 

টভাঃ ছাফনায়ায টাফন এ.ব.ও ০৭৫১৬৩৪৪৭ ০১৭০৮৩৯৭২৫২ ০১৭১৭৪২৩৭০৫ sirajgonj@kb.gov.bd 
sanowar.kb310@g

mail.com 

৮ 
উিাাড়া াখা, 

বযাজগঞ্জ (৪৩১) 

খাবরদ টভাঃ টতাপাফয়র 

আফফদীন 
এ.ব.ও ০৭৫২৯৫৬৫৯১ ০১৭০৮৩৯৭২৫৩ ০১৭১২১৯৪৮৮৫ ullapara@kb.gov.bd  
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৯ 
টফরকুবচ াখা, বযাজগঞ্জ 

(৪৩৭) 
টভাঃ াীন আখতায এ.ও ০৭৫২২৫৬৫০৩ ০১৭০৮৩৯৭২৫৪ ০১৯১৩৮৪৮৫৩১ belkuchi@kb.gov.bd 

sahinakhter70@gm

ail.com 

১০ 
াজাদপুয াখা, 

বযাজগঞ্জ (৪৫৩) 
টভাঃ আবু াফরক এ.ও ০৭৫২৭৬৪০৩০ ০১৭০৮৩৯৭২৫৫ ০১৭১৮৫৭২৪৬৪ shahjadpur@kb.gov.bd 

salek19@gmail.co

m 

২৪. আঞ্চবরক কাম যারয়, নওগাঁ ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, নওগাঁ টভাঃ মুঞ্জু বযয়াজুর ক এবজএভ ০৭৪১৮১৪২৫ ০১৭০৮৩৯৭০৪৭ ০১৭১২২৭৪৯৫৩ rmnaogaon@kb.gov.bd 
mmreazul@gmail.c

om 

২ নওগাঁ াখা, নওগাঁ (৪১৮) টভাঃ আিারুজ্জাভান এবও ০৭৪১৬১০৬১ ০১৭০৮৩৯৭২৫৬ ০১৭১৮৮২৫০৩৮ naogaon@kb.gov.bd 
aktarzaman.kb327

@gmail.com 

৩ 
ত্নীতরা াখা, নওগাঁ 

(৪৩২) 
টভাঃ আব্দুর ভান্নান এবও ০৭৪২৮৬৩২৭০ ০১৭০৮৩৯৭২৫৯ ০১৭১৬৭৮৪১০৯ patnitala@kb.gov.bd 

abdulmannankb48

@gmail.com 

৪ 
আত্রাই াখা, নওগাঁ 

(৪৩৬) 

টভাছাঃ াভীভা সুরতানা 

খানভ 
এও ০৭৪২২৭১০৮৭ ০১৭০৮৩৯৭২৬১ ০১৭১৭৯৭৭৯৮১ atrai@kb.gov.bd 

diptydia76@gmail.

com 

৫ 
ভাফদফপুয াখা, 

 নওগাঁ (৪৫২) 
টভাঃ নাবছরুজ্জাভান এও ০৭৪২৬৭৫০১৬ ০১৭০৮৩৯৭২৬২ ০১৯১৩৪৩৩১৮৯ 

mohadevpur@kb.gov.b

d 

kb.mnzaman@gma

il.com 

৬ 
জয়পুযাট াখা, 

জয়পুযাট (৪১৯) 
টভাঃ াাদত আরী এবও ০৫৭১৬২০২৮ ০১৭০৮৩৯৭২৫৭ ০১৭১৫০৯৪৪১৪ joypurhat@kb.gov.bd 

mshahadat79@gmail

.com 

৭ 
কারাই াখা, 

জয়পুযাট  (৪২৯) 
পাযানা নাযীন রাফনী বও ০৫৭২৫৫৬৩৪৫ ০১৭০৮৩৯৭২৫৮ ০১৭২৮৬৫১৬৪০ kalai@kb.gov.bd 

laboni05bau@gmail.

com 

৮ 
টিতরার াখা, 

জয়পুযাট (৪৩৪) 
টভাঃ ওফাইদুয যভান এবও ০৫৭২৩৫৬০৮৯ ০১৭০৮৩৯৭২৬০ ০১৭১৮০৩২৬১৪ khetlal@kb.gov.bd 

obaidurkbspo@gmai

l.com 
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

২৫. আঞ্চবরক কাম যারয়, যিংপুয ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

যিংপুয 
মুঃ আকতায টাফন প্রধান এবজএভ ০৫২১-৬৫০৭২ ০১৭০৮-৩৯৭০৫০ ০১৭১২-৫৯৯৪২৭ 

rmrangpur@kb.gov.bd aktarprodhan74@g

mail.com 

২ 
যিংপুয াখা, যিংপুয 

(৪০৫) 
টভাঃ হুভায়ুন কফীয বও ০৫২১-৬৬২০৫ ০১৭০৮-৩৯৭২৬৩ ০১৭১৬-২৯৭২২৮ 

rangpur@kb.gov.bd khumayunpsy@gm

ail.com 

৩ 
নীরপাভাযী াখা, 

নীরপাভাযী (৪১০) 

 এ.বফ.এভ আদভ ভাবরক 

বনিায 
এবও ০৫৫১-৬১৭৬৯ ০১৭০৮-৩৯৭২৬৭ ০১৯৭০-০০০৫৭৬ 

nilphamari@kb.gov.bd nister.kb@gmail.co

m 

৪ 
বভঠাপুকুয াখা,  যিংপুয 

(৪১২) 
টভাছাঃ টফদানা াযবীন বও ০৫২২৫-৫৬৩৭০ ০১৭০৮-৩৯৭২৬৪ ০১৭১৭-১৬৮০৩৩ 

mithapukur@kb.gov.bd bedanakb@gmail.c

om 

৫ 
বকফাযগঞ্জ াখা,  

নীরপাভাযী (৪২৩) 
টভাঃ খায়রুর আনাভ ববিকী এও ০৫৫২৫-৫৬০৪০ ০১৭০৮-৩৯৭২৬৮ ০১৭১৯-৮৮৪৭৭০ 

kishorganj.nil@kb.gov.

bd 
anamkasb@gmail.c

om 

৬ 
ীযগঞ্জ াখা,  যিংপুয 

(৪৩৩) 
টভাঃ টযজাউর কফীয এও ০৫২২৭-৫৬১৮৫ ০১৭০৮-৩৯৭২৬৫ ০১৭১৭-২৯০১০৩ 

pirganj.r@kb.gov.bd kabir1181@gmail.c

om 

৭ 
ীযগাছা াখা,  যিংপুয 

(৪৪০) 
এ.টক.এভ বছবিকুর াান বও ০৫২২৬-৫৬৫৭১ ০১৭০৮-৩৯৭২৬৬ ০১৭১৬-৫৪৪১১৯ 

pergachha@kb.gov.bd akmsiddiqhasa

n73@gmail.com 

৮ 
গাইফান্ধা াখা, গাইফান্ধা 

(৪২০) 
টভাঃ বদুর ইরাভ এবও ০৫৪১-৫২০২৬ ০১৭০৮-৩৯৭২৭০ ০১৯১২-৭০৮২৯০ 

gaibandha@kb.gov.bd shahidul_kb@yaho

o.com 

৯ 
রাফাড়ী াখা, 

গাইফান্ধা (৪২৪) 
বজএএভ টতৌবপক আান এবও ০৫৪২৪-৫৬০৩১ ০১৭০৮-৩৯৭২৭১ ০১৯৭০-০০০৭০০ 

palashbari@kb.gov.bd towfiquekb@yahoo

.com 

১০ 
জরঢাকা াখা,  

নীরপাভাযী (৪৫৪) 
প্রান্ত কুভায াা বও ০৫৫২৪-৬৪৩১১ ০১৭০৮-৩৯৭২৬৯ ০১৭৩১-১৯৫৬৯৮ 

jaldhaka@kb.gov.bd prasantakumersaha

1071@gmail.com 

 

 

https://www.karmasangsthanbank.gov.bd:2096/cpsess9943713397/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=akmsiddiqhasan73%40gmail.com
https://www.karmasangsthanbank.gov.bd:2096/cpsess9943713397/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=akmsiddiqhasan73%40gmail.com
https://www.karmasangsthanbank.gov.bd:2096/cpsess9943713397/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=akmsiddiqhasan73%40gmail.com
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

২৬. আঞ্চবরক কাম যারয়, কুবড়গ্রাভ ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

কুবড়গ্রাভ 
টভাঃ আজারুর ইরাভ এবও ০৫৮১-৬২০৪০ ০১৭০৮-৩৯৭০৫২ ০১৭১২-০৭৫৬৮৩ 

rmkurigram@karmasan

gsthanbank.gov.bd 
 

২ 
রারভবনযাট াখা,  

রারভবনযাট (৪১১) 
টভাঃ যায়ানুর ইরাভ বও ০৫৯১-৬১৭৬২ ০১৭০৮-৩৯৭২৭৫ ০১৭১৭-৬৭২৪৩৯ 

lalmonirhat@karmasan

gsthanbank.gov.bd 
 

৩ 
কুবড়গ্রাভ াখা, কুবড়গ্রাভ 

(৪১৩) 
টভাঃ আবুর ানাত া এও ০৫৮১-৫১০৪৯ ০১৭০৮-৩৯৭২৭৩ ০১৭১৪-৬৬৬৪৪১ 

kurigram@karmasangst

hanbank.gov.bd 
 

৪ 
নাফগশ্বযী াখা,  কুবড়গ্রাভ 

(৪১৪) 
টভাছাঃ াবফফা ফগভ বও ০৫৮২৬-৫৬৩২০ ০১৭০৮-৩৯৭২৭৩ ০১৭১২-৫৯২১৩৭ 

nageswari@karmasangs

thanbank.gov.bd 
 

৫ 

াতীফান্ধা,  

রারভবনযাট (৪২১) 
টভাঃ াবফবুয যভান এও ০৫৯২৩-৫৬১৫৭ ০১৭০৮-৩৯৭২৭৬- ০১৭৩৬-৫৮৪৫৪৪ 

hatibandha@karmasang

sthanbank.gov.bd 
 

৬ 

উবরপুয াখা, 

কুবড়গ্রাভ (৪৩৫) 
টভাঃ বভজানুয যভান এও ০৫৮২৯-৫৬৭৬০ ০১৭০৮-৩৯৭২৭৪ ০১৭২১-৫০৪৬৯৪ 

ulipur@karmasangstha

nbank.gov.bd 
 

৭ 

কারীগঞ্জ াখা,  

রারভবনযাট (৪৫৬) 
বযফতাল কুভায যায় এও -- ০১৭০৮-৩৯৭২৭৭ ০১৭২১-৩৬৬৩১৮ 

kaliganj.lal@karmasang

sthanbank.gov.bd 
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

২৭. আঞ্চবরক কাম যারয়, বদনাজপুয ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

বদনাজপুয 
কৃষ্ণ চন্দ্র টঘাল এবজএভ 0531-66304 01708397051 01715330751 rmdinajpur@kb.gov.bd  

২ 
বদনাজপুয াখা, 

বদনাজপুয (৪০৪) 
টভাঃ বভজানুয যভান বও 0531-65953 01708397278 01719418943 dinajpur@kb.gov.bd  

৩ 
বফযাভপুয াখা, 

বদনাজপুয (৪২৬) 
টভাঃ আবু ফক্কয ববিক বও 05322-56591 01708397279 01719037534 birampur@kb.gov.bd  

৪ 
বফযর াখা, বদনাজপুয 

(৪৩৯) 
টভাঃ মুখফরছুয যভান এও 0532-456207 01708397280 01755187374 birol@kb.gov.bd  

৫ 
াফ যতীপুয াখা, 

বদনাজপুয (৪৪৩) 
টভাঃ ইয়াকুফ আরী বও 0533-474599 01708397281 01720054348 parbotipur@kb.gov.bd  

৬ 
ঠাকুযগাঁও াখা, 

ঠাকুযগাঁও (৪০৭) 
বফ. এ. বফপ্লফ কুভায এবও 0561-52252 01708397283 01712484653 

thakurgaon@kb.gov.bd 

 

Himaloya2012@gmail.c

om 

৭ 
যানীিংককর াখা, 

ঠাকুযগাঁও (৪২৫) 
বফদুযৎ কুভায যকায বও 0562-556103 01708397284 01712818497 ranisonkoil@kb.gov.bd 

Bdsarkertulu@gma

il.com 

৮ 
ীযগঞ্জ াখা, ঠাকুযগাঁও 

(৪৪৪) 
সুফাল চন্দ্র ফম্মযন বও 0562-456311 01708397285 01940669469 pirganjtha@kb.gov.bd  

৯ 
ঞ্চগড় াখা, ঞ্চগড় 

(৪১৫) 
টভাঃ নুরুর হুদা বও 0568-61633 01708397286 01712912241 panchagar@kb.gov.bd  

১০ 
টফাদা াখা, ঞ্চগড় 

(৪২২) 
টভাঃ ওভয পারুক বও 0565-356219 01708397287 01723563490 boda@kb.gov.bd 

faruqueges@gmail.

com 

১১ 
কাাফযার াখা, 

বদনাজপুয (৪৫৫) 
টভাঃ টভাাযপ টাফন এও -- 01708397282 01716726513 kaharole@kb.gov.bd  
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

২৮. আঞ্চবরক কাম যারয়, খুরনা ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ আঞ্চবরক কাম যারয়, খুরনা ঙ্কয রার ঘযাভী এবজএভ 041-2830463 01708397053 01711442004 rmkhulna@kb.gov.bd  

২ খুরনা াখা, খুরনা (৫০১) বভরন কুভায াওরাদায এবও 041-732284 01708397288 01711238767 khulna@kb.gov.bd  

৩ 
ফাফগযাট াখা, 

ফাফগযাট (৫০৮) 
টভা:নজরুর ইরাভ বও 0468-63774 01708397291 01716209330 bagerhat@kb.gov.bd  

৪ 
াতিীযা াখা, 

াতিীযা (৫১০) 
টভা:এনামুর ক বও 0471-64070 01708397295 01710034063 satkhira@kb.gov.bd  

৫ 
ফুরতরা াখা, খুরনা 

(৫১৩) 
সুফক চন্দ্র ানা এও 041-701073 07108397289 01912318921 phultala@kb.gov.bd  

৬ 
কাবরগঞ্জ াখা, াতিীযা 

(৫১৬) 
চঞ্চর যায় এবও 04725-56067 01708397296 01916001809 kaligonj@kb.gov.bd  

৭ 
ভিংরা াখা, ফাফগযাট 

(৫১৭) 
দীনফন্ধু ভন্ডর বও 0465-873015 01708397292 01716002196 mongla@kb.gov.bd  

৮ 
টভাফড়রগঞ্জ াখা, 

ফাফগযাট (৫২১) 
দুরার চন্দ্র যকায বও 0465-656359 01708397293 01716448569 morelgonj@kb.gov.bd  

৯ 
বচতরভাযী াখা, 

ফাফগযাট (৫২২) 
টভা: াভীভ াান এও 0865-256332 07108397294 01710071315 chitalmari@kb.gov.bd  

১০ 
ডুমুবযয়া াখা,খুরনা 

(৫২৪) 
টভা: বভজানুজ্জাভান এও 04025-56077 01708397290 01912743315 dumuria@kb.gov.bd  

২৯. আঞ্চবরক কাম যারয়, মফায ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

মফায 
টভা: টভাভতাজ উবিন এবজএভ 042172047 01708397054 01721192228 rmjessore@kb.gov.bd 

momtazmomtazmdu@gmail

.com 

২ 

মফায াখা,  মফায 

(৫০২) 
বীষ্মফদফ ফাকড় এবও 042168581 01708397297 01716650243 jessore@kb.gov.bd  

৩ 

বঝনাইদ াখা, 

বঝনাইদ (৫০৪) 

 

টভাা: ভাহ্বুফ-উ-ছফরীন এবও 045162661 01708397303 01712662074 jhenidah@kb.gov.bd 
mahbubussalahin@gmail.co

m 
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড টটবরফপান 

নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৪ 

ভাগুযা াখা,  ভাগুযা 

(৫০৭) 

 

টভা: তবফফয যভান এবও 048862011 01708397301 01716981781 magura@kb.gov.bd 

 

৫ 

নড়াইর াখা, নড়াইর 

(৫০৯) 

 

এ.এভ াযওয়ায মুফ যদ এবও 048162012 01708397299 01712904115 norail@kb.gov.bd sarwarkb@gmail.com 

৬ 

অবয়নগয াখা,  মফায 

(৫১২) 

 

াব্বীয আভাদ বও 0242144225 01708397298 01716495108 avaynagar@kb.gov.bd 

 

৭ 

কাবরয়া াখা,  নড়াইর 

(৫১৮) 

 

টভা: আবভয টাফন টভািা বও 0482256270 01708397300 01911856456 kalia@kb.gov.bd 
    hossainamir@gmail 

.com 

৮ 
াবরখা াখা, ভাগুযা 

(৫১৯) 
তবযকুর ইরাভ এও 0485356269 01708397302 01712185561 shalikha@kb.gov.bd 

tislam2009@gmail.

com 

৯ 
টকাটচাঁদপুয াখা,  

বঝনাইদ (৫২০) 
টভা: াাবুবিন এও 0452465677 01708397304 01745153376 

kotchandpur@kb.gov.b

d 
 

১০ 
ভরকুা াখা,  

বঝনাইদ (৫২৩) 
টভাা: টপযফদৌ আফভদ এও 0452656616 01708397305 01718263822 shailkupa@kb.gov.bd  

১১ 

খাজুযা ফাজায াখা, 

ফাঘাযাড়া, মফায 

(৫২৭) 

নাজনীন নাায বও 042152144 01708397337 01718449820 
khajurabazar@kb.gov.b

d 
 

১২ 

ভফপুয াখা,  

বঝনাইদ (৫২৮) 

 

টভা: একরাছুয যভান বও 0452456012 01708397346 01712824882 moheshpur@kb.gov.bd  
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৩০. আঞ্চবরক কাম যারয়, কুবিয়া ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

কুবিয়া 
যাভকৃষ্ণ নাথ এবও ০৭১৬৩০৪৮ ০১৭০৮৩৯৭০৫৫ ০১৭১২২৪৯৭২৯ rmkushtia@kb.gov.bd  

২ 
কুবিয়া াখা, কুবিয়া 

(৫০৩) 
ভবনরুর ইরাভ এবও ০৭১৭৩৩২৫ ০১৭০৮৩৯৭৩০৬ ০১৮১৮৩০৬১৫১ kushtia@kb.gov.bd  

৩ 
চুয়াডাঙ্গা াখা, চুয়াডাঙ্গা 

(৫০৫) 
টভাঃ টবরভ টযজা বও ০৭৬১৬৩৩৪৮ ০১৭০৮৩৯৭৩০৮ ০১৭১৭২৮৩৯১৫ chuadanga@kb.gov.bd 

salimrezakb0801@

gmail.com 

৪ 
টভফযপুয াখা, 

টভফযপুয (৫০৬) 
টভাঃ জাবদুর ইরাভ এবও ০৭৯১৬২৬৮১ ০১৭০৮৩৯৭৩১১ ০১৭১২৭৬৫৮৪০ meherpur@kb.gov.bd 

Zislamkb@gmail.c

om 

৫ 
কুভাযখারী াখা, কুবিয়া 

(৫১১) 
টভাঃ মুিাদীয টাফন টচৌধুযী এবও ০৭০২৫৭৬৪৭৭ ০১৭০৮৩৯৭৩০৭ ০১৭১৫২৬৯১৭৭ kumarkhali@kb.gov.bd  

৬ 
আরভডাঙ্গা াখা, 

চুয়াডাঙ্গা (৫১৪) 
টভাঃ টভজফা উিীন বও ০৭৬২২৫৬২২৫ ০১৭০৮৩৯৭৩০৯ ০১৭১৩৬৪৮৩৫০ alamdanga@kb.gov.bd 

polash.37ais@gmai

l.com 

৭ 
গািংনী াখা, টভফযপুয 

(৫১৫) 
টভাঃ আযাফুর ইরাভ এও ০৭৯২২৭৫৮৬৭ ০১৭০৮৩৯৭৩১২ ০১৫৫৮৯৮১৬২৫ gangni@kb.gov.bd  

৮ 
জীফননগয াখা, 

চুয়াডাঙ্গা (৫২৫) 
জনাফ টভাঃ নজরুর ইরাভ এও ০৭৬২৪৭৫১০২ ০১৭০৮৩৯৭৩১০ ০১৭১৮৭১২৬৬২ jibannagar@kb.gov.bd 

nazrulislampalash5

5@gmail.com 

৯ 
বভযপুয াখা, কুবিয়া 

(৫২৬) 
াহ্ মুাম্মদ ইনামুর কফীয এও ০৭০২৬৫৬২২২ ০১৭০৮৩৯৭৩৩৬ ০১৭১২১০৬৪০৮ 

mirpurkushtia@kb.gov.

bd 

enamulkabirkb@g

mail.com 
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৩১. আঞ্চবরক কাম যারয়, ফবযার ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

ফবযার 
টভাঃ তাবযকুর াানাত এবও ০৪৩১-২১৭৬২১২ ০১৭০৮-৩৯৭০৫৬ ০১৭২১-৪৫২৫১৬  rmbarisal@kb.gov.bd  

২ 
ফবযার াখা, ফবযার 

(৬০১) 
টভাঃ কাভরুজ্জাভান এবও ০৪৩১-৬৪৩৮৬ ০১৭০৮-৩৯৭৩১৩ ০১৭১৮-৭৭৯০৪২ barisal@kb.gov.bd  

৩ 
টবারা াখা, টবারা 

(৬০৪) 
ভামুনুয যীদ বও ০৪৯১-৬২০৩২ ০১৭০৮-৩৯৭৩১৯ ০১৭৬২-৬০০০৫১ bhola@kb.gov.bd  

৪ 
টগৌযনদী াখা, ফবযার 

(৬০৭) 
টভাঃ জবরুর ইরাভ এও ০৪৩২২-৫৬১৫৪ ০১৭০৮-৩৯৭৩১৪ ০১৭২১-৩৫৫২১৭ gouranadi@ kb.gov.bd  

৫ 
চযপযান াখা, টবারা 

(৬১০) 
জর কুভায টদফনাথ বও ০৪৯২৩-৭৪৭০৪ ০১৭০৮-৩৯৭৩২০ ০১৭১২-৮৬৭৭৭৭ charfasion@kb.gov.bd  

৬ 
ফাফকযগঞ্জ াখা, ফবযার 

(৬১৪) 
টভাঃ াইফুর ইরাভ এও ০৪৩২৮-৭৪২৩৬ ০১৭০৮-৩৯৭৩১৫ ০১৭১৬-২৮২২৮৮ bakergonj@ kb.gov.bd  

৭ 
উবজযপুয াখা, ফবযার 

(৬১৭) 
বদিংকয কভ যকায বও ০৪৩২৯-৫৬১৯৬ ০১৭০৮-৩৯৭৩১৬ ০১৭৪২-৮১৩৭১৭ uzirpur@kb.gov.bd  

৮ 
ফানাযীাড়া াখা, 

ফবযার (৬১৮) 
টভাঃ টযজাউর কবযভ এও ০৪৩৩২-৫৬৩৯৫ ০১৭০৮-৩৯৭৩১৭ ০১৭১২-৮৫৯৩৩০ banaripara@kb.gov.bd  

৯ 
মুরাদী াখা, ফবযার 

(৬১৯) 
আফদুর াই বও ০৪৩২৬-৭৫২৯৬ ০১৭০৮-৩৯৭৩১৮ ০১৭৩১-৬৩৮৬৫৮ muladi@kb.gov.bd  

১০ 
ফাবুগঞ্জ াখা, ফবযার 

(৬২১) 
টভাঃ আবুর কারাভ আজাদ বও - ০১৭০৮-৩৯৭৩২১ ০১৭১৬-৫৬১৫২৩ babuganj@kb.gov.bd  
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ক্রবভক কাম যারয়/াখায নাভ 
আঞ্চবরক/াখা ব্যফস্থাক NWD টকাড 

টটবরফপান নম্বয (অবপ) 

টভাফাইর নম্বয ই-টভইর আইবড 

নাভ দফী কফ যাফযট ব্যবিগত কফ যাফযট ব্যবিগত 

৩২. আঞ্চবরক কাম যারয়, টয়াখারী ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

টয়াখারী 
টখ টভাঃ পবযদ এবও 0441-65349 01708-397057 01715-868520 

rmpatuakhali@kb.gov.b

d 

faridislam1976@g

mail.com 

২ 
টয়াখারী াখা, 

টয়াখারী (৬০২) 
টভা: যবপকুর ইরাভ বও 0441-63245 01708-397327 01715-648912 patuakhali@kb.gov.bd  

৩ 
ফযগুনা াখা, ফযগুনা 

(৬০৩) 
টভা: নাবয উবিন বও 0448-62689 01708-397328 01714-729306 barguna@kb.gov.bd  

৪ 
ফাউপর াখা, টয়াখারী 

(৬০৯) 
টভা: াইফুর ইরাভ এও 04422-56138 01708-397329 01712-119629 bauphal@kb.gov.bd  

৫ 
াথযঘাটা াখা, ফযগুনা 

(৬১১) 
মৃদুফরন্দু ফড়ার এও 04455-75334 01708-397332 01718-207950 patharghata@kb.gov.bd  

৬ 
করাাড়া াখা, 

টয়াখারী (৬১৩) 
টভা: টভাাফযপ টাফন এও 04425-56539 01708-397330 01734-729667 kalapara@kb.gov.bd  

৭ 
গরাবচা াখা, 

টয়াখারী (৬১৫) 
টভা: বভযাজ টাফন এও 04424-56550 01708-397331 01712-762874 galachipa@kb.gov.bd 

miraz_1979@yaho

o.com 

৮ 
টফতাগী াখা, ফযগুনা 

(৬১৬) 
বড এভ জবয টাফন এবও 04454-56277 01708-397333 01714-862080 betagi@kb.gov.bd  

৩৩. আঞ্চবরক কাম যারয়, বফযাজপুয ও এয  আওতাধীন াখামূ: 

১ 
আঞ্চবরক কাম যারয়, 

বফযাজপুয 

টভাঃ ারুন-অয- যবদ 

তালুকদায 

 

এবজএভ 

 

0461-63443 01708397058 01712700419 rmpirojpur@kb.gov.bd 
harunkbbd@gmail.

com 

২ 
বফযাজপুয াখা,  

বফযাজপুয (৬০৬) 
টভাঃ ভবনরুর ইরাভ টখ বও 0461-62035 01708397322 01716109625 pirojpur@kb.gov.bd  

৩ 
ঝারকাঠী াখা, ঝারকাঠী 

(৬০৫) 
টভাঃ াাদাত টাফন এবও 0498-63360 01708397324 01722096044 jhalokathi@kb.gov.bd  

৪ 
টনছাযাফাদ াখা,  

বফযাজপুয (৬০৮) 
ফাসুফদফ ভন্ডর বও 04627-56035 01708397325 01728212383 nesarabad@kb.gov.bd  

৫ 
কাঠাবরয়া াখা,  

ঝারকাঠী (৬১২) 

টভাঃ আব্দু টাফান 

 
এও 04952-56155 01708397326 01978263280 kathalia@kb.gov.bd  

৬ 
নাবজযপুয াখা,  

বফযাজপুয (৬২০) 
টখ কাভার টাফন বও 04626-74056 01708397323 01710560949 nazirpur@kb.gov.bd  

 


