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১. আিথ রক �িক�ান িবভাগ 
 

জনাব মুেশ রদা জামান 
উপসিচব 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০১৭ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১১-৩১৮৭৬২ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 
ই-েমইল: project@fid.gov.bd 

আিথ রক �িক�ান িবভাগ 
অথ র ম�ণালয়, বাংলােদশ  
সিচবালয়, ঢাকা-১০০০। 
 

২. বাংলােদশ �াংক জনাব নূর-উন-নারার 
েজনােরল �ােনজার  
(এইচআর-১) 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৩০৪৯২ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭২৭-১৭৬৭৭১ 
ফয্া�: +৮৮-০২- 
ই-েমইল: noor.nahar@bb.org.bd 

িরউ�ান িরেসাস র িডপাট রেম�-১ 
বাংলােদশ �াংক, �ধান কায রালয়, ঢাকা। 

৩. মাইে�াে�িডট েরগুেলটির 
অথিরিট 

জনাব মুরা�দ শিরদুল ইসলাম 
উপ-পিরচালক 

েফান: +৮৮-০২-৮৩১৫৬১৭ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১২-০৮২০৫৭ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৮৩৩৩২৫৭ 
ই-েমইল: dd_research@mra.gov.bd 

মাইে�াে�িডট েরগুেলটির অথিরিট 
গুলেফশা �াজা 
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ 

৪. েসানালী �াংক িল. জনাব েমা: খাইরুল কিবর 
েজনােরল �ােনজার 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৬৫৯৪৫ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭৩০-৩৫৭৭৬৯ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬৯৩০৪ 
ই-েমইল: gmgad@sonalibank.com.bd 

েসানালী �াংক িল. 
�ধান কায রালয়, ঢাকা। 

৫. জনকা �াংক িল. েমাঃ রমজান বারার  
েডপুিট েজনােরল �ােনাজার 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৫৬৯৪৪ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭৭৭৭৬৫৮৭৩ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬৪৬৪৪ 
ই-েমইল: ramjanbahar@gmail.com 

জনকা �াংক িল. 
এমআইএস িডপাট রেম� 
�ধান কায রালয়, ঢাকা। 

৬. অ�ণী �াংক িল. েমা: আ�র রিরম 
েডপুিট েজনােরল �ােনজার 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৫৪১৮৮ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১৫-০৬৫২৪১ 
ফয্া�: +৮৮-০২- 
ই-েমইল:dgmbcd@agranibank.org 

সানমুন �ার টাওয়ার-১২ কলা 
৩৭, িদলকশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

৭. রূপালী �াংক িলিমেটড জনাব সানিচয়া িবনেক আলী 
উপ-মরা�ব�াপক 
 

েফান: +৮৮-০২-৯৫১২১৬৫ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১৫-০১৬৬৭৯ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৫২৬৭১ 
ই-েমইল: ho-mis@rupalibank.org 

রূপালী �াংক িল. 
এমআইএস িডপাট রেম� 
�ধান কায রালয়, ঢাকা। 

৮. েবিসক �াংক িল. েমাঃ আ�ল গফুর কালূকদার  
েডপুিট েজনােরল �ােনজার 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৯১৭৩ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১৩-৪৮৮৮৮৩ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬৪৮২৯ 
ই-েমইল:talukdara@basicbanklimited.com 

েবিসক �াংক িল. 
�ধান কায রালয়, েসনা ক�াণ �াংক (৫ম 
কলা), ১৯৫ মিকিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
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৯. বাংলােদশ েডেভলপেম� 
�াংক 

জনাব পিরেকাষ সরকার 
েডপুিট েজনােরল �ােনজার 

েফান: +৮৮-০২-৮৮২০৯০০ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৫৫২-৩৯৮১৯৪ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬২০৬১ 
ই-েমইল: paritosh.sarker@bdbl.com.bd 

িবিডিবএল, 
�ধান কায রালয়, েলেভল-৬,  
৮ রাজউক এয্ািভিনউ, ঢাকা-১০০০। 

১০. সাধারণ বীমা কেপ রােরশন জনাব শাহ্ মুরা�াদ সানওয়ার 
আলম 
সরকারী েজনােরল �ােনজার 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৬১৫০৭ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৮৯৪৬২১ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬৪১৯৭ 
ই-েমইল: msa_shah@yahoo.com 

সাধারণ বীমা কেপ রােরশন 
�ধান কায রালয়, ৩৩, িদলকশা 
বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

১১. জীবন বীমা কেপ রােরশন জনাব েখাকন কমার সারা 
�ােনজার-জনংেযাগ 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৬৩৩৭ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১২-৯৫৯১৬২ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬১৮২৫ 
ই-েমইল: info@jbc.gov.bd 

জীবন বীমা ভবন 
�ধান কায রালয়, ২৪ মিকিঝল 
বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

১২. বাংলােদশ কৃিষ �াংক জনাব েমাঃ িমজানর ররমান 
উপ-মরা�ব�াপক 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০২৫ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭২৬৮৩২৯৭৭ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬১২১১ 
ই-েমইল: dgmbcbd@krishibank.org.bd 

বাংলােদশ কৃিষ �াংক, কৃিষ �াংক 
ভবন, ৮৩-৮৫, মিকিঝল বা/এ ঢাকা-
১০০০। 

১৩. কম রসং�ান �াংক িল. এ.েক.এম কামরু�ামান েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪১১৬ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭০৮৩৯৭০৫৯ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৫৭৫৯৪ 
ই-েমইল: 
bsprd@karmasangsthanbank.gov.bd 

েবাড র সিচব 
পষ রদ সিচবালয় ও জনসংেযাগ িবভাগ, 
কম রসং�ান �াংক, �ধান কায রালয়, ঢাকা। 

১৪. �বাসী ক�াণ �াংক িল. জনাব রাসনা েরনা পারভীন েফান: +৮৮-০২-৯৩৩০৮১৭ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭২১-০৭৯০৫৯ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৮৩২২৩২৮  
ই-েমইল: rhasnahena@yahoo.com 

৭১-৭২ পুরাকন এয্ািলেফ� েরাড, ই�াটন 
গােড রন 
ঢাকা। 

১৫. রাজশারী কৃিষ উ�য়ন �াংক  েফান: +৮৮-৪৭-৮৬০৫১৯ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৮৭১-০৪৮৭৭১ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৮৬২৪৩৪ 
ই-েমইল: dgmbcd@rakub.org.bd 

রাজশারী কৃিষ উ�য়ন �াংক  
�ধান কায রালয়, রাজশারী 

১৬. বাংলােদশ রাউস িবি�ং 
ফাই�া� কেপ রােরশন 

েজড. এম. রািফজুর ররমান 
সরকারী মরা�ব�াপক 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৬০৫৭৪ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৩৭৪৪১৮ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬১৩২৪  
ই-েমইল: pru.bhbfc@gmail.com 

বাংলােদশ রাউস িবি�ং এ� ফাই�া� 
কেপ রােরশন ভবন 
জনসংেযাগ ইউিনট 
পুরানা প�ন, ঢাকা-১০০০। 
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১৭. আনসার-িভিডিপ উ�য়ন �াংক  জনাব েমাঃ িমজানর ররমান 
িসিনয়র ি�ি�পাল অিফসার 
 

েফান: +৮৮-০২-৯৩৪৪২৯১ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১২-২১৩৯৯৬ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৮৩১৩১৬৫ 
ই-েমইল: info@ansarvdpbank.gov.bd 

আনসার-িভিডিপ উ�য়ন �াংক 
�ধান কায রালয়  
১৪ আউটার সাকরলার েরাডা  
রাজারবাগা ঢাকা- ১২১৭ 

১৮. ইনেভ�েম� কেপ রােরশন অব 
বাংলােদশ 

েমা: শারজারান 
েজনােরল �ােনজার 

েফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৯০ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১৫-৭৮১৫৭০ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬৩৩১৩ 
ই-েমইল: gm_credit@icb.gov.bd 

ইনেভ�েম� কেপ রােরশন অব বাংলােদশ 
(আইিসিব), �ধান কায রালয়, িবিডিবএল 
ভবন, েলেভল নং-১৫, ৮, িডআইিট েরাড, 
ঢাকা। 

১৯. বাংলেদশ ইনি�িটউট অব 
কয্ািপটাল মােকরট 

জনাব খােলদা েজসিমন 
জনসংেযাগ কম রককরা 

েফান: +৮৮-০২- ৯৫৮৮৫০৬ (এ�-১২৩) 
েমাবাইল: +৮৮-০১৯১২-৭৭৬৪৭৪ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 
ই-েমইল: mithmcj@gmail.com 

িবিজআইিস টাওয়ার (১ম-৪থ র কলা), ৩৪ 
েকাপখানা েরাড, ঢাকা-১০০০। 

২০. বীমা উ�য়ন ও িনয়�ণ কতৃরপ� জনাব কািনয়া আফিরন  
জনসংেযাগ কম রককরা 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৫৩৫০৩; এ�: ১৪৮ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৯১৫-৮১৫০০৫ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৬৫০৫৬ 
ই-েমইল: idra.pr.bd@gmail.com 

বীমা উ�য়ন ও িনয়�ণ কতৃরপ�, সাধারণ 
বীমা টাওয়ার (৯ম কলা), ৩৭/এ, িদলকশা 
বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

২১. প�ী কম র সরায়ক ফাউে�শন 
(িপেকএসএফ) 

জনাব উে� কলসুম 
�ব�াপক 
 

েফান: +৮৮-০২-৯১২৬২৪০-৪৩ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭১২৭২৩৮৬৮ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৮১০০৪৯৭ 
ই-েমইল: kulsum@pksf-bd.org 
ummekulsum76@gmail.lcom 

িপএসএফ ভবন, ই-৪/িব, আগারগাঁও, 
�শাসিনক এলাকা, ঢাকা-১২০৭ 

২২. বাংলােদশ িসিকউিরিটজ এ� 
এ�েচ� কিমশন 

জনাব েমাঃ সাইফুর ররমান  
িনব রারী পিরচালক ও মুখপা� 

েফান: +৮৮-০২-৫৫০০৭১১৫ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭২০-১৬৩৭৫২ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯৫৫৬৮১১ 
ই-েমইল: saifur@sec.gov.bd 

বাংলােদশ িসিকউিরিটজ এ� এ�েচ� 
কিমশন 
জীবন বীমা টাওয়ার (১১,১৪-১৬, ও 
২১কম ে�ার) 
১০, িদলকশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

২৩. েসৗিদ বাংলা ইনেভ�েম� 
কেপ রােরশন (সািবনেকা) 

েমাজাে�ল রক 
িসিনয়র ভাইস ে�িসেড� 

েফান: +৮৮-০২-৮৯০০৮৪৬-৫০ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৮১৯-১৬৫১৯১ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৮৯০০২১৫ 
ই-েমইল: investment@sabincombd.com 

সািবনেকা  
৭৯, িনক�-২ 
ঢাকা-১২২৯ 

২৪. বাংলােদশ িমউিনিসপাল 
েডভলপেম� ফাউে�শন 

জনাব েমাঃ আরসানল কিবর 
েসারান 
িপআরও 

েফান: +৮৮-০২-৯০২২৮৭৫ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭৭৭৭৮৭০০৩ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৯০১৬২৩৯ 

বাংলােদশ িমউিনিসপাল েডভলপেম� 
ফাউে�শন 
�ামীণ �াংক ভবন, েলেভল-১৩ 
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ই-েমইল: bmdfpro@live.cm িমরপুর-২, ঢাকা। 
২৫. িদ ইউএই-বাংলােদশ- 

ইনেভ�েম� েকা�ািন িল. 
জনাব ফারুক েরােসন 
সরকারী েজনােরল �ােনজার 

েফান: +৮৮-০২-৯৮৮৮২০৩ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৮৩৩-৩৩২৭৬৮ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৫৮৮১০৭১৮ 
ই-েমইল: ubico@dhaka.net 

িদ ইউএই-বাংলােদশ ইনেভ�েম� 
েকা�ািন িলিমেটড, 
ইের�রস রাউজ (৬� কলা), ১৮, কামাল 
আকাতুকর এয্ািভিনউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

২৬. েসা�াল েডেভলপেম� 
ফাউে�শন (এসিডএফ) 

জনাব েমাঃ ইশিকয়াক মারমুদ 
মরা�ব�াপক 

েফান: +৮৮-০২-৮১০০৫০৫, ৮১০০৪৮০ 
েমাবাইল: +৮৮-০১৭০৮-৫২০৩৭৪ 
ফয্া�: +৮৮-০২-৮১০০৪৯৭ 
ই-েমইল:gagmhq@sdfbd.org 

েসা�াল েডভলপেম� ফাউে�শন 
(এসিডএফ), েজড রাউজ, বািড় নং-৬/৬, 
�ক-এফ, লালমািটয়া েমারা�দপুর, ঢাকা-
১২০৭। 

 


