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১) প্রধান কার্ যালয়ের অভিয়র্াগ ভনষ্পভি কর্ যকর্যা (অভনক): 

 

ক্রভর্ক 

নং 

কার্ যালয়ের 

নার্ 

অভিয়র্াগ 

ভনষ্পভি 

কর্ যকর্যা 

(অভনক) 

পদবী মর্াবাইল ইয়র্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর 

কার্ যালে 

 

প্রয়ক ৌঃ মর্াহাম্মদ 

আব্দুল র্ান্নান  

 

 

প্রধান 

বেলার 

পভরদর্ যক 

ম ান:         

+৮৮০২-৯৫৬৭১০৮ 

মর্াবাইল:           

+৮৮০১৭১৪০২৬৬৬৮ 

 

 

cib@boiler.gov.bd 

 

 

 

 

২) আঞ্চভলক কার্ যালেসমূয়হর অভিয়র্াগ ভনষ্পভি কর্ যকর্যা (অভনক) ও আভপল কর্ যকর্যা: 

 

ক্রভর্ক 

নং 

কার্ যালয়ের নার্ অভিয়র্াগ ভনষ্পভি কর্ যকর্যা (অভনক) আভপল কর্ যকর্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

১ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

রাজর্াহী 

প্রয়ক ৌঃ মর্াহাৌঃ ভজোউল হক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, রাজর্াহী 

মর্াবাইল: +৮৮০১৭১১২২২১৯৩ 

ইয়র্ইল: dcibraj@boiler.gov.bd 

প্রয়ক ৌঃ মর্াহাম্মদ আব্দুল র্ান্নান, 

প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

ম ান:  +৮৮০২-৯৫৬৭১০৮ 

মর্াবাইল: +৮৮০১৭১৪০২৬৬৬৮ 

ইয়র্ইল: 

cib@boiler.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

চট্টগ্রার্ 

প্রয়ক ৌঃ মুহাম্মদ ভদদারুল ইসলার্, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, চট্টগ্রার্ 

মর্াবাইল: +৮৮০১৭১১৪৬৫৭৪৬ 

ইয়র্ইল: dcibctg@boiler.gov.bd 

৩ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

ঢাকা 

প্রয়ক ৌঃ মর্াৌঃ র্রা র্ আলী, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, ঢাকা 

মর্াবাইল: +৮৮০১৭১১৭৩৬৬৪৪ 

ইয়র্ইল: dcibdhaka@boiler.gov.bd 

http://www.boiler.gov.bd/
mailto:cib@boiler.gov.bd
mailto:cib@boiler.gov.bd
mailto:dcibdhaka@boiler.gov.bd


ক্রভর্ক 

নং 

কার্ যালয়ের নার্ অভিয়র্াগ ভনষ্পভি কর্ যকর্যা (অভনক) আভপল কর্ যকর্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

৪ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

নরভসংদী 

প্রয়ক ৌঃ মর্াৌঃ হুর্ায়ুন কবীর, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, নরভসংদী  

মর্াবাইল: +৮৮০১৭১২২১৭০৮০ 

ইয়র্ইল:dcibnarsingdi@boiler.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রয়ক ৌঃ মর্াহাম্মদ আব্দুল র্ান্নান, 

প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

ম ান:  +৮৮০২-৯৫৬৭১০৮ 

মর্াবাইল: +৮৮০১৭১৪০২৬৬৬৮ 

ইয়র্ইল: 

cib@boiler.gov.bd 

 

 

 

৫ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

গাজীপুর 

প্রয়ক ৌঃ প্রনব কুর্ার সরকার, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, গাজীপুর  

মর্াবাইল: +৮৮০১৭২৩৫৫৮১১৯ 

ইয়র্ইল: dcibgazipur@boiler.gov.bd 

৬ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

ভসয়লট 

প্রয়ক ৌঃ সুরভজর্ বর্ যন, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, ভসয়লট 

মর্াবাইল: +৮৮০১৭১৯১৮০৮৫৩ 

ইয়র্ইল: dcibsylhet@boiler.gov.bd 

৭ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

নারােণগঞ্জ 

প্রয়ক ৌঃ মর্াৌঃ হাভন  মহায়সন, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

নারােণগঞ্জ 

মর্াবাইল: +৮৮০১৬৩২৩৬৯৫০৭ 

ইয়র্ইল: 

dcibnarayanganj@boiler.gov.bd 

৮ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

র্ের্নভসংহ 

প্রয়ক ৌঃ মর্াৌঃ নাজমুল হক রাজু, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

র্ের্নভসংহ 

মর্াবাইল: +৮৮০১৭১৩১৩০৪৭৭ 

ইয়র্ইল: 

dcibmymensingh@boiler.gov.bd 

৯ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

রংপুর 

প্রয়ক ৌঃ মর্াৌঃ নজরুল ইসলার্, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, রংপুর 

মর্াবাইল: +৮৮০১৭৪৫২৩৫৭০০ 

ইয়র্ইল: dcibrangpur@boiler.gov.bd 

১০ উপ-প্রধান বেলার 

পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, 

খুলনা 

প্রয়ক ৌঃ মর্াৌঃ মরাকনুজ্জার্ান, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যক, 

উপ-প্রধান বেলার পভরদর্ যয়কর কার্ যালে, খুলনা 

মর্াবাইল: +৮৮০১৭১২১৩৯৮৩১ 

ইয়র্ইল: dcibkhulna@boiler.gov.bd 

 

 

mailto:dcibnarsingdi@boiler.gov.bd
mailto:cib@boiler.gov.bd
mailto:dcibgazipur@boiler.gov.bd
mailto:dcibsylhet@boiler.gov.bd
mailto:dcibmymensingh@boiler.gov.bd
mailto:dcibrangpur@boiler.gov.bd

