
১ নাম জনাব মমাোঃ নাসিমুল ইিলাম মমাবাইল 0131 3780999, 

০১৭১২২১২৮৪৮

পদবী মহাব্যবস্থাপক (প্রশািন)               ম ান (অস ি) ০২-9557933

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন ইন্টারকম ২১১

ই-মমইল nasimul67@gmail.com কক্ষ নম্বর

ম ান (বািা)

 যাক্স

২ নাম জনাব মমাোঃ মামনুর রসশদ মমাবাইল 0170 4737538, 

01787676045

পদবী মহাব্যবস্থাপক (প্রশািন)               ম ান (অস ি) 02-8554380

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন ইন্টারকম 250

ই-মমইল mamun.rowshan@gmail.com কক্ষ নম্বর

ম ান (বািা)

 যাক্স

৩ নাম জনাব শাদহদ আহাদেদ     মমাবাইল 01733447628

পদবী মহাব্যবস্থাপক (সবপণন)                   ম ান (অস ি) ০২-9552462

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন ইন্টারকম ২০৭

ই-মমইল bjmc.mpa2010@gmail.com কক্ষ নম্বর

shahidullah_bjmc@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৪ নাম জনাব মমাোঃ শামীম মরজা খান মমাবাইল 0171 1208251

পদবী মহাব্যবস্থাপক (সবপণন)                   ম ান (অস ি) 

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন ইন্টারকম

(ববদদসশক সশক্ষা ছুটিদে) কক্ষ নম্বর

ই-মমইল rezakhan910@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৫ নাম জনাব মমাোঃ আব্দুল মাদলক মমাবাইল ’০১৭১১৯৭৬১৩৮  

পদবী মহাব্যবস্থাপক (সহিাব ও অর্ থ)                   ম ান (অস ি) 02-9553405

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন ইন্টারকম 294

ই-মমইল afbjmc@gmail.com কক্ষ নম্বর

maleque2001@yahoo.com ম ান (বািা)

  যাক্স

৬ নাম জনাব আবু িাদেদ মমাোঃ মামুন-উর রহমান মমাবাইল ০১৭১৫ ১৬৬৭৮৫

পদবী মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ম ান (অস ি) ৯৫৫৩৪০৩

চলসে দাসেত্ব ইন্টারকম 270

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmcabusayed@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৭ নাম জনাব মমাোঃ আশরা  মহাদিন মচৌধুরী মমাবাইল ০১৭৯ ৫৫৬৩৩৬৬

পদবী মহাব্যবস্থাপক (পাট) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৩৩৭২

চলসে দাসেত্ব ইন্টারকম ২৫৭

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ashrafchowdhury35@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৮ নাম ইসজোঃ মমাোঃ লুৎফুল  হােদার মমাবাইল ’০১৫৫২৩৯৩২৬৮ 

পদবী মহাব্যবস্থাপক (রক্ষণাদবক্ষণ) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৩৪০৬

চলসে দাসেত্ব ইন্টারকম 282

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল lutful_haidar@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন

আদমজী মকাট থ, মসেসিল বা/এ, ঢাকা।

সবষে: ওদেবিাইট হালনাগাদকরদণর লদক্ষয েথ্য মপ্ররণ।

সূত্র: এমআইএি সবভাদগর স্মারক নাং ২৪.০৪.০০০০.১০২.০০৪.০১.৯৫, োসরখ: ২৪/১২/২০২০।

mailto:nasimul67@gmail.com
mailto:bjmc.mpa2010@gmail.com
mailto:afbjmc@gmail.com
mailto:ashrafchowdhury35@yahoo.com
mailto:lutful_haidar@yahoo.com


৯ নাম ডাোঃ আব্বাি মাসুদ       মমাবাইল ’০১৭১০৮৬২০৭৩

পদবী প্রধান সচসকৎিা কম থকেথা ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫১৪৬২

চলসে দাসেত্ব ইন্টারকম ২৭৬

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bbs.msd@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১০ নাম জনাব সজোউল হক ভ ূঁঞা  মমাবাইল ’০১৭১১০৬৯৪৮৮  

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রকল্প সহিাব)          ম ান (অস ি) 02-9554379

 ইন্টারকম 254

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bziaulhoque@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১১ নাম জনাব মমাোঃ মমদহদী হািান   মমাবাইল ’০১৭১১৯৫৬৬২৭ 

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক              ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৪৫৩১

(সবপণন)                    ইন্টারকম ২৩৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল m.mkt2014@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১২ নাম জনাব এি,এম,মঈনুল কসরম মমাবাইল ’০১৭১৬৩২০১৭৭ 

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক              ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬১৫৯৫

(সবপণন)                    ইন্টারকম ২৯৩

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল moinulkarim177@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩ নাম জনাব আহিান কবীর             মমাবাইল ‘০১৭২০২৯০১৫৫

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক              ম ান (অস ি) 

(সহিাব ও অর্ থ)                  ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল aksabuj@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৪ নাম জনাব আসমনুল ইিলাম মমাবাইল ’০১৭১৭৪৪২৯৪৭

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক     ম ান (অস ি) 

(সবপণন)                    ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

১৫ নাম জনাব পসরপন চাকমা             মমাবাইল ‘০১৭১৫০৭০৫৩৩ 

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক     ম ান (অস ি) 02-9553125

(সনরীক্ষা)   ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল agmparipan@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৬ নাম জনাব আবুল কালাম হাজারী মমাবাইল
’০1715543095

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক  (কস্ট এন্ড বাদজট)   ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬৮৩৮০

 ইন্টারকম ২৯৬

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

১৭ নাম জনাব জাসকর মহাদিন মজুমদার মমাবাইল
’01711232764

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক     ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫১৩১৮

(পুর)   ইন্টারকম ২৯৫

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:bziaulhoque@yahoo.com
mailto:m.mkt2014@gmail.com
mailto:moinulkarim177@gmail.com
mailto:agmparipan@gmail.com


১৮ নাম জনাব গাসলব আহদমদ              মমাবাইল ’০১৭১৫১০০০১৩   

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক (এমআইএি)         ম ান (অস ি) 02-9550948

 ইন্টারকম ২৭৩

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল galib.ahmed@gmail.com      ম ান (বািা)

 যাক্স

১৯ নাম জনাব অাংদেন মর্াই             মমাবাইল ’০১৭১৫৪২৭৪৬৪

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক (রক্ষণাদবক্ষণ) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫২০৫১

পসরকল্পনা সবভাগ ইন্টারকম ২০৪

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.planning@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

২০ নাম ডাোঃ অনুপম দত্ত       মমাবাইল ’০১৭১৫০৮৪২০০

পদবী মজযষ্ঠ উপ-প্রধান সচসকৎিা কম থকেথা   ম ান (অস ি) 02-7215259

ইন্টারকম ২৭৬

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল anupomdutto@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

২১ নাম জনাব মমাহােদ  ারুক সমো মমাবাইল ’০১৯১৭৩২৩৭৬৭    

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক     ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৪৩১৬

(সবপণন)                    ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.local@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

২২ নাম জনাব আরসজনা জান্নাে    মমাবাইল ’০১৭১১৭০২২৬০

পদবী উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রসশক্ষণ)      ম ান (অস ি) ০২-955৩৪০৩

ইন্টারকম ২০৫

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল jarjeena@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

২৩ নাম জনাব মজযৎস্না আ দরাজ মমাবাইল ’০১৭১১৮৮৩২৬৭

পদবী ব্যবস্থাপক (প্রশািন)      ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬৫৮৭০

ক্রীড়া সবভাগ ইন্টারকম ২২৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

২৪ নাম জনাব মুহােদ জাসকর মমাবাইল ’০১৭৩২১৭১৪৮৫ 

পদবী মহাদিন খান               ম ান (অস ি) 

ব্যবস্থাপক (সবপনন)       ইন্টারকম ২০২

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.africa@gmail.com      ম ান (বািা)

zaq.khan@gmail.com  যাক্স

২৫ নাম ইসজোঃ মমাোঃ নাসির উসিন         মমাবাইল ’০১৭১১৬৯০৫৬৫      

পদবী ব্যবস্থাপক (যাসিক)            ম ান (অস ি) 02-9553406

ইন্টারকম ২৪৫

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল mohammadnasir_u@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

২৬ নাম জনাব মনলী মজিসমন       মমাবাইল  ০১৮১৮০৯২২৫৭

পদবী ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ম ান (অস ি) 

এমআইএি সবভাগ ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

২৭ নাম জনাব মমাোঃ িাজ্জাদ আল-জামান মমাবাইল  ০১৭১৫৪৭০৬৫৯

পদবী ব্যবস্থাপক (আইন) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬০৭৬৯

ইন্টারকম ২৬৮

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ho.law.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:bjmc.planning@gmail.com
mailto:anupomdutto@gmail.com
mailto:bjmc.africa@gmail.com
mailto:ho.law.bjmc@gmail.com


২৮ নাম জনাব মমাোঃ আব্দুল মান্নান মমাবাইল ‘০১৮১৭৫৪৯৬২৫

পদবী ব্যবস্থাপক (মবাড থ এন্ড মকাাং) ম ান (অস ি) 02-9556774

     ইন্টারকম ২৮৩

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmcboard@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

২৯ নাম জনাব আব্দুল মান্নান মমাবাইল ’০১৭১৬৮৮১১২২     

পদবী ব্যবস্থাপক (প্রশািন) ম ান (অস ি) 02-9551155

     ইন্টারকম ২৯৮

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল amannan266@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৩০ নাম জনাব শাহানা ম রদদৌি শম্পা মমাবাইল ’০১৯১৩৯৯৬৫২২ 

পদবী ব্যবস্থাপক (প্রশািন) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫১৩০৩

     ইন্টারকম ২০৮

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল shahana.fs@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৩১ নাম জনাব মমাহােদ এনাদেে উল্লাহ মমাবাইল ’০১১৯১৮০২৩৪৭

পদবী ব্যবস্থাপক (প্রসশক্ষণ) ম ান (অস ি)  

     ইন্টারকম ২০৫

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmctrg@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৩২ নাম জনাব মমাহােদ জসহরুল ইিলাম মমাবাইল ’০১৯১৪৩৭৪১৯২     

পদবী ব্যবস্থাপক (প্রসিসডাং) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬০৭৬৫

     ইন্টারকম ২৮৫

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল zahir.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৩৩ নাম জনাব মমজবাহ উসিন মমাবাইল ’০১৮১৯১৬৯৫৫০

পদবী ব্যবস্থাপক (সবদ্যযৎ) ম ান (অস ি) 

পসরকল্পনা সবভাগ ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

৩৪ নাম জনাব মমাোঃ মসনরুজ্জামান খান মমাবাইল ’০১৭১৮৪৩০১৪০ 

পদবী ব্যবস্থাপক (বাসণসজযক সনরীক্ষা)           ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬৯১২৩

     ইন্টারকম ২৫৫

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল patumanir@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৩৫ নাম জনাব মমাোঃ কামারুজ্জামান     মমাবাইল
’০১৭১৬৪৪৭৪৫০

পদবী ব্যবস্থাপক (প্রকল্প সহিাব) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৮৮৬৭৯

     ইন্টারকম ২২০

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল kzmfinance@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৩৬ নাম জনাব মমাহােদ কাউোর আলম মমাবাইল
’০১৭১২৬৩৯৯৬৪

পদবী ব্যবস্থাপক (কস্ট এন্ড বাদজট) ম ান (অস ি) 

     ইন্টারকম ৩১০

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল costandbudget21@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:costandbudget21@gmail.com


৩৭ নাম জনাব মমাোঃ  েিাল মাহমুদ মমাবাইল ’০১৭১৭৬০৩৬৪৬

পদবী ব্যবস্থাপক (বীমা) ম ান (অস ি) 

     ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmcbima2017@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৩৮ নাম জনাব মমাোঃ মরজাউর রহমান মমাবাইল ’০১৯১৩৭৪৬০৭১ 

পদবী ব্যবস্থাপক (সহিাব) ম ান (অস ি) 02-9560767

     ইন্টারকম ২৫৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ya.rahmanu@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৩৯ নাম জনাব মজযাৎস্না আক্তার     মমাবাইল ’01917978757

পদবী ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ম ান (অস ি) 

লাইদেসর শাখা ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল  ম ান (বািা)

 যাক্স

৪০ নাম জনাব  মমাোঃ ইোসহম মৃধা        মমাবাইল ’০১৭১৮১৯৫০১৩

পদবী ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৩৩৭৩

     ইন্টারকম ‘২৬৭/২৬৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল mridha.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৪১ নাম জনাব মমাোঃ রুহুল ইিলাম মমাবাইল ০১৯১১৭০৩৩৮১, 

‘০১৫৫৩২৫৮৩৩৬পদবী ব্যবস্থাপক (মানসনেিণ) ম ান (অস ি) ০২-9551213

     ইন্টারকম ২০১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ruhul2541@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৪২ নাম জনাব কাজী কামরুল কসরম মমাবাইল ’01779485151

পদবী ব্যবস্থাপক (সবপনন) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৩৩৬৪

মচোরম্যান মদহাদদের দপ্তর ইন্টারকম ২২১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল kazikamrulkarim@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৪৩ নাম জনাব মমাোঃ মরজাউল কসরম মমাবাইল ’ ০১৭১৬০৬১৬৯৮

পদবী ব্যবস্থাপক (সবদ্যযৎ) ম ান (অস ি) ৯৫৫৩৪০৬

প্রকল্প ইন্টারকম

 কক্ষ নম্বর

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন ম ান (বািা)

ই-মমইল reza.bjmc@gmail.com  যাক্স

৪৪ নাম জনাব আব্দুল লসে         মমাবাইল ’০১৭৩৬০৫৫২৫০

পদবী ব্যবস্থাপক (সবপনন) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৪৫৩১

     ইন্টারকম ২৮৭

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল latifbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৪৫ নাম জনাব মমাোঃ আবদ্যল্লাহ আল  েিল মমাবাইল ’০১৭১১১৫১৯৭৮

পদবী ব্যবস্থাপক (িাংস্থাপন ও সনদোগ) ম ান (অস ি) ০২-৯৫১৩৪৯৪

     ইন্টারকম ২৪৭

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল foysalecon@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৪৬ নাম জনাব মমাোঃ আবদ্যল্লাহ আল বাদেন মমাবাইল ’০১৭১১৪৪৩৬৭৪

পদবী ব্যবস্থাপক (িাোঃ মিবা) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫5219

     ইন্টারকম ২১৮

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmccs206@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:bjmccs206@gmail.com


৪৭ নাম জনাব মমাহােদ নাসদরুজ্জামান মমাবাইল ’০১৭১৩০৬১৭৮৭

পদবী ব্যবস্থাপক (জনিাংদযাগ) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬০৩৮৩

     ইন্টারকম ২৮৬

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmcprd2014@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৪৮ নাম জনাব োসনো আ সরন িার্ী মমাবাইল ’ ০১৭১৭৯৮৭০৬১

পদবী ব্যবস্থাপক (কম থচাসর িাংদযাগ) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬০৩৮৩

     ইন্টারকম ২৫২

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল tania1432001@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৪৯ নাম জনাব এটিএম আসমনুল ইিলাম মমাবাইল ’০১৭১৫৮৬৫৫৭০, 

‘০১৮৩৬৯৫৬৫১০

পদবী প্রদকৌশলী (যাসিক)               ম ান (অস ি) 02-9557781

পসরবহন শাখা ইন্টারকম ২১০

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল aminul.tr206@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৫০ নাম জনাব মাদলক সবন আব্দুল্লাহ আল মুজাসহদ মমাবাইল ’01811171682

পদবী প্রদকৌশলী (পুর)               ম ান (অস ি) 

     ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmccivil@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৫১ নাম জনাব মাহমুদ হািান মমাবাইল ০১৭৪ ৪৯৩৬৮৫৯, 

০১৬৭৯২৯৪৯৫০

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (সনরীক্ষা)    ম ান (অস ি) 02-9557849

     ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল enlight.hasan@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৫২ নাম জনাব মমাহােদ  কামরুজ্জামান     মমাবাইল ’০১৯১৩০৯১৫৮০

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক(সনরীক্ষা)    ম ান (অস ি) 02-9557849

     ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল jaman875@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৫৩ নাম জনাব মমাহােদ মগালাম মঈনুসিন মমাবাইল ’০১৭২০০৪০৯০২, 

‘০১৫৫৩৩৪৬৭০৬
পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশািন)  ম ান (অস ি) 

     ইন্টারকম ২০৬

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল moinuddin78@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৫৪ নাম জনাব মমাোঃ শাহাদাে মমাবাইল  ‘০১৮১৯৮৮৮৩৭৩

পদবী মহাদিন মজুমদার                    ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৫৩৯৫

উপ-ব্যবস্থাপক (বীমা)    ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

৫৫ নাম জনাব সুলোন শাহসরোর মমাবাইল
’০১৭১৫৪০০৮৫১

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএি) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫০৯৪৮

ইন্টারকম ২৯৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল sshahriar84@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:tania1432001@gmail.com
mailto:aminul.tr206@gmail.com
mailto:bjmccivil@yahoo.com
mailto:enlight.hasan@gmail.com
mailto:jaman875@gmail.com


৫৬ নাম জনাব মাসনক চন্দ্র িরকার  মমাবাইল ’01712705153

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)  ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৮১৯৮

গদবষণা সবভাগ ইন্টারকম ২৭৪

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল manikchandrasaker71@gmail.com
ম ান (বািা)

 যাক্স

৫৭ নাম জনাব খন্দকার আল একরাম হাসবব মমাবাইল ’০১৭১৭৫৫৯৯২০

পদবী প্রদকৌশলী (যাসিক)                ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল maint.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৫৮ নাম জনাব এসবএম আল াজুর রহমান মমাবাইল ’০১৭১৮৫৬০০৪২

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (মবাড থ এন্ড মকাাং)  ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল tushar1479@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৫৯ নাম জনাব মমাোঃ রাসকবুল হািান মমাবাইল ’০১৭০৭০৬৩৩৮৮

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (সবপণন)  ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৪৩৮০

কম থচাসর িাংদযাগ সবভাগ ইন্টারকম ২৫২

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল erdbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৬০ নাম জনাব খান মাহবুব মিাদহল মমাবাইল ’ ০১৯৬০৭০৬২০২

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ম ান (অস ি) 

পাট সবভাগ ইন্টারকম ২৭১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল sohelbjmc006@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৬১ নাম জনাব জাসকর মহাদিন       মমাবাইল ’০১৮১৮৩৩৩৫৯৮

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (সবপনন)   ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল tzkr0099@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৬২ নাম জনাব মদবাশীষ ম াষ         মমাবাইল
’০১৯১৮৯৯৮৮১১

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (পাট)    ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ২৭১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল dababjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৬৩ নাম জনাব  ারুক আহদমদ     মমাবাইল
’ ০১৯৩৬৩৫০৪৭৯

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (পাট) ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ২৭১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল jpbjmc14@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৬৪ নাম ডাোঃ জাসক মরজওোনা   মমাবাইল
’০১৬৮৭২৭৬১৮৯

পদবী সচসকৎিা কম থকেথা        ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.medical16@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:maint.bjmc@gmail.com
mailto:tushar1479@gmail.com
mailto:erdbjmc@gmail.com
mailto:dababjmc@gmail.com
mailto:jpbjmc14@gmail.com
mailto:bjmc.medical16@gmail.com


৬৫ নাম মবগম  ারহানা আক্তার মমাবাইল  ‘০১৭১৭৬৩৭১৫৫

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক ম ান (অস ি) 

(মানসনেিন)              ইন্টারকম ২০১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল farhanaaktertex.@gmail.c

om

ম ান (বািা)

 যাক্স

৬৬ নাম জনাব সর াে সুলোনা   মমাবাইল ’০১৭১৬৪২৪০৭৭

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার ক্রে) ম ান (অস ি) 02-9550251

পসরকল্পনা সবভাগ ইন্টারকম ২০৪

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল refat.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৬৭ নাম জনাব উজ্জল কুমার িরকার মমাবাইল  ‘০১৮১৯৮৮৮৩৭৩

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার ক্রে)    ম ান (অস ি) 

পসরকল্পনা সবভাগ ইন্টারকম ‘২০৪/279

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.planning@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৬৮ নাম জনাব মমাোঃ সলোকে আলী    মমাবাইল ’01716211065

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ম ান (অস ি) 

এমআইএি সবভাগ ইন্টারকম ২৩৩

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল misbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৬৯ নাম জনাবা আসরফুন্নাহার         মমাবাইল ’০১৮১৪৪৪৯৮৩৬

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার)   ম ান (অস ি) 

পসরকল্পনা সবভাগ ইন্টারকম ‘২০৪/২৭৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.planning@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৭০ নাম জনাব মক,এম,োনসজলুর রহমান মমাবাইল ’০১৯১১৯৭২২২৭

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশািন) ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ২৬০

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল tanzil6880@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৭১ নাম জনাব মপৌষালী িরকার   মমাবাইল ’০১৭১২০২৪৩৩৩

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার)   ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ২৮৪

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmcstore@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৭২ নাম জনাব মকএম ইমামুল               মমাবাইল ’০১৬৮৯৭৩৫৮৬৭

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএি)    ম ান (অস ি) 02-9550948

 ইন্টারকম ২৩৩

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল kmimamul@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৭৩ নাম জনাব এ.এ.এম মাসুম
 মমাবাইল ’01711577651

পদবী প্রদকৌশলী (যাসিক)     ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল maint.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৭৪ নাম জনাব আদেশা সেসিকা        মমাবাইল ’০১৯২৫১৬১৫৪৫

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (সহিাব) ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ২৬৪

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:refat.bjmc@gmail.com
mailto:bjmc.planning@gmail.com
mailto:misbjmc@gmail.com
mailto:bjmc.planning@gmail.com
mailto:tanzil6880@gmail.com
mailto:bjmcstore@gmail.com
mailto:kmimamul@gmail.com
mailto:maint.bjmc@gmail.com
mailto:afbjmc@gmail.com


৭৫ নাম জনাব নসন্দো িরকার            মমাবাইল ’০১৭১৭৮৭১৫১১

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (সহিাব) ম ান (অস ি) 02-9560767

ইন্টারকম ৩০০

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল nsarker87@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৭৬ নাম জনাব মাশস কা জাহান     মমাবাইল ’০১৮১১০০৯৪৭৯

পদবী উপ-ব্যবস্থাপক (সবপনন)   ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫০৬৩৮

ইন্টারকম ২৫৩

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল mashfikadu@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৭৭ নাম জনাব মাহমুদ শাহসরো হািান মমাবাইল ’০১৯১৪২১০২০৮

পদবী উপ- ব্যবস্থাপক (সহিাব)                ম ান (অস ি) 

বন্ধকৃে আদমজী মিল ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল mahmud ম ান (বািা)

shahrea_hasan@yahoo.com      যাক্স

৭৮ নাম জনাব োদরক মমাহােদ খান মমাবাইল ’০১৭১৮৭২০০৭১

পদবী উপ- ব্যবস্থাপক (প্রকল্প সহিাব)                ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬৮৩৮০

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

৭৯ নাম জনাব রুবাইো িরকার            মমাবাইল ’০১৯২৫৮০৩৫২৭

পদবী উপ- ব্যবস্থাপক (কস্ট এন্ড বাদজট)                ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬৮৩৮০

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল rimjhim_rima27@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৮০ নাম জনাব মমাোঃ িামসুল আলম মমাবাইল ’০১৭৪১৪৪২৭০৪

পদবী উপ- ব্যবস্থাপক (সনরীক্ষা)          ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল samsulbjmc71@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৮১ নাম জনাব মমাহােদ জসহরুল  ইিলাম মমাবাইল ’০১৮১২৭৪১০৭১

পদবী উপ- ব্যবস্থাপক (সনরীক্ষা)                ম ান (অস ি) 02-9557849

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল izahirul66@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৮২
নাম মমািােৎ মমাকসেনা মবগম

মমাবাইল
’০১৭১১৩০০৩৪৭

পদবী উপ- ব্যবস্থাপক (বাসণসজযক সনরীক্ষা)                
ম ান (অস ি) 02-9569123

ইন্টারকম ২৫৫

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল moksina13@gmail.com
ম ান (বািা)

 যাক্স

৮৩
নাম জনাব মুহােদ শাহীন সশকদার

মমাবাইল
’০১৭১৬৪৩৩১০০

পদবী উপ- ব্যবস্থাপক (সহিাব)                
ম ান (অস ি) 

 
ইন্টারকম

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল mshahinbjmc@gmail.com
ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:shahrea_hasan@yahoo.com
mailto:izahirul66@yahoo.com


৮৪ নাম জনাব রজে মজুমদার             মমাবাইল ’০১৯১১৩৬৯৩৯৩

পদবী উপ- ব্যবস্থাপক (সনরীক্ষা)                ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল rajatbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৮৫ নাম জনাব জাহিদুল ইসলাম          মমাবাইল ’০১৭১৫৮৪৫৪৬৮

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ম ান (অস ি) 

প্রট াকল কম মকর্মা ইন্টারকম ২১৩

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmccs206@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৮৬ নাম জনাব সাহদয়া সুলর্ানা             মমাবাইল ’০১৭২০৯৮৪১২২

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (হিসাব)            ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ২৬৪

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল  ম ান (বািা)

 যাক্স

৮৭ নাম জনাব মুিাম্মদ সাইফুল ইসলাম মমাবাইল ’০১৭১৫২৪২৮৭৬

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক ম ান (অস ি) 

(হবপণন) ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

৮৮ নাম জনাব ইসরার্ জািান মমাবাইল ’০১৭১৬৭৪৩৫৭৭

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক        ম ান (অস ি) 

(প্রহসহ িং) ইন্টারকম ২৮০

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল israt.munna1985@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৮৯ নাম মমাসাঃ হুমায়রা আক্তার   মমাবাইল ’01716038900

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (ভান্ডার ক্রয়)           ম ান (অস ি) 02-9552051

পহরকল্পনা হবভাগ ইন্টারকম ২০৪

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল haktar4321@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৯০ নাম জনাব কাজী মামুন মিাটসন      মমাবাইল
০১৯১ ২০৯৬২৭

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক ম ান (অস ি) 

(উৎপাদন)       ইন্টারকম ‘২৬৭/২৬৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল production.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

  যাক্স

৯১ নাম জনাব মমাঃ ম ারটেদ আলম মমাবাইল
০১৭১ ২০০২৯৩৫        

পদবী সিঃ প্রটকৌেলী (যাহিক) ম ান (অস ি) 02-9560769

আইন হবভাগ ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল khorshedbjmclaw@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৯২ নাম জনাব মমাঃ রাজু আিটমদ মমাবাইল
০১৯১ ৩১৬৮৪২১

পদবী সিঃ প্রটকৌেলী (পুর)                        ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ২৯৫

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল engineerajuahmed@ymail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:rajatbjmc@gmail.com
mailto:bjmccs206@gmail.com
mailto:israt.munna1985@gmail.com
mailto:haktar4321@gmail.com
mailto:production.bjmc@gmail.com
mailto:engineerajuahmed@ymail.com


৯৩ নাম জনাব সিংগীর্া রানী মপাদ্দার মমাবাইল ০১৮১ ৯৮৪৫৬১৭ 

পদবী হসটেম এনাহলে                     ম ান (অস ি) 02-9550948

ইন্টারকম ২৩১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল sangitapoddarborsha@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৯৪ নাম জনাব মমাঃ সাহির আলম    মমাবাইল ’০১৯১১৪০৪৬৭৫

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (পা )    ম ান (অস ি) ২৭১

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল jpbjmc14@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৯৫ নাম জনাব রুপন চন্দ্র মদ       মমাবাইল ’০১৯১২৭৯০৭২৭

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ম ান (অস ি) 

পা  হবভাগ ইন্টারকম ২৭১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল jpbjmc14@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৯৬ নাম জনাব হবহব িাহলমা              মমাবাইল ’০১৮২১৬৯২৪৯৫

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক ম ান (অস ি) ০২-৯৫৫৩৩৭৩

(উৎপাদন)       ইন্টারকম ‘২৬৭/২৬৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bibi.halima495@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৯৭ নাম জনাব র্াসহলমা  াতুন হেপা মমাবাইল 0196 1697574

পদবী সিকারী ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

৯৮ নাম জনাব মমাঃ আেফাকুর রিমান মমাবাইল ’০১৭১৯৪৫৩৪৩০

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক ম ান (অস ি) 

(প্রোসন)   ইন্টারকম ২৮৮

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ashfak.rahman36@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

৯৯ নাম জনাব মরিানা আক্তার          মমাবাইল
’০১৭২১৫৩৩৫০৮

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (পা ) ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ২৭১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল rehanabjmc006@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১০০ নাম জনাব মমািাম্মদ আটনায়ারুল আহজম   মমাবাইল
০১৯১৪৮১০২৩১, 

০১৬৭৫৪০১৯২০
পদবী সি-ব্যবস্থাপক (হনরীক্ষা)          ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল anowar137@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১০১ নাম জনাব মমাঃ মগালাম রািানী মমাবাইল
০১৯২ ০৫৯৯৭৪৯, 

‘০১৬৭২৩৯৪২৫৪
পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (বাহণহজিক হনরীক্ষা) ম ান (অস ি) 02-9569123

                            ইন্টারকম ২৫৫

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ranagr.rabbani3@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:sangitapoddarborsha@gmail.com
mailto:jpbjmc14@gmail.com
mailto:jpbjmc14@gmail.com


১০২ নাম জনাব মমািামম্মদ আলী                  মমাবাইল  ‘০১৬৭৫৭৪০৩৪৩

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (প্রোসন)     ম ান (অস ি) 

পহরচালক (উৎপাদন ও পা ) দপ্তর ইন্টারকম ২২৭

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.md.ali@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১০৩ নাম জনাব সাটলিা আক্তার      মমাবাইল ’ ০১৭১২০০৩৩১০

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক ম ান (অস ি) 02-9557849

(হনরীক্ষা)  ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল salehaakter1@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১০৪ নাম জনাব এস.এম মহিদুল মমাবাইল ’০১৭১৬৫৮৭০৭৩

পদবী ইসলাম ম ান (অস ি) 

হনরাপত্তা কম মকর্মা        ইন্টারকম ৩১১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল mohiduli116@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১০৫ নাম জনাব মমাঃ রাহেদুল ইসলাম মমাবাইল ’০১৭১১৯৭৯৭৫৬

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (আইন)   ম ান (অস ি) ০১৫৩ ৪৭১০৪০৯

(ববটদহেক হেক্ষা ছুটিটর্) ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল rashidul_islam1982@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১০৬ নাম জনাব মহরয়ম আিাটম্মদ   ান হর্থী মমাবাইল ’০১৮১৬৭৪৭৭৯৪

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (মান হনয়িণ)         ম ান (অস ি) 02-9558198

গটবষণা হবভাগ ইন্টারকম ২৭৪

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল tithi2khan@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১০৭ নাম জনাব বসয়দ মমািাম্মদ  ফাত্তাি মমাবাইল ’০১৭২০৫১৭২৯৭

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক          ম ান (অস ি) 

(মান হনয়িণ)           ইন্টারকম ২০১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল smfattah1206@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১০৮ নাম জনাব মমাঃ জহিরুল ইসলাম মমাবাইল ’০১৭৭৮৮৮০০৮৮

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক ম ান (অস ি) 

(হবপণন) ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

১০৯
নাম জনাব মমাঃ ফহরদ উহদ্দন

মমাবাইল
’০১৭১২৫৪৭৭৩৯

পদবী সিকারী প্রটকৌেলী (হবদুিৎ)     
ম ান (অস ি) 

এমআইএস হবভাগ
ইন্টারকম

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল misbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 
 যাক্স

১১০
নাম জনাব সারভীন সুলর্ানা     

মমাবাইল
০১৯২ ১৬২৩৯৫৬

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (হিসাব) 
ম ান (অস ি) 02-9560767

 
ইন্টারকম ২৬৪

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল sarvin.sultana@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:bjmc.md.ali@gmail.com
mailto:mohiduli116@gmail.com
mailto:rashidul_islam1982@yahoo.com
mailto:tithi2khan@gmail.com
mailto:misbjmc@gmail.com


১১১ নাম জনাব নাহদয়া সুলর্ানা       মমাবাইল ’০১৮২৬৬২৪০২২

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (হিসাব) ম ান (অস ি) 

 ইন্টারকম  

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল nadiasultana21@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১১২ নাম জনাব মমাঃ  হললুর রিমান মমাবাইল ’০১৯৩৮২৬৫৯৮৮

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (হিসাব) ম ান (অস ি) 

পহরবিন ো া ইন্টারকম ২১০

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.transport206@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১১৩ নাম জনাব মমাঃ জয়নাল আটবদীন মমাবাইল ’০১৯১৭৪০১৩৮২

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (হবপণন) ম ান (অস ি) ০২-৯৫৬৫৫১৭

পহরচালক (হবপণন) দপ্তর ইন্টারকম ২২৮

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল allocation.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১১৪ নাম জনাব োহি আক্তার       মমাবাইল ’০১৭১২৭৬৪৪০০

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক (প্রোসন)  ম ান (অস ি) 

ববজ্ঞাহনক উপটদো দপ্তর ইন্টারকম ২৯৩

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল shantibd25@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১১৫ নাম জনাব মমাঃ জাহকরুল ইসলাম  ান মমাবাইল ’০১৭২২২৯৫১৩২

পদবী সিঃ ব্যবস্থাপক  (প্রোসন) ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ২০৩

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল admnbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১১৬ নাম জনাব রু টসন আরা পারুল মমাবাইল ’০১৭৪৪২০৬৭৬৬

পদবী সিকারী উৎপাদন কম মকর্মা ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ‘২৬৭/২৬৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল production.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১১৭ নাম জনাবা ফাটর্মা আফটরাজ 
 মমাবাইল ’০১৯১৭২৬৬৮২৭

পদবী সিঃ উৎপাদন কম মকর্মা   ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম ‘২৬৭/২৬৯

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল production.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১১৮
নাম জনাব জাহকয়া সুলর্ানা  

মমাবাইল
’০১৫৫২৪৪৬০৯৪

পদবী উপ-সিঃ প্রটকৌেলী (যাহিক) 
ম ান (অস ি) 

প্রহেক্ষণ হবভাগ
ইন্টারকম ২০৫

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmctrg@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১১৯
নাম জনাব হমর্া দত্ত             

মমাবাইল
’০১৬৮৭৩৭৭২৫৪

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা     
ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:nadiasultana21@yahoo.com
mailto:bjmc.transport206@gmail.com
mailto:allocation.bjmc@gmail.com
mailto:shantibd25@gmail.com
mailto:admnbjmc@gmail.com
mailto:production.bjmc@gmail.com
mailto:production.bjmc@gmail.com
mailto:bjmctrg@gmail.com
mailto:afbjmc@gmail.com


১২০ নাম জনাব আব্দুল্লাি আল মামুন মমাবাইল ’০১৭৬২১৯৮৯৮২

পদবী সিঃ হিসাব কম মকর্মা ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১২১ নাম জনাব মমাঃ িাহনফুল ইসলাম  মমাবাইল ’০১৭১৭২৭১৮৯৫

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা          ম ান (অস ি) 

পহরচালক (অথ ম) দপ্তর ইন্টারকম ২৯১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmcfinance72@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১২২ নাম জনাব মমাঃ জািাঙ্গীর আলম মমাবাইল ’০১৭১৪৯৯১৭৯৩

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা          ম ান (অস ি) 

কিাে ো া ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১২৩ নাম জনাব কাজী মাির্াব উহদ্দন মমাবাইল ০১৭৪ ৬৪৩৮৮৮৯

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা          ম ান (অস ি) 

হপ, এফ ো া ইন্টারকম ২৬২

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল mahtab_kazi@yahoo.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১২৪ নাম জনাব মমাঃ মগালাম রিানী   মমাবাইল ’০১৭১৬০৫৮৬৯১

পদবী সিঃ সমন্বয় কম মকর্মা (প্রোসন) ম ান (অস ি)  

ইন্টারকম ২৮৮

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.rabbani@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১২৫ নাম জনাব মমাঃ আহরফুল ইসলাম  মমাবাইল ’০১৭১৭৯৮৭৫২৮

পদবী সিকারী হিসাব কমকর্মা    ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১২৬ নাম জনাব মমাঃ মনজারুল ইসলাম মমাবাইল ’০১৭১৯২৬৩৫১৪

পদবী উপ-সিঃ প্রটকৌেলী (যাহিক) ম ান (অস ি) 

পহরচালক (পহরকল্পনা) দপ্তর ইন্টারকম ২১৫

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল dirplan6040@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১২৭
নাম জনাব আব্দুল কুদ্দুস

মমাবাইল
০১৭১১ ৮৪৮৪৮৭

পদবী সিঃ সমন্বয় কম মকর্মা (প্রোসন)
ম ান (অস ি) 

ক্রীড়া হবভাগ
ইন্টারকম ১৪৮

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল
ম ান (বািা)

 যাক্স

১২৮
নাম জনাব পুণ ম লক্ষী রায়  

মমাবাইল
’০১৭২৬০০৯২৮০

পদবী সিঃ সমন্বয় কম মকর্মা (প্রোসন)
ম ান (অস ি) 

পহরচালক (গমাহন) দপ্তর
ইন্টারকম ২৫৬

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল bjmc.rqc@gmail.com ম ান (বািা)

 
 যাক্স

mailto:afbjmc@gmail.com
mailto:bjmcfinance72@gmail.com
mailto:afbjmc@gmail.com
mailto:bjmc.rabbani@gmail.com
mailto:afbjmc@gmail.com
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mailto:bjmc.rqc@gmail.com


১২৯ নাম জনাব মমাঃ কামাল মিাটসন মমাবাইল ’০১৭৩৫৭৪৬০৮৯

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা          ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩০ নাম জনাব আটলয়া মবগম            মমাবাইল ’০১৭৫৬২১১৬৫৩

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩১ নাম জনাব সুমনা নাজনীন মমাবাইল ’০১৯৬৭৬৭৬৯০৬

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩২ নাম জনাব আজহমল মিাটসন  ান মামুন মমাবাইল ’০১৭৫৯১০১০৮৯

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা          ম ান (অস ি) 

পা  পার্া প্রকল্প ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩৩ নাম জনাব েম্পা মদ মমাবাইল ০১৭১ ৪৩৩৮০৫০

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩৪ নাম জনাব মমাঃ সাহদকুর রিমান মমাবাইল ’০১৭১৭০৮০৫৯৪

পদবী সিকারী হিসাব কম মকর্মা          ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল afbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩৫ নাম জনাব মে  োিজািান হময়া মমাবাইল ’০১৭৫৪৩২৪৯৬২

পদবী সিকারী হবক্রয় কম মকর্মা          ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩৬
নাম জনাব মমাঃ ইউসুফ আলী

মমাবাইল
’০১৭১৫৫৬৮২৮৫

পদবী সিঃ সমন্বয় কম মকর্মা (প্রহসহ িং)    
ম ান (অস ি) 

 
ইন্টারকম ২৮০

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল proceedings.bjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩৭ নাম জনাব মমাঃ আহমনুল ইসলাম মমাবাইল ০১৮৩৩৪১৪৮১১, 

‘০১৭২৯৯১৯০৮৫

পদবী সিঃ সমন্বয় কম মকর্মা 
ম ান (অস ি) 

 

(সিংস্থাপন ও হনটয়াগ)
ইন্টারকম

অস ি
বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল establishmentbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:afbjmc@gmail.com
mailto:afbjmc@gmail.com
mailto:afbjmc@gmail.com
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mailto:afbjmc@gmail.com
mailto:establishmentbjmc@gmail.com


১৩৮ নাম জনাব মমাঃ ো াওয়ার্ মিাটসন মমাবাইল ’০১৯১১৩৭৮৯৭৫

পদবী সিঃ সমন্বয় কম মকর্মা (ভান্ডার ক্রয়)    ম ান (অস ি) 

সহচব মটিাদটয়র দপ্তর ইন্টারকম ২৬৬

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল secbjmc@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৩৯ নাম জনাব মমাঃ সুলর্ান আিটমদ মমাবাইল ০১৭১ ৯৪০৩৭০০

পদবী সিঃ সমন্বয় কম মকর্মা (ভান্ডার) ম ান (অস ি) 

মচয়ারম্যান মটিাদটয়র দপ্তর ইন্টারকম ২২১

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল sectionchairman@gmail.com ম ান (বািা)

 যাক্স

১৪০ নাম জনাব আহেকা আক্তার মমাবাইল ০১৭৭ ৮০৪৪৪৫১

পদবী সিকারী হবক্রয় কম মকর্মা   ম ান (অস ি) 

ইন্টারকম

অস ি বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন কক্ষ নম্বর

ই-মমইল ম ান (বািা)

 যাক্স

mailto:secbjmc@gmail.com
mailto:sectionchairman@gmail.com

