
ক্রমিক 

নং 

আঞ্চমিক দপ্তরেে ঠিকানা ও ফ ান নম্বে ক্রমিক 

নং 

আঞ্চমিক দপ্তরেে ঠিকানা ও ফ ান নম্বে 

১ মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

জাতীয় ক্রীড়া পমেষদ ভবন, ফিরভি-১৪ 

৬২/৩, পুোনা পল্টন, ঢাকা-১০০০ 

ফ ান-০২-৯৫৫৩০১৮ 

ই-ফিইি—controller.dhaka@ccie.gov.bd 

৮ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

োিিািা ফোড, োণীে বাজাে, ফেম্বাে ভবন, 

কুমিল্লা।  

ফ ান-০৮১-৭৬৩৩৪ 

ই-ফিইি eo1.comilla@ccie.gov.bd 

২ মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

সেকামে কার্ যভবন-১, আগ্রাবাদ, েট্টগ্রাি। 

ফ ান-০৩১-৭২১৩৬৮ 

ই-ফিইি- controller.chittagong@ccie.gov.bd 

 

 

 

৯ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

কামিতিা, মদনাজপুে।  

ফ ান-০৫৩১-৬১০৮২ 

ই-ফিইি-eo1.dinajpur@ccie.gov.bd 

৩ যুগ্ম-মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন যুগ্ম-মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

বামড় নং-১৭৩ (নীে তিা), ফসক্টে-২, উপশহে, োজশাহী।  

ফ ান-০৭২১-৭৭২০১৮ 

ই-ফিইি—controller.rajjoint@yahoo.com 

১০ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

৭৬/মস, মস ফক ফ াষ ফোড, িয়িনমসংহ।  

ফ ান-০৯১-৬৭৭৭১              ই-ফিইি-

eo1.mymensing@ccie.gov.bd 

৪ যুগ্ম-মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন যুগ্ম-মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

৫১, ফকমডএ এমভমনউ, খুিনা।  

ফ ান-০২৪৭৭-৭২০৫৬১ 

ই-ফিইি এরেস jc.khulna@ccie.gov.bd,      

           dc.khulna@ccie.gov.bd  
 

১১ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

মেভাে মভউ কনরভশন ফসন্টাে (৩য় তিা), 

৩/এ, নাটাইপাড়া (ফবৌ-বাজাে), এসমপ মিজ 

সংিগ্ন, বগুড়া।        ফ ান-০৫১-৬৬৫১৪ 

ই-ফিইি—eo1.bogra@ccie.gov.bd 

৫ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

উমি য-৫৬, মশবগঞ্জ, মসরিট।   

ফ ান-০৮২১-৭৬০৫৬৮ 

ই-ফিইি— ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

eo1.sylhet@ccie.gov.bd 

১২ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

পুোতন ফকাট য ভবন, কাোেী ফোড, নওগাঁ।  

ফ ান-০৭৪১-৬১৯৪৬ 

ই-ফিইি—

eo1.naogaon@ccie.gov.bd                      
mamuneftakhar@gmail.com  

৬ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

মীর টাওয়ার (৪র্ থ তলা), হ াল্ডিং নিং-২৯০৯, ইছাকাঠী, 

ওয়ার্ থ নিং-২৯, বল্রশাল ল্িটি কর্ থাররশন, (ল্বভাগীয় 

কল্মশনার কার্ থালরয়র দল্িণ প্রাচীর এবিং ঢাকা-বল্রশাল 

 াইওরয় িিংলগ্ন), বমেশাি।        ফ ান-০৪৩১-৬৩৬৭০ 

ই-ফিইি— eo1.barisal@ccie.gov.bd 

১৩ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

উল্কল্াড়া (ইিলাম ভবন- ২য় তলা) 

মাছুমপুর, মসোজগঞ্জ।  

ফ ান-০৭৫১-৬৪০১৭ 

ই-ফিইি—

eo1.sirajgonj@ccie.gov.bd 

৭ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

করিজ ফোড, শাপিা েত্তে, েংপুে।  

ফ ান-০৫২১-৬২৩০৬ 

ই-ফিইি এরেস—eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

১৪ সহকােী মনয়ন্ত্রক 

আিদামন ও েপ্তামন সহকােী মনয়ন্ত্ররকে দপ্তে 

শািগামড়য়া, স্কয়াে সড়ক, পাবনা।  

ফ ান-০৭৩১-৬৬১০১ 

ই-ফিইি-eo1.pabna@ccie.gov.bd 
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