
 

 

 

ক্রমভক 

নম্বয কভ মকর্মায নাভ (ছমফসহ) 
দমফ 

প্রধান কাম মারয়/ 

াখা কাম মারয় 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

াখা/মফবাগ 
মভাফাইর নম্বয 

ই-মভইর 

ঠিকানা 

০১ 

 

জনাফ ফময আহমভদ 

ভুখয মনফ মাহী 

কভ মকর্মা  চলরমর্ 

দাময়ত্ব) 

কম মামযট অমপস 

ভুখয মনফ মাহী 

কভ মকর্মা 

 চলরমর্ দাময়ত্ব)  

০২-২২২২৬২১৮১-২ 
ceo@jiclbd.com 

০২ 

 
জনাফ মভাোঃ ভকফুর মহামসন 

মনফ মাহী সহ-সবামর্ কম মামযট অমপস াখা মনয়ন্ত্রক ০১৭৯৪-০০০০২০ bcd@jiclbd.com 

০৩ 

 

 
জনাফ মভাোঃ যাজাউয যহভান 

মসমনয়য সহ-

সবামর্ 
কম মামযট অমপস 

প্রধান অর্ ম 

কভ মকর্মা 
01867855941 cfo@jiclbd.com 

mailto:ceo@jiclbd.com
mailto:bcd@jiclbd.com
mailto:cfo@jiclbd.com


০৪ 

 
জনাফ ফমদউর আরভ 

সহ-সবামর্ কম মামযট অমপস 
অফমরখন 

মফবাগ 
০১৮৩১-১২০০১০ uw@jiclbd.com 

০৫ 

 
জনাফ মভাোঃ ইভমর্য়াজ ব ুঁ ইয়া 

উ সহ-সবামর্ ও 

মকাম্পানী সমলফ  
কম মামযট অমপস 

 

 
০২-২২২২৬২১৮১-২ 

law@jiclbd.com 

cs@jiclbd.com 

০৬                 উ সহ-সবামর্ কম মামযট অমপস মহসাফ মফবাগ ০২-২২২২৬২১৮১-২ cad@jiclbd.com 

০৭ 

 
জনাফ মভাোঃ আহসান হামফফ 

সহকাময  সহ-

সবামর্ 
কম মামযট অমপস 

ময়ায 

মসকন 
০১৭৪১-৮৯৭৭৬৭ share@jiclbd.com 

০৮ 

 
জনাফ স্বন কুভায সূএধয 

সহকাময  সহ-

সবামর্ 
কম মামযট অমপস 

অফমরখন 

মফবাগ 
০১৭২১-৬১৫৭৪৩ uwjiclbd.com 

mailto:uw@jiclbd.com
mailto:law@jiclbd.com
mailto:cs@jiclbd.com
mailto:share@jiclbd.com
mailto:uw@jiclbd.com


০৯ 

 
জনাফ জফুাময়য আরভ ব ুঁ ইয়া 

ফযফস্থাক কম মামযট অমপস মহসাফ মফবাগ ০১৭১২-৭৯৯৫২০ 

zubair.jubily@gmail

.com, 

cad@jiclbd.com 

১০ 

 
জনাফ  ওয়ামস-উয- যহভান 

ফযফস্থাক কম মামযট অমপস 
মহসাফ মফবাগ 

(এপ মি আয) 
০১৭১২-২৮১৮৫৮ 

Wasiurrahman76@ 

gmail.com 

cad@jiclbd.com 

১১ 

 
                 

ফযফস্থাক কম মামযট অমপস 
অবযন্তযীণ 

মনযীক্ষা মফবাগ 
০১৩০৩১৫৬৪৩৪ audit@jiclbd.com 

১২ 

 
 

জনাফ মযজাউর কমফয 

উ ফযফস্থাক কম মামযট অমপস আইঠট মফবাগ   ০১৬১৮-০৭৮৭০৩ 
it@jiclbd.com 

reza@jiclbd.com 

mailto:zubair.jubily@gmail
mailto:zubair.jubily@gmail
mailto:it@jiclbd.com
mailto:reza@jiclbd.com


১৩ 

 
জনাফ সাব্বিয আহমভদ 

সহকাযী 

ফযফস্থাক 
কম মামযট অমপস মআযমি ০১৯১৬-০৪৫৯৭০ 

prd@jiclbd.com  

Sabbirahmed2212@g

mail.com  

১৪ 

 
জনাফ মভাহাম্মদ মদদারুর 

আরভ 

সহকাযী 

ফযফস্থাক 
কম মামযট অমপস 

অফমরখন 

মফবাগ 
০১৮১৬-১৯০৯৪০ uw@jiclbd.com 

১৫ 

 
জনাফা ারুর মফগভ 

সহকাযী 

ফযফস্থাক 
কম মামযট অমপস 

ম এপ 

মসকন 
০২-২২২২৬২১৮১-২ cad@jiclbd.com 

১৬ 

 
জনাফ মভাহাির্ আরী 

সহকাযী 

ফযফস্থাক 
কম মামযট অমপস 

ুনোঃ ফীভা এফং 

দাফী মফবাগ 
01914-702125 

claims@jiclbd.com   
re-ins@jiclbd.com  

mailto:prd@jiclbd.com
mailto:Sabbirahmed2212@gmail.com
mailto:Sabbirahmed2212@gmail.com
mailto:uw@jiclbd.com
mailto:cad@jiclbd.com
mailto:claims@jiclbd.com
mailto:re-ins@jiclbd.com


১৭ 

 
জনাফ মভাোঃ মযমজায়ান 

মসমনয়য 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 

কম মামযট অমপস বযাট মসকন 01736-092089 cad@jiclbd.com 

১৮ 

 
জনাফা সময়ফা মহামসন রাবরী 

মসমনয়য 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 

কম মামযট অমপস 
ময়ায 

মসকন 
০২-২২২২৬২১৮১-২ share@jiclbd.com  

১৯ 

 
জনাফা ভাহভুদা আক্তায 

মসমনয়য 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 

কম মামযট অমপস আইঠট মফবাগ   ০২-২২২২৬২১৮১-২ 

smrity.kathy@gmail.co
m 

it@jiclbd.com 

২০ 
 

        - -আল  

মসমনয়য 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 

কম মামযট অমপস 
ুনোঃ ফীভা এফং 

দাফী মফবাগ 
০১৬৭৩৫২২৩২৮ Nuralamjiku26@gmail.com  

২১ 

 
জনাফা মভৌসুভী আক্তায মভৌ 

মসমনয়য 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 

কম মামযট অমপস মহসাফ মফবাগ ০২-২২২২৬২১৮১-২ cad@jiclbd.com 

mailto:cad@jiclbd.com
mailto:share@jiclbd.com
mailto:smrity.kathy@gmail.com
mailto:smrity.kathy@gmail.com
mailto:it@jiclbd.com
mailto:Nuralamjiku26@gmail.com
mailto:cad@jiclbd.com


২২ 

 
জনাফা াম্মী মযজা 

মসমনয়য 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 

কম মামযট অমপস এইল আযমি ০২-২২২২৬২১৮১-২ hrd@jiclbd.com 

২৩                       

মসমনয়য 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 

কম মামযট অমপস আইঠট মফবাগ   ০২-২২২২৬২১৮১-২ it@jiclbd.com 

২৪                     

মসমনয়য 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 

কম মামযট অমপস 
অবযন্তযীণ 

মনযীক্ষা মফবাগ 
০২-২২২২৬২১৮১-২ audit@jiclbd.com 

২৫ 

 
জনাফ মভাোঃ মযজাউর কমযভ 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 
কম মামযট অমপস মহসাফ মফবাগ 01911-127231 cad@jiclbd.com   

২৬ 

 
জনাফা সুমভ আক্তায 

এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 
কম মামযট অমপস 

ুনোঃ ফীভা এফং 

দাফী মফবাগ 
০২-২২২২৬২১৮১-২ 

re-ins@jiclbd.com  
claims@jiclbd.com  

mailto:hrd@jiclbd.com
mailto:it@jiclbd.com
mailto:cad@jiclbd.com
mailto:re-ins@jiclbd.com
mailto:claims@jiclbd.com


২৭              আ     
এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 
কম মামযট অমপস মহসাফ মফবাগ ০২-২২২২৬২১৮১-২ cad@jiclbd.com   

২৮                    
এব্বিমকউঠটব 

অমপসায 
কম মামযট অমপস 

এিমভন 

মসকন 
০২-২২২২৬২১৮১-২ hrd@jiclbd.com 

২৯ 

 
জনাফ  মভাোঃ ইয়ামছন 

অমপসায কম মামযট অমপস মহসাফ মফবাগ ০১৭৫৮-৩১২০৭৮ cad@jiclbd.com 

৩০ 

 
জনাফা পাহমভদা খান মি 

অমপসায কম মামযট অমপস 
অফমরখন 

মফবাগ 
01700-611061 uw@jiclbd.com 

৩১ 

 
জনাফ মভাোঃ আব্দরু আরীভ 

অমপসায কম মামযট অমপস 
এিমভন 

মসকন 
01720-575370 hrd@jiclbd.com 

mailto:cad@jiclbd.com
mailto:hrd@jiclbd.com
mailto:cad@jiclbd.com
mailto:uw@jiclbd.com
mailto:hrd@jiclbd.com


৩২ 

 
জনাফ মসমরভ মভয়া 

অমপসায কম মামযট অমপস 
ময়ায 

মসকন 
01914-560316 share@jiclbd.com 

৩৩ 

 
জনাফ মভাোঃ নুয উব্বিন 

অমপসায কম মামযট অমপস 
অফমরখন 

মফবাগ 
01935-213507 uw@jiclbd.com 

৩৪               ল          কম মামযট অমপস 
       

      
০২-২২২২৬২১৮১-২ estb@jiclbd.com 

৩৫ 

 
জনাফ কমফয মহামসন 

অমপসায কম মামযট অমপস 
       

      
01881-242676 estb@jiclbd.com 

৩৬      আ            অমপসায কম মামযট অমপস              ০২-২২২২৬২১৮১-২ Ps2md@jiclbd.com  

৩৭ 

 
জনাফ মভাোঃ াখাওয়ার্ মহামসন 

জমুনয়য অমপসায কম মামযট অমপস 
ময়ায 

মসকন 
01851-879421 

mohammad.shakhawat7
5@gmail.com 

 

 

mailto:share@jiclbd.com
mailto:uw@jiclbd.com
mailto:estb@jiclbd.com
mailto:estb@jiclbd.com
mailto:Ps2md@jiclbd.com
mailto:mohammad.shakhawat75@gmail.com
mailto:mohammad.shakhawat75@gmail.com

