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মোননীয় মন্ত্রীর দপ্তর  যোক্সঃ ৯৫৪৫৭৬২ 

  

ক্রলমক নোম ও পদলি ইন্োঃ অল স িোসো টমোিোইি 

১। জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, 
মাননীয় মন্ত্রী 

২০১ ৯৫৪০০১১ ৪৮৩১০১০০ ০১৩০৯০০০৯৩২ 

২। জনোি টমোঃ সলিদুজ্জোমোন, মন্ত্রীর একোন্ত সলিি(উপসচিব) ২২২ ৯৫৪০০১২ ৫৮০৫০০২৪ ০১৭৫৩৭১০২১৯  

৩। জনোি টমোঃ টমোয়োফজ্জম টিোফসন, মন্ত্রীর সিকোরী একোন্ত সলিি ২৩০ ৯৫৪০৪৩৬ - ০১৭১৫০০৭২১৭ 

৪। জনোি ম  োঃ ক   ল ম  সসন, তথ্য ও গণসংস  গ ক মকতম  ২২৯ ৯৫৪০৪৩৫ - ০১৮৩১১১৭৭৭৭ 

৫। জনোি ম  োঃ আচতয় র র   ন, ব্যলিগত কম েকতেো ২৩৫ ৯৫৪০০১১ - ০১৭১২০৬৬৮৪৪ 

৬। জনোি টমোঃ লমজোনুর রিমোন, ব্যলিগত কম েকতেো ২৩৫ ৯৫৪০০১১  - ০১৬৭০৬২৮২৫৬ 

 

  

সলিি মফিোদফয়র দপ্তর   যোক্স ৯৫১৪৬৭৮  

 

৭। ড. মমাছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, সপচব ২০২ ৯৫৪০০৮৮ ৪৮৩২২০১৪ ০১৭০৭০৭৮০৩৮ 

৮। জনোি মুিোম্মদ মোসুম লিল্লোি, সলিফির একোন্ত সলিি (উপসলিি)  ২২৩ ৯৫১৪৬১৭ ৯১২৩৯০১ ০১৭৫৩২৮৬৬৭৭    

৯। জনোি টমোঃ টগোিোম রব্বোনী, ব্যলিগত কম েকতেো ২৩৬ ৯৫৪০০৮৮ - ০১৭১৪৮০৩৯৭৮ 

      

 

 

প্রিোসন অনুলিভোগ ( যোক্স-৯৫১৫০২৪) 

১০। জনোি ম  োঃ  চিবর র   ন, অলতলরি সলিি (প্রিোসন) ২০৩ ৯৫৪০১২৪ ৯০৩৫১৮০ ০১৭১৬৩২৩১০৮ 

১১। জনোি টমোঃ রল কুি ইসিোম, ব্যলিগত কম েকতেো, অলতলরি সলিি 

(প্রিোসন) এর দপ্তর  
২৩৭ ৯৫৪০১২৪ - ০১৭২২৪০৯৩০৯ 

১২।  জনোি, মরি উল আ   ফ রুকী অলতলরি সলিি  (আইন টসি) ২১৩ ৯৫৭২১৯১ ৪৭২১২৪৭০ ০১৭৪৮৭৯৩০২২ 

১৩। জনোি টমোঃ িোলিবুর রিমোন টিোছোইনী, যুগ্ম-সলিি (প্রিোসন-১) ২০৭ ৯৫৪৯০৯৬ ৪৭২১০৩৯০ ০১৭১২৬১৯০০৬ 

১৪। টিগম জুফিখো খোতুন, ব্যলিগত কম েকতেো, প্রিোসন-১ এর দপ্তর ২৪২ ৯৫৪৯০৯৬  - ০১৮৪২৪৭৭১২৫ 

১৫। জনোি টমোঃ িোহ্ টনওয়োজ তোলুকদোর, যুগ্ম-সলিি (সমন্বয় ও 

সংসদ) 
২০৯ ৯৫৪০১২১ ৫৫০৭৬০৬৮ ০১৭১৪৪৭৬৪৯১ 

১৬ িন ব ম  ছ োঃ ক   র ি   ন, যুগ্মসচিব (তদন্ত)  ২১৫ ৯৫৪৯০২২ ৯০২১২৯১ ০১৭২০৮১৮৮২১ 

১৭। ড. মুলনরো সুিতোনো, উপসলিি    ৪৪৬১২০৩৩ ০১৭১৫০৩৩৬৫৯ 

১৮। জনোি এ টক এম মোমুনুর রলিদ, উপসলিি, (প্রিোসন-২)  ২১৮ ৯৫৫৩৪১৫ - ০১৭১২১২৭৪৫৭ 

১৯। ড. সোলিনো ইয়োসলমন উপসলিি, (টসিো) ২১৭ ৯৫৪০২২১ - ০১৭৩৪৫৭২৪৯০ 

২১।      

২২।   জনোি টমোিোঃ িোরুন-অর-রিীদ, উপ সলিি (অভযঃ প্রিোসন-১)  ২১৯ ০২৯৫৪০১৫৪ - ০১৭১২০৭৫০৭৭ 

২৩। জনোি অলনমো রোনী লিশ্বোস (অভযঃ প্রিোসন-২) ২১০ ৯৫৪৯২৭৪   - ০১৭১২৬৫৩৩৩৪  

২৪। িন ব িন ব ম  োঃ ক  রুজ্জ   ন, উপসচিব (আইন টসি) ২২০ ৯৫৪৬৫০৪ - ০১৭১১১৫১৮৪৩ 

২৫ । িন ব ম  োঃ  চিউর র   ন খ ন, লসলনয়র সিকোরী সলিি (সংস্থো 

প্রিোসন) ২২৬ 
৯৫৪০১১২ 

 
- ০১৭৫৪৩৬৭৩৭৩ 

২৬। জনোি টমোঃ টমোিোরক টিোফসন, লসফেম এনোলিে   ২৩২ ৯৫৪০১১৮ ৯১১৬৪৭৩ ০১৯১৩৪৬২৩৮৭ 

২৭। জনোি িোসোন আি মোমুন, সিকোরী টপ্রোগ্রোমোর 

িোসোন আি মোমুন 

 

িোসোন আি মোমুন 

 

৩৩৩ - - ০১৭১০০১১৯৯৮ 

 

 

পলরকল্পনো ও উন্নয়ন অনুলিভোগ  

২৮। জনোি টমোঃ খুরিীদ ইকিোি টরজভী, পলরকল্পনো ও উন্নয়ন 

অনুলিভোগ 
২০৪ ৯৫৪৬৫১৩ ৯১২৫৫২৭ ০১৭২০২০০৬৫৪ 

২৯। জনোি টমো:  োরুক টিোফসন, সাঁে-মুদ্রোক্ষলরক-কোম-কলিউেো 

অপোফরের (ব্যচিগত ক মকতম র দ চয়সে) 
২৩৮ ৯৫৪৬৪৬১ - ০১৭৩৫৬৩৫৬৩৩ 

৩০। িন ব টমোঃ টসোফিলুর রিমোন খোন, উপসলিি (পলরকল্পনো ২২১ ৯৫৪৯০৩০ ৭২৭৭৪৩৯ ০১৫৫৩৩০১৭২১ 
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অলিিোখো) 

৩১। জনোি টমোিোম্মদ আবু কোউছোর, উপসলিি, (পলরকল্পনো-১ িোখো) ২২৭ ৯৫৭০৬৫৯ - ০১৭১২৫৭৭২৬৩ 

৩২। টমোিোম্মদ িোমসুজ্জোমোন, উপসলিি (পলরকল্পনো-২ িোখো) 

 

২২৮ ৯৫৪০০৬৮ 
- ০১৭২১২৪১৯০৫ 

 

অচতচরি সলিি (সংগ্রি ও সরিরোি) অনুলিভোগ ( যোক্স-৯৫১৫০২৫) 

 

৩৫। জনোি খোজো আব্দুি িোন্নোন, অলতলরি সলিি, অচতচরি সলিি 

(সংগ্রি ও সরিরোি) 
২০৫ ৯৫৪০১২২ 

৯০৩৫১৮০ ০১৭১১৩৮২৩৮৪ 

৩৬। জনোি নুর টমোিোম্মদ, সাঁে-মুদ্রোক্ষলরক-কোম-কলিউেো অপোফরের 

(ব্যচিগত ক মকতম র দ চয়সে) 

অলতলরি সলিি (সংগ্রি ও সরিরোি) এর দপ্তর  

২৩৯ ৯৫৪০১২২ - ০১৯২২৫৯৭২০১ 

৩৭। ড. অলনমো রোনী নোথ, অচতচরি সচিব, সংগ্রি অচিি খ  ২০৬ ৯৫১৪২৬৭ 41030587 ০১৭১৫১৬৬৩১০ 

৩৮। িন ব হুফর জোন্নোত, উপসলিি (সরবর  -২ ি খ )  ২১৪ ৯৫৪০১৫৪ - ০১৭৫৪৬০১৯৮৩ 

৩৯। িন ব হুসর ি ন্ন ত (সরিরোি-১), উপসলিি ২১৬ ৯৫১৪৬১৬  ০১৭৫৪৬০১৯৮৩ 

৪০। জনোি টসৌফরন্দ্র নোথ সোিো, উপসলিি, সরিরোি-২    ০১৭৯০৯১০২০৭ 

৪১। িন ব মুিোম্মদ মোিবুবুর রিমোন, লসলনয়র সিকোলর সলিি 

(বিফদলিক সংগ্রি) 
২২৫ ৯৫৪০৯৩৮ ৯৮৭১১৪৩ ০১৭১৩০০৩৫০৬ 

৪২। িন ব ি রচ ন ইয় সচ ন, চসচনয়র স ক রী সচিব, অভ্যন্তরীণ 

সংগ্র  ি খ  
২১১ ৯৫৪৬৫০৪  ০১৭৯০৪৯৯৯৪২ 

৪৩। জনোি ম  স ম্ম ৎ ত  চ ন  খ ন , সিকোরী সলিি(িোফজে-২), 

িোংিোফদি লনরোপদ খোদ্য কর্তেপফক্ষর দোলয়ফে  
২৩৪ ৯৫৪০১৫৬ ৫৫১৫৮৩৮৯ ০১৭২০১২৯৩১২ 

 িন ব -----------  ২১২ ৯৫৪০১৫৬  -  

 

২২.০৮.২০২১ তোলরখ পর্ েন্ত সংফিোলিত  

 

অলতলরি-সলিি (িোফজে ও অলডে) অনুলিভোগ ( যোক্স-৯৫৪০০৮২) 

 

৪৪। ড. স ল     ত ি, অলতলরি সলিি (িোফজে ও অলডে) ২০৮ ৯৫৪৫০৪২ ৯১৩৫০৪৯ ০১৭১৫৪৯৬৮৭৪ 

৪৫। জনোি সোফজদো আিোর, ব্যলিগত কম েকতো, 

(অচতচরি সচিব [ব সিট ও অচিট] এর দপ্তর) 
২৫১ ৯৫৪৫০৪২ - ০১৬৭৫৫৫৭৩৮৮ 

৪৬। িন ব , (িোফজে ও লিসোি) ২১১ ৯৫৪৬৫০৪ - - 

৪৭। জনোি রোয়নো আিমদ, উপ-সলিি (অলডে-১) ২২৮ ৯৫৪০৮৮২ - ০১৭১১৩৯৪৯৭৯ 

৪৮।  ি. মুচনর  সুলত ন , উপসলিি (অলডে-২)  ২১২ ৯৫৪০১৫৬ - ০১৭১৫০৩৩৬৫৯   

৪৯। টমোঃ আবু সোঈদ, উপসলিি (িোফজে-১) ২৩১ ৯৫৪০৫৫৮  ০১৯১৩৭৫৮৪০০ 

৫০।  জনোি টমোিোম্মদ টসলিম টরজো, উপসলিি, অলিিখো - -  ০১৭২৬৪০৮২৫৬ 

৫১। িন ব ম  ছ োঃ মসচলন  সুলত ন , সিকোরী সলিি (অচিট-৩) ২৩৩ ৯৫৪০৪০৬ - ০১৫৫২৪৭২৫১২ 

 

 

লিসোি িোখো/লসএও/প্রিোসলনক কম েকতেো/ব্যলিগত কম েকতো  

 

ক্রলমক নোম ও পদলি ইন্োঃ অল স িোসো টমোিোইি 

৫২।  জনোি টরোনক সুল য়ো আ ছোরো রিমোন, লি  একোউন্স এন্ড 

ল ন্যোন্স অল সোর 

লি  একোউন্স এন্ড ল ন্যোন্স অল সোর এর কোর্ েোিয়, খোদ্য এিং 

দুফর্ েোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোিয়, ১৬, আব্দুি গলণ টরোড, খোদ্য 

ভিন, ঢোকো-১০০০। 

foodcafo@cga.gov.bd 

- ৯৫৬০৫৫০ - ০১৩১৮৩৮০২৭৮ 

৫৩।  জনোি টমোঃ টজলনথ আিম লময়ো 

সিকোরী লি  একোউন্স এন্ড ল ন্যোন্স অল সোর 

লি  একোউন্স এন্ড ল ন্যোন্স অল সোর এর কোর্ েোিয়, খোদ্য এিং 

দুফর্ েোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোিয়, ১৬, আব্দুি গলণ টরোড, খোদ্য 

ভিন, ঢোকো-১০০০। 

 

- ০১৬৮৩১১৩২৫৪ - - 

৫৪। জনোি টমোঃ এরিোদুি িক, লিসোিরক্ষণ কম েকতেো  ১৩০ ৯৫৪৫৭৪৪ - ০১৭১৮৬১৫২৫২ 

৫৫। জনোি টমোঃ  সন য় র ম  সসন, স ক রী লিসোিরক্ষণ কম েকতেো ১৩০ ৯৫৪৫৭৪৪  - ০১৬২৬৩১৫৮০৩ 

https://mofood.gov.bd/site/notices/836cf8f6-45a5-4986-8230-f6453f6973db/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A5%A4


(িলচত দ চয়ে) 

৫৬। িন ব স্বপ্ন  ভ্দ্র, প্রিোসলনক কম েকতেো (অভযন্তরীণ প্রিোসন-২) - - - ০১৭১৪৪৫১৯২৫  

৫৭। জনোি টিখ সোইফুল্লোি, প্রিোসলনক কম েকতেো (অভযন্তরীণ প্রিোসন-১)  ২৪০ ৯৫৪৬০০৮  - ০১৯৬১৬৬৩৫৪৩ 

৫৮। জনোি টমোঃ লগয়োসউলিন, প্রিোসলনক কম েকতেো (অলডে-২)  ২৪৭ - - ০১৭১১৯৩৮১৮৫ 

৫৯। জনোি টমোঃ মুরোদুজ্জোমোন, প্রিোসলনক কম েকতো (সরিরোি-২)  ২৪৩ - - ০১৭২৯৪৮৮৬৪৭ 

৬০। জনোি  লরদো টিগম, প্রিোসলনক কম েকতেো (অলডে-১)  - - ০১৯২৮৯৭০৮৪৮ 

৬১। জনোি টমফিরুফন্নছো খ ন, প্রিোসলনক কম েকতেো (পলরকল্পনো 

অলিিোখো) 
 - - ০১৭২৬৭১২৪৮৭ 

৬২। জনোি, টমোঃ িজলুর রিমোন, প্রিোসলনক কম েকতেো, অলডে-৩ িোখো -  - - ০১৩০১২১৩৫৬৯ 

৬৩। জনোি টমোঃ সল কুি ইসিোম, প্রিোসলনক কম েকতেো, টসিো িোখো ২৪১ - - ০১৯১৭৫৭৫৮৮০ 

৬৪। িন ব ম  োঃ মদসল য় র ম  সসন চ য় , প্রি সচনক ক মকতম , 

পত্র গ্রিণ ও টপ্ররণ িোখো 
২৪৮ - - ০১৯১১৫০৫৬৪৬ 

৬৫। জনোি প্রনয় সোিো, প্রিোসলনক কম েকতেো(সংসদ ও সমন্বয়) ২৫০ - - ০১৭২২৭৮৮৮৮৪ 

৬৬। জনোি আলমনুি ইসিোম িোজোরী, প্রিোসলনক কম েকতেো(অভ্যন্তরীণ 

সংগ্র ) 
২৪৯  - - ০১৮১৫১৬৫৩৯০ 

৬৭। টমোছোঃ নোরগীস পোরভীন, প্রিোসলনক কম েকতেো (সংস্থো প্রিোসন) ২৪৬ - - ০১৭৩১৯২৫৯১৬ 

৬৮। জনোি লদপংকর লসকদোর, প্রিোসলনক কম েকতেো(সরিরোি-১) ২৪৪ - - ০১৯২৬৭৭০২৫৫ 

৬৯। জনোি টমোঃ মলতউর রিমোন, প্রিোসলনক কম েকতেো(বিফদলিক 

সংগ্রি) 
২৪৫ - - ০১৯১০৫২৬০৫৮ 

৭০। টমোছোঃ লজনোত জোিোন টিৌধুরী, প্রিোসলনক কম েকতেো, সরিরোি-১ 

িোখো 
২৩১ - - ০১৮৬৯৫০২৬৯১ 

৭১। জনোি এস. এম. তোলরকুি ইসিোম, প্রিোসলনক কম েকতেো, আইন 

ি খ  
- - - ০১৭৩৪৩০৭০১০ 

৭২। জনোি উত্তম িন্দ্র দোস, প্রিোসলনক কম েকতেো - - - ০১৫৩৩০৩০৫৯৯ 

৭৩। জনোি টমোিোম্মদ িোিোদোত টিোফসন, প্রিোসলনক কম েকতেো - - - ০১৭১৪৫৫৬৪৮২ 

 খোদ্য মন্ত্রণোিফয়র সভোকক্ষ ২৫২    

 খোদ্য মন্ত্রণোিফয়র লমলন সভোকক্ষ ২৫৩    

 

খোদ্য পলরকল্পনো ও পলরিোরণ ইউলনে (এ লপএমইউ)  যোক্সঃ ৯৫৭৪৩৪০ 

ক্রলমক নোম ও পদলি ইন্োঃ অল স িোসো টমোিোইি 

৭৪। জনোি, টমোঃ িিীদুজ্জোমোন  োরুকী, মিোপলরিোিক (অলতলরি 

সলিি)  

dgfpmu@mofood.gov.bd   
- 

৪১০৫০১৪২  ০১৭১১৯৫৫৬৭২ 

৭৫। জনোি টমোঃ টসলিম আখতোর (যুগ্ম সলিি), গফিষণো পলরিোিক - ৪১০৫০১৪৩ ৪৭১১৮৭৭      ০১৭৪৯৩০৬০৮০ 

৭৬। জনোি টমোঃ িোলজকুি ইসিোম, গফিষণো পলরিোিক - ৯৫৭৪১০১ ৯১১৮৬২২ ০১৭৩২৯৫০৯৬০ 

৭৭। জনোি ল ফরোজ আি মোিমুদ, গফিষণো পলরিোিক  - ৯৫৭৪১০২ - ০১৭২০৩৪৩৮৬২ 

৭৮। জনোি টমোঃ মোিবুবুর রিমোন, গফিষণো পলরিোিক - ৯৫৫৬০৩৩ - ০১৭১৫২৮১৬৮০ 

৭৯। জনোি টমোস্ত ো  োরুক আি িোন্নো, সিফর্োগী গফিষণো পলরিোিক  - ৯৫৫৬০৩২ - ০১৭১৬০৮০৭৫৯ 

৮০। জনোি আবুি িোফসম, স স  গী গসবষণ  পচরি লক - ৪১০৫০১৪৬ - ০১৯১৫৬৮৩৬৭১ 

৮১। আিীমো নুসরোত জোিোন, স স  গী গসবষণ  পচরি লক - ৯৫৫০৬৩২ - ০১৭১৬৯৮০০৫০ 

৮২। জনোি টমোঃ ইসমোইি লময়ো, সিফর্োগী গফিষণো পলরিোিক    - ৯৫৭৫৬৬৬ - ০১৭১১২৬২৭৫৬ 

৮৩। িন ব টমোঃ মলিনুর ইসিোম, সিফর্োগী গফিষণো পলরিোিক    - ৯৫৫৬০৩৩ - ০১৭১৪৯৬৭৬৪৫ 

৮৪। িন ব লমজোনুর রিমোন, সিফর্োগী গফিষণো পলরিোিক    - ৪১০৫০১৪৭ - ০১৭৩১৫১০৩১৯ 

৮৫। জনোি টমোঃ টমফিদী িোসোন টসোিোগ, গফিষণো কম েকতেো 

mehedi.hasan@muchbd.org 

- - - 
০১৭২১৭৩০০৪৫ 

৮৬।  জনোি লিফল্লোি টভৌলমক, গফিষণো কম েকতেো 

hillul.bhowmik@muchbd.org 

- - - 
০১৭৩৪৮৬৮৩০২ 

৮৭। জনোি রোলজয়ো সুিতোনো, গফিষণো কম েকতেো 

razia.sultana@muchbd.org 

- - - 
০১৭৪৭১৬৫১৫০ 

৮৮। জনোি  োফতমো তুজ র্োিরো, গফিষণো কম েকতেো 

fatimatujjahra@gmail.com 

- - - 
০১৩০০৭৭৫৯১৯ 

৮৯। জনোি প্রফসনলজৎ লসকদোর, গফিষণো কম েকতেো    ০১৮১৩৭২৭৪৩২ 

৯০। জনোি িীমোন টসন, গফিষণো কম েকতেো    ০১৮১২৫২০৭৮৮ 

৯১ িলিদুল্লোি, ডকুফমফন্িন অল সোর    ০১৯২২০৫০৩৭৯ 

 

mailto:dgfpmu@mofood.gov.bd


খোদ্য অলিদফপ্তরর প্রকল্প পলরিোিকগণ 

ক্রলমক  নোম ও পদলিনোম ও পদলি  অল সঅল স  িোিোসোসো  টমোটমোিোিোইিইি  নংনং  

১। Mr. Md. Rezaul Karim Sheikh,  

Project Director  

Modern Food Storage Facilities 

Project 

(e-mail: rezaul11965@yahoo.com) 

Website: www.mfsp.gov.bd   
 

02-58314322,  

02-58314321 
- 01912339300 

২। ………………….. প্রকল্প পলরিোিক  

১.০৫ লক্ষ ম োঃটন ি রণ ক্ষ ত র গুদ   চন ম ণ প্রকল্প 
৯৫৮৬৮০০ - - 

৩। জনোি এ, টক, এম, নুরুি আ সোর, ন্যোিনোি েীম লিডোর,  

Institutionalization of food safety in 

Bangladesh for safer food project, 

FAO 

- - 

০১৭৬০৬৬০৪২২ 

৪। জনোি টমোঃ হুমোয়ুন কিীর, প্রকল্প পলরিোিক (যুগ্মসলিি),  

সোরোফদফি পুরোতন খোদ্য গুদোম ও আনুষলিক সুলিিোলদর 

টমরোমত এিং নতুন অিকোঠোফমো লনম েোণ প্রকল্প 

৯৫৪৯০৩০ ৯৫৭০১০৯ 

 

০১৭১৬৭৯৭৯১৭ 

 

লসলসলডআর /আঞ্চলিক খোদ্য লনয়ন্ত্রক(আখোলন) 

 

ক্রলমক  নোম ও পনোম ও পদলিদলি  অল অল সস   যো যোক্সক্স  টমোিোটমোিোইইি নংি নং  

১। জনোি তপন কুমোর দোস, আখোলন, ঢোকো 7452983 - ০১৮১৯৩৬৬৬৪৭ 

২। িন ব টমোঃ জলিরুি ইসিোম খোন, আখোলন, িট্টগ্রোম ০৩১-৬১৩১১২/৬৩৭০৫৩ ০৩১-৬৩৬৭৩৪ ০১৭১৫২১৯৮৬৩ 

৩। জনোি লজ.এম. োরুক টিোফসন পোেওয়োরী, আখোলন, 

রোজিোিী 
০৭২১-৭৭২৬৫৬ ০৭২১-৭৭০১৬৪ ০১৭৩১৬৪৪৫০০ 

৪। জনোি টমোঃ জোিোিীর আিম, আখোলন, িলরিোি ০৪৩১-৬১০১২ 

০৪৩১-৬১০১৩ 
০৪৩১-৬১০০৫ ০১৭১২৫৫১৬৯১ 

৫। জনোি টমোঃ মোিবুবুর রিমোন, আখোলন, খুিনো ০৪১-৭৬২৩৯৮/৭৬২৩৯৪ ০৪১-৭৬০৯০৩ ০১৭১৫৭৭২৯৪৮ 

৬। জনোি টমোঃ মোঈন উলিন, আখোলন, লসফিে ০৮২১-৮৪০৮৩৬ ০৮২১-৮৪০৮৩৮ ০১৭২০১৩৩৭০৪ 

৭। জনোি টমোঃ আব্দুস সোিোম 

আঞ্চলিক খোদ্য লনয়ন্ত্রক, রংপুর 

www.food.rangpurdiv.gov.bd  

০৫২১-৫২১৪০ ০৫২১-৬১৬৭৯ ০১৭১১৩৭৪৬৭৪ 

৮। জনোি এম এ আিোদ খন্দকোর, টজিো খোদ্য লনয়ন্ত্রক, ঢোকো ৭৪৫২৯১৪ ৭৪৫২৮১২ ০১৭১৮০৯৪৫৯৬ 

৯। জনোি টমোঃ জলিরুি ইসিোম,লসএমএস, িট্টগ্রোম ০৩১-৭১৩৫৯৯ ০৩১-৭২৬২৩৮ ০১৯১৫৯৪৭৫৪৫ 

১০। জনোি টমোঃ কোমোি টিোফসন, লসএমএস, খুিনো ০৪১-২৮৫০৭১৪ ০৪১-২৮৫০৭১১   

২২.০৮.২০২১ তোলরখ পর্ েন্ত সংফিোলিত 
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কম �কত�াবৃে�র তািলকা (�জ��তার �মানুসাের নয় )

মহাপিরচালেকর দ�র

১

নাম জনাব �শখ মু�জবর
রহমান

পদবী মহাপিরচালক
অিফস খাদ� অিধদ�র, ঢাকা।
ইেমইল dg@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২২২৩৩৫৪৮৩৪
ই�ারকম ১০৬
�মাবাইল ০১৭১৫-২২১৪৯৪
ফা� +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭

২

নাম জনাব �মাঃ হা�ন-আর-
রশীদ

পদবী মহাপিরচালক এর একা�
সিচব

অিফস মহাপিরচালক এর দ�র,
খাদ� অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৪
ই�ারকম ১০৫
�মাবাইল ০১৮১৯-৪৩৪৯০৮

অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র

১

নাম জনাব �মাঃ আবদুল
আ�জজ �মা�া

পদবী অিতির� মহাপিরচালক
(চলিত দািয়�)

অিফস খাদ� অিধদ�র, ঢাকা
ইেমইল adg@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০০৯২
ই�ারকম ১১১

২

নাম জনাব জেুয়ল িময়া

পদবী অিত:মহাপিরচালেকর
ব���গত সহকাির

অিফস অিত:মহাপিরচালক দ�র,
খাদ� অিধদ�র, ঢাকা

ইেমইল

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২২২৩৩৮১৮৭১
�মাবাইল ০১৯২৪-২১১৫৪৭

আইন উপেদ�ার দ�র

১ নাম জনাব ম�জ�না আ�ার
পদবী আইন উপেদ�া

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৮

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dg@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02223354834&hometel=&cell=01715-221494
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=+88-02-9556064&hometel=&cell=01819-434908
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=adg@dgfood.gov.bd&worktel=41050092&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=+88-02223381871&hometel=&cell=01924-211547
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=legalad@dgfood.gov.bd&worktel=88-02-9556068&hometel=&cell=+880%2017%203571%209232
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অিফস খাদ� অিধদ�র, ঢাকা
ইেমইল legalad@dgfood.gov.bd

ই�ারকম ১১৯

�মাবাইল +৮৮০ ১৭ ৩৫৭১
৯২৩২

ফা� +৮৮০-২-৯৫৫৬০৬৭

�শাসন িবভাগ

১

নাম জনাব আ��ুাহ আল মামুন
পদবী পিরচালক

অিফস �শাসন িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল dadm@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৮৬২১৩
ই�ারকম ১০৭
ফা� ২২৩৩৫৫০৯৩

২

নাম জনাব �মাঃ আশরাফুল
আলম

পদবী অিতির� পিরচালক
(চ:দা:)

অিফস �শাসন িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল adl.adm@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০৭২৭
ই�ারকম ১১৩
ফা� ০২-৯৫৫৮৮৯১

৩

নাম জনাব মামুন আল �মােশ �দ
�চৗধুরী

পদবী উপ-পিরচালক (সং�াপন)

অিফস �শাসন িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল dd.est@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০৭২৩
ই�ারকম ১১০
�মাবাইল ০১৭১৬-৩৪২১২৯

৪

নাম মাহমুদা আ�ার �মৗসুমী

পদবী উপ-পিরচালক (িপিপ�ট
শাখা)

অিফস �শাসন িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল dd.ppt@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০১৬৯
ই�ারকম ১১৪
�মাবাইল ০১৭৫৫-৯৫৫১৯১

৫

নাম �মাঃ হাসান আল নাঈম

পদবী উপ-পিরচালক (ভার�া�)
তদ� ও মামলা শাখা

অিফস �শাসন িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল dd.enp@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০০৯৩
ই�ারকম ১০৮
�মাবাইল ০১৭১৭-৬০২৩১৭

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dadm@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9586213&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=adl.adm@dgfood.gov.bd&worktel=41050727&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.est@dgfood.gov.bd&worktel=41050723&hometel=&cell=01716-342129
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.ppt@dgfood.gov.bd&worktel=41050169&hometel=&cell=01755-955191
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.enp@dgfood.gov.bd&worktel=41050093&hometel=&cell=01717-602317
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পিরদশ �ন, উ�য়ন ও কািরগরী �সবা িবভাগ

১

নাম জনাব এফ এম িমজানুর
রহমান

পদবী পিরচালক

অিফস
পিরদশ �ন, উ�য়ন ও
কািরগরী �সবা িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল didts@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৯৯৮৮
ই�ারকম ১৫০
�মাবাইল ০১৭১২৭৫৩৪১১
ফা� +৮৮-০২-

২

নাম মু: রিকবুল হাসান
পদবী অিতঃ পিরচালক

অিফস
পিরদশ �ন, উ�য়ন ও
কািরগরী �সবা িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল adl.idts@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৬৩২৩
ই�ারকম ১৩৯
ক� ন�র ৪০৩
�মাবাইল ০১৭১৭০৬৮১৪৭

৩

নাম জনাব জিসম উ��ন
পদবী উপ-পিরচালক (উ�য়ন)

অিফস
পিরদশ �ন, উ�য়ন ও
কািরগরী �সবা িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল dd.dev@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৬১৯৫
ই�ারকম ১৪৪
�মাবাইল ০১৭১৪-৩৩০৭০০

৪

নাম জনাব �মা: আিমনুল
ইসলাম

পদবী উপ-পিরচালক (পিরদশ �ন ও
িনয়�ণ)

অিফস
পিরদশ �ন, উ�য়ন ও
কািরগরী �সবা িবভাগ খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল

Download Vcard

৫

নাম
পদবী সহকারী পিরচালক (উ�য়ন)

অিফস
পিরদশ �ন, উ�য়ন ও
কািরগরী �সবা িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল ad.idts@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৬০৭১
ই�ারকম ১৪০

৬
নাম জনাব �মাঃ িমজানুর

রহমান �দওয়ান
Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫০৩৩৯

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=didts@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9559988&hometel=&cell=01712753411
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=adl.idts@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9556323&hometel=&cell=01717068147
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.dev@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9556195&hometel=&cell=01714-330700
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=ad.idts@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9556071&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=chemist@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9550339&hometel=&cell=01718-517936
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পদবী রসায়নিবদ

অিফস
পিরদশ �ন, উ�য়ন ও
কািরগরী �সবা িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল chemist@dgfood.gov.bd

ই�ারকম ১৪৭
�মাবাইল ০১৭১৮-৫১৭৯৩৬

৭

নাম জনাব �মাঃ মু�জবুর রহমান
খান

পদবী আ�িলক র�ণােব�ণ
কম �কত�া (আরএমও)

অিফস
পিরদশ �ন, উ�য়ন ও
কািরগরী �সবা িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল

Download Vcard
�মাবাইল ০১৫৩-৯৮৮৮২৭

সং�হ িবভাগ

১

নাম জনাব �মাঃ রায়হানুল
কবীর

পদবী পিরচালক (চিলত দািয়�)

অিফস সং�হ িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল dproc@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০১৭৮
�মাবাইল ০১৭২০-১২৪৭৫৪

২

নাম জনাব �মাঃ মিন��ামান
পদবী অিতির� পিরচালক

অিফস সং�হ িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল adl.proc@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০১৭৭
ই�ারকম ১৪৬
�মাবাইল ০১৭৪৪৮৮৫৫৫৫

৩

নাম জনাব সাইফুল কািবর খান
পদবী উপ-পিরচালক (ই,িপ)

অিফস সং�হ িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল dd.ep@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৮১৬৬
ই�ারকম ১৪৫
�মাবাইল ০১৯১৪-২১৮২০৫

৪
নাম জনাব �মাঃ হা�ন-অর-

রিশদ

পদবী উপ-পিরচালক, অভ��রীণ
সং�হ, (ভার�া�)

অিফস সং�হ িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৬১৯৭
ই�ারকম ১৪৩
�মাবাইল ০১৬১৪-৭১৮৮১৭

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=&hometel=&cell=0153-988827
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dproc@dgfood.gov.bd&worktel=41050178&hometel=&cell=01720-124754
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=adl.proc@dgfood.gov.bd&worktel=41050177&hometel=&cell=01744885555
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.ep@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9558166&hometel=&cell=01914-218205
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.ip@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9556197&hometel=&cell=01614-718817
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ইেমইল dd.ip@dgfood.gov.bd

চলাচল, সংর�ণ ও সাইেলা িবভাগ

১

নাম ড. এস এম মুহিসন
পদবী পিরচালক

অিফস
চলাচল সংর�ণ ও সাইেলা
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল dmss@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯৬
ই�ারকম ১২৪
ফা� +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯৪

২

নাম জনাব �রজা �মাহা�দ
মহিসন

পদবী অিতির� পিরচালক

অিফস
চলাচল, সংর�ণ ও সাইেলা
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল adl.move@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯০
ই�ারকম ১২৫

৩

নাম জনাব �মাঃ না�জম উ�ীন

পদবী অিতঃ পিরচালক (সংর�ণ
ও সাইেলা)

অিফস
চলাচল, সংর�ণ ও সাইেলা
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল adl.silo@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৬৬৭৮
ই�ারকম ১৩৩

৪

নাম জনাব �মা: িরয়াজলু আলম

পদবী উপ-পিরচালক (সাইেলা
শাখা)

অিফস
চলাচল সংর�ণ ও সাইেলা
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল dd.silo@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮০২৪১০৫০৬৯২
ই�ারকম ১৬৭
ক� ন�র ৩২১
�মাবাইল ০১৭২০৯১৩৮৪৫

৫

নাম জনাব
পদবী উপ-পিরচালক (সংর�ণ)

অিফস
চলাচল, সংর�ণ ও সাইেলা
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল dd.store@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯৮
ই�ারকম ১৩০

৬ নাম জনাব Download Vcard

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dmss@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-41050696&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=adl.move@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-41050690&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=adl.silo@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9556678&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.silo@dgfood.gov.bd&worktel=+880241050692&hometel=&cell=%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%AF%E0%A7%A7%E0%A7%A9%E0%A7%AE%E0%A7%AA%E0%A7%AB
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.store@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-41050698&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.mt@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-41050691&hometel=&cell=
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পদবী উপ-পিরচালক (যান শাখা)

অিফস
চলাচল, সংর�ণ ও সাইেলা
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল dd.mt@dgfood.gov.bd

�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯১

৭

নাম জনাব �মাঃ ফজেল রা�ী
হায়দার

পদবী উপ-পিরচালক (জাহাজ ও
�নৗ শাখা)

অিফস
চলাচল, সংর�ণ ও সাইেলা
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল dd.ship@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৪১০৫০১৬৮

৮

নাম জনাব �মাঃ ফজেল রা�ী
হায়দার

পদবী
উপ-পিরচালক (চলাচল,
পিরক�না, �রল ও সড়ক
শাখা)

অিফস
চলাচল সংর�ণ ও সাইেলা
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল ................@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯৫

৯

নাম আিসফ রায়হান
পদবী সহকারী পিরচালক (যান)

অিফস
খাদ� িবভাগীয় �ক�ীয়
ওয়াক�শপ, সােয়দাবাদ,
ঢাকা

ইেমইল raihan.buet.038@gmail.com

Download Vcard
�মাবাইল ০১৭২২৯৫২৪০৭

১০

নাম �মাঃ সাইফুল ইসলাম

পদবী সহকারী পিরচালক
(সাইেলা)

অিফস
চলাচল,সংর�ণ ও সাইেলা
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা

ইেমইল saiful09me@gmail.com

Download Vcard
�মাবাইল ০১৭৩৭-৯৪৪৭৩৬

িহসাব ও অথ � িবভাগ

১ নাম জনাব �মাঃ মাহমুদ হাসান Download Vcard

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.ship@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-41050168&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=................@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-41050695&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=raihan.buet.038@gmail.com&worktel=&hometel=&cell=01722952407
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=saiful09me@gmail.com&worktel=&hometel=&cell=%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A9%E0%A7%AD-%E0%A7%AF%E0%A7%AA%E0%A7%AA%E0%A7%AD%E0%A7%A9%E0%A7%AC
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=daf@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9556306%20&hometel=&cell=
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পদবী পিরচালক

অিফস িহসাব ও অথ � িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল daf@dgfood.gov.bd

�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৬৩০৬
ই�ারকম ১৩৪
ফা� +৮৮-০২-৯৫৬৪৪৪৪

২

নাম জনাব
পদবী উপপিরচালক

অিফস িহসাব ও অথ � িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল dd.ddo@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৭২৩৪
ই�ারকম ১৩৫

৩

নাম
পদবী উপপিরচালক

অিফস িহসাব ও অথ � িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৭২৩৪
ই�ারকম ১৩৫

সরবরাহ, ব�ন ও িবপণন িবভাগ

১

নাম জনাব �মাঃ
আিনসু�ামান

পদবী পিরচালক

অিফস সবিব িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র

ইেমইল dsdm@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৪১০৫০০৯১
ই�ারকম ১১৫
�মাবাইল ০১৭১৫-১২২৭২১
ফা� +৮৮-০২-৯৫৮৫০৯০

২

নাম জনাব �মা: আিফফ-আল-
মাহমুদ ভঁূঞা

পদবী উপ-পিরচালক

অিফস
সরবরাহ, ব�ন ও িবপণন
িবভাগ, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল dd.supply@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০০৯১
ই�ারকম ১১৭
�মাবাইল ০১৭৫৪-৩৩৬৬৩৬

�িশ�ণ িবভাগ

১ নাম জনাব আমজাদ �হােসন
পদবী পিরচালক
অিফস �িশ�ণ িবভাগ, খাদ�

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৬৭২৫৪
ই�ারকম ১৫১

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.ddo@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9557234&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=+88-02-9557234&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dsdm@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-41050091&hometel=&cell=01715-122721
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.supply@dgfood.gov.bd&worktel=41050091&hometel=&cell=01754-336636
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dtrng@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9567254&hometel=&cell=01718957839
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অিধদ�র, ঢাকা
ইেমইল dtrng@dgfood.gov.bd

�মাবাইল ০১৭১৮৯৫৭৮৩৯
ফা� +৮৮-০২-৯৫৫৬১৯৮

২

নাম
পদবী িসিনয়র ই��া�র

অিফস
�িশ�ণ িবভাগ,
খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল

Download Vcard

৩

নাম জনাব �মাঃ নু��ামান
পদবী ই��া�র

অিফস �িশ�ণ িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা

ইেমইল

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৬১৯৮
ই�ারকম ১৫২
�মাবাইল ০১৬৭৮-০৩৪০৭৪

৪

নাম
পদবী ই��া�র

অিফস �িশ�ণ িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা

ইেমইল

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫৬১৯৮

৫

নাম জনাব অ�নাং� দাস
পদবী ��িনং অিফসার

অিফস �িশ�ণ িবভাগ, খাদ�
অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল

Download Vcard
�মাবাইল ০১৭৫০-০৫৩৫৫৭

৬

নাম জনাব
পদবী ��িনং অিফসার

অিফস
�িশ�ণ িবভাগ,
খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল

Download Vcard

এমআইএসএ�এম িবভাগ

১ নাম জনাব �মা: �সিলমুল আজম
পদবী অিতির� পিরচালক

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০৬৯৯

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=+88-02-9556198&hometel=&cell=01678-034074
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=+88-02-9556198&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=&hometel=&cell=01750-053557
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=adl.mism@dgfood.gov.bd&worktel=41050699&hometel=&cell=01711191815
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অিফস এমআইএসএ�এম িবভাগ,
খাদ� অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল adl.mism@dgfood.gov.bd

ই�ারকম ১১৩
�মাবাইল ০১৭১১১৯১৮১৫

২

নাম
পদবী উপ-পিরচালক

অিফস এমআইএসএ�এম িবভাগ,
খাদ� অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল dd.mism@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০৬৭৯
ই�ারকম ১১২

৩

নাম জনাব িশরীন আ�ার
পদবী সহকারী উপপিরচালক

অিফস এমআইএসএ�এম িবভাগ,
খাদ� অিধদ�র, ঢাকা

ইেমইল Shirinakter1976@gmail.com

Download Vcard
�ফান (অিফস) ৪১০৫০৬৮৯

৪

নাম জনাব �মাঃ ওবায়দুর রহমান
পদবী খাদ� পিরদশ �ক

অিফস এমআইএসএ�এম িবভাগ,
খাদ� অিধদ�র, ঢাকা

ইেমইল obaidur.dgf@gmail.com

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮ ০২ ৯৫৫০২১৩

অভ��রীণ িনরী�া িবভাগ

১

নাম জনাব �মা: জামাল �হােসন
পদবী অিতির� পিরচালক

অিফস অভ��রীণ িনরী�া িবভাগ,
খাদ� অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল adl.ia@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৯৫৫০৩১০
ই�ারকম ১২৩
�মাবাইল ০১৭১১৭৩৩৫৯৯
ফা� +৮৮-০২-৯৫৫৮৮৯১

২

নাম
পদবী

অিফস অভ��রীণ িনরী�া িবভাগ,
খাদ� অিধদ�র, ঢাকা।

ইেমইল

Download Vcard
ই�ারকম ১২১

ক��উটার �নটওয়াক� ইউিনট

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=dd.mism@dgfood.gov.bd&worktel=41050679&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=Shirinakter1976@gmail.com&worktel=41050689&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=obaidur.dgf@gmail.com&worktel=+%E0%A7%AE%E0%A7%AE%20%E0%A7%A6%E0%A7%A8%20%E0%A7%AF%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A7%E0%A7%A9%20&hometel=&cell=
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=adl.ia@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-9550310&hometel=&cell=01711733599
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=&worktel=&hometel=&cell=
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১ নাম জনাব মঞ্জরু আলম
পদবী িসে�ম এনািল�

অিফস
ক��উটার �নটওয়াক�
ইউিনট, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা।

ইেমইল sys@dgfood.gov.bd

Download Vcard
�ফান (অিফস) +৮৮-০২-৪৭১১০৬৯৮
ই�ারকম ১২০
ক� ন�র ২১৭
�মাবাইল ০১৯৩৭৮৩৯৯৫৫

২

নাম এ. �ক. এম. আ�রু রহমান-
আন-নাসীর

পদবী উপেজলা খাদ� িনয়�ক

অিফস
ক��উটার �নটওয়াক�
ইউিনট, খাদ� অিধদ�র,
ঢাকা

ইেমইল nasir37ucf@gmail.com

Download Vcard
ক� ন�র ২২৫

http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=sys@dgfood.gov.bd&worktel=+88-02-47110698&hometel=&cell=01937839955
http://www.dgfood.gov.bd/site/view/vcard?name=&office=&email=nasir37ucf@gmail.com&worktel=&hometel=&cell=
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কম �কত�াগেণর তািলকা ছিব সহ

কম �কত�াবৃ�

�িমক
নং নাম পদিব দ�র �ফান (দ�র) �ফান (বাসা) �মাবাইল ফ�া� ই-�মইল

১ �মা: আ�লু
কাইউম সরকার �চয়ারম�ান

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

৮৮০২-৫৫১৩৮০০০ chairman@bfsa.gov.bd

২ �মাঃ �রজাউল
কিরম সদস�

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

৮৮০২-৫৫১৩৮০০২ ০১৭২৬৮৯৯০৮৯ rejaul8283@gmail.com

৩ শাহনওয়াজ
িদল�বা খান সদস�

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

০২-৫৫১৩৮০০১ ০২-৫৫০৯২৩৭৮ ০১৭১১৯৩১৯৯৩ dilruba1993@yahoo.com

৪
মঞ্জরু
�মােশ �দ
আহেমদ

সদস�
বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

+৮৮০২৫৫১৩৮০০৩ +৮৮০১৫৫২৬৩৬৭১৫ monzur_29@yahoo.com

৫
�েফসর ড.
�মাঃ আ�লু
আলীম

সদস�
বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

৮৮০২-৫৫১৩৮০০৪ ০১৭৩২২৫২২২৯ maalim07@yahoo.com

৬ আ�নু নােসর
খান সিচব

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

৮৮০২-৫৫১৩৮৬০০ ০১৭৫৫৫৯৪৯৯৪ secretary@bfsa.gov.bd

৭ আব ুসাইদ �মাঃ
�নামান পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

+৮৮০২-৫৫১৩৮৬০৪ ০১৫৫৮৫৫৮০২৯ dir_fss@bfsa.gov.bd

৮ মুহ�দ নূের
আলম িস��কী পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

৮৮০২-৫৫১৩৮৬০৭ ০১৭১৮০৬২২২৫ mnurealamsiddique@gmail.com

১০ ডঃ সহেদব চ�
সাহা পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

+৮৮০২-৫৫১৩৮৬০৫ +৮৮০১৭১৭৮৩৫২৬৭ scsaha1965@gmail.com

১১ ড. �মাহা�দ
মুসিলম পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

৫৫১৩৮৬০৮ ০২৫৮১৫১৭৬৬ ০১৭৩১৫২৯৯৯৯ directorlabbfsa@gmail.com

১২ আবদুর রহমান পিরচালক
বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

০১৭১০৮৮৫১৩৪ abdurr657@gmail.com

১৫ নূর-ই-খাজা
আলািমন উপ - সিচব

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

০১৭৭১৫৭২৭৮৭ nalamin119@gmail.com

১৭
�মাঃ কাওছা�ল
ইসলাম
িসকদার

উপ - সিচব
বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

০১৭৯০১৭৭৯৪৫ Kawserul1173@gmail.com

১৮ িব. এম. মিশউর
রহমান উপপিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

০১৭১৯-০৪০৪০৪ noaimbau@gmail.com

১৯ �রাজী আকতার উপপিরচালক
বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

০১৭১৮৮১২৫৪৪ dd.adm.finance.bfsa@gmail.com

২০ �হাসেন আরা
পিপ উপপিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

০১৮৩০০৫৭৫৭৫ hosnearapopy30@gmail.com

২১ শাহ ্�মাঃ সজীব এ��িকউ�টভ
ম�া�জে�ট

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

০১৭২৮-২৮৯৫২৩ smsajib203@gmail.com

২২ ওয়ািহদু�ামান এ��িকউ�টভ
ম�া�জে�ট

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�

০১৭১৭৩৬৭২৭৯ wahidujjaman124@gmail.com

৩৩ অিভ�প সাহা
�চয়ারম�ান
মেহাদেয়র
একা� সিচব

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৮১১৬৫৪১১৭ ps2chairman.bfsa@gmail.com
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৩৪ আসিফহা
তারা�ুম

সহকারী
পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৫৩৩৩৫০০৩১ asfihatarannum@gmail.com

৩৫ �জিবদাস রায় সহকারী
পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭১০৪৮৮৬৪৮ royjb007@gmail.com

৩৬ আসমা উল
�হাসনা

সহকারী
পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭১৮৮২১৮৩১ ashma.ad.bfsa@gmail.com

৩৭ িদপু �পা�ার সহকারী
পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৬২৮৭৬৭২৯৮ dipu1120@gmail.com

৩৮ জা�ািত ময়না সহকারী
পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৫২১১০৪৪৯৮ jannatymayna@gmail.com

৩৯ তানজীম
আহা�দ

সহকারী
পিরচালক

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৬৭২৬২৮২৭১ tanzim.bfsa@gmail.com

৪০ আবুল হাসনাত জনসংেযাগ
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭১৮২৭৫৭৮৫ hasnathero1993@gmail.com

৪২ ফিরদ �মা�া িহসাবর�ণ
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৬৮৩৮০৮৯৮২ mhfarid115@gmail.com

৪৩
�শখ �মাঃ
�ফরেদৗস
আরাফাত

আইন
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৭৭৫৯৯৬৮৬ lawofficerbfsa@gmail.com

৪৪ এস.এম.
নু��ামান

পিরসংখ�ান
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৫৮০১৩৮৬৩ shuvoiu112017@gmail.com

৪৫ �মাঃ ফারহানুল
আলম খাদ� িবে�ষক �ধান কায �ালয়,

ঢাকা ০১৭৬৫৪০৪৩৩০ farhanul.alam2@gmail.com

৪৬ �মাঃ আ�লু
হা�ান

মিনটিরং
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৩০৫০২৬৪৬৬ hannan.hstu@gmail.com

৪৭
ইসফাক
ওয়ােহদ িবন
রিহম

মিনটিরং
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৬৭১৮১৮৬০০ isfaq.bfsa@gmail.com

৪৮ �মাঃ আসলাম
উ��ন

মিনটিরং
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৩৮২৭০৬১৯ aslambfsa@gmail.com

৪৯ �মাঃ আিমনুল
ইসলাম

মিনটিরং
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৮৮৯৬৬৯৮৪৪ sumonju0201@gmail.com

৫১
�মাহা�দ
ইমরান �হােসন
�মা�া

মিনটিরং
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৭৬০৬২৭৯৮ imranimtihantm@gmail.com
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৫২
�মাসাঃ
নাজনীন
আ�ার

�ব�ািনক
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৭০৯৬৫৩১৪ najnin.anft@gmail.com

৫৩
আহমদ
সালমান
িসরাজী

�ব�ািনক
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৫৮২৩৯৮৫৮ asirajeee@gmail.com

৫৪ সুেমন
মজমুদার

�ব�ািনক
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৫১৮৩৭৫৪৬০ sumen.bfsa@gmail.com

৫৫ �মাঃ শওকত
�হােসন

�ব�ািনক
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৮২৯৬৪৭২২৩ showkat.bfsa@gmail.com

৫৭ ফািরয়া আজাদ �ব�ািনক
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৬৩৪১৩৯১০১ faria.infsdu@gmail.com

৫৮ শাওিরন ইসলাম �ব�ািনক
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৪৯৯৪৭৯৭৯ shaorinislam2010@gmail.com

৫৯ �সৗরভ কুমার
িসংহ

�ব�ািনক
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৬৭৬৩৯৭২৬৬ souravsingha1917@gmail.com

৬০ আ��ুাহ ্
�জাবােয়র

�ব�ািনক
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৮৬৮৮৬৭৭০ jubair.bfsa@gmail.com

৬৩ এস. এম. িশপন গেবষণা
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

+৮৮০১৭৩৪০৫২৭৩৭ smshipon032@gmail.com

৬৪ �মা:তাইফ
আলী

গেবষণা
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৩৮২৪৪২২৪ ntaifali@gmail.com

৬৫ মু. আিরফুল
হাসান

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
কুিম�া

০১৫২১৫২৮৬৫৭ ariful_hasan111@yahoo.com

৬৬ �� দাশ িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
রাংগামা�ট

০১৬৭৫৯৯৭১০৬ shuvrocvasu@gmail.com

৬৭ তান�জনা
আফিরন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
গাজীপুর

০১৮৪৫৬৯১২১১ tanjinatanima.cox@gmail.com

৬৮ �গৗতম কুমার
সাহা

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
লালমিনরহাট

০১৭৪৪৫৮৯১৩৭ gowtom.ks16@gmail.com

৬৯ ফােতমা ত� জ
�জাহরা লাবিন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, ঢাকা
�মে�াপিলটান

+৮৮০১৭৭৪৮৭১৫০৩ laboni.ttww@gmail.com

৭১ ত�য় �দবনাথ িনরাপদ খাদ �
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৮৫-৬৯৯৩৭৪ tanmoydebnath1971@gmail.com
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৭২ শািকল
আহে�দ

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
যেশার

০১৬১৬-১৯০৭৯৮ shakil.bfsa@gmail.com

৭৩ শািকল
আহে�দ

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
নড়াইল
(অিতির�
দািয়�)

০১৬১৬-১৯০৭৯৮ shakil.bfsa@gmail.com

৭৫ সুরাইয়া সাইদুন
নাহার

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, খুলনা

০১৭৭৭৯৮৪৫৬৯ swapnasuraiya07@gmail.com

৭৬
�সয়দ
সারফরাজ
�হােসন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
িসেলট

+৮৮০১৭২৩০৭৯৯৩২ sarfaraj.bfsa@gmail.com

৭৭ �মাঃ আ��ুাহ
আল মামুন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
বােগরহাট

১৭৬৫৫৭৪৩৪৪ shahadatrony54@gmail.com

৭৮ �মাঃ �লাকমান
�হােসন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
গাইবা�া

০১৭২৩৬৫৫২১৪ lokman.bfsa@gmail.com

৭৯ �মাঃ �লাকমান
�হােসন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
জয়পুরহাট
(অিতির�
দািয়�)

০১৭২৩৬৫৫২১৪ lokman.bfsa@gmail.com

৮১
ফারজানা
ইয়াসিমন
�সািনয়া

িনরাপদ খাদ�
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
নারায়ণগ�

০১৭৬৮৬২৭৯৫১ mfarzana111@gmail.com

৮২ হািববুর রহমান িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
হিবগ�

০১৯৪০৪৯২০৬০ habibur.ftns09@gmail.com

৮৩ �সৗরভ রায় িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�-
�নায়াখালী

০১৭১০৫২৩৮০৫ souravroy.sandwip@gmail.com

৮৪
সুরাইয়া
আকতার
�মৗসুমী

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
িসরাজগ�

০১৭৬৬-০৪৮৯৫৯ aktermoushumibau@gmail.com

৮৫ �মাঃ নূর-ই-
আলম �সাহাগ

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
�ন�েকানা

০১৬২৯০৭৯৮৩৭ nurealam.sohag64@gmail.com

৮৬ আ�া আন
িসনা

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
নওগা

০১৬৮০২২২৯৭০ addasina017@gmail.com

৮৭ ফার�জয়া হক িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
ক�বাজার

০১৬৭২৬৫২২১৩ farziahuqnandita@gmail.com

৮৮
মুহা�দ
মুনতািসর
মাহমুদ

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
চাদঁপুর

০১৯৩৭৬৯৪৪০৪ muntasirisfar25@gmail.com



6/30/2021

5/7

�িমক
নং নাম পদিব দ�র �ফান (দ�র) �ফান (বাসা) �মাবাইল ফ�া� ই-�মইল

৮৯ �মাহা�দ বিশর
আহে�দ

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
বর�না

০১৯১৮৯৯৫১৩২ basirahammed13@gmail.com

৯০ জেুয়ল িময়া িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
মু��গ�

০১৯২৬০৮৩১১২ jewel842@gmail.com

৯১ �মাঃ আবু
রায়হান

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�-
পট�য়াখালী

০১৭২০৩২৩৫৬০ aburaihan.rl@gmail.com

৯২ মু�ী খাত� ন িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
�গাপালগ�

০১৭২৪৭৮৮৪৬৮ munni.khl89@gmail.com

৯৩ �মহরীন যারীন
তাসিনম

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৯৬৪২১১৮৭৪ mehrinzarintasnim@gmail.com

৯৪ �মা. ইয়ািমন
�হােসন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
প�গড়

০১৭২৪৬২৮৩৮০ alhassan.yeamin10@gmail.com

৯৫ �মাঃ মাহমুদুল
কিবর

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
ঠাকুরগাওঁ

০১৭৫১১১৭৭০৮ mkshishir2208@gmail.com

৯৬ সাগর মি�ক িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
শরীয়তপুর

০১৯১৬৫৫৭৫৪৮ mallik.sagar333@gmail.com

৯৭ জয় চ� রায় িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
নীলফামারী

০১৭৬৭৫৬০৪৭৭ jjoyroy3478@gmail.com

৯৮ আ�রু রহমান িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
মাদারীপুর

০১৭৪২২৭৫৪৪০ rahmanjust10@gmail.com

৯৯ সাধন সরকার িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
�ভালা

০১৭২৩৬০১৩৩৫ Shadonsarker@gmail.com

১০০ �মাঃ নাজমুল
ইসলাম

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
ঝালকা�ঠ

+৮৮০১৭৪৫৫৬৬২৮২ nazmul10012@gmail.com

১০১ �মাঃ মিশউর
রহমান

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
কুিড়�াম

০১৭৩৭৮৩৭৮৯৮ tareq.moshiur@gmail.com

১০২ �মাহা�দ
ইয়ািছন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
ল�ীপুর

০১৭৩৫২১৩৯৩৮ yeasin007ctg@gmail.com

১০৩
�মাঃ আশরাফুল
ইসলাম
তালুকদার

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
িকেশারগ�

০১৭৬২১৫৬১৫৫ ashraful.bfsa@gmail.com

১০৪ নাজমুস
সুলতানা সীমা

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
চ��াম

০১৭৩৪৪৩৫১৯৫ nazmussima1382@gmail.com
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১০৫ �মাঃ িরয়াজ
মাহমুদ

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
�মেহরপুর

০১৭১০-২৫২৫০৩,
০১৬০১-২৫২৫০৩

mmriaz2525@gmail.com

১০৬ িমজ�া শাহরান
�হাসাইন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
টা�াইল

০১৮৪৪৮৭২৮৭৮ mirzashahran007@gmail.com

১০৭ শামীম আহেমদ িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
চাপঁাইনবাবগ�

০১৭৫০২২৯২৬০ shamimahmedanftiu5@gmail.com

১০৮ �মাঃ
শািকলু�ামান

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
পাবনা

০১৬৭৭৩৭৩২৮৬ shakil.mb22@gmail.com

১০৯ �মা: আশরাফুল
আলম

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
�শরপুর

০১৬৭১৭৭৭৮৯৮ ash6209@gmail.com

১১১
সুমাইয়া
আফিরন
�জিনয়া

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
রাজশাহী

০১৭৭৭২৩৯৫৮৩ sazinia.bfsa@gmail.com

১১২ �মাহা�দ আলী
�জ�াহ

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
নােটার

০১৭৫১০১৮১৮০ mazinnah.du@gmail.com

১১৩
মুহা�দ
শামসুল
আেরিফন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
�মৗলভীবাজার

০১৮২৩৫২০৫১১ arefin.fst@gmail.com

১১৪ �মাঃ রােসল
মাহমুদ

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
মািনকগ�

০১৫১৫২১১৪০২ raselmahmud10sh@gmail.com

১১৫ �সৗরভ চ�
বম �ন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
রংপুর

০১৭৭১৬২৬৪৬২ souravbarman.fet.bau@gmail.com

১১৬ �মাছাঃ �রৗশন
আরা �বগম

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ধান
কায �ালয়

০১৭৪৪৭৬২১৪৩ rowsanrini@gmail.com

১১৭ রিফকুল
ইসলাম

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
রাজবাড়ী

০১৭৩৪৩৯৪৫৩৫ rafique.ju41@gmail.com

১১৯ তাহ িমনা খাত� ন Food Safety
Officer

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, ঢাকা

০১৫২১২২০৩৯৪ tahminatithi100@gmail.com

১২০ িরয়াদ রায়হান
আিবর

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
মা�রা

০১৬৭৬৯০০৮২৭ riad.raihan.abir@gmail.com

১২১ �মাঃ মুসিফকুর
রহমান

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
িদনাজপুর

০১৭২৪০৩৪৮৯১ leon017240@gmail.com

১২২
�মাঃ
�মাকেলছ� র
রহমান

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
সাত�ীরা

০১৭২৮০৫৮৪৪৪ sumon.acce.du@gmail.com
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১২৩ স�জব পাল িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
কু��য়া

০১৯৮৩৬৯৬৫৪৯ sajibpaul13001@gmail.com

১২৪ �মাঃ রােসল িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
�ঝনাইদহ

০১৫৭১৭৬৪৩৫৬ chemrasel92@gmail.com

১২৫
আব ুনােসর
�মাহা�দ
শিফউ�াহ

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
বিরশাল

০১৭৩৭-১৫০৩৪৮ marshal.ovi06@gmail.com

১২৬ িচ�য় �ামািনক িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
ব�ড়া

০১৭১৪৬১৬৬০৮ shaikatpk@gmail.com

১২৭ �মাঃ আিতকুর
রহমান

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
ময়মনিসংহ

০১৩১৭৩৫৮৫৮০ atikur.bfsa@gmail.com

১২৯ �মাঃ সােহদুর
রহমান

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
খাগড়াছিড়
পাব �ত� �জলা

০১৮৬৫৭২৫৭৩৪ shahedurrahmanmimu923@gmail.com

১৩০ সুমধু চ�ব�� িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
বা�রবান

০১৮৩৩-০৫৮৪২৮ sumadhu.dvm@gmail.com

১৩১ �মাঃ শািকব
�হাসাইন

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
জামালপুর

০১৯৫৫৬৭৬০৬৯ sakibhossain.bd93@gmail.com

১৩২ মা�ফা হক িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
নরিসংদী

০১৭২৭৬৫৪৭৭৫ maroofa.haque@yahoo.com

১৩৩ আিফফা
িছ��কা

িনরাপদ খাদ�
কম �কত�া

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�, �ফনী

০১৫৭১৭৪০৫৩৪,
০১৭৯৯৪৬০৬০৯

fsoafifa@gmail.com

১৩৪ �গালাম রা�� িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
িপেরাজপুর

০১৯৫৪৫৬৭৬২৮ golamrabbii1995@gmail.com

১৩৫ শরীফ উ��ন িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
সুনামগ�

০১৭৭২৪৩০৮০০,
০১৮১৯১৩৬২১৫

sharifshikder24@gmail.com

১৩৬ �মাঃ িমলন
িময়া

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
চ�য়াডা�া

০১৭৬১৬৬৪১১২ milonmiah67@gmail.com

১৩৭ দীপংকর দ� িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
ফিরদপুর

০১৯২৫৩৩০৬১১ dipankar.6026@gmail.com

১৩৯
�মাহা�দ
ফারহান
ইসলাম

িনরাপদ খাদ�
অিফসার

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ �প�,
�া�ণবািড়য়া

০১৬৭৬০৪০২০০ farhanrajib01@gmail.com


