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ভোননীয় ভন্ত্রীয দপ্তয পযোক্সঃ ৯৫৪৫৭৬২  

ক্রলভক নোভ ও দলফ আন্োঃ লপ ফোো টভোফোআর 

১।                            , ভোননীয় ভ   ২০১ ৯৫৪০০১১  ৯৩৩৮২০০ - 

২।                          , ভন্ত্রীয একোন্ত লিফ(উপ     ) ২২২ ৯৫৪০০১২ - ০১৭৪৮৭২১৪৩৯ 

৩। এযোডফবোফকে ভয িন্দ্র টবৌলভক, ভন্ত্রীয কোযী একোন্ত লিফ ২৩০ ৯৫৪০৪৩৬ - ০১৭২৫৩৮৩৭৩৫ 

৪। জনোফ           ,        তথ্য কভ েকতেো  ২২৯ ৯৫৪০৪৩৫ - ০১৯৩৭৪৫৫২১৮ 

৫। জনোফ                  , ব্যলিগত কভ েকতেো ২৩৫ ৯৫৪০০১১ - ০১৭১২০৬৬৮৪৪ 
 

 
 

 

লিফ ভফোদফয়য দপ্তয  (পযোক্স ৯৫১৪৬৭৮)  

 

৬। জনাব মমাোঃ কায়ককাবাদ ম াকেন, ভারপ্রাপ্ত েচিব ২০২ ৯৫৪০০৮৮ ৯৩৪৪৩০৯ - 

৭। জনাব মমা াম্মদ জচ রুল ইেলাম (উপ েচিব), লিফফয একোন্ত লিফ  ২২৩ ৯৫১৪৬১৭   ৯৬৪০৫০৮ ০১৭১৬২৯৫৮৪৮ 

৮।           অবুর টোফন, ব্যলিগত কভ েকতেো ২৩৬ ৯৫৪০০৮৮ - ০১৭২০৮৩৬৭৫০ 
      

 

প্রোন নুলফবোগ (পযোক্স-৯৫১৫০২৪) 

৯। টফগভ োভীভো সুরতোনো, লতলযি লিফ  ২০৩ ৯৫৪০১২৪ - ০১৮১৯৬৯১২৭২ 

১০। লতলযি লিফফয ব্যলিগত কভ েকতেো ২৩৭ ৯৫৪০১২৪ - - 

১১। জনোফ টভোঃ টভোস্তপো, যুগ্ম-লিফ (প্রোন-১) ২০৭ ৯৫৪৯০৯৬ ৯০২৩৯৩৯ ০১৮২২৯৫৪৯৬৫ 

১২। জনোফ টভোঃ টগোরোভ যব্বোনী, ব্যলিগত কভ েকতেো  ২৪২ ৯৫৪৯০৯৬  - ০১৭১৪৮০৩৯৭৮ 

১৩। জনোফ টভোঃ লযোজুর আরোভ, যুগ্ম-লিফ (ভন্বয় ও ংদ) ২০৯ ৯৫৪০১২১ ৯৩৩০৩২৬ ০১৭১১৩১৭৬৩৩ 

১৪। জনোফ অফভদ পয়র আভোভ, ঈ-লিফ (প্রোন-২) ২১৮ ৯৫৫৩৪১৫ ৯৬১৩৩৮৮ ০১৭১০১১২৪৯০ 

১৫। জনোফ টভোঃ োআফুর আরোভ, ঈ-লিফ (    ) ২১৭ ৯৫৪০২২১ ৮১০১৫২১ ০১৭১২০৫৬৮৫১ 

১৬।                   ,  ঈলিফ (তদন্ত) ২১৫ ৯৫৪৯০২২ ৯০২১২৯১ ০১৭২০৮১৮৮২১ 

১৭। জনোফ টভোঃ অয়োতুর আরোভ, ঈ লিফ (বযঃ প্রোন-১)  ২১৯ ৯৫৪০১৫৪ - ০১৭২০৩৭৪৪১৬  

১৮। ঈ লিফ (বযঃ প্রো-২) ২১৯ - - - 

১৯। জনোফ অবুর কোরোভ অজোদ, ল::লিফ (ংস্থো প্রোঃ) ২২৬ ৯৫৪০১১২ - ০১৭১১২৮৮৯৭১ 

 

 

     ি লিফ (ংগ্র ও যফযো) নুলফবোগ (পযোক্স-৯৫১৫০২৫) 

২০। জনোফ টভোঃ অতোঈয যভোন,        লিফ (ংগ্র ও যফযো) ২০৫ ৯৫৪০১২২ ৫৫১২৮০১০ ০১৭১৫০২০০২৭ 

২১। জনোফ টভোঃ মুযোদুজ্জোভোন, ব্যলিগত কভ েকতো (দোলয়ত্বপ্রোপ্ত)  ২৩৯ ৯৫৪০১২২ - ০১৭২৯৪৮৮৬৪৭ 

২২।                 ,   -লিফ (ংগ্র)  ২১০ ৯৫৪৯২৭৪ ৯১৩৫০৪৯ ০১৭১৫৪৯৬৮৭৪ 

২৩। ড. লনভো যোনী নোথ, যুগ্ম-লিফ (বযঃ ং) ২১১ ৯৫৪৬৫০৪ - ০১৭১৫১৬৬৩১০ 

২৪। টফগভ লযীনো টদরহুয, যুগ্ম-লিফ (যফযো-২) ২১২ ৯৫৪০০২৭ ৯৩৫৪০৩৯ ০১৭৫৪৮৩০২২৭ 

২৫।             উ         , ঈ-লিফ (য    ) ২১৬ ৯৫১৪৬১৬   

২৬।      মুোম্মদ ভোবুবুয যভোন, ললনয়য ঃ লিফ (বফঃ ং) ২২৫ ৯৫৪০৯৩৮ ৯৮৭১১৪৩ ০১৭১৩০০৩৫০৬ 

২৭।  জনোফ টভোঃ নুরুর আরোভ টখ, কোযী লিফ(      -১)/প্রফেোকর লপোয   ২৩৪ ৯৫৪০১৫৬ ৫৫১৫৮৩৮৯ ০১৮১৭০৬৬৪২০ 

 

লযকল্পনো ও ঈন্নয়ন নুলফবোগ  

২৮। টফগভ          ,       , লতলযি লিফ ২০৪ ৯৫৪৬৫১৩ - ০১৭৬৪০৪৪৬৮১ 

২৯।  জনোফ টভোঃ যলপকুর আরোভ, ব্যলিগত কভ েকতেো (দোলয়ত্বপ্রোপ্ত)   ২৩৮ ৯৫৪৬৪৬১ - ০১৭২২৪০৯৩০৯ 

৩০। জনোফ টভোঃ হুভোয়ুন কফীয, ঈ-প্রধোন  ২২১ ৯৫৪৯০৩০ ৯৫৭০১০৯ ০১৭১৬৭৯৭৯১৭ 

৩১। জনোফ টভোোম্মদ অবু কোঈছোয, ললনয়য কোযী প্রধোন-১ ২২৭ ৯৫৭০৬৫৯ - ০১৭১২৫৭৭২৬৩ 

৩২। টফগভ ভফনোয়োযো োযবীন লভতু, কোযী প্রধোন-২ ২২৮ ৯৫৪০০৬৮ - ০১৭২২৪৪৮১৭৪ 

৩৩। জনোফ      অবু ফকয ললিকী, কোযী প্রফকৌরী ২৩৩ ৯৫৪০০১৬ ৯০১৪০১৭ ০১৫৫২৩৪৮৪৪৭ 

 

 

যুগ্ম-লিফ (ফোফজে ও লডে) নুলফবোগ (পযোক্স-৯৫৪০০৮২ যুগ্ম লিফ) 

৩৪।  জনোফ               , যুগ্ম-লিফ (ফোফজে ও লডে) ২০৬ ৯৫১৪২৬৭ ৮৯৩২৮৮১ ০১৭১৫১৪০২৩৭ 

৩৫। জনোফ অফনোয়োরুর ওয়োফদ টিৌধুযী যুগ্ম-লিফ (লডে) ২০৮ ৯৫৪৫০৪২ - ০১৬৭১০৮৮১৮০ 

৩৬। টফগভ টভোফনো খোন, ঈ-লিফ (ফোফজে ও লোফ) ২১৩ ৯৫৭২১৯১ ৯৬৬৯৪৬২ ০১৯১৫৬৪৮৪৩০ 

৩৭। জনোফ স্বন কুভোয টভোদক, ঈ-লিফ (লডে-৩) ২১৪ ৯৫১৫৮৮৮ ৯১৩০০৯৬ ০১৭১২৫৫৭৭৬০ 

৩৮। ড. মুলনযো সুরতোনো, ঈ-লিফ (লডে-১/২) ২২০ ৯৫৪০৮৮২      ০১৭১৫-০৩৩৬৫৯ 

৪০।  জনোফ টভোঃ আঈনুছ োেওয়োযী, ফোফজে লপোয  ২৩১ ৯৫৪০৫৫৮ - ০১৭১৬৩৭৬৩১২  
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অআলটি টর/লোফ োখো/লএও/প্রোলনক কভ েকতেো  

 

৪১।      লয়োযো টফগভ, প্রধোন লোফযক্ষণ কভ েকতেো - ৯৫৬০৫৫০ - - 

৪২। জনোফ টভোঃ টভোফোযক টোফন, টপ্রোগ্রোভোয   ২৩২ ৯৫৪০১১৮ ৯১১৬৪৭৩ ০১৯১৩৪৬২৩৮৭ 

৪৩।   যওন অিোয টফগভ,                   ২৩১ ৯৫৪০৫৫৮ - ০১৭২৫২১৩০৫৭  

৪৪।            , প্রোলনক কভ েকতেো (বযঃ প্রোঃ-১) ২৪০ ৯৫৫৭০০৭ - ০১৭১৪৪৫১৯২৫  

৪৫। জনোফ টভোঃ লগয়োঈলিন, প্রোলনক কভ েকতেো (ফফো)  ২৪১ - - ০১৭১১৯৩৮১৮৫ 

৪৬। জনোফ টভোঃ ভলন লভয়ো, প্রোলনক কভ েকতেো (যফযো-২) ২৪৩ - - ০১৭১৫১৭৫৭৭২ 

৪৭। জনোফ পলযদো টফগভ, প্রোলনক কভ েকতেো (যফযো-১) ২৪৪ - - ০১৯২৮৯৭০৮৪৮ 

৪৮। জনোফ টভফরুফন্নছো, প্রোলনক কভ েকতেো (বফফদলক ংগ্র) ২৪৫ - - ০১৭২৬৭১২৪৮৭ 

৪৯। জনোফ পূলণ েভো ফড়ুয়ো, প্রোলনক কভ েকতেো (ংস্থো প্রোন) ২৪৬ - - ০১৭৩৩৫৭৩৩৪৯ 

৫০। জনোফ টভোঃ লপকুর আরোভ, প্রোলনক কভ েকতেো (লডে-২) ২৪৭ - - ০১৯১৭৫৭৫৮৮০ 

৫১। জনোফ টভোঃ অব্দু োভোদ, প্রোলনক কভ েকতেো (গ্রণ ও টপ্রযণ) ২৪৮ - - ০১৫৫২৪১৬২২৫ 

৫২। ব্যলিগত কভ েকতেো, যুগ্ম-লিফ, (ংগ্র) ২৪৯ - - - 

৫৩। জনোফ অলভনুর আরোভ োজোযী, প্রোলনক কভ েকতেো(ংদ ও ভন্বয়) ২৫০ - - ০১৮১৫১৬৫৩৯০ 

৫৪। জনোফ.................., যুগ্ম-লিফ  (লডে) এয ব্যলিগত কভ েকতেো ২৫১ - - - 

৫৫। খোদ্য ভন্ত্রণোরফয়য বোকক্ষ ২৫২ - - - 

৫৬। খোদ্য ভন্ত্রণোরফয়য লভলন বোকক্ষ ২৫৩ - - - 
 

 

খোদ্য লযকল্পনো ও লযধোযণ আঈলনে (এপলএভআঈ) পযোক্সঃ ৯৫৭৪৩৪০ 

৫৭। জনোফ টভোঃ নোফয পলযদ, ভোলযিোরক  - ৯৫৫৭৬৮৬    ৯১৩৪৪০৩ ০১৭৭৬৯০০৩০০ 

৫৮। জনোফ টভোঃ টলরভ অখতোয (উপ    ), গফফলণো লযিোরক - ৯৫৫৮৯৭১ ৪৭১১৮৭৭      ০১৭৪৯৩০৬০৮০ 

৫৯। জনোফ টভোঃ োলজকুর আরোভ, গফফলণো লযিোরক - ৯৫৭৪১০১ ৯১১৮৬২২ ০১৭৩২৯৫০৯৬০ 

৬০। জনোফ লপফযোজ অর ভোমুদ,         গফফলণো লযিোরক  - ৯৫৭৪১০২  ০১৭২০৩৪৩৮৬২ 

৬১। টভোছোঃ টপযফদৌী অযো, ফমোগী গফফলণো লযিোরক  ৯৫৫৬০৩৩  ০১৭১১৯৭২২৮৪ 

৬২। জনোফ টভোঃ ভোবুবুয যভোন, ফমোগী গফফলণো লযিোরক  ৯৫৫৬০৩৩  ০১৭১৫২৮১৬৮০ 

৬৩। জনোফ টভোস্তপো পোরুক অর ফোন্নো, ফমোগী গফফলণো লযিোরক   ৯৫৫৬০৩২  ০১৭১৬০৮০৭৫৯ 

৬৪।  জনোফ অবুর োফভ,                প        ৯৫৫০৬৩৪ - ০১৯১৫৬৮৩৬৭১ 

৬৫। অরীভো নুযোত জোোন,                প        ৯৫৫০৬৩২ - ০১৭১৬৯৮০০৫০ 

৬৬। জনোফ টভোঃ আভোআর লভয়ো, গফফলণো কভ েকতেো     ৯৫৭৫৬৬৬  ০১৭১১২৬২৭৫৬ 

৬৭।      টভোঃ ভলনুয আরোভ, গফফলণো কভ েকতেো     ৯৫৫৬০৩৩  ০১৭১৪৯৬৭৬৪৫ 

৬৮।      লভজোনুয যভোন, গফফলণো কভ েকতেো     ৯৫৫৬০৩৩  ০১৭৩১৫১০৩১৯ 
 

 

খোদ্য লধদপ্তয পযোক্সঃ ৯৫৫৪১৫৯, ৯৫৫৬০৬৭ 

ক্রলভক  নোভ ও দলফনোভ ও দলফ  লপলপ  ফোোফোো  টভোফোআর নংটভোফোআর নং  

১। জনোফ টভোঃ           , ভোলযিোরক ৯৫৮৪৮৩৪ ৮১৯১০১৬ ০১৬৭৩৯০০৮৪৫ 

২। জনোফ টভোঃ           , লতঃ ভোলযিোরক ৯৫৬১৮৭১ ৮১৯১০১৬ ০১৬৭৩৯০০৮৪৫ 

৩। টফগভ মুোযযোত টজফীন,     উপ     ৯৫৫৬০৬৮ - ০১৭৯১২৩৮৫০৮ 

৪। জনোফ টভোঃ অব্দুর োলরভ, লযিোরক (     ) ৯৫৮৬২১৩ ৮৬৫৩৮৮০ ০১৭১১৩৩৬৬৮৮  

৫। জনোফ স্বন কৃষ্ণ ফলণক, লযিোরক (           ) (ি.দো) ৯৫৫৬৩০৬ - ০১৭১৫৯২১০৪৯ 

৬। জনোফ কোজী নূরুর আরোভ, লযিোরক (    ) ৯৫৫৬৩০৬/৯৫৫৩৮৭৮ - ০১৭১১২৪৫৬৫১ 

৭। জনোফ লিত্ত যঞ্জন টফোযী, লযিোরক (    )  ৯৫৫০২৭৬ - ০১৭১৫৫১৯২৯৮  

৮। জনোফ টজোয়োযদোয অযোফুর আরোভ, লয     (পউ  ) ৯৫৫৯৯৮৮  ০১৭১২১০৭২৯৪ 

৯। জনোফ অব্দুর অলজজ টভোল্লো, প       (    ) ৯৫৫০২৬১ -        ০১৯৩৭০৮৭০৯৮ 

১০। জনোফ সুকুভোয  িন্দ্র যোয়, প       (     ) ৯৫৬৭২৫৮ - ০১৭১১১২১০৫৬ 

১১। জনোফ ভঞ্জুয অরভ, লফেভ এনোলরে, কলিঈেোয টনেওয়োকে আঈলনে ৪৭১১০৬৯৮ - ০১৯৩৭৮৩৯৯৫৫ 
 

 

খোদ্য লধদফপ্তযয প্রকল্প লযিোরকগণ 

১।  জনোফ টভোঃ টগোরোভ টভোস্তপো, প্রকল্প লযিোরক  

  ন্তোোয োআফরো             লনভ েোণ প্রকল্প 
৯৫৮৮০৭০ ৯৬৬১৪৭৯ ০১৮১৭৫০৪০১৫ 

২। জনোফ টভোঃ গোজীঈয যভোন, প্রকল্প লযিোরক(  -    )  

অধুলনক খোদ্য গুদোভ লনভ েোণ প্রকল্প 
৯৫৫৯৯৮৮ ৫৮৩১৪৩২১ ০১৭১৩১৮০০৩৩ 

৩।                    উ      , প্রকল্প লযিোরক(  -    )  

১.০৫                                     
৯৫৮৬৮০০ -       ০১৭১১০৬২৫৫৩ 
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লললডঅয /অঞ্চলরক খোদ্য লনয়ন্ত্রক 

ক্রলভক  নোভ ও দলফনোভ ও দলফ  লপলপ  পযোক্সপযোক্স  টভোফোআর নংটভোফোআর নং  

১। জনোফ তন কুভোয দো, লললডঅয, ঢোকো ৭৪৫১১৯৮ ৭১১০৩৩৯     ০১৭১২০২৬২৩৮ 

২। এ টক এভ পজলুয যভোন অখোলন, ঢোকো ৭৪৫২৯৮৩ ৯৫৭২১১৫ ০১৭১১৩৭৩২৪৪  

৩।      টভোঃ অফদুর কোলদয, অখোলন, িট্টগ্রোভ ০৩১-৬১৩১১২/৬৩৭০৫৩ ০৩১-৬৩৬৭৩৪ ০১৯৩৪০৮৭০৯৮ 

৪। জনোফ টভোঃ জোভোর টোফন অখোলন, যোজোী ০৭২১-৭৭২৬৫৬/৭৭৬৩৪০ ০৭২১-৭৭০১৬৪ ০১৭১১০৬৬২৯৩ 

৫। জনোফ                  , অখোলন, ফলযোর ০৪৩১-৬৩০৩৩ ০৪৩১-৬১০০৫ ০১৭১৮৯৫৭৮৩৯ 

৬। জনোফ এ.এভ মুলন , অখোলন, খুরনো ০৪১-৭৬২৩৯৮/৭৬২৩৯৪ ০৪১-৭৬০৯০৩ ০১৭১১২৪৫৬৫১ 

৭। জনোফ               , অখোলন, লফরে ০৮২১-৮৪০৮৩৬ ০৮২১-৮৪০৮৩৭ ০১৭১৫১২২৭২১ 

৮। জনোফ                অখোলন, যংপুয ০৫২১-৫২১৪০ ০৫২১-৬১৬৭৯ ০১৭১৩২০২১০০  

৯। জনোফ টভোঃ জোোঙ্গীয অরভ, টজরো খোদ্য লনয়ন্ত্রক, ঢোকো ৭৪৫২৯১৪ ৭৪৫২৮১২ ০১৭১২৫৫১৬৯১ 

১০। জনোফ টভোঃ জলরুর আরোভ,লএভএ, িট্টগ্রোভ ০৩১-৭১৩৫৯৯ ০৩১-৭২৬২৩৮ ০১৯১৫৯৪৭৫৪৫ 

১১। জনোফ নকীফ োদ োআফুর আরোভ, লএভএ, খুরনো ০৪১-৭২১১৫৩ ০৪১-৭৩৩৩৬২ - 

 

 

ফোংরোফদ লনযোদ খোদ্য কর্তেক্ষ 

পযোক্স-৫৫১৩৮৬০১/৫৫১৩৮৬০২ 

ওফয়ফোআে: www.bfsa.gov.bd 

আ-টভআর: mahfuz4861@yahoo.com  

 

ক্র নোভ ও দলফ লপ টভোফোআর নং 

১।      টভোোম্মদ ভোফুজুর ক,          (লতলযি লিফ) ৫৫১৩৮০০০ ০১৮১৯২৬০২৭৭ 

২। ধ্যোক ড.        দু  ভোফরক,  দস্য ৫৫১৩৮০০১ ০১৫৫২৪২৩৯৭৭ 

৩। ধ্যোক ড.      আকফোর যঈপ ভোমুন,  দস্য ৫৫১৩৮০০২ ০১৭১৫০১৪৫৬৪ 

৪। জনোফ ভোফজদো টফগভ, দস্য ৫৫১৩৮০০৩ ০১৯১১৩৫৫২৩৭ 

৫।                         ,  দস্য ৫৫১৩৮৬০০ ০১৭১৫২০৫৯৩০ 

৬।  . টভোঃ             , লিফ (khaledark@hotmail.com)  ৫৫১৩৮৬০৪ ০১৮১৭০০৮৬৮৪ 

৭।           ইদ            , প       ৫৫১৩৮৬০৭ ০১৫৫৮৫৫৮০২৯ 

৮।                    , প       ৫৫১৩৮৬০৮ ০১৭১৮১২৩৪৭০ 

৯।                         , প       

(mukhles.lebu@gmail.com)  
৫৫১৩৮৬০৬ ০১৬২৬৪০০৫৩৭ 

১০।                       , প       ৫৫১৩৮৬০৫ ০১৭১৬৩২০৭৮৭ 

১১। টিয়োযম্যোফনয ব্যলিগত কোলয ৫৫১৩৮৬০৩ - 

 

২৩.০২.১৭ তোলযখ ম েন্ত ংফোলধত 
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