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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(উপ সচিব) ২২২ ৯৫৪০০১২ ৫৮০৫০০২৪ ০১৭৫৩৭১০২১৯  

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

৪। জনোি সুমন মমহেদী, চসচনয়র তথ্য কম েকতেো  ২২৯ ৯৫৪০৪৩৫ - ০১৯৩৭৪৫৫২১৮ 

৫। জনোি মম োঃ আচিয় র রেম 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 আবুি কোিোম আজোদ, সলিফির একোন্ত সলিি (উি সপচব)  ২২৩ ৯৫১৪৬১৭ ৯১২৩৯০১ ০১৭১১২৮৮৯৭১    

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

 

 

প্রিোসন অনুলিভোগ ( যোক্স-৯৫১৫০২৪) 

১০। জনোি টমোঃ ওমর  োরুক, অলতলরি সলিি (প্রিোসন) ২০৩ ৯৫৪০১২৪ ৯০৩৫১৮০ ০১৭১৫০১৯১২৯ 

১১। জনোি টমোঃ জুফয়ি লময়ো, অল স সিঃ কোম কলপঃ মুদ্রোক্ষলরক (সংযুলি), 

অলতলরি সলিি (প্রিোসন) এর দপ্তর  
২৩৭ ৯৫৪০১২৪ - ০১৯২৪২১১৫৪৭ 

১২।  জনোি খোজো আব্দুি িোন্নোন, অলতলরি সলিি (আইন টসি) ২১৩ ৯৫৭২১৯১ ৫৫১৬৬৫১৬ ০১৭১১৩৮২৩৮৪ 

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।  জনোি টিখ নুরুি আিম, উপসলিি, (প্রিোসন-২)  ২১৮ ৯৫৫৩৪১৫ - ০১৭১১১১০৮২৪ 

১৭। জন ব মম োঃ ক উস র আে ম্মদ, উপ-সলিি (ফসিো) ২১৭ ৯৫৪০২২১ - ০১৫১৭২৬৩৭৮০ 

১৮। মম ছ োঃ ক ম র জ ে ন, যুগ্মসচিব (তদন্ত) ২১৫ ৯৫৪৯০২২ ৯০২১২৯১ ০১৭২০৮১৮৮২১ 

১৯।  জনোি টমোিোঃ িোরুন-অর-রিীদ, উপ সলিি (অভযঃ প্রিোসন-১)  ২১৯ ৯৫৪০১৫৪ - ০১৭১২০৭৫০৭৭ 

২০। জনোি অলনমো রোনী লিশ্বোস (অভযঃ প্রিোসন-২) ২১৪ ৯৫১৫৮৮৮   ৪৪৮১৭০১০ ০১৭১২৬৫৩৩৩৪   

২১। মম ছ োঃ মচরয়ম মবগম, উপসচিব (আইন টসি) - ৯৫৪৫৫৬৬ ৫৫১৬৬২৫৩ ০১৬৭১১১৮৩৬৯ 

২২। । জন ব মম োঃ মচিউর রেম ন খ ন, লসলনয়র সিকোরী সলিি (সংস্থো প্রিোসন) ২২৬ ৯৫৪০১১২ 

 

- ০১৭৫৪৩৬৭৩৭৩ 

২৩। জনোি টমোঃ টমোিোরক টিোফসন, টপ্রোগ্রোমোর   ২৩২ ৯৫৪০১১৮ ৯১১৬৪৭৩ ০১৯১৩৪৬২৩৮৭ 
 

 

পলরকল্পনো ও উন্নয়ন অনুলিভোগ  

২৪। জনোি মগৌিম আইি সরক র, অলতলরি সলিি ২০৪ ৯৫৪৬৫১৩ ৯১২৫৫২৭ ০১৭১৫০৫০১০৭ 

২৫। জনোি টমোঃ রল কুি ইসিোম, ব্যলিগত কম েকতেো   ২৩৮ ৯৫৪৬৪৬১ - ০১৭২২৪০৯৩০৯ 

২৬।  জন ব টমোঃ টসোফিলুর রিমোন খোন, উপপ্রধ ন  ২২১ ৯৫৪৯০৩০ ৭২৭৭৪৩৯ ০১৫৫৩৩০১৭২১ 

২৭।  জনোি টমোিোম্মদ আবু কোউছোর, লসলনয়র সিকোরী প্রধোন-১ ২২৭ ৯৫৭০৬৫৯ - ০১৭১২৫৭৭২৬৩ 

২৮। সিকোরী প্রধোন-২ ২২৮ ৯৫৪০০৬৮ - - 

২৯। সিকোরী প্রধোন-৩ - - - - 

৩০। জনোি মম োঃ আবু িকর লসলিকী, সিকোরী প্রফকৌিিী ২৩৩ ৯৫৪০০১৬ ৯০১৪০১৭ ০১৫৫২৩৪৮৪৪৭ 

 

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

 

৩১। জনোি টমোঃ ওমর  োরুক , অচিচরক্ত সলিি (সংগ্রি ও সরিরোি) ২০৫ ৯৫৪০১২২ ৯০৩৫১৮০ ০১৭১৫০১৯১২৯ 

৩২। জনোি  য়সোি মোিমুদ, স হভ েয় র (ব্যচক্তগি কম েকিে র দ চয়হে) 

অলতলরি সলিি (সংগ্রি ও সরিরোি) এর দপ্তর  
২৩৯ ৯৫৪০১২২ - ০১৭২৯৮৫৩০৩২ 

৩৩।  ড. অলনমো রোনী নোথ, অচিচরক্ত সচিব, সংগ্রি অচধি খ  ২০৬ ৯৫১৪২৬৭ 41030587 ০১৭১৫১৬৬৩১০ 

৩৪। টমোঃ িোমীম িোসোন, উপসলিি (সংগ্রি)  ২১০ ৯৫৪৯২৭৪ - ০১৭৭৪৯৩৬২৫৩ 

৩৫। জনোি রোয়নো আিমদ, উপসলিি (সরিরোি) ২১৬ ৯৫১৪৬১৬ ৪৪৬১২০৩৩ ০১৭১১৩৯৪৯৭৯ 

৩৬। জন ব মুিোম্মদ মোিবুবুর রিমোন, লসলনয়র সিকোলর সলিি (বিফদলিক সংগ্রি) ২২৫ ৯৫৪০৯৩৮ ৯৮৭১১৪৩ ০১৭১৩০০৩৫০৬ 

৩৭। জনোি টমোঃ নুরুি ইসিোম টিখ, সিকোরী সলিি(িোফজে-২), িোংিোফদি লনরোপদ খোদ্য 

কতেপফক্ষর দোলয়ফে  
২৩৪ ৯৫৪০১৫৬ ৫৫১৫৮৩৮৯ ০১৮৩৯২২০২৪৫ 

৩৮।  টমোসোম্মৎ তোিলমনো খোনম, সিকোরী সচিব (সরিরোি-১/২)  ২১২ ৯৫৪০১৫৬  - ০১৭২০১২৯৩১২ 
 

 

০৮.০১.২০২০ তোলরখ পর্ েন্ত সংফিোলধত 

http://www.mofood.gov.bd/
mailto:info@mofood.gov.bd
http://mofood.portal.gov.bd/site/biography/f2ab1202-6f5d-487e-8fd2-f1211bd776b1


 

 

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

 

৩৯। ড. স লম  মমি জ, অলতলরি সলিি (িোফজে ও অলডে) ২০৮ ৯৫৪৫০৪২ ৯১৩৫০৪৯ ০১৭১৫৪৯৬৮৭৪ 

৪০। জনোি সোফজদো আিোর, ব্যলিগত কম েকতো, 

(অচিচরক্ত সচিব [ব হজট ও অচিট] এর দপ্তর) 
২৫১ ৯৫৪৫০৪২ - ০১৭২৯৪৮৮৬৪৭ 

৪১। জন ব টমোিোম্মদ টিিোি উলিন, উপসলিি (িোফজে ও লিসোি) ২১১ ৯৫৪৬৫০৪ - ০৭১৭২৬৮৮৫৫৮ 

৪২। ড. মুলনরো সুিতোনো, উপ-সলিি (অলডে-১) ২২০ ৯৫৪০৮৮২ - ০১৭১৫০৩৩৬৫৯ 

৪৩। জনোি আবুি কোিোম আজোদ, উিসলিি (অলডে-২)  ২২৩ ৯৫১৪৬১৭ ৯১২৩৯০১ ০১৭১১২৮৮৯৭১    

৪৪। জন ব িোরলমন ইয়োসলমন, লসলনয়র সিকোরী সলিি (অচিট-৩) - - - ০১৭৯০৪৯৯৯৪২ 

৪৫। জনোি টমোঃ ইউনুছ পোেওয়োরী, িোফজে অল সোর (ব হজট-১ ি খ ) ২৩১ ৯৫৪০৫৫৮ - ০১৭১৬৩৭৬৩১২  
 

 

 

 

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

 

ক্রলমক নোম ও পদলি ইন্োঃ অল স িোসো টমোিোইি 

৪৬।  িোলমম আরো স্মৃলত 

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। 

samimarasmrity24@gmail.com 

www.caofooddisaster.gov.bd 

- ৯৫৬০৫৫০ - - 

৪৭। জনোি টমোঃ এরিোদুি িক, লিসোিরক্ষণ কম েকতেো (িলচি দ চয়ে) - ৯৫৪৫৭৪৪ - ০১৭১৮৬১৫২৫২ 

৪৮। জনোি টমোঃ মহন য় র মে হসন, সেক রী লিসোিরক্ষণ কম েকতেো (িলচি দ চয়ে) - ৯৫৪৫৭৪৪  - ০১৬২৬৩১৫৮০৩ 

৪৯। জন ব স্বপ্ন  ভদ্র, প্রিোসলনক কম েকতেো (অভযন্তরীণ প্রিোসন-২) ২৪০ ৯৫৪৬০০৮  - ০১৭১৪৪৫১৯২৫  

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

৫১। জনোি টমোঃ লগয়োসউলিন, প্রিোসলনক কম েকতেো (ফসিো)  ২৪১ - - ০১৭১১৯৩৮১৮৫ 

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

৫৩। জনোি  লরদো টিগম, প্রিোসলনক কম েকতেো (সরিরোি-১) ২৪৪ - - ০১৯২৮৯৭০৮৪৮ 

৫৪। জনোি টমফিরুফন্নছো খ ন, প্রিোসলনক কম েকতেো (বিফদলিক সংগ্রি) ২৪৫ - - ০১৭২৬৭১২৪৮৭ 

৫৫। জনোি পূলণ েমো িড়ুয়ো, প্রিোসলনক কম েকতেো, অলডে-৩ িোখো ২৪৭  - - ০১৭৩৩৫৭৩৩৪৯ 

৫৬। জনোি টমোঃ সল কুি ইসিোম, প্রিোসলনক কম েকতেো, অলডে-২ িোখো ২৪৭ - - ০১৯১৭৫৭৫৮৮০ 

৫৭। জন ব মম োঃ মদহল য় র মে হসন চময় , প্রি সচনক কম েকিে , 

পত্র গ্রিণ ও টপ্ররণ িোখো 
২৪৮ - - ০১৯১১৫০৫৬৪৬ 

৫৮।  ……………ব্যচক্তগি কম েকিে , যুগ্ম-সলিি (সংগ্রি) এর দপ্তর ২৪৯ - - - 

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

৬০। জনোি আলমনুি ইসিোম িোজোরী, প্রিোসলনক কম েকতেো(অভযন্তরীণ সংগ্রে) - - - ০১৮১৫১৬৫৩৯০ 

৬১। টমোছোঃ নোরগীস পোরভীন, প্রিোসলনক কম েকতেো (আইন) - - - ০১৭৩১৯২৫৯১৬ 

৬২। জনোি লদপংকর লসকদোর, প্রিোসলনক কম েকতেো(িোফজে-১) ২৩১ - - ০১৯২৬৭৭০২৫৫ 

৬৩। জনোি টমোঃ মলতউর রিমোন, প্রিোসলনক কম েকতেো(সংস্থো প্রিোসন) ২৪৬ - - ০১৯১০৫২৬০৫৮ 

৬৪। টমোছোঃ লজনোত জোিোন টিৌধুরী, প্রিোসলনক কম েকতেো, পলরকল্পনো-১ িোখো - - - ০১৮৬৯৫০২৬৯১ 

৬৫। জনোি এস. এম. তোলরকুি ইসিোম, প্রিোসলনক কম েকতেো, অচিট-১ ি খ  ২৪৭ - - ০১৭৩৪৩০৭০১০ 

৬৬। খোদ্য মন্ত্রণোিফয়র সভোকক্ষ ২৫২ - - - 

৬৭। খোদ্য মন্ত্রণোিফয়র লমলন সভোকক্ষ ২৫৩ - - - 
৫ 

 

খোদ্য পলরকল্পনো ও পলরধোরণ ইউলনে (এ লপএমইউ)  যোক্সঃ ৯৫৭৪৩৪০ 

 

ক্রলমক নোম ও পদলি ইন্োঃ অল স িোসো টমোিোইি 

৬৫। জনোি টমোঃ িদরুি আফর ীন, মিোপলরিোিক (অলতলরি সলিি)  

dgfpmu@mofood.gov.bd   - 
৪১০৫০১৪২ ৫৮৩১১১৯২ ০১৯১৮৫২২৩২৩ 

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

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

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

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

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

৭১।  জনোি আবুি িোফসম, সেহ  গী গহবষণ  পচরি লক - ৪১০৫০১৪৬ - ০১৯১৫৬৮৩৬৭১ 

৭২।  আিীমো নুসরোত জোিোন, সেহ  গী গহবষণ  পচরি লক - ৯৫৫০৬৩২ - ০১৭১৬৯৮০০৫০ 

৭৩। জনোি টমোঃ ইসমোইি লময়ো, গফিষণো কম েকতেো    - ৯৫৭৫৬৬৬ - ০১৭১১২৬২৭৫৬ 

৭৪। জন ব টমোঃ মলিনুর ইসিোম, গফিষণো কম েকতেো    - ৯৫৫৬০৩৩ - ০১৭১৪৯৬৭৬৪৫ 

৭৫। জন ব লমজোনুর রিমোন, গফিষণো কম েকতেো    - ৪১০৫০১৪৭ - ০১৭৩১৫১০৩১৯ 

mailto:samimarasmrity24@gmail.com
http://www.caofooddisaster.gov.bd/
mailto:dgfpmu@mofood.gov.bd


ক্রলমক নোম ও পদলি ইন্োঃ অল স িোসো টমোিোইি 

৭৬। জনোি টমোঃ টমফিদী িোসোন টসোিোগ, গফিষণো কম েকতেো 

mehedi.hasan@muchbd.org 

- - - 
০১৭২১৭৩০০৪৫ 

৭৭। লিফল্লোি টভৌলমক, গফিষণো কম েকতেো 

hillul.bhowmik@muchbd.org 

- - - 
০১৭৩৪৮৬৮৩০২ 

৭৮। রোলজয়ো সুিতোনো, গফিষণো কম েকতেো 

razia.sultana@muchbd.org 

- - - 
০১৭৪৭১৬৫১৫০ 

৭৯।   োফতমো তুজ র্োিরো, গফিষণো কম েকতেো 

fatimatujjahra@gmail.com 

 

- - - 
০১৩০০৭৭৫৯১৯ 

 

 

 

খোদ্য অলধদপ্তর  যোক্সঃ ৯৫৫৪১৫৯, ৯৫৫৬০৬৭ 

ক্রলমক  নোম ও পদলিনোম ও পদলি  অল সঅল স  িোসোিোসো  টমোিোইি নংটমোিোইি নং  

১।  জনোি সোফরোয়োর মোিমুদ, মিোপলরিোিক  ৯৫৮৪৮৩৪ - - 

২। জনোি আিদুি আলজজ টমোল্লো, অলতলরি মিোপলরিোিক (িিলত দোলয়ে) ৯৫৬১৮৭১ - ০১৯৩৭০৮৭০৯৮ 

৩। টিগম মুিোররোত টজিীন, আইন উপহদষ্ট  (উপ সলিি) ৯৫৫৬০৬৮ - ০১৭৯১২৩৮৫০৮ 

৪। জনোি, পলরমি িন্দ্র সরকোর, পলরিোিক (প্রি সন) ৯৫৮৬২১৩  ০১৭১৫০৫৭০৮৮  

৫। জনোি  টমোঃ মোিমুদ িোসোন, পলরিোিক (চেস ব ও অর্ ে)  ৯৫৫৬৩০৬ - ০১৭১৫১৩৮৯৮২ 

৬। জনোি আমজোদ টিোফসন, পলরিোিক(সিলর) ৯৫৬৭২৫৪ - - 

৭। জনোি আব্দুল্লোি আি মোমুন, পলরিোিক (িসস ) ৯৫৫০২৭৬ - ০১৭১৩২০২১০০ 

৮। জনোি জনোি টিখ জোলকর টিোফসন, পলরি লক (পউক ) ৯৫৫৯৯৮৮  ০১৯২৩৬০৩০৫৩ 

৯। জনোি জুিল কোর রিমোন, পচরি লক (সংগ্রে) ৯৫৫০২৬১ - ০১৮৭৮৯৩৯৮১৪ 

১০। জনোি এ টক এম  জলুর রিমোন, পচরি লক (প্রচিক্ষণ) ৯৫৬৭২৫৪ - - 

১১। জনোি মঞ্জুর আিম, লসফেম এনোলিে, কলপউেোর টনেওয়োকে ইউলনে 

manzooralam74@gmail.com   
৪৭১১০৬৯৮ - ০১৯৩৭৮৩৯৯৫৫ 

১২। জনোি টমোঃ আলনসুজ্জোমোন, অলতঃ পলরিোিক, এমআইএসএন্ডএম চবভ গ ৯৫৫৭৬৮২ - - 

১৩। জন ব টমোঃ আমজোদ টিোফসন, অলতঃ পলরিোিক, অভযন্তরীন লনরীক্ষো চবভ গ ৯৫৫০৩১০  - - 

১৪। জনোি টমোঃ আলনসুজ্জোমোন, অলতঃ পলরিোিক, িোলণলজযক লিসোি লনরীক্ষো 
চবভ গ 

৯৫৫৭৬৮২ -  

 

 

খোদ্য অলধদফপ্তরর প্রকল্প পলরিোিকগণ 

ক্রলমক  নোম ও পদলিনোম ও পদলি  অল সঅল স  িোসোিোসো  টমোিোইি নংটমোিোইি নং  

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 মমোঃটন ধ রণ ক্ষমি র গুদ ম চনম ে 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 (যুগ্মপ্রধোন),  

সোরোফদফি পুরোতন খোদ্য গুদোম ও আনুষলিক সুলিধোলদর টমরোমত এিং 

নতুন অিকোঠোফমো লনম েোণ প্রকল্প 

৯৫৪৯০৩০ ৯৫৭০১০৯ 

 

০১৭১৬৭৯৭৯১৭ 

 

 

লসলসলডআর /আঞ্চলিক খোদ্য লনয়ন্ত্রক(আখোলন) 

 

ক্রলমক  নোম ও পদলিনোম ও পদলি  অল সঅল স   যো যোক্সক্স  টমোিোইি নংটমোিোইি নং  

১। জনোি টমোঃ জোমোি টিোফসন, আখোলন, ঢোকো 7452983 - - 

২। জন ব টমোঃ মোিবুবুর রিমোন, আখোলন, িট্টগ্রোম ০৩১-৬১৩১১২/৬৩৭০৫৩ ০৩১-৬৩৬৭৩৪ - 

৩। জনোি টমোঃ মলনরুজ্জোমোন, আখোলন, রোজিোিী ০৭২১-৭৭২৬৫৬ ০৭২১-৭৭০১৬৪ - 

৪। জনোি টরজো টমোিোম্মদ মিলসন, আখোলন, িলরিোি ০৪৩১-৬১০১২ 

০৪৩১-৬১০১৩ 
০৪৩১-৬১০০৫ - 

৫। জনোি এস.এম মুিলসন , আখোলন, খুিনো ০৪১-৭৬২৩৯৮/৭৬২৩৯৪ ০৪১-৭৬০৯০৩ ০১৭১১২৪৫৬৫১ 

৬। জনোি টমোিোম্মদ মোমুনুর রিীদ, আখোলন, লসফিে ০৮২১-৮৪০৮৩৬ ০৮২১-৮৪০৮৩৮ - 

৭। জনোি টমোঃ রোয়িোনুি কলির 

আঞ্চলিক খোদ্য লনয়ন্ত্রক, রংপুর 

www.food.rangpurdiv.gov.bd  

০৫২১-৫২১৪০ ০৫২১-৬১৬৭৯ - 

৮। জনোি টমোঃ মোঈন উলিন, টজিো খোদ্য লনয়ন্ত্রক, ঢোকো ৭৪৫২৯১৪ ৭৪৫২৮১২ - 

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

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

০৮.০১.২০২০ তোলরখ পর্ েন্ত সংফিোলধত 

http://dgfood.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgfood.portal.gov.bd/npfblock/DGs%20Profile.pdf
mailto:manzooralam74@gmail.com
mailto:rezaul11965@yahoo.com
http://www.mfsp.gov.bd/
http://www.food.rangpurdiv.gov.bd/


 

 

িোংিোফদি লনরোপদ খোদ্য কর্তেপক্ষ 

 যোক্স-৫৫১৩৮৬০১/৫৫১৩৮৬০২ 

ওফয়িসোইে: www.bfsa.gov.bd  

E-mail: info@bfsa.gov.bd  

 

 

ক্র 

নং 
নোম ও পদলি অল স টমোিোইি নং 

১। সসয়দো সোরওয়োর জোিোন, মিয় রম্য ন (অলতলরি সলিি)  

chairman@bfsa.gov.bd   ০২৫৫১৩৮০০০ ০১৫৫৪৩৪০৯৩৮ 

২। জনোি ম েবুব কচবর, সদস্য,  

member_phn@bfsa.gov.bd  
৫৫১৩৮০০১  

৩। জনোি মঞ্জুর টমোফি েদ আিফমদ, সদস্য  

monzur_29@yahoo.com 

member_flp@bfsa.gov.bd   

০২৫৫১৩৮০০৪ ০১৫৫২৪২৩৯৭৭ 

৪। জনোি টমোঃ টরজোউি কলরম, সদস্য 

rejaul8283@gmail.com  ৫৫১৩৮০০২ ০১৭২৬৮৯৯০৮৯ 

৪। অধ্যোপক ড. মম োঃ আব্দুি আিীম, সদস্য 

maalim07@yahoo.com 
৫৫১৩৮০০৩ ০১৭৩২২৫২২২৯ 

৬। জনোি টমোঃ টমোকোফম্মি িক, সলিি  

(secretary@bfsa.gov.bd)  
৫৫১৩৮৬০০ - 

৭। জন ব আবু সোইদ মম োঃ টনোমোন, পচরি লক, 

dir_fss@bfsa.gov.bd  
৫৫১৩৮৬০৪ - 

৮। জন ব আব্দুন নোফসর খোন, পচরি লক(উপসলিি) 

dir_fssa@bfsa.gov.bd 
৫৫১৩৮৬০৭ ০১৫৫৫৯৪৯৯৪ 

৯। জন ব আবু িিীদ সোফিি টমোিোম্মদ জুফিলর, 

zuberydr@yahoo.com 
 ০১৭২০০০২৯৮৯ 

১০। জন ব সমীর কুম র চবশ্ব স, 

Samir_biswas63@yahoo.com 
- ০১৭১১২৩৮৪৯৪ 

১১। জনোি আবু টিনো টমো. টমোস্ত ো কোমোি, উপসলিি, 

abuhenabau@gmail.com  

 

- ০১৭১৫১২১৮৪০ 

১২।  ডঃ সিফদি িন্দ্র সোিো, পলরিোিক 

scsaha1965@gmail.com 
- ০১৭১৭৮৩৫২৬৭ 

                                                                                                                                                                                                                     

০৮.০১.২০২০ তোলরখ পর্ েন্ত সংফিোলধত 
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