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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

       বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক পে র কমকতাগেণর সবা দান সং া  দ তা ি , সবা দান িত িত
হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন িবষেয় এক  কমশালা আগামী ১৬ আগ  ২০২২ ি া  ম লবার সকাল ১০.০টা হেত
িবকাল ৪.০০ টা পয  ক পে র িশ ণ ক  ( লেভল-৬) এ আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  কমশালায় বাংলােদশ িনরাপদ
খা  ক পে র িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা:

ঃঃ  নংনং কমকতারকমকতার   নামনাম পদিবপদিব মাবাইলমাবাইল   ওও  ইই -- মইলমইল
০১ জনাব মা: আ ল 

কাইউম সরকার
চয়ার ান ০১৭৯৯৮৭৩২১৯

chairman@bfsa.gov.bd
০২ জনাব মাঃ 

রজাউল কিরম 
সদ  

(খা েভাগ ও ভা া 
অিধকার)

০১৭২৬৮৯৯০৮৯
member.cosumerrights@bfsa.gov.bd

০৩ জনাব শাহনওয়াজ 
িদল বা খান 

সদ  
(আইন ও নীিত) 

০১৭১১৯৩১৯৯৩
member.law@bfsa.gov.bd

০৪ জনাব ম র 
মােশদ আহেমদ 

সদ  
(জন া  ও ি )

০১৫৫২৬৩৬৭১৫
member.publichealth@bfsa.gov.bd

০৫ েফসর ড. মাঃ 
আ ল আলীম

 সদ  
(খা  িশ  ও উৎপাদন)

০১৭৩২২৫২২২৯
member.industry@bfsa.gov.bd

০৬ জনাব আ ন 
নােসর খান

সিচব ০১৭৫৫৫৯৪৯৯৪
secretary@bfsa.gov.bd

০৭ ডঃ সহেদব চ  
সাহা 

পিরচালক (খাে র 
িব তা পিরবী ণ ও 

িবচািরক কায ম 
িবভাগ) 

০১৭১৭৮৩৫২৬৭
director.enforcement@bfsa.gov.bd

০৮ ড. মাহা দ 
সিলম 

পিরচালক (খা  
পরী াগার নটওয়াক 

সম য়) 

০১৭৩১৫২৯৯৯৯
director.lab@bfsa.gov.bd

০৯ জনাব র-ই-খাজা 
আলামীন

পিরচালক
 সং াপন, আিথক ও 
জনস দ ব াপনা 

িবভাগ

০১৭৭১৫৭২৭৮৭
                director.admin@bfsa.gov.bd

১



১০ জনাব মাঃ 
কাওছা ল ইসলাম 

িসকদার 

অিতির  পিরচালক 
(উপসিচব)- পিরসং ান 
এবং ত  ও যাগােযাগ 

ি  িবভাগ 

০১৭৯০১৭৭৯৪৫
addldirector.ict@bfsa.gov.bd

১১ জনাব অিমতাভ 
ম ল 

অিতির  পিরচালক 
(উপসিচব)- েয়াগ 

অ িবভাগ 

০১৭১৬২৮০৯০৩
addldirector.enforcement@bfsa.gov.bd

১২ জনাব মাহা দ 
আিত র রহমান 

ম মদার 

অিতির  পিরচালক 
(উপসিচব)- সং াপন 

অ িবভাগ 

০১৭১২৮৩৪৪২১
addldirector.admin@bfsa.gov.bd

১৩ জনাব মাঃ 
আ স সাবহান

উপপিরচালক
মাঠ কায ম

০১৮১৯৯৩৬১৫৬
dd.enforcement@bfsa.gov.bd

১৪ জনাব মাঃ 
রিক ল ইসলাম

উপপিরচালক
িনরাপদ খা  

িমতকরণ ও ত য়ন 
সম য় িবভাগ

rakib.iba4565@gmail.com
০১৭৭৭৯৯৯০০০

১৫ জনাব শা  মাঃ 
সজীব

এি িকউ ভ 
ািজে ট

shah.sajib@bfsa.gov.bd 
০১৭২৮-২৮৯৫২৩

১৬ জনাব উেছন ম এি িকউ ভ 
ািজে ট

em1@bfsa.gov.bd
০১৮২৩৫৩৩৮৪৯

১৭ জনাব উে  
সািলক মাইয়া

এি িকউ ভ 
ািজে ট

em2@bfsa.gov.bd
০১৯৪৬৩৯৫৮৮১

১৮ জনাব মাহ ব 
হাসান

এি িকউ ভ 
ািজে ট

em4@bfsa.gov.bd
০১৭০৩৭৬৩৮৯৬

১৯ জনাব 
মাফেরাজা 

আ ার

এি িকউ ভ 
ািজে ট

em5@bfsa.gov.bd
০১৫৫৩৪১৪০৩৭

২০ জনাব অিভ প 
সাহা

চয়ার ান মেহাদেয়র 
একা  সিচব

ps2chairman@bfsa.gov.bd
০১৮১১৬৫৪১১৭

২১ জনাব আসিফহা 
তারা ম

সহকারী পিরচালক
(মানবস দ উ য়ন-২)

asfiha.tarannum@bfsa.gov.bd
০১৫৩৩৩৫০০৩১

২২ জনাব জিবদাস 
রায়

সহকারী পিরচালক
(সািচিবক ও 

মানবস দ উ য়ন-১)

jabi.roy@bfsa.gov.bd
০১৭১০৪৮৮৬৪৮

২৩ জনাব আসমা 
উল হাসনা

  
  

সহকারী পিরচালক
(সম য়)

ashma.hosna@bfsa.gov.bd
০১৭১৮৮২১৮৩১

২৪ জনাব িদ  
পা ার

সহকারী পিরচালক
(সং হ ও সবা)

dipu.podder@bfsa.gov.bd
০১৬২৮৭৬৭২৯৮

২৫ জনাব তানজীম 
আহা দ

সহকারী পিরচালক
(ত  ও যাগােযাগ 

ি )

tanzim.ahmmed@bfsa.gov.bd
০১৬৭২৬২৮২৭১

২৬ জনাব আ ল 
হাসনাত

জনসংেযাগ কমকতা pro@bfsa.gov.bd
০১৭১৮২৭৫৭৮৫

২



২৭ জনাব ফিরদ 
মা া

িহসাবর ণ কমকতা accounts@bfsa.gov.bd
০১৬৮৩৮০৮৯৮২

২৮ জনাব শখ মাঃ 
ফরেদৗস 

আরাফাত

আইন কমকতা lawofficer@bfsa.gov.bd
০১৭৭৭৫৯৯৬৮৬

২৯ জনাব এস.এম. 
ামান

পিরসং ান কমকতা statistics@bfsa.gov.bd
০১৭৫৮০১৩৮৬৩

৩০ জনাব মাঃ 
ফারহা ল আলম

খা  িবে ষক farhanul.alam@bfsa.gov.bd
০১৭৬৫৪০৪৩৩০

৩১ জনাব মাঃ আ ল 
হা ান

মিনটিরং অিফসার
( চার ও 

জনসেচতনতা)

abdul.hannan@bfsa.gov.bd
০১৩০৫০২৬৪৬৬

৩২ জনাব ইসফাক 
ওয়ােহদ িবন 

রিহম

মিনটিরং অিফসার
[িনরাপদ খা  

ব াপনা ( িশ ণ)]

isfaq.wahed@bfsa.gov.bd
০১৬৭১৮১৮৬০০

৩৩ জনাব মা: 
আসলাম উ ীন

মিনটিরং অিফসার
[মাঠ কায ম 
(পিরদশন ও 
পযেব ণ)]

aslam.uddin@bfsa.gov.bd
০১৭৩৮২৭০৬১৯

৩৪ জনাব মাঃ 
আিম ল ইসলাম

মিনটিরং অিফসার
[মাঠ কায ম 

(পিরদশন ও আমদািন 
িনয় ণ)]

aminul.islam@bfsa.gov.bd
০১৮৮৯৬৬৯৮৪৪

৩৫ জনাব মাহা দ 
ইমরান হােসন 

মা া

মিনটিরং অিফসার
(পিরদশন, পিরবী ণ ও 

ত াহার)

imran.hossain@bfsa.gov.bd
০১৭৭৬০৬২৭৯৮

৩৬ জনাব মাসাঃ 
নাজনীন আ ার

ব ািনক কমকতা
( ি মান সম য়)

najnin.akter@bfsa.gov.bd
০১৭৭০৯৬৫৩১৪

৩৭ জনাব আহমদ 
সালমান িসরাজী

ব ািনক কমকতা
(িবে ষণধম  
পরী াগার)

salman.sirajee@bfsa.gov.bd
০১৭৫৮২৩৯৮৫৮

৩৮ জনাব েমন 
ম মদার

ব ািনক কমকতা
(খা বািহত রাগ 

নজরদাির)

sumen.majumder@bfsa.gov.bd
০১৫১৮৩৭৫৪৬০

৩৯ জনাব মাঃ 
শওকত হােসন

ব ািনক কমকতা
(খা মান সম য়)

showkat.hossen@bfsa.gov.bd
০১৮২৯৬৪৭২২৩

৪০ জনাব ফািরয়া 
আজাদ

ব ািনক কমকতা
(সা িফেকশন)

faria.azad@bfsa.gov.bd
০১৬৩৪১৩৯১০১

৪১ জনাব শাওিরন 
ইসলাম

ব ািনক কমকতা
(পরী াগার মানসনদ 

সম য়)

shaorin.islam@bfsa.gov.bd
০১৭৪৯৯৪৭৯৭৯

৪২ জনাব সৗরভ 
মার িসংহ

ব ািনক কমকতা
(িনরাপদ খা  

িতপালন)

sourav.singha@bfsa.gov.bd
০১৬৭৬৩৯৭২৬৬

৪৩ জনাব আ া  
জাবােয়র

ব ািনক কমকতা
(ন না সং হ সম য়)

abdullah.jubair@bfsa.gov.bd
০১৭৮৬৮৮৬৭৭০

৩



৪৪ জনাব এস. এম. 
িশপন

গেবষণা কমকতা
(গেবষণা ও উ য়ন)

sm.shipon@bfsa.gov.bd
০১৭৩৪০৫২৭৩৭

৪৫ জনাব মা:তাইফ 
আলী

গেবষণা কমকতা
( িক িন পণ)

taif.ali@bfsa.gov.bd
০১৭৩৮২৪৪২২৪

৪৬ জনাব মা ফা হক িনরাপদ খা  অিফসার, 
ধান কাযালেয় সং

(সংসদ)

maroofa.haque@bfsa.gov.bd
০১৭২৭৬৫৪৭৭৫

১৩-৮-২০২২
আ ন নােসর খান

সিচব
ফান: +৮৮০২-২২২২২৩৪৩৬

ইেমইল:
secretary@bfsa.gov.bd

ন র: ১৩.০২.০০০০.১১১.৩৬.০০১.২২.৬১১/১(৪২) তািরখ: ২৮ াবণ ১৪২৯
১২ আগ  ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  সিচব, িনরাপদ খা  শাখা, খা  ম ণালয়
২) সদ  (সকল), বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প
৩) পিরচালক (সকল), বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প
৪) অিতির  পিরচালক (সকল), বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প
৫) উপ পিরচালক (সকল), বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প
৬) ধান কাযালেয়র নবম েডর কমকতা  (সকল)
৭) সহকারী পিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ◌্ি  শাখা, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প  (ক পে র ওেয়বসাইেট

কােশর জ )
৮) একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প  ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

১৩-৮-২০২২
আ ন নােসর খান

সিচব

৪


