
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আঞ্চললক খােয লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয় 

ময়মিলসাংহ 
www.food.mymensinghdiv.gov.bd 

Email: rcf.myn@dgfood.gov.bd 
 

িাং-১৩.০১.০০০০.৪২৭.৩১.০০১.২১.৪৬৭        তালরখ – ১৮/০৭/২০২১ 

 

 

লবষয়ঃ- ময়মিলসাংহ লবভাদগ লবলভন্ন সাংস্থাপদি কমযরত কমযকতয াদের মমাবাইল ও ই- মমল িাম্বার মপ্ররণ । 

সূত্রঃ মদহােদয়র েপ্তদরর চালহোর মপ্রলিদত।  

 

 উপর্যযক্ত লবষদয় মদহােদয়র সেয় অবগলত ও প্রদয়াজিীয় বযবস্থা গ্রহদণর জিয ময়মিলসাংহ লবভাদগর লবলভন্ন সাংস্থাপদি কমযরত 

কমযকতয াদের চালহত মমাবাইল ও ই-মমইল িাম্বার পরবতী কার্যাদথয লিদে প্রোি করা  হদলা।  

 
 

আঞ্চলিক খাদ্য লিয়ন্ত্রককর কার্য ািয়,  ময়মিল িংহ - 
 

 
ক্র.নং নাম ও পদবী কর্মস্থল মর্োবোইল নম্বর ই-মর্ইল নম্বর 

১। জিাব সযরাইয়া খাতয ি 

আঞ্চললক খােয লিয়ন্ত্রক 
ময়মনস ংহ সবভাগ ০১৭১১-৬৬ ৪৫ ৪১            suraiyamimi@gmail.com 

 
 

ময়মিল িংহ জেিা - 

 
ক্র: 

িাং 

েপ্তদরর িাম িাম পেবী মমাবাইল িম্বর ই-মমইল িম্বর 

1)  মজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর 

কার্যালয়, ময়মিলসাংহ 

জিাব মমা: জলহরুল ইসলাম মজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৯১৫৯৪৭৫৪৫ dcf.zahirul@gmail.com 
 

2)  বযবস্থাপদকর কার্যালয়, 

ময়মিলসাংহ লসএসলি 

জিাব সসয়ে আলতকুল হক বযবস্থাপক ০১৭১৬২৯০৩৬৭ csdmym.dgfood@gmail.co
m 
 

3)  মজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর 

কার্যালয়, ময়মিলসাংহ 

জিাব মযহাম্মে আলাউলিি

 - 
উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 

(কালরগলর) 

০১৭১৬২৮০০৫২  

4)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, সের 

জিাব হামযিূর রহমাি 

সরকার 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৭৪৮৫৬৬৫৬৬ ucfsador.myn@gmail.com 

5)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

মযক্তাগাছা 

জিাব মমাহাম্মে সাইফয ল 

ইসলাম 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৭১৬৪১০৬৮৪ tcfmuktagacha99@gmail.co
m 
 

6)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

ফয লবাড়ীয়া 

জিাব মমা: হুমায়যি কবীর উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৯২২৬১২৪২১ mdhumayonkabirucf@gmail
.com 

 

7)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

লত্রশাল 

জিাব মরদবকা সযলতািা 

রুলব 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৯১১২৬৮১০৮ rebekaruby74@gmail.com 
 

8)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

গফরগাও 

জিাব মমাহাম্মে ছাইদুর 

রহমাি 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৭৬৮৪৩৭৮৬৫ ucfgaffargaon@gmail.com 
 

9)  উপদজলা খােয জিাব বযলবযল আহাম্মে উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৯১৩৩২৪৭৫৪ tcfbulbul@gmail.com 
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লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

ভালযকা 

10)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

মগৌরীপযর 

জিাব লবপ্লব কুমার সরকার উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৭১১৯৪০৮৯৯ ksbiplob1964@gmail.com 
 

11)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

ঈশ্বরগঞ্জ 

জিাব মশখ মহাদসি 

সাদিায়ার 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 

(অ:ো:) 

০১৭১২১৮০৩৪২ anwarfood63@gmail.com 
 

12)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

িান্দাইল 

জিাব মশখ মহাদসি 

সাদিায়ার 
 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৭১২১৮০৩৪২ toufiqfood1984@gmail.com 

13)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

হালযয়াঘাট 

জিাব মিছযরুল আলম উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৭৮০০৫৪৮১৮ ucfhaluaghat1@gmail.com 
 

14)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

ফয লপযর 

জিাব মমাহাম্মে রাদশদুল 

হাসাি 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৭১২৭৩৭৯১৩ rasadulhasan258@gmail.com 
 

15)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

তারাকান্দা 

জিাব মমা: আসাদুজামাি উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৯৩৪৭৮৫২৭২ rashedfd67@gmail.com 
 

16)  উপদজলা খােয 

লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

ম াবাউড়া 

জিাব মযহাম্মে আশরাফ 

আলী 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক ০১৭১৮৫৩৩৩০৬ 
 

mdashrafali533306@gmail.co
m 
 

17)  সাংরিণ ও চলাচল 

কমযকতয ার কার্যালয়, 

ঈশ্বরগঞ্জ 

এলএসলি-১ 

জিাব এদক এম এমরাি 

মহাদসি ভয ইয়া 

সাংরিণ ও চলাচল 

কমযকতয া 

০১৭১১৩৬৬৯১১ smoishwar.food@gmail.com 

18)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, সের এলএসলি 

জিাব জান্নাতয ল মফরদেৌস 

খাি 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭৬১১১১৯৯৯ oc.lsd.mym@dgfood.gov.bd 
 

1)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, মযক্তাগাছা 

এলএসলি 

জিাব শালকল আহদমে ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭৮৯৭৯৭৯২৯ oc.lsd.muktagach@dgfood.g
ov.bd 

 

2)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, ফয লবাড়ীয়া 

এলএসলি 

জিাব েীপক কুমার সরকার 
 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭৯৬৫৮৮৫৭৫ oc.lsd.fulbaria@dgfood.gov.
bd 
 

3)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়,  ািীদখালা 

এলএসলি 

জিাব মমাঃ আলাল মহাদসি 
 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১১-১১০৯৯৬ oc.lsd.dhanikhol@dgfood.go
v.bd 

 

4)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়,  লা এলএসলি 

জিাব মমা: শলফকুল 

ইসলাম 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১৩৭৭২১০৫ oc.lsd.dhola@dgfood.gov.bd 
 

5)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, গদয়শপযর 

এলএসলি 

জিাব এ লব এম ফজদল 

রািা 
 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৯১২০০০০২০ oc.lsd.goyeshpur@dgfood.g
ov.bd 

6)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, ভালযকা 

এলএসলি 

জিাব মাসযে আলম ফরহাে ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১৭২১৯৭৩২ oc.lsd.bhaluka@dgfood.gov.
bd 
 

7)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, মগৌরীপযর 

এলএসলি 

জিাব লসদ্ধাথয শাংকর 

তালযকোর 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১২৪২৬৮৫৬ oc.lsd.gouripur@dgfood.gov
.bd 

8)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, শযামগঞ্জ 

এলএসলি 

জিাব ইসরাত আহদমে ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১৮২৮৯৬২৮ oc.lsd.goyeshpur@dgfood.g
ov.bd 

9)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার জিাব মলহউলিি আল ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১৭৩১৯৭৮০ oc.lsd.atharabar@dgfood.go
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কার্যালয়,আঠারবাড়ী 

এলএসলি 

আতহার v.bd 

10)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, িান্দাইল 

এলএসলি 

জিাব আব্দযল বাদরক ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭৫২৪২০৫০২ oc.lsd.nandail@dgfood.gov.
bd 

11)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, ফয লপযর 

এলএসলি 

জিাব আবযল কালাম আজাে ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৮৪১৪৫৬৭১৯ oc.lsd.fulpur@dgfood.gov.b
d 

12)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, তারাকান্দা 

এলএসলি 

জিাব মমা: সলহদুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১১১০২২৭১ oc.lsd.tarakanda@dgfood.go
v.bd 

13)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, হালযয়াঘাট 

এলএসলি 

জিাব মযহাম্মে আলরফয র 

রহমাি 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১৯৪৩১০৮৯ oc.lsd.haluaghat@dgfood.go
v.bd 

14)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, িাগলা 

এলএসলি 

জিাব মমাহাম্মে মমালমিযল 

ইসলাম তালযকোর 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১৪৫৫৫০৫০ oc.lsd.nagla@dgfood.gov.bd 

15)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, মপাড়াকান্দয ললয়া 

এলএসলি 

ইললয়াছ মহাদসি ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১৭২১৫৯৪৩ oc.lsd.porakan@dgfood.gov.
bd 
 

16)  ভারপ্রাপ্ত কমযকতয ার 

কার্যালয়, মযলিরহাট 

এলএসলি 

জিাব মসাদহল লময়া ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া ০১৭১৪২০৬৩৭৯ oc.lsd.munshir@dgfood.gov.
bd 

 
 

গণপ্রজোতন্ত্রী বোাংলোদেশ সরকোর 

মজলো খোেয ননয়ন্ত্রদকর কোর্মোলয় 

মনত্রদকোণো। 
www.food.netrokona.gov.bd 

 

নবষয়ঃ মজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, মনত্রদকোনো এর তথ্য। 
ক্রনর্ক নোর্ পেনব ও বতম র্োন কর্মস্থল মর্োবোইল নম্বর ই-মর্ইল নম্বর 

১ মর্ো: জোকোনরয়ো র্সু্তফো মজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, মনত্রদকোণো। ০১৭১৮৭৩২৫৪৫ ucf.ntk@gmail.com 

 

 

নবষয়ঃ উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রকগদণর তথ্যোনে। 
 

ক্রনর্ক নোর্ পেনব ও বতম র্োন কর্মস্থল মর্োবোইল নম্বর ই-মর্ইল নম্বর 

১ মর্োঃ জয়নলু আদবেীন উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, মনত্রদকোণো সের, মনত্রদকোণো। ০১৭১৭২০৮২৭২ ucf.ntk@gmail.com 

২ মর্োহোম্মে নেদলোয়োর মহোদসন উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, বোরহোট্টো, মনত্রদকোণো। ০১৭১৩৫৮৬০৪৩ ucfbarhatta@gmail.com 

৩ মর্োঃ র্ঞ্জরুুল আলর্ উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, পূবমধলো, মনত্রদকোণো। ০১৭১২৮০৭৫১৫ tcfpur@gmail.com 

৪ মর্োঃ মেদলোয়োর মহোদসন উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, মর্োহনগঞ্জ, মনত্রদকোণো। ০১৭১১১৬৬২২৫ ucf.mohongonj.net@gmail.com 

৫ 
এ,মক,এর্ শোর্ছুদ্দীন 

আহোম্মে 
উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, মকন্দয়ুো, মনত্রদকোণো। ০১৭৯৭৩৯৪৯৫৪ ucf.food.kendua@gmail.com 

৬ মর্োঃ র্ঞ্জরুুল আলর্ উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, েগূমোপুর, মনত্রদকোণো। ০১৭১২৮০৭৫১৫ foodofficedurgapur@gmail.com 

৭ 
এ,মক,এর্ শোর্ছুদ্দীন 

আহোম্মে 
উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, র্েন, মনত্রদকোণো। ০১৭৯৭৩৯৪৯৫৪ ucf.modan@gmail.com 

৮ মর্োঃ শোর্সুল হক উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক,আটপোড়ো, মনত্রদকোণো। ০১৭৮৪৭৭০৬৩৯ tcfatpara@gmail.com 

৯ এ,মক,এর্ শোর্ছুদ্দীন উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, কলর্োকোন্দো, মনত্রদকোণো। ০১৭৯৭৩৯৪৯৫৪ ucf.kolmakanda@gmail.com 

http://www.food.netrokona.gov.bd/
mailto:ucf.ntk@gmail.com
mailto:ucf.ntk@gmail.com
mailto:ucf.mohongonj.net@gmail.com
mailto:ucf.food.kendua@gmail.com
mailto:ucf.modan@gmail.com
mailto:ucf.kolmakanda@gmail.com


আহোম্মে 

১০ মর্োঃ রুবোইেরু রোনো উপদজলো খোেয ননয়ন্ত্রক, খোনলয়োজরুী, মনত্রদকোণো। ০১৭১৬৬৩৩৮৯২ robaidurrana1971@gmail.com 

 

বিষয়ঃ ভারপ্রাপ্তগণের তথ্যাবি। 
 

ক্রনর্ক নোর্ পেনব ও বতম র্োন কর্মস্থল মর্োবোইল নম্বর ই-মর্ইল নম্বর 

১ 
মর্োহোম্মে ইর্রুল 

কোদয়স 

খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো, 
মনত্রদকোণো সের এলএসনি 

০১৭৩৫-৩০৮৬৯২ oclds.ntksadar@gmail.com 

২ 
মর্োঃ হোরুন অর 

রশীে 

খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো 
ঠোকুরোদকোণো এলএনি 

০১৭২২৯১০৯৫৪ oclsdthakurakuna@gmail.com 

৩ আনতকুর রহর্োন 
খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো, 

বোরহোট্টো এলএসনি 
০১৭১৬৮৫৮৮০৩ barhattalsd@gmail.com 

৪ 
মর্োঃ মর্োফোজ্জল 

মহোদসন 

উখোনন েপ্তর, বোরহোট্টো, মনত্রদকোণো 
সাংর্ুনিদত উপ-খোেয পনরেশমক তথ্ো 
ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো, বোউসী এলএসনি 

০১৭১৭৩৫৫৩৮৬ boushilsd@gmail.com 

৫ 
মর্োহোম্মে নগয়োস 

উনদ্দন 

খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত 

কর্মকতম ো,পূবমধলো এলএসনি 
০১৭২০১২৮৭২৩ wwwgiyasuddin789@gmail.com 

৬ মর্োঃ রনফকুল ইসলোর্ 
খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো 

জোনরয়ো এলএসনি। ০১৭১৫-২৪৫৩৮১ rafiqulismuk76@gmail.com 

৭ মর্োঃ হুর্োয়ুন কবীর 
খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্কতো, 

মর্োহনগঞ্জ এলএসনি 
০১৭২৯৮৬৮০৩৯ rokona626@gmail.com 

৮ 
জনোব সঞ্জয় মর্োহন 

েত্ত 

খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো 
মকন্দয়ুো খোেয গুেোর্। ০১৭৯৫০৬৫৭১৬ ocf.kendua@gmail.com 

৯ মর্োঃ আব্দুল আনজজ 
খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো, 

নবনরনশনর এলএসনি 
০১৯৯৩৪৩১৫৮৬ abdulazizasa445@gmail.com 

১০ মরোকসোনো মববগর্ 
খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো, র্ে 

এলএসনি 
০১৯১৬-৫০২৪৬৯ ruksanashibly@gmail.com 

১১ র্কুুল নথ্নগেী 
খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো, 

আটপোড়ো খোেয গুেোর্ 
০১৭২০৩০১০৩১ mukulthigidi@gmail.com 

১২ কৃষ্ণো র্জরু্েোর 
খোেয পনরেশমক তথ্ো ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো, 

কলর্োকোন্দো খোেয গুেোর্ 
০১৭২০-৩৯১৩৮৬ apuks@gmail.com 

১৩ 

নেপোয়ন েত্ত র্জরু্েোর 

বনব 

 

উপ-খোেয পনরেশমক উপদজলো খোেয 
ননয়ন্ত্রদকর কোর্মোলয়, খোনলয়োজরুী মনত্রদকোণো 
সাংর্ুনিদতঃ ভোরপ্রোপ্ত কর্মকতম ো খোনলয়োজরুী 
খোেয গুেোর্ অনতনরি েোনয়দে মলপনসয়ো 

খোেয গুেোর্, মনত্রদকোণো। 

০১৭৭৯৩০১৫২৮ dipayan.net@gmail.com 

 
 

োমািপুর জেিা-  
 

ক্র: 

িাং 
েপ্তদরর িাম কমযকর্ত ার িাম ও পেবী মমাবাইল িম্বর ই-মমইল 

০১ 
মজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়,  

জামালপযর 

ইকবাল বাহার চ ৌধুরী  

মজলা খােয লিয়ন্ত্রক  
01819194686 iqbalbaharr@yahoo.com  

০২ 
মজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়,  

জামালপযর 

মমা: আব্দযল কাদের 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক (কালরগরী) 
01727870904  

০৩ 
মজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়,  

জামালপযর 

মমা: আবয তাদহর 

আঞ্চললক রিণাদবিণ কমযকতয া  
01711130248 abutaherofficial34@gmail.com 

mailto:oclsdthakurakuna@gmail.com
mailto:wwwgiyasuddin789@gmail.com
mailto:rafiqulismuk76@gmail.com
mailto:ruksanashibly@gmail.com
tel:+8801819194686
mailto:iqbalbaharr@yahoo.com
tel:+8801727870904
tel:+8801711130248
mailto:abutaherofficial34@gmail.com


০৪ 
মজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়,  

জামালপযর 

চমাোঃ মা ুদুর রহমান  

কাসরগরী খাদয পসরদর্তক  
01721532493  

০৫ 
উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

জামালপযর সের, জামালপযর 

ইললয়াস আহদমে 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 
01706486999 eliyasgp@gmail.com  

০৬ 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

সলরষাবাড়ী, জামালপযর 

মাদারগঞ্জ, জামালপুর (অ:দা:) 

মমা: মাহবযবযল আলম তরফোর 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 
01761444663 tcf.sarishabari@yahoo.com 

০৭ 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

ই লামপুর, জামালপযর 

চদওয়ানগঞ্জ, জামালপুর (অ:দা:) 

শাহীিা আক্তার 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 
01717348387 shahinaakter200@gmail.com 

০৮ 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর কার্যালয়, 

চমলান্দহ, জামালপযর 

বকর্ীগঞ্জ, জামালপুর (অ:দা:) 

মমা: শহীদুল্লাহ 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 
01716090215 mdshahidullah2021@gmail.com 

০৯ 
সাংরিণ ও চলাচল কমযকতয ার কার্যালয়,  

লসাংহজািী এলএসলি-১, জামালপযর 

মমা: আসাদুজ্জামাি খাি 

সাংরিণ ও চলাচল কমযকতয া 
01712226133 asaduzzaman1919@gmail.com 

১০ 
লপয়ারপযর খােয গুোম 

জামালপযর সের, জামালপযর 

চমা: সমজানুর রহমান  

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 
01715912191 russel01715@gmail.com 

১১ 
সলরষাবাড়ী খােয গুোম 

সলরষাবাড়ী, জামালপযর 

মযহাম্মে বাবযল লময়া 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 
01925419693 mdbabulmiah101180@gmail.com 

১২ 
মেওয়ািগঞ্জ খােয গুোম 

মেওয়ািগঞ্জ, জামালপযর 

মযহাম্মে সাইফয ল মাদলক 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 
01716884495 saifulmalak2@gmail.com 

১৩ 
ইসলামপযর খােয গুোম 

ইসলামপযর, জামালপযর 

চমাোঃ আর্রাফুল আলম  

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 
01721360655 asrafulalam9060@gmail.com 

১৪ 
মমলান্দহ খােয গুোম 

মমলান্দহ, জামালপযর 

মমাহাম্মে সাইফয ল ইসলাম 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 
01724191522 niparoton16680@gmail.com 

১৫ 
বাললজযড়ী খােয গুোম 

মাোরগঞ্জ, জামালপযর 

চমাোঃ ওয়াসহদুজ্জামান  

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 
01912756685 wahid71183@gmail.com 

১৬ 
বকশীগঞ্জ খােয গুোম 

বকশীগঞ্জ, জামালপযর 

র্ামীমা না সরন  

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 
01735850852 farzankhan2013@gmail.com 

 
 

জেরপুর জেিা  

 

 
ক্র. 

িাং 

িাম পেবী কমযস্থল মমাবাইল িাং ই-মমইল 

০১ 
মমাঃ আল্-ওয়ালজউর 

রহমাি 

মজলা খােয লিয়ন্ত্রক 

(ভারপ্রাপ্ত) 

মজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর 

কার্যালয়, মশরপযর। 01717-426636 waziur@gmail.com 

০২ মমাঃ মখারদশদুজ্জামাি উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 
উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর 

কার্যালয়, লিিাইগাতী, মশরপযর। 01714-419609 ucfjhenai@gmail.com 

০৩ মমাঃ লযৎফর রহমাি উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর 

কার্যালয়, মশরপযর সের, 

মশরপযর। 
01711-101378 ucfsprsador@gmail.com 

০৪ মমাঃ লযৎফর রহমাি 
উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 

(অঃোঃ) 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর 

কার্যালয়, িকলা, মশরপযর। 01711-101378 ucfnakla@gmail.com 

tel:+8801721532493
tel:+8801706486999
mailto:eliyasgp@gmail.com
tel:+8801761444663
mailto:tcf.sarishabari@yahoo.com
tel:+8801717348387
mailto:shahinaakter200@gmail.com
tel:+8801716090215
mailto:mdshahidullah2021@gmail.com
tel:+8801712226133
mailto:asaduzzaman1919@gmail.com
tel:+8801715912191
mailto:russel01715@gmail.com
tel:+8801925419693
mailto:mdbabulmiah101180@gmail.com
tel:+8801716884495
mailto:saifulmalak2@gmail.com
tel:+8801721360655
mailto:asrafulalam9060@gmail.com
tel:+8801724191522
mailto:niparoton16680@gmail.com
tel:+8801912756685
mailto:wahid71183@gmail.com
tel:+8801735850852
mailto:farzankhan2013@gmail.com


০৫ মসাহািা লবললকস উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 
উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর 

কার্যালয়, শ্রীবরেী, মশরপযর। 01710-880702 ucfsreebardi@gmail.com 

০৬ মক এম িালসর উলিি উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রক 

উপদজলা খােয লিয়ন্ত্রদকর 

কার্যালয়, িাললতাবাড়ী, 

মশরপযর। 
01712-587866 ufonalitabari@gmail.com 

০৭ এফ এম রাহাতয ল ইসলাম 
সাংরিণ ও চলাচল 

কমযকতয া মশরপযর এলএসলি-১, মশরপযর। 01711-135436 rahatfood1973@gmail.com 

০৮ 
আয়মাি লবিদত 

মফরদেৌস 

খােয পলরেশযক ও 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 

লিিাইগাতী এলএসলি, 

মশরপযর। 01826-610664 aymannupur@gmail.com 

০৯ মবারহাি উলিি 
খােয পলরেশযক ও 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া শ্রীবরেী এলএসলি, মশরপযর। 01913-918599 oclsdsribordi@gmail.com 

১০ মজলভয়ার লচলসম 
খােয পলরেশযক ও 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া িকলা এলএসলি, মশরপযর। 01717-112314 oclsdnakla@gmail.com 

১১ মমাঃ শহীদুল ইসলাম 
খােয পলরেশযক ও 

ভারপ্রাপ্ত কমযকতয া 

িাললতাবাড়ী এলএসলি, 

মশরপযর। 01716-353193 shahidul.food@gmail.com 

 
 
 
 
 

১৮/০৭/২০২১ 

আঞ্চললক খােয লিয়ন্ত্রক, 

ময়মিলসাংহ। 

 
 
 
 
 
 
 
 


