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অভ রীণ সং হ শাখা 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০
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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.২৪৫.২০.২৪০ তািরখ: 
০৮ নেভ র ২০২২

২৩ কািতক ১৪২৯

িবষয:় ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেরঅথবছের   পােটরপােটর   ব ারব ার   মানমান   যাচাইযাচাই   ই েপকশনই েপকশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

          উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, খা  ম ণালেয়র সােথ খা  অিধদ েরর স ািদত ২০২২-২০২৩
অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ)’র কায েমর িমক ২.১৭ এ “পােটর ব ার মান যাচাইেয়র”
লে  ব া তকারী িমল ই েপকশেনর িবষেয় িনেদশনা রেয়েছ । 

      এ েণ, আেলাচ  িনেদশনা বা বায়েনর লে    িবভােগর অ  জলা স েহ অবি ত ব া
তকারী িমল পিরদশেনর ে  (সং  িমেলর তািলকা অ যায়ী) বা বায়নকারী ক প েক িনে া  ছক

মাতােবক পিরদশন কের পিরদশন িতেবদন সং হ িবভােগ রেণর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ করা
হেলা। 

িত ােনরিত ােনর
নামনাম

িি
নংনং

সরবরাহ েযাসরবরাহ েযা
ব ারব ার   পিরমাণপিরমাণ

সরবরাহ তসরবরাহ ত
পিরমাণপিরমাণ

অবিশঅবিশ সরবরােহরসরবরােহর
সময়স ীমাসময়স ীমা

িব িনেদশিব িনেদশ
ার ািমট ারার ািমট ার িনধ ািরতিনধািরত

িবিনেদশিব িনেদশ
হণেযাহণেযা
সময়সময়
স ীমাস ীমা

াা
প িরমাণপিরমাণ

সং : বণনামেত ২ ( ই) পাতা। 

৯-১১-২০২২

আ িলক খা  িনয় ক (সকল)

মাঃ রায়হা ল কবীর
পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮
ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.২৪৫.২০.২৪০/১(৩০) তািরখ: ২৩ কািতক ১৪২৯
০৮ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা। 

১



২) অিতির  পিরচালক (অিতির  দািয় ), অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা। 
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা। 
৪) জলা খা  িনয় ক (সকল), ঢাকা/ময়মনিসংহ িবভাগ।
৫) জলা খা  িনয় ক, ব ড়া/নােটার।
৬) জলা খা  িনয় ক, গাইবা া/ িড় াম/ঠা র াও/নীলফামারী।
৭) জলা খা  িনয় ক, লনা।/যেশার
৮) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা। মহাপিরচালক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ । 

৯-১১-২০২২
মাঃ রায়হা ল কবীর 

পিরচালক

২



P a g e  1 | 2 
 

 

বস্তা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহহর নাম-ঠিকানা 

 

ক্র: 

নং 

প্রতিষ্ঠাহনর নাম তমলমাতলক/প্রতিতনতির নাম ও মমাবাইল নম্বর বাস্তবায়নকারী কর্তপৃক্ষ 

১ মমসাস ৃখান এন্টারপ্রাইজ 

তমহলর ঠিকানা: বরমী বাজার, শ্রীপুর, 

গাজীপুর। 

মমা: ইব্রাতহম খান 

ম্যাহনতজং ডাইহরক্টর-০১৭৫৯৮৮৯৯৩৩ 

সাগর মহাহসন, ম্যাহনজার-০১৭২৩-৮৫০৩৪৪ 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, গাজীপুর 

২ মমসাস ৃএমএতসএস জুট ফাইবার 

তমহলর ঠিকানা: শাহ সুলিান জুট তমল, 

গাবিলী, বগুড়া। 

মমা: আলী মহাহসন 

মপ্রাপাইটর-০১৭১২১৩৬০১৬ 

ই-মমইল-mascsjute23@gmail.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, বগুড়া 

৩ মমসাস ৃপারুল কনস্ট্রাকশন 

তমহলর ঠিকানা: বগুড়া জুট তমলস তল:, নাররী 

সাবগ্রাম, বগুড়া 

মমাোঃ জতহরুল ইসলাম 

মপ্রাপ্রাইটর-০১৬৭০৭৬০৩৩১ 

ই-মমইল- zohurul.islam42@gmail.com 

৪ ঝলক তবজহনস মসন্টার 

তমহলর ঠিকানাোঃ জয় জুট তমলস, 

মমাকামিলা, বগুড়া  

মমাোঃ আব্দুল লতিফ মমাড় 

মপ্রাপ্রাইটর-০১৭১৬৫০১৮৭১ 

ই-মমইল jhallok19@gmail.com 

৫ মমসাস ৃআজাদ বাংলাহদশ জুট তমলস তলোঃ 

তমহলর ঠিকানা: মঝাপগাতড়, তনতশনদারা, 

বগুড়া 

তজয়াউর রহমান (তজয়া), ম্যাহনজার-০১৭২৪-৬২৭২১২ 

ই-মমইল- mynul_8@yahoo.com 

৬ মমসাস ৃকরহিায়া জুট তমলস তলোঃ 

তমহলর ঠিকানাোঃ বনমতরচা, (শ্রীরামপুর) 

মশরপুর, বগুড়া। 

মমাোঃ মতজবর রহমান মজনু 

ম্যাহনতজং ডাইহরক্টর- ০১৭১১২৩৮২৮৩ 

ই-মমইল- korotoyajute@yahoo.com 

৭ মমসাস ৃহারুন এন্ড সন্স 

তমহলর ঠিকানাোঃ ১০ নং কামরাঙ্গীরচর, 

আশরাফাবাদ। 

হারুন-অর-রশীদ, মপ্রাপ্রাইটর-০১৭১৩-০২৫৫৯৮ 

ই-মমইল harunsons২০১৭@gmail.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, ঢাকা 

৮ আর তব মেড ইন্টারন্যাশনাল 

তমহলর ঠিকানাোঃ ৪৭৭, বরুয়া বাগানবাড়ী, 

তখলহক্ষি, ঢাকা-১২২৯। 

মমাোঃ রাহশদ হাদী 

মপ্রাপ্রাইটর-০১৯৩১-৩১৩১৩০ 

ই-মমইল- alimindex@gmail.com 

৯ মমসাস ৃএমতস মেড মসন্টার 

তমহলর ঠিকানা: হাহসম মরাড, মাতুয়াইল, 

ঢাকা। 

মমাোঃ আতমরুজ্জামান 

 মচয়ারম্যান- ০১৮১৯২৬৩১৪৩ 

ই-মমইল-mctradecenter@gmail.com 

১০ আর তব জুট তমলস 

তমহলর ঠিকানা: ৪৭৭, বরুয়া বাগানবাড়ী, 

তখলহক্ষি, ঢাকা-১২২৯। 

মমাোঃ রাহশদ হাদী, মপ্রাপ্রাইটর- ০১৯৩১৩১৩১৩০ 

ইহমইল- alimindex@gmail.com 

১১ মমসাস ৃআহরতফন এহসতসহয়ট 

তমহলর ঠিকানাোঃ গফরগাঁ মপৌরসভা, গফরগাঁ 

ময়মনতসংহ। 

মমাোঃ বাবুল আক্তার 

মপ্রাপ্রাইটর-০১৭১১৫২৯৩০৬ 

ই-মমইল- arefinmridul@yahoo.com 

 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, ময়মনতসংহ 

১২ মমসাস ৃচন্দ্রদীপ কনস্ট্রাকশন 

তমহলর ঠিকানাোঃবাংলাহদশ ফুড অতফসাস,ৃ 

যমুনা জুট তমলস, ভূঞাপুর, টাংগাইল। 

 

মমাোঃ মতফজুল ইসলাম 

মপ্রাপ্রাইটর-০১৭৫৬৪৪৫৫৫৫৫ 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, টাংগাইল 

১৩ মমসাস ৃআহরতফন এন্টারপ্রাইজ 

তমহলর ঠিকানাোঃ আর এম জুট 

ডাইভারতসতপহকশন 

তশবরামপুর, ফতরদপুর সদর, ফতরদপুর 

কাজী আতনসুর রহমান 

মপ্রাপ্রাইটর- ০১৭১৬১৫২৫৫৬ 

মমাোঃ জতহরুল ইসলাম (চপল),  

ম্যাহনজার-০১৭৩১৬৮৬৯৭০ 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, ফতরদপুর 

১৪ আরএমজুট ডাইভারতসতফহকশন তমলস তলোঃ 

তমহলর ঠিকানা: তশবরামপুর, ফতরদপুর সদর, 

ফতরদপুর। 

মমাোঃ তমজানুর রহমান, ম্যাহনজার- ০১৭৮১৮৫৮০৫১ 

ই-মমইল- k.mamun78@yahoo.com 

abdullah.azad23@gmail.com 

 

mailto:zohurul.islam42@gmail.com
mailto:jhallok19@gmail.com
mailto:mynul_8@yahoo.com
mailto:korotoyajute@yahoo.com
mailto:harunsons২০১৭@gmail.com
mailto:alimindex@gmail.com
mailto:ই-মেইল-mctradecenter@gmail.com
mailto:arefinmridul@yahoo.com
mailto:ই-মেইল-%20k.mamun78@yahoo.com
mailto:abdullah.azad23@gmail.com
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১৫ অযাপল সফট আইটি 

তমহলর ঠিকানা: তসয়াম জুট তমলস, রুপগঞ্জ, 

নারায়ণগঞ্জ। 

মমাোঃ ফয়সাল মাসুদ  

মপ্রাপ্রাইটর-০১৭৯৫০৭৫২২৬ 

ই-মমইল: applesoftit7@gmail.com 

 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, নারায়ণগঞ্জ 

১৬ মমসাস ৃহাফসা মটক্সটাইল 

তমহলর ঠিকানাোঃ বতনয়াতদ, মাসুমাবাদ, 

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 

মমাোঃ মলাকমান মহাহসন, ০১৭১৬৯৭১৮৮৬ 

ইহমইল- 

gm.hafsatextile@gmail.com 

১৭ মমসাস ৃস্বণাৃলী মটক্সটাইল তমলস তলোঃ 

তমহলর ঠিকানাোঃ বতনয়াতদ, মাসুমাবাদ, 

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 

মমাোঃ আহনায়ার মহাহসন 

ইহমইল- gm.swarnalitextile@gmail. com 

১৮ মমসাস ৃঅনন্যা এন্টারপ্রাইজ 

তমহলর ঠিকানাোঃ সুপ্রয় জুট তমলস, ঠাকুরগাঁও 

সদর, ঠাকুরগাঁও 

তবপ্লব ম াষ, মপ্রাপ্রাইটর 

মগাপাল চন্দ্র ম াষ 

ম্যাহনজার- ০১৮২২৭৭৩৩৩৬ 

ই-মমইল: gopalghosh7197@gmail.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, ঠাকুরগাঁও 

১৯ মমসাস ৃজব্বার জুট তমলস তলোঃ 

তমহলর ঠিকানা: ভভরব বাজার, ভভরব, 

তকহশারগঞ্জ। 

তমজানুর রহমান (স্বপন), ম্যাহনজার-০১৭২৬২৯৬৮০৫ 

আতিকুর রহমান, ম্যাহনজার-০১৯২১১০২২৭৮ 

ই-মমইল-atiq@bulkbd.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, তকহশারগঞ্জ 

২০ মমসাস ৃমলারী জুট তলোঃ 

তমহলর ঠিকানা: জাবুশা, রুপসা, খুলনা 

কায়সার আহহমদ, ম্যাহনজার-০১৭৬১৫২৫০৪৯ 

ই-মমইল-info@gloryjute.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, খুলনা 

২১ মমসাস ৃনাহটার জুট তমলস তলোঃ 

তমহলর ঠিকানাোঃ দত্তপাড়া, নাহটার 

মমাোঃ জতহরুল ইসলাম, ম্যাহনজার-০১৬৭০৭৬০৩৩১ 

স্বপন-০১৭৫১-২৯৫১৮১ 

ই-মমইল natorjutemills@gmail.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, নাহটার 

২২ মমসাস ৃকুতড়গ্রাম জুট প্রহসতসং ওয়াকসৃ 

তমহলর ঠিকানা: তবতসক তশল্প এলাকা, 

কুতড়গ্রাম। 

চন্দী কুমার ম্যাহনজার-  

০১৭১৮১৯৯৫২৯, ০১৯৮৩-৮৬১২৯০ 

ই-মমইল kurigramjute@gmail.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, কুতড়গ্রাম 

২৩ মমসাস ৃওতহ জুট ফাইবাস ৃ

তমহলর ঠিকানাোঃ তবতসক তশল্প নগরী, 

গাইবান্ধা। 

মমাোঃ আবুল কাহশম, মপ্রাপ্রাইটর-০১৭১১০৫৯৮৪৮ 

ই-মমইল- oheejute5@gmail.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, গাইবান্ধা 

২৪ তদ মগাহেন ফাইবার মেড মসন্টার 

তমহলর ঠিকানা: আরামনগর, সতরষাবাড়ী, 

জামালপুর 

মমাস্তাক মহাসাইন, ম্যাহনতজং ডাইহরক্টর, 

০১৭১১৫৬১২৫২, ০২-৮৭১৩৩০১-৪ 

ই-মমইল: rinkunec@gmail.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, জামালপুর 

২৫ আফজাল ফাইবার প্রহসতসং ইন্ডাতিজ 

তমহলর ঠিকানাোঃ কুতজপুকুর, কামারপুকুর, 

ভসয়দপুর-৫৩১০, নীলফামারী। 

মমাোঃ মনয়ার খান, মযাপ্রাইটর-০১৮৩৯৯১৮৫৫৩ 

ই-মমইল rinkunec@gmail.com  

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, নীলফামারী 

২৬ আতফল জুট উইতভং তমলস তলোঃ 

তমহলর ঠিকানাোঃ শাশাৃ, যহশার 

 

মমাোঃ আতফল উতিন, ম্যাহনতজং ডাইহরক্টর 

ই-মমইল: romanjutemills@gmail.com 

 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, যহশার 

২৭ মমসাস ৃমসাহাগ এন্টারপ্রাইজ 

তমহলর ঠিকানা: কমলতদ ব্রীজ, সুিারকাতন্দ, 

সাতফয়া শরীফ, রাজজর, মাদারীপুর 

মমাোঃ মসাহাগ ফতকর, ম্যাহনজার-০১৭১২৮৩০৪০৪ 

ইহমইল ms.shohagenterprise2019@gmail.com 

মজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, মাদারীপুর 

  

mailto:applesoftit7@gmail.com
mailto:gm.hafsatextile@gmail.com
mailto:ই-মেইল-atiq@bulkbd.com
mailto:natorjutemills@gmail.com
mailto:kurigramjute@gmail.com
mailto:oheejute5@gmail.com
mailto:rinkunec@gmail.com
mailto:rinkunec@gmail.com
mailto:romanjutemills@gmail.com

