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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
              জনগেণর দারেগাড়ায় ই- সবা িনি ত করার লে  ১৩/০৪/২০২১ ি . তািরেখর ১১৭ নং ারেক খা
অিধদ েরর ইেনােভশন ম নগঠন করা হয়। জনাব আ াহ আল মা ন, পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র,
ঢাকা এর অিতির  মহাপিরচালক পেদ পেদা িত া  হওয়ায় িন বিণত কমকতাগেণর সম েয় খা  অিধদ েরর
ইেনােভশন ম নগঠন করা হেলাঃ

নাম পদিব ও অিফস কানা ফান
(দা িরক ও মাবাইল)

ই- মইল দািয়

জনাব আ াহ আল মা ন অিতির  মহাপিরচালক, 
খা  অিধদ র, ঢাকা

ফান+৮৮-০২২২৩৩৮১৮৭১
 মাবাইল ০১৭১৩২০২১০০

adg@dgfood.gov.bd ইেনােভশন
অিফসার

জনাব এফ এম িমজা র রহমান পিরচালক, পউকা িবভাগ, 
খা  অিধদ র, ঢাকা

ফান +৮৮-০২-২২৩৩৮০১১০
 মাবাইল ০১৭১২৭৫৩৪১১

didts@dgfood.gov.bd সদ

জনাব মাঃ রায়হা ল কবীর পিরচালক, িশ ণ িবভাগ,
খা  অিধদ র, ঢাকা
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 মাবাইলঃ ০১৭২০১২৪৭৫৪

raihanul.kabir1
@gmail.com

সদ

জনাব তপন মার দাস আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা

ফান +৮৮-০২-৭৪৫২৯৮৩
মাবাইল :০১৮১৯৩৬৬৬৪৭

tapankumardas1964
@gmail.com

সদ

জনাব মাহা দ আ া ামান জলা খা  িনয় ক, ব ড়া ফান: ০৫১-৬৬০১৫
 মাবাইল: ০১৭১৬০৬৯৬৭৫

ashraf1980.m
@gmail.com সদ

জনাব মাঃ ামান ই া র, িশ ণ িবভাগ, 
খা  অিধদ র, ঢাকা

ফান +৮৮-০২-৯৫৫৬১৯৮
 মাবাইল ০১৬৭৮-০৩৪০৭৪

nuruzzaman.mist
@gmail.com

সদ

জনাব ম র আলম িসে ম এনািল , 
কি উটার নটওয়াক 
ইউিনট, 
খা  অিধদ র, ঢাকা

ফানঃ +৮৮-০২-৪৭১১০৬৯৮
 মাবাইলঃ ০১৯৩৭৮৩৯৯৫৫

sys@dgfood.gov.bd ফাকাল
পেয়

নগ ত ইেনােভশন অিফসার ও সদ  মি পিরষদ িবভাগ ক ক ০৮ এি ল ২০১৩ তািরেখ জাির ত াপন নং ১৮
(সং ) অ সাের কায ম পিরচালনা করেবন।

৩০-১২-২০২১
শখ িজবর রহমান

মহাপিরচালক
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ফান: +৮৮-০২২২৩৩৫৪৮৩৪
ইেমইল: dg@dgfood.gov.bd
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়
২) অিতির  সিচব, বােজট ও অিডট অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৭) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,ব ড়া
৮) ই া র , িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
৯) মা ার কিপ
১০) অিফস কিপ

৩০-১২-২০২১
ম র আলম

িসে ম এনািল
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