
বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন 
‘‘িচিনিশ  ভবন’’ ৩, িদল শা বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা-১০০০। 

 
 

 

িবএসএফআইিস সদর দ ের কম রত কম কতােদর নাম, পদিব ও মাবাইল ন র ( জ তার মা সাের নয়) 
নং নাম পদিব মাবাইল ন র 

1)  বগম পরাগ অিতির  সিচব ও চয়ার ান এর অিতির  দািয়ে    ০১৭১১৫২৫৬০৮  
2)  জনাব মীর জ ল ইসলাম পিরচালক(বািণিজ ক) ০১৭১৫০৩৩৬৬৪ 
3)  জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন পিরচালক(পিরক না ও উ য়ন)  
4)  জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন পিরচালক(ই  উ য়ন ও গেবষণা)  
5)   মাঃ আ ল রিফক চীফ অব পােস ােনল ও সিচব এর দািয়ে  ০১৭১৮২৪৮২৮৭ 
6)  আখতার হােসন ভাঃ ধান( এস) ০১৭১২১৫৯৪৭০ 
7)   মাঃ আ র রউফ খান ধান েকৗশলী ০১৭৪৫৭৮৬৫৮৬ 
8)  মাঃ আ র রশীদ  ধান ( ক  পিরচালক, ঠা রগ ও িচিনকল) ০১৭২০১১৩৩৩০  

9)  জনাব মাঃ শাম র রহমান ধান ( এস) ০১৭২০৩০৯৫২৬ 

10)  চৗ রী ল আিমন কায়সার ধান )এমআইএস(  ০১৯৭৭৬৯৯৯৮৮ 
11)  ডাঃ মাঃ আ ল মা ান  অিতঃ ধান মিডক াল অিফসার ০১৭১৫১৮১৬৫২ 
12)    মাঃ মাযহার উল হক খান িহসাব িনয়  ক ০১৭১২৮৪৮৮০৭ 

13)   মাঃ আই ল হক ধান (পিরক না ও উ য়ন) ০১৫৫৮৩২৪২৭৪ 

14)  মাঃ শিফ ল ইসলাম  ভাঃ ধান(িনরী া) ০১৭১৬৪১৭৪৬৩ 
15)  মাঃ িপয়া ামান  ধান (িবপণন)  ০১৭১২০২৩২৪১ 
16)   মাঃ আ  সাঈদ মহা ব াপক(আইন ও সমঙি ) ০১৭১১৫৮৬০২৪ 
17)  মাঃ আিছফ হােসন মহা ব াপক(পিরদশ ন) ০১৯১০০০৯০০৯ 
18)   মাঃ হািম ল ইসলাম ধান রসায়নিবদ ০১৭৩০৯১০৭২১ 
19)   মাঃ আ ল ওয়াহাব ভাঃমহা ব াপক(িব য়) ০১৭১৬১২৪৭১৩ 
20)  মাঃ রিফ ল ইসলাম মহা ব াপক( শাসন) ০১৭১০৯০৯৯৫৫ 
21)   মাঃ আকতা ামান মহা ব াপক(সং াপন) ০১৭১১৭০৯১৪৭ 
22)   মাঃ তা ল ইসলাম মহা ব াপক(জনসংযাগ) ০১৭১২৮৯১৫০১ 
23)     ফােতমা আ ার িশখা উপমহা ব াপক ( কাং িবষয়ক) ০১৭১৭১৪৫৮০৩ 
24)   আহেমদ মশী র রহমান মহা ব াপক (উৎপাদন) ০১৭১৮১৭৪৭২৮ 
25)   আ ল খেয়র আঃ ওয়াহাব মহা ব াপক (য  কৗশল) ০১৭৩০৬৯৫৮০৪ 

26)   হা দ জতবা রশীদ মহা ব াপক (য  কৗশল) ০১৯৭৯১৩৬৯৯৩ 

27)   মাঃ গালাম মা জা মহা ব াপক (য  কৗশল) ০১৭২৮১৭০১৩৫ 

28)    ফা খ আহেমদ উপমহা ব াপক (সম সারণ) ০১৭১১৯৬৮৯২৮ 
29)   মাঃ ছাই ল-◌াহ উপমহা ব াপক (সঃ দঃ িহসাব) ০১৭১২৯১১১১০ 
30)    জীব াহার উপমহা ব াপক (িনরী া) ০১৭১২৫৬৫০১৪ 
31)   মাঃ জাহা ীর আলম উপমহা ব াপক (িপএফ) ০১৮১৯৮১৯৯৭৮ 
32)   আ  বাইিজদ উপমহা ব াপক(অথ ও িবমা) ০১৮৫৭৬২২২৯০ 
33)   মাঃ আতাউর রহমান খ ন মহা ব াপক(আইিস ) ০১৭১৫৭০১৯৬৪ 
34)  মাঃ গালাম ফা ক মহা ব াপক(ইনচাজ, িশিপং অিফস,চ াম) ০১৭১৫১৮১১৩৫ 
35)    বজ র রহমান উপমহা ব াপক(ননিমল জান) ০১৭১৮৯৭৪২৬৮ 



36)   মাহা দ সিলম  উপমহা ব াপক( ক  িহসাব) ০১৫৫২৩২৬৯৩৩ 
37)  ’িদলীপ মার পাইন উপমহা ব াপক( শাসন) ০১৭১২১৪৭৮২৩ 
38)   জনাব মাঃ শহী ল করীম উপমহা ব াপক( রেকৗশল) ০১৭১১১১৫৭৭৯ 
39)   জনাব সাই ল ইসলাম উপমহা ব াপক(বীঃ পঃ) ০১৭৯৩৩১৮৯৯০ 
40)   ’’ এম এম িমজা র রহমান মহা ব াপক(বীঃপঃ) ০১৭১১১৯৭২০১ 
41)  িম  আফেরাজা ইসলাম উপমহা ব াপক(এমআইএস) ০১৭৩৮০৮৮২১৪ 
42)  জনাব মাঃ ইিলয়াচ িসকদার উপমহা ব াপক(ক াশ) ০১৭১৬১৩২৭১৪ 
43)   ’’ মাহা দ সাই র রহমান উপমহা ব াপক(ক ্ এ  বােজট) ০১৬৭০১৬৬১৮৯ 
44)   ’’ এসএম খােজ আহেমদ মহা ব াপক( িষ েকৗঃ) ০১৭২২৫৮৮৪৭২ 
45)   ’’ মীর মরাজ আলী উপমহা ব াপক(সম সারণ) ০১৮১২৪৮৬৫৬৯ 
46)   ’’ আব ল আলীম উপমহা ব াপক(িব য়) ০১৭১৬০৩৮৩৭৩ 
47)   ’’ আ র রিহম িসি কী উপমহা ব াপক(িবমা) ০১৯১২০৭৮৬৯৬ 
48)   ’’ আমজাদ হােসন ফিকর মহা ব াপক(িসিপিসআর) ০১৭১৮৫৭৪১২৫ 
49)   ’’ মাঃ ফিরদ হাছান মহা ব াপক(তিড়ৎেকৗশল) ০১৭৪০৬১৯৭৩১ 
50)   ’’ মাঃ আ ল হাসাইন ব াপক( য়) ০১৭১৫২১৮৬২০ 
51)  িম  িনঘাত লতানা উপমহা ব াপক(ননিমল জান) ০১৬৮৪৬৭৬৯৩৬ 
52)  িম  শা ীনা তানাজ ব াপক( শাসন) ০১৭৭৯৫১২৩৯৯ 
53)  ‘‘ সিলনা আ ার  ব াপক( ঃ, উঃ ও িশঃ) ০১৭১৭১৭৯৬৪৯ 
54)  ‘‘ ফৗিজয়া িস ব াপক(িফ  িরসাচ) ০১৭১১৩৬৫৬৪৯ 
55)   জনাব সাকী মাহ দ ইসমাইল ব াপক(িব য়) ০১৭১১৪৪৬৩১৩ 
56)  ‘‘ খিবর উি ন মাল-◌া ব াপক(িসএআইএস) ০১৭১৭৮০৫৯৬৬ 
57)  ‘‘ শির ল আলম ব াপক(িসএআইএস) ০১৭১২০৭৩০৩৭ 
58)   ডঃ জ ন নাহার ফরেদৗস ব াপক(িসএআইএস) ০১৭১১১৯২৪৪৪ 
59)  ‘‘ মাহা দ মা ন কবীর ব াপক(িহসাব) ০১৭১২০৪৪৫৯১ 
60)   ’’ পন চ  িসংহ ব াপক(তিড়ৎেকৗশল) ০১৮৩৫৫৫৮০৮৮ 
61)   ’’ সািদ র রহমান উপ ব াপক (উৎপাদন) ০১৬৭২৫৮১১৮৫ 
62)   ’’ আ  ব র চৗ রী ব াপক (উৎপাদন) িশ  ম ণালেয় কম রত ০১৯১৪২৪৮৮১৪ 
63)   ’’ মাহা দ মাফাখখা ল ইকবাল ব াপক (উৎপাদন),িশ  ম ণালেয় কম রত   ০১৮১৯৬৮৮০৬৯ 
64)   ’’  মাহা দ কাম ল হাসান উপ ব াপক (বীজ পিরদশ ন) ০১৭১২২৬৫১০৯ 
65)  িমজ মাছাঃ রওশন আরা উপ ব াপক (বীজ পিরদশ ন) ০১৭১৪৬৪৯৫৬৮ 
66)   ’’ খ কার মতািহনা  িসি কী    উপ ব াপক (য  কৗশল) িশ  ম  ণালেয় কম রত ০১৭১৩১১৬৯৬৪ 

67)   ’’ এ ক এম সিফউল আজম উপ ব াপক (সম সারণ) ০১৭১৮৩৬৯৩৭৩ 
68)   ’’ মাঃ শাহজাহান হােসন উপ ব াপক( য়) ০১৮১৮৩৮৭৮৯০ 
69)   ’’ মাঃ দেলায়ার হােসন উপ ব াপক( য়) ০১৭১৭৭৯৭৩৮৩ 
70)   ’’ মাহা দ জাবােয় ল ইসলাম উপ ব াপক( য়) ০১৯৩৩২৪১৭৯৭ 
71)  িম    কাজী তািনয়া হািবব উপ ব াপক( বাড) ০১৫৫২৬৪২২৩৬ 
72)  ডঃ মাঃ মহসীন আলী ম ল ব াপক(আইন ও সমঙি ) ০১৭১৭৪৪৯৪৬২ 
73)   ’’ মাঃ মাহ ল আলম উপ ব াপক(ইআর) ০১৭১৪৪৪৭৮৭৯ 
74)  িম  িনয়া আ ার উপ ব াপক( শাসন) ০১৭৯১১৪৪৭২২ 
75)  জনাব মাঃ সােদ র রহমান উপ ব াপক( শাসন) ০১৯১৭৩০০৪৯১ 
76)  ’’  মাঃ আঃ লিতফ সরকার উপ ব াপক( শাসন) ০১৭৪৫৬৮৩৩৫২ 
77)  ’’ মাঃ আিসফ মা ন উপ ব াপক( শাসন) ০১৭১৬৫০১৪০৮ 
78)  িম  ফারহানা খ কার উপ ব াপক(উৎপাদন) ০১৭১৭৩২৭৭৩৬ 
79)  ‘‘ ইউ ফ আলী উপ ব াপক(বীজ পিরদশ ন) ০১৭১৬২২৬৯৩৯ 



80)   ’’ মাঃ সািমউল ইসলাম উপ ব াপক(য েকৗশল) ০১৬৮৩৬০৭৭১৮ 
81)  িম  হািসনা ফরেদৗস উপ ব াপক(সম ঃ) ০১৭৫৬২২১১৮৭ 
82)  ’’ িদলীপ চ  দাস উপ ব াপক(সম য়) ০১৭১৯৯৬৩৮৪১ 
83)  ’’ এ এইচ এম রজাউল হক চৗ রী ব াপক(সং াপন) ০১৭১১২৮২২২৯ 
84)  জনাব মাঃ সাই ল আলম উপ ব াপক(সং াপন) ০১৭১৮৩৭৭৪০৪ 
85)   ’’ মাঃ ফজ র রহমান উপ ব াপক(িনরী া) ০১৭৩০১২৯৫৩১ 
86)   ’’ ইসিতয়াক হােসন রাজীব উপ ব াপক(িনরী া) ০১৭১৫৩০২৯২৯ 
87)   ’’ মাঃ মহসীন উপ ব াপক(িনরী া) ০১৭২১৪১২৮২৬ 
88)  জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন উপ ব াপক(িমল  ফাম) ০১৬১২০৩২৬৭০ 
89)  ’’ র রহমান পলাশ উপ ব াপক(িসএ িসএস) িলেয়েন ০১৭২৬৮৮৯৩৬৪ 
90)  ’’ খ কার জগ ল হক রানা ব াপক(িহসাব) ০১৭১৮১৮৪৯৭৫ 
91)   ’’ মাহ ব উল আলম উপ ব াপক(িহসাব) ০১৬৭২৭৪১৮৭৮ 
92)  ’’ মাঃ জািহ ল ইসলাম উপ ব াপক(িহসাব) ০১৫৫২৪৬১০৬১ 
93)  ’’ মাঃ নািসর উি ন উপ ব াপক(িহসাব) ০১৭১৮৩৬৬৪০০ 
94)  িম   হািছনা আর মা  উপ ব াপক(িহসাব) ০১৭১৮৫৪৫১৮১ 
95)  িমজ জাহরা ইয়াসিমন উপ ব াপক(িহসাব) ০১৮১৭০৯৭১১৫ 
96)  িম  িলটা হালদার উপ ব াপক(তিড়ৎেকৗশল)  ০১৭১৯৪৫৯২৮৪ 
97)  জনাব আশরাফ িসি ক সহকারী ব াপক (সম য়) িশ  ম ণালেয় কম রত   ০১৭১২৭২৬৬১৫ 
98)  িম   ৎ ন নছা  সহকারী ব াপক (িনরী া) ০১৭৫৩৮৫৫৫৩৮ 
99)  িম  মেনায়ারা বগম উপ ব াপক(ইআর) ০১৭১১২৩২৮৮০ 
100)  ’’ মাঃ ইকরাম িব াস উপ ব াপক(পিরক না) ০১৭১২৯৪৩৫৩৬ 
101)  ’’ িরদওয়া ল কিবর চৗ রী সহকারী ব াপক(বািণিজ ক, িশিপং অিফস) ০১৮৭৪০৮৮৫৬৬ 
102)  ‘‘   মাহা দ আির র রহমান সহকারী ব াপক(য েকৗশল) ০১৭১০৪২৪২৮৪ 
103) জনাব ইফেতখার আহেমদ সহকারী ব াপক(ক াশ) ০১৭১১২৪১২৮২ 
104) জনাব মাঃ ল কিরম উপ ব াপক(সম য়) ০১৮১৭০৭৭৬৮১ 
105) জনাব চ ন মার রায় উপ ব াপক(সম য়) ০১৭৫৪৩০০০৬২ 
106) িম  িসফাত আরা নািদরা উপ ব াপক(সম য়) ০১৮৫৭৮৪৬৪৬৩ 
107)  ’’ দীন মাহা দ আব ল-◌াহ সহকারী ব াপক(িপএফ) ০১৭১৮৯০০৬২৩ 
108) ‘‘ মাঃ মা ার হােসন ইয়া সহকারী ব াপক(িহসাব) ০১৭১৭২৫৬১১০ 
109) ’’  লিতফ মাঃ আ  রজা সহকারী ব াপক(িহসাব) ০১৭১৮২৭৭৮৩২ 
110) িম   ফরেদৗসী বগম সহকারী ব াপক(িহসাব) ০১৮১৯১৫৭৫৭২ 
111) িম  শবনম খান সহকারী ব াপক(িহসাব, িশিপং অিফস) ০১৭২২৮৫৮৪৮৮ 
112)  ’’ মাঃ জাহা ীর আলম ম মদার সহঃ ব াপক (য  কৗশল) ০১৮১৮৬৪৪৭৫৩ 

113) জনাব শিফ ল ইসলাম সহঃ ব াপক(িহসাব) ০১৯১২৮২২২৮২ 
114) িমজ খািদজা লতানা সহঃ ব াপক(িহসাব) ০১৭৪৭২২৪৪১১ 
115) ‘‘ শািফনাজ উে  মানা সহঃ ব াপক(িহসাব) ০১৯১১৭১৪৬৭৬ 
116) জনাব িদলীপ চৗ রী সহঃ ব াপক(িহসাব) ০১৭৩২৩৭৭২৬৩ 
117) জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম সহঃ ব াপক(তিড়ৎেকৗশল) ০১৭৬৫৮৮২১২৬ 
118) জনাব  দীপ মার ধর সহকারী িহসাব র ণ কম কতা ০১৭১১২৭৪৫৫৩ 
119)  ’’ লাকমান হােসন সহকারী িহসাব র ণ কম কতা, িশিপং অিফস ০১৭১৮৫৬৫৮৭২ 
120) ‘‘  এনােয় জ জাহরা সহঃ ব াপক(িহসাব) ০১৭৫৮৩৬৩৫২২ 
121)  ’’ মাঃ মাকেসদ িময়া সহঃ ব াপক(িহসাব) ০১৮১৮০৫৩১৪৫ 
122)  ‘‘  অতশী রায় সহঃ ব াপক(িহসাব) ০১৭২৭৪২৬৮১৮ 
123) জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম িনয়র অিফসার ০১৭১৮২৫৯০৩৪ 



124)  ‘‘   মীর জােহদ ইকবাল িনয়র অিফসার (সম য়) ০১৮৪৩৭৫৮৭৮৩ 
125) জনাব মাঃ আঃ মাতােলব িনয়র অিফসার( বাড) ০১৮২৮১৯৭৩৩০ 
126) জনাব মাঃ শাহজাহান গাজী িনয়র অিফসার( কাঃ িবষয়ক) ০১৭১২৫৩১৯৩৫ 
127) ’’ মাঃ কামাল উ ীন ঁঞা িনয়র অিফসার( শাসন) ০১৭৫৪০৭০৯৫১ 
128) িম  ফিরদা পারভীন িনয়র অিফসার( শাসন) ০১৭১১২৮৯৩৯০ 
129) জনাব  মাঃ ইকবাল হােসন িনয়র অিফসার(পিরদশ ন) ০১৭১৭০৪৪৪৬৮ 
130) ‘‘  মাঃ আহসান হািবব িনয়র অিফসার  
131) ‘‘ মাঃ  ইসলাম িনয়র অিফসার  
132) ‘‘ মাঃ মাহ র রহমান িনয়র অিফসার  
133) িমেসস খােলদা ইয়াসিমন িনয়র অিফসার  
134) জনাব মাঃ গালাম দস@গীর মা ম সহঃ ব াপক  
135) ‘‘ মাঃ কামাল হােসন সহঃ ব াপক  
136) ‘‘ মাঃ শিফ ল ইসলাম সহঃ ব াপক  

 
 


