
  

শাহজালাল ফা টলাইজার কা ািন িলিমেটড 
ফ ু গ , িসেলট। 

িবভাগ 
 

নাম 
পদিব 

শাখা ফান মাবাইল 

 
 

এমিড দ র 

জনাব মা. ওমর ফা ক 
ব ব াপনা পিরচালক 

এমিড দ র +৮৮০৯৬০১৫০৪-
-    -----       
১০০ 

--১০২ 

০১৮১৫৪৪৪৩৯৫ 

জনাব ইমিতয়াজ হাসাইন 
সহঃ শাসিনক কমকতা, িপ.এ 

এমিড দ র ১০৬ ০১৯২০৯৫৭৩৬৪ 

 
 
 
 
 
 
 
 

শাসন িবভাগ 
 

জনাব এ. ট.এম. বাকী 
উপ-মহাব ব াপক ( শাসন)  

িবভাগীয় ধান ১১০ ০১৮৭৭৭২৭৭৭৩ 
০১৭১১৮৫৯৩৬৫ 

জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন 
ব ব াপক ( শাসন) 

আইন ১১২ ০১৭১৭৯৩১৩৮৪ 

জনাব মাঃ রজাউল কিরম 
ব ব াপক ( শাসন) 

সাধারন শাসন ১১৬ ০১৭১৪৩২৯৯৪৩ 

জনাব মা. আলতা মাসুল 
ইসলাম ব ব াপক  

এলএসএ ও গ  
হাউস 

১১৮ ০১৭১১৪৭৮১৪১ 

জনাব মা. হািনফ উ ন খান 
 সহঃ ব ব াপক  

এে ট ও দিনক 
িভি ক 

১২৪ ০১৭১৯৫৮৫১৭৬ 

জনাব গািব  চ  পাল 
িনবাহী েকৗশালী(যা.) 

যানবাহন ১৪০ ০১৭১৮৯৪৭৮২২ 

জনাব মা. শিফকুল ইসলাম 
িনরাপ া কমকতা 

িনরাপ া ১৭০ ০১৯১২৭১৬৭৬৮ 

জনাব ডা: মা. ম জবুর রহমান 
অিত. ধান িচিকৎসা কমকতা 

িচিকৎসা ক  ১৫০ ০১৭১২৭০৫৬৪৪ 

জনাব মাঃ হািফজরু রহমান 
ধান িশ ক 

িবদ ালয় ১৪৬ ০১৮৬৭৪১৬০৫০ 

 
 

িহসাব ও অথ 
িবভাগ 

 

জনাব এস.এম. আ লু বািরক 
অিত. ধান িহসাব র ক 

িবভাগীয় ধান ২০০ ০১৭১৭৩০৫২৯১ 

জনাব মাছা. মাকসুদা বগম 
উপ- ধান িহসাব র ক 

িবল ২০৮ ০১৬৭১১৮৬১৭৮ 

জনাব এ. ক.এম. আহসান 
হাবীব 
সহঃ ধান িহসাব র ক 

কা ািন বাড ও 
বােজট 

২১২ ০১৭৫২১৬০৫০৬ 

 
 
 

বািণ জ ক  
িবভাগ 

 
 
 
 
 
 

জনাব  সরিনয়াবাত রজাউল 
বারী 
মহাব ব াপক (বািণ জ ক) 

িবভাগীয় ধান ২৫০ ০১৭১৬৭৯০৮৭৭ 

জনাব িদপংকর দ 
অিতঃ ধান রসায়নিবদ 

এমিপআইিস ২৯৪  

জনাব আহমদুর রহমান 
ব ব াপক 

ানীয় য় ও 
বেদিশক য়  

২৭০,২৫৮ ০১৭৫৪৭৭৪৮৭৫ 

জনাব মাহা দ মাহবুবুর রহমান 
ব ব াপক 

ার ২৭৬ ০১৭২৬০০২১৯১ 

জনাব এস আর এ সাইদ খান 
ব ব াপক 

সলস ২৮০ ০১৬৮১৪৮৯৪২৪ 



 

 

 
এসএফিপ 

জনাব েকৗঃ মাঃ আনছার 
আলী িশকদার 
ক  পিরচালক 

 
ক  

 
৬৬০ 

 
০১৭১১৪৭০৫১৯ 

 

 
 

 
 

অপােরশন  
িবভাগ 

জনাব সুিনল চ  দাস 
মহাব ব াপক (অপােরশন) 

িবভাগীয় ধান ৫০০ ০১৭৪৭৪৭৫৫৪৭ 

জনাব গাপাল চ  ঘাষ 
অিতঃ ধান রসায়নিবদ 

এ ােমািনয়া ৫০৬ ০১৭১৮০৪৬৭২৪ 

জনাব মাঃ আ জজলু হক  
উপ ধান েকৗশলী (রসায়ন) 

ইউিরয়া ৫৩০ ০১৭১২৭৭৮৭৫৭ 

জনাব মাঃ আ রু রা াক মাদবর 
উপ- ধান েকৗশলী(রসা.) 

ব ািগং 
 

৫৬৬ ০১৭১৯৪২৬৩৮২ 

জনাব মুহা দ আসাদু ামান 
উপ- ধান রসায়নিবদ 

ইউ টিল ট ৫৪৬ ০১৭২১৯৫৬৬৩২ 

 
 
 
 

এম টএস 
( মকা.) 

িবভাগ 
 

জনাব মাঃ মাকদম আলী 
অিত. ধান েকৗশলী (যা:) 

িবভাগীয় ধান ৪০০ ০১৭১২৩৯৬৮৯০ 

জনাব মাঃ রিকবুল িফেরাজ 
উপ- ধান েকৗশলী(যা.) 

িসএমডি উ ৪৪৮ ০১৭১২০৮৭৭৬৪ 

জনাব মাঃ ফয়সাল হােসন 
উপ- ধান েকৗশলী(যা.) 

এমএম ৪৩০ ০১৭১৬০৮৫৫১৫ 

জনাব মাঃ আিশকুর রহমান 
উপ- ধান েকৗশলী(যা.) 

িপএম ৪১০ ০১৭১২৭৬৫৭৯৬ 

জনাব সুেবাধ চ  সরকার 
উপ- ধান েকৗশলী(ই) 

সিলড হ া িলং ৪৬৬ ০১৬৮৫৯৭৬৬৫০ 

জনাব মাঃ অেহদু ামান 
সহঃ েকৗশলী (পুর) 

িসিভল ৪৭৬ ০১৭২২২৮৫৮৯৫ 

 
 

এম টএস 
(ইআইিপ)  

িবভাগ 

জনাব কাজল কুমার দবনাথ 
অিত. ধান েকৗশলী (িবদু ৎ) 

 
িবভাগীয় ধান 

৩০০ ০১৭১৬১৪৬৮৭৯ 

জনাব মাঃ সােলহ আহেমদ 
অিতঃ ধান েকৗশলী (িবদু ৎ) 

ইেলক ক াল ৩০৬ ০১৭১৫০৭০৪৯৬ 

জনাব মাঃ শাহজাহান কবীর 
অিত. ধান েকৗশলী (যা:) 

পাওয়ার া  ৩৫২ ০১৭২১০৩৮২৪৭ 

জনাব িনর ন চ  ঘাষ 
উপ- ধান েকৗশলী(িবদু ৎ) 

ই েম   ৩৩২ ০১৮১৮১৪০৪৭১ 

 
 

টকিনক াল  
িবভাগ 

জনাব মাঃ তৗিফকুল আলম 
মহাব ব াপক 

 
িবভাগীয় ধান 

৬০০ ০১৭১১১৯৪৮৬২ 

জনাব মাহা দ সা াদুর রহমান 
অিত.- ধান রসায়নিবদ 

ল াবেরটরী ৬০৬ ০১৭১২৮৭৫২৯১ 

জনাব মাঃ িসরাজলু ইসলাম 
উপ- ধান েকৗশলী(িবদু ৎ) 

ডকুেমে শন এ  
ডাটা েসিসং 

৬১৬ ০১৭২১৩৭৫৭৭২ 

 
এইচএসই ট 

িবভাগ 
 

জনাব িনিশ কা  ব ানাজ  
মহাব ব াপক 

িবভাগীয় ধান ৬৪০ ০১৭১৫৪২৯৮৫৯ 

জনাব সেক ার আলী 
উপ- ধান রসায়নিবদ 

ফায়ার এ  সফ ট ৬৫২ ০১৭১২২৬৫১৭১ 


