
ভহারিচালক 

 

রিগেরিয়াি জেনাগিল  

                   

      ,          ,       ,       

 

জেরলগপান: ০২-৭১১০৬৬২ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: , dg@fireservice.gov.bd 

             dgfire_service@yahoo.com  

 

প্রশাসন ও অথ থ 

রিচালক (প্রশাসন ও অথ থ) 
 

‡gvt nvweeyi ingvb 

যুগ্মসরচফ 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৭৭৩৩ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: daf@fireservice.gov.bd 

উ-রিচালক (প্রশাসন ও অথ থ) 

 

জভাোঃ শাভীভ আহসান জচৌধুিী 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৭৫৭৯/২০৯ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: ddaf@fireservice.gov.bd 

     ddafscd@gmail.com  

সহকািী রিচালক (প্রশাসন ও অথ থ)         

 

           

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৬৭৯৭/২১৪ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: adaf@fireservice.gov.bd        

সহকািী রিচালক (ক্রয় ও জটাি)  

 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২২০ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: adst@fireservice.gov.bd        
 

 

mailto:dgfire_service@yahoo.com


 

 

সহকািী রিচালক (ওয়যািহাউে ও পায়াি 

রপ্রগবনশন) – (চোঃ দাোঃ) 

 

জভাোঃ অরহদুল ইসলাভ 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২১৭ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: adwp@fireservice.gov.bd        
 

 

অাগিশন ও জভইনগেন্যান্স 

 

রিচালক (অাগিশন ও জভইনগেন্যান্স) 
 

জভেি এ জক এভ শারকল জনওয়াে 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৮০৮৫,  ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২৯০ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: directorops.fscd@gmail.com , 

                 dom@fireservice.gov.bd        

উ-রিচালক (অাগিশন ও জভইনগেন্যান্স)  

দীরল কুভাি জ াষ 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫০৮১৯/২১০ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: ddom@fireservice.gov.bd        

উ-রিচালক (এযামু্বগলন্স) 
 

নূি হাসান আহগভদ 

জেরলগপান: ০২-৯৫১৪১৭৯/২১৩ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: ddambu@fireservice.gov.bd        

সহকািী রিচালক (অাগিশন ও জভইনগেন্যান্স) 

 

সুবাষ চন্দ্র জদফনাথ 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২১৬ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: adom@fireservice.gov.bd        

 

mailto:directorops.fscd@gmail.com


প্ররশক্ষণ, রিকল্পনা ও উন্নয়ন 

রিচালক (প্ররশক্ষণ, রিকল্পনা ও উন্নয়ন)  

জলপগেন্যান্ট কগণ থল এস.এভ জুলরপকাি িহভান, রফএসর, 

রএসরস, ইরিরনয়াস থ 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৬৭৫৬,  ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২০৩ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল:  directortrainingfscd@yahoo.com , 

                 dtpd@fireservice.gov.bd        

উ-রিচালক (রিকল্পনা জকাষ)  

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৭৫৮৭/২১২ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: ddpc@fireservice.gov.bd        

উ-রিচালক (উন্নয়ন)  

জভাোঃ িরপকুল ইসলাভ 

 

জেরলগপান: ০২-৯৫৬৬৯৮৩/২১১ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: dddev@fireservice.gov.bd        

অধ্যক্ষ, জেরনিং কভগেক্স 

 

এরফএভ জপিগদৌস 

জেরলগপান: ০২-৯০০১১৮৯ 

পযাক্স: ০২-৯০১৩৬৪৯ 

ইগভইল: ptc@fireservice.gov.bd        

সহকািী রিচালক (রিকল্পনা জকাষ)  

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২১৯ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: adpc@fireservice.gov.bd        

সহকািী রিচালক (উন্নয়ন) – (চোঃ দাোঃ) 

 

জভাোঃ আকিাভ জহাগসন  

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২১৫ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: addev@fireservice.gov.bd, 

     Akram_fireservice2013@yahoo.com   

সহকািী রিচালক (প্ররশক্ষণ) 

 

জভাহাম্মদ আলী 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২১৮ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: adtrg@fireservice.gov.bd     

    

mailto:directortrainingfscd@yahoo.com
mailto:addev@fireservice.gov.bd


উাধ্যক্ষ (বািপ্রাপ্ত), জেরনিং কভগেক্স 

 

ফাবুল চক্রফতী 

জেরলগপান: ০২-৯০০২২৬৯ 

পযাক্স: ০২-৯০১৩৬৪৯ 

ইগভইল: vptc@fireservice.gov.bd        

 

রফবােীয় প্রধানবৃন্দ 

 

উ-রিচালক, ঢাকা  

 

জদফাশীষ ফধ থন 

জেরলগপান: ০২-৯৫৫৬৭৫৮,  ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২৭০ 

পযাক্স: ০২-৯৫৬৫৬৫৭ 

ইগভইল: dddhk@fireservice.gov.bd  

     fscd_dddhaka@yahoo.com  

উ-রিচালক চট্টগ্রাভ 

 

জভাোঃ আব্দুল ভান্নান 

জেরলগপান: ০৩১-৭১৩২৯৩ 

পযাক্স: ০৩১-২৫২০৯২৯ 

ইগভইল: ddctg@fireservice.gov.bd 

      fscdddchittagong@gmail.com  

উ-রিচালক খুলনা 

জভাোঃ আবুল জহাগসন 

জেরলগপান: ০৪১-৭১৩২৯৩ 

পযাক্স: ০৪১-৭৬২৬১৬ 

ইগভইল: ddkln@fireservice.gov.bd 

 

 
 
 
 
 
 
 

উ-রিচালক, িােশাহী 

 

জভাোঃ নুরুল ইসলাভ 

জেরলগপান: ০৭২১-৭৭২১৫৭ 

পযাক্স: ০৭২১-৭৭৪২৯৮ 

ইগভইল: ddraj@fireservice.gov.bd 

     ddraj_fire@yahoo.com   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddkln@fireservice.gov.bd


 

উ-রিচালক, রসগলে  

 

জেরলগপান: ০৮২১-৭২৮০৩৩ 

পযাক্স: ০৮২১-৭২৭২৩১ 

ইগভইল: ddsyl@fireservice.gov.bd  

     fscd_ddsylhet@yahoo.com  

উ-রিচালক ফরিশাল  

 

আব্দুস সাত্তাি ভন্ডল 

জেরলগপান: ০৪৩১-৬৫১৩৩ 

পযাক্স: ০৪৩১-৬৩১৬৩ 

ইগভইল: ddbsl@fireservice.gov.bd   

     barisalfscd@gmail.com 

উ-রিচালক, িিংপুি  
 

 

জেরলগপান: ০৫২১-৫৬০০৩ 

পযাক্স: ০৫২১-৫৬০০০ 

ইগভইল: ddrpr@fireservice.gov.bd  

     ddrangpur@gmail.com  

উ-রিচালক, ভয়ভনরসিংহ 
 

 

জেরলগপান: ০৯১-৬৫৯৯৯ 

পযাক্স: ০৯১-৬৫৯৯৯ 

ইগভইল: ddmym@fireservice.gov.bd        
 


