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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.১৮.১১৪৪ তািরখ: 
১৩ জা য়াির ২০২৩

২৯ পৗষ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
        ল  করা যাে  য, খা  অিধদ রাধীন কমচারীগেণর অেনেকই যথাযথ ক পে র অ েমাদন ছাড়াই কািশত
িবিভ  িনেয়াগ িব ি েত উি িখত পেদ আেবদন কের থােকন। 

          সরকারী কমচারী (আচরণ) িবিধমালা, ১৯৭৯ এর ১৭ ন র অ ে েদ িন প উে খ রেয়েছ:

“ কান সরকাির কমচারী সরকােরর তথা যথাযথ ক পে র বা েমাদন িতেরেক সরকাির কায তীত অ  কান
চাকির বা কায হণ করেত পারেবন না”

        এমতাব ায়, খা  অিধদ ের কমরত কমচারীগণেক কািশত িবিভ  িনেয়াগ িব ি েত উি িখত পেদ আেবদন
করার ে  যথাযথ ক পে র অ েমাদন িনেয় আেবদন করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

১৩-১-২০২৩
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক
ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০৭২৩
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭

ইেমইল: dd.est@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.১৮.১১৪৪/১(১০৭) তািরখ: ২৯ পৗষ ১৪২৯
১৩ জা য়াির ২০২৩

সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা
২) পিরচালক, শাসন/সবিব/চসসা/িহসাব ও অথ/পউকা/সং হ/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৩) ধান িমলার, পা েগালা সরকাির আ িনক ময়দা িমল, ঢাকা

১



৪) ত াবধায়ক েকৗশলী, মইনেট া  ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা
৫) আইন উপেদ া (অিতির  দািয় ), খা  অিধদ র, ঢাকা
৬) অিতির  পিরচালক, এম.আই.এস.এ .এম/অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৭) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ (তার িনয় ণাধীন সকল
দ ের আেদশ  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)
৮) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
৯) সাইেলা অধী ক নারায়ণগ  সাইেলা/চ াম সাইেলা/আ গ  সাইেলা,িব-বাড়ীয়া/সা াহার সাইেলা, ব ড়া/ ীল
সাইেলা, লনা/ মাংলা সাইেলা, বােগরহাট
১০) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা (আেদশ  খা  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট
দয়ার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।)
১১) উপ-পিরচালক(তদ  ও মামলা/িপিপ /বািহিন), শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১২) জলা খা  িনয় ক (সকল), ....................
১৩) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খা ), চ াম/ লনা
১৪) ব াপক (সকল).............................................................
১৫) মহাপিরচালক ( ড-১) এর একা  সিচব, মহাপিরচালক এর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা (মহাপিরচালক ( ড-১)
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১৬) সহকারী উপপিরচালক (সং াপন), শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১৭) শাসিনক কমকতা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১৮) পিরচালক ( শাসন) এর ি গত সহকারী, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১৯) অিফস/মা ার কিপ

১৩-১-২০২৩
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক
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