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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১২.০০৫.২১.১৪৭৪ তািরখ: 
২৫ নেভ র ২০২১

১০ অ হাযণ় ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
খা  অিধদ রাধীন িবিভ  াপনায় কমরত িন বিণত ১০ (দশ) জন উপ-খা  পিরদশেকর চাকির সে াষজনক িবেবচনায়,
তােদর নােমর পাে  বিণত পেদ সরকাির চাকিরেত ১ম যাগদান/আ ীকরণ/পদায়েনর তািরখ হেত চাকির ায়ী করা হেলা:

ঃ নং
নাম, িপতার নাম,
িনজ জলা ও জ  

তািরখ

উপ-খা  
পিরদশক পেদ 

যাগদােনর 
তািরখ

বতমান কম ল

সরকাির
চাকিরেত ১ম

যাগদােনর
তািরখ ও পদিব

য তািরখ হেত 
চাকির ায়ী
করা হেলা

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)
০১. মাঃ আিন র 

রহমান
০৮/০৭/২০০১ উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 

নও া সদর, নও া
০৮/০৭/২০০১ 

উপ-খা  
পিরদশক

০৮/০৭/২০০১ 

০২. মীর আ ল আলীম ১৪/০৯/২০১৪ উপেজলা খা  িনয় েকর দ র,
 িজবনগর, মেহর র 

সং ি  ভার া  কমকতা 
আম িপ এলএসিড, মেহর র

২৫/১/১৯৮৮
দােরায়ান 

২৫/১/১৯৮৮

০৩. মাঃ রজাউল কিরম ১৪/০৯/২০১৪ গাপালগ  সদর এলএসিড 
সং ি েত িসি য়াঘাট এলএসিড

 গাপালগ

০৭/২/১৯৮৮
দােরায়ান 

০৭/০২/১৯৮৮

০৪. মাঃ ময় ল ইসলাম ১৪/০৯/২০১৪ উপেজলা খা  িনয় েকর দ র,
ামারী, িড় াম

১২/৩/১৯৮৯
দােরায়ান 

১২/০৩/১৯৮৯

০৫. হা দ হােসন 
মা ন

১৫/০৯/২০১৪  ঢাকা রশিনং, ঢাকা ০৭/৩/১৯৯৬
দােরায়ান 

০৭/০৩/১৯৯৬

০৬. সখ হািব র রহমান ১০/০৯/২০১৪ চসিন দ র (খা ), লনা 
সং ি েত আখািন দ র, লনা

০১/০৭/২০০০
এমএলএসএস 

০১/০৭/২০০০

০৭. আ ল কালাম
 
 

২৩/০৪/২০১৪ উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 
পাথরঘাটা, বর না 

সং ি েত 
পাথরঘাটা এলএসিড, বর না

২৩/০৪/২০১৪
   উপ-খা  
পিরদশক 

২৩/০৪/২০১৪ 

০৮. ােণশ লাল িব াস ৩০/০৪/২০১৪ উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার

৩০/০৪/২০১৪
উপ-খা  
পিরদশক 

৩০/০৪/২০১৪

১



০৯. মাঃ নাজ ল আলম ০৪/০৫/২০১৪ তজ াও িসএসিড, ঢাকা ০৪/০৫/২০১৪
উপ-খা  
পিরদশক

০৪/০৫/২০১৪

১০. গালাম আজগর ১১/০৯/২০১৪ ঢাকা রশিনং, ঢাকা ০১/০২/১৯৯০
দােরায়ান 

০১/০২/১৯৯০

এ আেদশ সংি  কমচারীেদর চাকির বিহেত িলিপব  করেত হেব।

২৫-১১-২০২১
শখ িজবর রহমান

মহাপিরচালক ( ড-১)
ফান: +৮৮-০২২২৩৩৫৪৮৩৪

ইেমইল: dg@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১২.০০৫.২১.১৪৭৪/১(৩৪) তািরখ: ১০ অ হাযণ় ১৪২৮
২৫ নেভ র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) ক  পিরচালক, আ িনক খা  সংর ণাগার িনমাণ ক , খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খা  অিধদ র
৭) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
৮) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র
৯) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
১০) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র
১১) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
১২) ক  পিরচালক (অিতির  দািয় ), খা শে র ি মান িনি ত করার লে  ি িম  কােণল মিশন ও াবেরটরী

াপন এবং অবকাঠােমা িনমাণ, খা  অিধদ র
১৩) আইন উপেদ া, আইন উপেদ ার কাযালয়, খা  অিধদ র
১৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় লনা
১৫) আ িলক খা  িনয় ক (চলিত দািয় ), আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
১৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
১৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম
১৮) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র
১৯) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট

২



২০) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
২১) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা
২২) ক  পিরচালক (অিতির  দািয় ), দেশর িবিভ  ােন বসবাসরত দির , অন সর  - গা ী এবং েযাগ বণ
এলাকার জনেগা ীর িনরাপদ খা  সংর েণর জ  হাউজেহা  সাইেলা সরবরাহ ক , খা  অিধদ র
২৩) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র
২৪) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
২৫) জলা খা  িনয় ক,...............................
২৬) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক,................................
২৭) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  ভবন, ঢাকা
২৮) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  অিধদ র
২৯) উপ-পিরচালক, তদ  ও মামলা শাখা, খা  অিধদ র
৩০) জলা িহসাব র ণ কমকতা, ...............................................
৩১) উপেজলা খা  িনয় ক,....................................
৩২) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, .....................................
৩৩) জনাব....................................................., উপ-খা  পিরদশক
৩৪) অিফস/মা ার কিপ।

২৫-১১-২০২১
শখ িজবর রহমান

মহাপিরচালক ( ড-১)

৩


