
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

খা� অিধদ�র 
সং�াপন শাখা, �শাসন িবভাগ 

খা� ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা-১০০০

 

 

ন�র ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.১২২৪ তািরখ: 
২৩ অে�াবর ২০২১

৭ কািত�ক ১৪২৮

িব�ি�

িবষয়: খা� অিধদ�েরর নন-�গেজেটড িবিভ� পেদ িনেয়ােগর এমিসিকউ/িলিখত পরী�া অ��ান।

এত�ারা সংি�� সকেলর অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, খা� অিধদ�রাধীন নন-�গেজেটড িবিভ� ��পেদ িনেয়ােগর জ� �শাসন িবভাগ, খা�
অিধদ�েরর ১১/০৭/২০১৮ ি�. তািরেখর ১২২৯ নং �ারেক িনেয়াগ িব�ি� জাির করা হয়। উ� িনেয়াগ িব�ি�র ��ি�েত অিফস সহকারী কাম-কি�উটার
��া�িরক পেদ আেবদনকারীেদর এমিসিকউ/িলিখত পরী�া আগামী ০৫/১১/২০২১ ি�. তািরখ সকাল ১০.০০ ঘ�কা হেত ১১.৩০ ঘ�কা পয �� ০৮� িবভাগীয়
�জলা শহের (ঢাকা, চ��াম, রাজশাহী, �লনা, রং�র, বিরশাল, িসেলট, ময়মনিসংহ) অ�ি�ত হেব। উ� পেদ আেবদনকারী/�াথ�গণেক যথাসমেয় পরী�ায়
অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা। 

উ� পেদ আেবদনকারী �াথ�গণ আগামী ২৩/১০/২০২১ ি�. হেত ০৪/১১/২০২১ ি�. তািরখ পয �� http://admit.dgfood.gov.bd ওেয়বসাইট হেত
�েবশপ� ডাউনেলাড করেত পারেবন। �াথ�গণেক আবি�কভােব �েবশপে�র রি�ন কিপ ি�� কের পরী�ায় অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।
পাশাপািশ �াথ�গণেক বিণ �ত ওেয়বসাইট হেত আইআইিস�, �েয়ট ক��ক ��ত�ত পরী�াথ�েদর জ� পরী�া সং�া� কােজর িনেদ �িশকা ও িভিডও ডাউনেলাড
কের �সখােন বিণ �ত িনেদ �শনাস�হ অ�সরেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা। 

�েবশপ� ডাউনেলাড করেত �কান সম�া হেল হটলাইন ০১৭০৬৫০৪১৬৯; ০১৩০৫৭০৩৮৭৪ (অিফস চলাকালীন) এ �যাগােযাগ করার জ� অ�েরাধ করা
হেলা। জ�লতা এড়ােনার লে�� �শষ তািরেখর জ� অেপ�া না কের �ততার সােথ �েবশপে�র রি�ন কিপ ি�� করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

িনেয়াগ িব�ি�র অ�া� পেদর পরী�া পরবত�েত ধােপ ধােপ অ�ি�ত হেব। পরী�ার সময়�িচ খা� অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট িব�ি�র মা�েম �কাশ করা
হেব। 

এেত মহাপিরচালক (��ড-১) এর অ�েমাদন রেয়েছ। 

২৩-১০-২০২১
মা�ন আল �মােশ �দ �চৗ�রী

উপপিরচালক

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল(�জ��তার �মা�সাের নয়): 
১) সিচব, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, সিচেবর দ�র, ত� ও স�চার ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (খা� অিধদ�েরর িনেয়াগ সং�া� জ�ির িব�ি�� ব�ল �চােরর
লে�� বাংলােদশ �টিলিভশনসহ িবিভ� �িভ চ�ােনেল �ল আকাের ও িবিভ� জাতীয় পি�কায় �কােশর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ



করা হেলা)
৩) মহাপিরচালক (��ড-১), খা� অিধদ�র, ঢাকা।
৪) িবভাগীয় কিমশনার, �লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং�র/চ��াম/ঢাকা
৫) �ধান ত� অিফসার (অিতির� দািয়�), ত� অিধদফতর, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (খা� অিধদ�েরর িনেয়াগ সং�া� জ�ির িব�ি��
ব�ল �চােরর লে�� বাংলােদশ �টিলিভশনসহ িবিভ� �িভ চ�ােনেল �ল আকাের ও িবিভ� জাতীয় পি�কায় �কােশর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর
জ� অ�েরাধ করা হেলা)
৬) অিতির� মহাপিরচালক (চলিত দািয়�), অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র, ঢাকা।
৭) পিরচালক, �শাসন/িহসাব ও অথ �/পউকা/চসসা/সবিব/সং�হ/�িশ�ণ িবভাগ, খা� অিধদ�র, ঢাকা।
৮) পিরচালক, ��েরা অফ িরসাচ �, �টি�ং এ� কনসালেটশন (িবআর�িস), �েয়ট।
৯) জনাব ডঃ �মাঃ �বাইয়াত �হােসন ম�ল, অ�াপক ও পিরচালক, আইআইিস�, �েয়ট। (২৩/১০/২০২১ ি�. তািরখ হেত ০৪/১১/২০২১ি�. তািরখ
পয �� বিণ �ত অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক পেদর আেবদনকারীগেণর জ� ওেয়বসাইট http://admit.dgfood.gov.bd
হেত �েবশপ� ডাউনেলােডর �ব�া রাখার জ� অ�েরাধ করা হেলা।)
১০) জনাব ডঃ এম. এম. �ৎ�ল কবীর, অ�াপক ও �ক� সম�য়কারী, আইআইিস�, �েয়ট, ঢাকা। (২৩/১০/২০২১ ি�. তািরখ হেত
০৪/১১/২০২১ি�. তািরখ পয �� বিণ �ত অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক পেদর আেবদনকারীগেণর জ� ওেয়বসাইট
http://admit.dgfood.gov.bd হেত �েবশপ� ডাউনেলােডর �ব�া রাখার জ� অ�েরাধ করা হেলা।)
১১) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ঢাকা
১২) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, চ��াম
১৩) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, রাজশাহী
১৪) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �লনা
১৫) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, রং�র
১৬) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, বিরশাল
১৭) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, িসেলট
১৮) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ময়মনিসংহ
১৯) �িলশ কিমশনার (সকল), ........................
২০) উপ সিচব, �শাসন-২ অিধশাখা, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২১) উপসিচব, িবিধ-৪ শাখা, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২২) ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (ম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
২৩) আ�িলক খা� িনয়�ক, ঢাকা/�লনা/রং�র/চ��াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
২৪) �িলশ �পার, ঢাকা/�লনা/রং�র/চ��াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।
২৫) িসিভল সাজ�ন, ঢাকা/�লনা/রং�র/চ��াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।
২৬) উপ-পিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র, ঢাকা/�লনা/রং�র/চ��াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।
২৭) �জলা মা�িমক িশ�া কম �কত�া, ঢাকা/�লনা/রং�র/চ��াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।
২৮) �জলা �াথিমক িশ�া কম �কত�া, ঢাকা/�লনা/রং�র/চ��াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।
২৯) �জলা খা� িনয়�ক (অিতির� দািয়�), �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়, ঢাকা
৩০) �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,চ��াম
৩১) �জলা খা� িনয়�ক (ভার�া�), �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,রাজশাহী
৩২) �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,�লনা
৩৩) �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,রং�র
৩৪) �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,বিরশাল
৩৫) �জলা খা� িনয়�ক (ভার�া�), �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়, িসেলট
৩৬) �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,ময়মনিসংহ



৩৭) �চয়�ার�ােনর একা� সিচব, বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশন, আগারগ�ও, ঢাকা। (�চয়ার�ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৩৮) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলকটক বাংলােদশ িলিমেটড, রাজউক কমািশ �য়াল কমে��, �হাি�ং নং-৩/এ, ৫/এ, ৭/এ, �রাড নং-১৭, �লাশান,
ঢাকা-১২১২।
৩৯) �জনােরল �ােনজার, মােক��ং ও ভ�া� এেডড সািভ �েসস (িভএএস), �টিলকটক বাংলােদশ িলিমেটড
৪০) �ােনজার (িভএএস), িডপাট �েম�: মােক��ং এ� িভএএস, �টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড
৪১) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (িব�ি�� খা� ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট �কাশ এবং �ল
আকাের �দশ �েনর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
৪২) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র, ঢাকা। (িব�ি�� খা� অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট �কাশ এবং �ল আকাের
�দশ �েনর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
৪৩) িসে�ম এনািল�, আইআইিস�, �েয়ট
৪৪) অিফস কিপ/ মা�ার কিপ।


