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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.১৩৪৭ তািরখ: 
০৩ নেভ র ২০২১

১৮ কািতক ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
      খা  অিধদ েরর ১ম ধােপ অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদর এমিসিকউ পরী া আগামী ০৫/১১/২০২১ ি .
তািরেখ ৮(আট)  িবভাগীয় শহের সকাল ১০.০০টা হেত ১১.৩০টা পয  অ ি ত হেব। ইেতামে  মি পিরষদ িবভােগর
স িত েম খা  ম ণালেয়র ১৯/০১/২০২১ ি . তািরেখর ৩২ নং ও ১৩/১০/২০২১ ি . তািরেখর ৫২০ নং ারেক র, ু ও

লভােব পরী া হেণর পিরক না ণয়নসহ ন িত  পিরেবেশ ক স েহ পরী া হণ িনি ত করার জ  জলা
শাসকেক আ ায়ক এবং সংি  জলা খা  িনয় কেক সদ  সিচব কের কিম  গঠন করা হেয়েছ। শাসন িবভােগর

২২/১০/২০২১ ি . তািরেখর ১২৩৯ নং ারেক আ িলক খা  িনয় কগণেক পরী া কায ম মিনটর করার িনেদশনা দান করা
হেয়েছ। খা  ম ণালেয়র ২১/১০/২০২১ ি . তািরেখর ৫৩২ নং ারেক ৮(আট)  িবভােগর পরী া কায ম পযেব েণর জ
৮(আট) জন অিতির  সিচব/সমমােনর কমকতােক দািয়  দান করা হেয়েছ। 

      এ েণ, খা  অিধদ েরর িন বিণত কমকতাগণেক ঢাকা মহানগরীর নােমর পাে  উি িখত পরী া ক স েহ আগামী
০৫/১১/২০২১ ি . তািরখ সকাল ১০.০০টা হেত ১১.৩০টা পয  অ ি ত এমিসিকউ পরী া কায ম পযেব েণর জ  দািয়  দান
করা হেলা:

.নং.নং কমকতারকমকতার   নামনাম ,  ,  পদিবপদিব   ওও  কম লকম ল যয  ক স হক স হ   পযেব ণপযেব ণ   করেবনকরেবন
১। ড. এস এম হিসন

পিরচালক
চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ

গভনেম  কেলজ অব অ া াইড িহউ ান সাই  ( বতন নাম- 
গাহ  অথনীিত কেলজ), আিজম র, ঢাকা
লালবাগ সরকাির মেডল ল এ  কেলজ
৪৩/২, আর.এন.িড রাড, লালবাগ, ঢাকা-১২১১

২। জনাব মাঃ আিন ামান
পিরচালক
সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ

যা াবাড়ী আইিডয়াল ল এ  কেলজ
যা াবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
ড. মাহ র রহমান মা া কেলজ
মা য়াইল, ডমরা রাড, যা াবািড়, ঢাকা-১৩৬২
সাম ল হক খান ল অ া  কেলজ
পাড়াডগার মা য়াইল, ডমরা, ঢাকা-১৩৬২ 

৩। এফ এম িমজা র রহমান
পিরচালক
পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ

বণমালা আদশ উ  মা িমক িব ালয়
র র-নয়াপাড়া, দিনয়া, যা াবািড়, ঢাকা-১২৩৬

এ. ক. উ  মা িমক িব ালয়
দিনয়া, ঢাকা-১২৩৬

৪। জনাব মাঃ রায়হা ল কবীর
পিরচালক
সং হ িবভাগ

িসে রী কেলজ
২৫ শহীদ সাংবািদক সিলনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, 
ঢাকা-১২১৭
গবনেম  সােয়  হাই ল
ফামেগট, তজ াও, ঢাকা
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৫। জনাব আমজাদ হােসন
পিরচালক

িশ ণ িবভাগ

িসে রী উ  বািলকা িব ালয়
৩০, িনউ বইিল রাড, রমনা, ঢাকা-১২১৭

শর-ই-বাংলা ল এ  কেলজ
ম বাগ, মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭
িসে রী বালক উ  িব ালয়
৭৭, িসে রী, রমনা, ঢাকা-১২১৭

৬। জনাব মাঃ জামাল হােসন
অিতির  পিরচালক
অভ রীণ িনরী া িবভাগ

ফজ ল হক মিহলা কেলজ
১২ অ য় দাস লন, গ ািরয়া, ঢাকা-১২০৪
বাংলাবাজার সরকাির বািলকা উ  িব ালয়

া র, ঢাকা-১১০০
আেনায়ারা বগম সিলম বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ
১৩ নািজমউি ন রাড, ঢাকা-১১০০

৭। জনাব মাঃ আশরা ল আলম
অিতির  পিরচালক

শাসন িবভাগ

স াল উইেম  কেলজ
অভয় দাস লন, কা িল, ঢাকা-১২০৩
শের বাংলা বািলকা মহািব ালয় ( বতন নারী িশ া মি র)
২০ হাটেখালা রাড, কা িল, ঢাকা-১২০৩
িখল াও মেডল কেলজ
ক-িস, ৭২১/১, িখল াও চৗরা া, ঢাকা-১২১৯

উে , পরী া কায ম পযেব েণ ৬নং িমেকর কমকতা পিরচালক িহসাব ও অথ িবভােগর গািড় বহার করেবন। 

৩-১১-২০২১
শখ িজবর রহমান

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

ইেমইল: dg@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.১৩৪৭/১(৫২) তািরখ: ১৮ কািতক ১৪২৮
০৩ নেভ র ২০২১

সদয় অবগিত / অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র/ময়মনিসংহ
৪) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) পিরচালক, েরা অফ িরসাচ, টি ং এ  কনসালেটশন (িবআর িস), েয়ট
৬) ড. মাঃ বাইয়াত হােসন ম ল, অ াপক ও পিরচালক, আইআইিস , েয়ট
৭) অ াপক ড. ৎ ল কবীর, ক  সম য়কারী, আইআইিস , েয়ট
৮) জলা শাসক, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র/ময়মনিসংহ
৯) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
১০) িলশ পার, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র/ময়মনিসংহ
১১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
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১২) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১৩) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১৪) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)
১৫) জলা খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।
১৬) অিফস/মা ার কিপ।

৩-১১-২০২১
শখ িজবর রহমান

মহাপিরচালক ( ড-১)
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