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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩২.১১.০০১.২০.৩৫৩ তািরখ: 
০৮ নেভ র ২০২১

২৩ কািতক ১৪২৮

িবষয:় খ াখ া   অিধদ েররঅিধদ েরর   অধীনঅধীন   নননন -- গেজেটডগেজেটড   ২য়২য়  ধ ােপধােপ   উপউপ--খ াখ া   পিরদশকপিরদশক  পেদরপেদর   িনেয়াগিনেয়াগ   পরী াপরী া   আগামীআগামী
১৯১৯//১১১১ //২০২১২০২১   তািরেখতািরেখ   অ ােনরঅ ােনর   সংবাদসংবাদ   ব লব ল  চা িরতচািরত   িবভাগীয়িবভাগীয়   পযােয়রপযােয়র   ানীয়ানীয়   পি কায়পি কায়   কাশকরণকাশকরণ
ওও  ানীয়ভােবানীয়ভােব   িডশিডশ   ক াবলক াবল  িভেতিভেত   চারচার ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, খা  অিধদ েরর ১০ ক াটাগিরর ১০৩৫  পেদ ১৩,৭২,৮৪৫ জন
আেবদনকারীর ৪  ধােপ িনেয়াগ পরী ার মে  ২য় ধােপ উপ-খা  পিরদশক পেদর আেবদনকারীেদর িনেয়াগ
পরী া আগামী ১৯/১১/২০২১ তািরেখ অ ি ত হেব। আেবদনকারীেদর েবশপ  ডাউনেলাড করার তািরখ
০৭/১১/২০২১ হেত ১৮/১১/২০২১ পয  িনধািরত আেছ। উ  িব ি  আ িলক পযােয় ব ল চািরত ানীয়
পি কায় কােশর (আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা তীত) ও ানীয়ভােব িডশ ক াবল িভেত চােরর েয়াজনীয়

ব া হেণর জ  সংি  আ িলক খা  িনয় কগণেক অ েরাধ করা হেলা।

এেত মহাপিরচালক ( ড-১) মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

৯-১১-২০২১

আ িলক খা  িনয় ক, 
লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।

মাঃ আশরা ল আলম
অিতির  পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৬২১৩
ফ া : +৮৮০-২-৯৫৫৬৫৮১

ইেমইল: dadm@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩২.১১.০০১.২০.৩৫৩/১(২৯) তািরখ: ২৩ কািতক ১৪২৮
০৮ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত/ অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) পিরচালক, েরা অফ িরসাচ, টি ং এ  কনসালেটশন (িবআর িস) েয়ট, ঢাকা।
৬) ড. মাঃ বাইয়াত হােসন, অ াপক ও পিরচালক, আইআইিস , েয়ট, ঢাকা।
৭) ডঃ এস. এম. ৎ ল কবীর, অ াপক ও ক  সম য়কারী, আইআইিস , েয়ট, ঢাকা।

১



৮) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। মাননীয় ম ী মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ।
৯) জলা শাসক, বিরশাল/ ব ড়া/ চ াম/ িম া/ িদনাজ র/ ফিরদ র/ যেশার/ লনা/ ি য়া/ ময়মনিসংহ/
নায়াখালী/ প য়াখালী/ রাজশাহী/ রং র/ িসেলট/টা াইল।
১০) ১৭ জলা খা  িনয় ক, বিরশাল/ ব ড়া/ চ াম/ িম া/ ঢাকা/ িদনাজ র/ ফিরদ র/ যেশার/ লনা/ ি য়া/
ময়মনিসংহ/ নায়াখালী/ প য়াখালী/ রাজশাহী/ রং র/ িসেলট/টা াইল।
১১) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। ওেয়ব সাইেট কােশর জ ।
১২) ই া র, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৩) অিফস কিপ/ মা ার কিপ।

৯-১১-২০২১
মাঃ আশরা ল আলম 
অিতির  পিরচালক
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