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ন র: ১৩.০১.০০০০.১২০.২৫.০১৯.২১.৩৫ তািরখ: 
১৩ জা য়াির ২০২২

২৯ পৗষ ১৪২৮

““ছাড়পছাড়প ””
িশ ণ িবভােগর ই-নিথর ২৯/১২/২০২১ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.১২০.২৫.০১৯.২১.৫৫৮ নং ারেক ০৬/০১/২০২২ ি .

তািরেখ খা  অিধদ ের িনেয়ািজত কমকতা-কমচারীেদর ‘অিডট সফটওয় ার কাযপেযাগীকরণ’ িবষেয় িদন াপী িশ ণ
( াচ-৬) এর আেয়াজন করা হয়। উি িখত িশ েণ অংশ হণকারী িন বিণত কমকতা-কমচারীেদরেক ০৬/০১/২০২২ ি .
তািরখ অপরাে  ছাড়প  দান করা হেলা। তারা চিলত িবিধ মাতােবক এ/িডএ া  হেবন।  

িমকিমক   
নংনং িশ ণাথ েদরিশ ণাথ েদর  ন ামন াম পদবীপদবী কম লকম ল

১ জনাব মাহ র রহমান খান জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, িসরাজগ২ জনাব মেনার ন হালদার অিডটর
৩ মাহা দ আ া ামান জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ব ড়া৪ জনাব মাঃ আলতাব হােসন অিডটর
৫ মাঃ রজাউল ইসলাম উপেজলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, পাবনা৬ জনাব মাঃ রািক ল ইসলাম অিডটর
৭ জনাব আলমগীর কিবর জলা খা  িনয় ক (ভার া ) জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, নও া৮ জনাব মাঃ রিবউল হাসান অিডটর
৯ জনাব মাঃ হা ন-অর-রিশদ জলা খা  িনয় ক (ভার া ) জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, নােটার১০ জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন অিডটর

১১ জনাব মাহ ল হাছান জলা খা  িনয় ক (ভার া ) জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
াপাইনবাবগ

১২ জনাব মাঃ আ াহ আল মা ন উ মান সহকারী
১৩ জনাব ানি য় িব শী চাকমা সহকারী খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, জয় রহাট
১৪ জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন িহসাবর ক কাম ক ািশয়ার

১৫ জনাব এ. ক.এম. ফজ ল হক উপেজলা খা  িনয় ক, 
( মাহন র) জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী

১৬ জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম িনরাপ া হরী
১৭ জনাব এস এম বায় ল হাসান িহসাবর ক কাম ক ািশয়ার সা াহার িসএসিড, ব ড়া
১৮ জনাব পলাশ মার ধর খা  পিরদশক লা িল িসএসিড, পাবনা
১৯ জনাব কাজী তামা া তাসিমন উপ-খা  পিরদশক আ িলক খা  িনয় েকর দ র, বিরশাল

২০ জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন 
মা া কািরগির খা  পিরদশক জলা খা  িনয় েকর দ র, বিরশাল।

১



২১ জনাব আকিলমা আ ার উ মান সহকারী
২২ জনাব মাহা দ তানভীর হােসন জলা খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর দ র, ঝালকা ।
২৩ জনাব সাহাবা  আ ার খা  পিরদশক
২৪ জনাব শাম াহার খা  পিরদশক বিরশাল িসএসিড

২৫ জনাব মাঃ আিরফ হােসন উপ-খা  পিরদশক আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
রাজশাহী

২৬ জনাব মাঃ এরশাদ আলী অপােরটর সা াহার সাইেলা, ব ড়া

২৭ মাঃ জাহা ীর হােসন িনরাপ া হরী বািণিজ ক িহসাব িনরী া শাখা, খা  
অিধদ র

১৩-১-২০২২
মাঃ আমজাদ হােসন

পিরচালক
ফান: +৮৮-০২-৯৫৬৭২৫৪

ফ া : +৮৮-০২-৯৫৫৬১৯৮
ইেমইল: dtrng@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.১২০.২৫.০১৯.২১.৩৫/১(৮৩) তািরখ: ২৯ পৗষ ১৪২৮
১৩ জা য়াির ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন/িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) আইন উপেদ া, আইন উপেদ ার কাযালয়, খা  অিধদ র
৫) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ / এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৬) আ িলক খা  িনয় ক, বিরশাল/রাজশাহী
৭) সাইেলা অধী ক, ব ড়া
৮) ত াবধায়ক েকৗশলী, িনমাণ ও র ণােব ণ ইউিনট (িসএমইউ), খা  অিধদ র
৯) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা- বাতা  ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ
করা হেলা।
১০) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  এবং েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা। ।
১১) িবভাগীয় িহসাবর ণ কমকতা, রাজশাহী, বিরশাল।
১২) জলা খা  িনয় ক, িসরাজগ , ব ড়া, পাবনা, নও া, নােটার, াপাইনবাবগ , জয় রহাট, রাজশাহী, বিরশাল,
ঝালকা ।
১৩) জলা িহসাবর ণ কমকতা, িসরাজগ , ব ড়া, পাবনা, নও া, নােটার, াপাইনবাবগ , জয় রহাট, রাজশাহী,
বিরশাল, ঝালকা ।
১৪) ব াপক, সা াহার িসএসিড, লা িল িসএসিড, বিরশাল িসএসিড।
১৫) সহকারী খা  িনয় ক, বািণিজ ক িহসাব িনরী া শাখা, খা  অিধদ র

২



১৬) িশ ণাথ  জনাব..................................................................
১৭) দ র কিপ।

১৩-১-২০২২
মাঃ ামান

ই া র

৩


