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ন র: ১৩.০১.০০০০.১২০.২৫.০০৪.২০.৩৮৩ তািরখ: 
০১ সে র ২০২২

১৭ ভা  ১৪২৯

““ছাড়পছাড়প ””
িশ ণ িবভােগর ই-নিথর ১৭/০৮/২০২২ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.১২০.২৫.০০৪.২০.৩৭৫ নং ারেক খাখা   অিধদ েরঅিধদ ের

িন েয় ািজতিন েয় ািজত   কমকত াকমকত া--কমচািরেদরকমচািরেদর  Bas ic Com puter Training   Bas ic Com puter Training িবষেয়িবষেয়   ৫৫   িদনিদন   াপ ীাপ ী   অভ রীণঅভ রীণ
িশ ণিশ ণ-In  hous e training (-In  hous e training (২১২১--০৮০৮--২০২২২০২২  হেতহেত   ২৫২৫ --০৮০৮--২০২২২০২২  ি .ি .   ত ািরখত ািরখ   পযপয   াচাচ --২২) )  এর

আেয়াজন করা হয়। উি িখত িশ েণ অংশ হণকারী িন বিণত কমকতা-কমচািরেদরেক ২৫/০৮/২০২২ ি . তািরখ অপরাে
ছাড়প  দান করা হেলা। 

িমকিমক   নংনং িশ ণাথ েদরিশ ণাথ েদর  ন ামন াম পদ িবপদ িব কম লকম ল

১ মাঃ ছােনায়ার হােসন সহকারী উপপিরচালক এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা। 

২ মাহ জা খা ন সহকারী উপপিরচালক অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা। 

৩ অ নাং  দাস িনং অিফসার িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা। 
৪ আফেরাজা লতানা খা  পিরদশক িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা। 

৫ মাঃ নািসর উি ন খা  পিরদশক ঢাকা িসএসিড, ঢাকা সং ি : বািহিন 
শাখা। 

৬ সিলনা হক অপােরটর যান শাখা, চলাচল,  চলাচল, সংর ন ও 
সাইেলা িবভাগ। 

৭ আরিত রানী রায় অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা। 

৮ মাঃ জাহা ীর হােসন অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

িনমাণ ও র ণােব ণ ইউিনট, খা  
অিধদ র, ঢাকা। 

৯ মাঃ মেহর বাদশা অিফস সহকারী কাম কি উটার 
া িরক।

িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, 
ঢাকা।

১০ তমাল মার দ অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক জলা খা  িনয় েকর দ র, ঝালকা । 

১১ মাঃ আল মা ন-উর-রশীদ সহকারী উপ-খা  পিরদশক তজ াও িসএসিড, ঢাকা সং ি : 
বািহিন শাখা, খা  অিধদ র, ঢাকা। 

১২ মাঃ মিনর আহে দ 
িসকদার

অিফস সহকারী কাম কি উটার 
া িরক।

িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, 
ঢাকা।

১৩ সিফ ল ইসলাম অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

যান শাখা, চলাচল, সংর ন ও সাইেলা 
িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা। 

১৪ ঐশী িনরাপ া হরী অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা। 
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১৫ মাঃ আিম ল ইসলাম অিফস সহায়ক
জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 

শরীয়ত র; সং ি -উপেজলা খা  
িনয় েকর দ র, কালিকিন, মাদারী র। 

১৬ মাঃ মা দ তা কদার অিফস সহায়ক আ িলক খা  মটর মরামত কারখানা, 
বয়রা, লনা।

১৭ মাছাঃ মিজরন খা ন অিফস সহায়ক সাইেলা অধী েকর কাযালয়, সা াহার 
সাইেলা, ব ড়া।

১৮ মাসাঃ রাবা খা ন অিফস সহায়ক
ধান িনয় েকর দ র, ঢাকা রশিনং, 

সং ি -উখািন দ র, ধনবাড়ী, 
টা াইল। 

১৯ মাঃ ফিরদ উি ন আহমদ অিফস সহায়ক চলাচল ও সংর ণ িনয় েকর দ র, 
চ াম। 

২০ মাঃ শিহ ল ইসলাম অিফস সহায়ক জলা খা  িনয় েকর দ র, ব ড়া। 

২১ িলটন মিন আচা অিফস সহায়ক আ িলক খা  িনয় েকর দ র, 
িসেলট। 

২২ িবলাস ল রং অিফস সহায়ক আ িলক খা  িনয় েকর দ র, 
িসেলট। 

২৩ পলাশ মাহন দাশ অিফস সহায়ক চলাচল ও সংর ণ িনয় েকর কাযালয়, 
চ াম। 

২৪ মাহা দ আশরা ল আলম অিফস সহায়ক ধান িনয় েকর দ র, ঢাকা রশিনং, 
ঢাকা। 

১-৯-২০২২
মাঃ আিন ামান

পিরচালক
ফান: +৮৮-০২-৯৫৬৭২৫৪

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

ন র: ১৩.০১.০০০০.১২০.২৫.০০৪.২০.৩৮৩/১(৩৬) তািরখ: ১৭ ভা  ১৪২৯
০১ সে র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) আইন উপেদ া, আইন উপেদ ার কাযালয়, খা  অিধদ র
৪) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ / এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
৬) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
৭) সাইেলা অধী ক, সা াহার সাইেলা, ব ড়া
৮) ত াবধায়ক েকৗশলী, িনমাণ ও র ণােব ণ ইউিনট (িসএমইউ), খা  অিধদ র
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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, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট
১২) জলা খা  িনয় ক, ঝালকা , ব ড়া/মাদারী র/টা াইল
১৩) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা/চ াম
১৪) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ঝালকা , ব ড়া/মাদারী র/টা াইল
১৫) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
১৬) উপেজলা খা  িনয় ক, উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, কালিকিন, মাদারী র
১৭) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, কালিকিন, মাদারী র।
১৮) িশ ণাথ  জনাব..................................................................
১৯) দ র কিপ।

১-৯-২০২২
মাঃ ামান

ই া র
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