
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

শাসন িবভাগ 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০ 

www.dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০১৩.১৭.৫৯৭ তািরখ: 
২৭ িডেস র ২০১৮

১৩ পৗষ ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

িন বিণত কমচারীগেণর ায়ীকরেণর আেদেশ তােদর নােমর পাে  উি িখত ত ািদ সংেশাধন করা হেলাঃ

ঃঃ   
নংনং

ন ামন াম,  ,  পদবীপদবী  ওও  বত মানবত মান   
কম লকম ল

ায় ীকরেণরায় ীকরেণর  আেদ েশরআেদেশর  
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(১) (২) (৩) (৪) (৫)
১ জনাব িজত চাকমা

িনরাপ া হরী
জলা খা  িনয় েকর 

কাযালয়, রা ামা ।

ারক নং-১২৯৬
তািরখ-২৩/০৭/২০১৮ 

িমক নং-৩৮৪

নাম- িজত চাকমা
িপতা-  িকেশর চাকমা 

নাম- িজত চাকমা
িপতা-  িকেশার চাকমা

২ জনাব ং  মিন চাকমা
িনরাপ া হরী
রা ামা  সদর এলএসিড।

ারক নং-১২৯৬
তািরখ-২৩/০৭/২০১৮ 

িমক নং-৩৯৭

নাম- ং মিন চাকমা
িপতা- ত প  রাম চাকমা

নাম- ং  মিন চাকমা 
িপতা- ত  রাম চাকমা

২-১-২০ ১৯

মাঃ আির র রহমান অ
মহাপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০১৩.১৭.৫৯৭/১(১১) তািরখ: ১৩ পৗষ ১৪২৫
২৭ িডেস র ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) আ িলক খা  িনয় ক, চ াম।
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। (ওেয়ব সাইেট দয়ার েয়াজনীয় ব া

১



হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।)
৪) জলা খা  িনয় ক, রা ামা ।
৫) উপেজলা খা  িনয় ক, রা ামা  সদর।
৬) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, রা ামা  সদর।
৭) ভার া  কমকতা, রা ামা  সদর এলএসিড।
৮) জনাব িজত চাকমা, িনরাপ া হরী, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, রা ামা ।
৯) জনাব ং  মিন চাকমা, িনরাপ া হরী, রা ামা  সদর এলএসিড, রা ামা ।
১০) অিফস কিপ।
১১) মা ার কিপ।
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মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

২


