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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০২৫.৩৭.০০১.১৭.১ তািরখ: 
১৩ জা য়াির ২০১৯

৩০ পৗষ ১৪২৫

িবষয:় সরকািরসরকাির   কােজকােজ   কি উট ােরকি উটাের   ব াংলাব াংলা   বহ ারবহ ার   তত   িমতকরেণরিমতকরেণর   লেলে   ব াংলাব াংলা   ইউ িনেকাডইউিনেকাড   এরএর
বহ ারবহ ার   িনি তকরণিনি তকরণ   সেসে

: ০৪.৪১৭.০২৫.০০.০০.০১৪.২০১০.৩২৯ তািরখ: ০৭.১২.২০১০ ি :

   ল  করা যাে  য, বার বার তািগদ দয়া সে ও কান কান শাখা/দ র/সং া হেত সরকাির িনেদশনা অ যায়ী ইউিনেকাড
িভি ক  বহার করা হে  না। 

০২। ভিব েত ইউিনেকাড িভি ক  বহার না করেল িবিধ মাতােবক েয়াজনীয় ব া হন করা হেব মেম ম ণালেয়
িস া  িহত হেয়েছ।

০৩। এমতাব ায়, আপনার অিধন  দ র/শাখা স েহ ইউিনেকাড বহার িনি ত করার লে  কাযকির ব া হণ করার জ
 িনেদশ েম নরায় অ েরাধ করা হেলা।

১৩-১-২০ ১৯

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খা  
ম ণালয়
২) চয় র ান, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প / 
মহাপিরচালক, খা  অিধপদ র

মাঃ মাবারক হােসন
া ামার

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০২৫.৩৭.০০১.১৭.১/১(২) তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৫
১৩ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক (পিরসং ান ও ত  ি ), চয় ার েনর দ র, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র

১৩-১-২০ ১৯

মাঃ মাবারক হােসন 
া ামার
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

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

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০১৫.১২.১১৯ তািরখ: 
১১ ফ যা়ির ২০১৯

২৯ মাঘ ১৪২৫

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা।

১২-২-২০ ১৯

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০১৫.১২.১১৯/১(৩২) তািরখ: ২৯ মাঘ ১৪২৫
১১ ফ যা়ির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢকা।
৪) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৬) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৭) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৮) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৯) পিরচালক (চলিত দািয় ), িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১০) ধান িমলার, পা েগালা সরকারী আ িনক ময়দা িমল, ঢাকা।
১১) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১২) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৩) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের প  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)।
১৪) আ িলক খা  িনয় ক, চ াম (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের প  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)।
১৫) আ িলক খা  িনয় ক, রাজশাহী (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের প  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)।
১৬) আ িলক খা  িনয় ক, রং র (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের প  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)।
১৭) আ িলক খা  িনয় ক, লনা (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের প  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)।
১৮) আ িলক খা  িনয় ক, বিরশাল (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের প  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)।

২



১৯) আ িলক খা  িনয় ক, িসেলট (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের প  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)।
২০) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা, চ াম।
২১) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা, নারায়ণগ ।
২২) সাইেলা অধী ক, সা াহার সাইেলা, ব ড়া।
২৩) সাইেলা অধী ক, আ গ  সাইেলা, া ণবাড়ীয়া।
২৪) সাইেলা অধী ক, ীল সাইেলা, লনা।
২৫) সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা, বােগরহাট।
২৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা (প  খা  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট
দয়ার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।)।
২৭) জলা খা  িনয় ক, ..............................................................।
২৮) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খা ), চ াম।
২৯) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খা ), লনা।
৩০) ব াপক, ......................................................
৩১) অিফস কিপ।
৩২) মা ার কিপ।

১২-২-২০ ১৯

মা ন আল মােশদ চৗ রী 
উপপিরচালক

৩




