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০১ নেভ র ২০১৮

১৭ কািতক ১৪২৫

িবষয়: ইেনােভশনইেনােভশন  কমশালাকমশালা  আেয়াজেনরআেয়াজেনর  জজ   কমকতাকমকতা  মেনানয়নমেনানয়ন  সেসে ।।
সূ : অ  দ েরর ২০/০৯/২০১৮ তািরেখর ৩০৩নং ারেকর ইেনােভশন িটেমর ২য় সভার কাযিববরণী।
উপযূ  িবষয় ও সূে র ি েত জানােনা যাে  য, ইেনােভশন কমশালা আেয়াজেনর জ  খাদ  অিধদ েরর
মাঠ পযােয়র একই জলার ০৪ জন কমকতার সম েয় িত িবভােগ ২িট জলার ২িট কের িটম গঠন পবূক নােমর
তািলকা িনে া  ছক মাতােবক খাদ  অিধদ ের রেণর জ  অ েরাধ করা হল।  উ  িটম গঠেনর ে
একই জলার জলা খাদ  িনয় ক, সহকারী খাদ  িনয় ক, উপেজলা খাদ  িনয় ক, খাদ  পিরদশক/উপ-খাদ
পিরদশক এেদর মেধ  থেক িতিট িটেমর সদ  মেনানয়ন িদেত হেব যােত কের িশ ণ শেষ ১িট উপেজলায়
পাইলট কায ম বা বায়ন করা যায়। তেব কমকতা মেনানয়েনর ে  ইেতাপেূব যারা ই িদেনর ও পাঁচ িদেনর

িশ ণ হণ কেরেছ তােদরেক মেনানয়ন দয়ার েয়াজন নই। েযাজ  ে  জলা খাদ  িনয় ক/সহকারী
খাদ  িনয় ক/উপেজলা খাদ  িনয় ক- ক িটম িলডার হেবন।

ঃঃ  নংনং নামনাম পদবীপদবী কম লকম ল মাবাইলমাবাইল  ওও  ইই-- মইলমইল ম বম ব
০১. িটম-১
০২.
০৩.
০৪.

ঃঃ  নংনং নামনাম পদবীপদবী কম লকম ল মাবাইলমাবাইল  ওও  ইই-- মইলমইল ম বম ব
০১. িটম-২
০২.
০৩.
০৪.

এমতাব ায়, ইেনােভশন কমশালা আেয়াজেনর জ  খাদ  অিধদ েরর মাঠ পযােয়র িতিট আ ল হেত আগামী
০৮/১১/২০১৮ তািরেখর মেধ  ২িট জলার ২িট িটেমর সদ েদর নােমর তািলকা রণ করার জ  অ েরাধ
করা হেলা।

৪-১১-২০১৮

িবতরণ :
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা।
২) আ িলক খাদ  িনয় ক, চ াম।
৩) আ িলক খাদ  িনয় ক, রাজশাহী।
৪) আ িলক খাদ  িনয় ক, রংপুর।
৫) আ িলক খাদ  িনয় ক, খুলনা।
৬) আ িলক খাদ  িনয় ক , িসেলট।
৭) আ িলক খাদ  িনয় ক, বিরশাল।

িচ  র ন বপারী
পিরচালক

ফান: ০২-৯৫৬৭২৫৪
ইেমইল: dtrng@dgfood.gov.bd
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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৩৫০/১(৩) তািরখ: ১৭ কািতক ১৪২৫
০১ নেভ র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
২) অিফস, কিপ।
৩) মা ার, কিপ।

৪-১১-২০১৮

ম রু আলম 
িসে ম এনািল

২


