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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
আ িলক খা িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
২৯৯, পি ম রাইন, াম র, ঢাকা।
www.food.dhakadiv.gov.bd
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িব ি

ঢাকা িবভাগীয় সড়ক পিরবহণ কাদার (িডআর িস) িনেয়ােগর লে আ িলক খা িনয় ক, ঢাকা দ েরর ১৩/০৮/২০২০ তািরেখর
১৩.০১.০০০০.২০১.৪৯.০১৩.২০-১২৮০ নং ারেক তািলকা ি (Enlistment) িব ি আহবান করা হয়। তািলকা ি িব ি মাতােবক
আগামী ০৬/০৯/২০২০ তািরখ বলা ১:০০ ঘ কা পয আেবদনপ হেণর সময় ধা আেছ। এ েণ, িব ি তীয় সহকারী জজ আদালত, ঢাকায়
দওয়ানী মাক মা নং-৩৭৪/২০১৯ এর বাদীর আেবদেনর ি েত গত ০৩/০৯/২০২০ তািরেখ আদালত ক ক জারী ত অ ায়ী িনেষধা ার
কারেণ নরােদশ না দয়া পয তািলকা ি আেবদন হণ কায ম এত ারা িগত করা হেলা। আেবদনপ হেণর তািরখ পরবত েত িব ি র
মা েম অবিহত করা হেব।

৫-৯-২০২০
তপন মার দাস
আ িলক খা িনয় ক
সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ করা হল:
১) সিচব, খা ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ, স াল িকউরেম টকিনক াল ইউিনট (িসিপ ইউ), পিরক না ম ণালয়, শর-ইবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। িব ি ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ অ েরাধ করা হেলা।
৪) অিতির মহাপিরচালক, অিতির মহাপিরচালেকর দ র, খা অিধদ র
৫) আইন উপেদ া, আইন উপেদ ার কাযালয়, খা অিধদ র
৬) পিরচালক(সকল), খা অিধদ র
৭) ধান িমলার, পা েগালা সরকাির আ িনক ময়দা িমল, পা েগালা, ঢাকা।
৮) আ িলক খা িনয় ক, চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র। িব ি
না শ বােড কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা।
৯) ধান িনয় ক, ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা
১০) সাইেলা অদী ক, নারায়নগ /আ গ /সা াহার/ মাংলা।
১১) িসিনয়র গনসংেযাগ কমকতা, খা ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা অিধদ র। িব ি খা অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর
জ অ েরাধ করা হেলা।
১৩) জলা খা িনয় ক, গাজী র/ ীগ /িকেশারগ ।/ গাপালগ ।/নরিসংদী/রাজবাড়ী।/জামাল র/ শর র/ময়মনিসংহ/ ন েকানা/ফিরদ র/
ঢাকা/মািনকগ ।/শরীয়ত র/মাদারী র/টা াইল/নারায়ণগ
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১৪) ব াপক, ঢাকা িসএসিড।/ তজগ ও িসএসিড।/নারায়নগ িসএসিড।/ময়মনিসংহ িসএসিড।
১৫) সভাপিত/িসিনয়র সহ সভাপিত/সাধারণ স াদক, ঢাকা িবভাগীয় সড়ক পিরবহণ কাদার(খা ), সাইেলা গইট, িসি রগ , নারায়নগ ।
১৬) আ িলক খা িনয় ক,, ঢাকা দ েরর না শ বাড।
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