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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১২০.২৫.০০৪.১৭.১৩৪ তািরখ: 
০১ ন ২০২১

১৮ জ  ১৪২৮

িবষয:় িস েজনিস েজন   চাট ারচাট ার   ওও  অিভেযাগঅিভেযাগ   িতকারিতকার   ব াব া   িবষেয়িবষেয়  অনলাইনঅনলাইন   িশ ণিশ ণ  ( (৩য়৩য়  াচাচ)।)।
 উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, খা  অিধদ েরর কমকতা/কমচারীেদর জ  িস েজন চাটার ও অিভেযাগ িতকার

ব া িবষেয় িশ ণ ২য় াচ আগামী ০৮/০৬/২০২১ ি . তািরেখ ((সকাল ০৯.৩০ হেত র ১.০০ ঘ কা)) ম িম ং এর মা েম
আেয়াজন করা হেয়েছ। িনে  উি িখত মেনানীত িশ ণাথ েদরেক িনধািরত তািরেখ যথাসমেয়  Zoom meeting এর মা েম

িশ েণ অংশ হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।     

 াচ-৩
ধান কাযালয়

িমকিমক   নংনং ন ামন াম পদ িবপদ িব কম লকম ল

১১ এফ এম িমজা র রহমান পিরচালক পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খা  অিধদ র, 
ঢাকা।

২২ ড. এস এম হিসন পিরচালক চলাচল সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩ মা ন আল মােশদ চৗ রীউপ-পিরচালক (সং াপন) শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৪ মা: িরয়া ল আলম উপ-পিরচালক (সাইেলা শাখা) চলাচল সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।

৫ মাঃ রািক ল মাহা জ উপ-পিরচালক (যান) সং ি েতঃ ক  সম য়ক, আ িনক খা  সংর ণাগার 
িনমাণ ক ।

৬ মাহা দ আশফা র 
রহমান উপ-পিরচালক (যান শাখা) চলাচল সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।

৭ মাঃ হা ন-অর-রিশদ উপ-পিরচালক (ভার া ) সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৮ ষন চ  দবনাথ সহকারী রসায়নিবদ পিরদশন, উ য়ন ও কািরগির সবা িবভাগ
৯ সনা বা  খানম সহকারী উপ-পরচালক িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র

১০ মাছাঃ লশান আরা 
বগম সহকারী উপ-পিরচালক িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র

১১ মাঃ আলাউি ন ঢালী সহকারী উপ-পিরচালক চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র
১২ মাঃ ছােনায়ার হােসন সহকারী উপ-পিরচালক এমআইএসএ এম িবভাগ
১৩ মাহ জা খা ন সহকারী উপ-পিরচালক অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র
১৪ মাঃ রােসল সরকার সহকারী উপ-পিরচালক সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
১৫ ছালমা আ ার সহকারী উপ-পিরচালক অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র

১৬ এ. ক.এম. আ র রহমান-
আন-নাসীর উপেজলা খা  িনয় ক উখািন কাযালয়, লাখাই, হিবগ  সং ি -কি উটার 

নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র

১৭ এস.এম. আশরা ল 
আলম খা  পিরদশক তদ  ও মামলা শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা। 

১৮ েয়ল ঞা খা  পিরদশক িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
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১৯ মাঃ পারেভজ মা া খা  পিরদশক সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।

২০ মাঃ ওয়ািসম আকরাম খা  পিরদশক সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২১ ইশমাম ইবেন খিতব খা  পিরদশক সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২২ রায়হান ইবেন হাসাইন খা  পিরদশক চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ
২৩ মাঃ েবল িময়া খা  পিরদশক সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ
২৪ আসমা ইসলাম খা  পিরদশক এমআইএসএ এম িবভাগ
২৫ এ এস এম শামীম আহসান খা  পিরদশক এমআইএসএ এম িবভাগ
২৬ ইসরাত জাহান খা  পিরদশক অভ রীণ িনরী া িবভাগ
২৭ আফেরাজা লতানা খা  পিরদশক িশ ণ িবভাগ
২৮ আঃ মিতন ইয়া খা  পিরদশক কি উটার নটওয়াক ইউিনট
২৯ উৎপল মার ন ী উ মান সহকারী পউকা সবা িবভাগ
৩০ মাঃ শাহীন সরদার উ মান সহকারী পউকা সবা িবভাগ
৩১ মাছাঃ শাহানাজ বগম ডাটা এি  / কে াল অপােরটর িহসাব ও অথ িবভাগ
৩২ িত চ বত উ মান সহকারী কি উটার নটওয়াক ইউিনট
৩৩ মাঃ আ  সাঈদ সহকারী উপ-খা  পিরদশক ঢাকা িসএসিড সং ি -িব  আইন উপেদ ার দ র
৩৪ জা া ল ফরেদৗস ডাটা এি /কে াল অপােরটর তদ  ও মামলা শাখা, শাসন িবভাগ

৩৫ মাঃ লাকমান হিকম িহসাবর ক পা েগালা সরকাির আ িনক ময়দা িমল, ঢাকা সং ি -
সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ

৩৬ শরীফ শাম ে াহা 
আনছারী

ডাটা এি /কে াল অপােরটর আখািন দ র, লনা সং ি - সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ

৩৭ ণ চ  দাস অিফস সহকারী কাম-
কি উটার া িরক

সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ

৩৮ মাঃ েয়ল িমঞা অিডটর অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র দ র
   িস েজন চাটার ও অিভেযাগ িতকার ব া িবষয়ক অনলাইন িশ েণর ববত  াচস েহ
মেনানয়ন ত কমকতা/কমচারীেদর মে  যারা িশ েণ অংশ হণ করেত পােরনিন ােদরেকও এ িশ েণ
অংশ হেণর জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।

Zoom Meeting ID:  936 9967 6499
Passcode:     Passcode:     121212121212                                   

এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

১-৬-২০২১

িবতরণ :
১) উপপিরচালক, সং াপন শাখা, খা  অিধদ র
২) খা  পিরদশক ( ন দািয় ), সং াপন শাখা, খা  
অিধদ র
৩) খা  পিরদশক, সং াপন শাখা, খা  অিধদ র
৪) সহকারী উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ 

মাঃ ামান
ই া র

ফান: +৮৮-০২-৯৫৬৭২৫৪
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৫৬১৯৮

ইেমইল: dtrng@dgfood.gov.bd
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শাখা, খা  অিধদ র
৫) খা  পিরদশক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, 
খা  অিধদ র
৬) খা  পিরদশক, তদ  ও মামলা শাখা, খা  অিধদ র
৭) সহকারী উপ-পিরচালক, ম দ, িব য় এবং ক াশ 
শাখা, খা  অিধদ র
৮) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, 
খা  অিধদ র
৯) সহকারী রসায়নিবদ, পরী াগার শাখা, খা  অিধদ র
১০) উপ-পিরচালক (ভার া ), অভ রীণ সং হ শাখা, 
খা  অিধদ র
১১) সহকারী উপ-পিরচালক, অভ রীণ সং হ শাখা, 
খা  অিধদ র
১২) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  
অিধদ র
১৩) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), যানবাহন ও 
ক ীয় ওয়াকসপ শাখা, খা  অিধদ র
১৪) উপ-পিরচালক, সাইেলা/িপ.ইউ শাখা, খা  অিধদ র
১৫) সহকাির উপ-পিরচালক, চলাচল পিরক না, সড়ক 
এবং রল শাখা, খা  অিধদ র
১৬) খা  পিরদশক, িসএসিড, এলএসিড, িপিস শাখা, 
খা  অিধদ র
১৭) খা  পিরদশক, ব ন শাখা, খা  অিধদ র
১৮) খা  পিরদশক, মিনটিরং এ  এম.আই.এস শাখা, 
খা  অিধদ র
১৯) খা  পিরদশক, মিনটিরং এ  এম.আই.এস শাখা, 
খা  অিধদ র
২০) খা  পিরদশক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
২১) খা  পিরদশক, কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  
অিধদ র
২২) উপেজলা খা  িনয় ক, কি উটার নটওয়াক 
ইউিনট, খা  অিধদ র

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১২০.২৫.০০৪.১৭.১৩৪/১(২০) তািরখ: ১৮ জ  ১৪২৮
০১ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) অিতির  সিচব, বােজট ও অিডট অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, খা  অিধদ র
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৫) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) আ িলক খা  িনয় ক, রাজশাহী/ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/বিরশাল/িসেলট
৭) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৮) সহকারী সিচব, কমস াদন ব াপনা, খা  ম ণালয়

১-৬-২০২১
মাঃ ামান 

ই া র

৪


