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যেশার মিণরাম র মাঃ কবীর হােসন উপেজলা িনবাহী
অিফসার

উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়,
মিণরাম র, যেশার

যেশার মিণরাম র ই িজৎ সাহা উপেজলা খা
িনয় ক

উপেজলা খা
িনয় েকর
কাযালয়,মিণরাম র,
যেশার

যেশার মিণরাম র মাঃ সিলম খা  পিরদশক খা  পিরদশক ও
ভার া
কমকতা,মিণরাম র
খা  দাম, যেশার

যেশার মিণরাম র কাজল মার ঘাষ উপখা  পিরদশক উপেজলা খা
িনয় েকর, কাযালয়
মিণরাম র,যেশার
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যেশার মিণরাম র অ ব মার িব াস িনরাপ া হরী মিণরাম র খা
দাম,যেশার

যেশার মিণরাম র িবব মার দাস ি ি পাল অিফসার সানালী াংক
িলঃ, মিণরাম র
শাখা, যেশার

যেশার মিণরাম র শাহীন ইসলাম উপেজলা িষ
অিফসার

উপেজলা িষ
অিফসােরর কাযালয়,
মিণরাম র,যেশার

যেশার মিণরাম র উ ল বমন ব হাপক বাংলােদশ িষ
াংক,

মিণরাম র,শাখা,
যেশার

যেশার মিণরাম র মাঃ মিন ামান িসিনয়র ি ি পাল
অিফসার

পালী াংক িলঃ
মিণরাম র শাখা,
যেশার

ি য়া িমর র মাঃ আ ল কােদর উপেজলা িনবাহী
অিফসার

উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়,
িমর র, ি য়া

ি য়া িমর র মাঃ আ ল াহ আল
মা ন

উপেজলা িষ
অিফসার

উপেজলা িষ
অিফসােরর কাযালয়,
িমর র, ি য়া

ি য়া িমর র মাহাঃ এরশাদ আলী উপেজলা খা
িনয় ক (অঃদাঃ)

উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
িমর র, ি য়া

ি য়া িমর র মাঃ শািফউল আলম িসিনয়র অিফসার অ িন াংক িলঃ,
িমর র শাখা, ি য়া

ি য়া িমর র মাঃ খিল র রহমান িনরাপ া হরী উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
িমর র, ি য়া

ি য়া িমর র মাঃ সাহারাব
হােসন

খা  পিরদশক ও
ভার া  কমকতা
িমর র এলএসিড

িমর র এলএসিড,
িমর র, ি য়া

ি য়া িমর র মাঃ কমান আলী সহকারী উপ-খা
পিরদশক

িমর র এলএসিড,
িমর র, ি য়া

িম া না লেকাট মাঃ রায়হান মেহ ব উপেজলা িনবাহী
অিফসার

উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়,
না লেকাট, িম া

িম া না লেকাট ফিরদ আহমদ উপেজলা খা
িনয় ক

উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
না লেকাট, িম া

িম া না লেকাট আহমদ হাসাইন ওিসএলএসিড ভার া  কমকতার
কাযালয়,না লেকাট,

িম া
িম া না লেকাট এ. ক.এম. িসফাত

উ া
িসিনয়র অিফসার সানালী াংক

িলিমেটড,
না লেকাট শাখা,

িম া।
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িম া না লেকাট জিহ ল হক উপসহকারী িষ
অিফসার

উপেজলা িষ
অিফসােরর কাযালয়,
না লেকাট, িম া

িম া না লেকাট িলটন চ সহায়ক কমচারী উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
না লেকাট, িম া

িম া না লেকাট মাঃ মাশাররফ
হাসন

সহায়ক কমচারী ভার া  কমকতার
কাযালয়,না লেকাট,

িম া

চ াম িমের রাই
উপেজলা িনবাহী
অিফসার

উপেজলা িনবাহী
অিফসা রর
কাযালয়, মীরসরাই,
চ াম।

চ াম িমের রাই
র নাথ সাহা উপেজলা িষ অিফসার উপেজলা িষ

অিফসা রর
কাযালয়, মীরসরাই,
চ াম।

চ াম িমের রাই
সাম াহার ণা উপেজলা খা  িনয় ক উপেজলা খা

িনয় েকর দ র,
মীরসরাই, চ াম।

চ াম িমের রাই
েয়ল াম খা  পিরদশক উপেজলা খা

িনয় েকর দ র,
মীরসরাই, চ াম।

চ াম িমের রাই
মা: সাই ল আলম িসিনয়র অিফসার সানালী াংক,

মীরসরাই শাখা,
চ াম।

চ াম িমের রাই
মা: জিহর উি ন খা  পিরদশক তথা

ভার া  কমকতা
ভার া  কমকতার
কাযালয়, মীরসরাই,
চ াম।

চ াম িমের রাই
মা: আর  সিলম িনরাপ া হরী মীরসরাই এলএসিড,

চ াম।।
হিবগ লাখাই মাঃ শরীফ উি ন উপেজলা িনবাহী

অিফসার 
উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়,
লাখাই, হিবগ । 

হিবগ লাখাই মাঃ শািকল
খ কার 

উপেজলা িষ
অিফসার 

উপেজলা িষ
অিফসােরর কাযালয়,
লাখাই, হিবগ । 

হিবগ লাখাই আল আিমন ব াপক সানালী াংক
িলিমেটড, লাখাই
শাখা, লাখাই,
হিবগ । 

হিবগ লাখাই মাঃ নিজর িময়া উপেজল খা
িনয় ক

উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
লাখাই, হিবগ ।

হিবগ লাখাই মাঃ আফজল িময়া িনরাপ া হরী লাখাই এলএসিড,
লাখাই সং ি েত
উখািন দ র, লাখাই
।
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হিবগ লাখাই কামনা র ন দাস খা  পিরদশক তথা
ভার া  কমকতা।

ভার া  কমকতার
কাযালয়, লাখাই
এলএসিড, হিবগ ।

নামগ দায়ারাবাজার ফারজানা ি য়াংকা উপেজলা িনবাহী
অিফসার

উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়,
দায়ারাবাজার,
নামগ

নামগ দায়ারাবাজার শখ মাহা দ
মহিসন উপেজলা িষ

অিফসার

উপেজলা িষ
কমকতার কাযালয়,
দায়ারাবাজার,
নামগ

নামগ দায়ারাবাজার
মাঃ মাহ ল হক ব াপক

সানালী াংক িলঃ,
দায়ারাবাজার শাখা,
নামগ

নামগ দায়ারাবাজার
েপ  মার দাশ ব াপক

বাংলােদশ িষ
াংক, দায়ারাবাজার

শাখা, নামগ
নামগ দায়ারাবাজার

মাহা দ সিলম
হায়দার

উপেজলা খা
িনয় ক

উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
দায়ারাবাজার,
নামগ

নামগ দায়ারাবাজার

তাপ মার সরকার খা  পিরদশক

উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
দায়ারাবাজার,
নামগ

নামগ দায়ারাবাজার আলমগীর খা  পিরদশক তথা
ভার া  কমকতা

দায়ারাবাজার
এলএসিড, নামগ

নামগ দায়ারাবাজার জােবদ হােসন িনরাপ া হরী দায়ারাবাজার
এলএসিড, নামগ

িদনাজ র বচাগ ছ াপাল উপেজলা িনবাহী
অিফসার

উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়,
বাচাগ , িদনাজ র

িদনাজ র বচাগ মাঃ আলাউ ীন
শখ

উপেজলা িষ
অিফসার

উপেজলা িষ
অিফসােরর কাযালয়,
বাচাগ , িদনাজ র

িদনাজ র বচাগ মাঃ রজাউল
ইসলাম

উপেজলা খা
িনয় ক

উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
বাচাগ , িদনাজ র

িদনাজ র বচাগ মাঃ আ র রিশদ খা  পিরদশক
উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
বাচাগ , িদনাজ র

িদনাজ র বচাগ মাঃ মাঈ ল ইসলাম ভার া  কমকতা সতাবগ  এলএসিড,
বাচাগ , িদনাজ র

িদনাজ র বচাগ মাঃ হাির ল ইসলাম সহকারী উপখা
পিরদশক

সতাবগ  এলএসিড,
বাচাগ , িদনাজ র

িদনাজ র বচাগ মাহা দ আ  দাউদ ােনজার
সানালী াংক িলঃ
সতাবগ  শাখা,
বাচাগ , িদনাজ র
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িদনাজ র বচাগ মাঃ জাহা ীর আলম ােনজার
অ নী াংক িলঃ
সতাবগ  শাখা,
বাচাগ , িদনাজ র

িদনাজ র বচাগ মাঃ সাই ল ইসলাম ােনজার
জনতা াংক িলঃ
সতাবগ  শাখা,
বাচাগ , িদনাজ র

িড় াম নােগ রী
ফারজানা জাহান উপেজলা িনবাহী

অিফসার
উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়,
নােগ রী, িড় াম

িড় াম নােগ রী
মাঃ শাহিরয়ার
হােসন

উপেজলা িষ
অিফসার

উপেজলা িষ
অিফেসর কাযালয়,
নােগ রী, িড় াম

িড় াম নােগ রী
মাঃ আব ল আহাদ উপেজলা খা

িনয় ক
উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
নােগ রী, িড় াম

িড় াম নােগ রী
মাঃ ফা ামান সহকারী উপখা

পিরদশক
উপেজলা খা
িনয় েকর কাযালয়,
নােগ রী, িড় াম

িড় াম নােগ রী মাঃ সােজ র রহমান খা  পিরদশক নােগ রী এলএসিড,
িড় াম

িড় াম নােগ রী মাছাঃ মাহা বা
শবনম

িনরাপ া হরী নােগ রী এলএসিড,
িড় াম

িড় াম নােগ রী
মাঃ শির ল আজম ােনজার সানালী াংক িল:,

নােগ রী শাখা,
িড় াম

িড় াম নােগ রী
মাঃ মিম ল ইসলাম ােনজার অ নী াংক িল:,

নােগ রী শাখা,
িড় াম

িড় াম নােগ রী
মাঃ সােহল রানা ােনজার জনতা াংক

িল:,নােগ রী শাখা,
িড় াম

িন বিণতিন বিণত   কমকত াকমকত া  উউ   কমশ াল াকমশ াল া  প িরচালন াপ িরচালন া  করেবনকরেবন ::
::ন ংনং কমকত ারকমকত ার

ন ামন াম
পদবীপদবী মাবাইলমাবাইল   নংনং কমশ াল াকমশ াল া

াচাচ
১ ম র

আলম 
িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা
অিধদ র, ঢাকা।

০১৯৩৭৮৩৯৯৫৫ াচ-২

িন বিণতিন বিণত   কমকত াকমকত া  উউ   কমশ াল ায়কমশ াল ায়   স ালকস ালক   িহেসেবিহেসেব  দ ািয়দ ািয়   প ালনপ ালন   করেবনকরেবন ::

::ন ংনং কমকত ারকমকত ার
ন ামন াম

পদবীপদবী মাবাইলমাবাইল   ন রন র কমশ াল াকমশ াল া
াচাচ

মম

১.  মাঃ
ামান

ই া র, িশ ণ
িবভাগ, খা  অিধদ র,

ঢাকা
০১৬৭৮০৩৪০৭৪ াচ-২

কমশ াল ায়কমশ াল ায়   অংশ হণকারীগণঅংশ হণকারীগণ
েয় াজেনেয় াজেন   স ালস াল কগেণরকগেণর  সেসে

য াগ ােয াগয াগ ােয াগ   করেবনকরেবন ।।

১। মেনানীত অংশ হণকারীগণ িনধািরত তািরখ উি িখত সমেয় Z o o m Z o o m অ াপ
িদেয় দ  Meet ing Meet ing ID  ID  ও P as s cod e P as s cod e এর মা েম কমশালায় অংশ হণ করেবন।

৫



২।   উ  কমশালায় পিরচালনাকারী, স ালক এবং অংশ হণকারীগণ সরকাির িবিধ মাতােবক ভাতািদ া  হেবন। 
         এমতাব ায়, মেনানীত কমকতা-কমচারীগণেক িনজ িনজ কম ল হেত যথাসমেয়Z oomZ oomঅ াপস এর মা েম আেলাচ
কমশালায় অং হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ হেলা।

এেত মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র এর অ েমাদন রেয়েছ। 

[[ িবিব :: : : কমশ াল ায়কমশ াল ায়   অংশ হণকারীগণেকঅংশ হণকারীগণেক   িনজিনজ   িনজিনজ   ন ামন াম,  ,  পদ িবপদ িব  ওও  কম লকম ল   িল েখিল েখ   উউ   কমশ াল ায়কমশ াল ায়   অংশ হেণরঅংশ হেণর  জজ
অ েরাধঅ েরাধ  করাকরা  হেল াহেল া]]

১৭-১১-২০২২

মেনানীত কমকতা/কমচারী......................

মাঃ আিন ামান
পিরচালক

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

ইেমইল: dtrng@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১২০.২৫.০২০.২১.৪৭৮/১(২৭) তািরখ: ২ অ হাযণ় ১৪২৯
১৭ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়):: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) সহকাির/ ড / জনােরল ােনজার, আ িলক কাযালয়/ ি ি পাল অিফস, সানালী/জনতা/অ ণী/ পালী

াংক িল:/বাংলােদশ িষ াংক - মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেণর িনেদশনা দােনর জ
অ েরাধ করা হেলা
৫) আ িলক খা  িনয় ক, লনা/রং র/চ াম/িসেলট - মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেণর
িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা
৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, যেশার, ি য়া, চ াম, িম া, হিবগ , নামগ , িদনাজ র,

িড় াম - মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেণর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা
৭) জলা িষ কমকতা, জলা িষ কমকতার কাযালয়, যেশার, ি য়া, চ াম, িম া, হিবগ , নামগ ,
িদনাজ র, িড় াম - মেনানীত কমকতাগণেক কমশালায় অংশ হেণর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ করা
হেলা
৮) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
৯) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়
১০) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  এবং েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা
১১) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র - ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ
করা হেলা
১২) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, যেশার, ি য়া, চ াম, িম া, হিবগ , নামগ ,
িদনাজ র, িড় াম
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মিনরাম র, িমর র, িমর রাই,
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না লেকাট, লাখাই, দায়ারাবাজার, বাচাগ , নােগ রী
১৪) উপেজলা িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফসােরর কাযালয়, মিনরাম র, িমর র, িমর রাই,
না লেকাট, লাখাই, দায়ারাবাজার, বাচাগ , নােগ রী
১৫) কমকতা সানালী/জনতা/অ ণী/ পালী াংক িল:/বাংলােদশ িষ াংক, মিনরাম র, িমর র, িমর রাই,
না লেকাট, লাখাই, দায়ারাবাজার, বাচাগ , নােগ রী
১৬) উপেজলা খা  িনয় ক, মিনরাম র, িমর র, িমর রাই, না লেকাট, লাখাই, দায়ারাবাজার - বাচাগ ,
নােগ রী - উি িখত কমশালায় যথাসমেয় অংশ হেণর জ  িনজ উপেজলার সংি  কমকতাগণেক সৗজ
সা ােত অথবা েয়াজেন ফােন অ েরাধ করেত পরামশ দয়া হেলা।
১৭) অিফস কিপ ও
১৮) মা ার কিপ।

১৭-১১-২০২২
মাঃ ামান 

ই া র

৭


