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১৪ াবণ ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান এর ৪৫ তম শাহাদত বািষকীেত জাতীয় শাক
িদবস পালেনর গৃিহত কমসিূচ ও িস া  বা বায়েনর িনিম  মি পিরষদ িবভােগর কমসিূচর িমক নং-১(ক), ৬,
১২ ও ১৫ এর আেলােক খাদ  অিধদ ের ১৫ আগ  জাতীয় শাক িদবস/২০২০ উদযাপেনর লে  িনে া
কমকতােদর সম েয় কিমিট গঠন করা হেলাঃ

১) জনাব মাঃ আব ল আিজজ মা া, অিতির  মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ , ঢাকা-                    আহবায়ক      
      
২) জনাব আ ু াহ আল মামনু, পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খাদ  অিধদ , ঢাকা-  সদ
৩) জনাব মাঃ মাহমদু হাসান, পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ , ঢাকা-                   সদ
৪) জনাব এফ.এম. িমজা র রহমান, পিরচালক, পউকা িবভাগ, খাদ  অিধদ , ঢাকা-                     সদ
৫) জনাব রাইয়া খাতনু, অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা-                   সদ  সিচব।

কিমিটরকিমিটর  কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ
১। ১৫ আগ  জাতীয় শাক িদবস/২০২০ উদযাপেনর লে  খাদ  ম ণালেয়র গৃিহত িস া  বা বায়ন।
২। শাক র◌্যালী।
৩। খাদ  ম ণালয় ও খাদ  অিধদ েরর জ  পডাউন ব ানার, এ েট ড ব ানার, ওয়াল ব ানার ইত ািদ।
৪। অ া  কাযািদ।

২৯-৭-২০২০
সােরায়ার মাহমদু

মহাপিরচালক
ফান: ০২-৯৫৮৪৮৩৪

ইেমইল: dg@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩২.২৩.০০১.২০.৩৭/১ তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৭
২৯ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত/ অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 

১



১) সিচব, খাদ  ম ণালয়
২) অিতির  সিচব, আইন কাষ, খাদ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৫) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৬) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৭) অিতির  পিরচালক (ভার া ), শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৮) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র, ঢাকা। ওেয়ব সাইেট কােশর
জ ।
৯) অিফস কিপ/, মা ার কিপ।

২৯-৭-২০২০
রাইয়া খাতুন

অিতির  পিরচালক (ভার া )
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