
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

শাসন িবভাগ 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০ 

www.dgfood.gov.bd

জ ির 
অিত গাপনীয়

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩২.১১.০০১.২০.৩৫২ তািরখ: 
০৮ নেভ র ২০২১

২৩ কািতক ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

খা  অিধদ েরর নন- গেজেটড কমচারী িনেয়াগ পরী ায় ২য় ধােপ উপ-খা  পিরদশক পেদ ৪১১৮৯৬জন আেবদনকারীর
িনেয়াগ পরী া আগামী ১৯/১১/২০২১ তািরখ অ ি ত হেব। আইআইিস  েয়েটর কমপিরক না অ যায়ী ২য় ধােপর
আেবদনকারীেদর েবশপ  ডাউনেলাড করার তািরখ ০৭/১১/২০২১ হেত ১৮/১১/২০২১ পয  িনধািরত। কান
আেবদনকারী ডাটা িমিসং এর কারেণ েবশপ  ডাউনেলাড না করেত পারেল িমিসং ডাটা স েক ইনফরেমশন মেসজ
মাবাইল ি েন দখা যােব। সংি  আেবদনকারী েবশপ  পাওয়ার জ  িমিসং ডাটার পে  ড েম স এসএসিস’র
সনদ, জাতীয় পিরচয়প  এবং আেবদেনর ি  (যিদ থােক) িনেয় খা  অিধদ ের আেবদনকারী িনেজ উপি ত হেয়
িমিসং ডাটার মাণক দািখল করেল তা যাচাই বাছাই কের স ক পাওয়া গেল েয়ট থেক া  েবশপ  অ া র
কের উপ-পিরচালক (সং াপন) এর া ের েবশপ  ই  করা এবং মাঠপযায় হেত িনেয়াগ পরী া সংি  ত  উপা
সং হ কের ক প েক অবিহত করার জ  িন বিণত  কমকতােদর সম েয় শাসন িবভােগর ১৭/১০/২০২১ তািরেখর
২৮৭ নং ারেক িনয় ণ ক  খালা হেয়েছ। উ  িনয় ণ কে র কমকতাগণ ২য় এবং ৩য় ধােপর িনেয়াগ পরী ার

ে  অ প দািয়  পালন করেবন।

০১ জনাব মাহ দা আ ার মৗ মী
উপ-পিরচালক, িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ
ফান ন র-০২-৪১০৫০১৬৯ মাবাইল ন র- ০১৭৫৫-৯৫৫১৯১

আহবায়ক

০২ জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান
খা  পিরদশক, এমআইএসএ এম িবভাগ এমআইএসএ এম িবভাগ, মাবাইল ন র- 
০১৭২১-৪৯৪২৪৪
কে াল ম ফান ন র-০২-২২৩৩৮০২১৩ 

সদ

০৩ জনাব মাঃ ামান
ই া র, িশ ণ িবভাগ
ফান ন র-০২-২২৩৩৮৬১৯৮ মাবাইল ন র- ০১৬৭৮-০৩৪০৭৪

সদ  
সিচব

ক িম রক িম র   ক াযপ ির িধ ঃক াযপ ির িধ ঃ
(১) ২য় ধােপর আেবদনকারীেদর েবশপ  ডাউনেলাড তািরখ ০৭/১১/২০২১ হেত ১৮/১১/২০২১ পয
(২) কান আেবদনকারীর ডাটা িমিসং থাকেল সংি  আেবদনকারী েবশপ  ডাউনেলাড না করেত পারেল
িমিসং ডাটা স েক ইনফরেমশন মেসজ মাবাইল ি েন দখার পর সংি  আেবদনকারী েবশপ
পাওয়ার জ  িমিসং ডাটার পে  ড েম স এসএসিস’র সনদ, জাতীয় পিরচয়প  এবং আেবদেনর ি
(যিদ থােক) িনেয় খা  অিধদ ের িনেজ উপি ত হেয় িমিসং ডাটার মাণক দািখল করেল তা যাচাই বাছাই

১



কের স ক পাওয়া গেল েয়ট থেক া  েবশপে  অ া র কের উপ-পিরচালক (সং াপন) এর া র
িনেয় েবশপ  ই  করেবন|
(৩) ২য় ধােপ ১৭  জলা এবং ৩য় ধােপ ২৮  জলার জলা খা  িনয় েকর দ র হেত ণ ত  উপা
সং হ এবং সম া সমাধান।
(৪) এতদসংি  কায েমর িতেবদন দািখল করা।

এেত মহাপিরচালক ( ড-১) এর অ েমাদন রেয়েছ।

৮-১১-২০২১
মাঃ আশরা ল আলম
অিতির  পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৬২১৩
ফ া : +৮৮০-২-৯৫৫৬৫৮১

ইেমইল: dadm@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩২.১১.০০১.২০.৩৫২/১(৬০) তািরখ: ২৩ কািতক ১৪২৮
০৮ নেভ র ২০২১

সদয় অবগিত / অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক ( ড-১) খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ) খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) অ াপক ও পিরচালক, আইআইিস , েয়ট।
৫) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয় (ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৬) ডঃ এস. এম. ৎ ল কবীর, অ াপক ও ক  সম য়কারী, আইআইিস , েয়ট, ঢাকা।
৭) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।
৮) জলা খা  িনয় ক (সকল) ........................................
৯) জনাব মাহ দা আ ার মৗ মী, উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১০) জনাব মাঃ ামান, ই া র , িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১১) জনাব মাঃ িলয়াকত আলী, খা  পিরদশক, নজারত শাখা, খা  অিধদ র, ঢাকা উ  কিম েক সািবক সহেযািগতা

দান করেবন।
১২) জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান, খা  পিরদশক, মিনটিরং এ  এম.আই.এস শাখা, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৩) অিফস কিপ/ মা ার কিপ।

৮-১১-২০২১
মাঃ আশরা ল আলম

২



অিতির  পিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর দ র 
১১৯, সদরঘাট রাড, চ াম। 

http://food.chittagongdiv.gov.bd
www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২১০.৩৯.০৫১.২০.৩৭৭৯ তািরখ: 
০৯ নেভ র ২০২১

২৪ কািতক ১৪২৮

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

৯-১১-২০২১

জলা খা  িনয় ক, 
চ াম/ িম া/ া ণবািড়য়া/রা ামা /খাগড়াছিড়/বা রবন/ক বাজার/ াদ র/ল ী র/ ফনী/ নায়াখালী,
চ াম িবভাগ।

মাঃ জিহ ল ইসলাম খান
আ িলক খা  িনয় ক, চ াম।

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২১০.৩৯.০৫১.২০.৩৭৭৯/১ তািরখ: ২৪ কািতক ১৪২৮
০৯ নেভ র ২০২১

অ িলিপ: সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
২) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) অিফস কিপ।

৯-১১-২০২১
মাঃ জিহ ল ইসলাম খান 

আ িলক খা  িনয় ক, চ াম।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা খা  িনয় েকর কাযালয় 

খাগড়াছিড় পাবত  জলা 
www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.৪৬০০.০০১.৩২.০০১.২১.২৫৪৩ তািরখ: 
১০ নেভ র ২০২১

২৫ কািতক ১৪২৮

৩



অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১১-১১-২০২১

উপেজলা খা  িনয় ক (সকল) ............................................, 
খাগড়াছিড় পাবত  জলা।

মাইয়া নাজনীন
জলা খা  িনয় ক

ফান: ০৩৭১-৬১৮৬০
ফ া : ০৩৭১-৬১৬৮০

ইেমইল: dcf.kgr@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.৪৬০০.০০১.৩২.০০১.২১.২৫৪৩/১ তািরখ: ২৫ কািতক ১৪২৮
১০ নেভ র ২০২১

অ িলিপ: সদয ়অবগিতর জ  রণ করা হল 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) অিফস কিপ।

১১-১১-২০২১
জলা খা  িনয় ক 

খাগড়াছিড় পাবত  জলা।

৪


