.

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
আ িলক খা িনয় েকর কাযালয়
বিরশাল িবভাগ
াব রাড, বিরশাল
www.food.barisaldiv.gov.bd
ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১১.১৯৯.১৮.২৬২৯

তািরখ:

১৭ কািতক ১৪২৮
০২ নেভ র ২০২১

অিফ স আেদশ
খা অিধদ রাধীন নন- গেজেটড ১০ ক াটাগিরর পেদর মে ১ম ধােপ অিফস সহকারী কাম-কি উটার া িরক
পেদর িনেয়াগ পরী া আগামী ০৫/১১/২০২১ ি . তািরখ বলা ১০.০০ থেক ১১.৩০ টা পয বিরশাল িবভাগীয় শহেরর
িবিভ িশ া কে অ ি ত হেব। পরী া হণকােজ সািব ক সহায়তা দােনর জ অ দ েরর ২৪/১০/২০২১ তািরেখর
২৫৫১ ারক েল িনে া কমকতাগণেক আেদশ দান করা হয়। এ েণ, খা অিধদ েরর শাসন িবভােগর সং াপন
শাখার ০১/১১/২০২১ তািরেখর ১৩১৩ নং ারেকর ি েত উ কমকতাগণেক - নােমর পাে বিণ ত পরী া কে
িনেয়াগ া িনব াহী ািজে টেক সািব ক সহেযািগতা দােনর জ এত ারা আেদশ দান করা হেলা।
ঃ নং

০১

০২

০৩

০৪

০৫

কমকতার নাম, পদবী, কম ল ও
মাবাইল ন র
জনাব মাঃ নাজ ল হাসাইন
উপেজলা খা িনয় ক
নলিছ , ঝালকা ।
01711-788680
জনাব আেয়শা খা ন
সহকারী ব াপক
বিরশাল িসএসিড, বিরশাল
01714-551861
জনাব িবনা পারভীন
উপেজলা খা িনয় ক
বা গ , বিরশাল
01724-497536
জনাব মাঃ তয় র রহমান
উপেজলা খা িনয় ক
নছারাবাদ, িপেরাজ র
01728-813330
জনাব তিহ র রহমান
উপেজলা খা িনয় ক
িহজলা, বিরশাল
01714-144822

য পরী া কে িনেয়াগ া
পরী া কে র ধান/দািয় শাল ম
িনবাহী ািজে টেক
কমকতার নাম, পদবী ও মাবাইল
সহেযািগতা দান করেবন তার
ন র
নাম
সরকাির সয়দ হােতম আলী জনাব সাহরাহ হােসন হাওলাদার,
কেলজ
আ ায়ক, পরী া কিম
01712-040883
আেলকা া সরকাির কেলজ

জনাব মাঃ মা দ রজা
অ
01721-480225

এ. ওয়ােহদ বািলকা মা িমক
িব ালয়

জনাব মাঃ সিহদ চৗ রী
ধান িশ ক
01715-422866

বিরশাল পিলেটকিনক
ইনি উট

েকৗশলী মাঃ ল আিমন
অ
01911-227578

সরকাির িব. এম. কেলজ

জনাব স জয় মার িব াস
অ ে র পে দািয় া
01712-521763

১

.

০৬

০৭

০৮

০৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

জনাব জ ে ছা
শহীদ আ র রব সরিনয়াবাত
উপেজলা খা িনয় ক
সরকাির মা িমক িব ালয়
রাজ র, ঝালকা
01712-258146
জনাব অেশাক মার চৗ রী
সরকাির বিরশাল কেলজ
সহকারী ব াপক
বিরশাল িসএসিড, বিরশাল
01740-940109
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
শর-ই-বাংলা বািলকা
খা পিরদশক
মা িমক িব ালয়
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়,
বােকরগ , বিরশাল
01722-131619
জনাব আব স সালাম
টকিনক াল িনং স ার
খা পিরদশক
( িস)
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়,
মেহ ীগ , বিরশাল
01718-833438
জনাব মৗ মী আ ার
বিরশাল সরকাির মেডল ল
খা পিরদশক
এ কেলজ
আ িলক খা িনয় েকর কায ালয়,
বিরশাল
01911-501646
জনাব এইচ,এম আেনায়ার হােসন
বিরশাল সরকাির বািলকা উ
খা পিরদশক
িব ালয়
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়,
নছারাবাদ, িপেরাজ র
01711-703442
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম
বিরশাল িজলা ল
খা পিরদশক
বিরশাল িসএসিড, বিরশাল
01719-994966
জনাব মাঃ মজবা কিবর েবল
অ ত লাল দ কেলজ
খা পিরদশক ও ভার া কমকতা
ভা ািরয়া এলএসিড, ভা ািরয়া,
িপেরাজ র
01765-147364
জনাব িজত মার রায়
জেমাহন ল
খা পিরদশক ও ভার া কমকতা
বিরশাল সদর এলএসিড, বিরশাল
01716-409680
জনাব মাঃ আকরাম হােসন
হািলমা খা ন বািলকা
কািরগির খা পিরদশক
মা িমক িব ালয়
বিরশাল িসএসিড, বিরশাল
01774-722120
জনাব িজয়াউল মােশদ
কািশ র উ িব ালয় ও
খা পিরদশক ও ভার া কমকতা
কেলজ
িপেরাজ র সদর এলএসিড, িপেরাজ র
01710-014967
২

জনাব সে াষ ম মদার
িসিনয়র িশ ক
01716-699447
েফসর মাঃ নািসর উি ন
িসকদার
উপা
01819-673292
জনাব মাঃ হা ন-অর-রিশদ
ধান িশ ক
01714-702031
জনাব মাঃ গালাম কিবর
অ
01712-754483
েফসর ড. মাঃ এহেতসামউল হক
অ
01726-393845
জনাব মাহ বা হােসন
ধান িশ ক
01718-160621
জনাব মাঃ ফা ক আলম
িসিনয়র িশ ক
01712-944004
জনাব ভাষ চ পাল
অ
01718-121784
জনাব মাঃ মিমন হাওলাদার
ধান িশ ক
01711-038085
জনাব এস. এম কাম ামান
ধান িশ ক
01715-010825
জনাব মাঃ মা ন-অর-রিশদ
অ
01716-153530

.

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

জনাব মাঃ জামাল হাসাইন
খা পিরদশক
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়,
বিরশাল সদর, বিরশাল
01778-155881
জনাব মাঃ শামী ল ইসলাম
খা পিরদশক ও ভার া কমকতা
কলসকাঠী এলএসিড, বােকরগ ,
বিরশাল
01711-164834
জনাব মাঃ সাম ে াহা তা কদার
খা পিরদশক
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়
লাদী, বিরশাল
01971-309943
জনাব মন চ ম ল
খা পিরদশক
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়,
ভা ািরয়া, িপেরাজ র
01915-224662
জনাব মাঃ তাই র রহমান তপন
খা পিরদশক
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়
মঠবািড়য়া, িপেরাজ র
01558-067189
জনাব ামলাল ম ল
খা পিরদশক
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়
কাঠািলয়া, ঝালকা
01766-271127

উদয়ন মা িমক িব ালয়

জনাব এ. এস. এম মা ম রাহাত
ধান িশ েকর পে দািয় া
01711-814059

শহীদ আ র রব সরিনয়াবাত জনাব মাঃ আব ল বােছর বপারী
ট টাইল ইি িনয়ািরং কেলজ
অ
01727-964303
বিরশাল ইসলািময়া কেলজ

জনাব মাঃ সাখাওয়াত হােসন
আ ায়ক, পরী া কিম
01721-536518

বিরশাল কােল েরট ল এ
কেলজ

েফসর খা কার অিলউল ইসলাম
অ
01712-094933

বিরশাল সরকাির মিহলা
কেলজ

জনাব ভাস মার ম ল
আ ায়ক, পরী া কিম
01712-617457

এম. এম (মমতাজ মিজ ে ছা)
মা িমক িব ালয়

জনাব স য় মার িম ী
ধান িশ েকর পে দািয় া
01715-646189

উপ
ছেক বিণ ত কমকতাগেণর মে কহ যিদ অিনবায কারেণ পরী ার িদেন অ পি ত থােকন/দািয় পালন করেত
না পােরন সে ে িবক িহেসেব তাৎ িণকভােব দািয় পালেনর লে িনে া কমকতাগণেক মেনানীত করা হেলা।
তারা জলা খা িনয় ক, বিরশাল এর িনেদিশত কাযালয়/পরী া কে যথাসমেয় উপি ত হেবন এবং দািয় পালন
করেবন।
ঃ নং
০১
০২

কমকতার নাম, পদবী ও মাবাইল ন র
জনাব মাঃ আমজাদ উ ীন চৗ রী
উপেজলা খা িনয় ক
01712-495270
জনাব অ পমা দবনাথ
উপেজলা খা িনয় ক
01727-328637

কম ল
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়, মেহ ীগ ,
বিরশাল।
উপেজলা খা িনয় েকর কায ালয়, বােকরগ ,
বিরশাল।

২-১১-২০২১
৩

ম

.

মা: জাহা ীর আলম
আ িলক খা িনয় ক
ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd
ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১১.১৯৯.১৮.২৬২৯/১(১০)

তািরখ:

১৭ কািতক ১৪২৮
০২ নেভ র ২০২১

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) মহাপিরচালক ( ড-১), মহাপিরচালেকর দ র, খা অিধদ র
২) অিতির মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির মহাপিরচালেকর দ র, খা অিধদ র
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল
৪) অিতির পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা অিধদ র
৫) জলা খা িনয় ক, জলা খা িনয় েকর কাযালয়,ঝালকা
৬) জলা খা িনয় ক, জলা খা িনয় েকর কাযালয়,বিরশাল
৭) জলা খা িনয় ক, জলা খা িনয় েকর কাযালয়,িপেরাজ র
৮) ব াপক, বিরশাল িসএসিড, বিরশাল
৯) উপেজলা খা িনয় ক, বিরশাল সদর, বিরশাল
১০) জনাব ..............................................,উপেজলা খা িনয় ক/সহকারী ব াপক/খা পিরদশক/কািরগির খা
পিরদশক, ...........................................

২-১১-২০২১
মা: জাহা ীর আলম
আ িলক খা িনয় ক

৪

