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ন র ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.৭০৬ তািরখ: 
০৮ লাই ২০২১

২৪ আষাঢ ়১৪২৮

জ ির িব ি

িবষয:় খ াখ া   অিধদ রাধ ীনঅিধদ রাধ ীন   নননন -- গেজেটডগেজেটড   ১০১০ (( দশদশ) ) ক াট াগিররক াট াগিরর   ১০৩৫১০৩৫   পেদপেদ   িনেয়ােগরিনেয়ােগর   িনিমিনিম
িনেয়াগিনেয়াগ   পরী ারপরী ার   তা িরখতািরখ ,  ,  ানান   ওও  সময় িচসময় িচ  সং াসং া   িব িিব ি ।।

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, খা  অিধদ রাধীন নন- গেজেটড ১০(দশ)
ক াটাগিরর ১০৩৫  পেদ িনেয়ােগর িনিম  িনেয়াগ পরী ার তািরখ বতমান কািভড-১৯ পিরি িতর কারেণ
ড়া  হয়িন; এখন পয  েবশপ ও জাির করার জ  টিলটক বাংলােদশ িলঃ ক কান িনেদশনা দান করা

হয়িন। িনেয়াগ পরী ার তািরখ, ান ও সময় িচ যথাসমেয় দিনক পি কায় িব ি র মা েম এবং খা
অিধদ েরর ওেয়বসাইেট (www.dgfood.gov.bd) জানােনা হেব। 

৮-৭-২০২১
আ াহ আল মা ন

পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র,
ঢাকা ও সভাপিত, খা  অিধদ র িবভাগীয়

িনবাচন কিম ।
ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৬২১৩

ফ া : +৮৮০-২-৯৫৫৬৫৮১
ইেমইল: dadm@dgfood.gov.bd

সদয় অবগিত/ অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৪) িবভাগীয় কিমশনার (সকল),........................................।
৫) কিমশনার, ঢাকা মে াপিলটন িলশ, ঢাকা।
৬) পিরচালক, খা  অিধদ র (সকল)..........
৭) অিতির  পিরচালক, খা  অিধদ র (সকল)............

১



৮) ড. মাঃ বাইয়াত হােসন ম ল, পিরচালক ও অ াপক, ইনি উট অফ ইনফরেমশন এ  কিমউিনেকশন
টকেনালিজ (আইআইিস ), েয়ট।
৯) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
১০) জলা শাসক, (সকল)...............................।
১১) উপসিচব, িবিধ-৪ শাখা, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১২) উপ সিচব, শাসন-২ অিধশাখা, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৩) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
১৪) চয়ার ােনর একা  সিচব, বাংলােদশ সরকাির কমকিমশন সিচবালয়, আগার াও, ঢাকা। ( চয়ার ান মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
১৫) আইন উপেদ া, আইন উপেদ ার কাযালয়, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৬) ব াপনা পিরচালক, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড, রাজউক কমািশয়াল কমে , হাি ং নং- ৩/এ, ৫/এ, ৭/এ,
রাড নং-১৭, লশান, ঢাকা-১২১২
১৭) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা(িব ি  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

কােশর জ )।
১৮) জলা খা  িনয় ক, (সকল)
১৯) অিফস/মা ার, কিপ।
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