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ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৩.১৮.২১৯৭ তািরখ: 
১৭ আগ  ২০২২

২ ভা  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

িনে া  কমকতােক ৪ নং কলােম বিণত দ ের এত ারা বদিল/পদায়ন করা হেলা :

ঃ নং কমকতার নাম ও পদবী বতমান কম ল বদিল/পদায়ন ত কম ল
১ ২ ৩ ৪

১। জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম
খা  পিরদশক

উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
বানারীপাড়া, বিরশাল।

খা  পিরদশক ও ভার া  কমকতা, 
ষখালী এলএসিড, মঠবািড়য়া, 

িপেরাজ র।

তার আেবদেনর ি েত এ আেদশ জারী করায় িতিন বদিল জিনত এ/িডএ া  হেবন না।

চলমান অভ রীণ বােরা/২০২২ সং হ ময়াদ শষ হওয়া সােপ  এ আেদশ কাযকর হেব। আেদশ  কাযকর হেল জনাব
রবী  নাথ িব াস, খা  পিরদশক ও ভার া  কমকতা, মঠবািড়য়া এলএসিড, মঠবািড়য়া, িপেরাজ রেক ষখালী
এলএসিডর ভার া  কমকতার অিতির  দািয়  হেত অ াহিত দান করা হেয়েছ মেম  গ  হেব।

১৭-৮-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক
ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৩.১৮.২১৯৭/১ তািরখ: ২ ভা  ১৪২৯
১৭ আগ  ২০২২

সদয় অবগিত/অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৪) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,বিরশাল
৫) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, িপেরাজ র
৬) উপেজলা খা  িনয় ক, বানারীপাড়া/মঠবািড়য়া

. ১



৭) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, বানারীপাড়া/মঠবািড়য়া
৮) ভার া  কমকতা, ষখালী/মঠবািড়য়া
৯) জনাব রবী  নাথ িব াস, ভার া  কমকতা (অঃদাঃ), ষখালী এলএসিড, মঠবািড়য়া িপেরাজ র- আেদশ পালনােথ
১০) জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম, খা  পিরদশক, উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়, বানারীপাড়া, বিরশাল- আেদশ
পালনােথ

১৭-৮-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক
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