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ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৪.১৪.৮২ তািরখ: 
১১ জা য়াির ২০২১

২৭ পৗষ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

খা  অিধদ েরর শাসন িবভােগর ০৭/০১/২০২১ তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৩১.১২.০০৪.১৫(অংশ-২).১৮(২০০) নং
ারক েল িনে া  কমচারী য়েক অিফস সহকারী কাম-কি উটার া িরক পেদ পেদা িত দান বক িব ািরত

পদায়েনর জ  িন া রকারীর অধীেন  করা হেয়েছ। তারা পেদা িত া  পেদ ০৬ নং কলােম  বিণত তািরেখ অ
কাযালেয় যাগদান কেরন। এ েণ, তােদরেক ৭ নং কলােম বিণত দ ের এত ারা পদায়ন/  করা হেলা।
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১ জনাব মাঃ নামান অিফস সহায়ক

 
জলা খা  
িনয় েকর 

কাযালয়, বিরশাল।

অিফস সহকারী 
কাম কি উটার 

া িরক

১০/০১/২০২১ জলা খা  
িনয় েকর কাযালয়, 

ভালা।
২ জনাব মাঃ জিহ ল 

ইসলাম মা া
অিফস সহায়ক আ িলক খা  

িনয় েকর 
কাযালয়, বিরশাল।

অিফস সহকারী 
কাম কি উটার 

া িরক

১০/০১/২০২১ আ িলক খা  
িনয় েকর কাযালয়, 

বিরশাল।

১ নং িমকধারী ১১/০১/২০২১ ি . তািরখ অপরাে  অ  কাযালয় হেত কমিব  িহেসেব গ  হেবন। তােক এ কাযালয়
হেত কান কার বতন-ভাতািদ দান করা হয়িন। 

জন ােথ এ আেদশ জারী করা হেলা।

১১-১-২০২১
মাহা দ ফা ক হােসন
আ িলক খা  িনয় ক

ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৪.১৪.৮২/১(১৩) তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৭
১১ জা য়াির ২০২১

১



অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৫) চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  এবং েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, ঢাকা
৬) িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স, বিরশাল
৭) উপপিরচালক, সং াপন শাখা, খা  অিধদ র
৮) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ভালা
৯) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,বিরশাল
১০) জলা িহসাব র ণ কমকতা, ভালা
১১) িহসাব শাখা, অ  দ র
১২) জনাব মাঃ নামান, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল-
আেদশ পালনােথ
১৩) জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম মা া, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়,
বিরশাল- আেদশ পালনােথ

১১-১-২০২১
মাহা দ ফা ক হােসন
আ িলক খা  িনয় ক
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