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ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৪.১৪.২১৬১ তািরখ: 
১১ আগ  ২০২২

২৭ াবণ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর ১৮ লাই ২০২২ তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৪.১৪.১৯১৮ নং
ারক েল জারী ত অিফস আেদশ  সংি  কমচারীর আেবদন এবং জলা খা  িনয় ক, ভালা এর ১৯/০৭/২০২২

তািরেখর ২৩৯৯ নং ারেকর পািরশ িবেবচনায় এত ারা বািতল করা হেলা। 

২। জনাব মাঃ মাহ র রহমান, উ মান সহকারী, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, বর না, সং ি েত জলা খা
িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল এর সং ি  আেদশ এত ারা বািতল করা হেলা এবং নরােদশ না দয়া পয  সং ি েত
আ িলক খা  িনয় েকর  কাযালয়, বিরশােলর ম দ শাখায় দািয়  পালেনর জ  িনেদশ দয়া হেলা । 

তােক আগামী ১৪/০৮/২০২২ ি . তািরেখর মে  আবি কভােব এ কাযালেয় যাগদান করেত হেব। শাসিনক েয়াজন ও
জন ােথ তার এ আেদশ জারী করা হেলা।

১১-৮-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক
ফান: 02478862673

ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৪.১৪.২১৬১/১(১১) তািরখ: ২৭ াবণ ১৪২৯
১১ 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, ঢাকা
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৪) জলা খা  িনয় ক, বিরশাল
৫) জলা খা  িনয় ক, ভালা
৬) জলা খা  িনয় ক, বর না
৭) জলা িহসাব র ণ কমকতা, ভালা/বর না
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৮) জনাব মাঃ মাহ র রহমান, উ মান সহকারী, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, বর না, সং ি েত জলা খা
িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল- আেদশ পালনােথ
৯) জনাব মাঃ ছালাউি ন, অিডটর, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ভালা
১০) ম দ শাখা, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
১১) নজারত শাখা, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল

১১-৮-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক

. ২


