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ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৩.১৮.৩১৭৪ তািরখ: 
২৭ নেভ র ২০২২

১২ অ হাযণ় ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

খা  অিধদ র, শাসন িবভােগর ০২/১১/২০২২ ি . তািরেখর ৬৩২ নং ারেক জনাব ণব মার গা ামী, খা
পিরদশক ও ভার া  কমকতা, ঠা র াও সদর এলএসিড, ঠা র াওেকও শাসিনক কারেণ উপেজলা খা  িনয় েকর
কাযালয়, দৗলতখান, ভালায় পদায়ন করা হয়। িক  পদায়ন ত কম েল খা  পিরদশেকর পদ  না থাকায় িতিন গত
২২/১১/২০২২ ি . তািরেখ জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ভালায় যাগদান কেরেছন। এ েণ, উ  কমকতােক উপেজলা
খা  িনয় েকর কাযালয়, বর না সদর, বর নার খা  পিরদশেকর  পেদ পদায়ন করা হেলা। 

জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

২৭-১১-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক
ফান: 02478862673

ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৩.১৮.৩১৭৪/১(১২) তািরখ: ১২ অ হাযণ় ১৪২৯
২৭ নেভ র ২০২২

সদয় অবগিত/অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
২) আ িলক খা  িনয় ক (চলিত দািয় ), আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৪) জলা খা  িনয় ক, বর না
৫) জলা খা  িনয় ক, ভালা
৬) জলা খা  িনয় ক, ঠা র াও
৭) জলা িহসাব র ণ কমকতা, ভালা/বর না/ঠা র াও
৮) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র- মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় াতােথ
৯) উপেজলা খা  িনয় ক, দৗলতখান/বর না সদর/ঠা র াও সদর
১০) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, দৗলতখান, ভালা
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১১) ভার া  কমকতা, ঠা র াও সদর এলএসিড, ঠা র াও
১২) জনাব ণব মার গা ামী, খা  পিরদশক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ভালা

২৭-১১-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক
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