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ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৬.১৪.২৯১৪ তািরখ: 
৩১ অে াবর ২০২২

১৫ কািতক ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

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

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

০১ জনাব মাঃ জািকর হােসন
সহকারী উপ-খা  পিরদশক

মেহ ীগ  এলএসিড, মেহ ীগ ,
বিরশাল।

প য়াখালী সদর এলএসিড,
প য়াখালী।

০২ জনাব মাঃ েয়ল ধা
সহকারী উপ-খা  পিরদশক

কলসকা  এলএসিড, বােকরগ ,
বিরশাল।

মেহ ীগ  এলএসিড, মেহ ীগ ,
বিরশাল।

১ নং িমকধারীর আেদশ তার আেবদেনর ি েত জারী করায় িতিন বদিল জিনত এ/িডএ া  হেবন না। ২ নং
িমকধারীর আেদশ জন ােথ জারী করা হেলা। 

খা  অিধদ েরর কমকতা-কমচারীগেণর বদিল/পদায়ন নীিতমালা-২০১৯ এর ৩ অ ে দ অ যায়ী তােদরেক আগামী
০৯/১১/২০২২ ি . তািরেখর মে  বদিল/পদায়ন ত কম েল যাগদােনর জ  বলা হেলা। অ থায় তারা ১০/১১/২০২২
ি . তািরখ হেত তাৎ িণক কমিব  িহেসেব গ  হেবন।

৩১-১০-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

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

ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৬.১৪.২৯১৪/১ তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৯
৩১ অে াবর ২০২২

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

. ১



৪) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,প য়াখালী
৫) জলা িহসাব র ণ কমকতা, প য়াখালী
৬) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র- মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় াতােথ
৭) উপেজলা খা  িনয় ক, মেহ ীগ /বােকরগ /প য়াখালী সদর
৮) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, মেহ ীগ /বােকরগ
৯) ভার া  কমকতা, কলসকা / মেহ ীগ /প য়াখালী সদর এলএসিড
১০) জনাব মাঃ জািকর হােসন, সহকারী উপ-খা  পিরদশক, মেহ ীগ  এলএসিড, মেহ ীগ , বিরশাল- আেদশ
পালনােথ
১১) জনাব মাঃ েয়ল ধা, সহকারী উপ-খা  পিরদশক, কলসকা  এলএসিড, বােকরগ , বিরশাল- আেদশ পালনােথ

৩১-১০-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক
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