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ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৮.১৮.২৯২৪ তািরখ: 
০১ নেভ র ২০২২

১৬ কািতক ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

জনাব মাঃ র আলী, িনরাপ া হরী, মেহ ীগ  এলএসিড, বিরশালেক তার আেবদেনর ি েত বিরশাল িসএসিড,
বিরশাল, সং ি েত নব-িনিমত ড টি ং াবেরটির, বিরশাল িসএসিড, বিরশােল বদিল/পদায়ন করা হেলা। অপর
কান কমচারী পদায়ন না করা পয  িতিন ড টি ং াবেরটিরর সাব িণক িনরাপ ার দািয়  পালন করেবন।

তােক আগামী ০২/১১/২০২২ ি . তািরেখর মে  বদিল/পদায়ন ত কম েল যাগদােনর জ  িনেদশ দয়া হেলা।অ থায়
িতিন ০৩/১১/২০২২ ি . তািরখ হেত তাৎ িণক কমিব  িহেসেব গ  হেবন। িতিন বদিল জিনত এ/িডএ া  হেবন
না।

১-১১-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

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

ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.১৯.০০৮.১৮.২৯২৪/১ তািরখ: ১৬ কািতক ১৪২৯
০১ নেভ র ২০২২

সদয় অবগিত/অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ক  পিরচালক, আ িনক খা  সংর ণাগার িনমাণ ক , খা  অিধদ র
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৩) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগির সবা িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স, বিরশাল
৫) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,বিরশাল
৬) ব াপক, বিরশাল িসএসিড, বিরশাল- উ  কমচারী যােত সাব িণক উপি ত থেক ড টি ং াবেরটির,
বিরশাল িসএসিড, বিরশােল দািয়  পালন কের স িবষয়  িনি ত করতঃ পাি কিভি েত অ  দ রেক অবিহত করার
জ  অ েরাধ করা হেলা
৭) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র- মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় াতােথ
৮) উপেজলা খা  িনয় ক, মেহ ীগ , বিরশাল
৯) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, মেহ ীগ , বিরশাল
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১০) সহকারী রসায়নিবদ, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
১১) াবঃ টকিনিশয়ান, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
১২) ভার া  কমকতা, মেহ ীগ  এলএসিড, মেহ ীগ , বিরশাল
১৩) জনাব মাঃ র আলী, িনরাপ া হরী, মেহ ীগ  এলএসিড, মেহ ীগ , বিরশাল- আেদশ পালনােথ

১-১১-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক
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