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িব ি

িবষয:় খ াখ া   অিধদ েররঅিধদ েরর   ৩য়৩য়  িণরিণর   িনেয়াগিনেয়াগ   পরী াপরী া --২০২১২০২১   এরএর   উপউপ--খ াখ া   পিরদশকপিরদশক, ,  সহকার ীসহকারী  উপউপ--খ াখ া
পিরদশকপিরদশক  এবংএবং  উ মানউ মান   সহকারীসহকারী  পেদরপেদর   এমিসিকউএমিসিকউ //িলিখতিলিখত   পরী ারপরী ার   ফলাফলফলাফল  কাশকাশ।।

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, খা  অিধদ েরর ৩য় িণর
িনেয়াগ পরী া-২০২১ এর উপ-খা  পিরদশক পেদ গত ১৯/১১/২০২১ি . তািরেখ, সহকারী উপ-খা
পিরদশক পেদ গত ০৩/১২/২০২১ি . তািরেখ এবং উ মান সহকারী পেদ গত ৩১/১২/২০২১ি . তািরেখ
এমিসিকউ/িলিখত পরী া অ ি ত হয়। উ  পদস েহর এমিসিকউ/িলিখত পরী ার ফলাফল কাশ করা
হেয়েছ। কািশত ফলাফল খা  ম ণালেয়র ওেয়বসাইট (www.mofood.gov.bd) এবং খা
অিধদ েরর ওেয়বসাইেট (www.dgfood.gov.bd) পাওয়া যাে । 

এমিসিকউ/িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ েদর মৗিখক পরী ার তািরখ, ান ও সময় যথাসমেয় খা  ম ণালয়
ও খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইট এবং পি কার মা েম জানােনা হেব।

এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।               

১২-১-২০২২
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক (সং াপন) শাসন িবভাগ, খা
অিধদ র, ঢাকা ও সদ  সিচব, িবভাগীয়

িনবাচন কিম

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা
৪) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।

১



৫) পিরচালক, েরা অফ িরসাচ, টি ং এ  কনসালেটশন (িবআর িস), েয়ট।
৬) ড. মা: বাইয়াত হােসন ম ল , অ াপক ও পিরচালক, আইআইিস , েয়ট।
৭) অ াপক ড এস এম ৎ ল কবীর, ক  সম য়কারী, আইআইিস , েয়ট।
৮) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৯) জলা শাসক, ঢাকা/ টাংগাইল/ ফিরদ র/ চ াম/ রা ামা / নায়াখালী/ িম া/ া ণবািড়য়া/ রাজশাহী/ পাবনা/
ব ড়া/ লনা/ যেশার/ সাত ীরা/ ি য়া/ বিরশাল/ প য়াখালী/ ভালা/ িসেলট/ হিবগ / নামগ / রং র/ িদনাজ র/
নীলফামারী/ গাইবা া/ ঠা র
১০) অিতির  পিরচালক (সকল), খা  অিধদ র, ঢাকা
১১) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
১২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা (িব ি  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১৩) িসে ম এনািল , আইিস  সল, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (িব ি  খা  ম ণালেয়র
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)
১৪) জলা খা  িনয় ক (সকল)
১৫) অিফস /মা ার কিপ।
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