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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৭.২৯.৯৩০ তািরখ: 
২৮ সে র ২০২২

১৩ আি ন ১৪২৯

িবষয:় উপেজলাউপেজলা   খ াখ া   িনয় কিনয় ক//সমমােনরসমমােনর   পেদপেদ   পেদা িতরপেদা িতর   িনিমিনিম   ত া িদত ািদ   রণরণ
: খা  অিধদ েরর শাসন িবভােগর ০৬/০৬/২০২২ তািরেখর ১৩.০১.০০০০..০৩১.১৯.০০৭.২৯.৬২৩ নং ারক

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, খা  অিধদ র (কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৮ এর তফিসল-১ এর
িমক নং ৭, কলাম ৪ এ উি িখত ‘িনেয়াগ প িত’ অ যায়ী উপেজলা খা  িনয় ক/সমমােনর পেদ পেদা িত দােনর

লে  কলাম ৫-এ উি িখত ‘ েয়াজনীয় যা তা’ অ যায়ী য সকল কমচারী উপেজলা খা  িনয় ক/সমমােনর পেদ
পেদা িতর যা তা অজন কেরেছন; স সকল খা  পিরদশক/সমমান পেদর জ তা তািলকার  পারিসেডড এবং
উপেজলা খা  িনয় ক(চলিত দািয় )সহ িমক নং ৫৫০ পয  এবং ধান সহকারী/সমমান ও পারভাইজার পেদর
জ তা তািলকার পারিসেডডসহ যােদর িফডার পেদর কমকাল ণ হেয়েছ তােদর ত ািদ এবং  ারেক িরত
পে র পিরে ি েত যােদর ত  ইেতামে  রণ করা হেয়েছ ৮নং কলােম তােদর মামলা ও সরকাির দায়েদনা সং া
হালনাগাদ ত সহ িন বিণত ছেক হাডকিপসহ সফট কিপ (সফট কিপ Unicode-এ Nikosh ফ  বহার কের
dd.est@dgfood.gov.bd ই- মইেল) আগামী ১০/১০/২০২২ তািরেখর মে  িবনা থতায় অ  দ ের রেণর
জ  অ েরাধ করা হেলা:

. নং জ তা 
নং
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উপেজলা খা  িনয় ক/ সমমােনর 
পেদর িফড ার পেদ (খা  পিরদশক/ 
সমমান, ধান সহকারী/ সমমান ও 
পারভাইজার) যাগদােনর তািরখ ও 

উ  পেদর চাকিরকাল

চাকির 
ায়ীকরণ 
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নং 
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িবভাগীয়/ 
ফ ৗজদারী মামলা, 

কাট কইস 
ও সরকাির 

দায়েদনা সং া  
হালনাগাদ ত

গত ২০১৭-২০২১ 
সােলর বািষক 

গাপনীয় অ েবদন 
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(বছরিভি ক 
র ংসহ)

ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

            এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

২৮-৯-২০২২

িবতরণ :
১) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
২) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৩) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, 
খা  অিধদ র, ঢাকা

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০৭২৩
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭

ইেমইল: dd.est@dgfood.gov.bd
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৪) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা
৫) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৬) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা
৭) ধান িমলার, সরকাির আ িনক ময়দা িমল, 
পা েগালা ঢাকা।
৮) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা
৯) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  
অিধদ র, ঢাকা
১০) আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
১১) ধান িনয় ক,  ঢাকা রশিনং, ঢাকা
১২) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা/নারায়ণগ  
সাইেলা/ া ণবািড়য়া/ব ড়া/ লনা ীল 
সাইেলা/বােগরহাট
১৩) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, 
খা  অিধদ র, ঢাকা
১৪) উপ-পিরচালক, তদ  ও মামলা শাখা, খা  
অিধদ র, ঢাকা
১৫) শাসিনক কমকতা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, 
ঢাকা

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৭.২৯.৯৩০/১(৫) তািরখ: ১৩ আি ন ১৪২৯
২৮ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)
৩) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )
৪) অিফস কিপ
৫) মা ার কিপ

২৮-৯-২০২২
মা ন আল মােশদ চৗ রী 

উপপিরচালক
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