
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

অভ রীণ শাসন-১ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০১৩.২৫.০০৪.১৭.৩৮৪ তািরখ: 
২৯ এি ল ২০২১

১৬ বশাখ ১৪২৮

িবষয:় থ াই ােথ াই াে   অ ে য়অ ে য়  মা াসমা াস   কােসকােস   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   সরকািরসরকাির   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   িনকটিনকট   হ েতহেত   আেবদনআেবদন
আ ানআ ান ।।

:
জন শাসন ম ণালেয়র ২৫.০৪.২০২১ ি . তািরেখর ৪৮ নং প ।

উপ  িবষয় ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, রাজকীয় থাই সরকােরর দ  ফেলািশেপর আওতায় থাই াে
অ ে য় Master Degree in Agriculture, Public Health, Tourism, Public
Administration, Economics, Fishery, Management, Environment and
Climate Change কােস বাংলােদেশর সরকাির কমকতােদর অংশ হেণর েযাগ রেয়েছ। উি িখত কাসস েহ
মাট ৮ জন াথ  বাংলােদশ থেক আেবদন করেত পারেব।মা াস কাসস েহ অংশ হেণর জ  কােসর িবষেয়র সে
চাকির সং া  অথবা িশ াগত যা তা সং া  সংি তা রেয়েছ এমন সরকাির কমকতাগেণর িনকট হেত  আেবদন
আহবান করা হেয়েছ। 

২। এমতাব ায়, উি িখত কােস অংশ হেণ আ হী কমকতােদর অংশ হেণর জ  িবেবচ  প  সদয় অবগিত ও পরবত
েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদম েম রণ করা হেলা।

২৯-৪-২০২১

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র/ চয়ার ান, বাংলােদশ 
িনরাপদ খা  ক প
২) া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয় ( িবেবচ  
প  খা  ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর 
অ েরাধসহ)।

মাহাঃ হা ন-অর-রশীদ
উপ-সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪০১৫৪
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৪

ইেমইল: admin1@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০১৩.২৫.০০৪.১৭.৩৮৪/১(২) তািরখ: ১৬ বশাখ ১৪২৮
২৯ এি ল ২০২১১



২৯ এি ল ২০২১
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১)  সিচব, শাসন-১ অিধশাখা, খা  ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়

২৯-৪-২০২১
মাহাঃ হা ন-অর-রশীদ 

উপ-সিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০১২.১৯.৩৮৬ তািরখ: 
০১ ম ২০২১

১৮ বশাখ ১৪২৮

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

২-৫-২০২১

১) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খা  
অিধদ র
৭) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
৮) ধান িমলার, পা েগালা সরকাির আ িনক ময়দা িমল, ঢাকা।
৯) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র
১০) অিতির  পিরচালক (চলিত দািয় ), এমআইএসএ এম িবভাগ, 
খা  অিধদ র
১১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
ঢাকা

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

২



১২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
চ াম
১৩) আ িলক খা  িনয় ক (চলিত দািয় ), আ িলক খা  
িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
১৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় 
লনা

১৫) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
িসেলট
১৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
রং র
১৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
বিরশাল
১৮) ধান িনয় ক, ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা
১৯) সাইেলা অধী ক, নারায়নগ / চ াম/ আ গ , িব-বািড়য়া/ 
সা াহার, ব ড়া/ লনা ীলসাইেলা, লনা/ মাংলাসাইেলা, 
বােগরহাট।
২০) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  
অিধদ র
২১) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  
অিধদ র
২২) উপ-পিরচালক, তদ  ও মামলা শাখা, খা  অিধদ র

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০১২.১৯.৩৮৬/১(৫) তািরখ: ১৮ বশাখ ১৪২৮
০১ ম ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৪) উপ-সিচব, অভ রীণ শাসন-১, খা  ম ণালয়
৫) অিফস/মা ার, কিপ।

২-৫-২০২১
মা ন আল মােশদ চৗ রী 

উপপিরচালক

৩


