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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১২.০০১.২০.৬০ তািরখ: 
০৬ জা য়াির ২০২২

২২ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় উ মানউ মান   সহকারীসহকারী//অিডটরঅিডটর //সমমানসমমান   পদপদ   হ েতহেত   ধ ানধান   সহকারীসহকারী//িহস াবর কিহসাবর ক//ত াবধায়কত াবধায়ক//সমমানসমমান   পেদপেদ
পেদা িতরপেদা িতর   জজ   ত ািদত ািদ   রণরণ ।।

উপ  িবষেয় সদয় ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, ধান সহকারী/িহসাবর ক/ত াবধায়ক/সমমান পেদ
পেদা িতর িনিম  উ মান সহকারী/অিডটর/সমমান পেদর পযায় চীর িমক নং ১ থেক ৬৬ পয  াথ েদর ২০১৯
হেত ২০২১ পয  ০৩ (িতন) বছেরর িত া িরত ল এিসআর, ল চাকির বিহ, িবভাগীয় মামলা, কাট কইস ও
সরকারী দায়েদনা সং া  ত ািদ জ ির িভি েত িনে  বিণত ছেক রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

িমক
 নং

জ তা
 নং

নাম, পদিব, বতমান কম ল, 
জ  তািরখ ও িনজ জলা

চাকির 
ায়ীকরেণর 

ত

িবভাগীয় মামলা/ 
কাট

 কইস ও 
সরকাির
 দায়েদনা 

সং া  সকল 
ত

২০১৯-২০২১ 
পয

 িত া িরত 
ল বািষক

 গাপনীয় 
িতেবদন

হালনাগাদ
 িতপাদনসহ
 ল চাকির 

বিহ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক) ল এিসআর-এ ঘষামাজা, উপিরেলখা/কাটাকা /সত ািয়ত কিপ হণেযা  হেব না;
খ) ল চাকির বিহ হালনাগাদ িতপাদন ত হেত হেব; 

গ) সংি  ে  িবভাগীয় মামলার রায়, কাট কইেসর রায় বা সরকারী দায় দনার িহসাব চালােনর মা েম জমাদান
করেল চালােনর কিপ সত ািয়ত কের রণ করেত হেব;

ঘ) ণা  ত  রণ িনি ত করেত হেব।

উেউে ,  ,  আ িলকআ িলক  খ াখ া   িনয় কিনয় ক  এরএর   অধীনঅধীন   সকলসকল  কাযালেয়রকাযালেয়র   তত   আ িলকআ িলক  খ াখ া   িনয় েকরিনয় েকর   কাযালয়কাযালয়  ক কক ক
সম য় বকসম য় বক  িনধা িরতিনধা িরত   ছেকছেক ‘Nikosh’  ‘Nikosh’ ফ েফে   রণরণ   কেরকের   ইই -- মইেলমইেল  (dd.est@dgfood.gov.bd) (dd.est@dgfood.gov.bd)
সফটকিপসফটকিপ   রণরণ   এবংএবং  হ াডকিপহ াডকিপ   অঅ   দ েরদ ের   রণরণ   িনি তিনি ত   করারকরার   জজ   অ েরাধঅ েরাধ   করাকরা   হ েলাহ েলা ।।

এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ। 

৯-১-২০২২
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক

১



িবতরণ :
১) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ 
সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ / 
এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
৪) ধান িনয় ক,  ঢাকা রশিনং, ঢাকা

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১২.০০১.২০.৬০/১(৮০) তািরখ: ২২ পৗষ ১৪২৮
০৬ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা;
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা;
৩) আইন উপেদ া, আইন উপেদ ার কাযালয়, খা  অিধদ র, ঢাকা;
৪) ধান িমলার, পা েগালা সরকাির আ িনক ময়দা িমল, পা েগালা, ঢাকা;
৫) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা/নারায়ণগ  সাইেলা/সা াহার সাইেলা/আ গ  সাইেলা/ লনা সাইেলা,
লনা;

৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা;
৭) জলা খা  িনয় ক (সকল)...............
৮) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা/চ াম;
৯) ব াপক, সকল িসএসিড;
১০) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  অিধদ র, ঢাকা;
১১) উপ-পিরচালক, তদ  ও মামলা শাখা, খা  অিধদ র, ঢাকা;
১২) অিফস/মা ার কিপ।

৯-১-২০২২
মা ন আল মােশদ চৗ রী 
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