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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

অভ রীন শাসন-২ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০১৪.৩২.০০২.১৯.৪২ তািরখ: 
১২ ফ যা়ির ২০২০

২৯ মাঘ ১৪২৬

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম রণ করা হেলা।

১২-২-২০ ২০

১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) চয়ার ান (ভার া ), বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প
৩) অিতির  সিচব, শাসন, খা  ম ণালয়
৪) অিতির  সিচব, বােজট ও অিডট অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৫) অিতির  সিচব , সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৬) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খা  ম ণালয়
৭) অিতির  সিচব, পিরক না ও উ য়ন অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৮) অিতির  সিচব, আইন কাষ, খা  ম ণালয়
৯) সিচব, শাসন-১ অিধশাখা, খা  ম ণালয়
১০) অিতির  সিচব, সং হ অিধশাখা, খা  ম ণালয়
১১) উপসিচব , অভ রীন সং হ শাখা, খা  ম ণালয়
১২) -সিচব, তদ , খা  ম ণালয়
১৩)  সিচব, সম য় ও সংসদ অিধশাখা, খা  ম ণালয়
১৪) উপ-সিচব (অিডট-১), অিডট-১ শাখা, খা  ম ণালয়
১৫) উপ-সিচব, অভ রীন শাসন-২, খা  ম ণালয়
১৬) উপ-সিচব, অভ রীণ শাসন-১, খা  ম ণালয়
১৭) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
১৮) উপ-সিচব, সবা শাখা, খা  ম ণালয়
১৯) উপ সিচব, সরবরাহ শাখা, খা  ম ণালয়
২০) উপসিচব (অিডট-২), অিডট-২ শাখা, খা  ম ণালয়
২১) উপসিচব , আইন কাষ, খা  ম ণালয়
২২) উপ সিচব, বােজট ও িহসাব অিধশাখা, খা  ম ণালয়
২৩) উপ সিচব, শাসন-২ অিধশাখা, খা  ম ণালয়
২৪) িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ),  বেদিশক সং হ শাখা, 

অিনমা রাণী িব াস
উপ-সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫১৫৮৮৮
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৪

ইেমইল: admin2@mofood.gov.bd
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খা  ম ণালয়
২৫) িসিনয়র সহকারী সিচব , সং া শাসন শাখা , খা  ম ণালয়

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০১৪.৩২.০০২.১৯.৪২/১ তািরখ: ২৯ মাঘ ১৪২৬
১২ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয়( ওেয়ব সাইেট কােশর )।
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অিনমা রাণী িব াস 
উপ-সিচব
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