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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০১৩.০৬.০০১.২০.১৫ তািরখ: 
০৭ জা য়াির ২০২১

২৩ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় খ াখ া   ম ণ ালেয়রম ণ ালেয়র   সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত  ( ( িস েজনিস েজন   চাট ারচাট ার ) ) কাযকরভােবকাযকরভােব   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   লেলে
ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   কমকতাকমকতা   ওও  িবকিবক   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

:
মি পিরষদ িবভােগর ৩০.০৯.২০২০ ি . তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮.১০৭ নং প ।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণীত ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং ায় সবা দান িত িত
(িস েজ স চাটার) ণয়ন সং া  িনেদিশকা, ২০১৭ অ যায়ী খা  ম ণালেয়র সবা দান িত িত (িস েজন
চাটার) কাযকরভােব বা বায়েনর লে  এ ম ণালেয়র ১২.১১.২০২০ ি . তািরেখর
১৩.০০.০০০০.০১৩.০৬.০০১.২০.৬৪০ নং ারেক মেনানয়ন ত ফাকাল পেয়  ও িবক  ফাকাল পেয়  কমকতার
মেনানয়ন বািতল বক িন বিণত কমকতাগেণর িনেদশ েম মেনািনত করা হেলাঃ

ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   ওও  িবকিবক   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   কমকতাকমকতা

িমক 
নং কমকতার নামও পদবী

ফাকাল পেয়  ও 
িবক  ফাকাল 

পেয়

যাগােযাগ

১ জনাব মাঃ মিজবর 
রহমান, অিতির  সিচব

ফাকাল পেয়  
কমকতা

ফানঃ +৮৮০২৯৫৪০১২৪
মাবাইলঃ +৮৮০১৭১৬৩২৩১০৮

ই- মইলঃ addlsecretary@mofood.gov.bd 

২ জনাব মাহাঃ হা ন-অর-
রশীদ, উপসিচব

িবক  ফাকাল 
পেয়  কমকতা

ফানঃ +৮৮০২৯৫৪০১৫৪
মাবাইলঃ +৮৮০১৭১২০৭৫০৭৭

ই- মইলঃ  adm in1@m ofood.gov.bdadm in1@m ofood.gov.bd

৭-১-২০২১

১



মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ 

মাহাঃ হা ন-অর-রশীদ
উপ-সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪০১৫৪
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৪

ইেমইল: admin1@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০১৩.০৬.০০১.২০.১৫/১(৯) তািরখ: ২৩ পৗষ ১৪২৭
০৭ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সম য় ও সং ার, সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ
২) অিতির  সিচব, শাসন, খা  ম ণালয়
৩) অিতির  সিচব, বােজট ও অিডট অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৪) জনাব মাহাঃ হা ন-অর-রশীদ, উপ-সিচব, অভ রীণ শাসন-১, খা  ম ণালয়
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন শাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৬) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৭) জনাব মাঃ মিশউর রহমান খান, িসিনয়র সহকারী সিচব, সং া শাসন শাখা, খা  ম ণালয়
৮) া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয় (ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট ফাকাল পেয়  তািলকায়
অ করেণর অ েরাধসহ)
৯) সহকারী সিচব, কমস াদন ব াপনা, খা  ম ণালয়

৭-১-২০২১
মাহাঃ হা ন-অর-রশীদ 

উপ-সিচব

২


