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৩ াবণ ১৪২৮

শাকশাক  ব াতাব াতা
খা  অিধদ েরর শাসন িবভােগ ( নজারত) সং ি েত কমরত িনরাপ া হরী জনাব মাঃ শাহীন ( ল কম ল নারায়ণগ
সাইেলা, িসি রগ , নারায়ণগ ) কেরানাভাইরােস ( কািভড-১৯) আ া  হেয় গত ১৫/০৭/২০২১ ি . তািরখ রাজ হ িতবার
ঢাকা জলার বা া থানাধীন বড় বরাঈদ ােমর িনজ বাসভবেন স া ৬.০০ ঘ কায় বরণ কেরন (ই া
িল ািহ.......রািজউন)। কােল ার বয়স হেয়িছল ৩৮বছর ০৫ মাস। কােল িতিন ী, তার মা, এক ছেল ও অসং
সহকম  এবং দ রেখ গেছন। 
                                                                                                
ার অকাল েত খা  অিধদ র গভীরভােব শাকাহত। মর েমর িবেদহী আ ার শাি  কামনাসহ ার শাক স  পিরবােরর
িত গভীর সমেবদনা াপন করিছ।

১৮-৭-২০২১
শখ িজবর রহমান
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১৮ লাই ২০২১

সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  বাতা  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়)। 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) অিতির  মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৬) ক  পিরচালক (অিতির  দািয় ), খা শে র ি মান িনি ত করার লে  ি িম  কােণল মিশন ও াবেরটরী

াপন এবং অবকাঠােমা িনমাণ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
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৭) ক  পিরচালক (অিতির  দািয় ), ১.০৫ ল  মঃটন ধারণ মতার ন ন খা  দাম িনমাণ ক (১ম
সংেশািধত), খা  অিধদ র, ঢাকা।
৮) ক  পিরচালক, আ িনক খা  সংর ণাগার িনমাণ ক , খা  অিধদ র, ঢাকা।
৯) ক  পিরচালক, সারােদেশ রাতন খা  দাম ও আ ষি ক িবধািদর মরামত এবং ন ন অবকাঠােমা িনমাণ,
খা  অিধদ র
১০) ক  পিরচালক (অিতির  দািয় ), দেশর িবিভ  ােন বসবাসরত দির , অন সর  - গা ী এবং েযাগ বণ
এলাকার জনেগা ীর িনরাপদ খা  সংর েণর জ  হাউজেহা  সাইেলা সরবরাহ ক , খা  অিধদ র
১১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
১২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
১৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নারায়ণগ
১৪) আইন উপেদ া, আইন উপেদ ার কাযালয়, খা  অিধদ র
১৫) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
১৬) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা/নারায়ণগ  সাইেলা/সা াহার সাইেলা/আ গ  সাইেলা/ লনা সাইেলা
১৭) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
১৮) ধান িমলার, আ িনক সরকাির ময়দা িমল, পা েগালা, ঢাকা
১৯) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ/এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২০) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  ম ণালয়, , খা  ভবন, ঢাকা।
২১) ত াবধায়ক েকৗশলী, িনমাণ ও র ণােব ণ ইউিনট (িসএমইউ), খা  অিধদ র
২২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
২৩) জলা খা  িনয় ক, (সকল)
২৪) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা/চ াম
২৫) ব াপক (সকল)..................., িসএসিড..............................।
২৬) উপেজলা খা  িনয় ক (সকল)......................, উপেজলা.................।
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মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক
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