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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫০.১৮.০০১.১৭.৫৫২ তািরখ: 
২১ লাই ২০২০

৬ াবণ ১৪২৭

িবষয:় খ াখ া   অিধদ রাধ ীনঅিধদ রাধ ীন   মাঠমাঠ   পযােয়রপযােয়র   সকলসকল  দ েরদ ের   সরকািরসরকাির  e-mail address  e-mail address বহ ারবহ ার
িনি তকরণিনি তকরণ ।।

  
     উপ  িবষেয়র ি ত জানােনা যাে  য, খা  অিধদ র জনগেনর জ ির সবা িনেয় কাজ কের। িবিভ
েযাগকালীন সমেয় ও জ ির েয়াজেন মা েষর খা  িনরাপ া িনি ত করার জ  অেনক সময় িক  জ ির িচ প

ইেমইেল পাঠােনা হয়। িক  মাঠ পযােয়র অেনক দ েরই সরকাির ইেমইল কানা বহার না করায় িচ / জ ির
িনেদশনার জবাব/ িহত কায ম সময়মত পাওয়া যায় না। অেনকে ে  িচ  পাওয়া যায়িন মেম অিভেযাগ পাওয়া যায়।
এছাড়াও সংি  অিফস ধান ি গত ইেমইল বহার করায় িচ র গাপণীয়তা ন  হয় ও উ  কমকতার বদলীেত
ন ন কের ইেমইল কানা সংেযাজন ও িবেয়াজন করেত হয়।

     এমতাব ায়, খা  অিধদ রাধীন সকল সরকাির দ রেক িনধািরত সরকাির ইেমইল কানা বহার িনি ত করার
জ  অ েরাধ করা হেলা। এ সং া  কান কািরগির সহেযািগতার েয়াজন হেল মা: মা ািক র রহমান, উপেজলা
খা  িনয় ক, সং ; কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, মাবাইল নং: ০১৭৭৭৩৬৯৬৪৫, E-mail:
support@dgfood.gov.bd কানায় যাগােযােগর জ  বলা হেলা।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

২১-৭-২০২০

িবতরণ :
১) আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/রং র/রাজশাহী/চ াম/ লনা/বিরশাল/িসেলট
২) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
৩) ধান িমলার, সরকাির আ িনক ময়দা িমল, পা েগালা 
ঢাকা।
৪) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা/নারায়ণগ  
সাইেলা/সা াহার সাইেলা/আ গ  সাইেলা/ লনা সাইেলা

সােরায়ার মাহ দ
মহাপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫০.১৮.০০১.১৭.৫৫২/১(৩) তািরখ: ৬ াবণ ১৪২৭
২১ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র (খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর
জ  অ েরাধ করা হেলা)
৩) উপেজলা খা  িনয় ক, কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র

২১-৭-২০২০
মাঃ হা ন-অর-রিশদ 

উপ-পিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়

লনা িবভাগ, লনা 
www.dgfood.gov.bd

www.food.khulnadiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৩২.০০৩.২০.৫২৩ তািরখ: 
২২ লাই ২০২০

৭ াবণ ১৪২৭

খা  অিধদ েরর পে র আেলােক সকল দ রেক িনধািরত সরকাির ইেমইল কানা বহার িনি ত করার জ  অ েরাধ করা
হেলা।

২২-৭-২০২০

১) সাইেলা অধী ক, ীল সাইেলা, লনা
২) সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা, বােগরহাট
৩) জলা খা  িনয় ক, লনা
৪) জলা খা  িনয় ক, বােগরহাট
৫) জলা খা  িনয় ক, সাত ীরা
৬) জলা খা  িনয় ক, যেশার
৭) জলা খা  িনয় ক, িঝনাইদহ
৮) জলা খা  িনয় ক, মা রা
৯) জলা খা  িনয় ক, নড়াইল
১০) জলা খা  িনয় ক, ি য়া
১১) জলা খা  িনয় ক, য়াডা া
১২) জলা খা  িনয় ক, মেহর র
১৩) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা
১৪) ব াপক, লনা িসএসিড, লনা
১৫) ব াপক, মেহ রপাশা িসএসিড, লনা

মাঃ মাহ র রহমান
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: ০৪১-৭৬২৩৯৮
ফ া : +৮৮০৪১৭৬০৯০৩

ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

৭ াবণ ১৪২৭২



ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৩২.০০৩.২০.৫২৩/১(২) তািরখ: ৭ াবণ ১৪২৭
২২ লাই ২০২০

সদয ়অবগিতর জ  রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) সংর ণ নিথ, এ কাযালয়

২২-৭-২০২০
মাঃ মাহ র রহমান 

আ িলক খা  িনয় ক

৩


