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" দশ েমর শপথ িনন,
ন িতেক িবদায় িদন"

ন র: ১৩.০৮.৯৪০০.০০০.৪৫.০০৩.২১.৪১৫ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

না শনা শ
           এত ারা ঠা র াও জলাধীন বধ লাইেস ধারী চালকল মািলেকর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য,আস
আমন সং হ ২০২১-২২ মৗ েমর জ  চালকেলর হালনাগাদ পাি ক াটাই মতা িনধারেণর জ  চালকল সােভ
কায ম চলমান রেয়েছ। ল  করা যাে  য, চালকল সােভ ম ক ক সােভকালীন সমেয় সংি  িমল
মািলক/মািলেকর িতিনিধেক চালকেল উপি ত পাওয়া যায় না। এছাড়াও চালকেল িমেলর নামীয় সাইনেবাড না
থাকার কারেণ িমেলর সােভ কায ম পিরচালনায় জ লতার ি  হয়।
      
        এমতাব ায়, ঠা র াও জলার বধ লাইেস ধারী সকল চালকল মািলকেক আগামী ০৭/১০/২০২১ি : তািরেখর
মে  চালকেলর মান ােন িমেলর নাম, মািলেকর নাম, কানা এবং মাবাইল ন র স িলত সাইনেবাড াপেনর

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। অ থায় সােভকালীন সমেয় আপনার/ িতিনিধর
অ পি িত/সাইনেবাড না থাকার কারেণ িমল  বাদ পড়েল সােভ ম দািয় থাকেব না এবং পরবত েত এতদসং া
িবষেয় কান আপি  হণেযা  হেব না। 

ি বষয়িবষয়   অত ীবঅতীব   জ রীজ রী   িবেবচিবেবচ ।।   

৪-১০-২০২১
মাঃ মিন ল ইসলাম
জলা খা  িনয় ক

ফান: ০৫৬১-৫২০৩০
ফ া : ০৫৬১-৫২৬৭২

ইেমইল:
dcf.tkg@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০৮.৯৪০০.০০০.৪৫.০০৩.২১.৪১৫/১(২৯) তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৮
০৪ অে াবর ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঠা র াও
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,বািলয়াডা ী,ঠা র াও

১



৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,পীরগ ,ঠা র াও
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয,় রাণীশংৈকল, ঠা র াও
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, হির র, ঠা র াও
৭) উপেজলা খা  িনয় ক(সকল)............................., ঠা র াও।
৮) ভার া  কমকতা (সকল)................................এল.এস.িড, ঠা র াও।
৯) সভাপিত, জলা চালকল মািলক সিমিত, ঠা র াও।
১০) সাধারণ স াদক, জলা চালকল মািলক সিমিত, ঠা র াও।
১১) সভাপিত, , উপেজলা চালকল মািলক সিমিত.........................., ঠা র াও।
১২) সাধারণ স াদক, উপেজলা চালকল মািলক সিমিত.............................., ঠা র াও।
১৩) অিফস, কিপ
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