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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৫০.৩২.০৪৪.২০.১২৮১ তািরখ: 
০৫ লাই ২০২২

২১ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় কেরানাকেরানা   ভাইরােসভাইরােস  ( ( কািভডকািভড --১৯১৯) ) আ াআ া   কমকতাকমকতা //কমচার ীকমচার ী  ওও  খ াখ া   অিধদ েররঅিধদ েরর   স ােথসােথ   সংিসংি
কক  হ া ারেদরহ া ারেদর  ( ( িমলারিমলার //িডলারিডলার   সহসহ   অ া েদরঅ া েদর ) ) ছকছক  অ যায়ীঅ যায়ী  তত   রণরণ ।।

: ক। পিরচালক, চলাচল, সংর ন ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র ০৪/০৮/২০২০ ি ঃ
তািরেখর ৮২৩নং ারক।
খ। জলা খা  িনয় ক, িসেলট ০৩/০৭/২০২২ ি ঃ তািরেখর ২৫৩৬নং, মৗলভীবাজার ২৬/০৬/২০২২ ি ঃ
তািরেখর ১৭০৯নং, হিবগ  এর ০৩/০৭/২০২২ ি ঃ তািরেখর ২২৭নং এবং নামগ  ০৪/০৭/২০২২ ি .
তািরেখর ১২৫২নং ারক।

           উপ  িবষেয় মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও অ হ বক পরবত  কায ম হেণর জ  জানােনা যাে  য,
কেরানা ভাইরােস ( কািভড-১৯) আ া  কমকতা/কমচারী ও খা  অিধদ েরর সােথ সংি  ক হা ারেদর
(িমলার/িডলার সহ অ া েদর) ছক অ যায়ী ত  পরবত  কায ম হেণর জ  মেহাদেয়র সদয়া েল রণ করা
হেলা।

ছকঃ-০১ ( জ তার মা সাের নয়)

/ নং কেরানা আ া  কমকতা/ 
কমচারীর নাম ও পদবী

বতমান কম ল ও কানা কািভড-১৯ এ 
আ া  
হওয়ার 
তািরখ

বতমান অব া
ম

০১ জনাব মাঃ মাইন উি ন, 
আ িলক খা  িনয় ক

আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িসেলট।

২০/০৬/ 
২০২২

২০/০৬/২২ি . তািরেখ িসেলট ব ািধ 
হাসপাতাল থেক কেরানা পেজ ভ জানােনা হয়। 
বতমােন হাম কায়ােরি েন িছেলন। গত 
৩০/০৬/২০২২ি . তািরেখ নরায় কািভড-১৯ 
এর ন না পরী া করা হেল নেগ ভ িরেপাট 

দান করা হয়। গত ০৩/০৭/২০২২ি . তািরেখ 
কম েল উপি ত হেয় িনয়িমত দািয়  পালন 
করেছন। 

০২
জনাব নকীব সাদ সাই ল 
ইসলাম, জলা খা  
িনয় ক

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
নামগ । ১৩/১২/২০২১

গত ১৩/১২/২০২১ ি : তািরেখ হাসপাতাল থেক 
কেরানা পেজ ভ িহেসেব জানােনা হয়। বতমােন 

কােজ যাগদান কেরেছন।

০৩
জনাব নয়ন জ ািত 
চাকমা, সহকারী খা  
িনয় ক

 আহরণ ও য়ন কমকতার 
দািয় া , জলা খা  

িনয় েকর কাযালয়, িসেলট।
০৭/০৭/ 
২০২০ আেরা  হেয়েছন।

০৪ জনাব িরয়াজ মাহ দ
সহকারী খা  িনয় ক

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
নামগ ।

৩১/০১/ 
২০২২

গত ১২/০২/২০২২ ি : তািরেখ হাসপাতাল থেক 
কেরানা নেগ ভ িহেসেব জানােনা হয়। বতমােন 
কােজ যাগদান কেরেছন। 

০৫
জনাব গালাম সাই ল 
আলম, সহকারী 
রসায়নিবদ

আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িসেলট।

০৭/০৬/ 
২০২০

িতিন  হেয় সংি  হাসপাতাল থেক 
কািভড-১৯ নেগ ভ িরেপাট দান করা হেয়েছ 

এবং  হেয় দািয়  পালন করেছন।   
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০৬ জনাব এ. ক.এম. আ র 
রহমান আন নাসীর, 
উপেজলা খা  িনয় ক

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, লাখাই ১২/০৫/ 

২০২০

িবগত ২৬/০৫/২০২০ তািরেখ নঃপরী ায় 
ফলাফল নেগ ভ দান করা হেয়েছ।  হেয় 

িতিন কম েল দািয়  পালন করেছন।   

০৭ জনাব মাহা দ 
সাই ামান, খা  
পিরদশক

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, মাধব র ০১/০৫/ 

২০২০
পরপর ১৪/০৫/২০২০ এবং ২১/০৫/২০২০ 

তািরেখ ফলাফল নিগ ভ এেসেছ। িতিন  হেয় 
কম েল দািয়  পালন করেছন।   

০৮
জনাব আল-আিম ল 
ইসলাম ইয়া, খা  
পিরদশক

ভার া  কমকতা, হিবগ  
সদর এল.এস.িড, হিবগ ।

১৪/০৮/ 
২০২০

িবগত ০৬/০৯/২০২০ ি ঃ তািরেখ ফলাফল 
নেগ ভ আসায় িতিন  হেয় কম েল দািয়  

পালন করেছন।   

০৯
জনাব গালাম আউিলয়া, 
খা  পিরদশক তথা 
ভার া  কমকতা

বা বল এল.এস.িড, হিবগ । ২৫/০৭/ ২০২১ িবগত ১০/০৮/২০২১ তািরখ কেরানা ভাইরাস 
নেগ ভ হওয়ায় কম েল দািয়  পালন করেছন।

১০ জনাব মী দব, িহসাব 
র ক

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
হিবগ । ২৪/০১/ ২০২২ কেরানা িরেপাট নেগ ভ হওয়ায় ০৬/০২/২০২২ 

ি . তািরখ হেত কম েল দািয়  পালন করেছন।

১১ জনাব রেয়ল চ  দাশ, 
উ মান সহকারী ঐ ০৯/০৫/ 

২০২১
িবগত ২৯/০৫/২০২১ ি ঃ তািরেখ কািভড-১৯ এ 
নেগ ভ িরেপাট আসায়  হেয় কম েল দািয়  

পালন করেছন।  

১২ জনাব মাঃ তয় র 
রহমান, িনরাপ া হরী

কাকাইলেছও এল.এস.িড 
সং ি েত জলা খা  

িনয় েকর কাযালয়, হিবগ ।
২৮/০৮/২০২০

িবগত ১৮/০৯/২০২০ ি ঃ তািরেখ কািভড-১৯ এ 
নেগ ভ িরেপাট আসায় বতমােন  হেয় 

কম েল দািয়  পালন করেছন। 

১৩ জনাব িবকাশ দাস, 
িনরাপ া হরী

িনরাপ া হরী ( নশকালীন 
দািয়ে ), অ  দ র। ২৯/০৮/২০২০

িবগত ২৮/০৯/২০২০ তািরখ নেগ ভ িরেপাট 
আেস। িতিন  হেয় কম েল দািয়  পালন 

করেছন।

১৪ মাঃ খােলদ মাহ দ, 
ান

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
হিবগ ।

০২/০৫/ 
২০২১

িবগত ০২/০৬/২০২১ ি ঃ তািরেখ নেগ ভ 
িরেপাট আসায়  হেয় কম েল দািয়  পালন 

করেছন।  

১৫ জনাব চ  সন রায়, খা  
পিরদশক

রাজনগর এল.এস.িড, 
মৗলভীবাজার। ২৪/০৭/ ২০২০ পরবত  নেগ ভ িরেপাট আসায় িতিন  হেয় 

কম েল দািয়  পালন করেছন।   

১৬ জনাব তকবীর হােসন, 
উপেজলা খা  িনয় ক

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, ম ল, 

মৗলভীবাজার
২৮/০৮/ 
২০২০

কািভড-১৯ এর নেগ ভ িরেপাট আসায়  িতিন 
 হেয় কম েল দািয়  পালন করেছন।

১৭ জনাব মাঃ আ র রব, 
উপেজলা খা  িনয় ক

উপেজলা খা  িনয় ক, 
জগ াথ র, নামগ । ০২/০৯/২০২০

িবগত ১৭/০৯/২০২০ ি ঃ তািরেখ হাসপাতাল 
থেক কািভড-১৯ এ ফলাফল নেগ ভ িহেসেব 
জানােনা হয়। িতিন  হেয় কােজ যাগদান 

কেরেছন।

১৮ জনাব শাম ল দা 
ফয়সল, খা  পিরদশক

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, জামালগ , নামগ । ০২/০৯/২০২০

িবগত ১৯/০৯/২০২০ হাসপাতাল থেক নেগ ভ 
িহেসেব জানােনা হয়। বতমােন কােজ যাগদান 

কেরেছন 

১৯ জনাব কামনা র ন দাস, 
কািরগরী খা  পিরদশক

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
নামগ । ০৬/০৯/২০২০

 িবগত ২০/০৯/২০২০ ি ঃ তািরেখ হাসপাতাল 
হেত কেরানা নেগ ভ িহেসেব জানােনা হেয়েছ। 

িতিন কােজ যাগদান কেরেছন।
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২০ জনাব গালাম িকবিরয়া, 
উপখা  পিরদশক

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, নামগ  সদর ২৯/০৭/ ২০২০

িবগত  ১৫/০৮/২০২০ ি ঃ তািরেখ হাসাপাতাল 
থেক কেরানা নেগিভট িহেসেব জানােনা হয়।

িতিন  হেয় কােজ যাগদান কেরেছন।   

২১
জনাব ত িকেশার 
আচা , উপখা  
পিরদশক

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, নামগ  সদর 

সং ি েত মি ক র 
এল.এস.িড

২৯/০৭/ ২০২০
িবগত ১৪/০৮/২০২০ ি ঃ তািরেখ হাসপাতাল 
থেক কেরানা নেগ ভ িহেসেব জানােনা হয়। 
 বতমােন িতিন কােজ যাগদান কেরেছন।   

২২
জনাব ফরেদৗিস বগম 
তা কদার, উপখা  
পিরদশক

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িব র র 
সং ি েত জলা খা  

িনয় েকর কাযালয়, নামগ ।
১৯/০৯/ ২০২০

িবগত ২৯/০৯/২০২০ ি ঃ তািরেখ হাসপাতাল 
হেত কেরানা নেগ ভ িহেসেব জানােনা হয়। 

বতমােন িতিন কােজ যাগদান কেরেছন।

২৩ জনাব  সরকার, 
অিডটর

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
নামগ

২৩/০৮/ 
২০২১

গত ০৯/০৯/২০২১ তািরেখ হাসপাতাল থেক 
কেরানা নেগ ভ িহেসেব জানােনা হয়। বতমােন 

কােজ যাগদান কেরেছন।

২৪ জনাব অচনা দাস, অিফস 
সহায়ক

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
নামগ ।

১৫/০৮/ 
২০২০

িবগত ৩০/০৮/২০২০ ি ঃ তািরেখ হাসপাতাল 
থেক কেরানা নেগ ভ িহেসেব জানােনা হয়। 

বতমােন কােজ যাগদান কেরেছন।   

২৫ জনাব মাহা দ শিফ ল 
ইসলাম , ান,

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
নামগ ২২/০৪/ ২০২১ বতমােন  হেয় কম েল দািয়  পালন 

করেছন।

২৬ জনাব নািসমা বগম, 
িনরাপ া হরী,

মি ক র এলএসিড সং ি - 
জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 

নামগ ।
১২/০৮/ ২০২১

 িবগত ২৪/০৮/২০২১ তািরেখ হাসপাতল থেক 
কেরানা নেগ ভ িহেসেব জানােনা হয়। িতিন  

হেয় কম েল দািয়  পালন করেছন।

২৭ জনাব মেনাজ কাি  দাস 
চৗ রী

উপেজলা খা  িনয় ক, িসেলট 
সদর ১৪/০৭/ ২০২১ আেরা  হেয়েছন।

২৮
জনাব অ ন মার দাস, 
উপেজলা খা  িনয় ক 
(কািরগরী)

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
িসেলট ও অিতির  দািয়ে  

উপেজলা খা  িনয় ক 
িব নাথ, িসেলট।

১৫/১০/ 
২০২০ি . আেরা  হেয়েছন

২৯ জনাব মানা আফেরাজ উপেজলা খা  িনয় ক, 
জিকগ , িসেলট।

২০/০৪/ 
২০২১ি . আেরা  হেয়েছন।

৩০ জনাব িশ  ষণ পাল, 
খা  পিরদশক

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, ওসমানীনগর, িসেলট

১৭/০৮/ 
২০২০ আেরা  হেয়েছন।

৩১ জনাব িন পমা দাশ, খা  
পিরদশক

ভার া  কমকতা, গালাপগ  
এল.এস.িড, িসেলট

০৩/০৯/ 
২০২০ আেরা  হেয়েছন।

৩২ জনাব রািফয়া খা ন 
সিব, খা  পিরদশক

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, কা ানীগ , 

িসেলট।
০৩/০৭/ 
২০২১ আেরা  হেয়েছন।

৩৩ জনাব ফােরহা িশরীন, 
খা  পিরদশক

উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, 
িসেলট সদর ২৪/০১/ ২০২২ আেরা  হেয়েছন।

৩৪
জনাব ক া চ ব , 
সহকারী উপখা  
পিরদশক

ফ গ  এলএসিড সং ি েত 
জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
িসেলট।

২৮/০১/ ২০২২ আেরা  হেয়েছন।
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৩৫
জনাব িবধান রায়, 
সহকারী উপখা  
পিরদশক

ছাতক এলএসিড, নামগ  
সং ি েত খািদমনগর 

এলএসিড, িসেলট 
১৯/০৭/ ২০২১ আেরা  হেয়েছন।

৩৬ জনাব িবলাস ল রং, 
অিফস সহায়ক

আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িসেলট।

১৩/০৭/ 
২০২১

িবগত ২৪/০৭/২০২১ ি ঃ তািরেখ কািভড-১৯ এ 
নেগ ভ িরেপাট আসায়  হেয় কম েল দািয়  

পালন করেছন।

৩৭ জনাব সাহানা আ ার 
িম, গািড় সহকরী

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
িসেলট ২৫/০১/ ২০২২ হাম আইেসােলশেন রেয়েছন।

৩৮ জনাব আেয়শা আ ার 
কিচ, িনরাপ া হরী

দায়ারাবাজার এলএসিড 
সং ি েত উপেজলা খা  
িনয় েকর কাযালয়, িসেলট 
সদর

২৫/০১/ ২০২২ আেরা  হেয়েছন।

            ছকঃ ০২

িমক নং জলার নাম
ক হা ার (িমলার/ 

িডলার/ অ া েদর) নাম 
ও পদিব

বতমান  কম ল/ কানা
কািভড-১৯ 
এ  হওয়ার 

তািরখ
বতমান 
অব া ম

০১ িসেলট
জনাব হাজী মাঃ শাহীন, 

১৩৮/১ নবাব রাড, 
কাজল শাহ, িসেলট

ব াপনা পিরচালক মসাস মঘনা অেটা রাইস 
িমল িবিসক িশ  নগরী গাটা কর িসেলট

১০/০৪/ 
২০২০

আেরা  
হেয়েছন।

২৩.০৪.২০২০ি . 
তািরেখ 

কািভড-১৯ 
রজা  
নেগ ভ 
হেয়েছ।

০২ ঐ

জনাব মাঃ আলাউি ন 
আহেমদ, আদশ িস-৩০৩ 

খাজারখলা, ২৫নং 
ওয়াড, িস  কেপােরশন 

িসেলট।

িসেলট জলাধীন সকল এল.এস.িডর অভ রীন 
সড়ক পিরবহন কাদার এবং ম ও হ া িলং 

কাদার (িসেলট সদর, খািদমনগর, জ া র, 
কা ানীগ  এবং জিকগ  এল.এস.িড, িসেলট)

২৮/০৬/ 
২০২০

আেরা  
হেয়েছন।

০৩ মৗলভীবাজার নাই নাই নাই নাই নাই

০৪ হিবগ নাই নাই নাই নাই নাই

০৫ নামগ নাই নাই নাই নাই নাই

৬-৭-২০২২

মহাপিরচালক
মহাপিরচালেকর দ র
খা  অিধদ র

মাঃ মাইন উি ন
আ িলক খা  িনয় ক
ফান: ০৮২১-৮৪০৮৩৬

ইেমইল: rcf.slt@dgfood.gov.bd
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িি   আকষণঃআকষণঃ  পিরচালক (চলিত দািয় ), চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৫০.৩২.০৪৪.২০.১২৮১/১(৫) তািরখ: ২১ আষাঢ ়১৪২৯
০৫ লাই ২০২২

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলাঃ 
১) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র
২) জলা খা  িনয় ক, িসেলট/ মৗলভীবাজার/হিবগ / নামগ

৬-৭-২০২২
মাঃ মাইন উি ন 

আ িলক খা  িনয় ক
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