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িব ি

িবষয়: খাদখাদ   অিধদ রাধীনঅিধদ রাধীন  নননন-- গেজেটডগেজেটড  ১৪১৪  ক াটাগিররক াটাগিরর  ১৩১িট১৩১িট  শূশূ   পেদপেদ  িনেয়ােগরিনেয়ােগর  লেলে   িলিখতিলিখত  পরী াপরী া
হণহণ।।

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, খাদ  অিধদ রাধীন নন- গেজেটড ২৪ ক াটাগিরর ১১৬৬িট
শূ  পেদ সরাসির িনেয়ােগর জ  শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ েরর ১১/০৭/২০১৮ ি . তািরেখর ১২২৯ নং ারেক
িনেয়াগ িব ি  জাির করা হয়। উ  িনেয়াগ িব ি র ি েত থম পযােয় ১৪ ক াটাগিরর পদসমেূহ িনেয়ােগর িলিখত
পরী া িবগত ২০/০৩/২০২০ ি . তািরখ হেণর িনিম  শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ েরর ০৩/০৩/২০২০ ি . তািরেখর
৪৪২ নং ারেক িব ি  জাির করা হয়। পরবতীেত কেরানা ভাইরাস সং মণজিনত উ তূ পিরি িতেত শাসন িবভাগ,
খাদ  অিধদ েরর ১৫/০৩/২০২০ ি . তািরেখর ৫৩১ নং ারেক িলিখত পরী া অিনবায কারেণ িগত করা হয়। এ েণ,

িগতকতৃ িলিখত পরী া িন বিণত ছেক উি িখত কে  ও সমেয় অ ি ত হেবঃ
িমকিমক  
নংনং

পেদরপেদর  নামনাম পরী ারপরী ার  রালরাল  ন রন র পরী াপরী া  কে রকে র  
নামনাম

  তািরখতািরখ  ওও  সময়সময়

০১ ল াবেরটির 
সহকারী

২৮০০০০০০১-২৮০০০২৮০৭

ইেডনইেডন  মিহলামিহলা  
কেলজকেলজ, , ঢাকাঢাকা তািরখতািরখ::  

৩১৩১//১০১০//২০২০২০২০  
ি .ি .

সময়সময়::  
১১.০০১১.০০--১২.৩০১২.৩০  

ঘিটকাঘিটকা 

০২ মক ািনক াল 
ফারম ান

১৯০০০০০০১-১৯০০০০২৭১

০৩ ফারম ান ১৮০০০০০০১-১৮০০০০৩০৭
০৪ ল াবেরটির 

টকিনিশয়ান
১৭০০০০০০১-১৭০০০০৪১৮

০৫ অপােরটর ২১০০০০০০১-২১০০০০৩০৬
০৬ সহকারী অপােরটর ২৯০০০০০০১-২৯০০০০০৮১
০৭ সহকারী ফারম ান ২৪০০০০০০১-২৪০০০০০৮৯
০৮ িমলরাইট ২৫০০০০০০১-২৫০০০০০৬৫
০৯ েভডর সরদার ৩০০০০০০০১-৩০০০০০০১৫
১০ ইেলকি িশয়ান ২২০০০০০০১-২২০০০১১৯৫

গাহগাহ   অথনীিতঅথনীিত  
কেলজকেলজ,,  

আিজমপুরআিজমপুর,,  
ঢাকাঢাকা

১১ ভিহক াল 
মকািনক

৩১০০০০০০১-৩১০০০০০১৯

১২ সহকারী িমলরাইট ৩২০০০০০০১-৩২০০০০০২৩
১৩ ভিহক াল 

ইেলকি িশয়ান
২৩০০০০০০১-২৩০০০০০১৭

১৪ সাইেলা অপােরিটভ ৩৩০০০০০০১-৩৩০০০০৪৬৫
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বিণত পদসমেূহর আেবদনকারী/ াথীগণেক যথাসমেয় উি িখত ােন িলিখত িনেয়াগ পরী ায় অংশ হেণর জ  অ েরাধ
করা যাে ।
উ  পদসমেূহ আেবদনকারী াথীগণ ১৯/১০/২০২০ ি . তািরখ হেত টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড এর ওেয়বসাইট
http://dgfood.teletalk.com.bd হেত েবশপ  ডাউনেলাড করেত পারেবন। াথীগণেক আবি কভােব েবশপে র
রি ন কিপ ি ট কের পরী ায় অংশ হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

েবশ প  ডাউনেলাড করেত কান সম া হেল টিলটক এর হটলাইন ১২১ এ যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ করা
হেলা। জিটলতা এড়ােনার লে  শষ তািরেখর জ  অেপ া না কের ততার সােথ েবশ পে র রি ন কিপ ি ট করার
জ  অ েরাধ করা হেলা।
িনেয়াগ িব ি র অবিশ  ১০ ক াটাগিরর অ া  ১০৩৫িট পেদর পরী াসমেূহর সময়সিূচ পরবতীেত খাদ  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট িব ি র মাধ েম কাশ করা হেব।
এেত মহাপিরচালক এর অ েমাদন রেয়েছ। 

১৮-১০-২০২০
মামনু আল মােশদ চৗধুরী

উপপিরচালক (সং াপন), শাসন িবভাগ ও
সদ  সিচব, খাদ  অিধদ েরর িবভাগীয়

িনবাচন কিমিট।

সদয় অবগিত / অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) সিচব, খাদ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৩) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, খাদ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। ( মাননীয় ম ী মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৪) ব ব াপনা পিরচালক, টিলকটক বাংলােদশ িলিমেটড, রাজউক কমািশয়াল কমে , হাি ং নং-৩/এ, ৫/এ,
৭/এ, রাড নং-১৭, লাশান, ঢাকা-১২১২। (১৯/১০/২০২০ ি . তািরখ হেত বিণত ১৪ ক াটাগিরর পদসমেূহর
আেবদনকারীগেণর জ  টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড এর ওেয়বসাইট http://dgfood.teletalk.com.bd হেত

েবশপ  ডাউনেলােডর ব ব া রাখার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৫) জনােরল ম ােনজার, মােকিটং ও ভ াল ুএেডড সািভেসস (িভএএস), টিলকটক বাংলােদশ িলিমেটড,
রাজউক কমািশয়াল কমে , হাি ং নং-৩/এ, ৫/এ, ৭/এ, রাড নং-১৭, লাশান, ঢাকা-১২১২।
৬) ম ােনজার (িভএএস), িডপাটেম ট: মােকিটং এ ড িভএএস, রাজউক কমািশয়াল কমে , হাি ং নং-৩/এ,
৫/এ, ৭/এ, রাড নং-১৭, লাশান-১, ঢাকা-১২১২।
৭) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র, ঢাকা। (িব ি িট খাদ  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৮) া ামার, খাদ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (িব ি িট খাদ  ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর
জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৯) অিফস কিপ।
১০) মা ার কিপ।
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