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জ�ির 
�গাপনীয়

�ারক ন�র: ১৩.০২.০০০০.৬৩১.০৬.০০৩.২১.৪ তািরখ: 
১২ �সে��র ২০২১

২৮ ভা� ১৪২৮

িবষয়: পাউ��েত �িতকর পটািশয়াম ��ােমেটর উপি�িতর িবষেয় ��, পাউ�� ও �বকাির মািলক সিমিতর �িতিনিধ�ে�র সােথ
বাংলােদশ িনরাপদ খা� ক��পে�র আেলাচনা সভা

আগামী ১৩ �সে��র ২০২১ তািরখ �সামবার িবেকল ৩:৩০ টায় জনাব �মাঃ আ�ল কাইউম সরকার, �চয়ার�ান, বাংলােদশ িনরাপদ খা�
ক��প� এর সভাপিতে� ও সদ��ে�র উপি�িতেত ��, পাউ�� ও �বকাির মািলক সিমিতর �িতিনিধেদর সােথ এক� মতিবিনময় সভা
ক��পে�র সে�লন কে� (�লেভল-৬) এ অ�ি�ত হেব।

উ� সভায় সংি�� সকলেক উপি�ত থাকার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

আেলাচ��িচ:
                ১। ��, পাউ�� ও �বকাির পে� �িতকর পদােথ �র উপি�িত
                ২। িবিবধ

১২-৯-২০২১

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :
১) সদ� (সকল), বাংলােদশ িনরাপদ খা� ক��প�
২) �িতিনিধ, বাংলােদশ ��ড িব�ট ও কনেফকশনাির ��তকারক 
সিমিত
৩) �িতিনিধ, বাংলােদশ অেটা িব�টস এ� ��ড �া�ফ�াকচারাস � 
অ�ােসািসেয়শন
৪) �িতিনিধ, বন�ল এ� �কা. িলিমেটড
৫) �িতিনিধ, �াণ �প
৬) �িতিনিধ, আিকজ �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড
৭) �িতিনিধ, ওিরেয়� �ড ��াডা�স িলিমেটড
৮) �িতিনিধ, নািবে�া িব�ট অ�া� ��ড ফ�া�ির িলিমেটড
৯) �িতিনিধ, �মঘনা �প অফ ই�াি�জ (��শ)
১০) �িতিনিধ, ওেয়ল �ড এ� �বভােরজ �কা�ানী িলিমেটড

ড. �মাহা�দ �সিলম
পিরচালক (পরী�াগার সম�য়)

�ফান: ০২-২২২২২৩৩৮২
ইেমইল: director.lab@bfsa.gov.bd



�ারক ন�র: ১৩.০২.০০০০.৬৩১.০৬.০০৩.২১.৪/১(৪) তািরখ: ২৮ ভা� ১৪২৮

১২ �সে��র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সং�াপন ও পিরিব�ণ), সং�াপন, আিথ �ক ও জনস�দ �ব�াপনা এবং পিরবী�ণ িবভাগ, বাংলােদশ িনরাপদ খা�
ক��প� (সভায় উপি�ত ৩০ জেনর িবকােলর না�া সরবরােহর অ�েরাধসহ)
২) একা� সিচব, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ িনরাপদ খা� ক��প� (�চয়ার�ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৩) �ব�ািনক কম �কত�া , িবে�ষণধম� পরী�াগার শাখা, বাংলােদশ িনরাপদ খা� ক��প� (সভার কায �িববরণী ��েতর অ�েরাধসহ)
৪) সহকারী পিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��্ি� শাখা, বাংলােদশ িনরাপদ খা� ক��প� (সভার �না�শ ক��পে�র ওেয়বসাইেট
�কােশর জ�)

১২-৯-২০২১
ড. �মাহা�দ �সিলম 

পিরচালক (পরী�াগার সম�য়)


