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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৫.২০.৪৬৩ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০২০

২২ আি ন ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
        সবা দান িত িত (িসিটেজন চাটার) বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ এবং খাদ  ভবেনর িবিভ  িবভাগ/শাখা ও
আওতাধীন িবভাগ/ জলা/উপেজলা বা অধ: ন দ রসমহূ পিরদশন/আকি ক পিরদশেনর জ  খাদ  অিধদ েরর

শাসন িবভােগর ১৯/০২/২০২০ তািরেখর ৩৬৭ নং ারেক একিট কিমিট গঠন করা হয়। শাসন িবভােগর  গত
১৯/০২/২০২০ তািরেখর ৩৬৭ নং ারেক তা হালনাগাদ করা হয় এবং সং াপনাসমহূ পিরদশন কের িতেবদন িদেত
বলা হয়। িক  অদ াবিধ এ িবষেয় িতেবদন পাওয়া যায়িন। এ েণ, উ  কিমিট পনুগঠন কের কাযপিরিরিধ
 িন পভােব হালনাগাদ করা হেলাঃ

 কিমিট:

১। অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ,খাদ  অিধদ র ঢাকা-  আহবায়ক
২। িসে ম এনািল ,কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র, ঢাকা- সদ  
৩। িসিনয়র ই া র/ ই া র/ িশ ণ কমকতা, িশ ণ িবভাগ,খাদ  অিধদ র, ঢাকা- সদ
৪। উপ-পিরচালক, িপিপিট শাখা, শাসন িবভাগ,খাদ  অিধদ র, ঢাকা-  সদ   
৫। অিতির  পিরচালক, এম.আই.এস এ ড এম. িবভাগ,খাদ  অিধদ র ঢাকা-   সদ  সিচব
কিমিটর কাযপিরিধঃ

 ক. i) কিমিট সমেয় সমেয় ( িত িতন মােস কমপে  একবার) খাদ  ভবেনর িবিভ  িবভাগ/শাখা ও আওতাধীন
িবভাগ/ জলা/উপেজলা বা অধ: ন দ রসমহূ পিরদশন/আকি ক পিরদশন করেবন এবং েয়াজন অ যায়ী িনেদশনা

দান করেবন।
    ii) কিমিট িসিটেজন চাটার অ যায়ী সবা সমহূ বা বায়েনর হার িনধারণ করেবন এবং পিরচালক ( শাসন) বরাবের
পিরদশন িতেবদন দািখল করেবন।
       iii)  িসিটেজন চাটার আপেডট এবং দৃ মান ােন আেছ কীনা তা পযেব ন করেবন।
     খ. i) ২০২০-২১ অথবছের খাদ  ম ণালয় ও খাদ  অিধদ েরর মধ  স ািদত বািষক কমস াদন চুি র  (এিপএ)
আেলােক সবা দান িত িত (িসিটেজন চাটার) িবষেয় সবা হীতােদর অবিহতকরণ সভা আেয়াজন  কের িতেবদন
দািখল করেবন।

        ii) িসিটেজন চাটার অ যায়ী সবা দান/ াি  িনি ত হে  িকনা তা তদারিক করেবন।

        এমতাব ায়, খাদ  ভবেনর িবিভ  িবভাগ/শাখা ও আওতাধীন িবভাগ/ জলা/উপেজলা বা অধ: ন দ রসমহূ
পিরদশন/আকি ক পিরদশন কের সমেয় সমেয় ( িত িতন মােস কমপে  একবার) সবা দান িত িত বা বায়ন
অ গিত পিরবী ণ/পিরদশন িতেবদন এবং ২০২০-২১ অথবছের খাদ  ম ণালয় ও খাদ  অিধদ েরর মধ  স ািদত
বািষক কমস াদন চুি র  (এিপএ) আেলােক সবা দান িত িত (িসিটেজন চাটার) িবষেয় সবা হীতােদর
অবিহতকরণ সভা আেয়াজন  কের িতেবদন  দািখেলর জ  িনেদশ দান করা হেলা।

১



িবষয়িটিবষয়িট  জ িরজ ির  িবেবচিবেবচ
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সােরায়ার মাহমদু

মহাপিরচালক
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তািরখ: ২২ আি ন ১৪২৭
০৭ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত / অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল:
( জ তার মা সাের নয়)। 
১) সিচব, খাদ  ম ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৪) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৫) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৬) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৭) পিরচালক, সরবরাহ, ব টন ও িবপণন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৮) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৯) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
১০) আইন উপেদ া (অিতির  দািয় ), আইন উপেদ ার কাযালয়, খাদ  অিধদ র
১১) ধান িমলার ধান িমলাের কাযালয় , পা েগালা সরকাির আধুিনক ময়দা িমল ঢাকা।
১২) অিতির  পিরচালক (ভার া ), শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
১৩) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খাদ  অিধদ র ( আেদশ পালনােথ)
১৪) অিতির  পিরচালক (চলিত দািয় ), এমআইএসএ ডএম িবভাগ, খাদ  অিধদ র ( আেদশ
পালনােথ)
১৫) ধান িনয় ক, ধান িনয় েকর দ র,ঢাকা রশিনং,ঢাকা।
১৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র ( আেদশ পালনােথ ও খাদ
ম ণালয়সহ সংি  সকল িবভােগর সােথ িসিটেজন চাটার িবষেয় সািবক সম য় করেবন)
১৭) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
১৮) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
১৯) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, চ াম
২০) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
২১) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, রংপরু
২২) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট
২৩) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, খলুনা
২৪) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা চ াম

২



২৫) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা নারায়ণগ
২৬) সাইেলা অধী ক, আ গ  সাইেলা , া ণবাড়ীয়া
২৭) ীল সাইেলা , খলুনা
২৮) মাংলা সাইেলা, বােগরহাট
২৯) সা াহার সাইেলা, ব ড়া
৩০) িসিনয়র ই াকটর, িশ ণ িবভাগ খাদ  অিধদ র,ঢাকা ( আেদশ পালনােথ)
৩১) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খাদ  অিধদ র ( আেদশ পালনােথ)
৩২) ই া র , িশ ণ িবভাগ, খাদ  অিধদ র ( আেদশ পালনােথ)
৩৩) িনং অিফসার, িশ ণ িবভাগ, খাদ  অিধদ র ( আেদশ পালনােথ)
৩৪) অিফস কিপ
৩৫) মা ার কিপ।

৭-১০-২০২০
মামনু আল মােশদ চৗধুরী

উপপিরচালক
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