
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.১৮.০০৬.১৯.১০ তািরখ: 
১১ জা য়াির ২০২৩

২৭ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   িবষেয়িবষেয়  ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  অথবছেরঅথবছের   ২য়২য়  মা িসকমািসক ( ( ১লা১লা   অে াবরঅে াবর ’’২০২২২০২২   হ েতহেত   ৩১৩১
িডেস রিডেস র ’’২০২২২০২২   পযপয ) ) এরএর   কমপিরক নাকমপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   পিররী ণপিররী ণ   িতেবদনিতেবদন।।

         উপ  িবষেয়র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, খা  অিধদ েরর ত  অিধকার
িবষেয় ২০২২-২০২৩ অথ বছেরর ২য় মািসক( ১লা অে াবর ২০২২ হেত ৩১ িডেস র ২০২২ পয ) কমপিরক না
বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ িতেবদন মাণকসহ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসে  রণ করা হেলা ( সং
ছক )।

সং ি  : সং ি  ১৮ পাতা ।

১৩-১-২০২৩

সিচব
খা  ম ণালয়

মা: শাখাওয়াত হােসন
মহাপিরচালক ( ড-১)

ফান: +৮৮-০২-২২৩৩৫৪৮৩৪
ফ া : +৮৮০-২-৯৫৫৬০৬৭

ইেমইল: dg@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.১৮.০০৬.১৯.১০/১(২) তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৯
১১ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র

১৩-১-২০২৩
মা: শাখাওয়াত হােসন 
মহাপিরচালক ( ড-১)

১



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্ থিছয়র ২ে ত্রৈমাধিক (০১/১০/২০২২ হয়ত ৩১/১২/২০২২ পর্ যন্ত ও (১লা জুলাই’২০২২ হয়ত ৩০ সিয়েম্বর’২০২২ পর্ থন্ত ষান্মাধিক) এর কম থ  

পধরকল্পনা িাস্তিােন অগ্রগধত পধররীক্ষণ প্রধতয়িদন 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক কম থিম্পাদ 

সূচয়কর মান 

লক্ষ্যমাত্রা 

২০২১-২২ 

(১০০%) 

প্রকৃত অর্যন  

২০২১-২০২২ 

১ম ত্রৈমাধিক 

(০১.০৭.২০২২ হয়ত 

৩০.০৯.২০২২ পর্ থন্ত 

প্রকৃত অর্থন ২ে ত্রৈমাধিক 

 (০১/১০/২০২২ হয়ত ৩১/১২/২০২২ পর্ যন্ত 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৬ ৭ 

[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুর্ায়ী ধনি যাধরত 

সময়য়র ময়ে তথ্য প্রাধির আয়েদন ধনষ্পধি । 

ধনি যধরত সময়য়র ময়ে 

তথ্য প্রদান 

% ০৬ ১০০% ১০০% ১০০%  খাদ্য অধিদপ্তয়র 

০৯/০১/২০২৩ তাধরয়খর ০৯  

নং স্মারয়ক তথ্য প্রদান করা 

হয়েয়ছ।  

[১.২] স্বতঃপ্রয়ণাধদতভায়ি প্রকাশয়র্াগ্য িকল 

তথ্য হালনাগাদ কয়র ওয়েিিাইয়ে প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওয়েিিাইয়ে প্রকাধশত 

তাধরখ ০৪ ৩১-১২-

২০২২ 

- http://dgfood.portal.gov.bd/sit

es/default/files/files/dgfood.p

ortal.gov.bd/files/b67369f2_d

a08_4795_9b47_cc02f4a6540

d/2022-12-29-07-58-

ca12e15445abc3acc05e4.pdf 

 ধনি থাধরত িময়ে খাদ্য 

অধিদপ্তয়রর ওয়েিিাইয়ে প্রকাশ 

করা হয়েয়ছ। 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িদন প্রকাশ োধষ যক প্রধতয়েদন 

প্রকাধিত 

তাধরখ ০৩ ১৫-১০-

২০২২ 

-  কার্ থক্রম চলমান রয়েয়ছ 

[১.৪] তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৫ িারা 

অনুসায়র র্ােতীয় তয়থ্যর কযাটাগধর ও 

কযাটালগ ততধর/ হালনাগদকরণ 

তয়থ্যর কযাটাগধর ও 

কযাটালগ প্রস্তুতকৃত/ 

হালনাগদকৃত 

তাধরখ ০৩ ৩১-

১২.২০

২২ 

- http://dgfood.portal.gov.bd

/sites/default/files/files/dgf

ood.portal.gov.bd/files/e5c

f3da2_b655_4dd9_9079_6e

a9faa1723e/2023-01-10-

08-09-

0ca69cbbbd3a00826f0158

5284fbc6e1.pdf 

ধনি থাধরত িময়ে খাদ্য 

অধিদপ্তয়রর ওয়েিিাইয়ে 

প্রকাশ করা হয়েয়ছ। 

[১. ৫] তথ্য অধিকার আইন ও ধিধিধিিান 

িম্পয়কথ র্নিয়চনতা বৃধিকরণ  

প্রচার কার্ থক্রম িম্পন্ন সংখ্যা ০৪ ০৩ -  কার্ থক্রম চলমান রয়েয়ছ 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ ও এর  

ধেধিমালা , প্রধেধিমালা স্বতঃপ্রয়ণাধদত তথ্য 

প্রকাি ধনয়দ যধিকাসহ সংধিষ্ট ধেষয়য় কম যকতযা/ 

কম যচারীয়দর প্রধিক্ষ্ণ আয়য়ার্ন। 

প্রধিক্ষ্ণ আয়য়াধর্ত সংখ্যা ০৩ ০৩ -  কার্ থক্রম চলমান রয়েয়ছ 

১.৭ তথ্য অধিকার িংক্রান্ত প্রয়তেকটি 

ত্রৈমাধিক অগ্রগধত প্রধতয়িদন ধনি থাধরত িময়ে 

ওয়েি িাইয়ে তথ্য অধিকার সিিা িয়ে 

প্রকাশ। 

ত্রৈমাধিক অগ্রগধত 

প্রধতয়িদন ধনি থাধরত 

িময়ে ওয়েি িাইয়ে 

তথ্য অধিকার সিিা 

িয়ে প্রকাধশত। 

সংখ্যা ০২ ৪  
http://dgfood.portal.gov.bd/sit

es/default/files/files/dgfood.po

rtal.gov.bd/files/f5657f8c_596

7_46ac_a595_e0c4611cadeb/2

022-12-13-09-14-

bd295a26dd6b6a64861.pdf 

ধনি থাধরত িময়ে খাদ্য 

অধিদপ্তয়রর ওয়েিিাইয়ে 

প্রকাশ করা হয়েয়ছ। 

 

িি থয়মাে ২৫ নম্বর এ প্রাপ্ত ১৫.০০ 

সুতারাং ৩ এ প্রাপ্ত = (১৫ X৩) ÷ ২৫ = ১.৮০  

http://dgfood.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgfood.portal.gov.bd/files/b67369f2_da08_4795_9b47_cc02f4a6540d/2022-12-29-07-58-
http://dgfood.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgfood.portal.gov.bd/files/b67369f2_da08_4795_9b47_cc02f4a6540d/2022-12-29-07-58-
http://dgfood.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgfood.portal.gov.bd/files/b67369f2_da08_4795_9b47_cc02f4a6540d/2022-12-29-07-58-
http://dgfood.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgfood.portal.gov.bd/files/b67369f2_da08_4795_9b47_cc02f4a6540d/2022-12-29-07-58-
http://dgfood.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgfood.portal.gov.bd/files/b67369f2_da08_4795_9b47_cc02f4a6540d/2022-12-29-07-58-
http://dgfood.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgfood.portal.gov.bd/files/b67369f2_da08_4795_9b47_cc02f4a6540d/2022-12-29-07-58-






গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.১৮.০০৬.১৯.৬৮ তািরখ: 
৩০ আগ  ২০২২

১৫ ভা  ১৪২৯

িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   আইনআইন , ,  ২০০৯২০০৯  অ যায়ীঅ যায়ী  তত   সরবরাহসরবরাহ  । ।
: খা  ম ণালেয়র ১৪/০৮/২০২২ তািরেখর ১৩.০০.০০০০.০২৩.৩২.০০৩.২২.১৩২ নং ইউ নাট

          উপ  িবষেয়র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, জনাব নািগস িব, িসিনয়র াফ
িরেপাটার, দিনক বতমান কথা, যে : মাহজািবন আলম, বািড় নং-৩০৮/১ হলান, উ র িস  কেপােরশন, ওয়াড নং-৪৮ পা :
দি ণখান, থানা: দি ণখান, জলা: ঢাকা, িতিন ঢাকা উ র ও দি ণ িস  কেপােরশেনর আওতাধীন এলাকায় অবি ত খা
অিধদ র ক ক ওএমএস িডলার ও াক সল কায ম পিরচালনাকারী িত ােনর নাম, কানা ও অব ান এর তািলকা
সত ািয়ত ফেটাকিপ চেয় ত  অিধকার আইন, ২০০৯ অ যায়ী ত  াি র জ  িনধািরত ফরেম আেবদন বক ত  দােনর
জ  অ েরাধ কেরেছন।

       এমতাব ায়, সংি  চািহত ত ািদ ধান িনয় েকর দ র, ঢাকা রশিনং, ঢাকা হেত সং হ করা হেয়েছ যা মেহাদেয়র
সদয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা। 
সং ি : ১৪ ( চৗ  পাতা)  সং ি  ।

৩০-৮-২০২২

সিচব
খা  ম ণালয়

তপন মার দাস
পিরচালক (চলিত দািয় ) সরবরাহ, ব ন ও িবপণন
িবভাগ ও ত  অিধকার আইন অ যায়ী দািয় া

কমকতা, খা  অিধদ র
ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৮৩৪

ফ া : +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭
ইেমইল: dsdm@dgfood.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, তদ , খা  ম ণালয়

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.১৮.০০৬.১৯.৬৮/১(২) তািরখ: ১৫ ভা  ১৪২৯
৩০ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র

১



৩০-৮-২০২২
তপন মার দাস 

পিরচালক (চলিত দািয় )

২






























