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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০০৩.১৭.১৪৮ তািরখ: 
১১ সে র ২০১৭

২৭ ভা  ১৪২৪

িবষয়: জলাজলা  কাযালয়কাযালয়  ওও  িসএমএসিসএমএস  সমেূহসমেূহ  ইই--নিথনিথ  চালুচালু  করাকরা  সেসে ।।
উপযু  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, খাদ  অিধদ েরর শাসন িবভােগর
২৪/০৭/২০১৭ তািরেখর ১৩০৮ নং ারেকর জলুাই/২০১৭ মােসর মািসক সম য়
সভার কাযিববরণীর ১৪নং িমেকর িবিবধ িবষেয়র িন বিণত িস া  গৃিহত হয়।
"(খ) মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনানুযায়ী ও বািষক কমস াদন চুি  বা বায়েনর
অংশ িহেসেব অিধদ র এবং মাঠ পযােয়র দ রসমূেহ ই- ফাইিলং বা বায়েনর কায ম
হণ করেত হেব।"

এমতাব ায়, ই-নিথ চালু করার জন  িন  বিণত তথ সমূহ আগামী ০৭ কমিদবেসর মেধ
হাডকিপ ও সফটকিপ (soft@dgfood.gov.bd ও sys@dgfood.gov.bd)
রণ করার জন  অনুেরাধ করা হল। 

১) জলা কাযালয়, িসএমএস সমূেহর অগােনা াম
২) অগােনা াম এ বিণত পদবী ও শাখা অনুযায়ী কমরত কমকতা/কমচারীেদর নােমর
তািলকা
৩) অগােনা াম বিহভূত (সংযিু েত/অিতির  দািয়ে  কমরত) কমকতা/কমচারীেদর
শাখা অনুযায়ী নােমর তািলকা
৪) ২ ও ৩নং- এ দ  তািলকা অনুযায়ী ত ক কমকতা/কমচারীর িন  বিণত ছক
পূরণ করেত হেব

নিথ সংি  কমকতা/কমচারীর তথ  ছকঃ

নাম (বাংলা)  নাম (ইংেরিজ)  
িপতার নাম
(বাংলা)

 িপতার নাম
(ইংেরিজ)

 

মাতার নাম
(বাংলা)

 মাতার নাম
(ইংেরিজ)

 

জ  তািরখ  জাতীয় পিরচয়প
ন র

 

িল  ধম  
রে র প  ববািহক অব া  
ব ি গত ই- মইল
(থাকেল িদেবন)

 ব ি গত মাবাইল
ন র
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ক াডার িক’না?
(হ া/না)

 ক াডার ব াচ নং  

পদবী  া র (তািরখ
ব তীত)

 

২০১৭-০৯-১১

১) জলা খাদ  িনয় ক, জলা খাদ  িনয় েকর দ র
(সকল) .................................. জলা।
২) চলাচল, সংর ণ ও িন ক, চলাচল, সংর ণ ও
িনয় েকর দ র, চ াম।
৩) চলাচল, সংর ণ ও িনয় ক, চলাচল, সংর ণ ও
িনয় েকর দ র, খুলনা।

ম রু আলম
িসে ম এনািল

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০০৩.১৭.১৪৮/১(৪) তািরখ: ২৭ ভা  ১৪২৪
১১ সে র ২০১৭

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল, 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৩) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর দ র (সকল) ........................
৪) ডােমন শািল , ই-সািভস, এ াকেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) া াম

২০১৭-০৯-১১

ম রু আলম 
িসে ম এনািল
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