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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 খা� অিধদ�র 

 
কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট 

খা� ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

 

সেব �া� অ�ািধকার 
 

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৩৯৮ তািরখ: 

২১ নেভ�র ২০২১

৬ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ সােল সহিজ�ত �সবার তািলকা ��রণ �সংেগ।
��: খা� ম�ণালয়, �বেদিশক সং�হ শাখা এর ১০/১১/২০২১ ি�ঃ তািরেখর ৫৪৮ নং �ারক।

              উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, গত ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ সােল সহিজ�ত �সবার তািলকা

সং�� ছক �মাতােবক ��ত করা হেয়েছ। ��ত�ত ছক পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হেলা।

সং�ি�ঃ    (3077/potrojariAttachmentRef/35251/0/82)২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ সােল সহিজ�ত

�সবার তািলকার ছক  (3098/potrojariAttachmentRef/35251/0/82)।  

২১-১১-২০২১

সিচব 

খা� ম�ণালয়

আ��াহ আল মা�ন

অিতির� মহাপিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: +৮৮-০২২২৩৩৮১৮৭১

ইেমইল: adg@dgfood.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ িসিনয়র সহকারী সিচব (�বেদিশক সং�হ), �বেদিশক সং�হ শাখা, খা� ম�ণালয়

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৩৯৮/১ তািরখ: 
 

৬ অ�হায়ণ ১৪২৮

২১ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) মহাপিরচালক (��ড-১), খা� অিধদ�র
 

২১-১১-২০২১

ম�র আলম 
 

িসে�ম এনািল�

https://dgfood.nothi.gov.bd/3077/potrojariAttachmentRef/35251/0/82
https://dgfood.nothi.gov.bd/3098/potrojariAttachmentRef/35251/0/82


অথ-বছর: ২০২০-২০২১
ম ণালয়/িবভােগর নাম: খা  অিধদ র

বছের মাট সবা 
িহতার সং া

বা বায়েনা র 
সবা িহতােদর 
মতামত হীত 
হেয়েছ িক? না

সহিজকরেণর 
েব

সহিজকরেণর 
পের

সহিজকরেণর 
েব

সহিজকরেণর 
পের

সহিজকরেনর 
েব

সহিজকরেণর 
পের

সহিজকরেনর 
েব

সহিজকরেণর 
পের

খা  অিধদ র
Digitization of 
Analog Truck 
Scale 

২০২০-২০২১ বা বািয়ত ০৯/০২/২০২১ - - ১০-১৫ িমিনট ৩-৫ িমিনট ১ বার ১ বার - -
৫০০জন 

(আ মািনক 
৩০০০ বার)

হ া

সবা ধাপ সং া সবা দােনর িয়ত সময় সবা দােনর যাতায়াত সং া সবা সংি  য়
:নং

দ র/সং া/অিফেস
র নাম

সহিজ ত সবার নাম
সহিজকরেণর 

বছর
বা বায়ন হেয়েছ 

িক না?
িজওজাির হেল 

তািরখ



অথ-বছর: ২০১৯-২০২০
ম ণালয়/িবভােগর নাম: খা  অিধদ র

সহিজকরেণর 
েব

সহিজকরেণ
র পের

সহিজকরেণর 
েব

সহিজকরেণর 
পের

সহিজকরেনর 
েব

সহিজকরেণর 
পের

সহিজকরেনর
 েব

১

খা  অিধদ র খা শ  সং েহর ব ায়  িডিজটাল 
নিসল দান

২০১৯-২০২০ বা বািয়ত ১৬/১১/২০২০ ৫ ৪ ৫-৬ ঘ া ২-৩ ঘ া ১-২ বার ১-২ বার ৫০০-৬০০

সবা ধাপ সং া সবা দােনর িয়ত সময় সবা দােনর যাতায়াত সং া সবা সংি  য়

:নং
দ র/সং া/অিফেসর 

নাম
সহিজ ত সবার নাম

সহিজকরেণর
 বছর

বা বায়ন 
হেয়েছ িক 

না?

িজওজাির 
হেল তািরখ



বছের 
মাট সবা 

িহতার 
সং া

বা বায়েনা র 
সবা 

িহতােদর 
মতামত হীত 
হেয়েছ িক? না

সহিজকরেণর 
পের

৫০০-৬০০ হ া

সবা সংি  য়



অথ-বছর: ২০১৮-২০১৯

ম ণালয়/িবভােগর নাম: খা  অিধদ র

দ র/সং া/অিফেসর 
নাম সহিজকৃত সবার নাম

সহিজকরেণর 
বছর

বা বায়ন 
হেয়েছ িক 

না?
িজওজাির 
হেল তািরখ

বছের মাট সবা 
িহতার সংখ া

সহিজকরেণর 
পূেব

সহিজকরেণর 
পের সহিজকরেণর পূেব

সহিজকরেণর 
পের সহিজকরেনর পূেব

সহিজকরেণর 
পের

সহিজকরেনর 
পূেব

সহিজকরেণর 
পের

১ খাদ  অিধদ র

খাদ বা ব কমসূচীর আওতায় 
ভা ােদর খাদ শস  াি  
মিনটিরং ২০১৮-১৯ বা বািয়ত ২-৩ ঘ া ৩-৪ িমিনট

১০০-১৫০ 
টাকা ৫-৬ টাকা ৫০ লাখ হ া

২ খাদ  অিধদ র
ও এম এস কায েম অিধকতর 

তা আনয়ন ২০১৮-১৯ বা বািয়ত ৩০ িমিনট- ১ঘ া ৫ িমিনট ১ বার ১ বার হ া

৩ খাদ  অিধদ র

এসএমএস এর মাধ েম 
ভা ােদর অবিহ  কের খাদ  
বা ব কমসুিচর আওতায় চাল 
িবতরণ কায ম । ২০১৮-১৯ বা বািয়ত ২ িদন ১ িদন একািধক বার ১ বার

২০০-৬০০ 
টাকা ২০০ টাকা ২০৭১২ জন হ া

:নং

বা বায়েনা র সবা 
িহতােদর মতামত 

গৃহীত হেয়েছ িক? না

সবা ধাপ সংখ া সবা দােনর ব িয়ত সময় সবা দােনর যাতায়াত সংখ া সবা সংি  ব য়


