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আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়
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তািগদপ  

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৫৭.০০১.২০.৪৭৯ তািরখ: 
১৩ লাই ২০২০

২৯ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় খ া ব া বখ া ব া ব   কম িচরকম িচর   িবধােভাগীরিবধােভাগীর   তা িলকাতািলকা   হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   কেরকের   ওেয়বসাইেটওেয়বসাইেট   কাশকাশ
: ১। খা  অিধদ র, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভােগর ০৩/০৩/২০২০ তািরেখর ১৮০(৭) নং ারক

২। খা  অিধদ র, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভােগর ১৭/০৪/২০২০ তািরেখর ১৩ নং ারক
৩। এ কাযালেয়র ০১/০৩/২০২০ ইং তািরেখর ৬১ নং ারক

           উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, খা বা ব কম িচর উপকারেভাগীর তািলকা হেত ত, ল
ও য়ঁা ি েদর পিরবেত ত হতদির েদরেক অ  কের তািলকা সংেশাধেনর ব া করতঃ এ কায মেক সাফ  মি ত
করার সবা ক ব া হেণর জ  িনধািরত ছেক (১২ কলাম) এম এস এে ল ফাইেল িনক  ফে  এক  ণা ,  ও ড়া

িবধােভাগীর তািলকা উপেজলা িনবাহী অিফসােরর ওেয়বসাইেট/ত  বাতায়েন খা  িবভােগর িনধািরত ওেয়বেপইেজ এবং জলা
খা  িনয় েকর কাযালেয়র ওেয়বসাইট/ত  বাতায়েন জলা, উপেজলা ও ইউিনয়নওয়ারী তািলকা আপেলাড ও এর সফটকিপ
(িসিড রাইট কের) এ কাযালেয় রণ করার জ  বারংবার অ েরাধ করা হেলও কান জলা হেত সফটকিপ (িসিড রাইট কের)
পাওয়া যায়িন। িক  িক  জলা ওেয়ব সাইেট আপেলাড করেলও তা যথাযথভােব করা হয়িন। িবষয়  অতীব ঃখজনক। 

         এমতাব ায়, িনধািরত ছেক হালনাগাদ ত তািলকা উপেজলা িনবাহী অিফসােরর ওেয়বসাইেট/ত  বাতায়েন খা
িবভােগর িনধািরত ওেয়বেপইেজ এবং জলা খা  িনয় েকর কাযালেয়র ওেয়বসাইট/ত বাতায়েন জলা, উপেজলা ও
ইউিনয়নওয়ারী তািলকা আপেলাড করেত হেব। তািলকা আপেলােডর ে  না শ বােড আপেলাড করা যােব না।
ওেয়বসাইট/ত বাতায়েন হাম পেজ ব  িহেসেব আপেলাড করেত হেব। ন না িহেসেব জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,
জামাল র এর ওেয়বসাইট/ত বাতায়ন (www.food.jamalpur.gov.bd) দখা যেত পাের।
ওেয়বসাইট/ত বাতায়েন আপেলাড শেষ ইউিনয়নওয়ারী তািলকা উপেজলার নােমর ফা াের রেখ উপেজলার ফা ার েলা
জলার নােমর ফা াের রেখ সফটকিপ (িসিড রাইট কের) আগামী ২৬/০৭/২০২০ তািরেখর মে  এ কাযালেয় রণ িনি ত

করার জ  অ েরাধ করা যাে । থতায় দায়-দািয়  তােকই বহণ করেত হেব। 

১৩-৭-২০২০

িবতরণ :
১) জলা খা  িনয় ক, লনা
২) জলা খা  িনয় ক, বােগরহাট
৩) জলা খা  িনয় ক, সাত ীরা
৪) জলা খা  িনয় ক, যেশার
৫) জলা খা  িনয় ক, িঝনাইদহ
৬) জলা খা  িনয় ক, মা রা
৭) জলা খা  িনয় ক, নড়াইল

মাঃ মাহ র রহমান
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: ০৪১-৭৬২৩৯৮
ফ া : +৮৮০৪১৭৬০৯০৩

ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

১



৮) জলা খা  িনয় ক, ি য়া
৯) জলা খা  িনয় ক, য়াডা া
১০) জলা খা  িনয় ক, মেহর র

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৫৭.০০১.২০.৪৭৯/১(২) তািরখ: ২৯ আষাঢ ়১৪২৭
১৩ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র

১৩-৭-২০২০
মাঃ মাহ র রহমান 

আ িলক খা  িনয় ক
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