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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩২.২৩.০০১.২০.৪৯ তািরখ: 
৩১ আগ  ২০২০

১৬ ভা  ১৪২৭

পিরপপিরপ
িবষয:় খা  অিধদ র (খা  ভবেনর) দওয়াল, সীমানা াচীর, িপলার, ি িড়র স ও সানেসেট ানার, পা ার,

িলফেলট টানােনার ে  অ সরণীয় িনেদশনা।

উপ  িবষেয় সংি  সকেলর ি  আকষণ কের জানােনা যাে  য, িবিভ  সময় জাতীয় িদবস যথা- ২১ ফ য়াির মা ভাষা
িদবস, ২৬ মাচ মহান াধীনতা িদবস, ১৫ আগ  জাতীয় শাক িদবস, ১৬ িডেস র মহান িবজয় িদবস, বাংলা নববষ ১ বশাখ
এবং অ া  িদবস উদযাপন উপলে  সরকাির ানার, পা ার, এ েট  ানার টানােনা হয়। এছাড়া কান কমকতা/কমচারী
ইে কাল করেল শাক বাতার ানার টানােনা হয়। িবগত  ১৫ আগ  জাতীয় শাক িদবস/২০২০ উদযাপন উপলে  খা  ভবেনর
স ুখ ভােগর সানেসেটর উপর দওয়ােল িবিভ  সিমিতর ানার টানােনা হয়। এেত খা  ম ণালয় ও খা  অিধদ েরর সরকাির

ানার টানােনার ান সং লান হয়িন। কান কান সময় ানার টানােনার ফেল জানালার াস ভে  যেত দখা যায়। সািবক
িদক িবেবচনায় এখন থেক খা  ভবেনর িভতর ও বািহর, সীমানা াচীর ইত ািদ জায়গায় ানার টানােনার েয়াজন হেল িনে া
িনেদশনা অ সরণ করেত হেব;

(ক) ানার টানােনার েব নােরর ট ট ড সহ শাসন িবভাগ বরাবর আেবদন দািখল বক শাসন িবভােগর অ মিত হণ
করেত হেব;
(খ) য কারেণ ানার/ পা ার টানােনা েয়াজন তার যথাযথ াখা দান করেত হেব;
(গ) িবিভ  সরকাির িদবস/কম িচ উদযাপন উপলে  খা  ম ণালয় ও খা  অিধদ েরর ানার, পা ার, িলফেলট ইত ািদ

ণ ও দশনীয় ােন টানােনার ে  অ ািধকার পােব;
(ঘ) ানােরর সাইজ ও ানার টানােনার জায়গা িনধারণ করেব শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র;
(ঙ) অ েমািদত সাইজ/আয়তেনর ানার তরী বক টানােনার সর ামসহ শাসন িবভােগ ( নজারত) জমা িদেত হেব;
(চ) শাসন িবভাগ ( নজারত) িনজ দািয়ে  ানার, পা ার ইত ািদ টানােনার ব া হণ করেব;
(ছ) ানার, পা ার, িলফেলট ইত ািদ টানােনার ে  কান ভােবই ভবেনর সৗ য ন  করা যােব না;
(জ) এছাড়া যখন য িনেদশনা দয়া হেয়েছ/হেব তা অ সরণ করেত হেব;

৩-৯-২০২০
সােরায়ার মাহ দ

মহাপিরচালক
অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 

১



১) অিতির  মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) পিরচালক (সকল) ..........................................., খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) ধান িমলার, সরকাির আ িনক ময়দা িমল, পা েগালা ঢাকা।
৪) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
৫) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/রং র/রাজশাহী/চ াম/ লনা/বিরশাল/িসেলট।
৬) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা/নারায়ণগ  সাইেলা/সা াহার সাইেলা/আ গ  সাইেলা/ লনা সাইেলা।
৭) অিতির  পিরচালক (সকল) .............................., খা  অিধদ র, ঢাকা।
৮) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। ওেয়ব সাইেট কােশর জ ।
৯) সভাপিত/সাধারণ স াদক, িবিসএস ড এেসািসেয়শন, খা  ভবন।
১০) সভাপিত/মহাসিচব, বাংলােদশ খা  কমকতা সিমিত, খা  ভবন, ঢাকা।
১১) সভাপিত/মহাসিচব, বাংলােদশ খা  পিরদশক সিমিত, খা  ভবন, ঢাকা।
১২) সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ খা  কমচারী সিমিত, খা  ভবন, ঢাকা।
১৩) সভাপিত/মহাসিচব, বাংলােদশ সাইেলা কমচারী পিরষদ।
১৪) সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ সরকাির গািড়চালক সিমিত, খা  ভবন ইউিনট।
১৫) সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ ৪থ ণীর কমচারী সিমিত, খা  ভবন ইউিনট।
১৬) শাসিনক কমকতা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৭) িনরাপ া হরী (সকল) .............................., খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৮) অিফস কিপ/ মা ার কিপ।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়

লনা িবভাগ, লনা 
www.dgfood.gov.bd

www.food.khulnadiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৩২.০০৬.২০.৬৮৫ তািরখ: 
১৩ সে র ২০২০

২৯ ভা  ১৪২৭

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৩-৯-২০২০

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
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৮) জলা খা  িনয় ক, ি য়া
৯) জলা খা  িনয় ক, য়াডা া
১০) জলা খা  িনয় ক, মেহর র
১১) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা
১২) ব াপক, লনা িসএসিড, লনা
১৩) ব াপক, মেহ রপাশা িসএসিড, লনা

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৩২.০০৬.২০.৬৮৫/১ তািরখ: ২৯ ভা  ১৪২৭
১৩ সে র ২০২০

সদয ়অবগিতর জ  রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) সংর ণ নিথ, এ কাযালয়

১৩-৯-২০২০
মাঃ মাহ র রহমান 

আ িলক খা  িনয় ক
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