
শখ াসনায ফাাংরাদদ                 ক্ষুধা দফ সনরুদে 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয় 

শবারা। 
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শফা প্রদাদনয প্রসতশ্রুসত 

(Citizen Charter) 

 

সবনঃ শবারা শজরায জনগদণয জন্য সনব যযদমাগ্য খাদ্যসনযাত্তা ব্যফস্থা সনসিত কযা। 
 

সভনঃ যকাসয খাদ্য ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ ফায জন্য সনযাদ, ম যাপ্ত  পুসিকয খাদ্য যফযা সনসিত কযা। 

 

ক্রঃ 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ প্রাপ্তিয স্থান 

সফামূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তি (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাপ্তয়ত্বপ্রাি 

কভ বকিবায দপ্তফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উনজরা সকাড, প্তপপ্তয়ার 

সেপ্তরনপান  আ-সভআর 

ঊর্ধ্বিন কভ বকিবায দপ্তফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উনজরা সকাড প্তপপ্তয়ার 

সেপ্তরনপান  আ-সভআর 

01 

এভএ  

সপয়াযপ্রাআ খানি 

খাদ্যস্য প্তফক্রয় 

01 (এক) 

কভ বপ্তদফ 

ফযাদ্দত্র নুমায়ী চারান া কযিঃ 

খাদ্যনস্যয মূল্য যকাযী সকালাগানয 

জভা প্রদান কনয ংপ্তিষ্ট চারাননয 

কপ্ত জভা প্তদনি নফ। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়  

  

কর উদজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 

যকায প্তনধ বাপ্তযি মূনল্য 

ফযাদ্দকৃি খাদ্যনস্যয 

মূল্য 

 

াকৃি চারানমূনর 

যকাযী সকালাগানয 

ভজুদ াখা, সজরা খাদ্য প্তনয়ন্ত্রনকয 

কাম বারয়, সবারা 

সপানঃ ০৪৯১-৬২৯০৪ 

 

কর উনজরা খাদ্য প্তনয়ন্ত্রনকয 

কাম বারয়, সবারা। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রক 

শবারা। 

E-mail: dcf.bhl@dgfood.gov.bd 

শপানঃ 0491-61449 

02 
ফুড সেআন রাআনন্স 

প্রদান  নফায়ন 

07 (াি) 

কভ বপ্তদফ 

1। অনফদনত্র 

2। সেড রাআনসন্সয কপ্ত 

3। জািীয় প্তযচয়নত্রয িযাপ্তয়ি 

কপ্ত 

4। ানাে ব অকানযয িযাপ্তয়ি ছপ্তফ 

২ কপ্ত  ন্যান্য ংপ্তিষ্ট কাগজত্র। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়  

  

কর উদজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 

নতুন  রাইদন্স গ্রণঃ  

অভদানীকাযক- 

1০০০০/- 

াআকাযী-5000/- 

খুচযা-1000/- 

নফায়নঃ 

অভদানীকাযক-5000/- 

াআকাযী-2500/- 

খুচযা-500/- 

 

াকৃি চারানমূনর 

যকাযী সকালাগানয 

প্রান াখা, সজরা খাদ্য 

প্তনয়ন্ত্রনকয কাম বারয়, সবারা 

সপানঃ ০৪৯১-৬২৯০৪ 

 

কর উনজরা খাদ্য প্তনয়ন্ত্রনকয 

কাম বারয়, সবারা। 
ঐ 



03 
প্তভপ্তরং রাআনন্স প্রদান 

 নফায়ন 

14 (সচৌদ্দ) 

কভ বপ্তদফ 

১। অনফদনত্র 

2। সেড রাআনসন্সয কপ্ত 

৩। প্তযসাপ্তধি প্তফদ্যযৎ প্তফসরয কপ্ত 

4। অপ্তথ বক স্বচ্ছরিা নদ 

5। জািীয় প্তযচয়নত্রয িযাপ্তয়ি 

কপ্ত 

6। প্তযনফ প্তধদিয কর্তবক প্রদত্ত 

নদ 

7। ানাে ব অকানযয িযাপ্তয়ি ছপ্তফ 

২ কপ্ত  ন্যান্য ংপ্তিষ্ট কাগজত্র। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়  

  

কর উদজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 

নতুন  রাইদন্স গ্রণঃ  

নো-2000/- 

সভজয-2000/- 

াপ্তকং-1000/- 

ভয়দাপ্তভর-2000/- 

নফায়নঃ 

নো-1000/- 

সভজয-1000/- 

াপ্তকং-500/- 

ভয়দাপ্তভর-1000/- 

 

াকৃি চারানমূনর 

যকাযী সকালাগানয। 

প্রান াখা, শজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 
ঐ 

04 
খাদ্য ফান্ধফ কভ যসূসিদত 

িার সফতযণ 

02 (দুই) 

কভ যসদফ 

ফযাদ্দত্র নুমায়ী চারান া কযিঃ 

খাদ্যনস্যয মূল্য যকাযী সকালাগানয 

জভা প্রদান কনয ংপ্তিষ্ট চারাননয 

কপ্ত জভা প্তদনি নফ। 

কর উদজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 

যকাসয সনধ যাসযত মূল্য 

 

াকৃি চারানমূনর 

যকাযী সকালাগানয। 

কর উদজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা। 
ঐ 

05 

টিআয, কাসফখা  

আশ্রয়ণ খাদত খাদ্যস্য 

উদত্তারন শকন্দ্র সযফতযন 

03 (সতন) 

কভ যসদফ 

আদফদন, ফযােত্র  মথামথ 

কর্তযদেয সুাসযত্র এফাং 

খাদ্যদস্যয ভজুদ থাকা াদদে। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়  

  

কর উদজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 

প্রদমাজয নয়। 
ভজুদ াখা, শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা। 
ঐ 

06 
প্তভরাযনদয প্তনকে নি 

চার ক্রয় 

যকায কর্তবক 

প্তনধ বাপ্তযি ভয় 

ংে নীপ্তিভারা সভািানফক প্তনধ বাপ্তযি 

ানয জাভানি প্রদান াসনে চুপ্তি 

ম্পাদন। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা। 

প্রাপ্য ফযাদ্দ নুমায়ী 

প্তনধ বাপ্তযি ানয স-ড বায 

ভাযপি জাভানি। 

ক) ভজুদ াখা, সজরা খাদ্য 

প্তনয়ন্ত্রনকয কাম বারয়, সবারা। 

খ) কর উনজরা খাদ্য প্তনয়ন্ত্রনকয 

কাম বারয়, সবারা। 

গ) স্থানীয় খাদ্য গুদাভ (এরএপ্তড) 

ঐ 

07 
প্রকৃত কৃলকদদয সনকট 

দত ধান ক্রয় 

যকায কর্তযক 

সনধ যাসযত ভয় 

ধাদনয নমুনা, কৃসলকাড য, ব্যাাংক 

একাউন্ট নাম্বায  জাতীয় 

সযিয়দত্রয তযাসয়ত কস। 

শবারা শজরায কর 

এরএসড 
প্রদমাজয নয়। শবারা শজরায কর এরএসড ঐ 

08 
যকাযী খাদ্য 

সযসস্থসতয তথ্য 

01 (এক) 

কভ যসদফ 
সরসখত অনুদযাধত্র। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা। 

প্রসতাতা ২ টাকা নগদ 

প্রদান যসদদয ভাধ্যদভ। 

ভজুদ াখা, শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা। 
ঐ 

09 

ইস/স সফসবন্ন 

াভাসজক সনযাত্তা 

শফিনীয আতাধীন 

কাম যক্রভমূ 

যকায কর্তবক 

প্তনধ বাপ্তযি ভয় 
ফযােত্র  িাসদাত্র। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়  কর উদজরা 

খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, 

শবারা। 

যকায সনধ যাসযত মূল্য  

 

াকৃি চারানমূনর 

যকাযী সকালাগানয। 

ভজুদ াখা, শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়  কর উদজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 

ঐ 

  



10 

সভরাযদদয/ঠিকাদাযদদয 

সফর/ফদকয়া সফর 

সযদাধ 

0৭ (াত) 

কভ যসদফ 

আদফদনত্র, প্রতযয়নত্র, 

সডসডয ভঞ্জুযীত্র, 

সফর। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
শিক 

সাফ াখা, শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
ঐ 

11 
সভরাযদদয/ঠিকাদাযদদয 

জাভানত সফমুসি 

0৭ (াত) 

কভ যসদফ 

আদফদনত্র 

াংসিি স্থানায না-দাফী ত্র 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
ত্র 

সাফ াখা, শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
ঐ 

১২ জ্বারানীয সফর সযদাধ 
0৭ (াত) 

কভ যসদফ 

আদফদন 

সফর বাউিায 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
শিক 

সাফ াখা, শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
ঐ 

13 
কভ যকতযা/কভ যিাযীদদয 

শনন ভঞ্জুযী 

ত্র প্রাসপ্তয 

য  0৭ 

(াত) 

কভ যসদফ 

আদফদন, ছুটিয সাফ, এ.এ.স 

নদ, সআযএর গভদনয ভঞ্জুযীত্র, 

প্রতযাসত শল শফতদনয নদ, বফধ 

উত্তযাসধকায শঘালণা ত্র (াংদমাজনী-

২), িাকুযী সফফযণী াংসিি কভ যকতযায 

ছসফ, নমুনা স্বােয  াদতয াঁি 

আাংগুসরয ছা (াংদমাজনী-৬), না-

দাফী নদত্র (াংদমাজনী-৮), 

অাংগীকায নাভা, মূর িাকুযী ফস 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
ভঞ্জুযীত্র 

প্রান াখা, শজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা 
ঐ 

১৪ 
কভ যকতযা/কভ যিাযীদদয 

সফসবন্ন প্রকায ছুটি ভঞ্জুযী 

ত্র প্রাসপ্তয 

য 0৫ (াঁি) 

কভ যসদফ 

সনয়ন্ত্রণকাযী কভ যকতযায সুাসয 

প্রধান সাফযেণ কভ যকতযায দপ্তয 

দত ছুটিয সাফ াংযুিপূফ যক 

সনধ যাসযত পযদভ আদফদন। 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়  

  

কর উদজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা 

আদদ 
প্রান াখা, শজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা 
ঐ 

১৫ 
কভ যকতযা/কভ যিাযীদদয 

সআযএর ভঞ্জুযী 

ত্র প্রাসপ্তয 

য 07 (াত) 

কভ যসদফ 

সনয়ন্ত্রণকাযী কভ যকতযায সুাসয 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়  

  

কর উদজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা 

আদদ 
প্রান াখা, শজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা 
ঐ 

১৬ 

কভ যকতযা/কভ যিাযীদদয 

াধাযণ বসফষ্য তসফর 

দত অগ্রীভ উদত্তারন 

আদফদন 

প্রাসপ্তয য 0৭ 

(াত) 

কভ যসদফ 

সনধ যাসযত পযদভ আদফদন  

সাফযেণ অসপদয নদ 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
ভঞ্জুযীত্র 

প্রান াখা, শজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা 
ঐ 

১৭ 

উদজরা ম যাদয় 

কীটনাক, সজস ীট, 

ভদয়িায সভটায  

জন মন্ত্র ফযাে 

0৭ (াত) 

কভ যসদফ 

িাসদাত্র/ভজুদ  ব্যফাদযয সাফ 

সফফযণী 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
প্রদমাজয নয় 

শনজাযত াখা, শজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা 
ঐ 

১৮ 
অবযন্তযীণ িরাির সূসি 

জাযী 

0৩ (সতন) 

কভ যসদফ 

১। শপ্রযক  প্রাক শকদন্দ্রয িাসদাত্র 

২। বদসনক  াপ্তাসক ভজুদ সফফযণী 

৩। াংগৃীত সযভাণ খাদ্যদস্যয তথ্য 

৪। বত্রভাসক সফতযদণয তথ্য 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
ত্র 

ভজুদ াখা, শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা 
ঐ 

  



১৯ 

উদজরা ম যাদয় কর 

দাপ্তসযক কাজ তত্ত্বাফধান 

 অসবদমাগ 

সনষ্পসত্তকযণ 

১০ (দ) 

কভ যসদফ 
সরসখত আদফদনত্র 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়, শবারা। 
ত্র 

প্রান াখা, শজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 
ঐ 

২০ 
জাতীয় সদফ মূ 

ারন 

যকাযী 

সনদদ যনা 

শভাতাদফক 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় 
প্রান াখা, শজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 
ঐ 

২১ 

সফসফধ অসবদমাদগয 

সফলদয় তদন্ত  ব্যফস্থা 

গ্রণ 

১০ (দ) 

কভ যসদফ 
সরসখত অসবদমাগ 

শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকয 

কাম যারয়  

  

কর উদজরা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, শবারা। 

প্রদমাজয নয় 
ংপ্তিষ্ট তদন্ত কভ বকিবা কর্তবক গৃীি 

দনে 
ঐ 

 

 

এছাড়া শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রক কর্তযক শজরায় সনদনাি কাম যাফরী ম্পাসদত দয় থাদকঃ 

 

 

 

 

জরুযী প্রদয়াজদনঃ ০৪৯১-৬১৪৪৯ 

ই-শভইরঃ dcf.bhl@dgfood.gov.bd 

 

প্রণয়ন, প্রিায  ফাস্তফায়দনঃ শজরা খাদ্য সনয়ন্ত্রক, শবারা। 

 

* এরএসডমূ সযদ যন  কাম যক্রভ তদাযসককযণ। 

* প্রাকৃসতক দুদম যাগ, দুসব যে  ভাভাযীয ভয় ত্রাণ কাদজ ায়তা প্রদান। 

* শজরা ম যাদয়য কভ যকতযাদদয াদথ  সফবাগীয় কভ যকতযায াদথ ভন্বদয়য দাসয়ত্ব ারন। 

* উদজরা ম যাদয়য প্রাসনক কাদজয তদাযসককযণ। 

* ভন্ত্রণারদয়য কর নীসতভারা ভাঠ ম যাদয় ফাস্তফায়ন। 

* াংসিি যকাসয কাম যক্রদভ ায়ক ভূসভকা গ্রণ। 

 


