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পিরপপিরপ
িবষয:় সাইেলা/িসএসিড/এলএসিডেত খা শ  ন না সং হ বক ণগতমান পযেব েণ বহার করা বাংগার

িসিফেকশন সং া ।

         উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, খা  অিধদ েরর সাইেলা/িসএসিড/এলএসিডেত খা শে র ণগত
মান পরী া/পযেব েণর জ  যথাযথ বাংগা ারা ন না সং হ অতীব ণ। মাঠ পযােয় ব ত বাংগাস হ িবিভ
ধরেনর এবং ণ হওয়ায় ন না সং হকােল খা শ  দােমর মেঝেত পেড় অেনক খা শে র অপচয় হয় এবং
ব া িত  হওয়ার আশংকা থােক। িবষয়  ক পে র ি েগাচর হওয়ায় ২০১৮ সােল মহাপিরচালক, খা  অিধদ র,
ঢাকার িনেদশ েম সম  বাংলােদেশ খা  অিধদ েরর মাঠপযােয় সাইেলা/িসএসিড/এলএসিডেত খা শ  ন না
সং হ বক ণগতমান পরী া/পযেব েণর জ  িনিদ  বাংগা-র িসিফেকশন ণয়ন বক িসিফেকশেনর
িববরণসহ ০১ (এক)  কের ন নান না   ব াংগাব াংগা  সকল িবভােগ সরবরাহ করা হেয়েছ। িক  স িত মাননীয় ম ী ও সিচব
মেহাদয় ময়মনিসংহ ও া ণবািড়য়া জলার িসএসিড/ এলএসিড পিরদশনকােল খা  অিধদ র ক ক িনেদিশতিনেদিশত
বাংগাব াংগা --রর   বহ ারবহ ার   নানা   কেরকের  িবিভ  ধরেনর ণ বাংগার বহার দখেত পান। এেত ারা অসে াষ কাশ কেরন

এবং মাঠ পযােয়র সকল াপনায় খা  অিধদ েরর িনধািরত িসিফেকশেনর বাংগা বহার িনি ত করার পরামশ
দান কেরন।

        এমতাব ায়, খা শে র ণগত মান পরী া/পযেব েণ স তা আনয়েনর লে  ও খা শে র অপচয় রাধকে
খা  অিধদ র ক ক িনেদিশত িসিফেকশন অ যায়ী বাংগার বহার িনি ত করার জ  সংি  সকলেক িনেদশ

দান করা হেলা। খা  অিধদ র িনেদিশত বাংগার বহার না কের িসিফেকশন বিহ ত বাংগা বহার করেল
সংি েদর িব ে  শাসিনক ব া হণ করেত হেব। 

ব াংগারবাংগার   িস িফ েকশনিসিফ েকশন   িন পিন প

: : নংনং িববরণিববরণ
১ মাট দঘ , উপাদান ৪৫ সি িমটার, ইনেলস ি ল পাইপ
২ ল পাইেপর ডায়ািমটার এবং িথকেনস ১২ িমিলিমটার, ১.২ থেক ১.৪ িমিলিমটার 
৩ স ণ বাংগার ওজন ১৫০ থেক ১৮০ াম
৪ হাতল অংেশর দঘ  এবং এর ডায়ািমটার ১১ সি িমটার, ১৩ থেক ১৩.৫ িমিলিমটার
৫ চঁাল কিনক াল অংশ ৯ সি িমটার
৬ ম বত  াজওয়ালা পাইপ ও ােজর চওড়া ২৫ সি িমটার, ৮ িমিলিমটার
৭ শষ া হাতেলর িদেকর া  ব  থাকেব, অ  া  হেব 

চঁাল

১



<--৯ স:িম--> <--------------------২৫ স:িম--------------------> <------১১ স:িম------>

১-৭-২০২১
শখ িজবর রহমান

মহাপিরচালক ( ড-১)
িবতরণ: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা - মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ িবভাগ। (সংি  সকলেক
পে র মা েম অবিহত বক িনেদিশত বাঙা বহার শতভাগ িনি তকরেণর জ )
৫) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ িবভাগ। (সংি  সকলেক
পে র মা েম অবিহত বক িনেদিশত বাঙা বহার শতভাগ িনি তকরেণর জ )

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয় 

বিরশাল িবভাগ 
াব রাড, বিরশাল

www.food.barisaldiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.৩২.০৬৮.১৮.১৫১৬ তািরখ: 
০১ লাই ২০২১

১৭ আষাঢ ়১৪২৮

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

২-৭-২০২১

জলা খা  িনয় ক, 
বিরশাল/ঝালকা /িপেরাজ র/ ভালা/প য়াখালী/বর না এবং 

ব াপক, বিরশাল িসএসিড, বিরশাল।

মা: জাহা ীর আলম
আ িলক খা  িনয় ক

ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.৩২.০৬৮.১৮.১৫১৬/১ তািরখ: ১৭ আষাঢ ়১৪২৮

০১ লাই ২০২১২



০১ লাই ২০২১সদয় অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা
২) সহকারী রসায়নিবদ, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
৩) াবেরটরী টকিনিশয়ান, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল

২-৭-২০২১
মা: জাহা ীর আলম 

আ িলক খা  িনয় ক

৩


