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শিবা প্রোদনর প্রসতশ্রুসত 

(Citizen Charter) 

 

স েনঃ শ ালা শজলার জনগদণর জন্য সন যরদর্াগ্য খাদ্যসনরাপত্তা ব্যবস্থা সনসিত করা। 
 

সিেনঃ িরকাসর খাদ্য ব্যবস্থাপনার িাধ্যদি িবার জন্য সনরাপে, পর্ যাপ্ত ও পুসিকর খাদ্য িরবরাহ সনসিত করা। 

 

ক্রঃ 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদাননর 

েনব বাচ্চ েময় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আনবদন ফরম প্রাপ্তির স্থান 

সেবামূল্য এবং পপ্তরন াধ 

পদ্ধপ্তি (যপ্তদ থানক) 

 াখার নামেহ দাপ্তয়ত্বপ্রাি 

কম বকিবার পদপ্তব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপনজলা সকাড, অপ্তফপ্তেয়াল 

সেপ্তলনফান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্বিন কম বকিবার পদপ্তব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপনজলা সকাডেহ অপ্তফপ্তেয়াল 

সেপ্তলনফান ও ই-সমইল 

01 

ওএমএে ও 

সফয়ারপ্রাইে খানি 

খাদ্য স্য প্তবক্রয় 

01 (এক) 

কম বপ্তদবে 

বরাদ্দপত্র অনুযায়ী চালান পা  করিঃ 

খাদ্য নস্যর মূল্য েরকারী সকাষাগানর 

জমা প্রদান কনর েংপ্তিষ্ট চালাননর 

কপ্তপ জমা প্তদনি হনব। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়  

ও  

িকল উপদজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 

েরকার প্তনধ বাপ্তরি মূনল্য 

বরাদ্দকৃি খাদ্য নস্যর 

মূল্য 

 

পা কৃি চালানমূনল 

েরকারী সকাষাগানর 

মজুদ  াখা, সজলা খাদ্য প্তনয়ন্ত্রনকর 

কায বালয়, স ালা 

সফানঃ ০৪৯১-৬২৯০৪ 

ও 

েকল উপনজলা খাদ্য প্তনয়ন্ত্রনকর 

কায বালয়, স ালা। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রক 

শ ালা। 

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

শ ানঃ 0491-61449 

02 
ফুড সেইন লাইনেন্স 

প্রদান ও নবায়ন 

07 (োি) 

কম বপ্তদবে 

1। আনবদনপত্র 

2। সেড লাইনেনন্সর কপ্তপ 

3। জািীয় পপ্তরচয়পনত্রর েিযাপ্তয়ি 

কপ্তপ 

4। পােনপাে ব আকানরর েিযাপ্তয়ি ছপ্তব 

২ কপ্তপ ও অন্যান্য েংপ্তিষ্ট কাগজপত্র। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়  

ও  

িকল উপদজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 

নতুন  লাইদিন্স গ্রহণঃ  

আমদানীকারক- 

1০০০০/- 

পাইকারী-5000/- 

খুচরা-1000/- 

নবায়নঃ 

আমদানীকারক-5000/- 

পাইকারী-2500/- 

খুচরা-500/- 

 

পা কৃি চালানমূনল 

েরকারী সকাষাগানর 

প্র ােন  াখা, সজলা খাদ্য 

প্তনয়ন্ত্রনকর কায বালয়, স ালা 

সফানঃ ০৪৯১-৬২৯০৪ 

ও 

েকল উপনজলা খাদ্য প্তনয়ন্ত্রনকর 

কায বালয়, স ালা। 
ঐ 



03 
প্তমপ্তলং লাইনেন্স প্রদান 

ও নবায়ন 

14 (নচৌদ্দ) 

কম বপ্তদবে 

১। আনবদনপত্র 

2। সেড লাইনেনন্সর কপ্তপ 

৩। পপ্তরন াপ্তধি প্তবদ্যযৎ প্তবনলর কপ্তপ 

4। আপ্তথ বক স্বচ্ছলিা েনদ 

5। জািীয় পপ্তরচয়পনত্রর েিযাপ্তয়ি 

কপ্তপ 

6। পপ্তরনব  অপ্তধদির কর্তবক প্রদত্ত 

েনদ 

7। পােনপাে ব আকানরর েিযাপ্তয়ি ছপ্তব 

২ কপ্তপ ও অন্যান্য েংপ্তিষ্ট কাগজপত্র। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়  

ও  

িকল উপদজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 

নতুন  লাইদিন্স গ্রহণঃ  

অনো-2000/- 

সমজর-2000/- 

হাপ্তকং-1000/- 

ময়দাপ্তমল-2000/- 

নবায়নঃ 

অনো-1000/- 

সমজর-1000/- 

হাপ্তকং-500/- 

ময়দাপ্তমল-1000/- 

 

পা কৃি চালানমূনল 

েরকারী সকাষাগানর। 

প্রোিন োখা, শজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 
ঐ 

04 
খাদ্য বান্ধব কি যসূসিদত 

িাল সবতরণ 

02 (দুই) 

কি যসেবি 

বরাদ্দপত্র অনুযায়ী চালান পা  করিঃ 

খাদ্য নস্যর মূল্য েরকারী সকাষাগানর 

জমা প্রদান কনর েংপ্তিষ্ট চালাননর 

কপ্তপ জমা প্তদনি হনব। 

িকল উপদজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 

িরকাসর সনধ যাসরত মূল্য 

 

পা কৃি চালানমূনল 

েরকারী সকাষাগানর। 

িকল উপদজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা। 
ঐ 

05 

টিআর, কাসবখা ও 

আশ্রয়ণ খাদত খাদ্যেস্য 

উদত্তালন শকন্দ্র পসরবতযন 

03 (সতন) 

কি যসেবি 

আদবেন, বরােপত্র ও র্থার্থ 

কর্তযপদের সুপাসরেপত্র এবাং 

খাদ্যেদস্যর িজুে থাকা িাদপদে। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়  

ও  

িকল উপদজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 

প্রদর্াজয নয়। 
িজুে োখা, শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা। 
ঐ 

06 
প্তমলারনদর প্তনকে হনি 

চাল ক্রয় 

েরকার কর্তবক 

প্তনধ বাপ্তরি েময় 

েংেহ নীপ্তিমালা সমািানবক প্তনধ বাপ্তরি 

হানর জামানি প্রদান োনপনে চুপ্তি 

েম্পাদন। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা। 

প্রাপ্য বরাদ্দ অনুযায়ী 

প্তনধ বাপ্তরি হানর সপ-অড বার 

মারফি জামানি। 

ক) মজুদ  াখা, সজলা খাদ্য 

প্তনয়ন্ত্রনকর কায বালয়, স ালা। 

খ) েকল উপনজলা খাদ্য প্তনয়ন্ত্রনকর 

কায বালয়, স ালা। 

গ) স্থানীয় খাদ্য গুদাম (এলএেপ্তড) 

ঐ 

07 
প্রকৃত কৃষকদের সনকট 

হদত ধান ক্রয় 

িরকার কর্তযক 

সনধ যাসরত িিয় 

ধাদনর নমুনা, কৃসষকার্ য, ব্যাাংক 

একাউন্ট নাম্বার ও জাতীয় 

পসরিয়পদত্রর িতযাসয়ত কসপ। 

শ ালা শজলার িকল 

এলএিসর্ 
প্রদর্াজয নয়। শ ালা শজলার িকল এলএিসর্ ঐ 

08 
িরকারী খাদ্য 

পসরসস্থসতর তথ্য 

01 (এক) 

কি যসেবি 
সলসখত অনুদরাধপত্র। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা। 

প্রসতপাতা ২ টাকা নগে 

প্রোন রসেদের িাধ্যদি। 

িজুে োখা, শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা। 
ঐ 

09 

ইসপ/ওসপিহ সবস ন্ন 

িািাসজক সনরাপত্তা 

শবিনীর আওতাধীন 

কার্ যক্রিিমূহ 

েরকার কর্তবক 

প্তনধ বাপ্তরি েময় 
বরােপত্র ও িাসহোপত্র। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয় ও িকল উপদজলা 

খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, 

শ ালা। 

িরকার সনধ যাসরত মূল্য  

 

পা কৃি চালানমূনল 

েরকারী সকাষাগানর। 

িজুে োখা, শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয় ও িকল উপদজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 

ঐ 

  



10 

সিলারদের/ঠিকাোরদের 

সবল/বদকয়া সবল 

পসরদোধ 

0৭ (িাত) 

কি যসেবি 

আদবেনপত্র, প্রতযয়নপত্র, 

সর্সর্ওর িঞ্জুরীপত্র, 

সবল। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
শিক 

সহিাব োখা, শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
ঐ 

11 
সিলারদের/ঠিকাোরদের 

জািানত সবমুসি 

0৭ (িাত) 

কি যসেবি 

আদবেনপত্র 

িাংসিি স্থাপনার না-োবী পত্র 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
পত্র 

সহিাব োখা, শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
ঐ 

১২ জ্বালানীর সবল পসরদোধ 
0৭ (িাত) 

কি যসেবি 

আদবেন 

সবল  াউিার 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
শিক 

সহিাব োখা, শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
ঐ 

13 
কি যকতযা/কি যিারীদের 

শপনেন িঞ্জুরী 

পত্র প্রাসপ্তর 

পর  0৭ 

(িাত) 

কি যসেবি 

আদবেন, ছুটির সহিাব, এি.এি.সি 

িনে, সপআরএল গিদনর িঞ্জুরীপত্র, 

প্রতযাসেত শেষ শবতদনর িনে, ববধ 

উত্তরাসধকার শ াষণা পত্র (িাংদর্াজনী-

২), িাকুরী সববরণী িাংসিি কি যকতযার 

ছসব, নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁি 

আাংগুসলর ছাপ (িাংদর্াজনী-৬), না-

োবী িনেপত্র (িাংদর্াজনী-৮), 

অাংগীকার নািা, মূল িাকুরী বসহ 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
িঞ্জুরীপত্র 

প্রোিন োখা, শজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা 
ঐ 

১৪ 
কি যকতযা/কি যিারীদের 

সবস ন্ন প্রকার ছুটি িঞ্জুরী 

পত্র প্রাসপ্তর 

পর 0৫ (পাঁি) 

কি যসেবি 

সনয়ন্ত্রণকারী কি যকতযার সুপাসরেিহ 

প্রধান সহিাবরেণ কি যকতযার েপ্তর 

হদত ছুটির সহিাব িাংযুিপূব যক 

সনধ যাসরত  রদি আদবেন। 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়  

ও  

িকল উপদজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা 

আদেে 
প্রোিন োখা, শজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা 
ঐ 

১৫ 
কি যকতযা/কি যিারীদের 

সপআরএল িঞ্জুরী 

পত্র প্রাসপ্তর 

পর 07 (িাত) 

কি যসেবি 

সনয়ন্ত্রণকারী কি যকতযার সুপাসরে 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়  

ও  

িকল উপদজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা 

আদেে 
প্রোিন োখা, শজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা 
ঐ 

১৬ 

কি যকতযা/কি যিারীদের 

িাধারণ  সবষ্য তহসবল 

হদত অগ্রীি উদত্তালন 

আদবেন 

প্রাসপ্তর পর 0৭ 

(িাত) 

কি যসেবি 

সনধ যাসরত  রদি আদবেন  

সহিাবরেণ অস দির িনে 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
িঞ্জুরীপত্র 

প্রোিন োখা, শজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা 
ঐ 

১৭ 

উপদজলা পর্ যাদয় 

কীটনােক, সজসপ েীট, 

িদয়িার সিটার ও 

ওজন র্ন্ত্র বরাে 

0৭ (িাত) 

কি যসেবি 

িাসহোপত্র/িজুে ও ব্যবহাদরর সহিাব 

সববরণী 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
প্রদর্াজয নয় 

শনজারত োখা, শজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা 
ঐ 

১৮ 
অ যন্তরীণ িলািল সূসি 

জারী 

0৩ (সতন) 

কি যসেবি 

১। শপ্ররক ও প্রাপক শকদন্দ্রর িাসহোপত্র 

২। বেসনক ও িাপ্তাসহক িজুে সববরণী 

৩। িাংগৃহীত পসরিাণ খাদ্যেদস্যর তথ্য 

৪। বত্রিাসিক সবতরদণর তথ্য 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
পত্র 

িজুে োখা, শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা 
ঐ 

  



১৯ 

উপদজলা পর্ যাদয় িকল 

োপ্তসরক কাজ তত্ত্বাবধান 

ও অস দর্াগ 

সনষ্পসত্তকরণ 

১০ (েে) 

কি যসেবি 
সলসখত আদবেনপত্র 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়, শ ালা। 
পত্র 

প্রোিন োখা, শজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 
ঐ 

২০ 
জাতীয় সেবি িমূহ 

পালন 

িরকারী 

সনদে যেনা 

শিাতাদবক 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় 
প্রোিন োখা, শজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 
ঐ 

২১ 

সবসবধ অস দর্াদগর 

সবষদয় তেন্ত ও ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

১০ (েে) 

কি যসেবি 
সলসখত অস দর্াগ 

শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রদকর 

কার্ যালয়  

ও  

িকল উপদজলা খাদ্য 

সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয়, শ ালা। 

প্রদর্াজয নয় 
েংপ্তিষ্ট তেন্ত কম বকিবা কর্তবক গৃহীি 

পদনেপ 
ঐ 

 

 

এছাড়াও শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রক কর্তযক শজলায় সনদনাি কার্ যাবলী িম্পাসেত হদয় থাদকঃ 

 

 

 

 

জরুরী প্রদয়াজদনঃ ০৪৯১-৬১৪৪৯ 

ই-শিইলঃ dcf.bhl@dgfood.gov.bd 

 

প্রণয়ন, প্রিার ও বাস্তবায়দনঃ শজলা খাদ্য সনয়ন্ত্রক, শ ালা। 

 

* এলএিসর্িমূহ পসরেে যন ও কার্ যক্রি তোরসককরণ। 

* প্রাকৃসতক দুদর্ যাগ, দুস যে ও িহািারীর িিয় ত্রাণ কাদজ িহায়তা প্রোন। 

* শজলা পর্ যাদয়র কি যকতযাদের িাদথ ও সব াগীয় কি যকতযার িাদথ িিন্বদয়র োসয়ত্ব পালন। 

* উপদজলা পর্ যাদয়র প্রোিসনক কাদজর তোরসককরণ। 

* িন্ত্রণালদয়র িকল নীসতিালা িাঠ পর্ যাদয় বাস্তবায়ন। 

* িাংসিি িরকাসর কার্ যক্রদি িহায়ক ভূসিকা গ্রহণ। 

 


