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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.৩২.১৬৬.১৭.২৫৫৮ তািরখ: 
২৫ সে র ২০২২

১০ আি ন ১৪২৯

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমপিরক নাকমপিরক না ,  ,  ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  ব া ব ায়নকরণবা বায়নকরণ ।।
: আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর নিতকতা কিম র ২০/০৯/২০২২ ি . তািরেখর সভার িস া ।

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, াচার চচা ও ন িত িতেরােধর মা েম রা  ও সমােজ শাসন
িত া করার লে  মি পিরষদ িবভাগ হেত জারী ত সবেশষ িনেদশনা মাতােবক বিরশাল িবভােগর জলা খা

িনয় েকর কাযালয়স হ ক ক িবগত বছেরর ধারাবািহকতায় ২০২২-২০২৩ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল
কমপিরক না APA, ২০২২-২৩ এর সােথ অ  দ ের রণ করা হেয়েছ। উ  কমপিরক না -  দ েরর ওেয়ব
পাটােল আপেলাড করার িনেদশনা থাকেলও িপেরাজ র িতত কান জলার ওেয়ব পাটােলর ‘‘ াচার সং া  সবা
বাে ’’ তা অ াবিধ আপেলাড করা হয়িন। তাছাড়া য ল  িনেয় াচার কৗশলী কম-পিরক না ণয়ন ও রণ করা
হেয়েছ তা রেণ াচার কৗশল কমপিরক নার িত  কায ম কায়াটারিভি ক বা বায়ন বক মাণকসহ িতেবদন

রণ এবং িরত িতেবদন -  দ েরর ওেয়ব পাটােল আপেলােডর আব কতা রেয়েছ।  

এমতাব ায়, -  কাযালেয়র ২০২২-২০২৩ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না (মি পিরষদ িবভােগর
িনেদশনা ও িনধািরত ছক মাতােবক ত ত) আগামী ০৩ িদেনর মে  -  দ েরর ওেয়ব পাটােলর ‘‘ াচার
সং া  সবা বাে ’’ আপেলাডসহ  কমপিরক নার ১ম কায়াটােরর িনধািরত ল মা া মাতােবক িত  কায ম
 বা বায়ন বক মাণকসহ িতেবদন আগামী ১০/১০/২০২২ ি . তািরেখর মে  অ  কাযালেয় রণ বক
তাৎ িণকভােব িনজ িনজ দ েরর ওেয়ব পাটােল আপেলাড িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

২৫-৯-২০২২

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

মা: জাহা ীর আলম
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: 02478862673
ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.৩২.১৬৬.১৭.২৫৫৮/১(৩) তািরখ: ১০ আি ন ১৪২৯
২৫ সে র ২০২২

অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
২) জনাব কিরমা লতানা, উপ-খা  পিরদশক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল- জলা খা
িনয় েকর কাযালয়স েহর সােথ যাগােযাগ বক াচার কৗশল কমপিরক না, ২০২২-২৩ এর ১ম
কায়াটােরর বা বায়ন অ গিত িতেবদন সং হ বক িফড াক দােনর ব া হেণর জ  বলা হেলা

. ১



৩) জনাব অিনেমষ হালদার, সহকারী উপ-খা  পিরদশক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল

২৫-৯-২০২২
মা: জাহা ীর আলম 

আ িলক খা  িনয় ক
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