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২১ অ হাযণ় ১৪২৯

সবাসবা   সহজ ীকরণসহজীকরণ   আেদশআেদশ

আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কায ম ১.১ অ যায়ী
সবা সহজীকরণ কায ম িহেসেব বিরশাল িবভােগর খা  অিধদ রাধীন কমকতা-কমচারী ও অংশীজনগণেক তােদর
চািহত ত / রকডপ  আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর িবিভ  শাখার
( শাসন/ম দ/িহসাব/মানিনয় ণ/উ য়ন/অিডট) পিরবেত এ কাযালেয় চলিত ২০২২-২৩ অথবছের ন ন ািপত 
ড  (Front Desk) হেত দান করা হেব।

সহজীকরণ ত সবা দােনর লে  নরােদশ না দয়া পয  জনাব মাঃ িরপন সরিনয়াবাত, গাড়ী সহকারী, জলা খা
িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল, সং ি েত আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশালেক িনজ দািয়ে র অিতির
িহেসেব এ কাযালেয়র  ডে  দািয়  পালেনর জ  আেদশ দান করা হেলা। জনাব মাঃ আল-আমীন, কািরগির খা
পিরদশকেক  ডে র কাজ সািবক মিনটিরং করার জ  বলা হেলা। 

শাখা ধান, শাসন/ম দ/িহসাব/মানিনয় ণ/উ য়ন/অিডট শাখা, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশালেক -
শাখার কাশেযা  ত  ও রকডপে র এক  মা ার ফাইল ( িচপ সহ) ত কের আগামী ০৭ (সাত) িদেনর মে  এ
কাযালেয়র  ডে  সরবরাহ করার জ  িনেদশ দয়া হেলা এবং দনি ন জারী ত িচ প , িতেবদন, আেদেশর
অ িলিপ ( য সকল ে  গাপনীয়তা র ার েয়াজন নই) উ  মা ার ফাইেল সংর েণর িনিম   ডে  রেণর
জ  বলা হেলা। 

এমতাব ায়, বিরশাল িবভােগর খা  অিধদ রাধীন কমকতা-কমচারী ও অংশীজনগণেক তােদর েয়াজনীয়
ত / রকডপ  আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর িবিভ  শাখার
( শাসন/ম দ/িহসাব/মানিনয় ণ/উ য়ন/অিডট) পিরবেত এ কাযালেয় চলিত ২০২২-২৩ অথবছের ন ন ািপত 
ডে  (Front Desk) অ স ান ও সখান থেক হণ করার জ  অ রাধ করা হেলা। 

সহজ ীকরণ তসহজীকরণ ত   সবারসবার   েসসেসস   াপাপ
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তত   ওও  রকড পরকড প   দ ানদ ান //সরবরাহসরবরাহ   সং াসং া   সবাসবা  দ ােনরদ ােনর  বত মানবত মান
প িতপ িত

তত   ওও  রকড পরকড প   দ ানদ ান //সরবরাহসরবরাহ   সং াসং া   সবাসবা
দ ােনরদ ােনর  সহজীকরণ তসহজীকরণ ত   প িতপ িত

সবাসবা  হীত াহীত া তত // রকড পরকড প   অ স ানঅ স ান   ওও
দ ানদ ান // হণহণ   কক

মম সবাসবা  হীত াহীত া তত // রকড পরকড প
অ স ানঅ স ান   ওও

দ ানদ ান // হণহণ   কক

মম

বিরশাল
িবভােগ

কমরত খা
অিধদ রাধীন

কমকতা-
কমচারী

ও
অংশীজনগণ

শাসন শাখা (ক  নং- ২০২) সবা হীতাগণ
েত ক শাখা/কে
ের ের তােদর

েয়াজনীয় ত  ও
রকডপ

অ স ান/ হণ
করেতন।

বিরশাল
িবভােগ

কমরত খা
অিধদ রাধীন

কমকতা-
কমচারী ও

অংশীজনগণ

  ডড
(আ িলক খা

িনয় ক, বিরশাল
এর অিফস ভবেনর
িনচ তলায় েবশ

গেটর স ুেখ)

সবা হীতাগণ
তােদর েয়াজনীয়
ত  / রকডপ

মা  
ডে  অ স ান
ও সখান থেক

হণ করেবন।

ম দ শাখা (ক  নং- ২০৫)
নজারত শাখা ( ক  নং- ১০১)
িহসাব শাখা (ক  নং- ১০২)
উ য়ন শাখা (ক  নং- ১০৪)

মানিনয় ণ শাখা (ক  নং ১০৬)
অিডট শাখা (ক  নং- ১০৭)

৬-১২-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক
ফান: 02478862673

ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.০৫.১৬৩.১৬.৩২৭৭/১(১৯) তািরখ: ২১ অ হাযণ় ১৪২৯
০৬ িডেস র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৪) জলা খা  িনয় ক, বিরশাল/ঝালকা /িপেরাজ র/ ভালা/প য়াখালী/বর না।
৫) ব াপক, বিরশাল িসএসিড, বিরশাল
৬) উপেজলা খা  িনয় ক (বিরশাল িবভােগর সকল), ...................
৭) ভার া  কমকতা (বিরশাল িবভােগর সকল এলএসিড), .......................
৮) উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (অিতির  দািয় ), আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
৯) সংর ণ ও চলাচল কমকতা, ঝালকা  ড-১ এলএসিড, ঝালকা
১০) আ িলক র ণােব ণ কমকতা, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল

২



১১) শাখা ধান, শাসন/ম দ/িহসাব/ নজারত/অিডট/মানিনয় ণ শাখা, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
১২) জনাব মাঃ আল-আিমন, কািরগির খা  পিরদশক, বিরশাল িসএসিড, সং ি েত আ িলক খা  িনয় েকর
কাযালয়, বিরশাল- আেদশ পালনােথ
১৩) জনাব িরপন সরিনয়াবাত, গাড়ী সহকারী , জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল, সং ি েত আ িলক খা
িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল- আেদশ পালনােথ
১৪) জনাব .............................................., িমলার/িডলার/ কাদার , ..................................

৬-১২-২০২২
মা: জাহা ীর আলম

আ িলক খা  িনয় ক
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