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সসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (Citizen Charter)  

 

১. চিশন ও চিশন 

  চিশন: সবার জন্য পর্ যাপ্ত,  চনরাপে ও পুচিকর খাদ্য  

  চিশন: সিচিত নীচত-দকৌশল ও সরকাচর খাদ্য ব্যবস্থাপনার িাধ্যদি সবার জন্য চনরাপে, পর্ যাপ্ত ও পুচিকর খাদ্য সরবরাহ চনচিত করা।   
 

২.  প্রততশ্রুত সসবাসমুহ  

 

২.১  নাগতরক সসবা: প্রদর্াজয নদহ। 

 

২.২ প্রাততষ্ঠাতনক সসবাাঃ  

ক্র: 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান সসবার মূল্য 

এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা  

(নাম, পেতব, স ান ও ই-দমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. ময়োকল তাতলকাভুতি 

অনুদমােন  
প্রস্তাবমত যথাযথ 

কর্তমপসের অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম  

১.তনধ মাতরত  রদম আদবেন  
২. খাদ্য অতধেিদর তনধ মাতরত কতমটির প্রততদবেন 
৩. সেড লাইদসন্স, ফুড সেইন লাইদসন্স, তবএসটিআই 

সনে 
৪. মহাপতরচালদকর সুস্পষ্ট প্রস্তাব 
প্রাতি স্থান :  
সেড লাইদসন্সাঃ তসটি কদপাদরশন/পপৌরসিা 

ফুড সেইন লাইদসন্সাঃ সজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক অত স  
তবএসটিআই সনোঃ তবএসটিআই কর্তমপে  

 

তাতলকাভুতি 

ত  ৫,০০০/- 

টাকা; 

নবায়ন ত  

২,০০০/- টাকা 

০৫(পাঁচ)   
কম মতেবস  

 
 

 

  

হুদর জান্নাত 

উপসতচব (সরবরাহ-১) 

স ানাঃ +৮৮০২৯৫১৪৬১৬, 
সমাবাইলাঃ০১৭৫৪৬০১৯৮৩ 

ইদমইলাঃdssupply1@mofood

.gov.bd    
 

http://www.mofood.gov.bd/
http://www.mofood.gov.bd/
mailto:dssupply1@mofood.gov.bd
mailto:dssupply1@mofood.gov.bd


ক্র: 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান সসবার মূল্য 

এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা  

(নাম, পেতব, স ান ও ই-দমইল) 

২. খাদ্য গুোদমর তনরাপত্তা 

তবধাদনর জন্য আনসার 

তনদয়াদগর অনুদমােন 

প্রস্তাবমত যথাযথ 

কতমপসের অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম  

১. প্রতযাশী েিদরর প্রস্তাব;   

২. KPI তহদসদব অন্তর্ভ মতির কতপ/তনরাপত্তার গুরুত্ব        
সম্পতকমত তথ্য  

৩.তনরাপত্তার গুরুত্ব সম্পতকমত ব্যাখ্যা 
৪. বাদজট সাংস্থাদনর কতপ;  

৫. তনরাপত্তা তবধানকারী সাংস্থার মতামত;  
৬. তনরাপত্তা তবধাদন সহায়তাকারী কর্তমপদের সম্মতত ও 

বাৎসতরক সম্ভাব্য ব্যয় তহসাব  
৬.  মহাপতরচালদকর সুস্পষ্ট প্রস্তাব। 

তবনামুদল্য ০৫ (পাঁচ) 

কম মতেবস  

 
 

 
 
 

হুদর জান্নাত 

উপসতচব (সরবরাহ-১) 

স ানাঃ +৮৮০২৯৫১৪৬১৬, 
সমাবাইলাঃ০১৭৫৪৬০১৯৮৩ 

ইদমইলাঃdssupply1@mofood.gov.bd    

 
 

৩. সরল ঠিকাোদরর 

সময়াদোত্তীণ ম পাওনা 

পতরদশাধ/সমন্বয়  

প্রস্তাবমত যথাযথ 

কর্তমপসের অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম   

১. সময়াদোত্তীণ ম তবল খাদ্য অতধেিদর োতখল 
২. তবল পতরো-তনরীো সাংক্রান্ত কতমটির প্রততদবেন 

৩. সময়াদোত্তীণ ম তবল ও সাংতিষ্ট কাগজপত্রসহ 

মহাপতরচালদকর সুস্পষ্ট প্রস্তাব 

তবনামুদল্য  ০৭ (সাত) 

কম মতেবস  

৪.  

ক্রয় প্রস্তাব অনুদমােন 

(বস্তা, কীটনাশক, ডাদনজ, 

আদ্রতা ও ওজনমাপক 

যন্ত্র, সাইদলার যন্ত্রাাংশ 

ইতযাতে) মন্ত্রণালদয়র 

আতথ মক েমতার 

আওতাধীনদেদত্র 
 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম পদত্রর 

মাধ্যদম 

১) েরপত্র তবজ্ঞতির কতপ 

২) প্রকাতশত পতত্রকার কাটিাং 

৩) সটন্ডার সখালা কতমটির প্রততদবেন 

৪) সটন্ডার ডকুদমন্টস 

৫) মূল্যায়ন কতমটির সুপাতরশ 

৬) বাজার ের যাচাই কতমটির প্রততদবেন 

৭) সাংেহ সত্তা প্রধাদনর প্রস্তাব 

৮) প্রতযয়ন পত্র/তনরদপেতার স াষনাপত্র 

তবনামুদল্য ৭ (সাত) 

কম ম তেবস 

 
হুদর জান্নাত 

উপসতচব (সরবরাহ-১) 

স ানাঃ +৮৮০২৯৫১৪৬১৬, 
সমাবাইলাঃ০১৭৫৪৬০১৯৮৩ 

ইদমইলাঃdssupply1@mofood.gov.bd    

 

৫.  

ক্রয় প্রস্তাব অনুদমােন 

(বস্তা, কীটনাশক, ডাদনজ, 

আদ্রতা ও ওজনমাপক 

যন্ত্র, সাইদলার যন্ত্রাাংশ 

ইতযাতে) মন্ত্রণালদয়র 

আতথ মক েমতার বতহ মর্ভত 

সেদত্র 

মন্ত্রণালদয়র আতথ মক 

েমতার আওতাধীনদেদত্র 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম পদত্রর 

মাধ্যদম 

১) েরপত্র তবজ্ঞতির কতপ 

২) প্রকাতশত পতত্রকার কাটিাং 

৩) সটন্ডার সখালা কতমটির প্রততদবেন 

৪) সটন্ডার ডকুদমন্টস 

৫) মূল্যায়ন কতমটির সুপাতরশ 

৬) বাজার ের যাচাই কতমটির প্রততদবেন 

৭) সাংেহ সত্তা প্রধাদনর প্রস্তাব 

৮) প্রতযয়ন পত্র/তনরদপেতার স াষনাপত্র 

তবনামুদল্য ১০ (েশ) 

কম ম তেবস 
 

হুদর জান্নাত 

উপসতচব (সরবরাহ-১) 

স ানাঃ +৮৮০২৯৫১৪৬১৬, 
সমাবাইলাঃ০১৭৫৪৬০১৯৮৩ 

ইদমইলাঃdssupply1@mofood.gov.bd    

 

mailto:dssupply1@mofood.gov.bd
mailto:dssupply1@mofood.gov.bd
mailto:dssupply1@mofood.gov.bd


ক্র: 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান সসবার মূল্য 

এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা  

(নাম, পেতব, স ান ও ই-দমইল) 

৬. গুোম ভাড়া সেয়ার 

প্রশাসতনক অনুদমােন 

প্রস্তাবমত যথাযথ 

কর্তমপসের অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১) তবতভন্ন োতা সাংস্থা/প্রততষ্ঠাদনর আদবেন 

২) সজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রদকর সুপাতরশ 

৩) খাদ্য অতধেিদরর সুপাতরশ 

৪) ভাড়ার সময়াে কাল 

৫) চুতিপদত্রর কতপ  

তবনামুদল্য ৭ কম ম 

তেবস 

 
হুদর জান্নাত 

উপসতচব (সরবরাহ-১) 

স ানাঃ +৮৮০২৯৫১৪৬১৬, 
সমাবাইলাঃ০১৭৫৪৬০১৯৮৩ 

ইদমইলাঃdssupply1@mofood.gov.bd  ৭. খাদ্য অতধেিদরর পুরাতন 

গুোম, সসড ও োলান সকাঠা 

প্রভৃতত অদকদজা স াষণা ও 

তনষ্পতত্তকরণ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাদবর প্রশাসতনক ও 

আতথ মক অনুদমােন।  

প্রস্তাবমত যথাযথ 

কর্তমপসের অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১) সজলা জরাজীণ ম ও পতরতযাি স্থাপনা তনষ্পতত্ত 

কতমটির প্রাক্কতলত ের সাংক্রান্ত প্রততদবেন ও তবতক্রর 

সুপাতরশ 

(২) পতত্রকায় প্রকাতশত তবজ্ঞতির কতপ 

(৩) েরপত্র মূল্যায়ন কতমটির সুপাতরশ 

(৪) সজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক/ আঞ্চতলক খাদ্য তনয়ন্ত্রদকর 

সুপাতরশ 

(৫) খাদ্য অতধেিদরর মতামতসহ সুপাতরশ 

তবনামুদল্য ৭ কম ম 

তেবস 

৮. আন্তজমাততক েরপদত্রর 

মাধ্যদম চাল/গম ক্রদয়র 

প্রশাসতনক ও আতথ মক 

অনুদমােন (মন্ত্রণালদয়র 

আতথ মক েমতাধীন সেদত্র) 

মন্ত্রণালদয়র আতথ মক 

েমতার আওতাধীনদেদত্র 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম পদত্রর 

মাধ্যদম 

১. সটন্ডার তবজ্ঞতির কতপ 

২. পতত্রকার কাটিাং. 

৩. সটন্ডার ডকুদমন্ট 

৪. TOC কতমটির তথ্যাতে 

৫.  েরপত্র তবদিষণ ছক। 

৬. TEC এর সুপাতরশ 

৭. সযৌতিকতাসহ  মহাপতরচালদকর সুস্পষ্ট প্রস্তাব।    

তবনামুদল্য ৭ (সাত) 

কম মতেবস 
 

মুহাম্মে মাহবুবুর রহমান 
তসাঃ সহাঃ সতচব   

(ববদেতশক সাংেহ)) 
স ানাঃ ৯৫৪০৯৩৮ 

সমাবাইলাঃ +৮৮০১৭১৩০০৩৫০৬ 
sasep@mofood.gov.bd 

৯. আন্তজমাততক েরপদত্রর 

মাধ্যদম চাল/গম ক্রদয়র 

প্রশাসতনক ও আতথ মক 

অনুদমােন (মন্ত্রণালদয়র 

আতথ মক েমতা বতহর্ভ মত 

সেদত্র) 

মন্ত্রণালদয় প্রতক্রয়াকরদণর 

পর সরকাতর ক্রয় সাংক্রান্ত 

মতন্ত্রসভা কতমটির 

অনুদমােন সাদপদে পদত্রর 

মাধ্যদম 

১. সটন্ডার তবজ্ঞতির কতপ 

২. পতত্রকার কাটিাং. 

৩. সটন্ডার ডকুদমন্ট 

৪. TOC কতমটির তথ্যাতে 

৫.  েরপত্র তবদিষণ ছক। 

৬. TEC এর সুপাতরশ 

৭. সযৌতিকতাসহ  মহাপতরচালদকর সুস্পষ্ট প্রস্তাব।  

   

তবনামুদল্য ১০ (েশ) 

কম মতেবস 

mailto:dssupply1@mofood.gov.bd


ক্র: 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান সসবার মূল্য 

এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা  

(নাম, পেতব, স ান ও ই-দমইল) 

১০. অভযন্তরীণভাদব ধান, চাল 

ও গম সাংেহ সাংক্রান্ত 

অনুদমােন 

প্রস্তাবমত যথাযথ  

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১. লেযমাত্রা, সময়সীমা, চুতির সময়াে ও মূল্য 

তনধ মারদণর তনতমত্ত এ তপএমতস-র সভায় গৃতহত 

তসদ্ধান্তসমূহ  

তবনামুদল্য ৫ (পাঁচ) 

কম মতেবস 

শারতমন ইয়াসতমন 

তসতনয়র সহকারী সতচব  

(অভযন্তরীণ সাংেহ) 
প ান: ৯৫৪০১৫৬ 

সমাবাইলাঃ ০১৭৯০৪৯৯৯৪২ 
dsprocurement@mofood.gov.bd 

১১. খাদ্য সাংেহ কায মক্রম এবাং 

অন্যান্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা 

কায মক্রদমর অথ ম 

অবমুি/ছাড় করণ 

প্রস্তাবমত যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১) তনতে মষ্ট সকাদড বাদজট বরাদের পতরমান ও তস্থততর 

তহসাব; 
২) সাংগৃহীত খাদ্যশদের মূল্য বাবে পূদব ম পতরদশাতধত 

অদথ মর তহসাব; 
৩) সাংগৃহীত খাদ্যশদের পতরমান; 
৪) সযৌতিকতাসহ অথ ম  ছাড়করদণর চাতহো এবাং 

মহাপতরচালদকর সুস্পষ্ট প্রস্তাব 

তবনামুদল্য ৫ (পাঁচ) 

কম ম তেবস 
 

 
সমাাঃ আবু সাঈে, 
উপসতচব,বাদজট, 

৯৫৪০৫৫৮  

সমাবাইলাঃ ০১৯১৩৭৫৮৪০০ 

ইদমইল: 

budget@mofood.gov.bd 

১২. তনরাপে খাদ্য কর্তমপদের 

অনুকূদল সাহায্য মঞ্জুরী 

খাদতর অথ ম ছাড়করণ 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম পদত্রর 

মাধ্যদম 

অথ ম ছাড়করদনর সযৌতিকতা উদেখ পূব মক প্রস্তাতবত 

অদথ মর চাতহোসহ  সচয়ারম্যাদনর সুস্পষ্ট প্রস্তাব। 
তবনামুদল্য ৩ (ততন) 

কম ম তেবস 

১৩. অথ ম উপদযাজন প্রস্তাবমত যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

খাদ্য অতধেির কর্তমক এক সকাড হদত অন্য সকাড অথবা 

একই মূল সকাদডর আওতায় উপদকাদড অথ ম পুন: 

উপদযাজদনর সযৌতিক প্রস্তাব;  

তবনামুদল্য ৫ (পাঁচ) 

কম ম তেবস 

১৪. 

অনুদমাতেত প্রকদের 

তবতভন্ন তকতস্তদত অথ ম 

ছাড়করণ 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম পদত্রর 

মাধ্যদম 
মহাপতরচালদকর প্রস্তাব 

(খাদ্য অতধেির/ এ তপএমইউ) 
তবনামুদল্য 

৭ (সাত ) 

কম মতেবস 

সমাাঃ শামসুজ্জামান 

উপসতচব পতরকেনা শাখা-২ 

স ান:  ৯৫৪০০৬৮ 

সমাবাইল: +৮৮০১৭২১২৪১৯০৫ 

ইদমইল: planning2@mofood.gov.bd 
 

 

 

 

২.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা:  

mailto:budget@mofood.gov.bd
mailto:planning2@mofood.gov.bd


ক্র. 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেতব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ েিরসমূদহর 

কম মকতমা/ কম মচারীদের  

ববদেতশক প্রতশেণ ও স্থানীয় 

প্রতশেদণ মদনানয়ন প্রোন 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

প্রতশেদণর মদনানয়ন  পত্র /আদবেন পত্র   তবনামুদল্য ৭ (সাত) 

কম মতেবস 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমাহাাঃ হারুন-অর-রশীে 

উপসতচব (অিযন্তরীণ প্রশাসন-১) 

স ানাঃ ৯৫৪০১৫৪ 

সমাবাইলাঃ০১৭১২০৭৫০৭৭ 

admin1@mofood.gov.bd 

০২ মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অতধেিদরর 

কম মকতমা/ কম মচারীগদণর তবদেশ 

ভ্রমণ অনুদমােন 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১) সুস্পষ্ট আমন্ত্রণপত্র   

২) যথাযথ কর্তমপদের সুপাতরশসহ আদবেন 

তবনামুদল্য ০৫ (পাঁচ) 

কম মতেবস 

০৩ মন্ত্রণালদয়র কম মকতমা/ 

কম মচারীদের তবতভন্ন প্রকার ছুটি 

অনুদমােন 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১)  তনয়ন্ত্রণকারী কম মকতমার সুপাতরশসহ যথাযথ কর্তমপে 

বরাবদর আদবেন (দেড-২ সথদক ৩ সতচব মদহােয়,     ৫-

১০ অতততরি সতচব ও অন্যান্য যুগ্মসতচব (প্রশাসন-১) 

২) ২-১০ সেদডর কম মকতমার সেদত্র প্রধান তহসাবরেণ 

কম মকতমা কর্তমক প্রেত্ত ছুটির তহসাব 

তবনামুদল্য ০৫ (পাঁচ) 

কম মতেবস 

০৪ মন্ত্রণালদয়র কম মকতমা/ 

কম মচারীদের সপনশন মঞ্জুরী প্রোন 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

(১) সপনশদনর তনধ মাতরত  রম পূরণ পূব মক যুগ্মসতচব 

(প্রশাসন-১) বরাবর আদবেন 

(২)  নন সগদজদটড কম মচারীদের সেদত্র সাতভ মস বই/ 

সগদজদটড কম মকতমাদের সেদত্র চাকতরর তববরণী-১কতপ 

(৩) এলতপআর গমদনর মঞ্জুতরপত্র-১ কতপ 

(৪) প্রতযাতশত সশষ সবতন পত্র/দশষ সবতন পত্র (প্রদযাজয 

সেদত্র) 

(৫) সপনশন  রম ২.১ -১কতপ 

(৬) সতযাতয়ত ছতব-৪ কতপ 

(৭) প্রািব্য সপনশদনর ববধ উত্তরাতধকার স াষণাপত্র- ৩ 

কতপ 

(৮) নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁচ আাংগুদলর ছাপ ৩ কতপ 

(৯) না-োবী প্রতযয়নপত্র - ১ কতপ 

(১০) জাতীয় পতরচয়পত্র 

 

তবনামুদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মতেবস  

mailto:admin1@mofood.gov.bd


ক্র. 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেতব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৫ মন্ত্রণালয়, অতধেিদরর আওতাধীন 

মাঠ পয মাদয়র কম মকতমা/ 

কম মচারীদের তবতভন্ন প্রকার ঋণ ও 

অতেম মঞ্জুতর প্রোন (গৃহ তনম মাণ, 

বা গৃহ সমরামত/সাইদকল বা মটর 

সাইদকল ক্রয়/ কতম্পউটার ক্রয়)  

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১) তনধ মাতরত  রদম আদবেন পত্রসহ দুইজন স্থায়ী 

কম মচারী কর্তমক প্রেত্ত জামানত পত্র, ২) চুতিপত্র 

(তনধ মাতরত  রদম), 

৩) ৩০০/- টাকার নন জুতডতশয়াল ষ্টযাম্প,  

৪)জতম/দমাটরসাইদকল/কতম্পউটার ক্রয় সাংক্রান্ত 

বায়নাপত্র/ েতললপত্র/কতম্পউটার ক্রদয়র অ ার সলটার  

তবনামুদল্য  ১০(েশ) 

কম মতেবস 

 

 

 

 

 

অতনমা রানী তবশ্বাস 

উপ-সতচব 

অভযন্তরীণ প্রশাসন-২ 

স ানাঃ ৯৫৫৭০০৭ 

সমাবাইলাঃ ০১৭১২৬৫৩৩৩৪ 

admin2@mofood.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৬ মন্ত্রণালদয়র কম মকতমা/কম মচারীদের 

সাধারণ ভতবষ্য তহতবল হদত 

অতেম মঞ্জুতর 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১) তনধ মাতরত  রদম আদবেন 

২)  ভতবষ্য তহতবদল জমাকৃত অদথ মর তহসাব  

তবনামুদল্য ৩(ততন) 

কম মতেবস 

০৭ মন্ত্রণালদয়র কম মকতমা/ 

কম মচারীদের কল্যাণ তহতবল হদত 

অনুোন প্রাতির আদবেন অোয়ন 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১)তনধ মাতরত  রদম আদবেন  

২)  তচতকৎসা সাংক্রান্ত কাগজপত্র  

তবনামুদল্য ৩ (ততন) 

কম মতেবস 

০৮ মন্ত্রণালয় ও অতধেিদরর কম মকতমা/ 

কম মচারীদের অনুকূদল এ 

মন্ত্রণালদয়র এ তব ও তস সেণীর 

বাসা বরাে সাংক্রান্ত কায মক্রম 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১)বাসা বরাদের তনধ মাতরত  রদম আদবেন।  তবনামুদল্য ১৫(পদনর) 

কম মতেবস 

০৯ খাদ্য অতধেিদরর ১ম সেণীর 

কম মকতমাদের ছুটি ও তবদেশ ভ্রমণ 

অনুদমােন 

 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

(ক) মহাপতরচালক, খাদ্য অতধেিদরর সুপাতরশ 

(খ) ছুটি প্রাপ্যতার সনে 

(গ) তনধ মাতরত  রদম আদবেন 

( ) প্রদযাজয সেদত্র আয়-ব্যয় তববরণী 

 

তবনামুদল্য ০৩ (ততন) 

কম মতেবস 

১০ খাদ্য অতধেিদরর ১ম সেণীর 

কম মকতমাদের সপনশন তনষ্পতত্তকরণ 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

(ক) মহাপতরচালক, খাদ্য অতধেিদরর সুপাতরশ 

(খ) তনধ মাতরত সপনশন আদবেন  রম ২.১ (পাতরবাতরক 

সপনশদনর সেদত্র আদবেন  রম ২.২) 

(গ) তপআরএল আদেশ  

( ) জাতীয় পতরচয়পদত্রর সতযাতয়ত কতপ ও ছতব-৩ 

কতপ 

(ঙ) না-োবী সনেপত্র 

তবনামুদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মতেবস 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin2@mofood.gov.bd
file:///G:/mobarak/AppData/Local/AppData/Local/Downloads/1_home_application_form.pdf


ক্র. 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেতব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(চ) ববধ উত্তরাতধকারী স াষণাপত্র  

(ছ) নমুনা স্বাের ও আঙ্গুতলর ছাপ  

(জ) চাকুতর তববরণী 

(ঝ) সশষ সবতদনর প্রতযয়নপত্র   (ই,এল,তপ,তস) 

(ঞ) সরকারী বাসায় বসবাদসর সেদত্র বাড়ী ভাড়া বা 

অন্য সকান বদকয়া সনই মদম ম প্রতযয়নপত্র। 

(ট) অঙ্গীকার নামা 

(ঠ) তচতকৎসক/ সপৌরসভা/ ইউতনয়ন পতরষে 

সচয়ারম্যান/ কাউতন্সলর কর্তমক প্রেত্ত মৃত্যয সনেপত্র। 

 

 

 

 

 

 

 

সমাাঃ মতশউর রহমান খান তসতনয়র 

সহকারী সতচবসাংস্থা প্রশাসন শাখা 

স ান:৯৫৪০১১২ 

সমাবাইলাঃ ০১৭৫৪৩৬৭৩৭৩ 

ইদমইল:sasestabadmin@mofood.gov.bd 

 

 

 

 

১১ খাদ্য অতধেিদরর ১ম সেণীর 

কম মকতমাদের প্রতশেণ এবাং তশো   

তবষদয় অনুদমােন 

 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

(ক) মহাপতরচালক, খাদ্য অতধেিদরর প্রস্তাব 

(খ) সাংচিি কম মকতমার আদবেন 

(গ) প্রতশেণ/তশো সাংক্রান্ত অ ার সলটার/ মদনানয়ন  

( ) প্রদযাজয সেদত্র তশো ছুটি প্রাপ্যতার সনে 

 

 

তবনামুদল্য ০৪ (চার) 

কম মতেবস  

১২ বাাংলাদেশ তনরাপে খাদ্য 

কর্তমপদের ১ম সেতণর 

কম মকতমাদের ছুটি ও তবদেশ ভ্রমণ 

অনুদমােন 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

(ক) সচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ তনরাপে খাদ্য কর্তমপদের 

সুপাতরশ 

(খ) ছুটি প্রাপ্যতার সনে 

(গ) তনধ মাতরত  রদম আদবেন 

( ) প্রদযাজয সেদত্র আয়-ব্যয় তববরণী।  

তবনামূূ্দল্য ০৫(পাঁচ) 

কম মতেবস 

 

 

 

সমাসাম্মাৎ তাহতমনা খানম 

সহকারী সতচব 

(বাদজট-২- তনরাপে খাদ্য)  

সমাবাইল-০১৭২০১২৯৩১২ 

স ান: ৯৫৪০১৫৬ 

১৩ বাাংলাদেশ তনরাপে খাদ্য 

কর্তমপদের ১ম সেনীর 

কম মকতমাদের সপনশন তনষ্পতত্তকরণ 

 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

(ক) সচয়ারম্যান, তনরাপে খাদ্য কর্তমপদের সুপাতরশ  

(খ) তনধ মাতরত সপনশন আদবেন  রম (২.১) পূরণপূব মক 

সতচব বরাবর আদবেন 

(গ) তপআরএল আদেশ  

( ) ছতব-৩ কতপ (ঙ) না-োবী সনেপত্র 

(চ) ববধ উত্তরাতধকারী স াষণাপত্র 

(ছ) নমুনা স্বাের ও আঙ্গুতলর ছাপ 

তবনামূদল্য ১০ (েশ) 

কম মতেবস 



ক্র. 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেতব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(জ) চাকুতর তববরণী 

(ঝ) সশষ সবতদনর প্রতযয়নপত্র (ই,এল,তপ,তস) 

(ঞ) না-োবী প্রতযয়নপত্র 

(ট) অঙ্গীকার নামা 

(ঠ) প্রদযাজয সেদত্র চাকুতরর খততয়ান বতহর মূল খন্ড। 

১৪ বাাংলাদেশ তনরাপে খাদ্য 

কর্তমপদের ১ম সেনীর 

কম মকতমাদের সম্মানী ভাতার 

মঞ্জুতর প্রোন 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

(ক) সমাবাইল সকাট ম পতরচালনার অত স আদেশ। 

(খ) সমাবাইল সকাদট মর তববরণী ও ভাউচার। 

(গ) সাংতিষ্ট কম মকতমার আদবেন 

( ) সচয়ারম্যান, তনরাপে খাদ্য কর্তমপদের প্রস্তাব 

তবনামূদল্য ০৩ (ততন) 

কম ম তেবস 

১৫ ভ্রমন ভাতা প্রোন যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

সচদকর মাধ্যদম 

১) অনুদমাতেত ভ্রমণ সূতচ 

২) ভ্রমণ ডাইরী 

৩) ভ্রমণ তবল/অনুদমাতেত ভ্রমণ তবল 

তবনামুদল্য ৫ (পাঁচ) কম ম 

তেবস 

সমা এরশাদুল হক 

তহসাব রেণ কম মকতমা 

স ান: ৯৫৪০৫৫৮ 

সমাবাইল: ০১৭১৮৬১৫২৫২ 

  ইদমইল:accounts@mofood.gov.bd 
 

১৬ ব্যতিগত প্রদয়াজদন যানবাহন 

সরবরাহ 

প্রাপ্যতা সাদপদে 

অতধযাপন  রদম 

অতধযাচন  রম চালাদনর 

মাধ্যদম 

মূল্য 

পতরদশাধ 

 

১(এক) 

কম মতেবস 

 

 

সমাছাাঃ কামার জাহান 

যুগ্ম-সতচব (পসবা) 

স ানাঃ ০২৯০২১২৯১ 

সমাবাইলাঃ ০১৭২০৮১৮৮২১ 

dsservice@mofood.gov.

bd 

১৭ োিতরক ও  আবাতসক সটতলদ ান 

সাংদযাগ  

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম 

পদত্রর মাধ্যদম 

১। সটতলদ ান নীতমালা অনুযায়ী তনধ মাতরত  রম ও 

আদবেন। 

 

তবনামুদল্য ৫ (পাঁচ) 

কম মতেবস 

 
 
 
 

mailto:accounts@mofood.gov.bd


৩. আওতাধীন অতধেির/েির/সাংস্থা কর্তমক প্রেত্ত সসবা: 
আওতাধীন অতধেির/েির/সাংস্থাসমূদহর সসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (তসতস) তলাংকসমূহ: 

(১) খাদ্য অতধেির 

(২) বাাংলাদেশ তনরাপে খাদ্য কর্তমপে 
 
৪) সসবা প্রতযাশীর কাদছ আমাদের প্রতযাশা: 
 ১) স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন; 

 ২) যথাযথ প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ত স পতরদশাধ করা; 

          ৩) সাোদতর জন্য তনধ মাতরত সমদয়র পূদব মই উপতস্থত থাকা; 

          ৪) প্রততটি সসবা সম্পদকম যথাযথ ধারণা লাদভর জন্য সদচষ্ট থাকা; 

          ৫) সসবা প্রাতির পর সসবা সম্পদকম মূল্যবান মতামত প্রোন করা; 

 

৫) অতভদযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতত (GRS) 
সসবা প্রাতিদত অসন্তুষ্ট হদল োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সদঙ্গ সযাগাদযাগ করুন। তততন সমাধান তেদত ব্যথ ম হদল তনদনাি পদ্ধততদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সমো অবতহত করুন। 

ক্রাঃনাং কখন সযাগাদযাগ 

করদবন 
কার সাংদগ সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা তনষ্পতত্তর সময়সীমা 

১ োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

সমাধান তেদত ব্যথ ম 

হদল 

অতভদযাগ তনষ্পতত্ত কম মকতমা (অতনক) সমাছা: কামার জাহান 

যুগ্ম-সতচব (তেন্ত) 

স ান:+৮৮০২৯৫৪৯০২২ 

+৮৮০১৭২০৮১৮৮২১ 

ই-দমইল: info@mofood.gov.bd 
 

৩০ (তত্রশ) কম মতেবস 

২ অতভদযাগ তনষ্পতত্ত 

কম মকতমা (অতনক) 

তনতেষ্ট সমদয় সমাধান 

তেদত না পারদল 

আতপল কম মকতমা পিা: িচজবর রহিান 

অতততরি সতচব (প্রশাসন) 

স ান (অত স) +৮৮০২৯৫৪০১২৪ 

ই-দমইল: addlsecretary@mofood.gov.bd 
 

২০ (তবশ) কম মতেবস 

৩ আতপল কম মকতমা 

তনতে মষ্ট সমদয় সমাধান 

তেদত না পারদল 

মন্ত্রপতরষে তবভাদগর অতভদযাগ 

ব্যবস্থাপনা সসল 

অতভদযাগ েহণ সকন্দ্র 

৫নাং সগইট, বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকা 

স ান: ৯৫১৩৬০১ 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ (ষাট) কম মতেবস 

 

http://www.dgfood.gov.bd/site/page/b0ebb35d-f02b-4cdc-a51b-7303dbb2633e/-
https://bfsa.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/d6223302-16f4-4087-8091-ce39a3e6348f
mailto:info@mofood.gov.bd

