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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৫০.০৫.০০২.২১.১৬১১ তািরখ: 
২৯ আগ  ২০২২

১৪ ভা  ১৪২৯

িবষয:় িসেলটিসেলট   িবভােগরিবভােগর   জলাজলা   খ াখ া   িনয় কিনয় ক  দ রস েহরদ রস েহর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি ,  ,  ২০২১২০২১--২০২২২০২২
এরএর   ড়াড়া   ায়নায়ন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

: ক। জলা খা  িনয় ক, িসেলট ১৩/০৭/২০২১ি . তািরেখর ৮৯৬নং, মৗলভীবাজার ১৪/০৭/২০২২ি .
তািরেখর ৩৫৩নং, হিবগ  ১২/০৭/২০২২ি . তািরেখর ১৭৮০ ১৪/০৭/২০২২ি . তািরেখর ১৮১৪নং এবং

নামগ  ১৫/০৭/২০২২ি . তািরেখর ৯০১ নং ও ৯০২ নং ারক।
খ। অ  দ েরর ২১/০৮/২০২২ি . তািরেখর ১৫৬৬নং ারক।

           উপ  িবষেয় মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য,  'ক' ারক েল জলা খা  িনয় কগণ বািষক
কমস াদন ি র আওতায় লাই, ২০২১ হেত ন, ২০২২ পয  ১২ (বার) মােসর বা বায়ন িতেবদন মাণকসহ রণ কেরন।
জলা খা  িনয় েকর দ র হেত া  িতেবদনস েহর ( মাণকসহ) াথিমক ায়ন করা হয় । উ  ায়ন িতেবদন 

'খ' ারক েল জলা খা  িনয় কগণেক অবিহত করা হয় এবং এ িবষেয় মতামত ২৫/০৮/২০২২ি . তািরেখর মে  অ  দ রেক
অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হয়। জলা খা  িনয় ক, িসেলট, নামগ , হিবগ  ও মৗলভীবাজার মানক রণ কেরেছন।
িসেলট, নামগ , হিবগ  ও মৗলভীবাজার জলা হেত া  ামনকস হ ন ায়ন বক ড়া  ায়ন এিপএমএস সফটওয় াের
আপেলাড বক িতেবদনস হ পরবত  কায ম হেণর জ  মেহাদেয়র সদয়া েল রণ করা হেলা।

ব ািষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি রর   ায়নায়ন   িত েবদনিতেবদন

/নং মাঠ পযােয়র কাযালেয়র নাম

া  মানক যাচাই বক ায়েন া  ন র

মকমস াদন 
 (৭০ 

ন র)

শাসন ও 
সং ার লক কায ম 

(৩০ ন র)

মাট া  ন র 
(১০০) 

১ জলা খা  িনয় েকর দ র, িসেলট। ৬০.০০ ১১.২২  ৭১.২২ ৩য় কমস াদেনর 
 এবং 

শাসন ও 
সং ার লক 
কায েমর 

উপ  মাণক 
দািখল করা 

হয়িন।

২ জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
মৗলভীবাজার ৬৬.২০ ৪.৯৭ ৭১.১৭ ৪থ

৩ জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
হিবগ ৬১.৮০ ১৪.১২ ৭৫.৯২ ২য়

৪ জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
নামগ ৬৫.০০ ১৫.৪৩ ৮০.৪৩ ১ম

সং ঃ বািষক কমস াদন ি , ২০২১-২০২২ এর ায়ন িতেবদন (িসেলট/ মৗলভীবাজার/ হিবগ / নামগ  )

২৯-৮-২০২২

মহাপিরচালক ( ড-১)
খা  অিধদ র

মাঃ মাইন উি ন
আ িলক খা  িনয় ক
ফান: ০৮২১-৮৪০৮৩৬

ফ া : ০২৯৯৬৬৪৩৪৬১
ইেমইল: rcf.slt@dgfood.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র

১৪ ভা  ১৪২৯১



ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৫০.০৫.০০২.২১.১৬১১/১(৪) তািরখ: ১৪ ভা  ১৪২৯
২৯ আগ  ২০২২

অবগিতর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 
১) জলা খা  িনয় ক, িসেলট/ মৗলভীবাজার/ নামগ /হিবগ

২৯-৮-২০২২
মাঃ মাইন উি ন 

আ িলক খা  িনয় ক

২


