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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
 জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 

িদনাজ র। 
http//:food.dinajpur.gov.bd 

  সবা দান িত িত (Citizen’s Charter) 
১.  িভশন ও িমশন: 
 

 িভশন:  সবার জ  পযা  ও িনরাপদ খা । 
 িমশন:  সমি ত নীিত- কৗশল ও সরকাির খা  ব াপনার মা েম সবার জ  পযা  ও িনরাপদ খা  সরবরাহ িনি ত করা। 
 

২.  িত ত সবা স হ: 
 

২.১  নাগিরক সবা: 
 

ঃ 
নং 

সবার নাম 
সবা দােনর সেবা  

সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেবদন 
ফরম াি র ান 

সবার  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার, পদবী, ম 

নং, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
ম নং, জলা/উপেজলার 

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

১। চালকল 
লাইেস  

দান 

আেবদন দািখেলর িদন 
হেত  
১। অেটােম ক রাইস 
িমল ৫-৭ িদন।  
২। মজর রাইস িমল 
৫ িদন। 
৩। হাি ং রাইস িমল 
৩ িদন।  
৪। মজর ও ক া  
ময়দাকল ৫ িদন।  
৫। রালার ময়দাকল 
৪ িদন।  
৬। আটাচাি  ৩ িদন।  

 
 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। জাতীয় পিরচয় পে র 
ফেটাকিপ। 
৩। পাসেপাট ও া  
সাইেজর ছিব (২ কিপ কের)। 
৪। ড লাইেস । 
৫। জিমর দিলেলর ফেটাকিপ 
(চাতাল, িমল, হাউসসহ অ া  
অবকাঠােমার ােনর)। 
৬। জিমর ােপর ফেটাকিপ 
(চাতাল, িমল, হাউসসহ অ া  
অবকাঠােমার ােনর)। 
৭। জিমর খািরজ খিতয়ান। 
৮। পিরেবশগত সনদপ । 
৯। ব িতক লাড এর ছাড়প । 
১০। াংক লতার সনদপ । 
১১। মাটর েয়র রিশদ। 
১২। হলারসহ অ া  য াংশ 

েয়র রিশদ। 
১৩। জিমর মািলকানা সং া  
ঘাষণাপ  (জিমর মািলক 

একািধক থাকেল) 
১৪। ওয়ািরশ সনদপ  (জিমর 
একািধক মািলক থাকেল)। 
১৫। নাগিরক  সনদপ । 

১। জলা খা  
িনয় ক/উপেজলা খা  
িনয় েকর কাযালয় 
food.dinajpur.gov.bd 
২। সংি  িনবাচন 
অিফস 
৩। িনজ উে ােগ 
৪। সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ/েপৗরসভা 
৫। সংি  িব ৎ অিফস 
৬। সংি  পিরেবশ 
অিফস  
৭। সংি  িম অিফস 
৮। ি র িনজ উে ােগ 
৯। সংি  বয়লার 
পিরদশেকর কাযালয় । 

 

ই  িফঃ 
১।  অেটােম ক- ২,০০০/-   
২।  মজর- ২,০০০/-  
৩। হাি ং- ১,০০০/-   
ভ াট- ১৫%  
 
নবায়ন িফঃ 
১। অেটােম ক-১০০০/- 
২। মজর-১০০০/- 
৩। হাি ং-৫০০/- 
ভ াট- ১৫%  
 
 
চালােনর মা েম, িফ’র কাড নং 
 
কাড নং -১-৪৮৩১-০০০১-১৮৫৪  

ভ ােটর কাড নং-১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১ 
 
 
 

 

দািয় া  
কমকতা/কমচারীর নাম 

উপেজলার নাম 

১। মাঃ হািব র রহমান,  
খা  পিরদশক (সং হ শাখা) 

বীরগ / 
বাচাগ  

২। আফেরাজা খা ন, 
 ধান সহকারী ( শাসন 
শাখা) 

িবরাম র/ িবরল 

৩। মাছাঃ খােলদা বা , 
িহসাব র ক (িহসাব শাখা) 

হািকম র, 
িচিররব র 

৪। মাঃ রােশ ল ইসলাম 
উ মান সহকারী (অিডট 
শাখা) 

পাবতী র/ 
লবাড়ী 

৫। মাঃ মন ল আলম, 
উ মান সহকারী (ম দ 
শাখা) 

িদনাজ র সদর, 
নবাবগ  

৬। মাঃ রিবউল ইসলাম 
উ মান সহকারী (চলাচল ও 
নজারত শাখা) 

কাহােরাল/েঘাড়া
ঘাট 

৭। মাঃ রােশ ল ইসলাম, 
উ মান সহকারী। 

খানসামা 

১। জলা খা  িনয় ক 
ফান: ০৫৩১-৬৫০৬৬ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 
২। সহকারী খা  

িনয় ক, 
ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 
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ঃ 
নং 

সবার নাম 
সবা দােনর সেবা  

সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেবদন 
ফরম াি র ান 

সবার  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার, পদবী, ম 

নং, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
ম নং, জলা/উপেজলার 

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

২। খা শ  
( ডে ইন) 

বসার 
লাইেস  দান 

 

আেবদন দািখেলর িদন 
হেত ০৩ িদন। 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। জাতীয় পিরচয় পে র 
ফেটাকিপ 
৩। পাসেপাট সাইেজর ছিব 
(০২কিপ) 
৪। ড লাইেসে র 
ফেটাকিপ। 

১। জলা খা  
িনয় ক/উপেজলা খা  
িনয় েকর কাযালয় 
food.dinajpur.gov.bd 
২। সংি  িনবাচন 
অিফস 
৩। িনজ উে ােগ 
৪। সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ/েপৗরসভা 

 

 

ঃ 
নং 

খা শ  ও 
খা  সামি  
বসার িণ 

তন 
লাইেস  ফী 

(টাকা) 

নবায়ন িফ 
(টাকা) 

ি েকট লাইেস  িফ 
লাইেস  দান নবায়নকারী/ 

ি েকট লাইেস  
দানকারী ক প  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 আমদানীকারক 
১০,০০০/- 

 
৫,০০০/- 

 
তন লাইেস  িফ’র ২০%  

= ২০০০/-  
জলা খা  িনয় ক 

২ 
পাইকারী, 
বসায়ী ও 

আড়তদার 

৫,০০০/- 
 

২,৫০০/- 
 

তন লাইেস  িফ’র ২০%  
= ১০০০/- 

জলা খা  িনয় ক 

৩ চরা বসায়ী  
১,০০০/- 

 
৫০০/- 

 
তন লাইেস  িফ’র ২০%  

= ২০০/- 
সহকারী খা  িনয় ক/উপেজলা 

খা  িনয় ক 

৪ 
মজর ও 
ক া  
ময়দাকল 

৩০০০/- 
 

১৫০০/- 
 

তন লাইেস  িফ’র ২০%  
= ৬০০/-  

জলা খা  িনয় ক 

৫ 
রালার 

ময়দাকল 
১০০০/-  

৫০০/- 
 

তন লাইেস  িফ’র ২০%  
= ২০০/-  

জলা খা  িনয় ক 

৬ আটাচাি   
৬০০/- 

 
৩০০/- 

 
তন লাইেস  িফ’র ২০%  

= ১২০/-  

সহকারী খা  
িনয় ক/উপেজলা খা  

িনয় ক 

৭ 
অেটােম ক 
রাইস িমল 

৫০০০/- 
 

২৫০০/- 
 

তন লাইেস  িফ’র ২০%  
= ১০০০/-  

জলা খা  িনয় ক 

৮ 
মজর রাইস 

িমল 
৪০০০/- 

 
২০০০/- 

 
তন লাইেস  িফ’র ২০%  

= ৮০০/- 
জলা খা  িনয় ক 

৯ 
হাি ং রাইস 

িমল 
১০০০/-  

(এক হাজার) 
৫০০/- 

(প চশত)  
তন লাইেস  িফ’র ২০%  

= ২০০/-  
জলা খা  িনয় ক 

১০ িডলার 
১০০০/- 

 
৫০০/- 

 
তন লাইেস  িফ’র ২০%  

= ২০০/-  
জলা খা  িনয় ক 

 

চালােনর মা েম, িফ’র কাড নং কাড নং -১-৪৮৩১-০০০১-১৮৫৪, ভ ােটর কাড নং-১-১১৩৩-০০৪৫-
০৩১১। 
 

*** খা শ  লাইেস  ময়ােদা ীণ হওয়ার ০৩ (িতন) মােসর (৩০ সে র) মে  নবায়ন িফ’র সােথ ১০% 
অিতির  িফ িনেয় নবায়ন করা যােব। 

 

দািয় া  
কমকতা/কমচারীর নাম 

উপেজলার নাম 

১। মাঃ হািব র রহমান,  
খা  পিরদশক (সং হ শাখা) 

বীরগ / 
বাচাগ  

২। আফেরাজা খা ন, 
 ধান সহকারী ( শাসন 
শাখা) 

িবরাম র/ িবরল 

৩। মাছাঃ খােলদা বা , 
িহসাব র ক (িহসাব শাখা) 

হািকম র, 
িচিররব র 

৪। মাঃ রােশ ল ইসলাম 
উ মান সহকারী (অিডট 
শাখা) 

পাবতী র/ 
লবাড়ী 

৫। মাঃ মন ল আলম, 
উ মান সহকারী (ম দ শাখা) 

িদনাজ র সদর, 
নবাবগ  

৬। মাঃ রিবউল ইসলাম 
উ মান সহকারী (চলাচল ও 
নজারত শাখা) 

কাহােরাল/েঘাড়া
ঘাট 

৭। মাঃ রােশ ল ইসলাম, 
উ মান সহকারী। 

খানসামা 

১। জলা খা  িনয় ক 
ফান: ০৫৩১-৬৫০৬৬ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 
২। সহকারী খা  

িনয় ক, 
ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 
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ঃ 
নং 

সবার নাম 
সবা দােনর সেবা  

সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেবদন 
ফরম াি র ান 

সবার  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার, পদবী, ম 

নং, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
ম নং, জলা/উপেজলার 

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

৩। ওএমএস এ 
চাল/আটা 

িব য় 
কায ম 

বার ও 
সরকাির র িদন 

তীত িতিদন 

১. উ ু  প িত 
২. ‘‘আেগ আসেল আেগ 
পােবন’’ িভি েত 

- চাল িত কিজ ৩০/- 
আটা িত কিজ ১৮/- 
(সরকার ক ক সমেয় সমেয় িনধািরত) 
পৗরসভার ১২  ওয়ােড ১২ জন িডলােরর মা েম 

১। আফেরাজা খা ন, 
   ধান সহকারী ( শাসন শাখা) 
 ২। মাছাঃ খােলদা বা   
   িহসাব র ক (িহসাব শাখা)। 
 

১। জলা খা  িনয় ক 
ফান: ০৫৩১-৬৫০৬৬ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 
২। সহকারী খা  

িনয় ক, 
ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 

৪। খা  বা ব 
কম চীেত 
চাল িব য় 
কায ম 

বছেরর মাচ, 
এি ল, সে র, 

অে াবর ও 
নেভ র মােস। 

উপেজলা কিম  ক ক 
সরবরাহ ত খা বা ব 

কাড 

সংি  উপেজলা 
খা  িনয় েকর 

কাযালয় 

নগেদ ১০.০০ (দশ) টাকা দের িত কিজ িতমােস ৩০ কিজ িহেসেব (৩০×১০) = ৩০০/- টাকা। মাঃ রােশ ল ইসলাম  
উ মান সহকারী  
ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 
জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, িদনাজ র। 

৫। অভ রীণ 
ধান ও গম 

সং হ 

অভ রীণ গম-ধান 
সং হ  হওয়া 
থেক ল মা া 

অজন হওয়া পয  
সং েহর ময়াদ 
শষ হওয়া পয  
(যা আেগ ঘেট) 

 
 
 

১। িষ িবভােগর ষক 
তািলকা। 
২। িষ উপকরণ 
সহায়তা কােডর 
ফেটাকিপ  
৩। জাতীয় পিরচয়পে র 
ফেটাকিপ। 

 

১। উপেজলা িষ 
স সারণ অিধদ র।  
২। উপেজলা সং হ 
কিম ।  
৩। উপেজলা িনবাচন 
কিমশন অিফস। 
৪। উপেজলা খা  
িনয় ক দ র 

অভ রীণ খা শ  সং হ নীিতমালা ২০১৭ অ যায়ী ধান ও গম সং েহর পর Account Payee 
চেকর মা েম ষকেক তার নােম াংক িহেসেব সরকার িনধািরত সং হ  পিরেশাধ করা 

হয়। 

মাঃ হািব র রহমান 
খা  পিরদশক, (সং হ শাখা) 
ফান নং ০৫৩১- ৬৫১৬৯ 
জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 

িদনাজ র। 



D:\DCF Dinajpur\Admin\Citizen Charter\Citizen Charter DINAJPUR 2021.doc                                                            4 
 

ঃ 
নং 

সবার নাম 
সবা দােনর সেবা  

সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেবদন 
ফরম াি র ান 

সবার  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার, পদবী, ম 

নং, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
ম নং, জলা/উপেজলার 

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

৬। অভ রীণ 
চাল সং হ 

বরা প  ই র 
তািরখ হেত ১৫ 

িদেনর মে  
সংি  দােম 
চাল সরবরাহ 

করেবন। 

ি র জ  েয়াজনীয় 
কাগজপ  
১। ৩০০ টাকার নন 

িডিশয়াল াে  
ি করণ। 

২। পাসেপাট সাইেজর 
০৩ কিপ ছিব। 
৩। সবেশষ পিরেশািধত 
িব ৎ িবেলর ফেটাকিপ। 
৪। িমল ও ড ইন 
লাইেস  এর ফেটাকিপ। 
৫। ি  স াদেনর জ  
আেবদনপ , উপেজলা 
খা  িনয় েকর 

পািরশসহ। 
৬। িনধািরত জামানত 

জলা খা  
িনয় ক/উপেজলা 
খা  িনয় েকর 
কাযালয় 

অভ রীণ খা শ  সং হ নীিতমালা ২০১৭ অ যায়ী বধ লাইেস ধারী চালকল মািলকেদর সােথ 
ি  স াদন কের চাল সং হ করার পর Account Payee চেকর মা েম চালকল মািলেকর 
াংক িহেসেব সরকার িনধািরত সং হ  পিরেশাধ করা হয়। 

 

দািয় া  
কমকতা/কমচারীর নাম 

উপেজলার নাম 

১। মাঃ হািব র রহমান,  
খা  পিরদশক (সং হ শাখা) 

বীরগ / 
বাচাগ  

২। আফেরাজা খা ন, 
 ধান সহকারী ( শাসন 
শাখা) 

িবরাম র/ িবরল 

৩। মাছাঃ খােলদা বা , 
িহসাব র ক (িহসাব শাখা) 

হািকম র, 
িচিররব র 

৪। মাঃ রােশ ল ইসলাম 
উ মান সহকারী (অিডট 
শাখা) 

পাবতী র/ 
লবাড়ী 

৫। মাঃ মন ল আলম, 
উ মান সহকারী (ম দ 
শাখা) 

িদনাজ র সদর, 
নবাবগ  

৬। মাঃ রিবউল ইসলাম 
উ মান সহকারী (চলাচল ও 
নজারত শাখা) 

কাহােরাল/েঘাড়া
ঘাট 

৭। মাঃ রােশ ল ইসলাম, 
উ মান সহকারী। 

খানসামা 

১। জলা খা  িনয় ক 
ফান: ০৫৩১-৬৫০৬৬ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 
২। সহকারী খা  

িনয় ক, 
ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 

৭। অভ রীণ 
সড়ক 
পিরবহন ও 

ম হ াপণ 
কাদার 

িনেয়াগ 

০২ ( ই) বছর 
অ র িনেয়াগ 

িব ি  অ যায়ী চািহত 
কাগজপ  

জলা খা  
িনয় েকর কাযালয় 

সরকার িনধািরত পিরমাণ জামানত হণ। মাঃ রিবউল ইসলাম 
উ মান সহকারী 
(চলাচল শাখা ও নজারত শাখা) 
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২.২  ািত ািনক সবা: 
 

ঃ 
নং 

সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি র 

ান 
সবার  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার, 
পদবী, ম নং, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, ম 
নং, জলা/উপেজলার 
কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

১। ইিপ/ওিপ 
(েসনাবািহনী, িলশ, 
িবিজিব, আনসার, ফায়ার 
সািভস ইত ািদ) খােত 
খা শ  সরবরাহ 

িডও’েত উি িখত 
সময়সীমার মে  িডও 
উপ াপন মা । 

ক) সংি  সং া/িবভাগ ক ক বরা  
ও চািহদাপ । 
খ) টাকা জমার চালােনর/েরকেডর 
কিপ। 
গ) উপেজলা খা  িনয় ক ক ক 
সরবরাহ ত িডও 

সংি  উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয় 

সরকার িনধািরত  মাঃ মন ল আলম 
উ মান সহকারী (ম দ শাখা) 

১। জলা খা  িনয় ক 
ফান: ০৫৩১-৬৫০৬৬ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 
২। সহকারী খা  িনয় ক, 

ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 
ই- মইল- 

dcfdnj@gmail.com 
 

২। িপএফিডএস’র িবিভ  
খাত (িভিজিড/ 

ি  চাল/ 
িভিজএফ/ আর/ 
কািবখা/ আ য়ন/  
াম িজআর) 

িডও’েত উি িখত 
সময়সীমার মে  িডও 
উপ াপন মা । খা  দাম 
থেক সাধারণত ১০ িদেনর 

মে  খা শ  উে ালন 
করেত হয়।  

ক) সংি  সং া/িবভাগ ক ক 
বরা /উপবরা  ও চািহদাপ । 
খ) েজ  বা বায়নকারী কমকতার 
বধ ািধকারপ   

গ) উপেজলা খা  িনয় ক ক ক 
সরবরাহ ত িডও  

সংি  উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয় 

িবনা ে  ( াণ খাত) মাঃ মন ল আলম 
উ মান সহকারী (ম দ শাখা) 

৩। ময়দাকেলর 
তািলকা ি র াব 

রণ 

০৭ কাযিদবস ১। িমলােরর িনজ  ােড আেবদন 
২। জাতীয় পিরচয়প  
৩। ডে ইন লাইেস  
৪। ড লাইেস  
৫। িবএস আই সনদ 
৬। পিরেবশ ছাড়প  
৭। আিথক লতার সনদ 
৮। আইএন সা িফেকট 
৯। িব ৎ সংেযােগর মাণপ  
১০। কািরগরী য পািতর কাগজপ  
১১। মািলকানা সং া  কাগজপ  

১। ি র িনজ উে েগ 
২। সংি  িনবাচন অিফস 
৩। জলা খা  িনয় েকর কাযালয় 
food.dinajpur.gov.bd  
৪। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা 
৫। িবএস আই অিফস 
৬। পিরেবশ অিধদ র 
৭। ি র িনজ উে েগ 
৮। সংি  আয়কর অিফস  
৯। সংি  িব ৎ অিফস 
১০,১১। ি র িনজ উে েগ  

িবনা ে  মাঃ হািব র রহমান 
খা  পিরদশক, (সং হ শাখা) 
ফান নং ০৫৩১- ৬৫১৬৯ 
জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 

িদনাজ র। 
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ঃ 
নং 

সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি র 

ান 
সবার  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার, 
পদবী, ম নং, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, ম 
নং, জলা/উপেজলার 
কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

৪। কাদােরর িবল 
পিরেশাধ সং া  

১৫ (পেনর) কমিদবেসর 
মে  

১) অভ রীণ সড়ক পিরবহন 
কাদােরর ে : 
কাদােরর িনজ  ােড িনিদ  ছেক 
রণ ত িবল ভাউচার ও সং  

ইনভেয়স 
২) ম ও হ াপণ কাদােরর ে : 

কাদােরর িনজ  ােড িনিদ  ছেক 
রণ ত িবল ভাউচার 

জলা খা  িনয় েকর কাযালয়। ১। জলার খা শে র চািহদা অ সাের এক ান 
হেত অ  ােন ানা েরর কাদােরর িবল 
পিরেশাধ। 
 

২। খা দােম য়/আগত খা শ  দামজাত 
করণ, চলাচল চী অ সাের খা শ  

াি /ে রেণর জ  িমক সরবরােহর ম ও 
হ াপণ কাদােরর িবল পিরেশাধ। 

মাছাঃ খােলদা বা  
িহসাব র ক (িহসাব শাখা) 

১। জলা খা  িনয় ক 
ফান: ০৫৩১-৬৫০৬৬ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 
২। সহকারী খা  িনয় ক, 

ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 
ই- মইল- 

dcfdnj@gmail.com 

 

৫। কীটনাশেকর বরা  
দান 

০৩ কাযিদবস  ভার া  কমকতার চািহদাপ   িনজ উে ােগ িবনা ে  মাঃ মাহ বর রহমান 
কািরগির খা  পিরদশক 

৬। িহসাবেযা  ও 
অিহসাবেযা  ফরম 
সরবরাহ 

০১ কাযিদবস  উপেজলা খা  িনয় ক ও ভার া  
কমকতার চািহদাপ  

িনজ উে ােগ িবনা ে  মাঃ রিবউল ইসলাম 
উ মান সহকারী 
(চলাচল শাখা ও নজারত শাখা) 
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২.৩  অভ রীণ সবা: 
 
 

ঃ 
নং সবার নাম সবা দােনর 

সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি র 
ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার, 
পদবী, ম নং, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
ম নং, জলা/উপেজলার 
কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

১। অধীন  দ রস েহর ২য়, ৩য় 
ও ৪থ িণর কমকতা/ 
কমচারীেদর ভিব  তহিবল 
হেত অি ম ম ির 

০৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। উপেজলা খা  িনয় েকর পািরশ 
স িলত প  
৩। ভিব  তহিবেল জমা ত অেথর 
িহসাব 

১। জলা খা  িনয় েকর কাযালয়      
    food.dinajpur.gov.bd 
২। উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয় 
৩। সংি  িহসাবর ন অিফস 

িবনা ে  আফেরাজা খা ন,  
ধান সহকারী।  

( শাসন শাখা) 
 

১। জলা খা  িনয় ক 
১। জলা খা  িনয় ক 
ফান: ০৫৩১-৬৫০৬৬ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 
২। সহকারী খা  িনয় ক, 

ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 
ই- মইল- 

dcfdnj@gmail.com 
 ২। অধীন  দ রস েহর ২য়, ৩য় 

ও ৪থ িণর কমকতা/ 
কমচারীেদর ভিব  তহিবল 
হেত অেফরতেযা  অি ম 
ম ির  

০৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। উপেজলা খা  িনয় েকর পািরশ 
স িলত প  
৩। ভিব  তহিবেল জমা ত অেথর 
িহসাব 

১। জলা খা  িনয় েকর কাযালয়         
     food.dinajpur.gov.bd 
২। উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয় 
৩। সংি  িহসাবর ন অিফস 
৪। িনজ উে ােগ 

িবনা ে  আফেরাজা খা ন,  
ধান সহকারী।  

( শাসন শাখা) 
 

৩। অধীন  দ রস েহর ২য়, ৩য় 
ও ৪থ িণর কমকতা/ 
কমচারীেদর অবসর উ র  
ও লা  এ মাউ  ম ির 

০৭ কাযিদবস ১। কমকতা/কমচারীর আেবদন 
২। উপেজলা খা  িনয় েকর পািরশ 
স িলত প  
৩। ইএলিপিস 
৪। সািভস ক 

১। িনজ উে েগ 
২। উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয় 
৩। সংি  িহসাবর ন অিফস 
৪। সবেশষ কম ল অিফস 

িবনা ে  আফেরাজা খা ন,  
ধান সহকারী।  

( শাসন শাখা) 
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ঃ 
নং সবার নাম সবা দােনর 

সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি র 
ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার, 
পদবী, ম নং, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
ম নং, জলা/উপেজলার 
কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

৪। অধীন  দ রস েহর ২য়, ৩য় 
ও ৪থ িণর 
কমকতা/কমচারীেদর পনশন 
ও আ েতািষক ম ির 

০৭ কাযিদবস ১। উপেজলা খা  িনয় েকর পািরশ প  
২। িনধািরত পনশন আেবদন ফরম ২.১ 
৩। িপআরএল আেদশ 
৪। ছিব -০৩ কিপ 
৫। না-দাবী সনদপ  
৬। বধ উ রাধীকার ঘাষণাপ  
৭। ন না া র ও আ েলর ছাপ 
৮। ইএলিপিস 
৯। না-দাবী ত য়নপ  
১০। চা ির িববরণী/সািভস ক 
১১। অ ীকারনামা 

১। উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয় 
২। জলা খা  িনয় েকর কাযালয়     
   food.dinajpur.gov.bd 
৩। িহসাবর ণ অিফস 
৪। িনজ উে েগ 
৫। সংি  কম লস হ 
৬। সংি  িহসাবর ন অিফস 
 

িবনা ে  আফেরাজা খা ন,  
ধান সহকারী।  

( শাসন শাখা) 
 

১। জলা খা  িনয় ক 
ফান: ০৫৩১-৬৫০৬৬ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 
২। সহকারী খা  িনয় ক, 

ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 
ই- মইল- 

dcfdnj@gmail.com 

 

৫। অধীন  উপেজলা খা  িনয় ক 
ও ভার া  কমকতাগেণর 
নিমি ক  ম র 

০২ কাযিদবস সংি  কমকতার আেবদন িনজ উে েগ িবনা ে  আফেরাজা খা ন,  
ধান সহকারী।  

( শাসন শাখা) 
 

৬। অধীন  দ র স েহর ২য়, ৩য় 
ও ৪থ িণর কমচারীেদর 
মা কালীন, াি  িবেনাদন ও 
অ া  অিজত  ম র  

০৫ কাযিদবস ১। কমচারীর আেবদন 
২। উপেজলা খা  িনয় েকর পািরশ 
স িলত প  
৩। চা ির িববরণী/ সািভস ক 
৪। সবেশষ াি  িবেনাদন  
ভােগর অিফস আেদশ। 

৫। েযাজ  ে  র িহসাব 
৬। ডা ারী সনদপে  ................ 

১। িনজ উে ােগ 
২,৩। উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয়। 
৪। িনজ উে ােগ। 

িবনা ে  আফেরাজা খা ন,  
ধান সহকারী।  

( শাসন শাখা) 
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ঃ 
নং সবার নাম সবা দােনর 

সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি র 
ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার, 
পদবী, ম নং, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
ম নং, জলা/উপেজলার 
কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল 

৭। সরকাির কমচারী ক াণ বাড 
হেত আিথক সাহা  াি র 
আেবদন অ গামীকরণ 

২-৩ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। উপেজলা খা  িনয় েকর 

পািরশপ  
৩। সংি  মাণক কাগজপ ািদ 

১। জলা খা  িনয় েকর কাযালয়     
   food.dinajpur.gov.bd 
২। উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয় 
৩। ি র িনজ উে ােগ 
 

িবনা ে  আফেরাজা খা ন,  
ধান সহকারী।  

( শাসন শাখা) 
 

১। জলা খা  িনয় ক 
ফান: ০৫৩১-৬৫০৬৬ 

ই- মইল- 
dcfdnj@gmail.com 

 
২। সহকারী খা  িনয় ক, 

ফান: ০৫৩১-৬৫১৬৯ 
ই- মইল- 

dcfdnj@gmail.com 

 
৮। কমকতা/কমচারীেদর দাবী/না-

দাবী সনদপ  
৭ কাযিদবস আেবদনপ   িনজ উে ােগ িবনা ে  আফেরাজা খা ন,  

ধান সহকারী।  
( শাসন শাখা) 

 
 

অিভেযাগ িতকার ব াপনা প িত 
 

া  সবা সে াষজনক না হেল িনে া  কমকতার িনকট যাগােযাগ ক ন। 
 

কখন যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা 
িন ি র 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা/কমচারী 
সমাধান িদেত থ হেল 

জলা খা  িনয় ক, িদনাজ র  
e-mail- dcfdnj@gmail.com

0531-65066 
৭ কমিদবস 

 

 
আপীল ব াপনা প িত 

 
সবা াি র জ  দািয় া  কমকতা সে  যাগােযাগ ক ন। িতিন থ হেল িনে া  কমকতার িনকট যাগােযাগ ক ন। 

কখন যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা 
িন ি র 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত থ হেল 
আ িলক খা  িনয় ক, রং র িবভাগ, রং র। 

+০৫২১-৫২১৪০,  +০৫২১-৬১৬৭৯ 
e-mail-rcfrng@yahoo.com 

৭ কমিদবস 

 


