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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

ভন্বয় ও াংদ অধধাখা 

ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা 

www.mofood.gov.bd 
 

জজরা ও উদজরা ম যাদয় উন্নয়ন জভরা অনুষ্ঠাদনয ধফলদয় ১৯.১২.২০১৬ তাধযদখ অনুধষ্ঠত ‘জকন্দ্রীয় 

জভরা উদ মান ব্যফ্ানা কধভিয’ ৩য় বায কাম যধফফযণী 

 
বাধতিঃ    ভানদফন্দ্র জবৌধভক 

 অধতধযক্ত ধচফ (প্রান) 

 খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

বায ্ানিঃ   অধতধযক্ত ধচদফয অধপ কক্ষ 

বায তাধযখ ও ভয়িঃ  ১৯.১২.২০১৬ ধরিঃ কার ১১.০০ ঘিকা 

 

বায় উধ্ত কভ যকতযাগদণয নাদভয তাধরকা ধযধষ্ট-‘ক’জত জদখাদনা দরা। 

 

 উধ্ত দস্যগণদক স্বাগত জাধনদয় বাধত বায কাজ শুরু কদযন। আদরাচনায শুরুদত বাধত জানান 

জম, ফঙ্গফন্ধুয স্বদদ প্রতযাফতযন ধদফদক াভদন জযদখ ৯-১১ জানুয়াধয, ২০১৭ ম যন্ত ০৩ (ধতন) ধদন ব্যাী একদমাদগ 

জাতীয়বাদফ কর জজরা ও উদজরায় উন্নয়ন জভরা, ২০১৭ এয আদয়াজন কযা দফ। উক্ত জভরায় ্ানীয় প্রাদনয 

দঙ্গ ভন্বয় কদয ভাঠ ম যাদয় খাদ্য অধধদপ্তয ও ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য কর্তযক্ষদক অাং গ্রণ কযদত দফ। ধতধন 

উক্ত উন্নয়ন জভরা-২০১৭ আদয়াজন উরদক্ষয জভরায জধভনাদযয ধফলয়ফস্তু ও জাস্টাদযয কনদেন্ট এফাং জভরায 

প্রধতাদ্য ধফলয় ধনধ যাযদণয ধফলদয় আদরাকাত কদযন। বায় অাং গ্রণকাযী কর দস্য আদরাচনায় অাং জনন 

এফাং তাঁদদয ভতাভদতয ধবধিদত ধনম্নরু ধদ্ধান্ত গৃীত য়িঃ 

 

২। আদরাচনা ও ধদ্ধান্তমূিঃ 

 

ক্রধভক 

নাং 

ধফলয় আদরাচনা ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

১। জভরায় অাং 

গ্রণ 

বায় আদরাধচত য় জম, ফঙ্গফন্ধুয 

স্বদদ প্রতযাফতযন ধদফদক াভদন 

জযদখ আগাভী ৯-১১ জানুয়াধয, 

২০১৭ ম যন্ত ০৩ (ধতন) ধদনব্যাী 

একদমাদগ জাতীয়বাদফ কর জজরা 

ও উদজরায় উন্নয়ন জভরা, ২০১৭ 

এয আদয়াজন কযা দফ। উক্ত 

জভরায় ভাঠ ম যাদয় ্ানীয় 

প্রাদনয াদথ ভন্বয় কদয জভরায 

স্টর ্াদনয ভাধ্যদভ খাদ্য 

অধধদপ্তয ধক্রয় অাং গ্রণ কযদফ। 

এছাড়া, ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য 

কর্তযদক্ষয ফতযভাদন ভাঠ ম যাদয় 

জকান ্ানা না থাকায় জভরায় 

ধনযাদ খাদ্য কর্তযদক্ষয ধফধবন্ন 

জাষ্টায, ধরপদরে এফাং ধবধিও 

ইতযাধদ ভাঠ ম যাদয় খাদ্য 

অধধদপ্তদযয াদথ ভন্বয় কদয 

প্রদ যদনয ব্যফ্া কযদফ। 

(১) ্ানীয় প্রাদনয 

াদথ ভন্বয় কদয কর 

জজরা/ উদজরা খাদ্য 

ধনয়ন্ত্রকগণ উন্নয়ন 

জভরা,২০১৭ অাং গ্রণ 

কযদফ এফাং খাদ্য 

ধফবাদগয স্টর ্ান 

কযদফ। 

 
(২) ফাাংরাদদ ধনযাদ 

খাদ্য কর্তযক্ষ কর্তযক 

খাদ্য ধফবাদগয াদথ 

ভন্বয় কদয ধরপদরে, 

ব্যানায ও ধবধিও ধি 

ভাঠ ম যাদয় প্রদ যদনয 

ব্যফ্া কযদফ। 

ভাধযচারক, 

খাদ্য অধধদপ্তয  

 

 

 

 

 

 

 
জচয়াযম্যান, 

ফাাংরাদদ ধনযাদ 

খাদ্য কর্তযক্ষ 

 

 

 

 

 

 

 
 

২। জভরায় স্টর বায় আদরাচনা য় জম, জভরায় খাদ্য ধফবাগ ও ভাধযচারক, 

http://www.mofood.gov.bd/
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ক্রধভক 

নাং 

ধফলয় আদরাচনা ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ধিতকযণ স্টরগদরা উ্াদন দ যনীয় ও 

আকল যণীয় কযদত দফ। তায জন্য 

খাদ্য ধফবাগ ও ফাাংরাদদ ধনযাদ 

খাদ্য কর্তযদক্ষয ধফধবন্ন জাষ্টায, 

ধরপদরে ও ব্যানাদযয প্রদ যদনয 

ব্যফ্া যাখদত দফ। খাদ্য ধফবাদগয 

উন্নয়দনয ধাযাফাধকতায ধচত্র 

জাষ্টায আকাদয প্রদ যন ব্যফ্া 

কযদত দফ। 

ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য 

কর্তযদক্ষয ধফধবন্ন 

জাষ্টায, ধরপদরে ও 

ব্যানাদযয প্রদ যদনয 

ব্যফ্া যাখদত দফ। 

খাদ্য ধফবাদগয উন্নয়দনয 

ধাযাফাধকতায ধচত্র 

জাষ্টাদয প্রধতপধরত 

কযদত দফ। 

খাদ্য অধধদপ্তয ও 

জচয়াযম্যান, 

ফাাংরাদদ ধনযাদ 

খাদ্য কর্তযক্ষ 

 

৩। জভরায় স্টদরয 

ব্যানায 

প্রধতি স্টদর খাদ্য অধধদপ্তয ও খাদ্য 

ভন্ত্রণারদয়য নাভ মুদ্রণ ধিধজোর 

ব্যানায ্ান কযদত দফ। প্রধতি 

ব্যানাদয খাদ্য ভন্ত্রণারয়/ খাদ্য 

অধধদপ্তদযয কাম যক্রদভয ধনধ যাধযত 

জলাগান ‘‘জখ াধনায ফাাংরাদদ 

ক্ষুধা দফ ধনরুদে’’-থাকদফ। 

খাদ্য অধধদপ্তয ও খাদ্য 

ভন্ত্রণারদয়য নাভ মুদ্রণ 

ধিধজোর ব্যানায ্ান 

কযদত দফ। প্রধতি 

ব্যানাদয খাদ্য ভন্ত্রণারয়/ 

খাদ্য অধধদপ্তদযয 

কাম যক্রদভয ধনধ যাধযত 

জলাগান ‘‘জখ াধনায 

ফাাংরাদদ ক্ষুধা দফ 

ধনরুদে’’ জরখা 

থাকদফ। 

ভাধযচারক, 

খাদ্য অধধদপ্তয ও 

জচয়াযম্যান, 

ফাাংরাদদ ধনযাদ 

খাদ্য কর্তযক্ষ 

৪। জভরায় জাষ্টাদযয 

Content 

বায় আদরাচনা য় জম, জভরায় 

স্টদরয জন্য খাদ্য অধধদপ্তয ও 

ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য কর্তযদক্ষয 

ধফধবন্ন জাষ্টায প্রদ যদনয ব্যফ্া 

যাখদত দফ এফাং উক্ত জাষ্টাদয 

ধনম্নফধণ যত ধফলয়গুদরা দৃধষ্ট 

নন্দনবাদফ মুধদ্রত দত দফিঃ 

 
(১) জখ াধনায ফাাংরাদদ ক্ষুধা 

দফ ধনরুদেয 

(২) ধনযাদ খাদ্য ধনধিত দর সুস্থ 

ফর জাধত ধভদর 

(৩) াযা ধফশ্ব জাচ্চায 

ধনযাদ খাদ্য অগ্রাধধকায 
 

(৪) ফঙ্গফন্ধু ধদদরন জদ জখ 

াধনায জগারা বযা স্বদদ। 

জাষ্টাদয ধনম্নফধণ যত 

ধফলয়গুদরা দৃধষ্ট 

নন্দনবাদফ মুদ্রণ কযদত 

দফিঃ 

 
(১) জখ াধনায 

ফাাংরাদদ ক্ষুধা দফ 

ধনরুদেয 

(২) ধনযাদ খাদ্য 

ধনধিত দর সুস্থ ফর 

জাধত ধভদর 

(৩) াযা ধফশ্ব জাচ্চায 

ধনযাদ খাদ্য অগ্রাধধকায 
 

(৪) ফঙ্গফন্ধু ধদদরন জদ 

জখ াধনায জগারা বযা 

স্বদদ। 

ভাধযচারক, 

খাদ্য অধধদপ্তয ও 

জচয়াযম্যান, 

ফাাংরাদদ ধনযাদ 

খাদ্য কর্তযক্ষ 

৫। ফাদজে ব্যয় বায় আদরাচনা য় জম, জভরায় 

স্টর জিদকাদযন, জাষ্টায ছাাদনা, 

কভ যকতযা-কভ যচাধযগদণয উধ্ধত 

ধনধিতকযণ ইতযাধদ কাজ ধফবাগীয় 

কাম যক্রদভয অাং ধদদফ ম্পাদন 

কযদত দফ। তায জন্য ধফদল জকান 

ফযাে থাকদফ না। 

 

 
 

ধফবাগীয় কাম যক্রভ 

ধদদফ উন্নয়ন জভরায 

মুদয় ব্যয় ধনফ যা কযদত 

দফ। 

 
 

ভাধযচারক, 

খাদ্য অধধদপ্তয। 

৬। জভরায় বায় আদরাধচত য় জম, জভরা জভরা চরাকাধরন ভদয় ভাধযচারক, 
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ক্রধভক 

নাং 

ধফলয় আদরাচনা ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

আদয়াধজত 

আদরাচনা/ 

জধভনাদয অাং 

গ্রণ 

চরাকাধরন ভদয় প্রধতধদন ধফকার/ 

ন্ধায় যকাদযয উন্নয়নমূরক 

কাম যক্রদভয উয আদরাচনা/ 

জধভনাদযয আদয়াজন থাকদফ। উক্ত 

আদরাচনা বায় ভাঠ ম যাদয় খাদ্য 

অধধদপ্তয ও ফাাংরাদদ ধনযাদ 

খাদ্য কর্তযদক্ষয প্রধতধনধধ ফক্তব্য 

প্রদান ধনধিত কযদত দফ। 

প্রধতধদন ধফকার/ ন্ধায় 

যকাদযয উন্নয়নমূরক 

কাম যক্রদভয উয 

আদরাচনা/ জধভনাদযয 

আদয়াজন থাকদফ। উক্ত 

আদরাচনা বায় ভাঠ 

ম যাদয় খাদ্য অধধদপ্তয ও 

ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য 

কর্তযদক্ষয প্রধতধনধধ 

ফক্তব্য প্রদান ধনধিত 

কযদত দফ। 

খাদ্য অধধদপ্তয ও 

জচয়াযম্যান, 

ফাাংরাদদ ধনযাদ 

খাদ্য কর্তযক্ষ 

৭। প্রাভাণ্য ধচত্র 

প্রদ যন 

খাদ্য অধধদপ্তয তথা খাদ্য 

ভন্ত্রণারদয়য কাম যক্রদভয উয খাদ্য 

অধধদপ্তয কর্তযক ধনধভ যত প্রাভাণ্য ধচত্র 

এধিে কদয এফাং নতুন তথ্য 

াংদমাজন কদয ৫/৭ ধভধনদেয 

একি প্রাভাণ্য ধচত্র ততযী কদয 

প্রদ যন এফাং ফাাংরাদদ ধনযাদ 

খাদ্য কর্তযদক্ষয ধনধভ যত ৫/৭ 

ধভধনদেয প্রাভাণ্য ধচত্র প্রদ যন কযায 

জন্য বায় ধদ্ধান্ত গৃীত য়। 

খাদ্য অধধদপ্তয দত ৫/৭ 

ধভধনদেয প্রাভাণ্য ধচত্র ও 

ধনযাদ খাদ্য কর্তযদক্ষয 

প্রাভাণ্য ধচত্র জভরায় 

প্রদ যন কযদত দফ। 

খাদ্য অধধদপ্তয 

এফাং ফাাংরাদদ 

ধনযাদ খাদ্য 

কর্তযক্ষ 

৮। জফা খাদত তথ্য 

প্রযুধক্তয ব্যফায 

খাদ্য অধধদপ্তদযয জফা 

জীকযদণয জন্য তথ্য প্রযুধক্তয 

ব্যফায নতুন উদ্ভাফনী ধনদয় 

বায় আদরাচনা য়। বায় খাদ্য 

অধধদপ্তদযয ধযচারক (প্রান) 

জানান জম, খাদ্যস্য ব্যফায 

রাইদন্স প্রদান প্রধক্রয়া 

জীকযদণয উয ইদতাভদধ্য 

একি ধিধজোর জপ্রাগ্রাভ ততযী কযা 

দয়দছ। মায জলাচাে য জাষ্টায 

আকাদয ষ্টদর প্রদ যন কযা মায়। এ 

ধফলদয় কদর একভত জালণ 

কদযন। 

খাদ্যদস্যয ব্যফায 

রাইদন্স জীকযণ 

াংক্রান্ত নতুন উদ্ভাধফত 

ধিধজোর জপ্রাগ্রাদভয 

জলাচাে য জাষ্টায আকাদয 

ষ্টদর প্রদ যন কযদত দফ। 

ভাধযচারক, 

খাদ্য অধধদপ্তয 

৯। ভাঠ ম যাদয় জভরা 

অনুষ্ঠান 

তত্ত্বাফধান 

বায় আদরাচনা য় জম, ভাঠ 

ম যাদয় খাদ্য ধফবাদগয অাং গ্রণ 

ধনধিত কযায জন্য তত্ত্বাধান কযা 

প্রদয়াজন। এ ধফলদয় বায় একভত 

জালণ কযা য় জম, ভন্ত্রণারদয়য 

দক্ষ অধতধযক্ত ধচফ (প্রািঃ) জভরা 

অনুষ্ঠাদনয তত্ত্বাফধাদন থাকদফন। 

তাছাড়া, খাদ্য অধধদপ্তদযয 

ভাধযচারক ও ফাাংরাদদ 

ধনযাদ খাদ্য কর্তযদক্ষয 

জচয়াযম্যানও ভাঠ ম যাদয় জভরা 

অনুষ্ঠাদনয তত্ত্বাফধান কযদফন। 

অধধকন্তু, প্রধতি ধফবাদগ জভরা 

অনুষ্ঠান সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদন কযায 

ভন্ত্রণারদয়য দক্ষ 

অধতধযক্ত ধচফ (প্রািঃ) 

জভরা অনুষ্ঠাদনয 

তত্ত্বাফধাদন থাকদফন। 

তাছাড়া, খাদ্য 

অধধদপ্তদযয 

ভাধযচারক ও 

ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য 

কর্তযদক্ষয জচয়াযম্যানও 

ভাঠ ম যাদয় জভরা 

অনুষ্ঠান তত্ত্বাফধান 

কযদফন। প্রধতি ধফবাদগ 

জভরা অনুষ্ঠান সুষ্ঠুবাদফ 

ম্পাদন কযায জন্য 

খাদ্য অধধদপ্তয 

এফাং ফাাংরাদদ 

ধনযাদ খাদ্য 

কর্তযক্ষ 
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ক্রধভক 

নাং 

ধফলয় আদরাচনা ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

জন্য প্রদতযক ধফবাদগ খাদ্য 

অধধদপ্তদযয একজন ধযচারকদক 

দাধয়ত্ব প্রদাদনয জন্য খাদ্য 

অধধদপ্তদযয ভাধযচারকদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

প্রদতযক ধফবাদগ খাদ্য 

অধধদপ্তদযয একজন 

ধযচারকদক দাধয়ত্ব 

প্রদান কযদত দফ। 

 
 বায় আয জকান আদরাচয ধফলয় না থাকায় করদক ধন্যফাদ জাধনদয় বাধত বায ভাধপ্ত জঘালণা 

কদযন। 

 

            

(ভানদফন্দ্র জবৌধভক) 

অধতধযক্ত ধচফ 

বাধত 

                                                            উন্নয়ন জভরা আদয়াজন কধভি 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

ভন্বয় ও াংদ অধধাখা 

ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা 

www.mofood.gov.bd 
০৮ জৌল ১৪২৩ 

নাং-১৩.০০.০০০০.০২৪.১৬.০০৬.২০১৬-৩০৬                                          তাধযখিঃ ----------------------- 

২২ ধিদম্বয ২০১৬ 

ধফলয়িঃ জজরা ও উদজরা ম যাদয় উন্নয়ন জভরা আদয়াজন প্রাংদগ। 

 

 উযু যক্ত ধফলদয়য ধযদপ্রধক্ষদত জানাদনা মাদে জম, ফঙ্গফন্ধুয স্বদদ প্রতযাফতযন ধদফদক াভদন জযদখ আগাভী ৯-১১ 

জানুয়াধয, ২০১৭ জভয়াদদ জাতীয়বাদফ এফাং জজরা ও উদজরা ম যাদয় উন্নয়ন জভরায আদয়াজন কযা দফ। উক্ত জভরায় ্ানীয় 

প্রাদনয াদথ ভন্বয় কদয ধক্রয় অাং গ্রদণয ধনধভি ধনম্নরু ব্যফ্া গ্রণ কযায জন্য ধনদদ যক্রদভ অনুদযাধ কযা দরািঃ 
 

(ক) কর জজরা/ উদজরা খাদ্য ধনয়ন্ত্রকগণ উন্নয়ন জভরায় খাদ্য ধফবাদগয স্টর ্ান কযদফন। 
 

(খ) জভরায স্টদর খাদ্য ধফবাগ ও ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য কর্তযদক্ষয ধফধবন্ন জাষ্টায, ধরপদরে ও ব্যানায 

প্রদ যদনয ব্যফ্া যাখদত দফ। খাদ্য ধফবাদগয উন্নয়দনয ধাযাফাধকতায ধচত্র জাষ্টাদয প্রধতপধরত কযদত দফ। 
 

জাষ্টাদয ও ব্যানাদয ধনম্নফধণ যত ধফলয়গুদরা দৃধষ্টনন্দনবাদফ মুদ্রণ কযদত দফিঃ 
 

(১) জখ াধনায ফাাংরাদদ ক্ষুধা দফ ধনরুদে 

(২) ধনযাদ খাদ্য ধনধিত দর সুস্থ ফর জাধত ধভদর 

(৩) াযা ধফশ্ব জাচ্চায ধনযাদ খাদ্য অগ্রাধধকায 

(৪) ফঙ্গফন্ধু ধদদরন জদ জখ াধনায জগারা বযা স্বদদ। 
 

(গ) স্টদরয জন্য খাদ্য অধধদপ্তয ও খাদ্য ভন্ত্রণারদয়য নাভ মুদ্রণ ধিধজোর ব্যানায ্ান কযদত দফ।  
 

(ঘ) খাদ্য অধধদপ্তয দত ৫/৭ ধভধনদেয প্রাভাণ্য ধচত্র ও ধনযাদ খাদ্য কর্তযদক্ষয প্রাভাণ্য ধচত্র জভরায় প্রদ যন 

কযদত দফ। 
  

(ঙ) জভরা চরাকাধরন প্রধতধদন ধফকার/ ন্ধায় যকাদযয উন্নয়নমূরক কাম যক্রদভয উয আদরাচনা/ জধভনাদযয 

আদয়াজন থাকদফ। উক্ত আদরাচনা বায় ভাঠ ম যাদয় খাদ্য অধধদপ্তয ও ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য 

কর্তযদক্ষয প্রধতধনধধয ফক্তব্য প্রদান ধনধিত কযদত দফ। 
 

(চ) খাদ্যদস্যয ব্যফায রাইদন্স জীকযণ াংক্রান্ত নতুন উদ্ভাধফত ধিধজোর জপ্রাগ্রাদভয জলাচাে য জাষ্টায 

আকাদয ষ্টদর প্রদ যন কযদত দফ। 
 

(ছ) খাদ্য অধধদপ্তদযয ভাধযচারক ও ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য কর্তযদক্ষয জচয়াযম্যান ভাঠ ম যাদয় জভরা 

অনুষ্ঠান তত্ত্বাফধান কযদফন। প্রধতি ধফবাদগ জভরা অনুষ্ঠান সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদন কযায জন্য প্রদতযক ধফবাদগ 

খাদ্য অধধদপ্তদযয াংধলষ্ট ধযচারকদক দাধয়ত্ব প্রদান কযদত দফ। 
 

(জ) ধফবাগীয় কাম যক্রভ ধদদফ উন্নয়ন জভরায মুদয় ব্যয় ধফদ্যভান/ াংদাধধত ফাদজে জথদক ধনফ যা কযদত 

দফ।  

 

 

(জভািঃ ধযাজুর ইরাভ) 

যুগ্ম-ধচফ (ভন্বয় ও াংদ) 

জপানিঃ ৯৫৪০১২১ 

ই-জভইরিঃ dscoordination@mofood.gov.bd 

ধফতযণিঃ কাম যাদথ য। 

১। জচয়াযম্যান,ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য কর্তযক্ষ, প্রফাী কল্যাণ বফন, ইস্কােন গাদি যন, ঢাকা। 

২। ভাধযচারক, খাদ্য অধধদপ্তয। 
 

অনুধরধ দয় জ্ঞাতাদথ য। 

১। জনাফ জভািঃ জতাপাির জাদন ধভয়া, ভাধযচারক, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, জতজগাঁও, ঢাকা। 

২। জজরা প্রাক (কর)...............................। 

৩। ধচদফয একান্ত ধচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 

৪। আঞ্চধরক খাদ্য ধনয়ন্ত্রক (কর).....................। 

৫। জজরা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক (কর)..........................। 

৬। অধতধযক্ত ধচফ (প্রািঃ) ভদাদদয়য ব্যধক্তগত কভ যকতযা, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 
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২২ ধিদম্বয ২০১৬ 

ধফলয়িঃ জজরা ও উদজরা ম যাদয় উন্নয়ন জভরা আদয়াজন প্রাংদগ। 

 
সূত্রিঃ  প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদয়য ত্র াংখ্যা-০৩.০৮২.০০৬.০০.০০.০১১.২০১৬-৪০০  

         তাধযখিঃ ০৪/০৮/২০১৬ ধরিঃ। 

 
উযু যক্ত ধফলয় ও সূত্র্ দত্রয প্রধক্ষদত ফঙ্গফন্ধুয স্বদদ প্রতযাফতযনদক াভদন জযদখ আগাভী ৯-১১ জানুয়াধয, 

২০১৭ ধরিঃ তাধযখ ম যন্ত ০৩ (ধতন) ধদন ব্যাী জাতীয়বাদফ প্রদতযক জজরা ও উদজরায় জম উন্নয়ন জভরায আদয়াজন 

কযা দফ। উক্ত উন্নয়ন জভরায় ভাঠ ম যাদয় ্ানীয় প্রাদনয াদথ ভন্বয় কদয জজরা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক ও উদজরা 

খাদ্য ধনয়ন্ত্রক এয দপ্তয স্টর ্ান কযদফন। এ ধফলদয় গত ১৯.১২.২০১৬ ধরিঃ তাধযদখ খাদ্য ভন্ত্রণারদয় অনুধষ্ঠত 

উন্নয়ন জভরা ব্যফ্ানা কধভিয কাম যধফফযণীয ধদ্ধাদন্তয অাংটুকু ফাস্তফায়দনয জন্য এতদাংদগ জপ্রযণ কযা দরা। 

একই ধফলদয় প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদয় অনুধষ্ঠত উন্নয়ন জভরা আদয়াজন াংক্রান্ত আন্তিঃ ভন্ত্রণারয় বায কাম যধফফযণী 

জ্ঞাতাদথ য ও কাম যাদথ য ধনদদ যক্রদভ এতদাংদগ জপ্রযণ কযা দরা।  

  

াংযুক্তিঃ সৃত্র্ স্বাযদকয কাম যধফফযণী ও 

 ১৯.১২.২০১৬ ধরিঃ অনুধষ্ঠত বায কাম যধফফযণী। 

 

(জভািঃ ধযাজুর ইরাভ) 

যুগ্ম-ধচফ (ভন্বয় ও াংদ) 

জপানিঃ ৯৫৪০১২১ 

ই-জভইরিঃ dscoordination@mofood.gov.bd 

ধফতযণিঃ কাম যাদথ য। 

 

১। জচয়াযম্যান,ফাাংরাদদ ধনযাদ খাদ্য কর্তযক্ষ, প্রফাী কল্যাণ বফন, ইস্কােন গাদি যন, ঢাকা। 

২। ভাধযচারক, খাদ্য অধধদপ্তয। 

৩। অধতধযক্ত ধচফ (ধযকল্পনা ও উন্নয়ন), খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 

৪। অধতধযক্ত-ধচফ (াংগ্র ও যফযা), খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

৫। ভাধযচারক, এপধএভইউ, খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

৬। উ-ধচফ (প্রািঃ-২), খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

 
অনুধরধিঃ 

১। ধচদফয একান্ত ধচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 

২। অধতধযক্ত ধচফ (প্রািঃ) ভদাদদয়য ব্যধক্তগত কভ যকতযা, খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 

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

