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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা খা  িনয় েকর কাযালয় 

জয় রহাট 
www.dgfood.gov.bd 

www.food.joypurhat.gov.bd 
সবা দান িত িত (Citizen’s Charter) 

১. িভশন ও িমশন 
িভশন: সবার জ  পযা  খা । 
িমশন: সমি ত নীিত- কৗশল ও সরকাির খা  ব াপনার মা েম সবার জ  পযা  খা  সরবরাহ িনি ত করা। 
২. িত ত সবাস হ 
২.১ নাগিরক সবা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
িমক সবার নাম সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

১ চালকল লাইেস  
দান 

১০ কাযিদবস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয় পে র 
ফেটাকিপ 
৩. পাসেপাট সাইেজর ছিব (০২ 
কিপ) 
৪. ড লাইেসে র  
ফেটাকিপ 
৫. িব ৎ সংেযােগর 

মাণক/িব ৎ িবেলর 
ফেটাকিপ 
৬. পিরেবশ ছাড়পে র কিপ 
৭. জিমর মািলকানা সং াম  
কাগজপে র কিপ 
৮. আিথক লতার সনদ 
৯. ধান বয়লার পিরদশেকর 
সনদপ  

১. জলা খা  িনয় ক/ 
উপেজলা খা  িনয় ক এর 
কাযালয়/http:// 
www.food.joypurhat.gov.bd 
২. সংিশ  িনবাচন অিফস 
৩. সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ/ পৗরসভা 
৪. সংি  িব ৎ অিফস 
৫. সংি  পিরেবশ অিফস 
৬. সংি  িম অিফস 
৭. ি র িনজ উে ােগ 
৮. সংি  বয়লার পিরদশেকর 
কাযালয়  
 

ই  িফ: 
১. অেটােম ক- ৫০০০/- 
২. মজর- ৪০০০/- 
৩. হাি ং- ১০০০/- 
ভ াট- ১৫% 
নবায়ন িফ: 
১. অেটােম ক- ২৫০০/- 
২. মজর- ২০০০/- 
৩. হাি ং- ৫০০/- 
ভ াট- ১৫% 
চালােনর মা েম, িফ’র কাড নং- 
১-৪৮৩১-০০০১-১৮৫৪ 
ভ ােটর কাড নং- 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 
 

১। ম ত শাখা- 
ম নং- ২০৪ 

 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 

অথবা dcfjpt@gmail.com 
 
২। িহসাব শাখা- 
ম নং- ২০৩ 
ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 

 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট 
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 

অথবা dcfjpt@gmail.com 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
িমক সবার নাম সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ 

থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  

কমকতার পদিব, র ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

২ ডে ইন লাইেস  
দান 

০৩ কাযিদবস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয় পে র 
ফেটাকিপ 
৩. পাসেপাট সাইজ ছিব   (০২ 
কিপ) 
৪. ড লাইেসে র  
ফেটাকিপ 

জলা খা  িনয় ক/ উপেজলা 
খা  িনয় ক এর 
কাযালয়/http:// 
www.food.joypurhat.gov.bd 
২. সংি  িনবাচন অিফস 
৪. সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ/ পৗরসভা 

ই  িফ: 
১. আমদািনকারক- ১০০০০/- 
২. পাইকারী-         ৫০০০/- 
৩. চরা-             ১০০০/- 
নবায়ন িফ:  
১. আমদািনকারক- ৫০০০/- 
২. পাইকারী-       ২৫০০/- 
৩. চরা-            ৫০০/- 
চালােনর মা েম, িফ’র কাড নং- 
১-৪৮৩১-০০০১-১৮৫৪ 
ভ ােটর কাড নং- 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

১। ম ত শাখা- 
ম নং- ২০৪ 

 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 

অথবা dcfjpt@gmail.com 
 
২। িহসাব শাখা- 
ম নং- ২০৩ 
ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 

অথবা dcfjpt@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

৩ িডলার লাইেস  
দান (ওএমএস/ 

খা বা ব িডলার) 

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

১. জলা খা  িনয় ক/ 
উপেজলা খা  িনয় ক এর 
কাযালয়/http:// 
www.food.joypurhat.gov.bd 
২. সংি  িনবাচন অিফস 
৩. সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ/ পৗরসভা 
 

ই  িফ: 
 ১. িডলার- ১০০০/- 
 ভ াট- ১৫% 
নবায়ন িফ: 
১. িডলার- ৫০০/- 
ভ াট- ১৫% 
চালােনর মা েম, িফ’র কাড নং- 
১-৪৮৩১-০০০১-১৮৫৪ 
ভ ােটর কাড নং- 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

১। ম ত শাখা-  
ম নং- ২০৪ 

 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 

অথবা dcfjpt@gmail.com 
 
২। িহসাব শাখা- 
ম নং- ২০৩ 
ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 

অথবা dcfjpt@gmail.com 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
িমক সবার নাম সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ 

থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  

কমকতার পদিব, র ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

৪ ময়দাকল লাইেস  
দান  

১০ কাযিদবস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয় পে র 
ফেটাকিপ 
৩. পাসেপাট সাইেজর ছিব (০২ 
কিপ) 
৪. ড লাইেসে র ফেটাকিপ 
৫. িব ৎ সংেযােগর 

মাণক/িব ৎ িবেলর 
ফেটাকিপ 
৬. পিরেবশ ছাড়পে র কিপ 
৭. জিমর মািলকানা সং াম  
কাগজপে র কিপ 
৮. আিথক লতার সনদ 
৯. ধান বয়লার পিরদশেকর 
সনদপ  

১. জলা খা  িনয় ক/ 
উপেজলা খা  িনয় ক এর 
কাযালয়/ 
http:// 
www.food.joypurhat.gov.bd 
২. সংি  িনবাচন অিফস 
৩. সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ/ পৗরসভা 
৪. সংি  িব ৎ অিফস 
৫. সংি  পিরেবশ অিফস 
৬. সংি  িম অিফস 
৭. ি র িনজ উে ােগ 
৮. সংি  বয়লার পিরদশেকর 
কাযালয়  
 

ই  িফ: 
১. মজর ও ক া - ৩০০০/- 
২. রালার ময়দাকল- ১০০০/- 
৩. আটাচাি - ৬০০/- 
ভ াট- ১৫% 
নবায়ন িফ: 
১. মজর ও ক া - ১৫০০/- 
২. রালার ময়দাকল- ৫০০/- 
৩. আটাচাি - ৩০০/- 
ভ াট- ১৫% 
চালােনর মা েম, িফ’র কাড নং- 
১-৪৮৩১-০০০১-১৮৫৪ 
ভ ােটর কাড নং- 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

১। ম ত শাখা- 
ম নং- ২০৪ 

 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 

অথবা dcfjpt@gmail.com 
 
২। িহসাব শাখা- 
ম নং- ২০৩ 
ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 
 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৫ ওএমএস-এ 
লভ ে  চাল/আটা 

িবি  

বার ও 
সরকাির র িদন 

তীত িতিদন 

 
 

  

- চাল িত কিজ- ৩০/- 
আটা িত কিজ- ১৮/- 

(সরকার ক ক সমেয় সমেয় 
িনধািরত) নগদ  

 

র    
 

ম ত শাখা- 
ম নং- ২০৪ 

 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 

অথবা dcfjpt@gmail.com 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
িমক সবার নাম সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ 

থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  

কমকতার পদিব, র ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

৬ চালকল মািলেকর 
িনকট হেত চাল য় 
এর ি  স াদন 

বােরা মৗ ম: 
ম-আগ  মাস, 
আমন মৗ ম: 

িডেস র-
ফ য়াির মাস 

১. চাল কল লাইেস  
২. ড ইন লাইেস  
৩. েয়াজনীয় অবকাঠােমা 
স  সচল চালকল 
৪. হালনাগাদ পিরেশািধত 
িব ৎ িবেলর কিপ 

১,২. জলা খা  িনয় ক এর 
কাযালয়/ 
http:// 
www.food.joypurhat.gov.bd 
৩. ি র িনজ উে ােগ 
৪. সংি  িব ৎ অিফস 

ি ত চােলর পিরমােণর সং হ 
ে র ২% জামানত এবং খািল 

ব ার জ  সরকার িনধািরত 
জামানেতর প-অডার 
( ফরতেযা ) 

সং হ শাখা-  
ম নং- ২০৪ 
ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  
 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  
 
 

৭ ষেকর িনকট হেত 
ধান, গম য় 

ধান- বােরা মৗ ম  
( ম-আগ  মাস) 

আমন - 
(

বর -

) 
গম: মাচ- ম মাস 

১. িষ কাড 
২. জাতীয় পিরচয় প  

১. সংি  িষ অিফস 
২. সংি  িনবাচন অিফস 

  
 

 
 

 
  

 
 সরকার 

িনধািরত দের াংক িহসােবর 
মা েম ষকেক  পিরেশাধ করা 
হয়। 

সংি  উপেজলা খা  
িনয় েকর অিফস  

ও  
সংি  এলএসিড 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 

৮ খা বা ব কম িচেত 
১০ টাকা কিজ দের 
চাল িবতরণ 

সে র-নেভ র, 
মাচ-এি ল 

১. খা বা ব ভা া কাড ১. সংি  উপেজলা খা  
িনয় েকর কাযালয় 

চাল িত কিজ- ১০/-  
নগদ  

জলার িবিভ  ইউিনয়ন পযােয় 
িনিদ  িডলােরর দাকান  
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 
 
 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
িমক সবার নাম সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ 

থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  

কমকতার পদিব, র ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

৯  িমলারেদর জামানত 
অব ি  

২ কাযিদবস ১. িমলােরর ােড আেবদন 
২. ভার া  কমকতা ও 
উপেজলা খা  িনয় েকর 
পািরশ প  

২. চাল সং েহর ড়া  িহসাব 
িববরণী 

১. িমলােরর িনজ উে ােগ 
২. সংি  এলএসিড 

িবনা ে  

সং হ শাখা  
ম নং- ২০৪ 

 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  
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২.২ ািত ািনক সবা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
িমক সবার নাম সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন 

ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, র ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

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

০৩ কাযিদবস ১. সংি  অিফস ধান ক ক 
ই ত খা শে র 
চািহদাপ /ির ইিজশন 

১. সংি  অিফেসর িনজ 
উে ােগ 

চাল িত কিজ- ২.১০/- 
গম িত কিজ- ১.৭৭৬/- 
চালােনর মা েম,  
চােলর কাড নং- 
১.৪৮২৩.০০২০.৩০০১ 
গেমর কাড নং-
১.৪৮২৩.০০২০.৩০০৩ 

সংিশ  উপেজলা খা  
িনয় েকর অিফস 

ও 
সংিশ  এলএসিড 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  

২  পিরবহন 
কাদার/ ম ও 

হ াপন কাদােরর 
িবল পিরেশাধ 

১০ কাযিদবস ১. কাদােরর ােড আেবদন 
২. িবল সং া  ইনভেয়স/ ম 
িববরণী  

১. িনজ উে ােগ 
২. সংি  এলএসিড 

িবনা ে  

িহসাব শাখা-  
ম নং- ২০৩ 
ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 
 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 
 

৩  ময়দাকেলর 
তািলকা ি র াব 

রণ 

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

১. ি র িনজ উে ােগ 
২. সংি  িনবাচন অিফস 
৩. জলা খা  িনয় ক এর 
কাযালয়/http:// 
www.food.joypurhat.gov.bd 
৪. সংি  পৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ 
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 ে  

ম ত শাখা  
ম নং- ২০৪ 

 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  

৪  
িহসাবেযা  ও 

অিহসাবেযা  ফরম 
সরবরাহ 

০৩ কাযিদবস ১. উপেজলা খা  িনয় ক/ 
ভার া  কমকতার চািহদাপ  ১. িনজ উে ােগ িবনা ে  

নজারত শাখা-  
ম নং- ২০২ 
ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 

ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 
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২.৩ অভ রীণ সবা: 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
িমক সবার নাম সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  

কমকতার পদিব, র ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

১ অধীন  
দ রস েহর ২য়, 
৩য় ও ৪থ ণীর 
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 ক এর 
কাযালয়/http:// 
www.food.joypurhat.gov.bd 
২. উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয় 
৩. সংি  িহসাব র ণ অিফস 

িবনা ে  

শাসন শাখা-  
ম নং- ২০২ 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  

২ অধীন  দ রস েহর 
২য়, ৩য় ও ৪থ 

ণীর 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 
৪. এসএসিস/ িশ াগত 
যা তার সনদপ  

১. জলা খা  িনয় ক এর 
কাযালয়/http:// 
www.food.joypurhat.gov.bd 
২. উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয় 
৩. সংি  িহসাব র ণ অিফস 
৪. িনজ উে ােগ 

িবনা ে  

শাসন শাখা-  
ম নং- ২০২ 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  

৩ অধীন   দ রস েহর 
২য়, ৩য় ও ৪থ ণীর 
কমচারীেদর 
অবসরে ার  ও 
লা  এমাউ  ম ির 

০৭ কাযিদবস ১. 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  িহসাব র ণ অিফস 
৪. সবেশষ কম ল অিফস 

িবনা ে  

শাসন শাখা-  
ম নং- ২০২ 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com 

৪ অধীন  দ রস েহর 
২য়, ৩য় ও ৪থ 

ণীর 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 রািধকার ঘাষনাপ  
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 
২,৬,৭,১১. জলা খা  িনয় ক 
এর কাযালয়/ 
http:// 
www.food.joypurhat.gov.bd  
িহসাবর ণ অিফস 
৩. জলা খা  িনয় েকর কাযালয় 
৪. িনজ উে ােগ 
৫. সংি  কম লস হ 
৮. সংি  িহসাব র ণ অিফস 
৯,১০. উপেজলা খা  
িনয় েকর কাযালয় 

িবনা ে  

শাসন শাখা-  
ম নং- ২০২ 

ফান: ০৫৭১-৬২২৩৯ 
ই- মইল: 
dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  

জলা খা  িনয় ক, জয় রহাট  
ম নং- ২০১ 
ফান: ০৫৭১-৬২৩৬৭ 

ই- মইল: dcf.jpt@dgfood.gov.bd 
অথবা dcfjpt@gmail.com  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
িমক সবার নাম সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  

কমকতার পদিব, র ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

৫  অধীন  দ রস েহর 
২য়, ৩য় ও ৪থ 

ণীর কমচারীেদর 
াি  িবেনাদন  

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 

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

িবনা ে  

শাসন শাখা-  
ম নং- ২০২ 
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৬  সরকারী কমচারী 
ক াণ বাড হেত 
আিথক সাহা  
াি র আেবদন 

অ গামীকরণ 

০৩ কাযিদবস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. উপেজলা খা  িনয় েকর 
পািরশ প  

৩. সংি  মাণক 
কাগজপ ািদ 

১. জলা খা  িনয় ক এর 
কাযালয়/ 
www.food.joypurhat.gov.bd 
২. উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয় 
৩. ি র িনজ উে ােগ 
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জলা খা  িনয় ক 
জয় রহাট 
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