
পরররলষ্ট-ক 

 

 

 

তাররখঃ  

 

বরাবর 

চচয়ারম্যান 

বাাংাদেল রনরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ 

রবএএ অরি কমদেক্স, ভবন-২ (দদভ-৪, ৫ ও ৬) 

(দাদে ইন্টারকরন্টদনন্টা ভবন এর পাদবৃ) 

১১৯, কাজী নজরু ইাম ড়ক, ঢাকা-১০০০। 

 

 

মাধ্যমঃ............................................................  

 

রবয়ঃ চাদে-চরদতারাঁ/খাদ্যস্থাপনায় চের াং/ররদের াং প্রোন প্রদে। 

 

 

আরম/আমরা (ব্যরির নাম) ...............................................(প্ররতষ্ঠাদনর পূর্ ৃনাম)..................................................... 

............. া চেদক খাদ্য ব্যবা পররচানা কররছ। আমার/আমাদের বদৃমাে চাদে চরদতারাঁ/খাদ্যস্থাপনার াংখ্যা .......... টি। 

আরম/আমরা বাাংাদেল রনরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ আমার/আমাদের প্ররতষ্ঠাদনর চের াং/ররদের াং চপদত ইচ্ছুক।  

 

অতএব, মদােয় মীদপ রবনীত প্রােনৃা, আমার/আমাদের চাদে চরদতারাঁ/খাদ্যস্থাপনা রনরীক্ষা পূবকৃ চের াং/ররদের াং প্রোদনর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা ের্ কদর বারিত করদবন। 

  

 

 

 

রবনীত রনদবেক 

 

............................. 

 

 

 

 

 

াংযুরিঃ প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সুস্পষ্ট পূরর্কৃত আদবেন িরম। 
 



                                                                                                                                               “পরররলষ্ট খ” 

 

ক্ররমক নাং-         

চের াং /ররদের াং এর আদবেন িরম 

১। আদবেনকারীর নাম                   : .............................................................................................. 

২। আদবেনকারীর ঠিকানা                : .............................................................................................. 

৩। আদবেনকারীর চমাবাই নম্বর                  : .............................................................................................. 

৪। জাতীয় পররচয়পদত্রর নম্বর                   : .............................................................................................. 

৫। খাদ্য প্ররতষ্ঠাদনর নাম                           : (বাাংা).................................................................................... 

          (ইাংদররজ).................................................................................. 

৬। খাদ্য প্ররতষ্ঠাদনর ঠিকানা                 : (বাাংা)..................................................................................... 

       (ইাংদররজ)................................................................................. 

৭। মারদকর নাম                             : .............................................................................................. 

৮। মারদকর ঠিকানা                            : .............................................................................................. 

৯। মারদকর চমাবাই নম্বর                     : .............................................................................................. 

১০। খাদ্য ব্যবা আরম্ভ করার তাররখ           : .............................................................................................. 

১১। উৎপারেত/রবরক্রত খাদ্য পদের নাম          : .............................................................................................. 

১২। খাদ্য কমীদের তথ্যারে (াংখ্যা)               : প্ররলরক্ষত : ................................ অপ্ররলরক্ষত : ............................. 

১৩। অন্যান্য তথ্যারে (যরে োদক)                  : .............................................................................................. 

 

  আরম এই মদম ৃ চঘার্া কররছ চয, উপদর বরর্তৃ মুেয় তথ্যারে ঠিক। আরম আরও চঘার্া কররছ চয, রনরাপে খাদ্য আইন, ২০১৩ এবাং 

চাদে-চরদতারাঁ ও খাদ্যস্থাপনার জন্য প্রর্ীত াংরিষ্ট রবরি-রবিান অনুযায়ী খাদদ্যর রনরাপেতা বজায় রাখদবা এবাং ক রবরি-রবিান 

যোযেভাদব প্ররতপান করদত বাধ্য োকদবা। 

 

 

াংযুরি    :                        আদবেনকারীর স্বাক্ষর ও নাম 

                        তাররখঃ 

 ক. মারদকর তযারয়ত ছরব ০২ (দুই) করপ। 

 খ. মারক ও আদবেনকারীর জাতীয় পররচয় পদত্রর করপ। 

গ. ানাগাে চে  াইদন্স এর করপ।  

ঘ. চজা প্রলান কর্তকৃ াইদদন্সর করপ (প্রদযাজয চক্ষদত্র। 

ঙ. ানাগাে রপ্ররমদ াইদন্স এবাং খাদ্য কমীদের স্বাস্থযনদের করপ। 

চ. পররদবল অরিেপ্তর কর্তকৃ ছাড়পদত্রর করপ। 

ছ. িায়ার ারভৃ ও ররভ র দিন্স কর্তকৃ প্রেত্ত রনরাপত্তা ছাড়পদত্রর করপ। 

জ. পারন াংদযাগ েদর্র করপ। 

ঞ. অন্যান্য প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র। 

  

ছরব  
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