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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৩২১.২১.১১৮ তািরখ: 
১৫ ন ২০২১

১ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় অভ রীণঅভ রীণ   গমগম   সং হসং হ ,  ,  ২০২১২০২১   মৗ েমমৗ েম   অজেনরঅজেনর   স াবনাহ ীনস াবনাহ ীন   ল মা াল মা া   সমপণসমপণ ।।
: ১। অভ রীণ খা শ  সং হ নীিতমালা, ২০১৭ এর ৮(খ) অ ে দ উে । 

২। খা  অিধদ েরর ারক নং ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৩২১.২১.৪৬, তািরখ: ০১/০৪/২০২১ ি :।

        উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য,  ারেক চলিত অভ রীণ গম সং হ, ২০২১ মৗ েম
১,০০,০০০ ম:টন গেমর ল মা ার উপেজলাওয়ারী িবভাজন দান করা হেয়েছ। গত ০১ এি ল, ২০২১
থেক গম সং হ কায ম  করা হেলও ার িবভােগ অজন নই/আশা ক নয়। 

        এমতাব ায়,   িবভােগর দ  ল মা ার িবপরীেত য পিরমাণ গম সং েহর স াবনা নই তা
জ িরিভি েত ১৭/০৬/২০২১ ি : তািরেখর মে  খা  অিধদ ের সমপেণর িনেদশ দান করা হেলা। যিদ
কান িবভাগ গম সমপণ না কের ল মা া শতভাগ অজেন থ হয়, তাহেল এর দায়-দািয়  উ  িবভােগর
গম সং েহর সােথ সংি  সকলেক বহন করেত হেব। 

       এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ। 

১৫-৬-২০২১

আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/চ াম/ময়মনিসংহ।

মাঃ রায়হা ল কবীর
পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮
ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৩২১.২১.১১৮/১(৫) তািরখ: ১ আষাঢ ়১৪২৮
১৫ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র

১



৪) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, ঢাকা। খা ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা।

১৫-৬-২০২১
মাঃ রায়হা ল কবীর 

পিরচালক

২


