
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

অভ রীন সং হ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০২.২১.১৬১ তািরখ: 
০১ আগ  ২০২১

১৭ াবণ ১৪২৮

িবষয:় অভ রীণঅভ রীণ   গমগম   সং হসং হ   ২০২১২০২১   এরএর   জ াতীয়জ াতীয়   ল মা াল মা া   ১১ ,, ০০০০ ,, ০০০০০০  ( ( একএক  লাখলাখ ) ) ম.টনম.টন   এরএর   অিতিরঅিতির
সং হ ীতসং হ ীত   ৩৩,, ২১২২১২   ম.টনম.টন   গেমরগেমর   তােপতােপ   অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: খা  অিধদ েরর ারক নং -১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৩২১.২১.১৫২; তািরখ: ২৬.০৭.২০২১ ি .
       

         উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত অভ রীণ গম সং হ-২০২১ মৗ েম জাতীয় ল মা া
১,০০,০০০ (এক লাখ) ম.টন গেমর িবপরীেত িবভাগিভি ক সম য় ত গম সং েহর ল মা া, গম সং েহর
পিরমাণ ও ল মা ার অিতির  গম সং েহর পিরমাণ িন প:

ম িবভােগর নামল মা া ( ম.টন)সং হীত পিরমাণ ( ম.টন) অিতির  সং হীত গম ( ম.টন)
১. রাজশাহী ৩৮,২২৪ ৩৮,৭৪১ ৫১৭
২. রং র ৪২,৬৭২ ৪৪,৫৪৩ ১,৮৭১
৩. ঢাকা ১১,৭৯২ ১১,৭৯২ ০
৪. ময়মনিসংহ ৭৯৭ ৭৯৭ ০
৫. লনা ৬,৫১৫ ৭,৩৩৯ ৮২৪
৬. চ াম ০ ০ ০
৭. বিরশাল ০ ০ ০

মাট= ১১ ,, ০০০০ ,, ০০০০০০ ১,০৩,২১২ ৩,২১২ (িতন হাজার ইশত বােরা) ম. টন

২। এমতাব ায়, অভ রীণ গম সং হ-২০২১ মৗ েম গম সং েহর িনধািরত ল মা া ১,০০,০০০ ম.টন এর
অিতির  সং হীত ৩,২১২ (িতন হাজার ইশত বােরা) ম. টন গম িনেদশ েম তােপ  অ েমাদন করা হেলা।

১-৮-২০২১

মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র

শারিমন ইয়াসিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪৫৫৬৬
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইেমইল:
internalproc@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০২.২১.১৬১/১(৪) তািরখ: ১৭ াবণ ১৪২৮

০১ আগ  ২০২১১



০১ আগ  ২০২১সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খা  ম ণালয় (আগামী এফিপএমিস'র সভায় উপ হাপন
কের তােপ  অ েমাদেনর েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়

১-৮-২০২১
শারিমন ইয়াসিমন 

িসিনয়র সহকারী সিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

অভ রীণ সং হ শাখা 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৩২১.২১.২১৪ তািরখ: 
২৬ আগ  ২০২১

১১ ভা  ১৪২৮

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

২৮-৮-২০২১

আ িলক খা  িনয় ক (সকল)

মাঃ রায়হা ল কবীর
পিরচালক

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

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৩২১.২১.২১৪/১(১২) তািরখ: ১১ ভা  ১৪২৮
২৬ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র, ঢাকা। 
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা। 
৪) পিরচালক (সকল), খা  অিধদ র, ঢাকা। 
৫) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা। 
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। প  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

২



কােশর অ েরাধ করা হেলা। 

২৮-৮-২০২১
মাঃ রায়হা ল কবীর 

পিরচালক

৩


