
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

খা  ম ণালয় 
অভ রীন সং হ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০১.২১.১২৩ তািরখ: 
১৬ ন ২০২১

২ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় সরকািরসরকাির   দােমদােম   িব ি তিবি ত   ধ ােনরধােনর     পিরেশাধপিরেশাধ   সবাসবা   সহজ ীকরণসহজীকরণ   িবষয়কিবষয়ক  ইেনােভশনইেনােভশন   আইিডয়াআইিডয়া
াবাব   অ েমাদনঅ েমাদন ।।

:
খা  অিধদ েরর প  নং ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.১৮৯; তািরখ: ১৪ ন ২০২১

         উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, চলমান বােরা সং হ ২০২১ মৗ েম
িদনাজ র জলার সদর ও িবরল উপেজলায় পিয়ং ও নভরণ াংক িহেসেব িন  সরকাির
অ ণী/ সানালী াংেকর মা েম চিলত াংিকং িসে েমর মা েম সরকাির কােনা অিতির  খরচ

িতেরেক উপেজলার িবিভ  ইউিনয়েন অবি ত ষেকর বাড়ীর িনকট  িসিডউল  যেকােনা বসরকাির
াংেকর মা েম ধােনর  পিরেশাধ সবা সহজীকরণ িবষয়ক ািবত আইিডয়া  পাইলট িহসােব

বা বায়েনর জ  এত ারা িনেদশ েম অ েমাদন করা হেলা।

      উে  বিণত উপেজলা  ছাড়াও অ  যেকােনা জলা খা  িনয় ক েণািদত হেয় সংি  জলার
যেকােনা উপেজলায় ািবত আইিডয়া  পাইলট আকাের বা বায়ন করেত পারেবন। এে ে  বা মিতর
কােনা েয়াজন হেব না।

১৬-৬-২০২১

মহাপিরচালক, খা  অিধদ র।

শারিমন ইয়াসিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪৫৫৬৬
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইেমইল:
internalproc@mofood.gov.bd

১



ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০১.২১.১২৩/১(৩) তািরখ: ২ আষাঢ ়১৪২৮
১৬ ন ২০২১

সদয ়অবগিতর জ  অ িলিপ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব , সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
২) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়

১৬-৬-২০২১
শারিমন ইয়াসিমন 

িসিনয়র সহকারী সিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

কি উটার নটওয়াক ইউিনট 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.১৯৩ তািরখ: 
১৭ ন ২০২১

৩ আষাঢ ়১৪২৮

      উপ  িবষেয় চলমান বােরা সং হ ২০২১ মৗ েম িদনাজ র জলার সদর ও িবরল উপেজলায় পিয়ং ও নভরণ
াংক িহেসেব িন  সরকাির অ ণী/ সানালী াংেকর মা েম চিলত াংিকং িসে েমর মা েম সরকাির কােনা

অিতির  খরচ িতেরেক উপেজলার িবিভ  ইউিনয়েন অবি ত ষেকর বাড়ীর িনকট  িসিডউল  যেকােনা
বসরকাির াংেকর মা েম ধােনর  পিরেশাধ সবা সহজীকরণ িবষয়ক ািবত আইিডয়া  পাইলট িহসােব
বা বায়েনর জ  খা  ম ণালয় ক ক অ েমািদত হেয়েছ। 

       উে  বিণত উপেজলা  ছাড়াও অ  যেকােনা জলা খা  িনয় ক েণািদত হেয় সংি  জলার যেকােনা
উপেজলায় ািবত আইিডয়া  পাইলট আকাের বা বায়ন করেত পারেবন। এে ে  বা মিতর কােনা েয়াজন হেব
না। যা অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  াংকনসহ রণ করা হেলা।

২০-৬-২০২১

জলা খা  িনয় ক, িদনাজ র

ম র আলম
িসে ম এনািল

ফান: +৮৮-০২-৪৭১১০৬৯৮
ইেমইল: sys@dgfood.gov.bd

২



ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.১৯৩/১(১৮) তািরখ: ৩ আষাঢ ়১৪২৮
১৭ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহািপরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
২) অিতির  সিচব , সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৩) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/রং র/রাজশাহী/চ াম/ লনা/বিরশাল/িসেলট
৫) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
৬) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়

২০-৬-২০২১
ম র আলম 

িসে ম এনািল

৩


