
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

সরবরাহ-১ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd
জ ির 

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৩.০০১.২০.২৯০ তািরখ: 
১৬ আগ  ২০২১

১ ভা  ১৪২৮

িবষয:় ওএমএসওএমএস //খ া ব া বখ া ব া ব   িডলােররিডলােরর   িনব নিনব ন   ফরমফরম  অ সােরঅ সাের   তত   রণরণ  । ।

      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িডলার ত   হালনাগাদ করার লে  ওএমএস/খা বা ব িডলার
িনব ন ফরম  ত করা হেয়েছ। অ ািধকারিভি েত আগািম ১৫ িদেনর মে  ঢাকা মহানগরীর এবং ১ মােসর মে
সকল িস  কেপােরশেনর ত  েয়াজন।

২।  এমতাব ায়, উ  ওএমএস/খা বা ব িডলােরর িনব ন ফরম অ সাের অ ািধকারিভি েত আগািম ১৫ িদেনর মে
ঢাকা মহানগরীর এবং ১ মােসর মে  সকল িস  কেপােরশেনর ত  সং হ বক রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা। 

সং ি :ওএমএস/খা বা ব িডলার িনব ন ফরম।

১৬-৮-২০২১

মহাপিরচালক ( ড-১)
খা  অিধদ র

ের জা াত
উপ সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫১৪৬১৬
ফ া : +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮

ইেমইল: dssupply@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৩.০০১.২০.২৯০/১(৩) তািরখ: ১ ভা  ১৪২৮
১৬ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়
৩) িসে ম এনািল , আইিস  সল, খা  ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা )।

১৬-৮-২০২১
ের জা াত 
উপ সিচব

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

ব ন শাখা 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৪৯.০১৪.১৯.৫৪৩ তািরখ: 
১৯ আগ  ২০২১

৪ ভা  ১৪২৮

         উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িডলার ত  হালনাগাদ করার লে  ওএমএস/খা বা ব িডলােরর িনব ন ফরম
অ সাের (কিপ সং ) অ ািধকারিভি েত আগািম ২৯/০৮/২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  ঢাকা মহানগরীর এবং
৯/০৯/২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  অ া  সকল িস  কেপােরশেনর ত  সং হ বক রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা।   

২২-৮-২০২১

১) আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
২) ধান িনয় ক,  ঢাকা রশিনং, ঢাকা
৩) জলা খা  িনয় ক (অিতির  দািয় ), জলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়,নারাযণ়গ
৪) জলা খা  িনয় ক (অিতির  দািয় ), জলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়,গাজী র
৫) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, লনা
৬) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,চ াম
৭) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়,রাজশাহী
৮) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,রং র
৯) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 
িসেলট
১০) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,বিরশাল
১১) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়,ময়মনিসংহ
১২) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, িম া

মাঃ আিফফ-আল-মাহ দ ঞঁা
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৪৯.০১৪.১৯.৫৪৩/১(৪) তািরখ: ৪ ভা  ১৪২৮

১৯ আগ  ২০২১২



১৯ আগ  ২০২১সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) উপ সিচব, সরবরাহ-১ শাখা, খা  ম ণালয়
৪) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র। খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা।

২২-৮-২০২১
মাঃ আিফফ-আল-মাহ দ ঞঁা 

উপ-পিরচালক

৩
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