
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

সরবরাহ-১ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd
জ ির 

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০২.১৭.৪১ তািরখ: 
১৮ জা য়াির ২০২২

৪ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় ওএমএসওএমএস   এরএর   িবেশষিবেশষ   কায মকায ম   নরায়নরায়   চা করণচা করণ ।।
: খা  অিধদ েরর ১৭/০১/২০২২ তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৭৩ নং প ।

        উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কেরানা ভাইরােসর সং মেণর ফেল িত  িন
আেয়র জনসাধারেণর খা  িনরাপ া িনি তকরণ এবং চাল ও আটার বাজার  সহনীয় পযােয় রাখার
িনিম  আগামী ২০ জা য়াির, ২০২২ তািরখ হেত পরবত  িনেদশনা না দয়া পয  ওএমএস এর িবেশষ কায ম
পিরচালনার িনিম  সং  ছেক উি িখত পিরমােণ চাল ও আটার বরা  িবভাজন সরকার ক ক অ েমািদত হেয়েছ। 

২।   এমতাব ায়, বরা ত চাল ও আটা িনধািরত সমেয় চাল ৩০/- টাকা দের  এবং আটা ১৮/- দের ভা া পযােয়
 িব েয়র েয়াজনীয় ব া হণ এবং স কভােব মিনটিরং করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  

সং ি : অ েমািদত িবভাজন। 

১৮-১-২০২২

অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় )
অিতির  মহাপিরচালেকর দ র
খা  অিধদ র

ের জা াত
উপ সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫১৪৬১৬
ফ া : +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮

ইেমইল: dssupply@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০২.১৭.৪১/১(৪) তািরখ: ৪ মাঘ ১৪২৮
১৮ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিতর জ  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) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), সরবরাহ শাখা, খা  অিধদ র
৪) সহকারী া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয়

১৮-১-২০২২
১



ের জা াত 
উপ সিচব

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: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৮৫ তািরখ: 
১৯ জা য়াির ২০২২

৫ মাঘ ১৪২৮

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম াংকন করা হেলা।

১৯-১-২০২২

১) আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
২) জলা খা  িনয় ক, (সকল)

মাঃ আিফফ-আল-মাহ দ ঞঁা
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৮৫/১(৩) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৮
১৯ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) উপ সিচব, সরবরাহ-১ শাখা, খা  ম ণালয়
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র। প  খা  অিধধ েরর ওেয়ব সাইেট কােশর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৯-১-২০২২
মাঃ আিফফ-আল-মাহ দ ঞঁা 

উপ-পিরচালক

২


