
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
খা� ম�ণালয় 

সরবরাহ-১ শাখা 
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জ�ির 

�ারক ন�র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৩.০০১.১৭.৪০১ তািরখ: 
১০ নেভ�র ২০২১

২৫ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: ওএমএস এর িবেশষ কায ��ম ব�করণ।
��: ক) ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৬৮৩ ন�র �ারক, তািরখ ০৭.১০.২১ ি�.

খ) ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৭৫৭ ন�র �ারক, তািরখ ০৭.১১.২১ ি�.

           উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, "বত�মােন খা�বা�ব কম ��িচেত সারােদেশ চাল িবতরণ করা হে�। এছাড়াও
সামািজক িনরাপ�া�লক িবিভ� কম ��িচেত খা�শ� িবতরণ চলমান আেছ। এ কারেণ ওএমএস এর িবেশষ কায ��েম ��তার উপি�িত �মশ �াস
পাে� এবং চাল িবি� আশা��প হে� না মেম � িবিভ� �জলা খা� িনয়�কগেণর বরােত খা� অিধদ�র চলমান ওএমএস এর িবেশষ কায ��ম বে�র
জ� অ�েরাধ কের।

০২।   এমতাব�ায়, বিণ �ত িবষয়� িবেবচনা কের ওএমএস এর িবেশষ কায ��ম আগামী ১৪/১১/২০২১ তািরখ হেত ব� কের ��মা� ওএমএস এর
কায ��ম চা� রাখার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা। 

১০-১১-২০২১

মহাপিরচালক (��ড-১) 
মহাপিরচালেকর দ�র 
খা� অিধদ�র

�ের জা�াত
উপ সিচব

�ফান: +৮৮০২৯৫১৪৬১৬
ফ�া�: +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮

ইেমইল: dssupply@mofood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৩.০০১.১৭.৪০১/১(৪) তািরখ: ২৫ কািত�ক ১৪২৮

১০ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��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) সহকারী ��া�ামার, আইিস� �সল, খা� ম�ণালয়
৪) উপ-পিরচালক (অিতির� দািয়�), সরবরাহ শাখা, খা� অিধদ�র

১০-১১-২০২১



�ে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: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৭৬২ তািরখ: 
১০ নেভ�র ২০২১

২৫ কািত�ক ১৪২৮

 উপ� �� িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম ��াংকন করা হেলা।

১০-১১-২০২১

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: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৭৬২/১(৬) তািরখ: ২৫ কািত�ক ১৪২৮

১০ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��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) ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, খা� ম�ণালয়
৫) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, খা� ম�ণালয়
৬) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র (খা� অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা।)

১০-১১-২০২১
�মাঃ আিফফ-আল-মাহ�দ �ঞঁা 

উপ-পিরচালক


