
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

অভ রীন সং হ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২১.২৪৯ তািরখ: 
১৪ িডেস র ২০২১

২৯ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় আমনআমন  ২০২১২০২১--২০২২২০২২   মৗ েমমৗ েম   িসিস   চালচাল   এরএর   অিতিরঅিতির   বরাবরা   দানদান ।।
: অভ রীণ সং হ শাখার ারক ন র ২৪০, তািরখ : ০৫ িডেস র ২০২১

    

        উপ  িবষেয় ে া  ারেকর ধারাবািহকতায় রাজশাহী ও রং র িবভােগ ২৫,০০০( িচশ হাজার) ম. টন কের
(২৫,০০০+২৫,০০০)= ৫০,০০০ (প াশ হাজার) ম.টন অিতির  বরা  িনেদশ েম দান করা হেলা :

ক। সংি  আ িলক খা  িনয় ক জলা খা  িনয় েকর চািহদার ি েত বিণত বরা  দান করেবন;
খ। যসকল িমলার যথাসমেয় ি ত স দয় চাল সরবরাহ করেবন তােদরেক এ চাল বরা  দান করা হেব;
গ। সংি  জলা খা  িনয় ক জলা কিম েক অবিহত কের বরা  দান করেবন;
ঘ। অভ রীণ খা শ  সং হ নীিতমালা, ২০১৭ এ যাই িক ই থা ক না কন সকল কার অিতির  বরা  দােনর ে

াথিমকভােব িমলােরর সােথ ি ত চােলর সেবা  পিরমােণর অিতির  পিরমাণ বরা  দান করা যােব না। তেব েয়াজেন
একই িমলার বরাবের িরিপট বরা  দান করা যােব;
ঙ। সকল ে  চােলর মান িবিনেদশ স ত হেত হেব।

১৮-১২-২০২১

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

শারিমন ইয়াসিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪৫৫৬৬
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইেমইল:
internalproc@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২১.২৪৯/১(৪) তািরখ: ২৯ অ হাযণ় ১৪২৮
১৪ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
২) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়

১৮-১২-২০২১

১



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: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.৩২৭ তািরখ: 
১৯ িডেস র ২০২১

৪ পৗষ ১৪২৮

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৯-১২-২০২১

১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
রং র
২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
রাজশাহী

মাঃ রায়হা ল কবীর
পিরচালক

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

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.৩২৭/১(১৭) তািরখ: ৪ পৗষ ১৪২৮
১৯ িডেস র 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, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক (সকল), খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) িসিনয়র সহকারী সিচব , অভ রীন সং হ শাখা, খা  ম ণালয়
৭) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ / এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৮) ব াপনা পিরচালক, সানালী/অ ণী/জনতা/ িষ/িবিডিবএল/ পালী াংক, ধান কাযালয়, মিতিঝল বািণিজ ক
এলাকা, ঢাকা এবং রাজশাহী িষ উ য়ন াংক, রাজশাহী। সংি  শাখা াংক স হেক েয়াজনীয় িনেদশ দােনর
জ  অ েরাধ করা হেলা।
৯) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র. ঢাকা। প  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।

২



১৯-১২-২০২১
মাঃ রায়হা ল কবীর 

পিরচালক

৩


