
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 
ছাটাই শাখা 

খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯২.০১.০০৪.১১.৩ তািরখ: 
০৯ ফ যা়ির ২০২২

২৬ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় অনাদায়ীঅনাদায়ী  চালকলচালকল  মা িলকেদরমািলকেদর   িনকটিনকট   থেকথেক  সরকািরসরকাির   পাওনাপাওনা   ট াকাট াকা   আদােয়রআদােয়র   িবষেয়িবষেয়  তদারিকতদারিক।।
: ১। খা  ম ণালেয়র ারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৪.১৭.১৮২, তািরখ: ১৩/০৯/২০২০ ি :। 

২। খা  ম ণালেয়র ারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৪.১৭.৬, তািরখ: ২৬/০১/২০২১ ি :।

        উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য,  ২নং ারেক   িবভােগর অ  জলাস েহর অনাদায়ী চালকল মািলকেদর িনকট
থেক সরকাির পাওনা টাকা আদােয় মাঠ পযােয় িনয়িমত মিন িরং এর িবষয়  তার দ র থেক মাসিভি ক িরত িতেবদেন অ
করার জ  বলা হেয়িছল। িক  তার দ র থেক মাসিভি ক িরত িতেবদেন মিনটিরং এর িবষয়  অ  করা হে  না। ফেল
অনাদায়ী চালকল মািলকেদর িনকট সরকাির পাওনা আদােয় হীত কায ম স েক অবিহত হওয়া যাে  না। এখন থেক আেলাচ
িবষেয়   িবভাগ থেক িরত িতেবদেন তদারিকর িবষয়  অ  করেত হেব। 

         অপরিদেক  ১নং ারেক অনাদায়ী চালকল মািলকেদর িনকট থেক সরকাির পাওনা আদােয়র লে  িবিভ  আদালেত
িবচারাধীন মামলাস হ যথাযথ আইিন ি য়ার মা েম ত িন ি র েয়াজনীয় ব া হেণর জ  বলা হেয়িছেলা। এ াপাের দীঘ

ায় দড় বছর সময় অিতবািহত হেলও   িবভােগর জলাস েহর আদালেত িবচারাধীন অনাদায়ী চালকল মািলকেদর িনকট থেক
সরকাির পাওনা আদােয়র কান অ গিত নই। মামলার কায ম এভােব চলমান থাকেল অবিশ  সরকাির পাওনা টাকা আদায় হ হেয়
পড়েব। 

         এমতাব ায়,  ১ ও ২নং ারেকর মমা যায়ী   িবভােগর জলাস েহর আদালেত অনাদায়ী চালকল মািলকেদর িনকট
থেক সরকাির পাওনা টাকা আদায় সং া  িবচারাধীন মামলাস হ িনয়িমতভােব তদারিকর লে  তদারিকর
দািয় া  কমকতােক িনিবড় তদারিক করার িবষেয় সংি  জলা খা  িনয় কগণেক িনেদশনা দান করেত হেব। সংি  জলা খা
িনয় কগণ িলিখতভােব মামলা তদারিক কমকতােক চলমান মামলাস হ ত িন ি  করার িনেদশনা দান করেবন। তদারিক
কমকতাগণ ি গতভােব উপি ত হেয় িব  সরকাির কৗশলীেক চলমান মামলা ত িন ি র জ  অ েরাধ করেবন। এ িবষেয় মামলা
তদারিক কমকতা িত মােসই মামলা তদারিক সং া  িতেবদন সংি  জলা খা  িনয় কগণ বরাবর দািখল করেবন। মামলা
তদারিকেত শিথ  দশন করেল এবং এ িনেয় কান জ লতার ি  হেল সংি  মামলা তদারিক কমকতা, জলা খা  িনয় ক ও
িবভাগীয় ধান িহসােব আ িলক খা  িনয় কেক জবাবিদিহ করেত হেব। 

          িবষয়  অত  ণ িবেবচ । 

সং :  প য়। 

১০-২-২০২২

আ িলক খা  িনয় ক (সকল)

মাঃ রায়হা ল কবীর
পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮

১



ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯২.০১.০০৪.১১.৩/১(৫) তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৮
০৯ ফ যা়ির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  ।
৩) িসিনয়র সহকারী সিচব , অভ রীন সং হ শাখা, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিত জ ।
৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। প  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা।

১০-২-২০২২
মাঃ রায়হা ল কবীর 

পিরচালক

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

অভ রীন সং হ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৪.১৭.১৮২ তািরখ: 
১৩ সে র ২০২০

২৯ ভা  ১৪২৭

িবষয:় অনাদায়ীঅনাদায়ী  চালকলচালকল  মা িলকেদরমািলকেদর   িনকটিনকট   থেকথেক  পাওনাপাওনা   আদায়আদায়  ওও  িব িভিবিভ   আদালেতআদালেত   িবচার াধ ীনিবচার াধ ীন   মামলামামলা
িন ি রিন ি র   ব াব া   হণহণ ।।

: ১৩.০১.০০০০.০৯২.০১.০০৪.১১.৩  ২৬ আগ  ২০২০

        উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত, অনাদায়ী চালকল মািলকেদর িনকট থেক পাওনা আদােয়র লে
িবিভ  আদালেত িবচারাধীন মামলা যথাযথ আইিন ি য়ার মা েম ত িন ি র ব া হেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা। 

১৩-৯-২০২০

মহাপিরচালক
খা  অিধদ র

শারিমন ইয়াসিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: +৮৮০২৯৫১৪২৬৭

ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫
ইেমইল: info@mofood.gov.bd

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 
ছাটাই শাখা 

খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯২.০১.০০৪.১১.৫ তািরখ: 
১৬ সে র ২০২০

১ আি ন ১৪২৭

 েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১



১৭-৯-২০২০

আ িলক খা  িনয় ক(সকল)

মাঃ আিন ামান
পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯২.০১.০০৪.১১.৫/১(৩) তািরখ: ১ আি ন ১৪২৭
১৬ সে র ২০২০

সদয ়অবগিতর রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
৩) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র

১৭-৯-২০২০
মাঃ আিন ামান 

পিরচালক

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

অভ রীন সং হ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৪.১৭.৬ তািরখ: 
২৬ জা য়াির ২০২১

১২ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় অনাদায়ীঅনাদায়ী  চালকলচালকল  মা িলকেদরমািলকেদর   িনকটিনকট   থেকথেক  সরকািরসরকাির   পাওনাপাওনা   ট াকাট াকা   আদােয়রআদােয়র   িবষেয়িবষেয়  মিনটিরংমিনটিরং।।
:

(১) খা  অিধদ েরর প  সং া-১৩.০১.০০০০.০৯২.০১.০০৪.১১.১ তািরখঃ ২০.০১.২০২১ ি .
(২) এ ম ণালেয়র অভ রীণ সং হ শাখার প  সং া-১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৪.১৭-১৮২ তািরখঃ
১৩.০৯.২০২০ ি .

        উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত, অনাদায়ী চালকল মািলকেদর িনকট থেক পাওনা টাকা আদােয়র
লে  িবিভ  আদালেত মামলা িবচারাধীন রেয়েছ। সরকাির পাওনা টাকা আদােয় মাঠ পযােয় িনয়িমত মিনটিরং এর
িবষয়  িতেবদেন অ  করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৬-১-২০২১

মহাপিরচালক
মহাপিরচালেকর দ র
খা  অিধদ র

শারিমন ইয়াসিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: +৮৮০২৯৫১৪২৬৭

ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫
ইেমইল: info@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৪.১৭.৬/১(২) তািরখ: ১২ মাঘ ১৪২৭
২৬ জা য়াির ২০২১

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

২৬-১-২০২১
শারিমন ইয়াসিমন 

িসিনয়র সহকারী সিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

১



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

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯২.০১.০০৪.১১.২ তািরখ: 
২৮ জা য়াির ২০২১

১৪ মাঘ ১৪২৭

ম ণালেয়র পে র মমা যায়ী ার দ র থেক আেলাচ  িবষেয় িরত িতেবদেন সরকাির পাওনা টাকা আদােয় মাঠ
পযােয় িনয়িমত মিনটিরং এর িবষয়  অ  করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

৩০-১-২০২১

আ িলক খা  িনয় ক (সকল)

মাঃ আিন ামান
পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯২.০১.০০৪.১১.২/১(৪) তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭
২৮ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
৩) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৪) িসিনয়র সহকারী সিচব , অভ রীন সং হ শাখা, খা  ম ণালয়

৩০-১-২০২১
মাঃ আিন ামান 

পিরচালক

২


