
 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  
জলা খাদ  িনয় েকর Kvhv©jq 

২৯৯, পি ম জরুাইন (4_© তলা) 
ঢাকা-১২০৪।   
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তজগাঁও mv‡K©‡j িনে া  ক সমূেহ াকেসেলর আওতায়  25/04/17 wLª: Zvwi‡L Pvj I আটা িবি র wbwg‡Ë eiv‡Ïi ZvwjKv|  

 
 

তািরখ  I evi :   25/04/17,  g½jevi                                                            াকেযােগ Pvj/আটা িবি র কে র তািলকা  মাট াক সংখ া : ২১িট।  
 

পিরমাণ ( ম.টন) এলাকা িমক নং িডলােরর নাম I  †gvevBj b¤^i  িব য় কে র নাম   
চাল আটা 

তদারককারীর নাম ও মাবাইল ন র উে ালেনর ান 
(Lsd/Csd/Mill) 

1 
মাঃ জািমর হােসন 
01817-119200 

হলার বাজার, দি ণখান, ঢাকা 1.০০০ ২.০০০ মা: বা ল আকরাম, কািরগরী খা  
cwi`k©K, ০১৯৮২২৪৪০৪৫ 

‡ZRMuvI wmGmwW  

2 ivqnvb gywRe  
01817-119200 

eiæqv evRvi, `wÿYLvb, XvKv  1.০০০ ২.০০০ মা: বা ল আকরাম, কািরগরী খা  
cwi`k©K, ০১৯৮২২৪৪০৪৫ 

H  

3 
মাঃ সিলম রজা 
01817-119200 

AvwUcvov evRvi, DËiLvb, XvKv  1.০০০ ২.০০০ সিলনা আ ার ীিত, দােরায়ান, 
০১৭১২০৬০৩০৮  

H  

4 
মাঃ আিন র রহমান 
01817-119200 

াচ ড়া বাজার, উ রখান, ঢাকা 1.০০০ ২.০০০ সিলনা আ ার ীিত, দােরায়ান, 
০১৭১২০৬০৩০৮  

H  

5 
মাঃ আলমগীর হােসন 
01866-725400  

মাতবর বাজার 
কামরা ীরচর, ঢাকা 

1.০০০ ২.০০০ 
†gv: Awn`yj Bmjvg  

Dc-Lv`¨ cwi`k©K, ০১৮১৬-৬৭৯৬৯৬    H 

6 
হাসমত আলী  

01918-079387 ঝাউচর , কামরা ীরচর, ঢাকা 1.০০০ ২.০০০ 
†gv: Awn`yj Bmjvg  

Dc-Lv`¨ cwi`k©K, ০১৮১৬-৬৭৯৬৯৬   H 

7 শিহদ উ াহ  
01914-248620  ga¨im~jcyi, কামরা ীরচর, ঢাকা 1.০০০ ২.০০০ ফািরয়া উপমা, দােরায়ান, ০১৯২১৩৫২৫১৯ †Kvbv‡Lvjv GjGmwW 

8 
মাঃ মাক র রহমান 
01620-914082 

রহমত আলী ল সংল , 
কামরা ীরচর, ঢাকা 1.০০০ ২.০০০ ফািরয়া উপমা, দােরায়ান, ০১৯২১৩৫২৫১৯ 

H  

9 বগম মাহ জা রহমান 
01914-248620  

 ২৬০ নয়া াও, কামরা ীরচর, ঢাকা 
1.০০০ ২.০০০ কাজী জািহ ল ইসলাম, দােরায়ান, 

০১৭৭৬২০০৮৪০ 
H  

10 আঃ রিশদ 
01914-248620  

LwjdvNvU, 
কামরা ীরচর, ঢাকা 

1.০০০ ২.০০০ কাজী জািহ ল ইসলাম, দােরায়ান, 
০১৭৭৬২০০৮৪০ 

H  

11 
মাঃ মাহ র রহমান  
01670-975607 

ি হা ,  
কামরা ীরচর, ঢাকা 

1.০০০ ২.০০০ gwn DwÏb, দােরায়ান, 01612558455 H  

12 nvRx Øxb †gvnv¤§`  
01711-461560 

k¨vgcyi evRvi, ঢাকা 1.০০০ ২.০০০ মিরয়ম আ ার া, এমএলএসএস 
01768-348764 

H  

13 wkdvZ gvngy`  
01711-461560 

k¨vgcyi K`gZjx, wkívÂj GjvKv, ঢাকা 1.০০০ ২.০০০ মিরয়ম আ ার া, এমএলএসএস 
01768-348764 

H  

14 মাঃ ই ািহম 
01670-293783 

র মসিজদ রাড, িখল াও, ঢাকা 1.০০০ ২.০০০ ‡mvnive †nv‡mb g„av  
01723-922482 

H  

15 iæ‡ej  
01670-293783 

bvwmivev`, XvKv  1.০০০ 2.০০০ ‡mvnive †nv‡mb g„av  
01723-922482 

H  

16 †gv: †g‡n`x Avgvb 
01911-298578 

g„avevox/`wbqv evRvi    1.০০০ ২.০০০ খাকন চ  দাস, দােরায়ান ০১৭২৬১৮৮৩৩২   H  

17  লতান চৗ রী, 01686-
621973 

XvKv g¨vP evRvi, K`gZjx, XvKv  
1.০০০ ২.০০০ gvmy` ivbv wejøvj, `v‡ivqvb  

01710-994921 

H  

18 মাহা দ আলী, 01913-
193685 

কানাপাড়া, ডমরা,  
ঢাকা 1.০০০ ২.০০০ এস.এম কাওসার মাহ দ, দােরায়ান, 

০১৯১২838427 
H  

19 ‡gv: Puvb wgqv 
 01748-101468 

c~e© e·bMi, mviæwjqv, XvKv, XvKv  1.০০০ ২.০০০ মাঃ RvKvwiqv, দােরায়ান, 01916195870 †Kvbv‡Lvjv GjGmwW 
I m.Av.gq`vwgj  

20 মাঃ আিমর হােসন 
01671-643235 

২য় তলা মসিজদ পাড়া ডগাইর, কানাপাড়া 
1.০০০ ২.০০০ kvwggv Bqvmwgb  িম, দােরায়ান, 

০1621523206 
H  

21 Avwgbyj Bmjvg  
01748-101468 

÷vd ‡KvqvU©vi †Wgiv,  XvKv  1.০০০ ২.০০০ kvwggv Bqvmwgb  িম, দােরায়ান, 
০1621523206 

H  

 তজগাঁও 
mv‡K©j  

 

 21.000 ৪2.000  ম.টন।   
 

me©‡gvU : UªvK msL¨v = 21wU Pvj = 21.000 †g.Ub AvUv = 42.000 †g.Ub 
 
 

1|  Dc‡ivwjøwLZ 1 n‡Z 6bs ch©šÍ 6 Rb wWjv‡ii 12.000 †g.Ub AvUv †ZRMuvI wmGmwW, XvKv Ges µwgK bs 7 †_‡K 18 ch©šÍ 12 Rb wWjv‡ii 24.000 †g.Ub AvUv †Kvbv‡Lvjv GjGmwW, †KivbxMÄ,  
      XvKv n‡Z cÖwZ †KwR 16/- UvKv `‡i bM` g~j¨ cÖ`vb mv‡c‡ÿ D‡Ëvjb Ki‡eb; hv gvwjK, †gmvm©- jÿ¨v d¬vIqvi BÛvw÷ªR, wbZvBMÄ, bvivqYMÄ mieivn Ki‡eb| 
2| Aciw`‡K, 19-21bs ch©šÍ  µwg‡Ki 3 Rb wWjv‡ii 6.000 †g.Ub AvUv cÖavb wgjvi, miKvix AvaywbK gq`vwgj, †cv Í̄‡Mvjv, XvKv  mieivn Ki‡eb|  
 

            ¯̂vÿwiZ:/ 
 

জলা খাদ  িনয় ক, ঢাকা। 
ফান-৭৪৫২৯১৪। 

ারক নং ১৩.০২.২৬০০.০০৭.৫৭.০২৭.১৪- 1370(43)               তািরখ t 24/04/17wLª:|   
অনিুলিপঃ- সদয় ÁvZv‡_©/Kvhv©‡_-  
1|  cwiPvjK, mieivn, e›Ub I wecYb wefvM, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv|  
2|  cÖavb wgjvi, miKvwi AvaywbK gq`vwgj, †cv Í̄‡Mvjv, XvKv|  
3|  wm‡÷g Gbvwj÷, Kw¤úDUvi †bUIqvK© BDwbU, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv; cÎLvbv Lv`¨ Awa`ß‡ii I‡qemvB‡U cÖKvk Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|  
4| mnKvix Lv`¨ wbqš¿K, XvKv;  ‡ZRMuvI mv‡K‡©ji mKj wWjviMY‡K miKvwi †KvlvMv‡i Pvjvb Rgv wbwðZ K‡i wWI Rvix Kiv Ges mKj UªvK weµq‡K›`ª cwi`k©b K‡i UªvK  
     Z`viKx Kg©KZ©v h_vmg‡q Dcw ’̄Z n‡q‡Q wK-bv Ges cwi`k©b I ch©‡eÿY †k‡l †Kvb cÖKvi Awbqg wPwýZ n‡j Gi Z_¨mn wewµi me©‡kl Z_¨ weKvj 5:00 NwUKvq AÎ  
     `ß‡i cÖwZ‡e`b `vwLj Ki‡eb|  
5|  e¨e ’̄vcK, ‡ZRMvuI wmGmwW, XvKv|  
6|  Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, †KivbxMÄ, XvKv|  
7| fvicÖvß Kg©KZ©v †Kvbv‡Lvjv GjGmwW, ‡KivYxMÄ, XvKv|  
8| gvwjK, †gmvm©- jÿ¨v d¬vIqvi BÛvw÷ªR, wbZvBMÄ, bvivqYMÄ; mieivn, e›Ub I wecYb wefv‡Mi 26/02/17 Zvwi‡Li 207(2)bs ¯§vi‡Ki eivÏ| 
9| Rbve .................................................... UªvK Z`vKix Kg©KZ©v, AÎ `ßi|  
10| Rbve ...................................................., IGgGm UªvK‡mj wWjvi  
11|  Awdm Kwc|   

                                  জলা খাদ  িনয় ক 
                                                 ঢাকা। 

যথাসমেয় উ  চাল-AvUv উে ালনc~e©K িবিধ মাতােবক ভা ােদর মােঝ িবিল/িবতরন িনি ত করার জন  
িনেদশ  দয়া হেলা। 
      

http://www.dgfood.gov.bd/


 


