
   

-  1  -  

ডিডিটাল িামানত ব্যবস্থাপনা 

           তাডিখঃ ২০ মে, ২০২২ ইং 

         

১।ক. ডিডিত সেবাি নাম: িামানত পদ্ধডতি আধুডনকায়ন 

১। খ. সেবা গ্রহণকািী কািা?: বাংলাদেশ েিকাি/ডমলাি/ডিলাি/ ঠিকাোি 

 

২। ক. সেবাটি বততমাদন ডকভাদব সেয়া হয় (ডবদ্যমান পদ্ধডত): 

১. ডবদ্যমান পদ্ধডতদত ডমলািগণ েংডিষ্ট সিলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক েপ্তদি সপ-অি তাি/ব্যাংক ড্রাফট এি মাধ্যদম িামানত প্রোন কদিন।  যা, েংগ্রহ কায তক্রম সশদে 

সফিত প্রোন কিা হয়।  

২.ধান ছাঁটাইদয়ি  ডবপিীদত িামানত ১১০% ; িাদলি সেদে ২%; ৩০ সকডি বস্তা প্রডতটিি সেদে ৬০ টাকা এবং ৫০ সকডি বস্তা প্রডতটি বাবে ৮০ টাকা 

হাদি  িামানত সনয়া হয়। 

৩. ডিলার ও ঠিকাদার এর ডিকট হতে ডিত াগ আতদশ/কার্ যাতদশ মদ ার পূতব য সপ-অি তাি/ব্যাংক ড্রাফট জাোিে মি া হ  এবং কাজ মশতে মেরে প্রদাি করা 

হ । ডিলার এর জাোিে অডিডদ যস্ট কাল ধতর িডিজাে হত  পতে িাতক। 

৪.  জাোিতের অতি যর সে  মূল্য (Time Value) ডবডিন্ন ব্াংক মিাগ কতর এবং দা -দাড ত্ব খাদ্য ডবিাগ বহি কতর। 

 

২। খ.ডিডিত সেবাটি প্রাডপ্তি সেদে ডবদ্যমান েমস্যা, েমস্যাি মূল কািণ ও সভাগাডতঃ  

 

ডিডিত সেবাি মূল কািণ েমস্যাি ডপছদন মূল কািণ েমূহ সেবাগ্রহীতা/প্রোনকািীি সভাগাডত (TCV++) 

১) ব্যবস্থাপনাি েকল ধাপ ম্যানুয়াডল 

েম্পাডেত হওয়ায় েীর্ ত েময় এবং কম তর্ন্টাি 

অপিয়।  

২) ডমলাি মািা সগদল িামানত অবমুক্ত 

কিদত সকউ আদবেন না কিদল েীর্ তডেন 

নডিিাত হদয় িামানত পদে িাদক। এদত 

সপাকাক্রমণ ও হাডিদয় যাওয়াি ভয় িাদক। 

৩) সলাকবদলি অভাদব িামানত যািাই 

েঠিকভাদব না হদল িাডলয়াডত হওয়াি 

আশংকা িাদক। 

৪) একিদনি ব্যাংক ড্রাফট/সপ-অি তাি অন্য 

ব্যডক্তি উদতালন কিাি নডিি িদয়দছ। 

১। নডিদত ব্যাংক ড্রাফট/ সপ-অি তাি 

েংিেন। 

 ১) ডমলািদক িামানত বাবে ০৪ (িাি ) বাি  ডভডিট 

কিদত হয়: ০২(দুই) বাি সিলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক েপ্তি এবং 

০২(দুই) বাি ব্যাংদক। 

২) ব্যাংক ড্রাফট/ সপ-অি তাদি অডতডিক্ত ডফ প্রদয়ািন 

হদে। 

৩) িামানত নডিদত েংিেদণি ফদল নডি হাডিদয় সগদল 

েংডিষ্ট সিলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক অডফেদক োয়-োডয়ত্ব বহন 

কিদত হয়। ডমলািগণ ও হয়িাডনি স্বীকাি হয়। 

৪) ড্রাফট/ সপ-অি তাি কিাি িন্য েীর্ ত েময় ব্যাংদক 

অদপো কিদত হয়। 

৫) সিলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রদকি েপ্তদি িামানত িডেত হদলও 

মূল অি ত েংডিস্ট ব্যাংদক িাদক। ফদল, উক্ত ডবপুল 

পডিমান অদি তি ( প্রায় ২ হাজার সকাটি টাকা) লভ্াংশ 

ডবডিন্ন ব্যাংক সভাগ কমর। 

২। প্রিডলত ব্যাংক ড্রাফট/ সপ-অি তাদিি 

ব্যবহাি। 

৩। ম্যানুয়াল ব্যাংক ড্রাফট/ সপ-অি তাি  

যািাই পদ্ধডত 

৪। ভূয়া স্বােদিি মাধ্যদম িামানত 

তছরুদপি সুদযাগ। 

 

৫। ভূয়া িামানত প্রোদনি সুদযাগ। 

 

৬। চালকতল ৩  পক্ষ কর্তযক জাোিে জো 

ও উততালতির সুতর্াগ। 

 

েমস্যা, েমস্যাি কািণ ও এি প্রভাব/দভাগাডত েম্পদকত ডববৃডতঃ 

”অভ্তিীণ েংগ্রহ নীডতমালা ,২০১৭” এি অনুদেে ১০( খ) অনুযায়ী িাল েংগ্রহ মূদেি ২% িামানত এবং ন্য্নতম ১ ডকডস্ত পডিমাণ িাল বস্তাবডিি িন্য 

(প্রডত বস্তায় ৩০/৫০ সকডি হাদি ) প্রদয়ািনীয় েংখ্যক খাডল বস্তায় েিকাডি মূদেি ১০০% িামানত বাবে”আলাো দুটি সপ-অি তাি /ব্যাংক ড্রাফদটি কিা 

উদেখ িদয়দছ ।অনুদেে ২১ (ক) অনুযায়ী ধাদনি েংগ্রহ মূদেি ১১০% তফডেডল ব্যাংদকি ড্রাফট/সপ-অি তাি আকাদি িামানত গ্রহণ কিাি কিা বলা আদছ 

। খাদ্য অডধেপ্তি গত দুই সমৌসুদম ডেদ্ধ িাল ক্রয় কদিদছ ১৩.৫ লাখ সমঃটন, আতপ ২ লাখ সমঃটন এবং ধান ১০ লাখ সমঃটন। যাি, িাদলি মুদেি ২% 

হাদি িামানত বাবে ১১১.২ সকাটি, বস্তাি িামানত বাবে ৩০২ সকাটি এবং ধান ছাটাঁই িামানত বাবে ২৮৬০ সকাটি টাকা। সমাট ৩৪০৪.২ সকাটি। 

নীডতমালায় ডকডস্তদত িাল েিবিাদহি সুদযাগ িাকায় বস্তাি িামানত ৫০% হাদি এবং ধান ছাটাঁই এি সেদে ৩০% হাদি ডহোব কিদল সমাট অংক হদব 

১১১২.২ সকাটি টাকা। যা, ডবডভন্ন ব্যাংক  বছদি গদে ছয় মাে সভাগ কদি িাদক এবং খাদ্য ডবভাগ এি োয়ভাি বহন কদি। এছাোও খাদ্যবান্ধব এবং 

ওএেএস ডিলার, পডরবহি ঠিকাদার , শ্রে ও হস্তাপ যি ঠিকাদার, পুডস্ট চাতলর ডেশ্রণ ডেলার, ডিে যাি ঠিকাদার এর আরও প্রা  ৯০০ মকাটি টাকা বছতরর পর 
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বছর োইল বন্দী হত  পতে িাতক।  সারা মদতশ প্রা  ২০০০ মকাটি টাকার জাোিে খাদ্য ডবিাগ মেতল রাতখ। গত দুই সমৌসুদম শুধুোত্র সিলা খাদ্য ডি ন্ত্রক, 

সশিপুি কায তালদয় ২২ সকাটি ৩১ লাখ টাকা জাোিে জো ডছতলা। 

 

 

 

৩। েমস্যািভুক্তদভাগী/সুডবধাদভাগীকািা?  

সুডবধাদভাগীিধিণ পাইলটিংএলাকা সুডবধাদভাগীিেংখ্যা 

বছি (২০২০) 

খাদ্য ডবভাগ ও 

ডমলািগণ 

সশিপুি সিলা ৫০০ 

 

 

৪। েমস্যা েমাধাদন প্রেত আইডিয়াটিি ডশদিানাম: ডিডিটাল িামানত ব্যবস্থাপনা।  

 

 

৫। েমাধান প্রডক্রয়াঃ 

ক) সিলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রদকি নাদম  একটি ব্যাংদক এেটিডি  ( Short Term Deposit) একাউন্ট সখালা। 

 খ) ডমলািগণ উক্ত একাউদন্ট িামানদতি অি ত িমা ডেদয়, িমা িডশে সিখাডন েপ্তদি  িমা ডেদব। 

গ) ব্যাংদক অি ত িমা হদল সিখাডনি অডফডেয়াল নাম্বাদি এেএমএে আেদব এবং ব্যাংক ডেন সশদে উক্ত একাউদন্টি ডববিনী সিখাডনদক ই-দমইল কিদব। 

অিবা অনলাইদন লগইন কদি ব্যাংদক অি ত িমা হদয়দছ ডকনা তা িানা যাদব। 

র্) সিখাডন েপ্তি এবং ব্যাংক, উভয় ডমলািডভডতক িমা ও খাডিি  সিডিস্টাি পডিপালন কিদব। 

ঙ) িামানত অবমুডক্তি িন্য ডমলাি সিখাডন বিাবি আদবেন কিদল, সিখাডন হদত র্াচাইআতে  িামানত অবমুডক্তি  পে ব্যাংদক ইস্য্ কিা হদব। 

ি) ব্যাংক পে প্রাডপ্তি পি ১ কায তডেবদেি মদধ্য  ডমলাদিি  ব্যাংক একাউদন্ট  অি ত পডিদশাধ কিদব। 

ছ) বছি সশদে উক্ত একাউদন্ট প্রাপ্ত লভ্াংশ েিকািী খাদত  িি-ট্যাক্স মরডিডিউ ডহসাতব জো করা হতব।  

 

সস্টক সহাল্ডািদেি েডহত আদলািনাঃ এ ডবেদয় সশিপুি সিলাি ডমল মাডলক েডমডতি োধািন েম্পােক েহ সবশ কদয়কিন ডমলাদিি েডহত আদলািনা কিা 

হদয়দছ এবং তািা েকদলই এই পদ্ধডতদক স্বাগত িাডনদয়দছন। এ পদ্ধডতি ডবস্তাডিত ডনদয় অগ্রনী ব্যাংদকি দুিন উর্ধ্ততন কম তকততাি েডহত আদলািনা কিা 

হদয়দছ। তািাও এ ডবেদয় আগ্রহ ব্যাক্ত কদিদছন এবং তাদেি ব্যাংক প্রদয়ািনীয় েকল শতত পূিণ কদি সেবা প্রোন কিদত পািদবন বদল অডভমত ব্যাক্ত 

কদিদছন।  

 

অদি তি ডনিাপতা ও ডবস্তাডিত পদ্ধডতঃ 

১) সিখাডনি একাউদন্টি ডবপিীদত সিক বই এবং সিডবট কাি ত ইস্য্ হদব না। 

২) সিখাডন একটি আইডি ও পােওয়াি ত পাদব, যা ডেদয় দেডনক সলনদেন এি ডহোব শুধুমাে সেখা যাদব। 

৩) েংডিস্ট ডমলাি অি ত  িমা কিাি িন্য ৩ কডপ ফিম ব্যবহাি কিদব। যাি প্রিম কডপ ব্যাংক, ২য় কডপ সিখাডন এবং ৩য় কডপ ডমলাদিি। ফিদমি নাম 

হদব “িামানত িমা ফিম”। এই ফিদমি ফিদমট েংডিস্ট ব্যাংদকি েকল শাখা, সিখাডন, উখাডন কায তালয় এবং অনলাইদন আপদলাি কিা িাকদব। 

৪) ব্যাংক কর্ততক ছাপাদনা িমা ফিদম ডমলাদিি নাম, প্রডতস্ঠাদনি নাম, ধিন, ডবভািদনি ক্রডমক নং, সমৌসুম, পদেি ধিন, সমাবাইল নং টাকাি পডিমান 

এবং সয একাউদন্ট অি ত সফিত সপদত ইচ্ছুক তাি ডবস্তাডিত ইত্াডে উদেখ িাকদব। 

৫) ব্যাংক টাকা িমা সনয়াি েময় উক্ত ফিদমি েকল তথ্য অনলাইদন েংিেন কিদব। 

৬) ডমলাদিি িামানত অবমুডক্তি আদবেন সিখাডন প্রাপ্ত হবাি পি তা েপ্তদি িডেত সিডিস্টাদিি েডহত ডমডলদয় ডমলাদিি প্রাডপ্তস্বীকাি স্বােি গ্রহণ কিাি 

পে ব্যাংক বিাবি ডবস্তাডিত তথ্য েহকাদি তাি ডনধ তাডিত একাউদন্ট অি ত সফিত প্রোদনি িন্য পে সপ্রিণ কিদব। 
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৭) ব্যাংক পদে প্রেত তদথ্যি েডহত তাি অনলাইদন িডেত িাটাদবদি উক্ত ডমলাদিি অি ত িমাি  তথ্য ডমডলদয় সেখদব। 

৮) সিখাডনি প্রেত তথ্য এবং ব্যাংদক িডেত তথ্য ডমদল সগদল ব্যাংক আিটিডিএে (ডিদয়ল টাইম সগ্রাে সেদটলদমন্ট)/ইএফটি/োন্ড ট্রান্সোর পদ্ধডতদত এক 

কায তডেবদেি মদধ্য অি ত সপ্রিণ ডনডচিত কিদব। 

৯) ব্যাংক ডমডলকিণ না কদি অি ত সপ্রিণ কিদল, তাি ফদল অন্যে অি ত সপ্রডিত হদল বা তছরুপ হদল োয় োডয়ত্ব ব্যাংক বহন কিদব। 

১০) অি ত সপ্রিণ হদল সিখাডন তৎেণাৎ একটি এেএমএে পাদবন এবং ডমলাদিি ব্যাংদক এেএমএে সনাটিডফদকশন ডেদস্টম িাকদল ডতডনও অবগত হদবন। 

 

ব্যাংক ডনব তািদনি িন্য সয েকল শততাবলী প্রদয়ািনীয়ঃ 

১) রাষ্ট্রা ত/ েেসীডল ব্াংক হতে হতব। 

২) েকল শাখা অনলাইন হদত হদব। 

৩) RTGS, EFT, অনলাইন একাউন্ট ইত্াডে আধুডনক ব্যাংডকং সুডবধা িাকদত হদব। 

৪) এেএমএে সনাটিডফদকশন সুডবধা িাকদত হদব।  

 

৫। গ. উদদ্যাগটিি মদধ্য নতুনত্ব কী (যা ডবদ্যমান আইন/োর্কতলাি/নীডতমালায় বলা হয়ডন?) 

১) মট্রজারী রুলস এর ৫ে অধ্যাত র এর ৮ িং প্যারা  বলা হত তছ “সরকাডর কে যচারী কর্তযক দাপ্তডরক ক্ষেোবতল গৃডহে অি য র্া রাজস্ব  আ  ি , অনুরুপ 

অি য সরকাডর ডহসাতব জো করার প্রত াজি মিই।” মর্তহতু, জাোিে চুডি মোোতবক কার্ য সম্পাদতির পতর মেরে প্রদাি করতে হ  , োই এই অি য সরকাডর 

ডহসাতব জো রাখার সুতর্াগ মিই। 

 

২। মজিাতরল ডেিািডস াল রুলস এর ডিেী  অধ্যা  এর ৬ িং প্যারা  বলা হত তছ -“ সরকাডর কে যচারী কর্তযক দাপ্তডরক ক্ষেোবতল গৃডহে অি য র্ার োডলক 

সরকার ি , মসতক্ষতত্র মসািালী ব্াংতক বা মপাস্ট অডেস মসডিংস ব্াংতক ডহসাব খুতল  উি অি য জো রাখতবি। অন্য মকাি ব্াংতক ডহসাব খুলতে সরকাতরর 

পূব যানুতোদি প্রত াজি হতব।” এতক্ষতত্র স্থািী  অগ্রিী ব্াংতক ডহসাব খুতল পাইলটিং এর জন্য  খাদ্য েন্ত্রণালত র অনুতোদি মি া হত তছ। মর্তহতু, জাোিে এর 

োডলক সরকার ি , োই এ বাবদ প্রাপ্ত সকল অি য ব্াংক ডহসাতবই রাখতে হতব। সুডিডদ যস্ট ডবডধোলা িা িাকা  এ ধারার প্রত াগ হতে িা। 

 

৩। মজিাতরল ডেিািডস াল রুলস এর ডিেী  অধ্যা  এর ৬ িং প্যারা  আরও বলা হত তছ- “ অনুরূপ অি য (জাোিে) গ্রহণকারী সরকাডর কে যকেযা অি য 

সংডিস্ট েহডবল (ব্াংক ডহসাব) পডরচালিার ডবডধ, প্রডবডধ ও আতদশাবলী মেতি অি য ব্াত র (মেরে প্রদাি)  জন্য অবশ্যই ডিরীক্ষা ব্বস্থা গ্রহণ করতবি।“ 

খাদ্য ডবিাতগর এধরতির েহডবল পডরচালিার জন্য মকাি ডবডধ. প্রডবডধ বা আতদশ মিই। োই, একটি খসো ডবডধোলা প্রণ ি করা হত তছ। 

 

০৪। মট্রজারী রুলস এর ৫ে অধ্যাত র ৭ িং প্যারা ও মজিাতরল ডেিািডস াল রুলস এর ডিেী  অধ্যা  এর ৫ িং প্যারা  বলা হত তছ “সরকাডর রাজস্ব প্রাডপ্ত 

অিাবশ্যক ডবলম্ব িা কতর সরকাডর ডহসাবভুি করতে হতব”। োই উি ডহসাব হতে প্রাপ্ত লি্াংশ িি-ট্যাক্স মরডিডিউ খাতে সরকাডর ডহসাতব  মট্রজারী 

চালাতির োধ্যতে খাদ্য ডবিাতগর পতক্ষ সংডিস্ট ব্াংক জো প্রদাি কতরতছ। 

 

র্. উদদ্যাগটি বাস্তবায়ন কিাি িন্য নতুন কী কী লাগদব? 

 

ক) প্রস্তাবিার আতলাতক িামানত ব্বস্থাপিা নীডতমালা প্রণয়ণ। খসো জাোিে ব্বস্থাপিা িীডেোলা প্রণ ণ করা হত তছ। উি িীডেোলার অনুতোদি 

প্রত াজি। 

  

৫। ঙ. উদদ্যাগটি বাস্তবায়ন কিাি িন্য নতুন কী কী ব্যাক গ্রাউন্ড ওয়াকত কিদত হদব? 

ক) সংডিষ্ট আইি, ডবডধ ও িীডেোলার পর্ যাতলাচিা করা হত তছ। মস্টক মহাল্ডারতদর েোেে গ্রহণ করা হত তছ। 

 

৬। প্রত্াডশত ফলাফল (TCV++): 

 েময় খিি যাতায়াত 

আইডিয়া বাস্তবায়দনি আদগ ১-২ ডেন ১০০-১০০০ ৪ বাি 

আইডিয়া বাস্তবায়দনি পদি                 ১ডেন ০ টাকা ২ বাি 
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আইডিয়া বাস্তবায়দনি ফদল সেবাগ্রহীতাি 

প্রত্াডশত সবডনডফট  
       ১ডেন োশ্রয় ১০০-১০০০ টাকা োশ্রয় ২ বাি যাতায়াত কমদব 

অন্যান্য 

(TCV কদমডন, ডকন্তু গুণগতমান 

বৃডদ্ধডকংবা অন্যান্য সুডবধা সবদেদছ) 

েপ্তদিি কম তর্ন্টা োশ্রয়, অদি তি ডনিাপতাি ডনশ্চয়তা, েিকাদিি প্রা  ১০০ মকাটি টাকা আয় বৃডদ্ধ। সেবাগ্রডহতাি 

র্দি বদে িামানত প্রাডপ্ত ও ডিজ ডিজ উপতজলার ব্াংতক জাোিতের অি য জো প্রদাতির সুডবধা প্রাডপ্ত, ইে্াডদ। 

মশরপুর হতে োত্র ৪ োতস ৮৩ হাজার টাকা সরকাডর খাতে লি্াংশ জো করা হত তছ। 

 

 

৭। ডিদোে তম্যাপ: 

খাত ডভডতক প্রদয়ািনীয় েম্পে ডববিণ (নাম ও পডিমান) প্রদয়ািনীয় অি ত 

(টাকা) 

সকািা হদত পাওয়া যাদব/ 

অদি তি উৎে? 

িনবল েপ্তদিি বততমান িনবল প্রদয়ািন সনই প্রদযাি্ নয় 

কাডিগডি যন্ত্রপাডত (েফট ওয়্াি/কডম্পউটাি) েপ্তদিি বততমান কডম্পউটাি প্রদযাি্ নয় প্রদযাি্ নয় 

বস্তুগত (সস্টশনািী/বাল্কএে.এম.এেইত্াডে) প্রদযাি্ নয় প্রদযাি্ নয় প্রদযাি্ নয় 

অন্যান্য 

(প্রডশেণ, পডিেশ তন, মূোয়ন, েভা, ডপ্রডন্টং ইত্াডে) 

প্রডশেণ,  পডিেশ তন ও 

েভা,ডপ্রডন্টং 

৫০০০/- স্হানীয় ব্যয় 

প্রদয়ািনীয় সমাট অি ত : শূন্য 

 

 

কে যপডরকল্পিাাঃ জুি ২০২০ প্রািডেক প্রস্তুডে, জুলাই- মসতেম্বর ২০২০, ডহসাব মখালা ও জাোিে জো করা, ডিতসম্বর ২০২০ লি্াংশ প্রাডপ্ত, জানু াডর ২০২১ 

প্রািডেক প্রডেতবদি প্রদাি, মেব্রু াডর -মে ২০২১ ২  পর্ যা  পাইলটিং, জুি ২০২১ মরডিতকশি। 

 

 

 

৮। বাস্তবায়নকািী টিম (উদদ্যাগটিি পাইলট বাস্তবায়ন কিাি িন্য বাস্তবায়ন এলাকাি প্রডতটি অডফদে সয টিম গঠন কিা প্রদয়ািন) : 

 

টিমডলিাি সকা-টিমডলিাি েেস্য-১ েেস্য-২ 

নাম: সমাঃ ফিহাে খিকাি 

পেবী: সিলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক (ভািপ্রাপ্ত) 

কম তস্থল: সশিপুি। 

সমাবাইল: ০১৭১৭৫৮৫১৭৫ 

ইদমইল:  

farhadh.35@gmail.com 

নাম: সমাঃ মাহবুবুি িহমান 

পেবী:  খাদ্য পডিেশ তক 

কম তস্থল: সিখাডন, সশিপুি 

সমাবাইল: ০১৯১৪২০৭৯৯১ 

নাম: হাডফজুি িহমান 

পেবী: উচ্চমান েহকািী 

কম তস্থল: সিখাডন, সশিপুি 

সমাবাইল: ০১৯২০৬৭৫৬৮০ 

নাম: রডকবুল হাসাি 

পেবী: অডিটর 

কম তস্থল: সিখাডন, সশিপুি 

সমাবাইল: ০১৭৯৫৮৩৮৩১৩ 

 

 

 

 

১০. সুডবধাতিাগীর ধরণ ও সংখ্যা: 

• ধরণ: ডেলার ও খাদ্য অডধদপ্তর। 

• সংখ্যা: আনুোডিক ৫০০ জি। 
 

১১। ক. ঝুঁডক: 

ঝুঁডক ঝুঁডকর উৎস ঝুঁডকর ধরণ 

(gravity) 

ঝুঁডকর সম্ভাবিা 

(probability) 

ঝুঁডকটি 

ডিরসি করা 

সম্ভব ডকিা 

ডকিাতব ডিরসি 

করা হতব 

উচ্চ েধ্যে ডিম্ন উচ্চ েধ্যে ডিম্ন হ্াঁ িা 
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ডিধ যাডরে সেত র 

েতধ্য সকল কাজ 

সম্পন্ন করা। 

ডেলারতদর েথ্য 

প্রাডপ্ত। 

  ডিম্ন   ডিম্ন হ্াঁ  টিে 

ডলিার+সদস্য+ই

মিাতিশি টিে। 

 

১২. Details of the Owner: 

িাে পদবী কে যস্থল মোবাইল িম্বর ই-মেইল আইডি া পাইলটিং 

এলাকা 

নাম: সমাঃ 

ফিহাে 

খিকাি 

মজলা 

খাদ্য 

ডি ন্ত্রক,  

মজলা খাদ্য 

ডি ন্ত্রতকর 

কার্ যাল , 

মশরপুর। 

০১৭১৭৫৮৫১৭৫ farhadh.35@gmail.com মশরপুর মজলা। 

 

১৩. মেন্টতরর েথ্য: 

 

িাে পদবী অডেস  মোবাইল ই-মেইল 

জিাব আব্দুল্লাহ 

আল োমুি 

পডরচালক, প্রশাসি 

ডবিাগ, খাদ্য 

অডধদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গডণ 

মরাি, ঢাকা 

০১৭১৩-২০২১০০ mamun64@yahoo.

com 

জিাব েঞ্জুর 

আলে 

ডসতস্টে এিাডলস্ট, 

কডম্পউটার 

মিটও াকয ইউডিট, 

খাদ্য অডধদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গডণ 

মরাি, ঢাকা 
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      (সমাঃ ফিহাে খিকাি) 

 মজলা খাদ্য ডি ন্ত্রক,(িারপ্রাপ্ত) 

          মশরপুর। 

 

 

 


