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িবষয:় কেরানাকেরানা   ভাইরােসরভাইরােসর   চলমানচলমান   সং মেণরসং মেণর   কারেণকারেণ   আেরািপতআেরািপত   িব িধ িনেষেধরিবিধিনেষেধর   ফ েলফেল  িতিত   িনিন
আেয়রআেয়র   মা ষেকমা ষেক  সহ ায়তাসহ ায়তা   দােনরদােনর   জজ   ওএমএসওএমএস   এরএর   িবেশষিবেশষ   কায মকায ম   পিরচালনারপিরচালনার   িবষেয়িবষেয়  দদ
িনেদশনাস েহরিনেদশনাস েহর   ীকরণীকরণ ।।

: (ক) অথ ম ণালেয়র ১৪/০৭/২০২১ ি . তািরেখর ৩২৯ নং ারক।
(খ) খা  অিধদ েরর ১৬/০৭/২০২১ ি . তািরেখর ৪৪৭ নং ারক।
(গ) খা  ম ণালেয়র ১৮/০৭/২০২১ ি . তািরেখর ২৬৭ নং ারক।
(ঘ) খা  অিধদ েরর ১৮/০৭/২০২১ ি . তািরেখর ৪৪৯ নং ারক।

     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কেরানা ভাইরােসর চলমান সং মেণর কারেণ আেরািপত
িবিধিনেষেধর ফেল িত  িন  আেয়র মা ষেক সহায়তা দােনর জ  ওএমএস এর িবেশষ কায ম পিরচালনার জ

 ‘ক’ ারেক অথ ম ণালয় হেত ওএমএস খােত চাল ও আটার (গম) িবেশষ বরা  দান করা হয় । স ি েত
 ‘খ’ ারেক অ  দ র হেত খা  ম ণালেয় ২৫ লাই হেত ৭ আগ  ২০২১ পয  বার িতত মাট ১২ িদন

পয  ওএমএস এর িবেশষ কায েমর আওতায় চাল ও আটার বরা  িবভাজেনর াব রণ করা হেল খা  ম ণালয়
 ‘গ’ ারেক উ  াব অ েমাদন দান কের। 

     খা  ম ণালেয়র অ েমাদেনর পিরে ি েত  ‘ঘ’ ারেক ছক মাতােবক অিতির  বরা ত চাল ও আটার
িবভাজনসহ মাঠ পযােয় িক  িনেদশনা দান করা হয়। উ  িনেদশনাস েহর িন প ীকরণ করা হেলা:

১। জলা খা  িনয় কগণ ওএমএস এর িবেশষ কায েমর আওতায় অিতির  বরা া  গম সংি  জলার তািলকা
মযদ়া িমলস েহর অ েল পাি ক পষণ মতার িভি েত উপ-বরা  দান করেত পারেবন;

২। সাধারণ ওএমএস কায েম বরা ত গেমর আটা অবিশ  থাকেল েয়াজনীয়তা সােপে  তা ওএমএস এর িবেশষ
কায েম বহার করা যােব। সে ে  পরবত েত ওএমএস এর িবেশষ কায েম বরা ত গেমর আটার সােথ সাধারণ
ওএমএস কায েম বরা ত গেমর আটা সম য ়করেত হেব;

৩। িমলারগণেক িনজ পিরবহন খরচ ও িনজ দািযে়  অিতির  বরা া  জলার সংি  জলা খা  িনয় েকর িনেদিশত
দাম হেত গম উে ালন কের িনজ  িমেল পষাই বক সংি  জলা খা  িনয় েকর িনেদিশত ােন আটা ৗেছ িদেত

হেব;

৪। ওএমএস এর িবেশষ কায ম পিরচালনাধীন এলাকায ়জনগেণর মােঝ ওএমএস এর িবেশষ কায েমর িবষেয় াপক
১



চার- চারণার ব া হণ করেত হেব;

৫। চলমান সাধারণ ওএমএস কায েমর ায ়আেগ আসেল আেগ পােবন িভি েত জনগেণর মােঝ লভােব সামািজক
র  িনি ত বক িনধািরত ে  চাল-আটা িব য ়করেত হেব;

৬। অিতির  বরা া  সকল কে ই িব য ়কায ম (চাল ও আটা) চা  রাখার সকল েযা়জনীয ় ব া হণ করেত
হেব;

৭। সাধারণ ওএমএেসর ায ়ওএমএস এর িবেশষ কায েমও চােলর এ - দাম  ২৮ (আঠাশ) টাকা এবং গেমর এ -
দাম  ১৪ ( চৗ ) টাকা এবং িমলার ক ক িডলােরর িনকট আটার িব য ়  ১৬ ( ষাল) টাকা বহাল থাকেব;

৮। ওএমএস এর িবেশষ কায েম যােত কের কান ধরেনর অিনযম় না হয ় স িবষেয ়সংি  সকলেক সেচ  থাকেত
হেব। এ িবষেয় কান অিনযম় বা অিভেযাগ মািণত হেল কেঠার শাি লক ব া হণ করা হেব;

৯। জলা খা  িনয় কগণ িত িব য় িদবেস িবি ত পিরমাণ খা শে র িহসাব িনে  দ  ছেক সংি  আ িলক
খা  িনয় েকর দ ের রণ করেবন। আ িলক খা  িনয় কগণ সংি  জলা খা  িনয় ক দ র হেত া

িতেবদনস হ ওএমএস এর িবেশষ কায ম চলাকালীন িতিদন সম য় বক অ  দ ের রণ করেবন;

তািরখ:

িমকিমক   নংনং
িসিস   
কেপ ােরশনকেপ ােরশন // মঘনমঘন   
জল াজল া// জল াজল া

ওএমএসওএমএস  এরএর  
িবেশষিবেশষ   কায েমকায েম  
অিত িরঅিত ির   
বরা া েদ াকানবরা া েদ াকান   
িড ল ারিড ল ার// াকাক   
সং াসং া  

ওএমএসওএমএস  
এরএর  িবেশষিবেশষ   
কায েমকায েম  
িব য ়িব য ়  
চলমানচলমান   
দ াকানদ াকান   

িড ল ারিড ল ার// াকাক   
সং াসং া

দ িনকদ িনক   বরাে রবরাে র  
প িরমাণপ িরমাণ

দ িনকদ িনক   
িবি রিবি র  
প িরমাণপ িরমাণ

ম ি তম ি ত   
িবি রিবি র  
প িরমাণপ িরমাণ

অবিশঅবিশ   
িবি রিবি র  
প িরমাণপ িরমাণ

মম   

চালচাল আটাআটা চালচাল আটাআটা চালচাল আটাআটা চালচাল আটাআটা

     এমতাব ায়, েব দ  িনেদশনাস েহর িবষেয় উপের বিণত ীকরণ যথাযথ অ সরণ বক ওএমএস এর িবেশষ
কায ম পিরচালনার জ  অ েরাধ করা হেলা।

    এেত মহাপিরচালক (খা ) র অ েমাদন রেয়েছ।
   

২৪-৭-২০২১

জলা খা  িনয় ক, (সকল)

মাঃ আিন ামান
পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০০৯১
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৮৫০৯০

২



ইেমইল: dsdm@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৪৫১/১(২০) তািরখ: ৯ াবণ ১৪২৮
২৪ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
৩) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র। েযাজ  ে  েয়াজনীয় পিরমােণ
চাল/গেমর চলাচল িচ জারী করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
৭) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৮) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৯) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
১০) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়। ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
১১) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ। েযাজ  ে

েয়াজনীয় পিরমােণ চাল/গেমর চলাচল িচ জারীসহ িবেশষ এ কায ম ুভােব স  করেত মিনটিরং
আরও জারদার করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
১২) উপ সিচব, সরবরাহ-১ শাখা, খা  ম ণালয়
১৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র। প  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।

২৪-৭-২০২১
মাঃ আিফফ-আল-মাহ দ ঞঁা 

উপ-পিরচালক

৩


