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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৪০৫ তািরখ: 
২২ নেভ র ২০২১

৭ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় সরকািরসরকাির   দােমদােম   িব ি তিবি ত   ধ ােনরধােনর     পিরেশাধপিরেশাধ  (EFT)  (EFT) সবাসবা   সহজ ীকরণসহজীকরণ ।।
: ১। কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা'র ২৭/৭/২০২১ তািরেখর ২৩৩নং ারক;

২। খা  ম ণালেয়র ১৬/৬/২০২১ তািরেখর ১২৩নং ারক।

উপ  িবষয় ও  ারক েয়র অ ি েম জানােনা যাে  য, বােরা’ ২০২১ মৗ েম িদনাজ র জলার সদর ও িবরল উপেজলায়
পিয়ং ও নভরণ াংক িহেসেব িন  সরকাির অ ণী/ সানালী াংেকর মা েম চিলত াংিকং িসে েমর মা েম সরকাির কােনা
অিতির  খরচ িতেরেক সদর উপেজলার িবিভ  ইউিনয়েন অবি ত ষেকর বাড়ীর িনকট  িসিডউল ◌্  যেকােন াংেকর মা েম
ধােনর  পিরেশাধ সবা সহজীকরণ িবষয়ক ািবত আইিডয়া  পাইলট িহেসেব বা বায়েনর জ   ারেক খা  ম ণালয় ক ক
অ েমাদন করা হয়। উ  আইিডয়া  অভ রীণ আমন সং হ’ ২০২১-২২ মৗ েম ৮  িবভােগর ৮  সদর উপেজলায় স সারণ বক
িবষয় র কাযকািরতা যাচাই করা আব ক মেম খা  ম ণালয় ও অিধদ েরর মে  অ ি ত ইেনােভশন িবষয়ক সভায় মতামত কাশ করা
হেয়েছ। 

এমতাব ায়, অভ রীণ আমন সং হ, ২০২১-২২ মৗ েম ৮(আট) িবভােগর ৮(আট) সদর উপেজলায় সরকাির দােম িবি ত ধােনর 
পিরেশাধ (EFT) সবা বা বায়েনর জ  অ েরাধ করা হেলা। 

২২-১১-২০২১

আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ

আ াহ আল মা ন
অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ফান: +৮৮-০২২২৩৩৮১৮৭১
ইেমইল: adg@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৪০৫/১(১১) তািরখ: ৭ অ হাযণ় ১৪২৮
২২ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
৩) অিতির  সিচব, বােজট ও অিডট অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৪) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়

২২-১১-২০২১
আ াহ আল মা ন 

অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় )
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