
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

দান, য় এবং একি করণ শাখা 
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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.৭৩.২৬০.২১.১১০৬ তািরখ: 
১০ নেভ র ২০২২

২৫ কািতক ১৪২৯

িবষয:় ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  অথঅথ   বছেররবছেরর   ধ ানধান //চালচাল   য়য়  ওও  াংকাংক  চাজচাজ   খ ােতখ ােত   অথঅথ   বরাে রবরাে র   চা িহদাচা িহদা   রণরণ ।।
: অ  দ েরর ১৪/০৮/২০২২ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৭২.৭৩.২৭০.২১.৬৭/৬৪(১০) নং ারক।

               উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য,  ারেক ২০২২-২০২৩ অথ বছের িবেশষ কায েমর আওতায় িবিভ
উপেজলা খা  িনয় ক/ জলা খা  িনয় ক দ েরর অ েল কাড নং-৪১২৪১০১-ধান/চাল য় এবং কাড নং
৩২২১১০৮- াংক চাজ খােত অথ বরাে র জ  িনধািরত ছক মাতােবক চািহদাপ  রেণর িনেদশনা দান করা হয়।
উে  য, গত ৩১/০৮/২০২২ ি . তািরেখ বােরা সং হ-২০২২ শষ হেয়েছ । িক  বােরা সং হ-২০২২ শষ হবার ২
( ই) মাস পেরও িক  জলার চািহদাপ  রণ করা হে । এভােব চািহদাপ  রণ অ  দ েরর িহসাব সংর েণ
জ লতা ি  হে । যথাসমেয় চািহদাপ  রণ না করার ফেল ণভরণ ত টাকার উপর াংেকর দ উ েবর স াবনা
দখা িদেত পাের। বােরা সং হ-২০২২ শষ হবার ২ ( ই) মাস পেরও চািহদা রেণ মাঠ পযােয় ণভরণ িবষেয় সংি
জলা খা  িনয় ক ও আ িলক খা  িনয় কগেণর তদরিকেত উদাসীনতা ও অদ তার মাণ বহন কের।
         
             এমতাব ায়, আগামী ০৩ (িতন) কায িদবেসর মে  বােরা-২০২২ মৗ েম সং হীত খা শে র ◌্

নভরেণর জ  িনধািরত ছক মাতােবক চািহদাপ  রেণর জ  িনেদশনা দান করা হেলা।
            এেত মহাপিরচালক ( ড-১) এর অ েমাদন রেয়েছ।

১০-১১-২০২২

জলা খা  িনয় ক (সকল), ....................

মাঃ মাহ দ হাসান
পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৯৫৫৬৩০৬
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৬৪৪৪৪

ইেমইল: daf@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.৭৩.২৬০.২১.১১০৬/১ তািরখ: ২৫ কািতক ১৪২৯
১০ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র,ঢাকা।
২) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।
৩) মহাপিরচালক ( ড-১) এর একা  সিচব, অিধদ র,ঢাকা।

১



৪) উপেজলা খা  িনয় ক (সকল)........,
৫) অিফস কিপ।
৬) মা ার কিপ।

১০-১১-২০২২
মাঃ সািহদার রহমান 

ই া র, সং ি : িহসাব ও অথ িবভাগ, খা
অিধদ র,ঢাকা।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়

লনা িবভাগ, লনা 
www.dgfood.gov.bd

www.food.khulnadiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.২০.০০১.২১.১০২৩ তািরখ: 
১৫ নেভ র ২০২২

৩০ কািতক ১৪২৯

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৫-১১-২০২২

জলা খা  িনয় ক, 
লনা/বােগরহাট/সাত ীরা/যেশার/িঝনাইদহ/মা রা/নড়াইল/ ি য়া/ য়াডা া/ মেহর র

মাঃ আ স সালাম
আ িলক খা  িনয় ক
ফান: ০২৪৭৭৭০২৩৯৮

ফ া : +৮৮০২৪৭৭৭০০৯০৩
ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

২


