
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

ব ন শাখা 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০০১.২০.৩৫৪ তািরখ: 
২৯ ন ২০২১

১৫ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় িবেশষিবেশষ   ওএমএসওএমএস   কায েমরকায েমর   উপকারেভাগীেদরউপকারেভাগীেদর   তা িলকাতািলকা   হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   করণকরণ ।।
: খা  ম ণালেয়র সিচব মেহাদেয়র টিলেফািনক িনেদশনা।

         উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কেরানা ভাইরাস (COVID-19)  পিরি িতর
কারেণ কমহীন িন  আেয়র জনেগা ীেক গত ২০১৯-২০ অথবছের সরকার ক ক িবেশষ ওএমএস কায েমর মা েম

িতেকিজ ১০/- টাকা দের িবেশষ ওএমএস কাডধারী পিরবার িত ২০ কিজ কের চাল দান করা হয়। বতমােন দেশ
কেরানা ভাইরাস আবারও াপকভােব ছিড়েয় পেড়েছ।

         এমতাব ায়, িবেশষ ওএমএস কায েমর উপকারেভাগীেদর তািলকা ানীয় শাসেনর সহায়তায় জ ির িভি েত
হালনাগাদ বক সংর ণ করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।  

২৯-৬-২০২১

িবতরণ :
১) আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
২) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা
৩) জলা খা  িনয় ক, (সকল)

শখ িজবর রহমান
মহাপিরচালক ( ড-১)

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০০১.২০.৩৫৪/১(৩) তািরখ: ১৫ আষাঢ ়১৪২৮
২৯ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, ঢাকা। ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

২৯-৬-২০২১

১



মাঃ আিন ামান 
পিরচালক

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: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৫৭.০০১.১৯.৪৩৩ তািরখ: 
৩০ ন ২০২১

১৬ আষাঢ ়১৪২৮

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

৩০-৬-২০২১

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

মাঃ মাহ র রহমান
আ িলক খা  িনয় ক
ফান: ০৪১-৭৬২৩৯৮

ফ া : +৮৮০৪১৭৬০৯০৩
ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

২


