
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ 
১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৫১৭ তািরখ: 
০৮ লাই ২০২০

২৪ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় ওএমএসওএমএস   কায েমকায েম   েয়াজনেয়াজন   অ যায়ীঅ যায়ী  চালচাল   িব িিব ি   এবংএবং  িবেশষিবেশষ   ওএমএসওএমএস   কায েমরকায েমর   নন //২০মােসর২০মােসর
অিবি তঅিবি ত   চালচাল   িন িিন ি ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, বতমােন ২০২০-২০২১ অথবছের ওএমএস খােত সারােদেশ আটা িবি  কায ম চলমান আেছ
এবং মা  িস  কেপােরশন এলাকায় চাল িবি  চলমান আেছ। কেরানা ভাইরাস া ভােবর কারেণ অেনক জলা শহেরই
ওএমএস সাধারণ চােলর চািহদা ি  হেত পাের। যিদ কান জলা শহের ওএমএস চােলর যেথ  চািহদা/ ভা া থােক তেব সংি
জলা খা  িনয় েকর কেঠার মিনটিরং এবং আ িলক খা  িনয় েকর তদারিকর মা েম ওএমএস কায েম িতেকিজ চােলর

এ - দাম  ২৮/- টাকা এবং ভা া পযােয় িতেকিজ চাল ৩০/- টাকা দের িবি  করা যেত পাের।

অপরিদেক, িবেশষ ওএমএস কায েমর ন/২০মােসর অিবি ত চাল িন ি র িবষেয় খা  ম ণালেয় িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ।
ম ণালয় হেত িনেদশনা পাওয়ার পর িবেশষ ওএমএস এর চাল িন ি র িবষেয় মাঠ পযােয় িনেদশনা দান করা হেব।

১৬-৭-২০২০

িবতরণ :
১) আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/রং র/রাজশাহী/চ াম/ লনা/বিরশাল/িসেলট
২) ধান িনয় ক, ঢাকা।

সােরায়ার মাহ দ
মহাপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৫১৭/১(৫৫) তািরখ: ২৪ আষাঢ ়১৪২৭
০৮ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা খা  িনয় ক (সকল)

১৬-৭-২০২০
মাঃ আমজাদ হােসন 

পিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়

১



লনা িবভাগ, লনা 
www.dgfood.gov.bd

www.food.khulnadiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৫৭.০০১.২০.৫০৬ তািরখ: 
১৬ লাই ২০২০

১ াবণ ১৪২৭

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৭-৭-২০২০

জলা খা  িনয় ক (সকল), লনা িবভাগ

মাঃ মাহ র রহমান
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: ০৪১-৭৬২৩৯৮
ফ া : +৮৮০৪১৭৬০৯০৩

ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

২


