
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

দান, য় এবং একি করণ শাখা 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.৭৩.০০৯.১৯.৭৫৫ তািরখ: 
১৯ অে াবর ২০২০

৩ কািতক ১৪২৭

িবষয:় িনবা িচতিনবা িচত   ষকেদরষকেদর   িনকটিনকট   হ েতহেত   ধ ানধান   য়য়  ব াবদবাবদ   অথঅথ   ডি উ িকউএসিসরডি উ িকউএসিসর   িবপরীেতিবপরীেত   েত কেত ক  ষেকরষেকর   িনজিনজ   াংকাংক  একাউে রএকাউে র   মা েমমা েম
পিরেশাধকরণপিরেশাধকরণ ।।

: ১। সং হ িবভাগ, খা  অিধদ েরর ারক নং-১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৭৪.১৯-৭২৬ তািরখ-০৮/০৪/২০১৯ ি :।
১। সং হ িবভাগ, খা  অিধদ েরর ারক নং-১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৩০.০৮.৭৫ তািরখ-৩০/১০/২০১৯ ি :।

উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য,  ১নং ারেক িত সং হ মৗ েম সারােদেশর খা  দােম ষক ক ক সরবরাহ ত ধােনর  ডি উিকউএসিসর
িবপরীেত ষকেদর িনজ  াংক একাউে র মা েম পিরেশাধ করার আেদশ দান করা হেয়িছল। িক  ইদািনং ল  করা যাে  য, কান কান খা  দােম একািধক

ষক ক ক সরবরাহ ত ধােনর  বাবদ অথ ডি উিকউএসিসর মা েম একজন ষেকর িনজ  াংক একাউ  িহসােবর মা েম  পিরেশাধ করা
হে  যা দ  আেদেশর পিরপ ী।

০২। এমতাব ায়,  ১ ও ২নং ারেকর আেদশ মাতােবক খা  দােম ষক ক ক সরবরাহ ত ধােনর  -  ষকেদর ডি উিকউএসিসেত াংক িহসাব ন র
উে খ করা বা তা লক এবং পিয়ং অিফসার সা ািহক ানেজকশন সীট/ াংক েলর মা েম ষেকর িনজ িনজ াংক একাউে  ধান েয়র  পিরেশাধ করা হেয়েছ
িকনা তা যাচাই বক সংর ণ করার িনেদশ দান করা হেলা। অ থায় এ ধরেণর ে  াংেকর টাকা ণভরণ করেল তা সংি েদর ি গত দায় িহেসেব আদায়েযা
বেল িবেবিচত হেব। 

২২-১০-২০২০

উপেজলা খা  িনয় ক(সকল)

সােরায়ার মাহ দ
মহাপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.৭৩.০০৯.১৯.৭৫৫/১ তািরখ: ৩ কািতক ১৪২৭
১৯ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) আ িলক খা  িনয় ক(সকল)। উপেরা  িনেদশ বা বায়েনর লে  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৬) জলা খা  িনয় ক (সকল)। উপেরা  িনেদশ বা বায়েনর লে  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৭) মহা ব াপক, সানালী াংক, ানীয় কাযালয়, মিতিঝল, ঢাকা।
৮) মহা ব াপক, জনতা াংক, ধান কাযালয়, জনতা ভবন, ১১০,মিতিঝল, ঢাকা।
৯) মহা ব াপক, অ ণী াংক, ধান কাযালয়, মিতিঝল, ঢাকা।
১০) মহা ব াপক, িষ াংক, ধান কাযালয়, মিতিঝল, ঢাকা।
১১) মহা ব াপক, উ রা াংক, লাকাল অিফস, রাতন ১২৯-১৩০, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২২-১০-২০২০
মাঃ মাহ দ হাসান 

পিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

১



আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়
লনা িবভাগ, লনা 

www.dgfood.gov.bd
www.food.khulnadiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৪৫.০০৩.২০.৮৭৪ তািরখ: 
২৩ অে াবর ২০২০

৭ কািতক ১৪২৭

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

২৩-১০-২০২০

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ি য়া 

www.dgfood.gov.bd
www.food.kushtia.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.৫০০০.০০০.৪৫.০০৩.২০.৫৮ তািরখ: 
১২ নেভ র ২০২০

২৭ কািতক ১৪২৭

পে র িনেদশনা সংি  সকলেক অবিহত করতঃ পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৩-১১-২০২০

১) উপেজলা খা  িনয় ক, ি য়া সদর/ মারখালী/ খাকসা/ ভড়ামারা/িমর র/ দৗলত র, ি য়া।
২) ভার া  কমকতা, ি য়া সদর/জগিত/ মারখালী/ খাকসা/ ভড়ামারা/িমর র/হালসা/ দৗলত র 
এলএসিড, ি য়া।

এস.এম.তাহিস ল হক
জলা খা  িনয় ক
ফান: ০৭১-৬১৯১৮

ফ া : ০৭১-৭৩৮৪৩
ইেমইল: dcf.kst@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.৫০০০.০০০.৪৫.০০৩.২০.৫৮/১ তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৭
১২ নেভ র ২০২০

অ িলিপঃ সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক, ি য়া।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ি য়া সদর/ মারখালী/ খাকসা/ ভড়ামারা/িমর র/ দৗলত র, ি য়া।
৩) উপ-মহা ব াপক, সানালী/অ ণী/ িষ াংক িলঃ, ি য়া।
৪) ব াপক, ...............................................................................িলঃ, ........................................................ শাখা, ি য়া।

১৩-১১-২০২০
এস.এম.তাহিস ল হক 

জলা খা  িনয় ক

২


