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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৩.০০১.২০.৪৩৪ তািরখ: 
০৬ িডেস র ২০২১

২১ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় ওএমএসওএমএস   এরএর   দাকানদাকান // াকেসলাকেসল  পিরদশনপিরদশন।।
      
      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, খা শে র  ি হিতশীল রাখা ও িনরবি  সরবরাহ িনি তকরণ
এর  লে  ওএমএস এর চাল ও আটা িবতরণ কায ম ঢাকা মহানগরীেত অ াহত আেছ। এ কায ম সেরজিমেন তদারিক/
মিনটিরং করার িনিমে  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম দািয়  দান করা হেলা:
 

                               িডেস র/২০২১ মােসর ওএমএস কায ম পিরদশন িচ: 

:নং তািরখ কমকতা/কমচারীর নাম

১। ০৭/১২/২০২১ জনাব মাঃ আ  সাঈদ,উপসিচব, খা  ম ণালয়

জনাব মাঃ শাহাদাৎ হােসন, শাসিনক কমকতা, খা  ম ণালয়

২। ০৮/১২/২০২১ জনাব িহে াল ভৗিমক,গেবষণা কমকতা, (এফিপএমইউ)

জনাব লকার নাঈন হরা (অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক), খা  ম ণালয়

৩। ০৯/১২/২০২১ জনাব অিনমা রানী িব াস,উপসিচব, খা  ম ণালয়

জনাব নারগীস পারভীন, শাসিনক কমকতা, খা  ম ণালয়

৪। ১১/১২/২০২১ জনাব মাহ র রহমান,গেবষণা কমকতা (এফিপএমইউ)

জনাব িজনাত জাহান চৗ রী, শাসিনক কমকতা, খা  ম ণালয়

৫। ১২/১২/২০২১ জনাব শারিমন ইয়াসিমন, িসিনয়র সহকারী সিচব, খা  ম ণালয়।

জনাব অ ন মার রায়,কি উটার অপােরটর, খা  ম ণালয়

৬। ১৪/১২/২০২১ জনাব মাঃ হািজ ল ইসলাম, গেবষণা পিরচালক, (এফিপএমইউ)

জনাব মা: মহিসন িময়া, াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর, খা  ম ণালয়

৭। ১৫/১২/২০২১ জনাব মেহদী হাসান সাহাগ, গেবষণা কমকতা (এফিপএমইউ)

জনাব ীিত মায়া চাকমা, সহকারী সিচব, খা  ম ণালয়

৮। ১৮/১২/২০২১ জনাব হাসান আল মা ন, সহকারী া ামার, খা  ম ণালয়

জনাব মাঃ ফয়সল মাহ দ,সােভয়ার, খা  ম ণালয়

১



৯। ১৯/১২/২০২১ জনাব মা: কাম ামান, উপসিচব, খা  ম ণালয়

জনাব সাি র তা কদার, াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর, খা  ম ণালয়

১০। ২০/১২/২০২১ জনাব মাহা দ শাম ামান,উপসিচব, খা  ম ণালয়

জনাব মা: েয়ল রানা, াট া িরক কাম কি উটার অপােরট, খা  ম ণালয়

১১। ২১/১২/২০২১ জনাব মাঃ সােহ র রহমান খান,উপসিচব, খা  ম ণালয়

জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন, শাসিনক কমকতা, খা  ম ণালয়

১২। ২২/১২/২০২১ জনাব িফেরাজ আল মাহ দ, গেবষণা পিরচালক (এফিপএমইউ)

জনাব লাকমান হােসন, কি উটার অপােরটর, খা  ম ণালয়

১৩। ২৩/১২/২০২১ জনাব মা ফা ফা ক আল-বা া, সহঃ গেবষণা পিরচালক (এফিপএমইউ)

জনাব মাছাঃ িশ লী আ ার,অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, খা  ম ণালয়

১৪। ২৬/১২/২০২১ জনাব মা: আ ল হােসম,সহেযাগী গেবষণা পিরচালক (এফিপএমইউ)

জনাব মা: এমরা ল হক, াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর, খা  ম ণালয়

১৫। ২৭/১২/২০২১ জনাব হা দ মাহ র রহমান, িসিনয়র সহকারী সিচব, খা  ম ণালয়

জনাব সালমা আ ার, াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর (সং া শাসন), খা  ম ণালয় 

১৬। ২৮/১২/২০২১ জনাব সৗের  নাথ সাহা, উপসিচব, খা  ম ণালয়

জনাব এস.এম.তাির ল ইসলাম, শাসিনক কমকতা, খা  ম ণালয়

১৭। ২৯/১২/২০২১ জনাব ের জা াত, উপসিচব, খা  ম ণালয়

জনাব িদপংকর িসকদার, শাসিনক কমকতা 

১৮। ৩০/১২/২০২১ জনাব মা. মিশউর রহমান খান, িসিনয়র সহকারী সিচব, খা  ম ণালয়

জনাবফিরদা বগম, শাসিনক কমকতা, খা  ম ণালয়

কাযপিরিধ:

ক) কাযকর িব য়েকে র তািলকা ( াকেসল ও দাকান) ধান রশিনং কমকতার ওেয়বসাইট
(www.ccdr.dhaka.gov.bd) থেক পাওয়া যােব। স তািলকা মাতােবক ওএমএস দাকান/ াকেসল মিনটিরং করেত
হেব।
খ) পিরদশন ছক মাতােবক িতেবদন সিচব মেহাদেয়র বরাবর রণ করেত হেব এবং অ িলিপ সরবরাহ-১ শাখায় দািখল করেত
হেব।
 গ) সম েয়র জ  সরবরাহ-১ শাখার উপসিচব এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।
  
২। এমতাব ায়, ওএমএস কায ম যথাযথভােব মিনটিরং করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

 সং ি : ক) ওএমএস নীিতমালা-২০১৫।  
             খ) ন না ওএমএস এর পিরদশন ছক।
       

২



           
 

৭-১২-২০২১

িবতরণ :
১) উপ-সিচব (সকল), খা  ম ণালয়
২) িসিনয়র সহকারী সিচব/ া ামার/িসিনয়র সহকারী 

ধান/সহকারী সিচব/সমমান পযােয়র কমকতা
৩) গেবষণা পিরচালক/সহেযাগী গেবষণা 
পিরচালক/গেবষণা কমকতা/ড েম েটশন অিফসার
৪) শাসিনক কমকতা, খা  ম ণালয়
৫) তীয় ণীর সকল কমচারী

ের জা াত
উপ সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫১৪৬১৬
ফ া : +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮

ইেমইল: dssupply@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৩.০০১.২০.৪৩৪/১(৬) তািরখ: ২১ অ হাযণ় ১৪২৮
০৬ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খা  ম ণালয়
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়
৫) ধান িনয় ক, ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা
৬) িসে ম এনািল , আইিস  সল, খা  ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।

৭-১২-২০২১
ের জা াত 
উপ সিচব

৩


