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িবষয:় নেভলনেভল  কেরানাকেরানা   ভাইরাসভাইরাস  (COVID-19)  (COVID-19) সং মেণরসং মেণর   কারেণকারেণ   পিরবিততপিরবিতত   পিরি িতেতপিরি িতেত   িবেশষিবেশষ
ওএমএসওএমএস   কায মকায ম   পিরচালনাপিরচালনা

: ০৭.০০.০০০০.১০৩.২০.০০৬.১৩-৬৬১ তািরখ: ৩১.০৩.২০২০
        উপ  িবষয় ও  ারেকর ি েত জানােনা যাে  য, বতমােন িবে  ১৯৯  দেশ নেভল
কেরানা ভাইরাস (COVID-19) এর সং মণ ছিড়েয় পেড়েছ। বাংলােদেশও কেরানা ভাইরাস সং মণ
দখা িদেয়েছ এবং এর িতেরােধ সরকার িবিভ  ধরেনর উে াগ হণ কেরেছ। িবগত ২৫.০৩.২০২০ ি .
তািরেখ জািতর উে ে  দ  ভাষেণ মাননীয় ধানম ী উ ূত পিরি িত মাকােবলার জ  ওএমএস এর
মা েম ভা া পযােয় চােলর  িতেকিজ ১০/- টাকা িনধারণ করার ঘাষণা দন। তৎে ি েত 

ারেক অথ িবভাগ, অথ ম ণালয় খা  ম ণালয় ক ক পিরচািলত ওএমএস খােত চােলর এ - দাম 
২৮.০০ টাকার পিরবেত ৮.০০ টাকা এবং ভা া  পযােয় িব য়  ৩০.০০ টাকার পিরবেত ১০.০০ টাকায়

নঃিনধারণ কের। 

      বতমান পিরি িত এবং ওএমএস খােত চােলর  নঃিনধারেণর ি েত এ কায ম পিরচালনার
জ  িনে া  িনেদশনা অ সরণ করেত হেব:

১। কেরানা ভাইরাস সং মণ রাধকে  উ ূত পিরি িতর কারেণ  কমহীন মা েষর জ  মাননীয়
ধানম ী ঘািষত িবেশষ এ ওএমএস কম িচ চলমান ওএমএস (আটা) কম িচর অিতির  িহেসেব

সরকার ক ক িনধািরত তািরখ পয  চলমান থাকেব;
২। কেরানা ভাইরাস সং মণ িতেরােধর লে  সরকার ঘািষত সাধারণ কালীন সমেয় জনসাধারণ
েহ অব ান করায় সাধারণ মজীিব মা ষ কমহীন হেয় পেড়েছ। ফেল তােদর য় মতা াস পেয়েছ।

িদনম র, ির াচালক, ভ ানচালক, পিরবহণ িমক, ফিরওয়ালা, চােয়র দাকানদার, িভ ক, ভব ের,
তীয়িল  (িহজরা) স দায়সহ অ া  সকল কমহীন মা ষেক এর আওতায় এেন এই িবেশষ ওএমএস

কম িচ বা বায়ন করেত হেব; 
৩। কম িচ  বা বায়েনর ে  ভা ার িব ািরত ত  স িলত মা ার রাল ( েযাজ  ে  মাবাইল
ন ারসহ) সংর ণ করেত হেব;
৪। একই পিরবােরর একািধক ি েক ভা া িহসােব িনবাচন করা যােব না। এছাড়া, উ  পিরবােরর

১



কউ যিদ খা  বা ব অথবা িভিজিড কম িচর উপকারেভাগী হেয় থােকন তাহেল িতিন এ কম িচর
আওতায় ভা া িহেসেব অ  হেত পারেবন না; 
৫। জলা ও িবভাগীয় শহেরর ক  িত ২ ( ই) ম.টন এবং ঢাকা মহানগেরর ক  িত ৩(িতন) ম.টন
কের চাল দিনক িবি  করা যােব;
৬। জলা/িবভাগীয়/ঢাকা মহানগরীর ওএমএস বরাে র পিরমােণর িভি েত সংি  ওএমএস কিম র
( জলা/িবভাগীয়/ঢাকা মহানগরী ওএমএস কিম ) মা েম িব মান ওএমএস িব য় কে র সং া ক
রেখ িব য় কে র ান ণঃিনধারণ করা যেত পাের। এে ে  িন  আেয়র জনেগা ী, মজীিবেদর
বসবাস কে র িনকট  বি  এলাকা অথবা পযা  খািল জায়গা আেছ এমন ানেক অ ায়ী িব য় ক
িহেসেব িনবাচন করেত হেব; 
৭। ভা া িত ৫ ( াচ) কিজ চাল িব য় করেত হেব এবং একজন ভা া জাতীয় পিরচয়প  দশণ
কের স ােহ একবার মা  ৫ ( াচ) কিজ চাল য় করেত পারেবন; 
৮। স ােহ ৩ (িতন) িদন রিব, ম ল ও হ িতবার সকাল ১০ টা হেত র ৩ টা পয  িব য় কায ম
চালােত হেব; 
৯। ানীয় শাসন, আইন- লা বািহনী, িস  কেপােরশন, পৗরসভা এর ওয়াড কাউি লর বা

িতিনিধর উপি িত/ তদারকীেত িব য় কায ম পিরচালনা করেত হেব; 
১০। কেরানা সং মন িতেরােধ িনেদিশত া িবিধ পিরপালন বক িব য় কায ম পিরচালনা করেত
হেব;
১১। ওএমএস নীিতমালায় বিণত জলা/িবভাগীয়/ঢাকা মহানগরীর কিম  সািবক িবষয়  মিনটিরং
করেব;
১২। খা  অিধদ র ক ক সরবরাহ ত ন না অ যায়ী কাড ত কের কােডর মা েম চাল/আটা
িবতরণ িনি ত করেত হেব।
১৩। িডলারগণ দিনক িব য় িতেবদন তদারিক কমকতার িত া র হণ কের সংি  ওএমএস
কিম র সভাপিতর িনকট রণ করেব।

এমতাব ায়, উপেরা  িনেদশনাস হ যথাযথভােব পিরপালন িনি তকরণ বক অিত জ িরিভি েত িবেশষ
ওএমএস কায ম পিরচালনার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

সং ুি : অথ ম ণাালেয়র প ।

১-৪-২০ ২০

মহাপিরচালক
খা  অিধদ র

ড. মাছা ৎ নাজমানারা খা ম
সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪০০৮৮
ফ া : +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮

ইেমইল: secretary@mofood.gov.bd
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০১ এি ল ২০২০
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২)  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৪) সিচব, অথ িবভাগ
৫) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৬) জলা শাসক (সকল)
৭) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
৮) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়
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ড. মাছা ৎ নাজমানারা খা ম 
সিচব
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