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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয় 

রং র িবভাগ, স াল রাড, রং র। 
http://food.rangpurdiv.gov.bd

www.dgfood.gov.bd
জ ির 

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৬৩.৪৫.০৩৮.২১.৯২৯ তািরখ: 
২৬ সে র ২০২১

১১ আি ন ১৪২৮

িবষয:় আসআস   অভ রীণঅভ রীণ   আমনআমন  সং হসং হ //২০২১২০২১--২২২২   এরএর   আওতায়আওতায়  ধ ানধান   ওও  চােলরচােলর   সং হসং হ     রণরণ ।।

সং  পে র িনেদশা যায়ী আস  অভ রীণ আমন সং হ/২০২১-২২ এর আওতায় ধান ও চােলর সং হ  আগামী
০৩/১০/২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  সফটকিপ ও হাডকিপ অ  দ ের ই- মইেল/বাহক মারফত রণ িনি তকরেণর জ  অ েরাধ
করা হেলা।

২৬-৯-২০২১

জলা খা  িনয় ক (সকল), রং র িবভাগ

মাঃ আ স সালাম
আ িলক খা  িনয় ক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৬৩.৪৫.০৩৮.২১.৯২৯/১(২) তািরখ: ১১ আি ন ১৪২৮
২৬ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
২) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র

২৬-৯-২০২১
মাঃ আ স সালাম 

আ িলক খা  িনয় ক

১


