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�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.৩২১ তািরখ: 

০৯ িডেস�র ২০২১

২৪ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: চলিত আমন সং�হ/২০২১-২০২২ সফলকরেণ �েয়াজনীয় �ব�া �হণ।
��: ১। খা� ম�ণালেয়র �ারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২১.২২৩, তািরখ: ০৮/১১/২০২১ ি�:। 

 
২। খা� অিধদ�েরর �ারক নং ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.৩১১, তািরখ: ০১/১২/২০২১ ি�:।

৩। খা� ম�ণালেয়র �ারক নং ১৩.০০.০০০০.৪৩.৩৫.০০৩.২১.২৪০, তািরখ: ০৫/১২/২০২১ ি�:।

            উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, চলিত আমন/২০২১-২২ সং�হ �মৗ�েমর আওতায় গত ০৭/১১/২০২১ ি�:

তািরখ �থেক ৩.০০ লাখ �মঃ টন ধান ও ৫.০০ লাখ �মঃ টন িস� চাল সং�হ কায ��ম �� হেয়েছ, যা আগামী ২৮/০২/২০২২ ি�:

তািরখ পয �� চলেব। পরবত�েত ��� ৩নং �ারেক অিতির� আেরা ১.৭০ লাখ �ম:টন িস� চােলর িবভাগিভি�ক িবভাজন �দান করা
হয় যা সং�হ িবভােগর ০৭/১২/২০২১ ি�: তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.৩২০নং �ারেক মাঠ পয �ােয় ��রণ করা হেয়েছ।

সং�হ �মৗ�ম সফলকরেণ মাননীয় খা�ম�ীর উপি�িতেত এবং সিচব, খা� মেহাদেয়র সভাপিতে� গত ২৩,২৪,২৫ নেভ�র ও ৬

িডেস�র িবভাগওয়াির অনলাইন মতিবিনময় সভা অ�ি�ত হয়। উ� মতিবিনময় সভায় আেলাচনার ��ি�েত চলিত আমন সং�হ/
২০২১-২২ �মৗ�ম সফল করার জ� িন�বিণ �ত িনেদ �শনা �দান করা হেলাঃ

১। সং�হ �মৗ�ম �শষ হওয়ার �েব �ই (২৮/০২/২০২২) জা�য়ারী/২০২২ এর মে� অভ��রীণ খা�শ� সং�হ নীিতমালা, ২০১৭

�মাতােবক সং�হ কায ��ম সফল করার িবষেয় সব �া�ক �েচ�া �হণ করেত হেব;
২। খা� ম�ণালয় �থেক জাির�ত ��� ১নং �ারেকর ৮নং অ�ে�েদ বিণ �ত িনেদ �শনা �মাতােবক �জলা, উপেজলা ও �দামিভি�ক

�রাড�াপ �তির�ব �ক সং�হ স�� করেত হেব। আগামী ০৩ (িতন) িদেনর মে� �রাড�াপ সং�হ িবভােগ ��রণ করেত বলা হেলা;

৩। ধান-চােলর আড়াৎদার/ম�তদার/পাইকারেদর ধান-চােলর �বসায় সং�া� �ড ��ইন লাইেস� �দান�ব �ক ম�ত িনয়িমতভােব
মিন�িরং �জারদারসহ সবিব িবভাগ ক��ক ��িরত ছক �মাতােবক ত� িনয়িমতভােব সবিব িবভােগ ��রণ এবং তার অ�িলিপ সং�হ

িবভােগ ��রণ করেত হেব; 

৪। সকল �কার ধান-চােলর (�মাটা, মাঝাির, িচকন) ম�ত ও দর িনিবড়ভােব মিনটিরং করেত হেব। সবিব িবভাগ ক��ক ��িরত ছক

�মাতােবক ত� িনয়িমতভােব সবিব িবভােগ ��রণকরত: তার অ�িলিপ সং�হ িবভােগ ��রণ করেত হেব;
৫। িবিনেদ �শস�ত ধান-চাল সং�হ িনি�ত করেত হেব। �কানভােবই িবিনেদ �শ বিহ� �ত ধান-চাল সং�হ করা যােব না। িবিনেদ �শ বিহ� �ত

ধান-চাল �দােম পাওয়া �গেল তাৎ�িণক তার িব�ে� কেঠার �শাসিনক �ব�া �হণ করেত হেব;

৬। সং�হ সফল করার ��ে� �কান অিনয়ম-অবেহলা পিরলি�ত হেল তােদর িব�ে�ও কেঠার �শাসিনক �ব�া �হণ করেত হেব;
৭। ধান সং�হ �রাি�ত করার লে�� ��� ২নং �ারেক জাির�ত প� �মাতােবক সংি�� উপেজলা খা� িনয়�ক ও ভার�া� �দাম

কম �কত�ােদর িব�ে� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব;

৮। ধান-চাল সং�হ কায ��েম �য সকল ভার�া� �দাম কম �কত�ার কায ��ম সে�াষজনক নয় তােদর তািলকা ��ত কের অিবলে� খা�
অিধ�ের ��রণ িনি�ত করেত হেব।

৯-১২-২০২১



আ�িলক খা� িনয়�ক (সকল)

�শখ �িজবর রহমান

মহাপিরচালক (��ড-১)

�ফান: +৮৮-০২২২৩৩৫৪৮৩৪
ইেমইল: dg@dgfood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.৩২১/১ তািরখ: ২৪ অ�হায়ণ ১৪২৮

০৯ িডেস�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) সিচব, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 ২) অিতির� মহাপিরচালক, খা� অিধদ�র, ঢাকা।
 

৩) পিরচালক (সকল), খা� অিধদ�র, ঢাকা।

৪) ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। মাননীয় খা�ম�ীর সদয় অবগিতর জ�।
 

৫) িসিনয়র সহকারী সিচব , অভ��রীন সং�হ শাখা, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
 ৬) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র, ঢাকা। প�� খা� অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হেলা ।

৯-১২-২০২১

�শখ �িজবর রহমান 
 মহাপিরচালক (��ড-১)


