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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.৩৪ তািরখ: 
০১ ফ যা়ির ২০২২

১৮ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় সং েহরসং েহর   িনধা িরতিনধা িরত   ময়ােদরময়ােদর   মেমে   আমনআমন//২০২১২০২১--২০২২২০২২   চালচাল   সং হসং হ   ল মা াল মা া   অজনঅজন  িনি তকরণিনি তকরণ ।।
: ১। খা  ম ণালেয়র ারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২১.২২৩, তািরখ: ০৮/১১/২০২১ ি :। 

২। খা  অিধদ েরর ারক নং ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.৩২১, তািরখ: ০৯/১২/২০২১ ি :। 
৩। খা  অিধদ েরর ারক নং ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.১৪, তািরখ: ১০/০১/২০২২ ি :।

        উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, চলিত আমন/২০২১-২২ মৗ েম ৭.২০ লাখ ম:টন চাল সং েহর
ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ।  িনধািরত ল মা ার িবপরীেত ৩১/০১/২০২২ ি : তািরখ পয  সারােদেশ ৫,৫০,২৮৫ ম:টন
িস  চাল সং হীত হেয়েছ, যার িবভাগিভি ক িচ  িন প: 

:নং িবভােগর 
নাম

ল মা া 
( ম:টন)

ম ি ত সং হ 
( ম:টন)

সংে েহর 
হার

সং েহর অবিশ  পিরমাণ 
( ম:টন)

১. রাজশাহী ১৬২৩৭৪ ১৩৯৩৫৬ ৮৫.৮২% ২৩০১৮
২. রং র ১৮৩৮৩৯ ১৬৫৬০৪ ৯০.০৮% ১৮২৩৫
৩. লনা ৯৭০৫৭ ৬৬১৯৯ ৬৮.২১% ৩০৮৫৮
৪. বিরশাল ২৯৭৪২ ১৮৯৩১ ৬৩.৬৫% ১০৮১১
৫. িসেলট ২৭৮৩০ ১৩১৭৯ ৪৭.৩৬% ১৪৬৫১
৬. ঢাকা ৫৮৪৯৫ ৪৬০৭৮ ৭৮.৭৭% ১২৪১৭
৭. ময়মনিসংহ ৯৯৮৭২ ৬৩৫৮১ ৬৩.৬৬% ৩৬২৯১
৮. চ াম ৬০৭৯১ ৩৭৩৫৭ ৬১.৪৫% ২৩৪৩৪

সবেমাটসবেমাট= = ৭২০০০০৭২০০০০ ৫৫০২৮৫৫৫০২৮৫ ৭৬ .৪৩৭৬ .৪৩ %% ১১,, ৬৯৬৯,, ৭১৫৭১৫

        চােলর িনধািরত ল মা ার িবপরীেত এখেনা অসং হীত পিরমাণ (৭,২০,০০০-৫৫০২৮৫)= ১,৬৯,৭১৫ ম:টন। অভ রীণ
খা শ  সং হ নীিতমালা, ২০১৭ অ সরণ বক ২৮/০২/২০২২ ি . তািরেখর মে  িবিনেদশস ত চাল সং হ স  করেত হেব।
িনধািরত সমেয়র মে  ল মা া অজেনর জ  আর ২৭ িদন বািক আেছ। সং েহর জ  এখন িত  িদনই ব ণ। তাই
দনি ন সং হ কায ম িনিবড়ভােব মিনটিরং করেত হেব। কান অব ােতই িবিনেদশ বিহ ত চাল সং হ করা যােব না।

িবিনেদশ বিহ ত চাল সং হ করা হেল সংি  কমকতােদর িব ে  কেঠার শাসিনক ব া হণ করেত হেব। িবিনেদশস ত
চাল সং হ িনি তকরেণর লে  ার অধীন সকল জলা খা  িনয় ক, উপেজলা খা  িনয় ক, ভার া  দাম কমকতা,
উপেজলা খা  িনয় ক (কা:) ও কািরগির খা  পিরদশকগণেক যথাযথ িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা। 

১-২-২০২২

আ িলক খা  িনয় ক (সকল)

মা: শাখাওয়াত হােসন
মহাপিরচালক

ফান: +৮৮-০২২২৩৩৫৪৮৩৪
১



ইেমইল: dg@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪০০.২১.৩৪/১(১২) তািরখ: ১৮ মাঘ ১৪২৮
০১ ফ যা়ির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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।

১-২-২০২২
মাঃ রায়হা ল কবীর 

পিরচালক

২


