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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯২.৭৫.০০২.২০.৫ তািরখ: 
২৭ ফ যা়ির ২০২২

১৪ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় আমনআমন  সং হসং হ //২০২১২০২১--২২২২   মৗ েমমৗ েম   সং হ ীতসং হ ীত   আমনআমন  ধ ানধান   াট াইাট াই   স করণস করণ ।।
       
          উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, চলিত আমন সং হ/২০২১-২২ মৗ ম আগামী ২৮/০২/২০২২ তািরেখ
সমা  হেব। চলমান আমন সং হ/২০২১-২২ মৗ েম ধান সং েহর িনধািরত ল মা া ৩,০০,০০০ ম:টন এর
িবপরীেত গত ২৪/০২/২০২২ তািরখ পয  ৭৯৯৫৪ ম:টন ধান সং হীত হেয়েছ। ২৭/০২/২০২২ তািরেখর
এমআইএসএ এম িবভাগ থেক কািশত দিনক িতেবদেন দখা যায় সারােদেশর খা দােম এখেনা ৪২৭৭৮ ম:টন
ধান িমিলং এর অেপ ায় রেয়েছ। 

         এ সে  উে  য, বতমােন সারােদেশ দােম ান সংকট রেয়েছ। উপর  আগামী এি েল বােরা সং হ
অিভযান  হেব। বতমােন সারােদেশ খা দােম ম ত ৪২৭৭৮ ম:টন ধান জ িরিভি েত িমিলং কের দােম
জায়গা ি  করা েয়াজন। 

       এমতাব ায়, আপনার আওতাধীন িবিভ  দােম ম ত ত আমন ধান অভ রীণ খা শ  সং হ নীিতমালা,
২০১৭ অ যায়ী িমিলং স  করেত অ েরাধ করা হেলা।

২৭-২-২০২২

আ িলক খা  িনয় ক (সকল)

মাঃ রায়হা ল কবীর
পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭

ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯২.৭৫.০০২.২০.৫/১(৫) তািরখ: ১৪ ফা ন ১৪২৮
২৭ ফ যা়ির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। মাননীয় খা ম ীর সদয়
অবগিতর জ ।
৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সিচব মেহাদেয়র সদয়

১



অবগিতর জ ।
৪) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা। মহাপিরচালক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ ।
৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।

২৭-২-২০২২
মাঃ রায়হা ল কবীর 

পিরচালক
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