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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

খা� অিধদ�র 
 অভ��রীণ সং�হ শাখা 

 
খা� ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪২৯.২২.১৬৭ তািরখ: 
 

০২ আগ� ২০২২

১৮ �াবণ ১৪২৯

িবষয়: চলিত অভ��রীণ �বােরা সং�হ, ২০২২ �মৗ�েম আ�:িবভাগীয় সম�েয়র মা�েম িসেলট িবভােগ আতপ চােলর অিতির� ল��মা�া

�দান।
��: খা� ম�ণালেয়র �ারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০১.২২.১৭৯, তািরখ: ২৮/০৭/২০২২ ি�.।

             উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, ��� �ারেক িসেলট িবভােগর �মসাস � জননী অেটা রাইস িমল, উেমদনগর িশ� এলাকা বািনয়াচং �রাড,

হিবগ� এবং �মসাস � �মৗ অেটা রাইস িমল, ১০৯৯, বািনয়াচং �রাড, হিবগ� এর আেবদেনর ��ি�েত আতপ চােলর অিতির� ল��মা�ার
অ�েমাদন �দান করা হয়। অ�েমাদন পে� খা� ম�ণালয় িন�বিণ �ত শেত� অিতির� আতপ চাল �দােনর অ�েমাদন �দান কেরেছন। 
ক) পাি�ক ছ�টাই �মতার অিতির� বরা� �দান করা যােব না;

খ) বরা� প� ই�� করার পেনেরা িদেনর মে� বরা��ত স�ণ � চাল সরবরাহ করেত হেব; 
 

গ) চালকল মািলকেদর সােথ �ি�র সব �েশষ সময়সীমা ৩১ আগ� ২০২২ তািরেখর পর �ি�র অবিশ� চাল থাকেল উ� পিরমােণর সােথ এ বরা�

সম�য় হেব এবং অবিশ� না থাকেল বিণ �ত বরা� �ল ল��মা�ার অিতির� িহেসেব গ� হেব;
 ঘ) চাল সং�েহর ��ে� নীিতমালার অ�া� িবধানাবলী যথাযথভােব �িতপালন করেত হেব।

            চলিত �বােরা সং�হ/২০২২ �মৗ�েম ৫০০০০ �ম.টন আতপ চােলর িনধ �ািরত ল��মা�ার িবপরীেত ০১/০৮/২০২২ ি�. তািরখ পয �� আতপ চালকল

মািলকেদর অ��েল সব �েমাট ৪৮,১০৯ �ম.টন চােলর �ি� স�ািদত হেয়েছ। অ�ি��ত পিরমাণ (৫০,০০০ - ৪৮১০৯) = ১৮৯১ �ম.টন যার িবভাগিভি�ক

পিরমাণ িন��প:

�:নং িবভােগর নাম অ�ি��ত আতপ চােলর পিরমাণ (�ম.টন)
১. রাজশাহী ৫৯০
২. রং�র ১৭
৩. ঢাকা ২৪৫
৪. ময়মনিসংহ ৫৫
৫. �লনা ২৮৯
৬. চ��াম ৬১৮
৭. িসেলট ৭৭

সব �েমাট=  ১৮৯১

            �জলা খা� িনয়�ক, হিবগ� �থেক �া� কাগজপ� পয �ােলাচনায় �দখা যায়, হিবগ� �জলার �মসাস � জননী অেটা রাইস িমল ও �মসাস � �মৗ
অেটা রাইস িমল এর পাি�ক ছ�টাই�মতা যথা�েম ১২৬২ �ম.টন (১৬ ঘ�া িবেবচনায়) ও ৬৬ �ম.টন। 

                  এ�েণ খা� ম�ণালেয়র পে�র ��ি�েত িসেলট িবভাগ �িতত অ�া� িবভােগর অ�ি��ত (১৮৯১-৭৭)= ১৮১৪ �ম.টন আতপ

চাল অভ��রীণ খা�শ� সং�হ নীিতমালা, ২০১৭ এর ৮নং অ�ে�েদর (খ) উপ-অ�ে�দ অ�যায়ী আ�:িবভাগীয় সম�েয়র মা�েম উ� িমল ��র পাি�ক

ছ�টাই�মতা অ�যায়ী (১২৬২+৬৬)= সব �েমাট ১৩২৮ �ম.টন আ�িলক খা� িনয়�ক, িসেলেটর অ��েল বরা� �দান করা হেলা। িসেলট িবভাগ
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�িতত আতপ চােলর অবিশ� অ�ি��ত (১৮১৪ – ১৩২৮) = ৪৮৬ �ম.টন পরবত�েত বরা� �দান করা হেব। কত�ন ও সম�েয়র পের আতপ চােলর

৭� িবভােগর �ন:িনধ �ািরত ল��মা�া িনে�র সারিণেত �েল ধরা হেলা। 

 
  
�:
নং

িবভােগর
নাম

বত�মান ল��মা�া
(�ম:টন)

কত�ন�ত পিরমাণ
(�ম:টন)

অিতির� �দান�ত পিরমাণ
(�ম:টন)

সম�েয়র পর ি�র�ত ল��মা�া
(�ম:টন)

অবিশ� পিরমাণ
(�ম.টন)

১. িসেলট ১৬৬৭৪ ০ ১৩২৮ ১৮,০০২

৪৮৬

২. রাজশাহী ২৩১০ ৫৯০ - ১৭২০
৩. রং�র ২৬১৬ ১৭ - ২৫৯৯
৪. ঢাকা ৮৬৬ ২৪৫ - ৬২১
৫. ময়মনিসং

হ
২৯০৭ ৫৫ - ২৮৫২

৬. চ��াম ২৩৩২৬ ৬১৮  ২২৭০৮
৭.  �লনা ১৩০১ ২৮৯  ১০১২

সব �েমাট= ৫০,০০০ ১৮১৪ ১৩২৮ ৪৯,৫১৪
            

অিতির� বরা� �দােনর ��ে� িন�বিণ �ত শত�ািদ অ�সরণ করেত হেব:

ক) পাি�ক ছ�টাই �মতার অিতির� বরা� �দান করা যােব না;

খ) অভ��রীণ খা�শ� সং�হ নীিতমালা, ২০১৭ এ যা িক�ই থা�ক না �কন সকল �কার অিতির� বরা� �দােনর ��ে� �াথিমকভােব িমলােরর সােথ

�ি��ত চােলর সেব �া� পিরমােণর অিতির� পিরমাণ বরা� �দান করা যােব না। তেব �েয়াজেন একই িমলার বরাবের িরিপট বরা� �দান করা যােব;

গ) বরা� প� ই�� করার পেনেরা িদেনর মে� বরা��ত স�ণ � চাল সরবরাহ করেত হেব;
ঘ) আেলাচ� চালকল �� �িতত অ� �কান চালকেলর অ��েল বরা� �দান করা যােব না;

অিতির� �দান�ত ল��মা�ার চাল অভ��রীণ খা�শ� সং�হ নীিতমালা, ২০১৭ যথাযথ অ�সরণ�ব �ক িবিনেদ �িশত মােনর চাল �েয়র জ� অ�েরাধ করা হেলা।

            এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ�েমাদন রেয়েছ। 

২-৮-২০২২

আ�িলক খা� িনয়�ক 

আ�িলক খা� িনয়�েকর কায �ালয়, িসেলট

�মাঃ রায়হা�ল কবীর

পিরচালক

�ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮

ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪২৯.২২.১৬৭/১(১৩) তািরখ: 
 

১৮ �াবণ ১৪২৯

০২ আগ� ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

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

 ৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ � িবভাগ, 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�। 
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৫) আ�িলক খা� িনয়�ক, ঢাকা/�লনা/রং�র/চ��াম/রাজশাহী/ময়মনিসংহ। এ িবষেয় সকল আ�িলক খা� িনয়�েকর সােথ

�টিলেফােন আেলাচনা হেয়েছ। 
 

৬) অিতির� পিরচালক, এমআইএসএ�এম িবভাগ, খা� অিধদ�র, ঢাকা। 
 ৭) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র, ঢাকা। 
 

২-৮-২০২২

�মাঃ রায়হা�ল কবীর 
 

পিরচালক


