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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

খা� ম�ণালয়

অভ��রীন সং�হ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

ন�র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২২.২৭০ তািরখ: 
০৮ িডেস�র ২০২২

২৩ অ�হায়ণ ১৪২৯

পিরপ�

িবষয়: অভ��রীণ আমন সং�হ ২০২২-২০২৩ �মৗ�েম ধান ও চাল সং�হ িবষয়ক িনেদ �শনা।

 

         অভ��রীণ আমন সং�হ ২০২২-২০২৩ �মৗ�েম ইেতামে� ৩,০০,০০০ (িতন ল�) �ম.টন ধান ও ৫,০০,০০০ (প�চ ল�) �ম.টন িস� চােলর

উপেজলাওয়াির িবভাজন মাঠ পয �ােয় ��রণ করা হেয়েছ। আমন সং�হ ২০২২-২০২৩ �মৗ�েম ধান ও চাল সং�হ কায ��ম সফল করার জ� িনে�া�

িনেদ �শনা �দান করা হেলা :

১। ধান সং�েহর ��ে� অিবলে� িবভাগীয়, �জলা ও উপেজলা সং�হ ও মিনটিরং কিম�র সভা স�� করেত হেব। �ষেকর অ�ােপর বাইের

উপেজলাস�েহ লটাির কের ধান সং�হ �ত �� ও �শষ করেত হেব। �ষেকর অ�াপ�� উপেজলাস�েহ �রিজে�শন �ত স�� কের িসে�েম

লটাির কের �ষক িনব �াচন�ব �ক �ত ধান সং�হ করেত হেব;

২। ধান সং�েহর বাত�া� মাইিকং, িলফেলট িবতরণ, �ানীয় �কবল �িভ �েল �দশ �েনর মা�েম ব�ল �চােরর �ব�া �হণ করেত হেব;

৩। অভ��রীণ খা�শ� সং�হ নীিতমালা, ২০১৭ অ�সাের িবিনেদ �শস�ত ২০২২ সােলর আমন �মৗ�েম উৎপািদত ধান ও চাল সং�হ িনি�ত

করেত হেব। �ত�েয় সংি��েদর িব�ে� কেঠার �শাসিনক �ব�া �হণ করেত হেব;

৪। ১৫.১২.২০২২ ি�. তািরেখর মে� চাল সং�েহর জ� িমলারেদর সােথ �ি� স�� করেত হেব। �ি� স�� হওয়ার পরপরই িমলারেদর

অ��েল �ি��ত পিরমাণ চােলর বরা�প� ই��করত সংি�� ক��প�েক অ�িলিপ �দান�ব �ক � � �জলার ওেয়ব �পাট �াল এ �কাশ করেত হেব;

৫। �ি�েযা� �যসকল িমল মািলক িনধ �ািরত সমেয়র মে� �ি� স�াদন করেবন না অথবা �ি� স�াদন কের �কােনা চাল সরবরাহ করেবন না

এমন িমল মািলকেদর িব�ে� অত�াব�কীয় খা�শ� সং�হ, �ব�াপনা ও িনয়�ণ আেদশ, ২০২২ এবং অভ��রীণ খা�শ� সং�হ নীিতমালা,

২০১৭ এর আওতায় �ব�া �হণ করেত হেব;

৬। �যেহ� চলমান সং�হ �মৗ�েম পাি�ক ছ�টাই �মতা অেপ�া বরা� কম তাই জাতীয় পয �ােয় চাল সং�হ ৩১ িডেস�র ২০২২ এর মে� ৭০%,

৩১ জা�য়াির ২০২৩ এর মে� ৯০% এবং ২৮ �ফ�য়াির ২০২৩ এর মে� ১০০% স�� করার জ� (তািরখ, পিরমাণ, সময়িভি�ক (period)

িসিডউল ��ত�ব �ক) �জলা, উপেজলা ও �দামিভি�ক �রাড�াপ �তির ও �স অ�সাের সং�হ স�� করেত হেব;

৭। হাি�ং িমলারেদর ��ে� �ি��ত চাল স�ং কের সং�হ করেত হেব;

৮। খা� �দামস�েহ �ষকবা�ব পিরেবশ িনি�ত করেত হেব। �ষক �যন �কােনা�েমই হয়রািনর িশকার না হন �স িবষেয় সতক� থাকেত হেব;
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৯। সং�িহত �িত� চােলর ব�ায় সব �েশষ িনেদ �শনা অ�যায়ী ��নিসল �দান িনি�ত করেত হেব;

১০। ধান ও চাল সং�হ কায ��ম �গপৎভােব �ততম সমেয়র মে� স�� করেত হেব;

১১। �দােম �ান সংকট সং�লান না হেল চলাচল�িচ �ণয়ন নীিতমালা, ২০০৮ অ�সাের �জলা খা� িনয়�ক, আ�িলক খা� িনয়�ক,

মহাপিরচালক (খা�) � � অিধে�ে� িবিধ �মাতােবক �ান �ি�র লে�� চলাচল�িচ জাির করেবন;

১২। খািল ব�ার ��তা �দখা িদেল � � অিধে�ে�র ক��পে�র সােথ আেলাচনা কের �ত ব�ার ��তা িনরসেন কায �কর �ব�া �হণ করেত হেব;

১৩। সং�হ কায ��েম সেব �া� জবাবিদিহতা িনি�ত করার লে�� �জলা খা� িনয়�ক ও আ�িলক খা� িনয়�কগেণর মিনটিরং �জারদার করেত
হেব;

১৪। সং�হ �রাি�ত করার জ� সংি�� ভার�া� কম �কত�া, সংর�ণ ও চলাচল কম �কত�া, �ব�াপক, �জলা খা� িনয়�ক ও আ�িলক খা� িনয়�ক

সব �দা সেব �া� তৎপর ও সতক� থাকেবন;

১৫। �িতিদন িবেকল ৫.০০ ঘ�কার মে� সকল আ�িলক খা� িনয়�ক দ�র �থেক ধান ও চাল সং�েহর ত� ই-�মইেল খা� অিধদ�েরর সং�হ

িবভােগ ��রণ িনি�ত করেত হেব;

১৬। জাতীয়ভােব ১৭.১১.২০২২ ি�. তািরেখ ধান ও চাল সং�েহর �ভ উে�াধন করা হেয়েছ িবধায় �ানীয়ভােব �নরায় �কােনা আ��ািনকতার

অ�হােত �কােনা�েমই সং�হ কায ��ম িবলি�ত করা যােব না;

১৭। অভ��রীণ আমন সং�হ ২০২২-২০২৩ �মৗ�ম চলাকালীন সং�হ কায ��েমর সােথ স�ৃ� কম �কত�াগণেক িবেদশ �মণ �থেক িবরত থাকেত
হেব।

১১-১২-২০২২

�মাঃ ইসমাইল �হােসন এনিডিস
সিচব

�ফান: +৮৮০২৫৫১০০০৮৮

ফ�া�: +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮

ইেমইল: secretary@mofood.gov.bd
িবতরণ:

১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ

২) �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়

৩) িসিনয়র সিচব , �ধানম�ীর কায �ালয়
৪) মহাপিরচালক (��ড-১) (চলিত দািয়�), খা� অিধদ�র

৫) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)

৬) অিতির� সিচব (সকল), খা� ম�ণালয়



12/17/22, 8:09 PM ডাক (১) | অিফস ব�ব�াপনা

https://dgfood.nothi.gov.bd 3/4

৭) অিতির� সিচব , সং�হ ও সরবরাহ অ�িবভাগ, খা� ম�ণালয়

৮) �জলা �শাসক (সকল)

৯) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, খা� ম�ণালয়

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: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.২৬৪ তািরখ: 

১৪ িডেস�র ২০২২

২৯ অ�হায়ণ ১৪২৯

অবগিত/ �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হেলা।

১৫-১২-২০২২

আ�িলক খা� িনয়�ক (সকল)

�মাঃ রায়হা�ল কবীর

পিরচালক

�ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮
ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.২৬৪/১ তািরখ: ২৯ অ�হায়ণ ১৪২৯

১৪ িডেস�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ�তার �মা�সাের নয়)

১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র, ঢাকা।
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)

৩) পিরচালক (সকল), খা� অিধদ�র, ঢাকা।

৪) �জলা �শাসক (সকল)

৫) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�।
৬) উপসিচব , অভ��রীণ সং�হ শাখা, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

৭) অিতির� পিরচালক, এমআইএসএ�এম/অভ��রীণ িনরী�া িবভাগ, খা� অিধদ�র, ঢাকা

৮) ত� ও জনসংেযাগ কম �কত�া, ম�ীর দ�র, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। মাননীয় খা�ম�ীর সদয় অবগিতর জ�।

৯) �জলা খা� িনয়�ক, (সকল)
১০) মহাপিরচালেকর একা� সিচব, মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র, ঢাকা। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�।

১১) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র, ঢাকা। প�� খা� অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা

হেলা।

১২) অিফস কিপ
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১৫-১২-২০২২

�মাঃ রায়হা�ল কবীর

পিরচালক


