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�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.১৩ তািরখ: 

১১ জা�য়াির ২০২৩

২৭ �পৗষ ১৪২৯

িবষয়: চলিত অভ��রীণ আমন সং�হ, ২০২২-২৩ �মৗ�েম আ�:িবভাগীয় সম�েয়র মা�েম রং�র িবভােগ চােলর অিতির� বরা� �দান।

��: ১। খা� অিধদ�েরর �ারক নং ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.৭, তািরখ: ০৩.০১.২০২৩ ি�.
২। আ�িলক খা� িনয়�ক, চ��াম দ�েরর �ারক নং ১৩.০১.০০০০.২১২.৪৫.০০১.২১-৮৪, তািরখ: ০৫.০১.২০২৩ ি�.

৩। আ�িলক খা� িনয়�ক, িসেলট দ�েরর �ারক নং ১৩.০১.০০০০.২৫০.৪৫.০০২.২২.১০০, তািরখ: ০৫.০১.২০২৩ ি�.

৪। আ�িলক খা� িনয়�ক, ঢাকা দ�েরর �ারক নং ১৩.০১.০০০০.২০১.১২.০৩৯.২২.১৭, তািরখ: ০৫.০১.২০২৩ ি�.

৫। আ�িলক খা� িনয়�ক, ময়মনিসংহ দ�েরর �ারক নং ১৩.০১.০০০০.০০০.২৪.০০১.২২.৬, তািরখ: ০৬.০১.২৩ ি�.
৬। আ�িলক খা� িনয়�ক, বিরশাল দ�েরর �ারক নং ১৩.১.০০০০.০০০.৪৫.০০৩.২২.৬৯, তািরখ: ০৫.০১.২০২৩ ি�.।

৭। আ�িলক খা� িনয়�ক, রং�েরর �ারক নং ১৩.০১.০০০০.২৬৩.৪৫.০০৫.২২.৪১, তািরখ: ০৮.০১.২০২৩ ি�:।

         উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, ��� ২-৬নং �ারেক আ�িলক খা� িনয়�ক, চ��াম, িসেলট, ঢাকা, ময়মনিসংহ ও বিরশাল চলিত আমন সং�হ/
২০২২-২৩ �মৗ�েম �দ� চােলর ল��মা�া �থেক যথা�েম ৭৩১৭.৪৪০ �ম.টন, ৪০৯৮.৫১০ �ম.টন, ৮,০০০ �ম.টন, ৮৫৮০.৬০০ �ম.টন ও ২১১৩.০৬০ �ম.টন

সব �েমাট ৩০,১০৯.৬১০ �ম.টন ল��মা�া খা� অিধদ�ের সমপ �ণ কেরেছন। চলিত আমন সং�হ/২০২২-২৩ �মৗ�ম সফল করার �ােথ � ��� ১নং �ারেক

আ�িলক খা� িনয়�ক, রং�রেক ২০,০০০ �ম.টন চােলর অিতির� বরা� �দান করা হয় যা পরবত�েত যথাসমেয় জাতীয় ল��মা�ার সােথ সম�য় করা হেব

মেম � বলা হেয়িছল। এ�েণ, ��� ২-৬নং �ারেক সমপ �ণ�ত সব �েমাট ৩০১০৯.৬১০ �ম.টন �থেক ইেতা�েব � �দ� অিতির� ২০,০০০ �ম.টন চাল অভ��রীণ

খা�শ� সং�হ নীিতমালা, ২০১৭ এর ৮(খ) অ�ে�দ �মাতােবক রং�র িবভােগর অ��েল আ�:িবভাগীয় সম�য় করা হেলা। 

       ��� ৭নং �ারেক আ�িলক খা� িনয়�ক, রং�র ক��ক চােলর চািহদার পিরে�ি�েত সমপ �ণ�ত ৩০১০৯.৬১০ �ম.টন এর অবিশ� (৩০১০৯.৬১০ –

২০০০০) = ১০১০৯.৬১০ �ম.টন 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 রং�র িবভােগর অ��েল বরা� �দান করা হেলা। সম�েয়র পের ি�র�ত ল��মা�ার পিরমাণ িনে�র ‘ছক’ এ �দখােনা হেলাঃ

িহসাব �ম.টন

�:
নং

িবভােগর
নাম

চােলর �াথিমক
ল��মা�া

সমপ �ণ�ত
ল��মা�া

১ম দফায় �দান�ত
অিতির� ল��মা�া

২য় দফায় �দান�ত
অিতির� ল��মা�া

সম�েয়র পের ি�র�ত
ল��মা�া

১. ঢাকা ৪৮১৫২ ৮০০০ - - ৪০১৫২
২. ময়মনিসং

হ
৭৫৫১০ ৮৫৮০.৬০০ - - ৬৬৯২৯.৪০০

৩. চ��াম ৫০০১৮ ৭৩১৭.৪৪০ - - ৪২৭০০.৫৬০
৪. িসেলট ১৩৯৫৪ ৪০৯৮.৫১০ - - ৯৮৫৫.৪৯০
৫. বিরশাল ২০০১৫ ২১১৩.০৬০ - - ১৭৯০১.৯৪০
৬. রং�র ১২১২৫৪ - ২০০০০ ১০১০৯.৬১০ ১৫১৩৬৩.৬১০
৭. রাজশাহী ১০৫২৩৭ - - - ১০৫২৩৭
৮. �লনা ৬৫৮৬০ - - - ৬৫৮৬০

সব �েমাট= ৫০০০০০ ৩০১০৯.৬১০ ২০০০০ ১০১০৯.৬১০ ৫০০০০০
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অিতির� চােলর বরা� �দােনর ��ে� িন�বিণ �ত শত�ািদ অ�সরণ করেত হেব;

ক) সংি�� �জলা খা� িনয়�ক �জলা কিম�সহ উ��তন ক��প�েক অবিহত কের বরা� �দান করেবন;

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) এ অিতির� ল��মা�া িবভােগর িবিভ� �জলায় �য সকল িমলার �ি��ত স�দয় চাল ইিতমে� পিরেশাধ কেরেছন এবং বত�মােন সরকাির

�দােম আরও চাল সরবরাহ করেত আ�হী তােদর আেবদেনর িভি�েত আেগ আসেল আেগ িভি�েত বরা� �দান করেত হেব। বরা� �দান এবং

বরা� �মাতােবক িবিনেদ �শ স�ত চাল �দােম সরবরােহর ��ে� �কান অিনয়ম হেল সংি��গণ দায়ী থাকেবন।

      অভ��রীণ খা�শ� সং�হ নীিতমালা, ২০১৭ যথাযথ অ�সরণ�ব �ক িবিনেদ �শ স�ত চাল �েয়র জ� অ�েরাধ করা হেলা।

         এেত যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন রেয়েছ। 

১১-১-২০২৩

আ�িলক খা� িনয়�ক (চলিত দািয়�)আ�িলক খা� িনয়�েকর 

কায �ালয়, রং�র

�মাঃ রায়হা�ল কবীর
পিরচালক

�ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮

ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.১৩/১(২১) তািরখ: ২৭ �পৗষ ১৪২৯

১১ জা�য়াির ২০২৩
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 (সকল), খা� অিধদ�র, ঢাকা।
৪) উপসিচব , অভ��রীণ সং�হ শাখা, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

৫) আ�িলক খা� িনয়�ক, ঢাকা/�লনা/চ��াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ

৬) অিতির� পিরচালক, এমআইএসএ�এম িবভাগ, খা� অিধদ�র, ঢাকা।

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

৮) মহাপিরচালেকর একা� সিচব, মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র, ঢাকা। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�।

১১-১-২০২৩

�মাঃ রায়হা�ল কবীর
পিরচালক


