
1/15/23, 10:05 AM ডাক (৪৩) | অিফস ব�ব�াপনা

https://dgfood.nothi.gov.bd 1/2

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

খা� অিধদ�র
অভ��রীণ সং�হ শাখা

খা� ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা-১০০০
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�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.৭ তািরখ: 

০৩ জা�য়াির ২০২৩

১৯ �পৗষ ১৪২৯

িবষয়: চলিত অভ��রীণ আমন সং�হ, ২০২২-২৩ �মৗ�েম রং�র িবভােগ ২০,০০০ �ম. টন চােলর অিতির� বরা� �দান।

��: আ�িলক খা� িনয়�ক, রং�েরর �ারক নং ১৩.০১.০০০০.২৬৩.৪৫.০০৫.২২.১৭২২, তািরখ: ২২-১২-২০২২ ি�:।
         উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, ��� �ারেক আ�িলক খা� িনয়�ক, রং�র তার িবভােগ চােলর �দ� ল��মা�া  ১,২১,২৫৪

�ম:টন এর স�দয় পিরমাণ ইিতমে� বরা� �দান কেরেছন। অেনক িমল �ি��ত স�দয় চাল পিরেশাধ কের �নবরাে�র জ� আ�হ ��

কেরেছন মেম � আ�িলক খা� িনয়�ক, রং�র উে�খ কেরন এবং রং�র িবভােগ অিতির� আেরা ২০,০০০ �ম:টন চােলর বরা� �দােনর জ�
খা� অিধদ�ের ��াব ��রণ কেরেছন। িনধ �ািরত সমেয়র মে� অভ��রীণ আমন সং�হ ল��মা�া অজ�ন করার �ােথ � রং�র িবভােগর

অ��েল অিতির� ২০,০০০ �ম.টন চােলর বরা� িন�বিণ �ত শেত� �দান করা হেলা। 

 
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।
ঘ) অিতির� বরা� পরবত�েত যথাসমেয় জাতীয় ল��মা�ার সােথ সম�য় করা হেব।  

        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। 

৩-১-২০২৩

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

ফ�া�: +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭

ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.৭/১(১২)

১৯ �পৗষ ১৪২৯
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তািরখ: ১৯ �পৗষ ১৪২৯

০৩ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ��তার �মা�সাের নয়)

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

২) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র
৩) পিরচালক (সকল), খা� অিধদ�র, ঢাকা।

৪) উপসিচব, অভ��রীণ সং�হ শাখা, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

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

অ�েরাধ করা হেলা।
৬) মহাপিরচালেকর একা� সিচব, মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র, ঢাকা। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�।

৩-১-২০২৩

�মাঃ রায়হা�ল কবীর

পিরচালক


