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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
খা� অিধদ�র 

চলাচল পিরক�না, সড়ক এবং �রল শাখা 
খা� ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা-১০০০ 

www.dgfood.gov.bd

ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.১০৬ তািরখ: 
০৯ �ফ�য়াির ২০২০

২৬ মাঘ ১৪২৬

�াপক:
১) আ�িলক খা� িনয়�ক, ঢাকা/রং�র/রাজশাহী/চ��াম/�লনা/বিরশাল/িসেলট
২) সাইেলা অধী�ক (সকল)

িবষয়: ম�ত খা�শ� যথাযথ পিরচয �া এবং িবিলিবতরণখােত �ণগত মানস�� খা�শ� িবতরণ িনি�তকরণ।।

উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, ৩০/০১/২০২০ ি�. তািরেখর সা�ািহক ম�ত �িতেবদন অ�যায়ী সারােদেশ এলএসিড/িসএসিড/সাইেলা/ওয়�ারহাউজ/�াওয়ার
িমেল সং�হীত ও আমদািন�ত খা�শে�র �মাট ম�ত ১৬,৫৬,৩৮৪ �ম.টন। ত�ে� ১১,৬৬,৬১২ �ম.টন চাল ৩,৪১,৯৬৪ �ম.টন গম, ২,২২,৪০৭ �ম.টন ধান
রেয়েছ। িবেশষ কের িসএসিড ও এলএসিডস�েহ ম�ত ১,২৯,৭০২ �ম.টন গম িবিলিবতরণ�ব �ক িনঃেশষ হেত �ায় ৭/৮ মাস সময় �েয়াজন হেব। এছাড়া ম�ত
৯,২৭,২২৬ �ম.টন �বােরা'২০১৯ চালও িবিল িবতরণ�ব �ক িনঃেশষ হেত অ��প সমেয়র �েয়াজন হেব। উ� খা�শ� দীঘ �েময়ািদ সংর�েণর জ� "খা�শ�
সংর�ণ নীিতমালা" (Storage Principle) অ�সরণ�ব �ক �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা অতীব জ�ির। ম�ত খাদশে�র �ণগতমান অ�� রাখার লে��
�দােমর সংর�ণ িবিধ যথাযথভােব পিরপালন, িনয়িমত খামাল ঝা� �দান, �দােম �মেঝ পির�ার পির�� রাখা, �দােমর অভ��ের বা� স�ালন, ��ন �� ও
িবিধ �মাতােবক িফউিমেগশন করা �েয়াজন। এেহন �ব�া �হেণর মা�েম খা�শে�র সংর�ণকাল দীঘ �ািয়ত হেলও �ণগতমান অ�� রাখা স�ব হয়। এ
িনেদ �শনা আবি�কভােব অ�সরণেযা�, �কান�প �তয় �মােটও কা� নয়। সকল িবিল-িবতরণখােত �পাকা�� �ণগতমান স�� খা�শ� িবতরণ িনি�ত করেত
হেব।

এমতাব�ায়, সারােদেশ িসএসিড/এলএসিডস�েহ ম�ত খা�শ� িবিল-িবতরেণর মা�েম িনঃেশষ না হওয়া পয �� "খা�শ� সংর�ণ নীিতমালা" অ�সরণ�ব �ক
��ু পিরচয �ার মা�েম �ণগতমান অ�� রাখার �েয়াজনীয় সকল �ব�া �হণ এবং সকল িবিল-িবতরণখােত �পাকা�� �ণগতমান স�� খা�শ� িবতরণ িনি�ত
করার জ� সংি�� সকলেক িনেদ �শ �দান করা  হেলা। এ িনেদ �শনার �কান�প �তয় হেল সংি��েদর িব�ে� �শাসিনক �ব�া �হণ করা হেব।

...

৯-২-২০২০

সােরায়ার মাহ�দ
মহাপিরচালক

ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.১০৬/১(১১) তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৬

০৯ �ফ�য়াির ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র
২) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র (খা� অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা।)
৩) �জলা খা� িনয়�ক (সকল)......., ............., ......
৪) পিরচালক(সকল), খা� অিধদ�র
৫) সাইেলা অধী�ক, চ��াম সাইেলা/নারায়ণগ� সাইেলা/আ�গ� সাইেলা/�লনা সাইেলা
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৯-২-২০২০

সােরায়ার মাহ�দ
মহাপিরচালক


