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সীিমত

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৬০.১৬.০০১.১৭.৭১ তািরখ: 
২৩ নেভ র ২০১৭

৯ অ হায়ণ ১৪২৪

িবষয়: ১৯৭০১৯৭০--৭১৭১  হেতহেত  ২০১৫২০১৫--১৬১৬  সালসাল  পযপয   উ ািপতউ ািপত  অভ রীণঅভ রীণ  িনরী ািনরী া  আপিআপি ,,
িন ি কতৃিন ি কতৃ  ওও  অিনঅিন   আপি রআপি র  সংখ াসংখ া  িমিলকরণিমিলকরণ।।

সূ : খাদ  অিধদ েরর সম য় সভায় আেলািচত ও মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনেদশনা।

         উপেরা  িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন  জানােনা যাে  য, অভ রীণ িনরী া
আপি র সংখ া স িকত মাঠ পযােয়র িতেবদেনর সােথ খাদ  অিধদ েরর িতেবদন সাদৃশ পূণ না
হওয়ায় মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র মেহাদেয়র িনেদশনা মাতােবক অ  িবভােগ
সংরি ত ১৯৭০-৭১ হেত ২০১৫-১৬ পয  সমেয়র সকল নিথ ও রিজ ার যাচাই করা হয়। এর ফেল
অভ রীণ িনরী া আপি র কৃত সংখ া ও আনষুি ক তথ ািদ িনি ত করা স ব হেয়েছ। মাননীয়
ধানম ীর কাযালেয়র এটুআই কে র আওতায় সরকােরর অপরাপর িবভােগর ন ায় খাদ
অিধদ েরর সকল কায ম ই-সািভস রাডম াপ কমপিরক নায় অভ রীণ িনরী া িবভােগর
কায ম অ ভু  আেছ। তাই অভ রীণ িনরী া আপি র স িকত িবিভ  তথ ািদ হালনাগাদ
করার লে  খাদ  অিধদ েরর যাচাইকৃত অভ রীণ িনরী া আপি  িবষয়ক তেথ র সােথ
মাঠপযােয়র অভ রীণ িনরী া আপি র িহসাব িমিলকরণ করা েয়াজন। 
         এমতাব ায়, অিধদ ের সংরি ত ১৯৭০-৭১ হেত ২০১৫-১৬ পয  মাট অভ রীণ িনরী া
আপি , িন ি কৃত, অিন  আপি র সংখ া, জিড়ত টাকা ও অন ান  আনষুি ক তথ ািদ সােথ
মাঠপযােয়র তথ ািদ িমিলকরেণর লে  িনে া  ছেক িবিভ  াপনার িনরী া আপি র িহসাব উে খ
করা হেলা। সংি  সকলেক দািয় শীল কমকতা/সহকমী রণ কের আগামী ৩(িতন) মােসর মেধ
অভ রীণ িনরী া িবভােগ সংরি ত িহসােবর সােথ   াপনার িনরী ার তথ ািদ িমিলকরণ করা
জন  অনেুরাধ করা হেলা।

:নংিবভােগর
নাম

মাট আপি িন কৃত আপি অিন  আপি

সংখ া জিড়ত টাকা সংখ া জিড়ত টাকা সংখ া জিড়ত টাকা
১ ঢাকা
িবভাগ

২২৮৪৩ ৩০০৯৩১৩৪৯৭.৫৩ ৯৫১৯ ৫৩৩২৩৪৭৯৯.৬০ ১৩৩২৪ ২৪৭৬০৭৮৬৯৭.৯৩

২ চ াম  
িবভাগ

১৬৭৬৩ ৪২০৯৭৮১৫৬৬.৪৮ ৯৮২৩ ৮১৫২৬৮৬৮৮.২৯ ৬৯৪০ ৩৩৯৪৫১২৮৭৮.১৯

৩ রাজশাহী
  িবভাগ

১২০০৬ ১৪৪৪৮৫০৪৩২.১১ ৬৩৩৫ ১৮৩৮৮৬৩৬৫.১১ ৫৬৭১ ১২৬০৯৬৪০৬৭.০০

৪ খুলনা
িবভাগ

১২৮৩৮ ১৯৬৮৯১০২৪৬.৯৩ ৮১৭৬ ৫৯৭৬৪৪০৮৩.৫৯ ৪৬৬২ ১৩৭১২৬৬১৬৩.৩৪

৫ বিরশাল
  িবভাগ

৮০৩৪ ৫১৬০৩১৭৭৬.৮১ ৪৯০১ ১৬৯১৮৬৫৫৮.২৮ ৩১৩৩ ৩৪৬৮৪৫২১৮.৫৩
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৬ িসেলট
িবভাগ

৩২৭১ ২৯৪৯৮১৫৬৬.২৪ ১৭৩৬ ২৬৯৩৩১১৮.৩৪ ১৫৩৫ ২৬৮০৪৮৪৪৭.৯০

৭ রংপুর
িবভাগ

১৪৩৬৬ ১২৪৯৭৫০৫৬৮.০০ ৬৫৩২ ১৪৭৮৫৯৪৫১.০৩ ৭৮৩৪ ১১০১৮৯১১১৬.৯৭

মাট: ৯০১২১ ১২৬৯৩৬১৯৬৫৪.১০ ৪৭০২২ ২৪৭৪০১৩০৬৪.২৪ ৪৩০৯৯১০২১৯৬০৬৫৮৯.৮৬
 
 এেত মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র এর অনেুমাদন রেয়েছ।

সংযু ঃ ৮ (আট ) পাতা।

২৬-১১-২০১৭

১) ধান িমলার, সরকাির ময়দা ও প খাদ  িমল
২) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং
৩) আ িলক খাদ  িনয় ক(সকল)
৪) সাইেলা পার (সকল)

আ ু াহ আল মামনু
অিতির  পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৬০.১৬.০০১.১৭.৭১/১(৩) তািরখ: ৯ অ হায়ণ ১৪২৪
২৩ নেভ র ২০১৭

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলাঃ 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র
৩) অিফস কিপ/মা ার নিথ, অভ রীণ িনরী া িবভাগ

২৬-১১-২০১৭

আ ু াহ আল মামনু 
অিতির  পিরচালক
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