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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৫.১৯.৮৪৮ তািরখ: 
০৯ আগ  ২০২০

২৫ াবণ ১৪২৭

িবষয়: ঠা রগাঁওঠা রগাঁও  জলায়জলায়  সং েহরসং েহর  ােথােথ  খািলখািল  জায়গাজায়গা  সৃি রসৃি র  লেলে   ৫৬০০৫৬০০  ম.টনম.টন  গমগম''২০২০  এবংএবং  িড় ামিড় াম  জলারজলার  সদরসদর
এলএসিডেতএলএসিডেত  িবিভিবিভ   খােতখােত  িবিলিবিল--িবতরেণরিবতরেণর  জজ   ৪৫০৪৫০  ম.টনম.টন  আমদািনকতৃআমদািনকতৃ  গমগম  িডআরিটিসরিডআরিটিসর  মাধ েমমাধ েম  সড়কসড়ক
পেথপেথ  চলাচলচলাচল  সূিচসূিচ  জািররজািরর  অ েমাদনঅ েমাদন  দানদান।।

সূ : আ িলক খাদ  িনয় ক, রংপরু এর ১৩/০৭/২০২০ ি ঃ তািরেখর ১৩.০১.০০০০.২৬২.৫০.০০২.২০-২৪ নং
ারক এবং ০৬/০৮/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.২৬২.৫০.০০১.২০.৭৪ নং ারক।

      উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, ঠা রগাঁও জলার চলমান সং হ/২০২০ মৗ েম িনধািরত সময়সীমার
মেধ  ল মা া অজেনর লে  পযা  খািল জায়গা সৃি র জ  সদ  সংগহৃীত গম’২০২০ চলাচল সূিচর মাধ েম জলার
বািহের ানা র এবং িড় াম জলায় আগ  ও সে র মােস ইিপ/ওিপ এবং ওএমএস খােত িবতরেণর জ  ৪৫০
ম.টন গম রেণর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  আ িলক খাদ  িনয় ক, রংপুর কতকৃ সূ  ারেক অ েরাধ করা হেয়েছ।

এমতাব ায়, ঠা রগঁাও জলায় চলমান সং হ/২০২০ মৗ েম সং েহর ােথ খািল জায়গা সৃি র লে  ৫৬০০ ম.টন
গম'২০ এবং সা াহার সাইেলােত মজুতকতৃ পুরাতন গম িন ি র ােথ ও িড় াম জলার সদর এলএসিডেত িবিভ  খােত
িবতরেণর জ  সা াহার সাইেলা হেত ৪৫০ ম.টন আমদািনকতৃ গম ওয়ােরি ট অ যায়ী িডআরিটিসর মাধ েম সিূচ জািরর
অ েমাদন িনে া ভােব িনেদশ েম দান করা হেলা।

সারিণসারিণ--১১ :  : রংপরুরংপরু//রাজশাহীরাজশাহী  িবভাগিবভাগ  হেতহেত  গমগম  চলাচলচলাচল  সূিচরসূিচর  অ েমাদনঅ েমাদন
.
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১. ঠা রগঁাও রাণীশংৈকল 
এলএসিড

ব ড়া সা াহার 
সাইেলা

১০০০ সংগৃহীত 
গম’২০২০

সড়ক আখািন, রংপুর উপসিূচ জাির 
করেবন।

২. ঐ নকমরদ 
এলএসিড

ঐ ঐ ৫০০ ঐ ঐ

৩. ঐ হিরপুর 
এলএসিড

ঐ ঐ ৫০০ ঐ ঐ

৪. ঐ যা রানী 
এলএসিড

ঐ ঐ ৪০০ ঐ ঐ

৫. ঐ বািলয়াডা ী 
এলএসিড

ঐ ঐ ১৬০০ ঐ ঐ

৬. ঐ লািহড়ীহাট 
এলএসিড

ঐ ঐ ১৬০০ ঐ ঐ

৭. ব ড়া সা াহার 
সাইেলা

িড় াম িড় াম 
এলএসিড

৪৫০ আমদািনকতৃ 
গম’২০২০

ঐ আখািন, রাজশাহী সা াহার সাইেলা 
হেত ওয়ােরি ট অ যায়ী গেমর উপ-

সিূচ জাির করেবন।
মাট = ৬০৫০

অ সরণীয়অ সরণীয়  িনেদশনাঃিনেদশনাঃ    
(১) পূবা েমাদেনর আওতায় গেমর খামাল গঠন হওয়ার পর তদারককারী কমকতা কতকৃ এলএসিড'র মজুত যাচাই ও কািরগির
খাদ  পিরদশক কতকৃ খামাল সােভপূবক িবিনেদশ স  িবে ষণ িতেবদন জািরর পর পযায় েম সিূচ জাির করেত হেব;

১



(২) 'খাদ শ  রণ- াি কােল করণীয় িনেদশনা' স িকত মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র মেহাদয় া িরত ১১/০৫/২০১৯ ি .
তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭-২১১ নং াপন এবং 'এলএসিড'র/িসএসিড'র সেবা  ধারণ মতা ব বহার
স িকত িনেদশনা' িবষয়ক ১৮/০৪/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯-৩৫৪ নং ারেকর প  কেঠারভােব
অ সরণ করেত হেব।

(৩) এছাড়া ০৯/০৫/২০১৯ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৭.০০২.০৯.৯৯৮ নং ারেক অভ রীণ খাদ শ  নীিতমালা,
২০১৭ এর ১৩(গ) অ ে দ এবং খাদ  অিধদ েরর উি িখত ারেকর িনেদশনা অ যায়ী সকল খাদ  দােম চিু ব  িমলার কতকৃ
সরবরাহতব  গেমর ব ার অপর পীেঠ িডিজটাল ি েলর  ছাপ দওয়ার যথাযথ ি য়া অ সরণ করেত হেব;

(৪)এই পূবা েমাদেনর আওতায় জািরকতৃ সিূচ মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র া িরত ০৮/০৬/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭-৫২৬ নং ারেক জািরকতৃ িনেদশনা মাতােবক Movement Software এর মাধ েম
আবি কভােব জাির করেত হেব।

     এেত যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।

৯-৮-২০২০

াপক :
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর 
কাযালয়, রাজশাহী
২) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর 
কাযালয়, রংপুর
৩) সাইেলা অধী ক, সা াহার সাইেলা

মাঃ ফজেল রা ী হায়দার
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৫.১৯.৮৪৮/১(৮) তািরখ: ২৫ াবণ ১৪২৭
০৯ আগ  ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৪) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৫) পিরচালক, সরবরাহ, ব টন ও িবপণন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র। (খাদ  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধ করা হেলা)
৭) জলা খাদ  িনয় ক, ঠা রগাঁও, রংপরু।
৮) জলা খাদ  িনয় ক, িড় াম।

৯-৮-২০২০
মাঃ ফজেল রা ী হায়দার 

উপ-পিরচালক

২


