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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

খা� অিধদ�র 
 অভ��রীণ সং�হ শাখা 

 
খা� ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৩০.০৮.২১৪ তািরখ: 
 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: অভ��রীণ সং�হ �মৗ�েম চাল �য় ও ধান ছ�টাইেয় জামানত �হণ�ব �ক �ি�স�াদন িনি�তকরণ।
            উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, অভ��রীণ খা�শ� সং�হ নীিতমালা, ২০১৭ এর ১০(খ) উপঅ�ে�েদ িমলােরর অ��েল িবভািজত চােলর সং�হ
�ে�র ২% জামানত এবং ��নতম ১ িকি� পিরমাণ চাল ব�াব�ীর জ� (�িত ব�ায় ৩০/৫০ �কিজ হাের) �েয়াজনীয় সং�ক খািল ব�ার সরকাির �ে�র

১০০% জামানত বাবদ আলাদা �� �প-অড �ার/�াংক �াফট �হণ কের �ি� স�াদন�ব �ক িমলােরর অ��েল চােলর বরা�প� ই�� এবং ২১ নং অ�ে�েদ

সং�হীত ধান ছ�টাইেয়র ��ে� �জলা খা� িনয়�ক সেব �া� পাি�ক ছ�টাই�মতার সমপিরমাণ ধােনর সং�হ �ে�র ১১০% �কান তফিসলী �াংেকর �াফট/

�প-অড �ার আকাের জামানত �হণ কের িমলােরর সােথ অ�েমািদত পিরমাণ ধান ছ�টাই �ি� স�াদন করেবন মেম � িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। গভীরভােব

ল�� করা যাে� �য, িক� িক� �াপনায় িমলারেদর সােথ ধান ছ�টাই কায ��েম জামানত ছাড়া �ি� এবং ছ�টাই�ত ধােনর স�দয় চাল �াি�র �েব �ই জামানত

িব�� করা হে� যা ��তর অিনয়ম এবং শাি�েযা� অপরাধ। 

            এমতাব�ায়, �িত� �বােরা ও আমন সং�হ �মৗ�েম চাল �য় ও ধান ছ�টাইেয়র ��ে� অভ��রীণ খা�শ� সং�হ নীিতমালা, ২০১৭ �মাতােবক

জামানত �হণ�ব �ক �ি� স�াদন করার জ� �নরায় অ�েরাধ করা হেলা। একইসংেগ � � অিধে�ে� অভ��রীণ �বােরা ও আমন সং�েহর চাল ও ধান

ছ�টাইেয়র �ি� স�াদেন জামানত �হণ না করা িকংবা ছ�টাই�ত ধােনর স�দয় চাল �াি�র �েব �ই জামানত িব�� করা হেয়েছ িকনা তা যাচাই কের

�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�ও অ�েরাধ করা হেলা। 

            

            এেত মহাপিরচালক (��ড-১) মেহাদেয়র অ�েমাদন রেয়েছ। 

            িবষয়� জ�ির িবেবচ�।  

১১-১০-২০২২

আ�িলক খা� িনয়�ক (সকল)

�মাঃ রায়হা�ল কবীর
পিরচালক

�ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮

ফ�া�: +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭

ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৩০.০৮.২১৪/১(১২) তািরখ: 
 

২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র, ঢাকা। 

 
২) পিরচালক (সকল), খা� অিধদ�র, ঢাকা।
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৩) ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। মাননীয় খা�ম�ীর সদয় অবগিতর জ�।

৪) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�।
 

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�।

১১-১০-২০২২

�মাঃ রায়হা�ল কবীর 
 পিরচালক


