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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.১২৬ তািরখ: 
০৯ জনু ২০২০

২৬ জ  ১৪২৭

িবষয়: “কষৃেকরকষৃেকর  অ াপঅ াপ”--এরএর  মাধ েমমাধ েম  বােরাবােরা’২০২০২০২০  মৗ েমমৗ েম  ধানধান  সং হসং হ  কায মকায ম  সফলসফল  করারকরার  জজ
চারচার  ওও  িব াপনিব াপন  খােতখােত  অথঅথ  ব েয়রব েয়র  ম রুীম রুী।।

সূ : ১) খাদ  ম ণালেয়র ২০ এি ল ২০২০ ি : তািরেখর ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০২.২০.১০৭
নং ারক;
২) খাদ  ম ণালেয়র ২৬ এি ল ২০২০ ি : তািরেখর ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০২.২০.১১৬
নং ারক;
৩) খাদ  অিধদ েরর ২২ এি ল ২০২০ ি : তািরেখর ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.৭৫ নং

ারক;
৪) খাদ  অিধদ েরর ২৭ এি ল ২০২০ ি : তািরেখর ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.৭৮
নং ারক;
৫) খাদ  অিধদ েরর ২২ এি ল ২০২০ ি : তািরেখর ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.৭৬ নং

ারক;
৬) খাদ  অিধদ েরর ০৩ ম ২০২০ তািরেখর ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.৮১ নং

ারক।

উপযু  িবষেয় জানােনা যাে  য, সূ  (১) ও (২) ারেক “কষৃেকর অ াপ”-এর মাধ েম িনে র সারণীেত
উে িখত ২৪ িট উপেজলায় ধান সং হ কায ম পিরচালনার জ  শাসিনক অ েমাদন দওয়া হয় এবং সূ
(৩) ও (৪) নং ারেক মাঠ-পযােয় কায ম পিরচালনার জ  প  রণ করা হয়। তৎে ি েত সূ  (৫) ও (৬)
নং ারেক অ ােপর মাধ েম ধান সং হ কায ম শতভাগ সফল করার জ  মাঠ-পয়ােয় চার- চারণা চালােনার
জ  িনেদশনা দওয়া হয়। সই মেত মাঠ-পয়ােয় চার- চারণা চালােনা হয়। বতমােন অ ােপর মাধ েম ধান

েয়র কায ম চলমান আেছ। মাঠ-পয়ােয় চার- চারণা চালােনার ব য় িনবােহর জ  িনে র সারণীেত বিণত
২৪িট উপেজলা কাযালয়সমেূহর অ েল িত উপেজলায় ৩০,০০০/- (ি শ হাজার) টাকা িহেসেব মাট
৭,২০,০০০/- (সাত লাখ িবশ হাজার) টাকা খাদ  অিধদ েরর ধান কাযালেয়র ািত ািনক ও অথৈনিতক কাড
ন র ১৪৮০২০১১৩০২২০-৩২৫৭-১০৫ – চার ও িব াপন ব য় খাত থেক পিরেশােধর ম রুী দান করা
হেলা:

 সারণীসারণী: : উপেজলাসমেূহরউপেজলাসমেূহর  তািলকাতািলকা::
িবভাগিবভাগ জলাজলা .নং.নং উপেজলারউপেজলার  নামনাম িবভাগিবভাগ জলাজলা .নং.নং উপেজলারউপেজলার  নামনাম
ঢাকা ঢাকা ১। সাভার বিরশাল বিরশাল ১৩। বিরশাল সদর

গাজীপুর ২। গাজীপুর সদর ভালা ১৪। ভালা সদর
টা াইল ৩। টা াইল সদর রাজশাহী নওগঁা ১৫। নওগঁা সদর

১



মািনকগ ৪। মািনকগ  সদর ব ড়া ১৬। ব ড়া সদর

নরিসংদী ৫। নরিসংদী সদর রংপুর রংপুর ১৭। রংপুর সদর
িকেশারগ ৬। িকেশারগ  সদর িদনাজপুর ১৮। িদনাজপুর সদর
রাজবাড়ী ৭। রাজবাড়ী সদর খুলনা িঝনাইদহ ১৯। িঝনাইদহ সদর

ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ৮। ময়মনিসংহ সদর যেশার ২০। যেশার সদর
জামালপুর ৯। জামালপুর সদর বােগরহাট ২১। বােগরহাট সদর
শরপুর ১০। শরপুর সদর নড়াইল ২২। নড়াইল সদর

চ াম া ণবািড়য়া ১১। া ণবািড়য়া সদর িসেলট হিবগ ২৩। হিবগ  সদর
িম া ১২। িম া সদর দি ণ মৗলভীবাজার ২৪। মৗলভীবাজার সদর

উ  টাকা সংি  উপেজলা খাদ  িনয় কগণ আয়ণ ও ব য়ণ করেবন এবং চলিত ২০১৯-২০ অথ-বছেরর কাড
নং- ১৪৮০২০১১৩০২২০-৩২৫৭-১০৫ – চার ও িব াপন ব য় খাত হেত িনবাহ করা হেব।

১৫-৬-২০২০

ধান িহসাব র ণ কমকতা
খাদ  ও েযাগ ব ব াপনা ম ণালয়
 খাদ  ভবন, ঢাকা

ম রু আলম
িসে ম এনািল

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.১২৬/১(৮) তািরখ: ২৬ জ  ১৪২৭
০৯ জনু ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলাঃ 
১) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
২) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৩) পিরচালক,িহসাব ও অথ িবভাগ,খাদ  অিধদ র,ঢাকা [ম রুীকতৃ টাকা বরা  দােনর জ
অ েরাধ করা হেলা]
৪) আ িলক খাদ  িনয় ক (সকল)।
৫) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক (সকল)।
৬) জলা খাদ  িনয় ক, .........................................।
৭) জলা/উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, .........................................।
৮) উপেজলা খাদ  িনয় ক, .........................................।

১৫-৬-২০২০

ম রু আলম 
িসে ম এনািল

২


