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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.৯৭৩ তািরখ: 
২০ সে র ২০২০

৫ আি ন ১৪২৭

িবষয:় আমনআমন ' '  ১৯১৯--২০২০   চালচাল   অ ািধকারিভি েতঅ ািধকারিভি েত   িন ি করণিন ি করণ ।।

         উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, সকল অ েলর এলএসিড-িসএসিডস েহ খা  বা বসহ িবিভ খােত িবিল-িবতরেণর জ  েয়াজনীয়
পিরমাণ আমন'১৯-২০ িস  ও আতপ চাল ম ত রেয়েছ, যা সে র-অে াবর'২০২০ মােস িনঃেশষ হেব মেম আশা করা যায়।  তাই জাতীয়
ওয়ােরি   িবেবচনায়  সারােদেশ একেযােগ আমন ২০১৯-২০ িস  ও আতপ চাল িনঃেশষ না হওয়া পয  স  সং হীত বােরা'২০ চাল যন
িবিল-িবতরণ করা না হয় স িবষয়    মিনটিরং করার জ  সকলেক িনেদশনা দান করা হেলা। তেব বােরা'২০ িস -আতপ চােলর িবতরণ
িবষেয় ইিপ অ ািধকার খাত ও সবিব িবভাগ থেক অ েমািদত ে  এ িনেদশনা েযাজ  হেব না।

        য সকল জলা/িবভােগর এলএসিডস েহ আমন'২০১৯-২০ চাল উ ৃ  রেয়েছ সসকল এলএসিডস হ হেত ঘাটিত এলএসিড/িসএসিডস েহ
যথাসমেয় আমন'১৯-২০ চাল আইআর িস/আইিবিসিস/িডআর িস িচ জাির কের রণ িনি ত করেত হেব। জলা/িবভােগর মে
আমন'১৯-২০  চােলর ম ত অ ল থাকেল সে ে  যথাসমেয় খা  অিধদ র হেত িচ জািরর জ  চািহদা রণ করেত হেব। তেব অপিরহায
িবেবচনায় কান ে  বােরা'২০২০ চােলর িবতরেণর েয়াজনীতা দখা িদেল সে ে  আ িলক খা  িনয় কগেণর িনকট হেত েবই িলিখত
অ মিত হণ করেত হেব।

         বিণতাব ায় উপ  িনেদশনা অমা  কের কান এলএসিড/িসএসিড হেত িবতরণেযা  আমন'১৯-২০ এর পিরবেত স  সং হীত
বােরা'২০ চাল িবিল িবতরণ করা না হয় স িবষয়  মিনটিরং করার জ  সংি  জলা খা  িনয় ক/আ িলক খা  িনয় কেক িনেদশনা
দান করা হেলা।

২০-৯-২০২০

আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/রং র/রাজশাহী/চ াম/ লনা/বিরশাল/িসেলট

সােরায়ার মাহ দ
মহাপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯.৯৭৩/১(৫৬) তািরখ: ৫ আি ন ১৪২৭
২০ সে র ২০২০

অ িলিপঃ অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) জলা খা  িনয় ক (সকল)
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র - ওেয়বসাইেট চােরর জ  ।

২০-৯-২০২০
আ াহ আল মা ন 

পিরচালক

১


