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০৮ আগ  ২০১৯

২৪ াবণ ১৪২৬

িবষয:় ধ ানধান   সং েহরসং েহর   া েথােথ   খ া িলখ ািল   জ ায়গাজ ায়গা   িি   এবংএবং  িভিজএফসহিভিজএফসহ   অ াঅ া   খ ােতখ ােত   িব িলিবিল-- িবতরেণরিবতরেণর   জজ
সড়কসড়ক  পেথপেথ   মাটমাট   ১৩০০১৩০০  ম.টনম.টন   িসিস   চােলরচােলর   চলাচলচলাচল   িচিচ।।

: আ িলক খা  িনয় ক, লনা এর ০৭/০৮/২০১৯ ি ঃ তািরেখর ১৩.০৫.০০০০.০০৮.৫০.০০১.১৮-১০৫৯ নং
ারক।

       উপ  িবষেয় ি েত জানােনা যাে , অভ রীণ বােরা সং হ’১৯ মৗ েম অ ািধকারিভি েত ধান সং েহর ােথ খািল জায়গা
ি র জ  িঝনাইদহ সদর এলএসিড হেত মেহ রপাশা/ লনা িসএসিডেত ১০০০ ম.টন বােরা’১৯ িস  চাল এবং িভিজএফসহ িবিভ

খােত িবিল-িবতরেণর জ  লনা িসএসিড হেত বস র এলএসিডেত ৩০০ ম.টন আমন’১৮-১৯ িস  চাল ণয়েনর িনিম  িচ জািরর
বা েমাদন দােনর জ  আ িলক খা  িনয় ক, লনা ক ক  ারেক অ েরাধ করা হেয়েছ। 

সারিণসারিণ --১১  :  : লনালনা   িবভােগিবভােগ   চােলরচােলর   চলাচলচলাচল   িচরিচর   ব া েমাদনবা েমাদন   এরএর   াবাব
.
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     এমতাব ায়, আ িলক খা  িনয় ক, লনা এর াবমেত লনা িবভােগর িঝনাইদহ সদর এলএসিডেত ধান সং েহর ােথ খািল
জায়গা ি র লে  ১০০০ ম.টন বােরা’১৯ িস  চাল এবং লনা িসএসিড হেত সাত ীরা জলার বস র এলএসিডেত িভিজএফসহ
জ ির েয়াজেন ৩০০ ম.টন আমন’১৮-১৯ িস  চাল িডআর িসর মা েম ানা েরর বা েমাদন িনেদশ েম দান করা হেলা।     
 
    উে  য, অ  বা েমাদেনর আওতায় খা শ  খামাল গঠন হওয়ার পর তদারককারী কমকতা ক ক এলএসিড'র ম ত যাচাই ও
কািরগির খা  পিরদশক ক ক খামাল সােভ বক িবিনেদশ স  িবে ষণ িতেবদন জািরর পর পযায় েম িচ জাির করেত হেব।
এতদিবষেয়, 'খা শ  রণ- াি কােল করণীয় িনেদশনা' স িকত মহাপিরচালক, খা  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 বহার স িকত িনেদশনা'
িবষয়ক ১১/০৫/২০১৯ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯-২৬৫ নং পিরপ  কেঠারভােব অ সরণ করেত হেব। এছাড়া ০৯/০৫/২০১৯
ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৭.০০২.০৯.৯৯৮ নং ারেক অভ রীণ খা শ  নীিতমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অ ে দ এবং খা  অিধদ েরর
উি িখত ারেক িনেদশনা অ যায়ী সকল খা  দােম ি ব  িমলারক ক সরবরাহত  চােলর ব ার অপর পীেঠ িডিজটাল ি েলর 
ছাপ দওয়ার িনেদশনা অ সরণ করেত হেব।  

১



এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

৮-৮-২০ ১৯

আ িলক খা  িনয় ক
লনা িবভাগ

মাঃ সিল ল আজম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৫.১৯.৫২৩/১(৯) তািরখ: ২৪ াবণ ১৪২৬
০৮ আগ  ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র। (খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ
করা হেলা)
৭) জলা খা  িনয় ক, লনা।
৮) জলা খা  িনয় ক, সাত ীরা, লনা।
৯) ব াপক, মেহ রপাশা/ লনা িসএসিড, লনা।

৮-৮-২০ ১৯

মাঃ সিল ল আজম 
উপ-পিরচালক
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