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পিরপপিরপ
িবষয়: আমন'১৮-১৯ সহ পরুাতন চাল িন ি করণ।

১১/০৯/২০১৯ ি . তািরেখর জাতীয় সা ািহক মজুত িতেবদন অ যায়ী খাদ  অিধদ রাধীন িবিভ  এলএসিড/ িসএসিডসমেূহ
পুরাতন চােলর মাট মজুেতর পিরমাণ ২,৩৭,৪৬৪ ম.টন। এসকল চােলর মজুতকাল ইিতমেধ  ৮/৯ মাস অিত া  হেয়েছ।
মজুত পুরাতন চােলর ণগতমান অ ূ ন থাকা অব ায় িবিভ  খােত অ ািধকারিভি েত িবিল-ব টন করা েয়াজন।
সে র/১৯ হেত নেভ র/১৯ এর মেধ  খাদ  বা ব িভিজএফ, িভিজিড, ইিপ-ওিপসহ িবিভ  খােত সমদুয় আমন ’১৮-১৯ সহ

পুরাতন চাল িবতরেণর স াবনা আেছ । এমতাব ায়, আমন ’১৮-১৯ সহ মজুত পুরাতন চাল আইআরিটিস/িডআরিটিস এর
মাধ েম সিূচ জাির কের ষম ব টন কের ত িন ি  করা েয়াজন। এ েণ, িনে া  িনেদশনা অ সরণ করার জ  অ েরাধ
করা হেলাঃ

 (১) ওয়ােরি ট অ সাের আমন ’১৮-১৯ চালসহ অ া  পুরাতন চাল িবিল-ব টন িনি ত করেত হেব। ওয়ােরি ট যমন
এলএসিড/িসএসিড/ওয়ারহাউেজর বলায় অ সরণেযাগ , তমিন জলায় ও িবভােগর অভ েরও অ সরণেযােগ । কান
এলএসিডেত পুরাতন চাল না থাকেল জলা খাদ  িনয় কগণ   আ িলক খাদ  িনয় েকর িনকট চািহদা প  পশ করেবন
এবং আ িলক খাদ  িনয় কগণ িবভােগর অভ ের পুরাতন চােলর মজুত িবেবচনা কের েয়াজনীয় সিূচ জাির করেবন এবং
িবভােগ পুরাতন চােলর মজুত িনঃেশষ হওয়ার পর বােরা ’১৯ চাল িবতরণ করা যেত পাের;

(২)  জলার কান এলএসিড/িসএসিডেত চািহদার অিতির  আমন '১৮-১৯ চালসহ পুরাতন চােলর  মজুত থাকা অব ায় অ
এলএসিড/িসএসিড হেত উে খেযাগ  হাের বােরা ’১৯ চাল িবিল-িবতরণ না করা হয়, স িবষেয় জলা খাদ  িনয় কগণ ল
রাখেবন। এ ে  জলা খাদ  িনয় কগণ অভ রীণ চলাচলসিূচ ণয়ন কের পুরাতন চােলর ষম ব টন করেবন।
অ পভােব আ িলক খাদ  িনয় কগণ তাঁর অ েলর মেধ  উ ৃ  জলাসমহূ হেত ঘাটিত জলাসমেূহ আমন '১৮-১৯ চালসহ
পুরাতন চােলর  চলাচলসিূচ জাির করেবন;

(৩)  আমন '১৮-১৯ চালসহ পুরাতন চাল িবিল-িবতরেণর ে  কান খােতই কীটা া , ধসূর বণ ও িন মােনর চাল িবিল-
িবতরণ করা যােব না; কািরগির খাদ  পিরদশক/উপেজলা খাদ  িনয় ক(কািরগির) পুরাতন চােলর খামাল পুনঃপিরদশন কের
খাদ শে র ণগতমান যাচাই করেবন এবং কান খাদ শে র মান অবনমন ঘেট থাকেল সে ে  মান অবনমেনর জ  কউ
দায়ী িকনা তা তদ  কের জলা খাদ  িনয় ক/আ িলক খাদ  িনয় ক ও খাদ  অিধদ রেক অবিহত করেবন;

(৪) কান অব ােতই িবিনেদশ বিহভূত খাদ শ , পিরবহণ িঠকাদারেদর পিরবহেণ বাধ  করা যােব না এবং নেভ র ২০১৯
এর মেধ  এলএসিড/িসএসিডসমেূহ আমন '১৮-১৯ চালসহ পুরাতন চাল িবিল িবতরণপূবক িনঃেশষ করেত হেব।

২২-৯-২০১৯

ড. মাছা ৎ নাজমানারা খা ম
মহাপিরচালক
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িবতরণ: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র, ঢাকা
২) আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা/রংপরু/রাজশাহী/চ াম/খলুনা/বিরশাল/িসেলট
৩) সাইেলা অধী ক, সা াহার সাইেলা, ব ড়া
৪) সকল পিরচালক
৫) আ িলক খাদ  িনয় ক(সকল)
৬) সাইেলা পার (সকল)
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