
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

খাদ  ম ণালয় 
অভ রীন সং হ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.১৮.০১৪.২০১৩.০৭ তািরখ: 
১৩ জা য়াির ২০২০

৩০ পৗষ ১৪২৬

িবষয়: আমনআমন  ধানধান--চােলরচােলর  ছঁাটাইছঁাটাই  অ পাতঅ পাত  ওও  সবধরেণরসবধরেণর  ধােনরধােনর  িমিলংিমিলং  ব য়ব য়  পনুঃিনধারণপনুঃিনধারণ  সেসে ।।
সূ : ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৭৫.১৯.১১৬  ১৪ জনু ২০২০

১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৭৫.১৯.১১৬

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত আমন ধান-চােলর ছাঁটাই অ পাত ও সবধরেণর ধােনর িমিলং ব য়
সরকার িন পভােব পনুঃ িনধারণ করলঃ

(ক)  অেটােমিটক রাইস িমেলর িমিলং ব য় িত ম.টেন ১২৫০.০০ টাকা; 
(খ)  মজর ও হাসিকং িমেলর িমিলং ব য় িত ম.টেন ১১৫০.০০ টাকা;
(গ) অেটােমিটক এবং মজর ও হাসিকং িমেলর ে  আমন ধােনর ফিলত চােলর অ পাত আমন
ধান:চাল=৬০:৩৯.৮৭৫ অথাৎ ১০০:৬৬.৪৫৮ ;
(ঘ) অভ রীণ খাদ শ  সং হ নীিতমালা, ২০১৭ এবং খাদ  অিধদ র হেত সং হ ও ছাঁটাই
সং া  জািরকৃত অ া  আেদশ েলা চিু র শত িহেসেব গণ  হেব;
(ঙ)  পনুঃ িনধািরত এ ছাঁটাই ব য় ও আমন ধান-চােলর ছাঁটাই অ পাত আমন ২০১৯-২০২০ মৗ ম
হেত েযাজ  হেব। 

২। ইহা অভ রীণ খাদ শ  সং হ নীিতমালা, ২০১৭ এর ২৪নং িমেকর (পিরিশ -ছ) এবং ধান
ও ফিলত চােলর ছাঁটাই অ পাত ২৩নং িমেকর ‘ক’ এর েল িত ািপত হেব। ২৩নং িমেকর
‘খ’ অপিরবিতত থাকেব। এ িবষেয় পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা।

১৫-৬-২০২০

মহাপিরচালক
খাদ  অিধদ র

মাঃ শামীম হাসান
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০২৯৫১৪২৬৭

১



ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫
ইেমইল: info@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.১৮.০১৪.২০১৩.০৭/১(৭৩) তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৬
১৩ জা য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খাদ  ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খাদ  ম ণালয়
৩) আ িলক খাদ  িনয় ক (সকল)
৪) জলা খাদ  িনয় ক (সকল)

১৫-৬-২০২০
মাঃ শামীম হাসান 

উপসিচব (অিতির  দািয় )

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খাদ  অিধদ র 

অভ রীণ সং হ শাখা 
খাদ  ভবন, ১৬ আ লু গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৯২.১৭৫.১৯.১৪২ তািরখ: 
১৭ জনু ২০২০

৩ আষাঢ় ১৪২৭

        ম ণালেয়র পে র মমা যায়ী িবষয়িট সকল জলা খাদ  িনয় কসহ সংি  সকলেক পে র মাধ েম
অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

১৭-৬-২০২০

আ িলক খাদ  িনয় ক(সকল)

মাঃ মিন ামান
অিতির  পিরচালক

ারক ন র:
১৩.০১.০০০০.০৯১.৯২.১৭৫.১৯.১৪২/১(১৬)

তািরখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৭
১৭ জনু ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খাদ  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র
৩) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র

২



৪) সকল পিরচালক, খাদ  অিধদ র, ঢাকা। 
৫) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ ডএম িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৬) উপপিরচালক (সকল), খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৭) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র। প িট খাদ  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা। 

১৭-৬-২০২০
মাঃ মিন ামান 

অিতির  পিরচালক

৩


