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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

অভ রীণ সং হ শাখা 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

জ ির 

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৮৩.১৯.১২ তািরখ: 
২১ আগ  ২০১৯

৬ ভা  ১৪২৬

িবষয:় অভ রীণঅভ রীণ   চালচাল   সং হসং হ   আমনআমন--২০১৯২০১৯  মৗ মমৗ ম   রর   েবইেবই   কানকান   অচলঅচল//বব   িমেলরিমেলর   পা ি কপাি ক  াট াইাট াই
মতারমতার   তত   দানদান // িি   স াদনস াদন   নানা   করাকরা ।।

উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, িত সং হ মৗ ম র া ােল ণীিভি ক চালকেলর পাি ক াটাই মতার
ত  সং া  প  মাঠ পযােয় রণ করা হয়। চািহত ত  দােনর ে  কান অচল/ব  চালকেলর পাি ক াটাই মতার ত

রণ না করার জ  পে  অ েরাধ করা হয়। তথািপ িত সং হ মৗ েমই অচল/ব  চালকেলর পাি ক াটাই মতার ত
রণ না করার অ েরাধ করা সে ও বধ চালকেলর পাি ক াটাই মতার সােথ অচল/ব  চালকেলর াটাই মতার ত  রণ

করা হয়। উদাহরণ িহেসেব বলা যায় য, চলিত বােরা সং হ ২০১৯ মৗ েমও ণীিভি ক চালকেলর াটাই মতা রেণর
ে  বধ চালকেলর পাি ক াটাই মতার পাশাপািশ অচল/ব  চালকেলর াটাই মতার ত  রণ করা হয়িছেলা।

সকারেণ গত ১৮/০৪/২০১৯ ি : তািরেখ বােরা সং হ/২০১৯ এর িবষেয় মাননীয় খা ম ী মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত সভায়
মাঠ পযায় থেক া  ণীিভি ক চালকেলর পাি ক াটাই মতার িবষেয় নানািবধ অিভেযাগ থাকায় তা নরায় যাচাই বক
স ক ত ািদ রেণর জ  মাঠ পযােয় প  রণ করা হেয়িছল। পরবত েত থম ও ি তীয় তে র মে  গরিমল পিরলি ত
হয়। বতমােন জলা/উপেজলা হেত অচল/ব  িমল স েক ধারাবািহক অিভেযাগ পাওয়া যাে  এবং খা  িবভােগর নাম 
হে । আগামী আমন সং হ ২০১৯-২০ মৗ েম এ ধরেনর অনাকাি ত ঘটনার নরা ি  যােত না হয় স াপাের এখন থেকই
সজাগ থাকার জ  সংি  সকলেক িনেদশ দান করা হেলা।  

এমতাব ায়, আগামী আমন সং হ ২০১৯-২০ মৗ েম অভ রীণ খা শ  সং হ নীিতমালা, ২০১৭ এ বিণত পিরপ  অ যায়ী
িস  ও আতপ ণীিভি ক চালকেলর পাি ক াটাই মতার ত  রেণর ে  মা  বধ লাইেস ধারী সচল চালকেলর
পাি ক াটাই মতার ত  রণ করেত হেব। যিদ ণীিভি ক চালকেলর পাি ক াটাই মতার ত  রেণর ে
অচল/ব  চালকেলর পাি ক াটাই মতার ত  রণ করা হয় তেব সংি  দায়ী ি েদর িব ে  শাসিনক ব াসহ
অ া  শাি লক কায ম হণ করা হেব এবং তাৎ িণকভােব অচল িমেলর অ েল দয় চােলর বরা  বািতল করা হেব। 

২৬ -৮-২০ ১৯

িবতরণ :
১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, রাজশাহী
২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, বিরশাল

ড. মাছা ৎ নাজমানারা খা ম
মহাপিরচালক

১



৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, ঢাকা
৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, রং র
৫) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় ক এর 
দ র, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট
৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয,় লনা
৭) মাঃ মাহ র রহমান, আ িলক খা  িনয় ক, 
আ িলক খা  িনয় েকর দ র, চ াম

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৮৩.১৯.১২/১ তািরখ: ৬ ভা  ১৪২৬
২১ আগ  ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়

২৬ -৮-২০ ১৯

ড. মাছা ৎ নাজমানারা খা ম 
মহাপিরচালক

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয় 

রং র িবভাগ, স াল রাড, রং র। 
http://food.rangpurdiv.gov.bd
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জ ির 

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৬৩.৪৫.০৩৮.২১.৯২৮ তািরখ: 
২৬ সে র ২০২১

১১ আি ন ১৪২৮

িবষয:় আসআস   অভ রীণঅভ রীণ   আমনআমন  সং হসং হ //২০২১২০২১--২২২২   এরএর   উৎপাদনউৎপাদন   ওও  িমিলং মতািমিলং মতা   িনণয়িনণয়  সং াসং া   তত
দানদান ।।

পে র িনেদশা যায়ী আস  অভ রীণ আমন সং হ/২০২১-২২ এর উৎপাদন ও িমিলং মতা িনণয়  সং া  ছক
মাতােবক ত  আগামী ১৭/১০/২০২১ ি ঃ তািরেখ সফটকিপ ও হাডকিপ অ  দ েররই- মইেল/বাহক মারফত রণ
িনি তকরেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। (সং - ০৫ পাতা)

২৬-৯-২০২১

জলা খা  িনয় ক (সকল), রং র িবভাগ

মাঃ আ স সালাম
আ িলক খা  িনয় ক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৬৩.৪৫.০৩৮.২১.৯২৮/১(২) তািরখ: ১১ আি ন ১৪২৮
২৬ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
২) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র

২৬-৯-২০২১
মাঃ আ স সালাম 

আ িলক খা  িনয় ক

১


