
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

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৩০.০৮.১৭৭ তািরখ: 
২৮ ন ২০২০

১৪ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় িব মানিব মান   অভ রীণঅভ রীণ   খ াদশখ াদশ   সং হসং হ   নীিতমালানীিতমালা ,  ,  ২০১৭২০১৭  অিধকতরঅিধকতর   সংেশাধেনরসংেশাধেনর   লেলে   িচি তিচি ত
মতামতমতামত।।

       উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, চলমান অভ রীণ খা শ  সং হ নীিতমালা, ২০১৭ এর আেলােক
বতমােন অভ রীণ আমন/ বােরা ধান-চাল ও গম সং হ কায ম পিরচালনা করা হেয় থােক। িব মান
নীিতমালা কাযকরী হওয়ার পর সং হ স ৃ  অেনক িবষয়ািদ খা  ম ণালেয়র অ েমাদন েম নীিতমালার
অংশ গ  কের সং হ কায ম পিরচালনা করা হে  যা নীিতমালায় অ  হওয়া েয়াজন। 

         এছাড়া বতমােন অভ রীণ খা শ  সং হ নীিতমালা, ২০১৭ আেরা েগাপেযাগীকরেণর লে  খা
অিধদ েরর সকল পিরচালক, অিতির  পিরচালক ও মাঠ পযােয়র কমকতাগেণর িচি ত মতামত হণ
করা েয়াজন। 

         এমতাব ায়, িব মান চলমান অভ রীণ খা শ  সং হ নীিতমালা, ২০১৭ েগাপেযাগীকরেণর
লে  খা  অিধদ েরর সকল পিরচালক, অিতির  পিরচালক এবং আ িলক খা  িনয় েকর (  
িবভােগর িবিভ  পযােয়র কমকতাগেণর ব  সম য় বক) িচি ত মতামত আগামী ১০ (দশ) কমিদবেসর
মে  Soft copy আকাের পিরচালক, সং েহর ই- মইেল এবং হাডকিপ বাহক মারফত অ  িবভােগ

রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।  

            এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ। 

৩০-৬-২০২০

িবতরণ :
১) সকল পিরচালক
২) আ িলক খা  িনয় ক(সকল)

মাঃ আিন ামান
পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০৩০.০৮.১৭৭/১(৩) তািরখ: ১৪ আষাঢ ়১৪২৭

২৮ ন ২০২০১



২৮ ন ২০২০সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
৩) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র

৩০-৬-২০২০
মাঃ আিন ামান 

পিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়

লনা িবভাগ, লনা 
www.dgfood.gov.bd

www.food.khulnadiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৪৫.০০২.২০.৪৩৯ তািরখ: 
৩০ ন ২০২০

১৬ আষাঢ ়১৪২৭

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

৩০-৬-২০২০

জলা খা  িনয় ক (সকল), লনা িবভাগ, লনা 

মাঃ মাহ র রহমান
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: ০৪১-৭৬২৩৯৮
ফ া : +৮৮০৪১৭৬০৯০৩

ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

২


