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ধান াটাই সং া  িব ি

             এত ারা স  সমা  বােরা সং হ'২০২০ি : মৗ েম ল ি র স দয় পিরমাণ চাল পিরেশাধকারী  ঠা র াও জলার
অেটােম ক/ মজর/হাি ং চালকল মািলকগেণর সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ঠা র াও জলার সরকাির এল.এস.িড
স েহ স  সং হীত বােরা’২০২০ ধান াটাইেয়র জ  আ হী িমলারেদর িনজ  ােড িনে বিণত শত সােপ  দরখা  আহবান
করা যাে ।

শতাবলী
১। স  সমা  বােরা সং হ'২০২০ মৗ েম ল ি র স দয় চাল পিরেশাধকারী হেত হেব।
২। ধান াটাইেয় আ হী চালকেলর নীিতমালা অ যায়ী েয়াজনীয় অবকাঠােমা চা  থাকেত হেব।
৩। যা  চালকল মািলকগণেক সংি  উপেজলা খা  িনয় েকর মা েম আেবদন করেত হেব। আেবদনপে র সিহত হালনাগাদ
নবািয়ত িমল লাইেস , ডে ইন লাইেস , সবেশষ মােসর পিরেশািধত িব ৎ িবেলর ফেটাকিপ এবং িমল মািলেকর ০২
( ই)কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব দািখল করেত হেব।
৪। ধােনর সং হ  ২৬.০০ টাকা ( িত কিজ) িহেসেব িত মঃ টন ধােনর জ  ২৮,৬০০/- (১১০% হাের) টাকা হাের জামানত
( ফরতেযা ) দান করেত হেব।
৫। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  ি প  স াদন করেত হেব।
৬। বরা  া  িমলার তার িনেজর িমেল ধান াটাই করেবন এবং সংি  উপেজলা খা  িনয় েকর  িনকট হেত িমেল িবিনেদশ
স ত ফিলত চাল ত হে  মেম ত য়ন হণ করেবন।
৭। ধান ও ফিলত চােলর অ পাত হেব ৬০ : ৩৯ বা ৬৫% ফিলত চাল।
৮। দাম কমকতা উ  ত য়ন পে র িভি েত আনীত ফিলত চাল িবিনেদেশর মে  আেছ মেম িনি ত হেয় দােম হণ
করেবন এবং সকল রকডপ  যথা এল.ইউ.এ, খামাল কাড, দাম লজার ইত ািদেত িলিপব  করেবন।
৯। ফিলত চাল সংি  এল.এস.িড’ ত সরবরােহর পর অথ বরা  াি  সােপে  জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ঠা র াও এর
িহসাব শাখা হেত িমিলং ও পিরবহন িবল দান করা হেব।
১০। িব ািরত ত ািদ জলা খা  িনয় েকর কাযালয়/সংি  উপেজলা খা  িনয় েকর কাযালয় হেত জানা যােব।

এছাড়াও এতদসং া  পরবত েত কান সরকাির িনেদশনা পাওয়া গেল িমলার/িমলারেদর অব ই মেন চলেত হেব।
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ইেমইল: dcf.tkg@dgfood.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঠা র াও
৪) উপেজলা খা  িন ক, (সকল)...............................ঠা র াও।
৫) ভার া  কমকতা, (সকল).........................................ঠা র াও।
৬) জনাব............................................, া: ম/.........................................অেটােম ক/হাি ং চালকল,
,.................. ঠা র াও
৭) অিফস, কিপ
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