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এক নজনর খাদ্য মন্ত্রণালয় 

র্িিীয় র্বশ্বযুদ্ধকালীন পর্রর্ির্িনি ১৯৪৩ সানল অর্বেক্ত বাাংলায় সৃষ্ট েয়াবহ দুর্েিক্ষ মমাকানবলার  লনক্ষয ও খাদ্য সামগ্রী সরবরানহর 

জন্য র্িটিশ োরনি মবঙ্গল র্সর্েল সাপ্লাই র্ডপাট িনমন্ট প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। এ র্ডপাট িনমন্ট প্রধান প্রধান শহনর র্বর্ধবদ্ধ মরশর্নাং ব্যবিা চালুকরি  

দ্রুি উক্ত মরশর্নাং ব্যবিা সম্প্রসার্রি কনর। োরিবষ ি র্বের্ক্তর পর ১৯৫৫ সানল র্সর্েল সাপ্লাই র্ডপাট িনমন্ট র্বলুপ্ত করা হনল এর র্বরূপ 

প্রোব পর্রলর্ক্ষি হয়। পর্রর্ির্ি মমাকানবলায় ১৯৫৬ সানল কৃর্ষ ও খাদ্য মন্ত্রণালনয়র অধীনন র্সর্েল সাপ্লাই অবয়নব খাদ্য র্বোগ চালু করা 

হয়। বাাংলানদশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সানল খাদ্য ও মবসামর্রক সরবরাহ মন্ত্রণালয় প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। পরবিীনি এ মন্ত্রণালয় র্বর্েন্ন সমনয় 

খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুন িাগ ব্যবিাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুন িাগ ব্যবিাপনা মন্ত্রণালনয়র অধীনন খাদ্য র্বোগ 

ইিযার্দ নানম পর্রচার্লি হনি থানক। সব িনশষ মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর ১৩ মসনেম্বর ২০১২ র্ি. িার্রনখর ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২. 

২০১২.৯৬ নাং পত্র সাংখ্যা িারা খাদ্য ও দুন িাগ ব্যবিাপনা মন্ত্রণালয়নক পুনগ িঠিি কনর (১) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং (২) দুন িাগ ব্যবিাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয় নানম ২টি মন্ত্রণালয় প্রর্ির্ষ্ঠি হনল খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বিন্ত্র র্হনসনব প্রর্িষ্ঠা লাে কনর।  

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র কা িাবর্ল 

o মদনশর সার্ব িক খাদ্য ব্যবিাপনা পর্রচালনা 

o জািীয় খাদ্য নীর্ি-মকৌশনলর বাস্তবায়ন 

o র্নেিরন াগ্য জািীয় খাদ্য র্নরাপত্তা ব্যবিা প্রর্িষ্ঠা 

o খাদ্যশনস্যর আমদার্ন-রপ্তার্ন ও মবসামর্রক সরবরাহ 

o খাদ্য খানির র্বর্েন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

o মদনশর খাদ্য সরবরাহ পর্রর্ির্ি প িনবক্ষণ 

o খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সাংগ্রহ ও র্বিরণ 

o মরশর্নাং ব্যবিাপনা 

o খাদ্যশস্য  ও  খাদ্যদ্রনব্যর  পর্রদশ িন  ও  র্বনেষণ  এবাং  আমদার্ন,  রপ্তার্ন  ও  িানীয়  পনের   গুণগিমান  সাংরক্ষণ 

o খাদ্যশনস্যর মূল্য র্নধ িারণ ও মূনল্যর র্ির্িশীলিা আনয়ন 

o খাদ্যশনস্যর চলাচল ও সাংরক্ষণ 

o মজুি রক্ষণানবক্ষণ ও প িাপ্ত খাদ্যশস্য মজুি সাংরক্ষণ 

o খাদ্য বানজট, র্হসাব ও অথ ি ব্যবিাপনা 

o খাদ্য পর্রকল্পনা, গনবষণা ও পর্রধারণ 

o র্নরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কা িক্রম। 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র লক্ষয ও উনযযশ্য 

লক্ষয:  

• সকল সমনয় মদনশর সকল মানুনষর জন্য র্নেিরন াগ্য খাদ্যর্নরাপত্তা ব্যবিা র্নর্িি করা। 

উনযশ্য: 

• মদনশর খাদ্য র্নরাপত্তার উন্নয়ন এবাং দর্রদ্র জনগনণর জন্য খাদ্য  সহায়িা প্রদান; 

• র্নরাপদ ও পুর্ষ্টকর খাদ্য সরবরাহ র্নর্িিকরণ; 

• খাদ্য প্রার্প্ত র্নর্িি করার লনক্ষয জনগনণর ক্রয় ক্ষমিা বৃর্দ্ধকরণ। 

 

 খাদ্য মন্ত্রণালনয়র সাাংগঠর্নক কাঠানমা 

সকল সমনয় মদনশর সকল মানুনষর জন্য র্নেিরন াগ্য খাদ্য র্নরাপত্তা ব্যবিা র্নর্িি করার িি র্ননয় নীর্ি র্নধ িারণ ও বাস্তায়ননর 

গুরুত্ব র্বনবচনা কনর মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর সব িনশষ ১৩-০৯-২০১২ িার্রনখর ০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬ নাং পনত্রর মাধ্যনম খাদ্য ও 

দুন িাগ ব্যবিাপনা মন্ত্রণালয়নক পুনগ িঠিি কনর (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং (খ) দুন িাগ ব্যবিাপনা ও ত্রাণ নানম দু’টি স্বিন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃর্ষ্ট হয়। 

নতুন মন্ত্রণালয় গঠিি হনলও র্বলুপ্ত খাদ্য র্বোনগর জন্য প্রন াজয জনবল খাদ্য মন্ত্রণালনয়র কাঠানমানি অপর্রবর্িিি রাখা হয়। (১) প্রশাসন ও 

উন্নয়ন (২) সাংগ্রহ ও সরবরাহ এবাং (৩) বানজট ও অর্ডট এবাং (৪) খাদ্য পর্রকল্পনা ও পর্রধারণ ইউর্নট নানম ৪টি অনুর্বোনগর মাধ্যনম 

মন্ত্রণালনয়র সার্ব িক কম িকান্ড সম্পার্দি হনয় থানক। প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুর্বোগ ১ জন অর্ির্রক্ত সর্চব, সাংগ্রহ ও সরবরাহ এবাং বানজট ও 

অর্ডট অনুর্বোগ দুটি যুগ্ম-সর্চব এবাং খাদ্য পর্রকল্পনা ও পর্রধারণ ইউর্নট একজন যুগ্ম-সর্চব বা সমম িাদার কম িকিিার অধীনন র্নয়র্ন্ত্রি 

হয়। 

সাংনক্ষনপ খাদ্য অর্ধদপ্তর 
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খাদ্য অর্ধদপ্তর খাদ্য মন্ত্রণালনয়র অধীনস্ত একমাত্র সাংিা। র্িিীয় র্বশ্বযুনদ্ধর পর্রর্ির্িনি অর্বেক্ত বাাংলায় উদ্ভূি েয়াবহ দুর্েিক্ষ 

(Great Famine) মমাকানবলায় বিিমাননর খাদ্য অর্ধদপ্তর ঐ সমনয়  র্সর্েল সাপ্লাই র্বোগ নানম প্রর্িষ্ঠা লাে কনর। ১৯৪৭ সানল 

র্িটিশ োরি র্বেক্ত হনল খাদ্য ও মবসামর্রক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) র্বোগ নানম িৎকালীন পূব ি পার্কস্তানন 

 াত্রা শুরু কনর। ১৯৫৭ সানল খাদ্য র্বোনগর িায়ী কাঠানমা প্রদান করা হনলও প্রশাসন, সাংগ্রহ, সরবরাহ, বন্টন ও মরশর্নাং, চলাচল ও 

সাংরক্ষণ, পর্রদশ িন ও মান র্নয়ন্ত্রণ, র্হসাব ও অথ ি ইিযার্দ পর্রদপ্তর পৃথকোনব কা ি সম্পাদন অব্যাহি রানখ। ১৯৮৪ সানল প্রশাসর্নক 

সাংস্কার কা িক্রনমর ফনল ৬টি পর্রদপ্তর একীভূি হনয় পুনগ িঠিি খাদ্য অর্ধদপ্তর (Directorate General of Food) প্রর্িষ্ঠা 

লাে কনর। নব্বইনয়র দশনকর মশষোনগ প্রর্শক্ষণ নানম নতুন একটি র্বোগ খাদ্য অর্ধদপ্তনর সাংন ার্জি হয়। 

মহাপর্রচালক খাদ্য অর্ধদপ্তনরর প্রধান র্নব িাহী র্হনসনব সার্ব িক দার্য়ত্ব পালন কনরন। একজন অর্ির্রক্ত মহাপর্রচালক অপানরশনাল 

কম িকানন্ড মহাপর্রচালকনক সার্ব িক সহায়িা প্রদান কনরন। মহাপর্রচালনকর র্বর্েন্নমুখী কম িকানন্ডর জন্য অর্ধদপ্তনরর ৭টি র্বোনগ ৭ জন 

পর্রচালক র্ননয়ার্জি আনছন। খাদ্য অর্ধদপ্তনরর র্বর্েন্ন প িানয়র কম িকিিা-কম িচারীগণ পর্রচালকবৃনের অধীনন অর্প িি র্নজ র্নজ দার্য়ত্ব 

সম্পাদন কনরন। 

মাঠ প িানয় খাদ্য ব্যবিাপনার সার্ব িক কা িক্রম সম্পাদননর জন্য মদনশর প্রশাসর্নক র্বোনগর সানথ সঙ্গর্ি মরনখ সারা মদশনক ৭টি 

অঞ্চনল র্বেক্ত করা হনয়নছ। অঞ্চল িথা র্বোনগর দার্য়নত্ব র্ননয়ার্জি আঞ্চর্লক খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর অধীনন মজলাসমূনহর দার্য়নত্ব র্ননয়ার্জি 

থানকন মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রকগণ। প্রর্ি উপনজলায় ১ জন কনর উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক র্ননয়ার্জি আনছন। মদশজুনে মমাট ৫টি সাইনলা, ১৩টি 

র্সএসর্ড এবাং ৬৩১টি এলএসর্ড আনছ। এসকল খাদ্য গুদানমর বিিমান কা িকরী ধারণক্ষমিা প্রায় ১৯.৫০ লক্ষ মম. টন। সারা মদনশর 

মকৌশলগি িানন সাইনলা, র্সএসর্ড এবাং মদনশর প্রায় সকল মজলা-উপনজলায় কমপনক্ষ ১টি এলএসর্ড, গুরুত্বপূণ ি উপনজলায় দুই বা িনিার্ধক 

এলএসর্ড’র মাধ্যনম খাদ্য ব্যবিাপনার প্রশাসর্নক ও অপানরশনাল কা িাবর্ল সম্পাদন করা হয়। 

সাংনক্ষনপ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

বাাংলানদশ জািীয় সাংসদ র্বগি ১০ অনটাবর ২০১৩ িার্রনখ মদনশর নাগর্রনকর জীবন ও স্বািয সুরক্ষায় র্নরাপদ খাদ্য প্রার্প্তর 

অর্ধকার র্নর্িি করার লনক্ষয র্নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুনমাদন কনরনছ। র্বজ্ঞানসম্মি পদ্ধর্ির  থা থ অনুশীলননর মাধ্যনম র্নরাপদ 

খাদ্যপ্রার্প্তর অর্ধকার র্নর্িি করনি খাদ্য উৎপাদন, আমদার্ন, প্রর্ক্রয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, র্বপণন ও র্বক্রয় সাংর্েষ্ট কা িক্রম সমন্বনয়র 

মাধ্যনম সহন ার্গিা প্রদান এবাং র্নয়ন্ত্রণ করার লনক্ষয গি ২ মফব্রুয়ার্র ২০১৫ িার্রনখ বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ গঠিি হনয়নছ। 

আইননর আনলানক এবাং গৃহীি উৎকৃষ্ট পন্থায় খাবার সব সময় এবাং সকনলর জন্য সনব িাচ্চ সুরক্ষায় ও স্বািযসম্মিোনব মপৌৌঁছাননা এ 

কর্তিপনক্ষর অন্যিম দার্য়ত্ব। জনগনণর প্রিযাশা এবাং বিিমান সরকানরর সর্দচ্ছার প্রর্ি শ্রদ্ধা মরনখ কর্তিপক্ষ িার সকল সামর্থ্ি র্ননয় এবাং 

ঐকার্িকিার সানথ র্নরলস প্রনচষ্টা চার্লনয় ম নি বদ্ধপর্রকর। বাাংলানদনশ একটি আধুর্নক ও প্রযুর্ক্তর্নেির র্নরাপদ খাদ্য ব্যবিাপনা পদ্ধর্ি 

চালু কনর বাাংলানদশ সরকানরর রূপকল্প ২০২১ অজিননর মি মহর্ি এ কানজ কর্তিপক্ষ সকনলর আির্রক সহন ার্গিা কামনা কনর। 

 

খাদ্য র্নরাপত্তায় অাংশীদার 

মন্ত্রণালয়সমূহ : 

কৃর্ষ মন্ত্রণালয় 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

দুন িাগ ব্যবিাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় 

পার্ন সম্পদ মন্ত্রণালয় 

িানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

মর্হলা র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 

স্বািয মন্ত্রণালয় 

বার্ণজয মন্ত্রণালয় 

অথ ি মন্ত্রণালয় 

    পর্রকল্পনা মন্ত্রণালয় 

 

জার্িসাংনের সাংিাসমূহ: 

জার্িসাংনের খাদ্য ও কৃর্ষর্বষয়ক সাংিা (এফএও) 

র্বশ্ব খাদ্য কম িসূর্চ )ডর্িউএফর্প(  

র্বশ্ব স্বািয সাংিা )ডর্িউএইচও(  

জার্িসাংে র্শশু িহর্বল )United Nations Children's Fund) বা ইউর্ননসফ 

জার্িসাংে উন্ন ়ন কম িসূর্চ  ) United Nations Development Programme) বা ইউএনর্ডর্প 

আিজিার্িক কৃর্ষ উন্নয়ন িহর্বনলর )আইএফএর্ড  
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উদ্ভাবননর পটভূর্ম 

উদ্ভাবন বা ইননানেশন এর ধারণাটি মূলি মবসরকার্র খাি মথনক এনসনছ। সরকার্র খানি এর সাংঙ্গা, প্রনয়াগ ও পর্রব্যার্প্ত র্ননয় 

িার্িকগনণর র্বর্েন্ন মি ও প িানলাচনা রনয়নছ। পৃর্থবীব্যার্প সরকার্র খানি উদ্ভাবন র্বষয়ক একক বা সব িজনগ্রাহয সাংজ্ঞা মনই। যুক্তরানজযর 

ন্যাশনাল অর্ডট অর্ফনসর এক প্রর্িনবদনন সরকার্র প িানয় উদ্ভাবন বলনি বুঝাননা হনয়নছ; 

➢ অন্য মকান প্রর্িষ্ঠান, মসটর বা মদশ হনি মকান সৃজনশীল চচ িা র্নজ মক্ষনত্র অনুকরণ করা; অথবা 

➢ সম্পূণ ি নতুন একটি চচ িার অবিারণা করা;  া প্রশাসর্নক পদ্ধর্ি অথবা মসবা প্রদাননর প্রর্ক্রয়ায় ইর্িবাচক পর্রবিিন আনন।  

এটি মছাটখাট পর্রবিিন হনি পানর  া ক্রমাগিোনব র্বদ্যমান ব্যবস্হা ও পদ্ধর্ির ধারাবার্হক উন্নয়নন ভূর্মকা রানখ। 

আইর্ডইও (www.ideo.org) এর মনি, উদ্ভাবন বলনি মকান পে বা পদ্ধর্ি বা মসবার উন্নয়ন বা অর্েন াজন বা প্রবিিন 

মবাঝায়  া জনগনণর জন্য নতুন সুর্বধা বা উপকার তির্র কনর। 

উদ্ভাবনী উনদ্যানগ সৃজনশীলিা প্রনয়াজন। িনব সৃজনশীলিা এবাং উদ্ভাবন এক নয়। ম খানন সৃজনশীলিা প্রধানি মননাজাগর্িক ও 

ধারণা মকর্ন্দ্রক মসখানন উদ্ভাবন প্রনয়ার্গক বা চচ িা মকর্ন্দ্রক। নাগর্রক মসবায় উদ্ভাবন বলনি মসবা প্রদান প্রর্ক্রয়ার এমন মকান পর্রবিিননর 

সূচনা করা  ার ফনল সাংর্েষ্ট মসবা গ্রহনণর মক্ষনত্র নাগর্রনকর আনগর তুলনায় সময়, খরচ ও অর্ফস  ািায়াি সাশ্রয় হয়। 

িনব র্বদ্যমান চচ িার পর্রবিিন মহাক বা অন্যত্র মথনক র্নজ মক্ষনত্র অনুসরণ করা চচ িা মহাক বা সম্পূণ ি নতুন মকান চচ িা মহাক না মকন, 

জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন এমন একটি র্বষয়  া র্নজ অর্ধনক্ষনত্র নতুন বা পর্রবর্িিি অবস্হায় সৃর্ষ্ট কনর এবাং এর ফনল নতুনোনব জনসুর্বধা বৃর্দ্ধ 

পায়। এটি এমন নতুনত্ব  া এর আনগ র্নজ অর্ধনক্ষনত্র প্রনয়াগ বা চচ িা হয়র্ন। ইননানেশন র্নর্দ িষ্ট একক মকান সরল মরখায় চনলনা। এনক্ষনত্র 

ব্যথ িিা এবাং সফলিা উেনয়রই সমান সুন াগ রনয়নছ। 

 

সরকার্রখানি উদ্ভাবননর চার্লকাশর্ক্ত 

সরকার্র প িানয় উদ্ভাবননর মক্ষনত্র শর্ক্তশালী মনর্তত্ব, জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী সাংস্কৃর্ি, প্রর্িষ্ঠার্নক সক্ষমিা, গণকম িচারীগনণর দক্ষিা, 

প্রনণাদনা, এবাং ঝৌঁর্ক গ্রহনণর মানর্সকিা-মক জরুরী বনল মনন করা হয়। জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী সাংস্কৃর্ি গনে মিালার মক্ষনত্র ইউনরার্পয়ান 

কর্মশন র্ননের র্বষয়গুনলার প্রর্ি গুরুত্বানরানপর পরামশ ি প্রদান কনর⎯ 

➢ উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষামূলক প্রনয়ানগর মক্ষনত্র উচ্চ প িানয়র সহন ার্গিা; 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর সানথ উচ্চ প িানয়র কম িকিিাগনণর সর্ক্রয় সম্পৃর্ক্ত; 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর জন্য প্রনণাদনা; 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যাগ পর্রকল্পনায় মসবাগ্রহীিার সম্পৃর্ক্ত; এবাং 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর বাস্তবায়ননাত্তর মূল্যায়ন। 

উদ্ভাবন সাংস্কৃর্ি গনে মিালার লনক্ষয প্রর্িষ্ঠানন দূরদৃর্ষ্টসম্পন্ন, ম াগ্য ও দক্ষ কম িকিিাগণনক পৃষ্ঠনপাষকিা এবাং উৎসার্হি করা 

প্রনয়াজন। আর উদ্ভাবননর সফলিার জন্য প্রর্িষ্ঠান প্রধান বা টিম র্লডানরর অবশ্যই সরকার্র খানি উদ্ভাবন সম্পনকি, উদ্ভাবননর প্রর্ক্রয়া ও 

পদ্ধর্ি সম্পনকি, অেীষ্ট মগাষ্ঠীর সমস্যা ও চার্হদা, এবাং প্রর্িষ্ঠাননর লক্ষয ও উনযযনশ্যর আনলানক মকাথায় কখন উদ্ভাবন দরকার মস সম্পনকি 

স্বচ্ছ ও পর্রপূণ ি ধারণা থাকা দরকার। 

 

 

 

 

 

সরকার্রখানি উদ্ভাবননর মক্ষত্র ও জীবনচক্র 

ইউনরাপীয় ইউর্নয়ননর এক প্রর্িনবদনন সরকার্র প িানয় উদ্ভাবননর ম  মক্ষত্রগুনলা র্চর্িি করা হনয়নছ িার মনধ্য অন্যিম; 

➢ সরকার্র কম িপদ্ধর্িনি উদ্ভাবন,  ার উনযশ্য হনচ্ছ দক্ষিার বৃর্দ্ধ; 

➢ পনের মক্ষনত্র উদ্ভাবন; 

➢ মসবার মক্ষনত্র উদ্ভাবন; 

➢ মসবাগ্রহীিানদর সানথ ম াগান ানগর পদ্ধর্ি বা প্রর্ক্রয়ার মক্ষনত্র উদ্ভাবন; এবাং 

➢ নীর্িমালা প্রণয়ননর মক্ষনত্র উদ্ভাবন। 

 

উদ্ভাবননর র্নেরূপ একটি জীবনচক্র রনয়নছ 

 

  

 

উদ্ভাবনী পাইলট 

ক্রমবৃর্দ্ধ বা বৃহত্তর 

প্রর্িফলন (scale up 

& replicate 

innovations) 

 

উদ্ভাবনী পাইলট 

বাস্তবায়ন 

(implement 

innovations) 

 

উদ্ভাবনী ধারণা এবাং 

পর্রবিিননর নকশা প্রণয়ন 

(Develop 

innovative ideas) 

 

চার্লকাশর্ক্ত র্চর্িিকরণ 

এবাং সাংর্েষ্ট প্রর্িষ্ঠান ও 

ব্যর্ক্তর জন্য প্রনণাদনা 

প্রবিিন 

(clarify drivers & 

offer incentives) 
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চা           

        

 

ম নহতু নতুন নতুন র্বষয় র্ননয় পরীক্ষা-র্নরীক্ষা বা  াচাই-বাছাই করা হয় মসনহতু এর প্রর্ক্রয়ায় ব্যথ িিার েটনা েটাও স্বাোর্বক। 

ইননানেশননর মক্ষনত্র উর্ধ্িিন কর্তিপক্ষসহ সাংর্েষ্ট সকলনক ঝৌঁর্ক মমাকানবলার প্রবণিা/মানর্সকিা থাকনি হয়। 

উদ্ভাবননর প্রর্িবন্ধকিা 

সরকার্রখানি উদ্ভাবননর প্রধান প্রর্িবন্ধকিা হনচ্ছ আমলািনন্ত্রর ঐর্িহযগি র্িিাবিা প্রবণিা এবাং ঝৌঁর্ক র্বমুখিা। সরকার্র কানজ 

পূব িবিীিানক অনুসরণ করা হয় আর সুর্নর্দ িষ্ট র্নয়ম-পদ্ধর্ি মমনন চলা হয়। এনক্ষনত্র ব্যর্িক্রম এবাং ব্যথ িিানক র্নরুৎসার্হি করা হয়। আর 

গণকম িচারীগনণর সামার্জকীকরণ মসোনবই করা হনয়নছ। িাঁরা র্নয়ম মার্ফক রুটিন কাজ করনি অেযস্ত এবাং অর্ধকির সচ্ছে;  া 

ব্যর্িক্রমী উনদ্যাগ গ্রহণনক বাধাগ্রস্ত কনর। এছাো, ঝৌঁর্ক গ্রহনণ সাহর্সকিা এবাং সফল উদ্ভাবনী উনদ্যানগর জন্য পৃথক মকান প্রনণাদনার ব্যবিা 

নাই। সরকার্র প িানয় উদ্ভাবন র্বষয়ক এক গনবষণায় এ সাংক্রাি র্ননোক্ত প্রর্িবন্ধকিাগুনলা তুনল ধরা হনয়নছ⎯ 

➢ সম্পনদর অপ্রতুলিা; 

➢ উদ্ধিিন কর্তিপনক্ষর সমথ িননর অোব; 

➢ নতুন উনদ্যানগ কম িচারীগনণর বাধা প্রদান; 

➢ মসবাগ্রহীিার অজ্ঞিা বা পিাৎপদিা; 

➢ আইনগি জটিলিা; এবাং 

➢ ঝৌঁর্ক গ্রহণ না করার প্রবণিা। 

উদ্ভাবনন সফলিার উপায় 

ম াগ্য মনর্তনত্বর মাধ্যনম সরকার্র প্রর্িষ্ঠানন প্রর্ির্নয়ি উদ্ভাবনী উনদ্যাগ গ্রহণ করা এবাং এর মাধ্যনম জনগনণর কার্িি মসবানক 

মানসম্মি প িানয় মনয়া সম্ভব। উদ্ভাবনন সফলিার প্রধান উপায়গুনলা হনচ্ছ- 

➢ ম াগ্য ও কা িকরী মনর্তত্ব; 

➢ উদ্ধিিন কর্তিপনক্ষর অকুন্ঠ সমথ িন; 

➢ উদ্ভাবন সম্পনকি স্বচ্ছ ধারণা; 

➢ লক্ষয ও উনযনশ্যর সানথ সাংগর্ি মরনখ র্নজ প্রর্িষ্ঠানন উদ্ভাবন সাংস্কৃর্ি গনে মিালা; 

➢ ঝৌঁর্ক গ্রহনণর মানর্সকিা; 

➢ কর্নষ্ঠ সহকমীনদর উদ্ভাবনী ব্যথ িিানক সহজোনব গ্রহণ করা ; 

➢ প্রনণাদনার ব্যবিা রাখা, মহাক িা আর্থ িক বা অন্য ম  মকান ধরননর স্বীকৃর্ি; 

➢ সনব িাপর্র, জনসুর্বধা বৃর্দ্ধর আকািা আর উদ্ভাবনী উনদ্যানগ জনসম্পৃর্ক্তর মানর্সকিা। 

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ইননানেশন কা িক্রম 

জনগনণর খাদ্য র্নরাপত্তা র্নর্িি করার লনক্ষয জািীয় খাদ্য নীর্ি ও মকৌশনলর মাধ্যনম র্নরাপদ খাদ্য মজুদ গনে মিালা এবাং খাদ্য 

সরবরাহ স্বাোর্বক মরনখ খাদ্যশনস্যর মূল্য সহনীয় প িানয় রাখার জনন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় র্নরলসোনব কাজ কনর  ানচ্ছ। খাদ্য মন্ত্রণালনয়র 

আওিাধীন দুটি সাংিা রনয়নছ, খাদ্য অর্ধদপ্তর ও বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ। ইনিামনধ্য র্নরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আওিায় 

২০১৫ সানল বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ কা িক্রম শুরু কনরনছ। মদনশর  সার্ব িক খাদ্য পর্রর্ির্ি অেযিরীণ উৎপাদন ও সাংগ্রহ, 

খাদ্যশস্য আমদার্ন বা বাজানরর সরবরাহ ও চার্হদার উপর র্নেিরশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবাং খাদ্য মন্ত্রণালনয়র দার্য়ত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী 

এবাং সর্চব মনহাদনয়র  থা থ র্ননদ িশনায় গৃহীি  থা থ পদনক্ষনপর কারনণ এ মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূণ ি মন্ত্রণালয় র্হনসনব পর্রগর্ণি হনচ্ছ। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোর্ষি র্ডর্জটাল বাাংলানদশ গোর প্রিযনয় এবাং মসবাসমূহ জনগনণর র্নকট সহজলেয করার লনক্ষয খাদ্য 

মন্ত্রণালয় এবাং খাদ্য অর্ধদপ্তর ও র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ র্বর্েন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করনছ। মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর 

উদ্ভাবন সাংক্রাি নীর্িমালার আনলানক এ মন্ত্রণালয় ২০১৬ সানল বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা প্রস্তুি কনর।  

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র কম িপর্রকল্পনার অগ্রগর্ি র্ননে তুনল ধরা হনলা 

১. র্নজ অর্ফনসর মসবা সহর্জকরণ বা মসবায় উদ্ভাবন 
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মন্ত্রণালনয়র মসবাসমূহ সহনজ প্রার্প্তর এবাং র্বর্েন্ন র্বষনয় ির্থ্ সহনজ জানার জন্য মন্ত্রণালনয় একটি “ফ্রন্টনডস্ক” িাপন করা হনয়নছ। 

এছাো মন্ত্রণালনয় আগি দশ িনাথীনদর বসার সুর্বধার জন্য একটি অনপক্ষাগার িাপন করা হনয়নছ। সময় ও চার্হদার সানথ সমন্বয় কনর 

কম িবন্টন পুনর্ব িন্যাস কর্মটি গঠন কনর র্নর্দ িষ্ট সমনয়র মনধ্য প্রর্িনবদন প্রদাননর জন্য বলা হনয়নছ। 

২. ই- মসবা 

মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা- কম িচারীনদর অনলাইন ছুটি ব্যবিাপনা (মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা-কম িচারীনদর তনর্মর্ত্তক ছুটি ব্যিীি সকল ছুটি 

অনলাইনন সম্পাদন) চালু করা হনয়নছ । মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা/কম িচারী এবাং খাদ্য অর্ধদপ্তনরর ১ম মশ্রর্ণর কম িকিিানদর সকল প্রকার ছুটি 

অনলাইনন সম্পাদন করা হনচ্ছ। 

৩. ই- ফাইর্লাং সম্প্রসারণ 

গি ১৬-০৯-২০১৬ িার্রনখ মন্ত্রণালনয় ই-ফাইর্লাং চালু করা হনয়নছ এবাং বিিমানন সকল শাখায় ই-ফাইর্লাং এর মাধ্যনম নর্থ র্নষ্পর্ত্ত 

করা হনচ্ছ।  

৪. উদ্ভাবন ধারণা ব্যবিাপনা ও মস্কলআপ 

উদ্ভাবন ধারণা আহবান কনর সাংর্েষ্ট সকল উদ্ভাবন ধারণা আহবান কনর ইননানেশন আইর্ডয়াসমূহ  থা থোনব সম্পাদননর লনক্ষয 

মন্ত্রণালনয় এবাং অর্ধদপ্তনর মমন্টর র্ননয়াগ করা হনয়নছ। মমন্টরগণ উদ্ভাবনী প্রকল্পগুনলা সঠিকোনব কাজ করনছ র্কনা বা মকান অসুর্বধা আনছ 

র্কনা িা প িানলাচনা কনর সহায়িা করনছ। মন্ত্রণালনয় ০১ (এক) টি আইর্ডয়া বক্স িাপন করা হনয়নছ। র্নয়র্মি মার্সক ইননানেশন কর্মটির 

সোয় ইননানেশন বক্স মথনক প্রাপ্ত আইর্ডয়াসমূহ আনলাচনা ও প িানলাচনা করা হনচ্ছ। অনলাইনন উদ্ভাবনী ধারণা প্রদাননর জন্য মন্ত্রণালনয়র 

ওনয়বসাইনট একটি প্লযাটফম ি/নমনু প্রবিিন করা হনয়নছ। ম  মকহ উক্ত প্লযাটফম ি ব্যবহার কনর উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান করনি পানরন।  

৫. অধঃস্তন অর্ফনসর ইননানেশন কা িক্রম িদারর্ক 

মন্ত্রণালনয়র অধীনি দপ্তরসমূনহর ইননানেশন কর্মটির সো র্নয়র্মি হনচ্ছ র্কনা িা মন্ত্রণালয় মথনক র্নয়র্মি প িনবক্ষণ করা হনয় 

থানক। ইননানেশন উনদ্যাগ বাস্তবায়নন র্বর্েন্ন ধরননর সহন ার্গিা করা হনচ্ছ। 

৬. প্রর্শক্ষণ 

মন্ত্রণালয় ও অধীনি দপ্তর/সাংিার ইননানেশন কম িকিিাগণনক ০২ (দুই) র্দনব্যাপী ইননানেশন প্রর্শক্ষণ মদয়া হনয়নছ। িাছাো 

মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা / কম িচারীগণনক ২ র্দননর ই - ফাইর্লাং এর প্রর্শক্ষণ মদয়া হনয়নছ। a2i কর্তিক আনয়ার্জি র্বর্েন্ন কম িশালা, ওয়াকিশপ 

ও প্রর্শক্ষনণ কম িকিিার মননানয়ন ও অাংশগ্রহণ র্নর্িি করা হনচ্ছ। 

 

৭. ইননানেটরনদর আর্থ িক সহায়িা প্রদান 

 

ইননানেটরনদর আর্থ িক সহায়িা প্রদাননর জন্য অথ ি মন্ত্রণালনয়র সম্মর্িক্রনম পৃথক মকাড (৪৮২৯- গনবষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়) মখালা হনয়নছ ।  

 

 

 

৮. পুরস্কার প্রদান 

মন্ত্রণালনয়র আওিাধীন অর্ধদপ্তরসমূনহর ইননানেটরগণনক নানারূপ প্রনণাদনা দাননর জন্য র্ননদ িশনা প্রদান করা হনয়নছ। 

৯. পাট িনারর্শপ ও মনটওয়ার্কিাং 

মসবা পদ্ধর্ি সহজীকরণ, ই-ফাইর্লাং, ইননানেশন ইিযার্দ র্বষনয় প্রর্শক্ষণ প্রদাননর জন্য এটুআই ও সাংর্েষ্ট অন্যান্য 

প্রর্িষ্ঠান/অাংশীজন র্চর্িিকরণ ও িানদর সনঙ্গ র্নয়র্মি ম াগান াগ করা হনচ্ছ। িাছাো উদ্ভাবনী উনদ্যাগ বাস্তবায়নন র্বর্েন্ন সমনয় এটুআই 

এর কম িকিিাগনণর পরামশ ি ও সহায়িা মনয়া হনচ্ছ। 

১০. মসাস্যাল র্মর্ডয়ার ব্যবহার 

মসবায় উদ্ভাবন প্রর্ক্রয়া এবাং মাঠ প িানয় চলমান প্রকল্পসহ সার্ব িক কা িক্রম ত্বরার্ন্বি করার লনক্ষয ই-মমইল ব্যবহানরর পাশাপার্শ 

অর্ধনি দপ্তরসমূনহর মফইজবুক র্লাংক মন্ত্রণালনয়র ওনয়বসাইনট (www.mofood.gov.bd)  সাংযুক্ত করা হনয়নছ।  

 

 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ: 

১। প্লিপ্লিত রেবাে নাম: এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিে খামাল ব্যবস্থাপনা মপ্লনটপ্লেিং। 

খ. রেবা গ্রহণোেী োো? 

এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিে খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মপ্লনটপ্লেিংকে দাপ্লেত্বপ্রাপ্ত েম মেতমাগণ (উপকেলা/রেলা/আঞ্চপ্ললে খাদ্য প্লনেন্ত্রে)। 

http://www.mofood.gov.bd/
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ে. রেবাটি বতমমাকন প্লেভাকব রদো হে? 

     খাদ্য গুদাকমে মজুদ ব্যবস্থাপনা মপ্লনটপ্লেিংকে দাপ্লেত্বপ্রাপ্ত েম মেতমাগণ (উপকেলা/রেলা/আঞ্চপ্ললে খাদ্য প্লনেন্ত্রে) এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিকত 

প্লগকে অপ্লিে হকত খামাল োি ম প্লনকে গুদাকম প্রকবশ েকে খামাকল মজুদ খাদ্যশস্য যািাই েকেন। এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লি হকত উপকেলা ও 

রেলা অপ্লিকে দদপ্লনে পণ্য ও প্রোে প্লভপ্লিে রমাট মজুকদে তথ্য রপ্রেণ েো হে। গুদাম প্লভপ্লিে খামাল প্লভপ্লিে মজুকদে তকথ্যে প্রকোেন 

হকল এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লি হকত পৃথেভাকব তথ্য েিংগ্রহ েেকত হে। 

খ. প্লিপ্লিত রেবা প্রদান েো/ প্রাপ্লপ্তে রেকে প্লবদ্যমান েমস্যা ও েমস্যাে মূল োেণ: 

প্লবদ্যমান েমস্যা েমস্যাে মূল োেণ েমস্যাে োেকণ রেবা গ্রপ্লহতাকদে রভাগাপ্লি/ 

েমস্যাে োেকণ সৃষ্ট িলািল 

এেটি এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিে রোন 

গুদাকম েতটি খামাল রোন অবস্থাকন 

আকে তা েকেেপ্লমন গুদাকম না প্লগকে 

োনা যাে না 

প্লিপ্লেটাল মপ্লনটপ্লেিং এে ব্যবস্থা না 

থাো 

খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মপ্লনটপ্লেিংকে 

অসুপ্লবধা  

প্রােশঃ খামাল োকি ম খামাকলে 

অবস্থান মােম েো হেনা 

অননপ্লতে সুপ্লবধা লাকভে উকেশ্য ওোকেপ্লি ভঙ্গ েকে খাদ্যশস্য প্লবতেকণে 

সুকযাগ রনো 

ধান েিংগ্রহ োয মক্রকম রপপাে 

ট্রানকেেশকনে অপ্লভকযাগ উত্থাপন হে 

রেলা/উপকেলা েম মেতমাে োব মেপ্লণে 

গুদাকম অবস্থান েো েম্ভব হেনা 

েিংগ্রহ োয মক্রকম অপ্লনেকমে অপ্লভকযাগ 

পুোতন খাদ্যশকস্যে খামালকে নতুন 

খামাল প্লহকেকব প্রদশ মন েো 

খামাল োকি ম অবস্থান মােম েো 

হেনা 

েিংগ্রহ/প্লবপ্লল-প্লবতেণ োয মক্রকম অপ্লনেম 

েিংঘটিত হওো 

 

েমস্যা ও তাে োেণ েম্পকেম প্লববৃপ্লত: (Where, who, how much, what and why?) 

গুদাকমে খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মপ্লনটপ্লেিংকে দাপ্লেত্বপ্রাপ্ত উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে প্রপ্লত মাকে ০৮ বাে এবিং রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে প্রপ্লত দুই 

মাকে রেলাে েেল এলএেপ্লি পপ্লেদশ মন েোে প্লনকদ মশনা েকেকে। বাস্তকব উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে মাকে ০২ বাে এলএেপ্লিে েবেেটি 

গুদাকমে খামাকল মজুদ খাদ্যশস্য যািাই েকেন। রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে প্রপ্লত দুই মাকে এেবাে এেটি এলএেপ্লি পপ্লেদশ মন েকেন। বাস্তকব 

গুদাকম প্রকবশ না েকে এলএেপ্লিে রোন খামাকল প্লে পপ্লেমাণ খাদ্যশস্য মজুদ আকে তা োনাে সুকযাগ রনই। রোন রোন রেকে খামাকলে 

অবস্থান মােম েো হেনা, যাে দরুণ ওোকেপ্লি ভঙ্গ েকে খাদ্যশস্য প্লবতেকণে সুকযাগ রথকে যাে। ধান-িাল েিংগ্রকহে রেকে গুদাকম প্লবদ্যমান 

খাদ্যশকস্যে খামালকে নতুন েিংগৃহীত খামাল প্লহকেকব প্রদশ মন েোে অপ্লভকযাগ পাওো যাে। প্রতযহ এেটি গুদাকমে রোন খামাকল প্লে পপ্লেমাণ 

খাদ্যশস্য প্রকবশ েেকে/কবে হকে বাস্তকব গুদাকম না প্লগকে যািাই েো যােনা। খামাল োি মেহ অন্যান্য রেেি মপোপ্লদ েিংপ্লিষ্ট 

এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিকত েিংেেণ হওোে গুদাকম অস্বাভাপ্লবে ট্রানকেেশন হকল মপ্লনটপ্লেিং েম মেতমাে তা তাৎেপ্লণে প্লিপ্লিত েোে সুকযাগ 

থাকেনা। 

 

েমস্যাে ভুক্তকভাগী োো? 

সুর্বধানোগীর ধরণ পাইলটিাং এলাকা  সুর্বধানোগীর সাংখ্যা  

বছর (২০২০) বছর (২০২১) বছর (২০২২) বেে (২০২৩) 

গুদাকমে খাদ্যশস্য মজুদ 

ব্যবস্থাপনা মপ্লনটপ্লেিংকে 

দাপ্লেত্বপ্রাপ্ত েম মেতমাগণ 

(উপকেলা/কেলা/আঞ্চপ্ললে 

খাদ্য প্লনেন্ত্রে) 

১. ব্রাহ্মণবাপ্লিো েদে 

এলএেপ্লি 

২. িান্দুো এলএেপ্লি, 

প্লবেেনগে, ব্রাহ্মণবাপ্লিো 

- - - - 

 

 

েমস্যা েমাধাকন প্রদি আইপ্লিোটিে প্লশকোনাম: 

এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিে খামাল ব্যবস্থাপনা মপ্লনটপ্লেিং। 

েমাধান প্রপ্লক্রো 

ে. আইপ্লিোে প্লববেণ: 

খাদ্য গুদাকমে খামাল ব্যবস্থাপনা’ নাকম এেটি েিট্ওেযাে দতপ্লে েো হে। েিট্ওেযাকে রেলা প্লভপ্লিে েেল এলএেপ্লিে নাম এপ্লি েো 

হে। এেটি এলএেপ্লিে গুদাম েিংখ্যা, ধােণেমতাে তথ্য এপ্লি েকে এলএেপ্লি েযাম্পাকেে রল-আউট দতপ্লে েো হে। রল-আউকট এলএেপ্লিে 
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বাস্তব গুদাকমে অবস্থান, ধােণেমতা এে ন্যাে গুদাকমে অবস্থান রেট েো হে। ৫০০ রম.টন ধােণেমতাে এেটি গুদাকম ০৬টি ও ১০০০ 

রম.টন ধােণেমতাে এেটি গুদাকম ১২টি খামাকলে প্লিল্ড দতপ্লে েো হে। এলএেপ্লিে রোন গুদাকম খাদ্যশস্য প্রাপ্লপ্ত হকল েিংপ্লিষ্ট গুদাম 

েম মেতমা প্লেকেম এ লগইন েকে এি.এে-১/২/৩… প্লনব মািন েকে খামাকলে অবস্থান প্লিপ্লিত েকে খামাল োকি মে তথ্য প্ললপ্লপবদ্ধ েোে পে 

ভার্চমোল খামাল দতপ্লে হে। খামাল হকত খাদ্যশস্য রিেপাি/প্লবতেণ েো হকল এি.এে নম্বে ও খামাকলে অবস্থান প্লিপ্লিত েকে খামাল হকত 

খাদ্যশস্য মাইনাে েো হে। খামাকলে প্লিোইন বাে িাোগ্রাকমে মকতা হে। খামাকল খাদ্যশস্য প্রকবশ েেকল বােটি প্লিল হে, খাদ্যশস্য আউট 

হকল বােটি ক্রমান্বকে ব্লযািংে হে। প্লেকেম এ স্বেিংপ্লক্রেভাকব খামাল োি ম দতপ্লে েো যাে। খামাকলে ওোকেপ্লি ব্র্যাে আপ পপ্লেহাে েোে 

েন্য এেটি গুদাকম খামাকলে অবস্থানেমূকহ ক্রমান্বকে খামাল গঠন েো হে। উদাহেণস্বরুপ: এেটি গুদাকম ০৪টি খামাল গঠন হকল এবিং ০১ 

নিং খামালটি প্লবতেণ হকে ০২ নিং খামাল প্লবতেণাধীন থােকল, একেকে আবপ্লশ্যেভাকব ০৫ নিং পপ্লেশকন খামাল গঠন েেকত হে। ইো 

েেকলও ০১ নিং পপ্লেশকন খামাল গঠন েো যােনা, োেণ প্লেকেম এটি অযালাউ েকেনা।  

 

গুদাম েম মেতমা অপ্লিকে/দূকে অবস্থান েকেও এেটি গুদাকম খামাল েিংখ্যা, খামালওোেী খাদ্যশকস্যে পপ্লেমাণ, খামাকলে অবস্থান, প্লনম মাণাধীন 

ও প্লবতেণাধীন খামাল মপ্লনটে েেকত পাকেন। উপকেলা েম মেতমা তাে আওতাধীন এে/এোপ্লধে এলএেপ্লি এবিং রেলা েম মেতমা রেলাে 

েেল এলএেপ্লিে মজুদ োব মেপ্লণে মপ্লনটে েেকত পাকেন। উপকেলা ও রেলা েম মেতমা এলএেপ্লি পপ্লেদশ মকন প্লগকে প্লেকেকমে োকথ বাস্তব 

মজুদ যািাই েকে রদকখন এবিং বাস্তব পপ্লেদশ মকন প্রাপ্ত িলািল েিট্ওযাকে এপ্লি েকেন। খাদ্যশস্য েিংগ্রহ রমৌসুকম প্লেকেম এ রোন 

এলএেপ্লিকত খাদ্যশস্য ট্রানকেেশকন অস্বাভাপ্লবেতা পপ্লেলপ্লেত হকল েরুেীপ্লভপ্লিকত েিংপ্লিষ্ট এলএেপ্লি পপ্লেদশ মন েকে বাস্তব অবস্থা যািাই 

েো হে। আঞ্চপ্ললে খাদ্য প্লনেন্ত্রে, খাদ্য অপ্লধদপ্তে ও খাদ্য মন্ত্রণালকেে উর্ধ্মতন েম মেতমাগণ প্লেকেম এ লগইন েকে রযকোন রেলাে রযকোন 

এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিে গুদামেমূকহে প্লেকেল টাইম খামালওোেী মজুদ ও খাদ্যশকস্যে ট্রানকেেশন মপ্লনটপ্লেিং েেকত পাকেন। 

 

গ. উকদ্যাগটিে মকে নতুনত্ব প্লে? 

১) মপ্লনটপ্লেিং েম মেতমা অপ্লিকে/দূকে অবস্থান েকেও এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিে গুদাম প্লভপ্লিে খামাল প্লভপ্লিে মজুদ ও ট্রানকেেশন মপ্লনটে েেকত 

পাকেন। 

২) ভার্চমোল এলএেপ্লি েযাম্পাে দতপ্লে েো হে। 

৩) প্লেকেম হকত স্বেিংপ্লক্রেভাকব খামাল োি ম দতপ্লে েো যাে। 

ঘ. উকদ্যাগটি বাস্তবােন েোে েন্য নতুন েী েী হাি মওেযাে/ েেঞ্জমাপ্লদ/ অবোঠাকমা লাগকব? 

১. েপ্লম্পউটাে- ০২টি ২. েিট্ওেযাে- ০১টি ৩. ইিােকনট োকনেশন  

ঙ. উকদ্যাগটি বাস্তবােন েোে েন্য নতুন েী েী ব্যােগ্রাউন্ড ওোেম েেকত হকব? (েিটওেযাে দতপ্লে, িাটাকবে দতপ্লে, এেএমএে বাপ্লন্ডল 

ক্রে ইতযাপ্লদ) 

১. েিট্ওেযাে দতপ্লে েো। 

২. েিট্ওেযাকে এলএেপ্লিে গুদাম প্লভপ্লিে খামাল প্লভপ্লিে িাটা এপ্লি েকে েযাম্পাে ও গুদাকমে খামাকলে রল-আউট দতপ্লে েো। 

৩. এলএেপ্লিে েম মেতমা/েম মিােী ও েিংপ্লিষ্ট অন্যান্য েম মেতমাগণকে প্রপ্লশেণ প্রদান েো। 

 

 

 খ. নতুন প্রকেে ম্যাপ: 
 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

শুরু 

গুদাম েম মেতমাে প্লেকেম এ লগইন এবিং খাদ্যশস্য প্রাপ্লপ্তে তথ্য এপ্লি েকে 

গুদাম প্লভপ্লিে খামাল গঠন েো 

 

গুদাম েম মেতমা ের্তমে রিেপাি/প্লবতেকণে তথ্য এপ্লি েকে খামাল হকত 

খাদ্যশস্য রিেপাি/প্লবতেণ েো 

মপ্লনটপ্লেিং েম মেতমাে প্লেকেম এ লগইন েকে োব মেপ্লণে গুদাম প্লভপ্লিে খামাল 

প্লভপ্লিে মজুদ মপ্লনটে েো 

আখাপ্লন, খাদ্য অপ্লধদপ্তে ও মন্ত্রণালকেে উর্ধ্মতন েম মেতমা ের্তমে রযকোন 

এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিে গুদামেমূকহে প্লেকেল টাইম খামালওোেী মজুদ মপ্লনটে 

েো 

মপ্লনটপ্লেিং েম মেতমা ের্তমে এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লি পপ্লেদশ মনোকল প্লেকেকমে োকথ 

গুদাকমে বাস্তব মজুদ যািাই েো ও প্রাপ্ত িলািল এপ্লি েো 
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প্রতযাপ্লশত িলািল (TCV++): 
 েমে খেি যাতাোত 

আইপ্লিো বাস্তবােকনে আকগ ৪-৫ ঘিা ৯০০-১০০০ টাো ৩-৪ বাে 

আইপ্লিো বাস্তবােকনে পকে ১৫-২০ প্লমপ্লনট ৫০-৬০ টাো ১-২ বাে 

আইপ্লিো বাস্তবােকনে িকল রেবা গ্রপ্লহতাে প্রতযাপ্লশত 

রবপ্লনপ্লিট 

৩.৪৫-৪.৪০ ঘিা ৮৫০-৯৪০ টাো ১-২ বাে  

অন্যান্য 

(TCV কনমর্ন, র্কন্তু গুণগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য 

সুর্বধা মবনেনছ অথ িাৎ অননক উনদ্যাগ এর সুফল টির্সর্ে 

র্দনয় বুঝাননা  ানব না অথবা টির্সর্েনি পর্রবিিন ছাোও 

অন্যান্য দৃশ্যমান সুর্বধা থাকনি পানর। এসব র্কছুর র্ববরণ 

এখানন র্লখনি হনব) 

 

১. মপ্লনটপ্লেিং েম মেতমা অপ্লিকে/দূকে অবস্থান েকেও 

এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লিে গুদাম প্লভপ্লিে খামাল প্লভপ্লিে মজুদ ও 

ট্রানকেেশন মপ্লনটে েেকত পাকেন। 

২. ওোকেপ্লি ভঙ্গ েকে খাদ্যশস্য প্লবতেণ েোে ঘটনা হ্রাে পাে। 

৩. খাদ্যশস্য েিংগ্রহ ও প্লবতেণ োয মক্রকম অপ্লনেম হ্রাে পাে। 
 

 

 

ইিােনাল/অিঃস্থ েদস্য: 

উকদ্যাগটিে বাস্তবােনোেী টিম: 

টিম প্ললিাে েদস্য-১ েদস্য-২ েদস্য-৩ েদস্য-৪ 

সুবীে নাথ রিৌধুেী 

রেলা খাদ্য 

প্লনেন্ত্রে 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

রমাঃ নুে আলী 

উপকেলা খাদ্য 

প্লনেন্ত্রে, প্লবেেনগে, 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

োউোে েেীব 

উপকেলা খাদ্য 

প্লনেন্ত্রে, ব্রাহ্মণবাপ্লিো 

েদে, ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

রমাঃ আবু োউোে 

েিংেেণ ও িলািল 

েম মেতমা, ব্রাহ্মণবাপ্লিো 

েদে এলএেপ্লি। 

রমাঃ আিোে উপ্লেন 

ভােপ্রাপ্ত েম মেতমা 

িান্দুো এলএেপ্লি, 

প্লবেেনগে, ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

 

প্লেকোে ম ম্যাপ: 

খাতপ্লভপ্লিে প্রকোেনীে েম্পদ প্লববেণ (নাম ও পপ্লেমান) প্রকোেনীে অথ ম রোথা হকত পাওো যাকব/ 

অকথ মে উৎে 

েনবল ১০ েন  

 

প্লবদ্যমান েনবল খাদ্য অপ্লধদপ্তে 

োপ্লেগপ্লে যন্ত্রপাপ্লত 

(েিট্ওেযাে ও েপ্লম্পউটাে) 

েপ্লম্পউটাে ও ইিােকনট 

োকনেশন 

েিট্ওেযাে - ০১টি 

 

প্লবদ্যমান  

আকলািনা োকপে 

খাদ্য অপ্লধদপ্তে 

অন্যান্য (প্রপ্লশেণ, পপ্লেদশ মন, 

মূল্যােন, েভা, প্লপ্রপ্লিিং ইতযাপ্লদ) 

১. প্রপ্লশেণ ২. েভা ৩. 

প্রিােণা 

৪.মূল্যােন 

১০,০০০+৫,০০০+ 

১৫,০০০+১০,০০০ =  

৪০,০০০/- 

খাদ্য অপ্লধদপ্তে 

প্রকোেনীে রমাট অথ ম ৪০,০০০/- খাদ্য অপ্লধদপ্তে 

 

 

সুপ্লবধাকভাগীে ধেণ ও েিংখ্যা: 

• ধেণ: গুদাকমে খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মপ্লনটপ্লেিংকে দাপ্লেত্বপ্রাপ্ত েম মেতমাগণ (উপকেলা/রেলা/আঞ্চপ্ললে খাদ্য 

প্লনেন্ত্রে, খাদ্য অপ্লধদপ্তে ও মন্ত্রণালকেে ঊর্ধ্মতন েম মেতমাগণ) । 

• েিংখ্যা: প্রকযােয নে। 
 

ে. ঝুঁপ্লে: 

   মশষ 

মশষষ 
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ঝুঁপ্লে ঝুঁপ্লেে উৎে ঝুঁপ্লেে ধেণ 

(gravity) 

ঝুঁপ্লেে েম্ভাবনা 

(probability) 

ঝুঁপ্লেটি প্লনেেন 

েো েম্ভব প্লেনা 

প্লেভাকব প্লনেেন েো 

হকব 

উচ্চ মেম প্লনম্ন উচ্চ মেম প্লনম্ন হযাঁ না 

প্লনধ মাপ্লেত েমকেে 

মকে েিট্ওেযাে 

দতপ্লে েো 

েিট্ওেযাে 

দতপ্লেে 

প্রপ্লতষ্ঠান 

 মেম   মেম  হযাঁ  টিম প্ললিাে+েদস্য+ 

রমিে এঁে 

েহকযাপ্লগতাে 

 

খ. আপনাে উদ্ভাবনী আইপ্লিোটি এেপ্লিপ্লে (SDG) রোন রোন লেয ও সূিকেে োকথ েম্পকৃ্ত? 

এেপ্লিপ্লে রগাল-২: প্লেকো হাঙ্গাে (ক্ষুধাে অবোন, খাদ্য প্লনোপিা ও উন্নত পুপ্লষ্টমান অেমন এবিং রটেেই কৃপ্লষে প্রোে)। 

লেযমাো-২.১: ২০৩০ োকলে মকে েেল মানুষ, প্লবকশষ েকে, অেপ্লেত পপ্লেপ্লস্থপ্লতকত বেবােোেী েনকগাপ্লষ্ঠ, দপ্লেদ্র েনগণ ও প্লশশুকদে 

েন্য প্লবকশষ অগ্রাপ্লধোেেহ বেেব্যাপী প্লনোপদ, পুপ্লষ্টেে ও পয মাপ্ত খাদ্য প্রাপ্লপ্ত প্লনপ্লিত েকে ক্ষুধাে অবোন ঘটাকনা। 

সূিে-২.১.২: খাদ্য প্লনোপিাহীনতা েিংক্রাি অপ্লভজ্ঞতাে মাপোঠিে প্লভপ্লিকত েনগকণে মাকে মাোপ্লে বা তীব্র খাদ্য প্লনোপিাহীনতাে 

ব্যাপেতা।  

উদ্ভাবনকর ির্থ্ 

নাম পদবী েম মস্থল রমাবাইল 

নম্বে 

ই-রমইল আইপ্লিো পাইলটিিং এলাো 

সুবীে নাথ রিৌধুেী রেলা খাদ্য 

প্লনেন্ত্রে 

রেলা খাদ্য 

প্লনেন্ত্রকেে োয মালে, 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো 

০১৭২৩-

৭৭৯১৪৮ 

subir31st@ 

gmail.com 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো েদে এলএেপ্লি ও 

িান্দুো এলএেপ্লি, প্লবেেনগে, 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

 

রমিকেে তথ্য: 

নাম পদবী অপ্লিে  রমাবাইল ই-রমইল 

আব্দুল্লাহ আল 

মামুন 

পপ্লেিালে, প্রশােন প্লবভাগ, 

খাদ্য অপ্লধদপ্তে, ঢাো 

১৬, আব্দুল গপ্লণ 

রোি, ঢাো 

০১৭১৩-

২০২১০০ 

mamun64@yahoo.com 

মঞ্জুে আলম প্লেকেম এনাপ্ললে, খাদ্য 

অপ্লধদপ্তে, ঢাো 

১৬, আব্দুল গপ্লণ 

রোি, ঢাো 

০১৯৩৭-

৮৩৯৯৫৫ 

manzooralam74@gmail.

com 

 

২। প্লিপ্লিত রেবাে নাম: িালেকলে প্লমপ্ললিং েমতা প্লনণ মে। 

 রেবা গ্রহণোেী োো? 

খাদ্য প্লবভাকগে প্লমপ্ললিং লাইকেন্স গ্রহণোেী িালেল মাপ্ললেগণ যাো েেোকেে েিংগ্রহ োয মক্রকম অিংশগ্রহণ েকে েেোপ্লে গুদাকম িাল 

েেবোহ েকে।  

 রেবাটি বতমমাকন প্লেভাকব রদো হে? 

 খাদ্য বিভাগের সংগ্রহ কার্ যক্রগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ য। চালকগলর লাইগসগের জন্য চালকল োবলকের্ আগিদন কগরন। ত্াগদর আগিদগনর 

উপগজলা খাদ্য বনয়ন্ত্রকের্ চালকল পবরদর্ যর্ কগরন। চালকগলর অিস্থান, চালকগলর সাধারন ত্থ্য, বিদ্যযৎ সংগর্াে, িয়লাগরর ত্থ্য, 

বচেনীর ত্থ্য, চাত্াগলর ত্থ্য, স্টীবপং হাউগসর ত্থ্য, বেগলর গুদাগের ত্থ্য, রািার শর্লার ও রািার পবলর্ার আগে বকনা? প্রভৃবত্র উপর 

বভবি কগর বেগলর প্রকৃত্ পাবিক োঁটাই িেত্া বনর্ যয় করার জন্য সংগ্রহ নীবত্োলা’২০১৭ এর আগলাগক বনর্ যয় করার ব্যিস্থা আগে। শসই 

েগত্ উপগজলা খাদ্য বনয়ন্ত্রক কবেটি চালকল পবরদর্ যর্ কগর একটি প্রবত্গিদন শজলা খাদ্য বনয়ন্ত্রগকর বনকট শপ্ররর্ কগরন এিং শজলা 

খাদ্য বনয়ন্ত্রক চালকগলর লাইগসে ইস্যয কগরন। 
 

  চালকল সমূহ প্রধানত্ দ্যই ধরগর্র হাবকং ও অগটাগেটিক। হাবকং চালকল আিার রািার শর্লার যুক্ত ও রািার শর্লার বিহীন। সংগ্রহ 

বিভাে খাদ্য অবধদপ্তর, ঢাকার 01/01/2003  বি: ত্াবরগখর সপ/সংগ্রহ আেন-1/2002-2003/02 (575) নং স্মারগকর োধ্যগে 

শদগর্র হাবকং বেলসমূগহর োঁটাই িেত্া বনর্ যগয়র জন্য স্যবনবদ যষ্ট ও সাি যজনীন একটি পদ্ধবত্র উগেখ রগয়গে। শর্খাগন একটি হাবকং 
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বেগলর চারটি মূল অংর্ র্থা গুদাে, চাত্াল, স্টীবপং হাউস, বিদ্যযবত্ক েটর ও সংযুক্ত হলাগরর সিেত্া আলাদাভাগি বনর্ যগয়র সূত্রসহ 

ফরে সংযুক্ত করা হগয়গে। এর েগধ্য শর্টার সিেত্া কে ত্াগকই উক্ত বেগলর পাবিক োঁটাই িেত্া বহগসগি বনধ যারর্ করা হয়। ফগল 

হাবকং বেল সমূগহর োঁটাই িেত্া বনধ যারগর্ একটি গ্রহর্গর্াগ্য পদ্ধবত্ চালু হয়।  

  

 বকন্তু অগটগেটিক চালকগলর পাবিক োঁটাই িেত্া বনর্ যগয়র জন্য খাদ্য অবধদপ্তর সংগ্রহ বিভাগের 26/10/2010 বি: ত্াবরগখর 

সপ/সংগ্রহ-7/2009/1963(6) নং স্মারগকর োধ্যগে অগটাগেটিক চাল কল সমূগহর োঁটাই িেত্া বনধ যারগর্র জন্য ৪ (চার) সদস্য 

বিবর্ষ্ট একটি কবেটি েঠন কগর শদয়া হগয়গে। বকন্তু োঁটাই িেত্া বনধ যারগনর জন্য হাবকং বেল সমূগহর েগত্া কগর অগটাগেটিক বেল 

সমূগহর স্যবনবদ যষ্ট শকান েক িা সূত্র শনই। ফগল চালকগলর োঁটাই িেত্া বনধ যারগর্ অসােঞ্জস্যত্া িা ভুল হওয়ার অিকার্ থাগক। বকন্তু 

সকল শিগত্রই ম্যানুয়ালী চালকগলর পাবিক িেত্া বনর্ যয় করা হয় িগল কারবর্ক ভুগলর স্যগর্াে শথগক র্ায়। শস জন্য স্বয়ংবক্রয় 

চালকগলর োঁটাই িেত্া বনর্ যয় করার জন্য অনলাইন সফটওয়যার প্রগয়াজন। 

 প্লিপ্লিত রেবা প্রদান েো/ প্রাপ্লপ্তে রেকে প্লবদ্যমান েমস্যা ও েমস্যাে মূল োেণ: 

প্লবদ্যমান েমস্যা েমস্যাে মূল োেণ েমস্যাে োেকণ রেবা গ্রপ্লহতাকদে রভাগাপ্লি/ 

েমস্যাে োেকণ সৃষ্ট িলািল 

ম্যানুয়ালী চালকগলর পাবিক িেত্া 

বনর্ যয় করা হয় িগল কারবর্ক ভুগলর 

স্যগর্াে শথগক র্ায়।  

প্লিপ্লেটাল পদ্ধপ্লত না থাো। প্রকৃত িালেল মাপ্ললেগণ চালকগলর সঠিক 

োঁটাই িেত্া হগত্ িবিত্ হন। 

রোন রোন িালেলকে বািপ্লত সুপ্লবধা 

রদোে সুকযাগ থাকে। 

অননপ্লতে সুপ্লবধা লাকভে উকেশ্য প্লেছু প্লেছু িালেল েেোকে েিংগ্রহ োয মক্রকম 

িাল েেবোকহে েঠিে বোে প্রাপ্লপ্ত হকত 

বপ্লঞ্চত হে। 

অিল বা নাম েব মস্ব িালেল বাপ্লতল 

েো বা েঠিে পাপ্লেে োঁটাই েমতা 

প্লনধ মােকণ েমস্যা থাকে। 

রেলা/উপকেলা েম মেতমাগণ অিল 

িালেল বাপ্লতল েো বা েঠিে 

পাপ্লেে োঁটাই েমতা প্লনধ মােকণ 

প্লেদ্ধাি প্লনকত বাধাঁে েমূ্মখীণ হন।  

েঠিে ও প্লবপ্লনকদ মশকৃত িাল রপকত রভাগাপ্লিকত 

পিকত হে এবিং েেোকেে েিংগ্রহ োয মক্রম 

ব্যহত হওোে েম্ভাবনা থাকে। 

প্লমপ্ললিং লাইকেন্স নবােকন িালেল 

পপ্লেদশ মকন েঠিে তকথ্যে ঘাটপ্লত। 

ম্যানুোলী পপ্লেদশ মকণ িালেকলে 

হালনাগাদ েেল তথ্য রদখা েম্ভব হে 

না বা িালেলেমূহ েেবোহ েকেনা।  

িকল অিল বা নাম েব মস্ব িালেকলে 

তাপ্ললোভুক্ত থাোে যাওোে সুকযাগ সৃপ্লষ্ট 

হে।  

 

েমস্যা ও তাে োেণ েম্পকেম প্লববৃপ্লত: (Where, who, how much, what and why?) 

খাদ্য প্লবভাগ আমন ও রবাকো দুইটি রমৌসুকম েেোে িাল েিংগ্রহ েকেন। লাইকেন্স গ্রহণোেী িালেল মাপ্ললেগণ েেোকেে প্লনধ মাপ্লেত মূকল্য 

খাদ্য গুদাকম িাল েেবোহ েোে েন্য খাদ্য প্লবভাকগে োকথ র্চপ্লক্তবদ্ধ হে। প্লেন্তু রদখা যাে প্লবপ্লভন্ন েমকে প্লবপ্লভন্ন অপ্লভকযাগ-অনুকযাগ পাওো 

যাে আবাে ম্যানুয়ালী চালকগলর পাবিক িেত্া বনর্ যয় করা হয় িগল কারবর্ক ভুগলর স্যগর্াে শথগক র্ায়। আিার ম্যানুয়ালী করার কারগর্ 

রোন রোন িালেলকে বািপ্লত সুপ্লবধা রদোে সুকযাগ থাকে। অিল বা নাম েব মস্ব িালেল বাপ্লতল েো বা েঠিে পাপ্লেে োঁটাই েমতা 

প্লনধ মােকণ েমস্যা থাকে। প্লমপ্ললিং লাইকেন্স নবােকন েঠিে তকথ্যে ঘাটপ্লত থাকে। িকল প্রকৃত িালেল মাপ্ললেগণ চালকগলর সঠিক োঁটাই 

িেত্া হগত্ িবিত্ হন। প্লেছু প্লেছু িালেল েেোকে েিংগ্রহ োয মক্রকম িাল েেবোকহে েঠিে বোে প্রাপ্লপ্ত হকত বপ্লঞ্চত হে। েঠিে ও 

প্লবপ্লনকদ মশকৃত িাল রপকত রভাগাপ্লিকত পিকত হে এবিং েেোকেে েিংগ্রহ োয মক্রম ব্যহত হওোে েম্ভাবনা থাকে। িকল অিল বা নাম েব মস্ব 

িালেকলে তাপ্ললোভুক্ত থাোে যাওোে সুকযাগ সৃপ্লষ্ট হে। 

 

 

েমস্যাে ভুক্তকভাগী োো? 

সুর্বধানোগীর ধরণ পাইলটিাং এলাকা  সুর্বধানোগীর সাংখ্যা  

বছর (২০২০) বছর (২০২১) বছর (২০২২) বেে (২০২৩) 
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লাইকেন্সধােী িালেল বা 

নতুন িালেল েমূহ, 

উপকেলা/কেলা খাদ্য 

প্লনেন্ত্রে, খাদ্য প্লবভাগ স্বেিং 

আমন/২০২০-২১ রমৌসুকম 

প্লনম্নবপ্লণ মত ১৮টি 

উপকেলাে পেীোমূলে 

পপ্লেিালনা েো হে। 

রবাকো/২০২১ রমৌসুকম 

রমাট ৩৪টি উপকেলাে 

পেীোমূলে পপ্লেিালনা 

েো হকে। তাপ্ললো প্লনকম্ন 

েিংযুক্ত। 

- - - - 

 

 

আমন/২০২০-২১ রমৌসুকম প্লনম্নবপ্লণ মত ১৮টি উপকেলাে পেীোমূলে পপ্লেিালনাে অনুকমাদন প্রদান েো হে: 

প্লবভাগ রেলা ক্র.নিং উপকেলাে নাম প্লবভাগ রেলা ক্র.নিং উপকেলাে নাম 

ঢাো ঢাো ১। োভাে োেশাহী নওগাঁ ১০। নওগাঁ েদে 

গােীপুে ২। গােীপুে েদে  বগুিা ১১। বগুিা েদে 

িপ্লেদপুে ৩। িপ্লেদপুে েদে েিংপুে েিংপুে ১২। েিংপুে েদে 

মেমনপ্লেিংহ মেমনপ্লেিংহ ৪। মেমনপ্লেিংহ েদে  প্লদনােপুে ১৩। প্লদনােপুে েদে 

োমালপুে ৫। োমালপুে েদে খুলনা প্লেনাইদহ ১৪। প্লেনাইদহ েদে 

রশেপুে ৬। রশেপুে েদে  যকশাে ১৫। যকশাে েদে 

িট্টগ্রাম ব্রাহ্মণবাপ্লিো ৭। ব্রাহ্মণবাপ্লিো েদে প্লেকলট হপ্লবগঞ্জ ১৬। হপ্লবগঞ্জ েদে 

কুপ্লমল্লা ৮। কুপ্লমল্লা েদে দপ্লেণ  রমৌলভীবাোে ১৭। রমৌলভীবাোে েদে 

বপ্লেশাল বপ্লেশাল ৯। বপ্লেশাল েদে বপ্লেশাল রভালা ১৮। রভালা েদে 

 

 

 

 

রবাকো’২০২১ রমৌসুকম পুকব মে ১৮টিেহ প্লনম্নবপ্লণ মত ১৬টি উপকেলাে পেীোমূলে পপ্লেিালনাে অনুকমাদন প্রদান েো হে: 

প্লবভাগ রেলা ক্র.নিং উপকেলাে নাম প্লবভাগ রেলা ক্র.নিং উপকেলাে নাম 

ঢাো টািংগাইল ১। টািংগাইল েদে োেশাহী িাঁপাইনবাবগঞ্জ ৯। িাঁপাইনবাবগঞ্জ েদে 

 প্লেকশােগঞ্জ ২। প্লেকশােগঞ্জ েদে  বগুিা ১০। শাোহানপুে 

মেমনপ্লেিংহ মেমনপ্লেিংহ ৩। রগৌেীপুে েিংপুে গাইবান্ধা ১১। গাইবান্ধা েদে 

 রনেকোনা ৪। রনেকোনা েদে  ঠাকুেগাঁও ১২। ঠাকুেগাঁও েদে 

িট্টগ্রাম ব্রাহ্মণবাপ্লিো ৫। েেবা খুলনা োতেীো ১৩। োতেীো েদে  

 কুপ্লমল্লা ৬। বুপ্লিিিং  কুপ্লষ্টো ১৪। কুপ্লষ্টো েদে 

বপ্লেশাল োলোঠী ৭। নলপ্লেটি প্লেকলট প্লেকলট ১৫। প্লেকলট েদে 

 পটুোখালী ৮। পটুোখালী েদে  সুনামগঞ্জ ১৬। সুনামগঞ্জ েদে 

 

খাদ্য মন্ত্রণালকেে অনুকমাদন আকদশ: 
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বাস্তবােনোেী েম মেতমাে তথ্য: 

নাম পদবী অপ্লিে  রমাবাইল ই-রমইল 

মঞ্জুে আলম প্লেকেম এনাপ্ললে, খাদ্য 

অপ্লধদপ্তে, ঢাো 

১৬, আব্দুল গপ্লণ 

রোি, ঢাো 

০১৯৩৭-

৮৩৯৯৫৫ 

manzooralam74@gmail.

com 

 

রমিকেে তথ্য: 

নাম পদবী অপ্লিে  রমাবাইল ই-রমইল 

আব্দুল্লাহ আল 

মামুন 

পপ্লেিালে, প্রশােন প্লবভাগ, 

খাদ্য অপ্লধদপ্তে, ঢাো 

১৬, আব্দুল গপ্লণ 

রোি, ঢাো 

০১৭১৩-

২০২১০০ 

mamun64@yahoo.com 

 

৩। র্চর্িি মসবার নাম: জামানি পদ্ধর্ির আধুর্নকায়ন 

মসবা গ্রহণকারী কারা?: বাাংলানদশ সরকার/র্মলার/র্ডলার/ ঠিকাদার 

মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয় (র্বদ্যমান পদ্ধর্ি): 

১. র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি র্মলারগণ সাংর্েষ্ট মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক দপ্তনর মপ-অড িার/ব্যাাংক ড্রাফট এর মাধ্যনম জামানি প্রদান কনরন।   া, সাংগ্রহ 

কা িক্রম মশনষ মফরি প্রদান করা হয়।  

২.ধান ছাঁটাইনয়র  র্বপরীনি জামানি ১১০% ; চানলর মক্ষনত্র ২%; ৩০ মকর্জ বস্তা প্রর্িটির মক্ষনত্র ৬০ টাকা এবাং ৫০ মকর্জ বস্তা প্রর্িটি 

বাবদ ৮০ টাকা হানর  জামানি মনয়া হয়। 

৩. প্লিলাে ও ঠিোদাে এে প্লনেট হকত প্লনকোগ আকদশ/োয মাকদশ রদোে পূকব ম মপ-অড িার/ব্যাাংক ড্রাফট োমানত রনো হে এবিং োে রশকষ 

রিেত প্রদান েো হে। প্লিলাে এে োমানত অপ্লনপ্লদ মে োল ধকে নপ্লথোত হকে পকি থাকে। 

৪.  োমানকতে অকথ মে েমে মূল্য (Time Value) প্লবপ্লভন্ন ব্যািংে রভাগ েকে এবিং দাে-দাপ্লেত্ব খাদ্য প্লবভাগ বহন েকে। 

 

খ.র্চর্িি মসবাটি প্রার্প্তর মক্ষনত্র র্বদ্যমান সমস্যা, সমস্যার মূল কারণ ও মোগার্িঃ  

র্চর্িি মসবার মূল কারণ সমস্যার র্পছনন মূল কারণ 

সমূহ 

মসবাগ্রহীিা/প্রদানকারীর মোগার্ি (TCV++) 

১) ব্যবিাপনার সকল ধাপ ম্যানুয়ার্ল 

সম্পার্দি হওয়ায় দীে ি সময় এবাং 

১। নর্থনি ব্যাাংক ড্রাফট/ মপ-

অড িার সাংরক্ষন। 

 ১) র্মলারনক জামানি বাবদ ০৪ (চার ) বার  

র্ের্জট করনি হয়: ০২(দুই) বার মজলা খাদ্য 



Page 17 of 84 
 

কম িেন্টার অপচয়।  

২) র্মলার মারা মগনল জামানি অবমুক্ত 

করনি মকউ আনবদন না করনল দীে ির্দন 

নর্থজাি হনয় জামানি পনে থানক। 

এনি মপাকাক্রমণ ও হার্রনয়  াওয়ার েয় 

থানক। 

৩) মলাকবনলর অোনব জামানি  াচাই 

সঠিকোনব না হনল জার্লয়ার্ি হওয়ার 

আশাংকা থানক। 

৪) একজননর ব্যাাংক ড্রাফট/মপ-অড িার 

অন্য ব্যর্ক্তর উনত্তালন করার নর্জর 

রনয়নছ। 

২। প্রচর্লি ব্যাাংক ড্রাফট/ মপ-

অড িানরর ব্যবহার। 

র্নয়ন্ত্রক দপ্তর এবাং ০২(দুই) বার ব্যাাংনক। 

২) ব্যাাংক ড্রাফট/ মপ-অড িানর অর্ির্রক্ত র্ফ 

প্রনয়াজন হনচ্ছ। 

৩) জামানি নর্থনি সাংরক্ষনণর ফনল নর্থ 

হার্রনয় মগনল সাংর্েষ্ট মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক 

অর্ফসনক দায়-দার্য়ত্ব বহন করনি হয়। 

র্মলারগণ ও হয়রার্নর স্বীকার হয়। 

৪) ড্রাফট/ মপ-অড িার করার জন্য দীে ি সময় 

ব্যাাংনক অনপক্ষা করনি হয়। 

৫) মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর দপ্তনর জামানি 

রর্ক্ষি হনলও মূল অথ ি সাংর্েে ব্যাাংনক থানক। 

ফনল, উক্ত র্বপুল পর্রমান অনথ ির ( প্রায় ২ 

হাজার মকাটি টাকা) লেযাাংশ র্বর্েন্ন ব্যাাংক 

মোগ কনর। 

৩। ম্যানুয়াল ব্যাাংক ড্রাফট/ 

মপ-অড িার   াচাই পদ্ধর্ি 

৪। ভূয়া স্বাক্ষনরর মাধ্যনম 

জামানি িছরুনপর সুন াগ। 

৫। ভূয়া জামানি প্রদাননর 

সুন াগ। 

৬। চালকনল ৩য় পক্ষ কর্তিক 

জামানি জমা ও উনত্তালননর 

সুন াগ। 

 

সমস্যা, সমস্যার কারণ ও এর প্রোব/নোগার্ি সম্পনকি র্ববৃর্ত্তঃ 

”অেযিরীণ সাংগ্রহ নীর্িমালা ,২০১৭” এর অনুনচ্ছদ ১০( খ) অনু ায়ী চাল সাংগ্রহ মূনল্যর ২% জামানি এবাং ন্যযনিম ১ র্কর্স্ত 

পর্রমাণ চাল বস্তাবর্ের জন্য (প্রর্ি বস্তায় ৩০/৫০ মকর্জ হানর ) প্রনয়াজনীয় সাংখ্যক খার্ল বস্তায় সরকার্র মূনল্যর ১০০% 

জামানি বাবদ”আলাদা দুটি মপ-অড িার /ব্যাাংক ড্রাফনটর কথা উনল্লখ রনয়নছ ।অনুনচ্ছদ ২১ (ক) অনু ায়ী ধাননর সাংগ্রহ মূনল্যর 

১১০% িফর্সর্ল ব্যাাংনকর ড্রাফট/মপ-অড িার আকানর জামানি গ্রহণ করার কথা বলা আনছ । খাদ্য অর্ধদপ্তর গি দুই মমৌসুনম 

র্সদ্ধ চাল ক্রয় কনরনছ ১৩.৫ লাখ মমঃটন, আিপ ২ লাখ মমঃটন এবাং ধান ১০ লাখ মমঃটন।  ার, চানলর মুনল্যর ২% হানর 

জামানি বাবদ ১১১.২ মকাটি, বস্তার জামানি বাবদ ৩০২ মকাটি এবাং ধান ছাটাঁই জামানি বাবদ ২৮৬০ মকাটি টাকা। মমাট 

৩৪০৪.২ মকাটি। নীর্িমালায় র্কর্স্তনি চাল সরবরানহর সুন াগ থাকায় বস্তার জামানি ৫০% হানর এবাং ধান ছাটাঁই এর মক্ষনত্র 

৩০% হানর র্হসাব করনল মমাট অাংক হনব ১১১২.২ মকাটি টাকা।  া, র্বর্েন্ন ব্যাাংক  বছনর গনে ছয় মাস মোগ কনর থানক 

এবাং খাদ্য র্বোগ এর দায়োর বহন কনর। এছাোও খাদ্যবান্ধব এবাং ওএমএস র্ডলার, পর্রবহন ঠিকাদার , শ্রম ও হস্তাপ িন 

ঠিকাদার, পুর্ে চানলর র্মশ্রণ র্মলার, র্নম িান ঠিকাদার এর আরও প্রায় ৯০০ মকাটি টাকা বছনরর পর বছর ফাইল বেী হনয় 

পনে থানক।  সারা মদনশ প্রায় ২০০০ মকাটি টাকার জামানি খাদ্য র্বোগ মফনল রানখ। গি দুই মমৌসুনম শুধুমাত্র মজলা খাদ্য 

র্নয়ন্ত্রক, মশরপুর কা িালনয় ২২ মকাটি ৩১ লাখ টাকা জামানি জমা র্ছনলা। 

 

সমস্যারভুক্তনোগী/সুর্বধানোগীকারা?  

সুর্বধানোগীরধরণ পাইলটিাংএলাকা সুর্বধানোগীরসাংখ্যা 

বছর (২০২০) 

খাদ্য র্বোগ ও র্মলারগণ মশরপুর মজলা ৫০০ 

 

সমস্যা সমাধানন প্রদত্ত আইর্ডয়াটির র্শনরানাম: র্ডর্জটাল জামানি ব্যবিাপনা।  

 

সমাধান প্রর্ক্রয়াঃ 

ক) মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর নানম  একটি ব্যাাংনক এসটির্ড  ( Short Term Deposit) একাউন্ট মখালা। 

খ) র্মলারগণ উক্ত একাউনন্ট জামাননির অথ ি জমা র্দনয়, জমা রর্শদ মজখার্ন দপ্তনর  জমা র্দনব। 

গ) ব্যাাংনক অথ ি জমা হনল মজখার্নর অর্ফর্সয়াল নাম্বানর এসএমএস আসনব এবাং ব্যাাংক র্দন মশনষ উক্ত একাউনন্টর র্ববরনী মজখার্ননক ই-

মমইল করনব। অথবা অনলাইনন লগইন কনর ব্যাাংনক অথ ি জমা হনয়নছ র্কনা িা জানা  ানব। 

ে) মজখার্ন দপ্তর এবাং ব্যাাংক, উেয় র্মলারর্ের্ত্তক জমা ও খার্রজ  মরর্জোর পর্রপালন করনব। 

ঙ) জামানি অবমুর্ক্তর জন্য র্মলার মজখার্ন বরাবর আনবদন করনল, মজখার্ন হনি  াচাইআনি  জামানি অবমুর্ক্তর  পত্র ব্যাাংনক ইসূয করা 

হনব। 

চ) ব্যাাংক পত্র প্রার্প্তর পর ১ কা ির্দবনসর মনধ্য  র্মলানরর  ব্যাাংক একাউনন্ট  অথ ি পর্রনশাধ করনব। 

ছ) বছর মশনষ উক্ত একাউনন্ট প্রাপ্ত লেযাাংশ সরকারী খানি  নন-ট্যাক্স মরর্ের্নউ র্হসানব জমা করা হনব।  

 

মেক মহাল্ডারনদর সর্হি আনলাচনাঃ  

এ র্বষনয় মশরপুর মজলার র্মল মার্লক সর্মর্ির সাধারন সম্পাদক সহ মবশ কনয়কজন র্মলানরর সর্হি আনলাচনা করা হনয়নছ এবাং িারা 

সকনলই এই পদ্ধর্িনক স্বাগি জার্ননয়নছন। এ পদ্ধর্ির র্বস্তার্রি র্ননয় অগ্রনী ব্যাাংনকর দুজন উর্ধ্িিন কম িকিিার সর্হি আনলাচনা করা 
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হনয়নছ। িারাও এ র্বষনয় আগ্রহ ব্যাক্ত কনরনছন এবাং িানদর ব্যাাংক প্রনয়াজনীয় সকল শিি পূরণ কনর মসবা প্রদান করনি পারনবন বনল 

অর্েমি ব্যাক্ত কনরনছন।  

 

অনথ ির র্নরাপত্তা ও র্বস্তার্রি পদ্ধর্িঃ 

১) মজখার্নর একাউনন্টর র্বপরীনি মচক বই এবাং মডর্বট কাড ি ইসূয হনব না। 

২) মজখার্ন একটি আইর্ড ও পাসওয়াড ি পানব,  া র্দনয় তদর্নক মলননদন এর র্হসাব শুধুমাত্র মদখা  ানব। 

৩) সাংর্েে র্মলার অথ ি  জমা করার জন্য ৩ কর্প ফরম ব্যবহার করনব।  ার প্রথম কর্প ব্যাাংক, ২য় কর্প মজখার্ন এবাং ৩য় কর্প র্মলানরর। 

ফরনমর নাম হনব “জামানি জমা ফরম”। এই ফরনমর ফরনমট সাংর্েে ব্যাাংনকর সকল শাখা, মজখার্ন, উখার্ন কা িালয় এবাং অনলাইনন 

আপনলাড করা থাকনব। 

৪) ব্যাাংক কর্তিক ছাপাননা জমা ফরনম র্মলানরর নাম, প্রর্িস্ঠাননর নাম, ধরন, র্বোজননর ক্রর্মক নাং, মমৌসুম, পনের ধরন, মমাবাইল নাং 

টাকার পর্রমান এবাং ম  একাউনন্ট অথ ি মফরি মপনি ইচ্ছুক িার র্বস্তার্রি ইিযার্দ উনল্লখ থাকনব। 

৫) ব্যাাংক টাকা জমা মনয়ার সময় উক্ত ফরনমর সকল ির্থ্ অনলাইনন সাংরক্ষন করনব। 

৬) র্মলানরর জামানি অবমুর্ক্তর আনবদন মজখার্ন প্রাপ্ত হবার পর িা দপ্তনর রর্ক্ষি মরর্জোনরর সর্হি র্মর্লনয় র্মলানরর প্রার্প্তস্বীকার 

স্বাক্ষর গ্রহণ করার পত্র ব্যাাংক বরাবর র্বস্তার্রি ির্থ্ সহকানর িার র্নধ িার্রি একাউনন্ট অথ ি মফরি প্রদাননর জন্য পত্র মপ্ররণ করনব। 

৭) ব্যাাংক পনত্র প্রদত্ত িনর্থ্র সর্হি িার অনলাইনন রর্ক্ষি ডাটানবনজ উক্ত র্মলানরর অথ ি জমার  ির্থ্ র্মর্লনয় মদখনব। 

৮) মজখার্নর প্রদত্ত ির্থ্ এবাং ব্যাাংনক রর্ক্ষি ির্থ্ র্মনল মগনল ব্যাাংক আরটির্জএস (র্রনয়ল টাইম মগ্রাস মসনটলনমন্ট)/ইএফটি/ফান্ড ট্রান্সফার 

পদ্ধর্িনি এক কা ির্দবনসর মনধ্য অথ ি মপ্ররণ র্নর্চচি করনব। 

৯) ব্যাাংক র্মর্লকরণ না কনর অথ ি মপ্ররণ করনল, িার ফনল অন্যত্র অথ ি মপ্রর্রি হনল বা িছরুপ হনল দায় দার্য়ত্ব ব্যাাংক বহন করনব। 

১০) অথ ি মপ্ররণ হনল মজখার্ন িৎক্ষণাৎ একটি এসএমএস পানবন এবাং র্মলানরর ব্যাাংনক এসএমএস মনাটির্ফনকশন র্সনেম থাকনল র্ির্নও 

অবগি হনবন। 

 

 

 

ব্যাাংক র্নব িাচননর জন্য ম  সকল শিিাবলী প্রনয়াজনীয়ঃ 

১) রাষ্ট্রায়ত্ত/ িফসীর্ল ব্যাাংক হনি হনব। 

২) সকল শাখা অনলাইন হনি হনব। 

৩) RTGS, EFT, অনলাইন একাউন্ট ইিযার্দ আধুর্নক ব্যাাংর্কাং সুর্বধা থাকনি হনব। 

৪) এসএমএস মনাটির্ফনকশন সুর্বধা থাকনি হনব।  

 

গ. উনদ্যাগটির মনধ্য নতুনত্ব কী ( া র্বদ্যমান আইন/সাকুিলার/নীর্িমালায় বলা হয়র্ন?) 

১) মট্রজারী রুলস এর ৫ম অধ্যানয়র এর ৮ নাং প্যারায় বলা হনয়নছ “সরকার্র কম িচারী কর্তিক দাপ্তর্রক ক্ষমিাবনল গৃর্হি অথ ি  া রাজস্ব  আয় 

নয়, অনুরুপ অথ ি সরকার্র র্হসানব জমা করার প্রনয়াজন মনই।” ম নহতু, জামানি চুর্ক্ত মমািানবক কা ি সম্পাদননর পনর মফরি প্রদান করনি 

হয় , িাই এই অথ ি সরকার্র র্হসানব জমা রাখার সুন াগ মনই। 
 

২। মজনানরল র্ফনানর্সয়াল রুলস এর র্িিীয় অধ্যায় এর ৬ নাং প্যারায় বলা হনয়নছ -“ সরকার্র কম িচারী কর্তিক দাপ্তর্রক ক্ষমিাবনল গৃর্হি 

অথ ি  ার মার্লক সরকার নয়, মসনক্ষনত্র মসানালী ব্যাাংনক বা মপাে অর্ফস মসর্োংস ব্যাাংনক র্হসাব খুনল  উক্ত অথ ি জমা রাখনবন। অন্য মকান 

ব্যাাংনক র্হসাব খুলনি সরকানরর পূব িানুনমাদন প্রনয়াজন হনব।” এনক্ষনত্র িানীয় অগ্রনী ব্যাাংনক র্হসাব খুনল পাইলটিাং এর জন্য  খাদ্য 

মন্ত্রণালনয়র অনুনমাদন মনয়া হনয়নছ। ম নহতু, জামানি এর মার্লক সরকার নয়, িাই এ বাবদ প্রাপ্ত সকল অথ ি ব্যাাংক র্হসানবই রাখনি হনব। 

সুর্নর্দ িে র্বর্ধমালা না থাকায় এ ধারার প্রনয়াগ হনচ্ছ না। 

 

৩। মজনানরল র্ফনানর্সয়াল রুলস এর র্িিীয় অধ্যায় এর ৬ নাং প্যারায় আরও বলা হনয়নছ- “ অনুরূপ অথ ি (জামানি) গ্রহণকারী সরকার্র 

কম িকিিা অথ ি সাংর্েে িহর্বল (ব্যাাংক র্হসাব) পর্রচালনার র্বর্ধ, প্রর্বর্ধ ও আনদশাবলী মমনন অথ ি ব্যানয়র (মফরি প্রদান)  জন্য অবশ্যই 

র্নরীক্ষা ব্যবিা গ্রহণ করনবন।“ খাদ্য র্বোনগর এধরননর িহর্বল পর্রচালনার জন্য মকান র্বর্ধ. প্রর্বর্ধ বা আনদশ মনই। িাই, একটি খসো 

র্বর্ধমালা প্রণয়ন করা হনয়নছ। 

 

০৪। মট্রজারী রুলস এর ৫ম অধ্যানয়র ৭ নাং প্যারা ও মজনানরল র্ফনানর্সয়াল রুলস এর র্িিীয় অধ্যায় এর ৫ নাং প্যারায় বলা হনয়নছ 

“সরকার্র রাজস্ব প্রার্প্ত অনাবশ্যক র্বলম্ব না কনর সরকার্র র্হসাবভুক্ত করনি হনব”। িাই উক্ত র্হসাব হনি প্রাপ্ত লেযাাংশ নন-ট্যাক্স মরর্ের্নউ 

খানি সরকার্র র্হসানব  মট্রজারী চালাননর মাধ্যনম খাদ্য র্বোনগর পনক্ষ সাংর্েে ব্যাাংক জমা প্রদান কনরনছ। 
 

 

ে. উনদ্যাগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী লাগনব? 
 

ক) প্রস্তাবনার আনলানক জামানি ব্যবিাপনা নীর্িমালা প্রণয়ণ। খসো জামানি ব্যবিাপনা নীর্িমালা প্রণয়ণ করা হনয়নছ। উক্ত নীর্িমালার 

অনুনমাদন প্রনয়াজন। 
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ঙ. উনদ্যাগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাক গ্রাউন্ড ওয়াকি করনি হনব? 

ক) সাংর্েষ্ট আইন, র্বর্ধ ও নীর্িমালার প িানলাচনা করা হনয়নছ। মেক মহাল্ডারনদর মিামি গ্রহণ করা হনয়নছ। 

 

প্রিযার্শি ফলাফল (TCV++): 

 সময় খরচ  ািায়াি 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর আনগ ১-২ র্দন ১০০-১০০০ ৪ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পনর                 ১র্দন ০ টাকা ২ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর ফনল 

মসবাগ্রহীিার প্রিযার্শি মবর্নর্ফট  
       ১র্দন সাশ্রয় ১০০-১০০০ টাকা সাশ্রয় ২ বার  ািায়াি কমনব 

অন্যান্য 

(TCV কনমর্ন, র্কন্তু গুণগিমান 

বৃর্দ্ধর্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ) 

দপ্তনরর কম িেন্টা সাশ্রয়, অনথ ির র্নরাপত্তার র্নিয়িা, সরকানরর প্রায় ১০০ মকাটি টাকা আয় 

বৃর্দ্ধ। মসবাগ্রর্হিার েনর বনস জামানি প্রার্প্ত ও র্নজ র্নজ উপনজলার ব্যাাংনক জামাননির 

অথ ি জমা প্রদাননর সুর্বধা প্রার্প্ত, ইিযার্দ। 

মশরপুর হনি মাত্র ৪ মানস ৮৩ হাজার টাকা সরকার্র খানি লেযাাংশ জমা করা হনয়নছ। 

 

 

র্রনসাস িম্যাপ: 

খাি র্ের্ত্তক প্রনয়াজনীয় সম্পদ র্ববরণ (নাম ও পর্রমান) প্রনয়াজনীয় অথ ি 

(টাকা) 

মকাথা হনি পাওয়া 

 ানব/ অনথ ির 

উৎস? 

জনবল দপ্তনরর বিিমান জনবল প্রনয়াজন মনই প্রন াজয নয় 

কার্রগর্র  ন্ত্রপার্ি (সফট ওয়যার/কর্ম্পউটার) দপ্তনরর বিিমান কর্ম্পউটার প্রন াজয নয় প্রন াজয নয় 

বস্তুগি (মেশনারী/বাল্কএস.এম.এসইিযার্দ) প্রন াজয নয় প্রন াজয নয় প্রন াজয নয় 

অন্যান্য 

(প্রর্শক্ষণ, পর্রদশ িন, মূল্যায়ন, সো, র্প্রর্ন্টাং ইিযার্দ) 

প্রর্শক্ষণ,  পর্রদশ িন ও 

সো,র্প্রর্ন্টাং 

৫০০০/- স্হানীয় ব্যয় 

প্রনয়াজনীয় মমাট অথ ি : শূন্য 

 

কম িপর্রকল্পনাঃ জুন ২০২০ প্রাথর্মক প্রস্তুর্ি, জুলাই- মসনেম্বর ২০২০, র্হসাব মখালা ও জামানি জমা করা, র্ডনসম্বর ২০২০ লেযাাংশ প্রার্প্ত, 

জানুয়ার্র ২০২১ প্রাথর্মক প্রর্িনবদন প্রদান, মফব্রুয়ার্র -মম ২০২১ ২য় প িায় পাইলটিাং, জুন ২০২১ মরর্প্লনকশন। 

 

বাস্তবায়নকারী টিম (উনদ্যাগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য বাস্তবায়ন এলাকার প্রর্িটি অর্ফনস ম  টিম গঠন করা প্রনয়াজন) : 

 

টিমর্লডার মকা-টিমর্লডার সদস্য-১ সদস্য-২ 

নাম: মমাঃ ফরহাদ খেকার 

পদবী: মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক (োরপ্রাপ্ত) 

কম িিল: মশরপুর। 

মমাবাইল: ০১৭১৭৫৮৫১৭৫ 

ইনমইল: farhadh.35@gmail.com 

নাম: মমাঃ মাহবুবুর রহমান 

পদবী:  খাদ্য পর্রদশ িক 

কম িিল: মজখার্ন, মশরপুর 

মমাবাইল: ০১৯১৪২০৭৯৯১ 

নাম: হার্ফজুর রহমান 

পদবী: উচ্চমান সহকারী 

কম িিল: মজখার্ন, মশরপুর 

মমাবাইল: ০১৯২০৬৭৫৬৮০ 

নাম: রর্কবুল হাসান 

পদবী: অর্ডটর 

কম িিল: মজখার্ন, মশরপুর 

মমাবাইল: ০১৭৯৫৮৩৮৩১৩ 

 

সুর্বধানোগীর ধরণ ও সাংখ্যা: 

• ধরণ: র্মলার ও খাদ্য অর্ধদপ্তর। 

• সাংখ্যা: আনুমার্নক ৫০০ জন। 

 

ঝৌঁর্ক: 

ঝৌঁর্ক ঝৌঁর্কর উৎস ঝৌঁর্কর ধরণ 

(gravity) 

ঝৌঁর্কর সম্ভাবনা 

(probability) 

ঝৌঁর্কটি র্নরসন 

করা সম্ভব র্কনা 

র্কোনব 

র্নরসন করা 

হনব উচ্চ মধ্যম র্নে উচ্চ মধ্যম র্নে হযাঁ না 
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র্নধ িার্রি সমনয়র 

মনধ্য সকল কাজ 

সম্পন্ন করা। 

র্মলারনদর ির্থ্ 

প্রার্প্ত। 

  র্নে   র্নে হযাঁ  টিম 

র্লডার+সদস্য

+ইননানেশন 

টিম।  

Details of the Owner: 

নাম পদবী কম িিল মমাবাইল নম্বর ই-মমইল আইর্ডয়া 

পাইলটিাং এলাকা 

নাম: মমাঃ ফরহাদ 

খেকার 

মজলা খাদ্য 

র্নয়ন্ত্রক 

মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর 

কা িালয়, মশরপুর। 

০১৭১৭৫৮৫১৭৫ farhadh.35@gmail.com মশরপুর মজলা। 

 

 

মমন্টনরর ির্থ্: 

নাম পদবী অর্ফস  মমাবাইল ই-মমইল 

জনাব আব্দুল্লাহ 

আল মামুন 

পর্রচালক, প্রশাসন র্বোগ, 

খাদ্য অর্ধদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গর্ণ 

মরাড, ঢাকা 

০১৭১৩-২০২১০০ mamun64@yahoo.com 

জনাব মঞ্জুর আলম র্সনেম এনার্লে, কর্ম্পউটার 

মনটওয়াকি ইউর্নট, খাদ্য 

অর্ধদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গর্ণ 

মরাড, ঢাকা 

০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫ manzooralam74@gmai

l.com 

 

 

৪। উদ্ভাবননর নামঃ মফস র্রকগর্নশন অযানপর মাধ্যনম ওএমএস ব্যবিাপনা। 

 

এই সফটওয়যার এর সুর্বধা সমূহ 

১। একই মোক্তার একই র্দনন একার্ধকবার ক্রয় রর্হিকরণ। 

২। মাথার্পছু সাপ্তার্হক বা মার্সক সনবাচ্চি ক্রনয়র সীমা র্নধ িারণ। 

৩। শিোগ স্বচ্ছ র্বক্রনয়র ফনল কাংর্ক্রট র্ডর্জটাল মাোরনরাল। 

৪।সকল মজুদ ও র্বিরননর অনটানমটিক প্রর্িনবদন প্রণয়ণ। 

৫। র্ডলানরর ২বার র্ের্জট কনম আসনব।  

৬। র্ডলার মরটিাং পদ্ধর্ির ফনল িানদর অর্নয়ম ও অব্যবিাপনা হ্রাস। 

৭। অর্ির্রক্ত র্ডলারনদর জন্য স্মাট ি মরানটশন পদ্ধর্ি। 

৮। মদনশর সকল র্বক্রয় মকনন্দ্রর র্জর্পএস মলানকশনসহ র্নখু ৌঁি অবিাননর 

ম্যার্পাং এর ফনল পাশাপার্শ অবর্িি র্ডলারনদর র্চর্িিকরন ও সহনজই 

মকন্দ্র খুনেঁ পাওয়া। 

৯। র্বক্রনয়র সময় ও িাননর র্নয়ন্ত্রণ। 

১০। মদনশর সকল র্ডলার, মোক্তা, ময়দার্মল ও িদারর্ক কম িকিিার 

র্ডর্জটাল ডাটানবজ। 

১১। মোক্তানদর সুর্বশাল ডাটানবজ এনালাইর্সস এর মাধ্যনম মদনশর র্বর্েন্ন 

িাননর চার্হদার পর্রমান ও দর্রদ্রিার হার র্নরুপন। 

১২। মলখা বা টাইর্পাংএর মকান কাজ না থাকায় স্বল্প সমনয় র্বক্রয়। 

১৩। মফস র্রকগর্নশননর মাধ্যনম মাোরনরাল তিরী হওয়ার ফনল স্পশি না 

থাকায়  মকার্েড-১৯ সাংক্রমননর ঝর্িঁ মনই। 

১৪।শুধুমাত্র এন্ড্রনয়ড অযানপর মাধ্যনম কাজ করার ফনল সহনজই উপনজলা 

প িানয় সম্প্রসারণন াগ্য। 

১৫। র্ডলারনদর র্বক্রনয়র বার সুর্নর্দ িে করন, ফনল মোক্তানদর মোগার্ি হ্রাস। 
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১৬। ওএমএস নীর্িমালার সানথ মার্ননয় র্ননি সক্ষম। 

 

 

 

 

 

কম িপর্রকল্পনাঃ  মম ২০২১ প্রাথর্মক মটর্োং, জুন ২০২১ ১০টি মকনন্দ্র পাইলটিাং, জুলাই ২য় প িায় পাইলটিাং, আগে ২০২১ মরর্প্লনকশন। 

আইর্ডয়া প্রদানকারী নামঃ  

মমাঃ ফরহাদ খেকার , মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক (োরপ্রাপ্ত), মশরপুর। 

মমন্টরঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, পর্রচালক প্রশাসন ও র্চফ ইননানেশন অর্ফসার, খাদ্য অর্ধদপ্তর। 

ও মমন্টর-২ জনাব, মঞ্জুর আলম, র্সনেম এনার্লে, খাদ্য অর্ধদটপ্তর। 

বাস্তবায়নকারীঃ খাদ্য অর্ধদপ্তর। কার্রগর্র সহন ার্গঃ এর্রনা মফান র্বর্ড র্লঃ 

 

 

 

 

৫। উদ্ভাবনী উনদ্যাগ: মমগাশপসমূনহ িাপমাত্রা ডাটালগার িাপন (TDL) 

উনদ্যানগর র্শনরানাম: 

ঢাকা শহনরর মমগাশপসমূনহ িাপমাত্রা ডাটালগার িাপন (TDL) 

মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয়: 
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ঢাকা শহনরর মমগাশপসমুহ র্চর্িিকনর র্বএফএসএ-এর কম িকিিানক পর্রদশ িন এর দার্য়ত্ব প্রদান করা হয়। সনরজর্মন মোর রুনমর িাপমাত্রা 

মর্নটর্রাং অর্ফসার কর্তিক পর্রদশ িন ও র্রনপাট ি প্রদান। র্নর্দ িষ্ট সময় পর পর ফলাফল মূল্যায়ন ও প িনবক্ষন। সমস্যা পর্রলর্ক্ষি হনল 

প্রনয়াজনীয় পরামশ ি প্রদান। 

র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সমস্যাসমূহ: 

র্রনয়ল টাইম িাপমাত্রা পর্রবীক্ষণ সম্ভব হয়না। সঠিকোনব মূল্যায়ণ করণ সম্ভব হয়না। স্বল্প জনবল র্দনয় এি মবর্শ মমগাশনপর সঠিক ডাটা 

জানা সম্ভব হয় না। মমগাশনপর কম িচারীরা সঠিকোনব দার্য়ত্বপালন কনর না।  

সমস্যা সমাধানন আইর্ডয়ার র্ববরণঃ 

মমগাশনপর মোররুনম ডাটালগার িাপন করা হনল প্রর্ি ৫ র্মর্নট অির িার িাপমাত্রা কর্ম্পউটানর জমা হনব। প্রর্িমানস িাপমাত্রার 

র্ডর্জটাল র্রনপাট ি কর্তিপক্ষ সাংরক্ষণ করনব। সমস্যা পর্রলর্ক্ষি হনল প্রনয়াজনীয় পরামশ ি প্রদান। 

 

নতুন প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাইলটিাং এলাকা ও সময়: 

স্বপ্ন সুপার শনপর গুলশান-১ আউটনলনট জানুয়ার্র ২০২১ মথনক ডাটালগার িাপন করা হনয়নছ। 

 

ফলাফল (TCV++):  

 সময় খরচ  ািায়াি 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর আনগ  ৩০ র্দন - ৫ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পনর ১ র্দন - ১ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর ফনল মসবা গ্রর্হিার প্রিযার্শি মবর্নর্ফট ২৯ র্দন - ৪ বার 

TDL setting at Super 

shop 

Surveillance by 

Digitals 

E+M Digitals 

Monitoring in Real time 

App + 

Device  

Follow up Action: Manually  

Evaluation properly 
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অন্যান্য সুর্বধা 

(TCV কনমর্ন, র্কন্তু গুণগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ 

অথ িাৎ অননক উনদ্যাগ এর সুফল টির্সর্ে র্দনয় বুঝাননা  ানব না অথবা 

টির্সর্েনি পর্রবিিন ছাোও অন্যান্য দৃশ্যমান সুর্বধা থাকনি পানর। 

এসব র্কছুর র্ববরণ এখানন র্লখনি হনব) 

 

র্ডর্জটালেনব র্নভু িল ডাটা পাওয়া  ায়। 

 

 

 

উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: 

 

Details of the Owner: 

নাম পদবী কম িিল মমাবাইল নম্বর ই-মমইল 

আব্দুন নানসর খান সর্চব ও ইননানেশন টিম প্রধান র্বএফএসএ 

 

০১৭১৭৮৩৫২৬৭ secretary@bfas.gov.bd 
 

 

 

 

 

 

র্চত্র উনদ্যাগ বাস্তবায়ননর প্রর্িনবদনঃ 

স্বপ্ন সুপার শপ, গুলশান-১, ঢাকা এবং মীনা বাজার, ধানমন্ডি ২৭, ঢাকা আউটলললট তাপমাত্রা ডাটালগার (TDL) স্থাপন করা হলেলে। 

ন্ডবলেশ থেলক TDL আমোন্ডন ও স্থাপন ব্যেবহুল ও সমে সালপক্ষ ন্ডবধাে তাপমাত্রা ডাটালগার স্থাপন ন্ডবষেক সব বলশষ সভাে থমগাশলপর 

প্রন্ডতন্ডনন্ডধগণ সমেসীমা বাড়ালনার আলবেন কলরন। থমগাশপ সমূলহর সকল আউটলললট 30 থম ২০২১ তান্ডরলের মলে ডাটালগার স্থাপন 

সম্পন্ন হলব। 

 

৬। উদ্ভাবনী উনদ্যাগ: মগ্রডপ্রাপ্ত মহানটল/মরনস্তারার র্কনচন এর্রয়ায় স্বািযকর পর্রনবনশর নজরদার্র ব্যবিায় আধুর্নকায়ন 

উনদ্যানগর র্শনরানাম:  মগ্রড প্রাপ্ত মহানটল/নরনস্তারাঁর স্বািযকর পর্রনবশ অনলাইন মর্নটর্রাং (নজর)  

মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয়: 

র্নয়র্মি মর্নটর্রাং টিম মহানটল/মরনস্তারাঁর র্কনচন এর্রয়ার পর্রনবশ প িনবক্ষণ কনর অসাংগর্ি র্চর্িিকরন। মর্নটর্রাং টিম কর্তিক র্রনপাট ি 

প্রদান। অসাংগর্ি পর্রদশ িন ও প িনবক্ষন কনর সিকিিা পত্র জার্র। বারবার অসাংগর্ি পর্রলর্ক্ষি হনল মমাবাইল মকানট ির মাধ্যনম পদনক্ষপ 

গ্রহন। 

র্বদ্যমান প্রনসস ম্যাপ- মনই। 

র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সমস্যাসমূহ: 

সঠিক সমনয় পর্রদশ িন না করা, র্নয়র্মি মূল্যায়ণ না করা, ফনলাআপ অযাকশন না করা ও দুব িল পর্রদশ িন ব্যবিা। 

টিম র্লডার  সদস্য-১ সদস্য-২ সদস্য-৩ 

জনাব আব্দুন নানসর খান 

সর্চব ও ইননানেশন টিম 

প্রধান 

র্বএফএসএ 

০১৭১৭৮৩৫২৬৭ 

জনাব আবদুর রহমান 

উপসর্চব ও ইননানেশন 

অর্ফসার 

র্বএফএসএ 

০১৭১০৮৮৫১৩৪ 

ড. সহনদব চন্দ্র সাহা 

পর্রচালক 

র্বএফএসএ 

 

জনাব মহাসনন আরা পর্প 

উপ-পর্রচালক 

র্বএফএসএ 

০১৮৩০০৫৭৫৭৫ 
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সমস্যা সমাধানন আইর্ডয়ার র্ববরণ: 

➢ র্ডর্জটাল পদ্ধর্িনি (অযাপস্/র্ডোইস এর মাধ্যনম) মহানটল/মরনস্তারার র্কনচন এর্রয়ার পর্রনবশ র্চর্িিকরন। 

➢ কর্তিপক্ষ কর্তিক নজর অযাপস এর মাধ্যনম র্নয়র্মি প িনবক্ষণ ও র্সদ্ধাি গ্রহণ। 

➢ অসাংগর্ি প্রাপ্ত হনল র্িনশট র্ননয় মহানটল ম্যাননজার-মক ইনমইল ও মটর্লনফাননর মাধ্যনম অবর্হি কনরন। 

➢ প্রর্ি সপ্তানহ কর্তিপক্ষ বরাবর পর্রদশ িন ও প িনবক্ষণ র্রনপাট ি প্রদান। 

➢ সাংনশাধন না হনল মমাবাইল মকানট ির মাধ্যনম ব্যবিা গ্রহণ। 

নতুন প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাইলটিাং এলাকা ও সময়:   মহানটল কস্তুরী র্লঃ, ঢাকা  

                জুন ২০২০ হনি র্ডনসম্বর ২০২০ প িি 

 

ফলাফল (TCV++):  

 সময় খরচ  ািায়াি 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পূনব ি  ৫ র্দন ২৫০০/- ৫ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পনর প্রনয়াজন নাই নাই প্রনয়াজন নাই 

মমাট পাথ িকয ৫ র্দন ২৫০০/- ৫ বার 

অন্যান্য (TCV কনমর্ন, 

গুনগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা 

অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ) 

TCV কনমনছ এবাং গুনগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ 

উনদ্যাগটির মনধ্য নতুনত্ব কী? 

অযাপ র্ের্ত্তক র্ডর্জটাল মসবা সাংন াজন। ফনল TCV প্রায় শূন্য। মহানটল/নরনস্তারার ফুড প্রনসর্সাং এলাকাসহ সার্ব িক পর্রনবশ 

কর্তিপনক্ষর সাব িক্ষর্নক নজরদার্রনি থাকনব। 

উনদ্যাগ বাস্তবায়ন সাংক্রাি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকি: 

থহালটল/থরলতারাঁে নজর অ্যাপ 

স্থাপন 

ন্ডডন্ডজটাল ডাটা সংগ্রহ 

শুরু 

অ্সংগন্ডত 

পন্ডরলন্ডক্ষত হলে 

ন্ডকনা? 

ন্ডরলপাট ব প্রোন 

সংলশাধন না হলল 

অ্ন্ডিস থেলক পর্ বলবক্ষণ 

ন্ডনেন্ডমত মন্ডনটন্ডরং থমাবাইল থকালট বর মােলম ব্যবস্থা গ্রহণ 
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মগ্রড প্রাপ্ত মহানটল/মরনস্তারাঁর সানথ আনলাচনা ও কর্তিপনক্ষর সানথ সমনঝািা স্মারক স্বাক্ষর।  

উনদ্যাগ বাস্তবায়নন প্রনয়াজনীয় র্রনসানস ির পর্রমাণ: 

খািসমূহ র্ববরন প্রনয়াজনীয় অথ ি (প্রাক্কর্লি) উৎস 

o জনবল : 

o কার্রগর্র  ন্ত্রপার্ি 

(সফ্টওয়ার/কর্ম্পউটার): 

o বস্তুগি উপকরণ (মেশনারী/বাল্ক 

এস এম এস ইিযার্দ): 

o অন্যান্য (প্রর্শক্ষণ, পর্রদশ িন, 

সো, র্প্রর্ন্টাং ইিযার্দ): 

র্বএফএসএ কর্তিপনক্ষর- ৫ জন 

কর্ম্পউটার ও কযামরা িাপন- ১৫টি 

অর্ফস ফার্ন িচার 

প িায়ক্রনম র্নর্দ িষ্ট সাংখ্যক 

মহানটল/নরনস্তারার ম্যাননজার্রয়াল 

মলনেনল কম িকিিানদর প্রর্শক্ষণ 

 

১০ লক্ষ 

২ লক্ষ 

১ লক্ষ 

র্বএফএসএ 

িহর্বল 

 

 

  

উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: 

টিম র্লডার সদস্য-১ সদস্য-২ সদস্য-৩ 

জনাব মমা: মরজাউল কর্রম 

সদস্য (যুগ্ম সর্চব) 

র্বএফএসএ 

০১৭২৬৮৯৯০৮৯ 

জনাব মমাছা: কামার জান 

যুগ্মসর্চব (িদি) 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

০১৭২০৮২৮৮২১ 

জনাব আবু সাইদ মমা: মনামান 

পর্রচালক (যুগ্ম সর্চব) 

র্বএফএসএ 

০১৫৫৮৫৫৮০২৯ 

জনাব আব্দুন নানসর খান 

সর্চব ও ইননানেশন টিম প্রধান 

র্বএফএসএ 

০১৭১৭৮৩৫২৬৭ 

সদস্য-৪ সদস্য-৫ সদস্য-৬  

জনাব আবদুর রহমান 

উপসর্চব ও ইননানেশন 

অর্ফসার 

র্বএফএসএ 

০১৭১০৮৮৫১৩৪ 

জনাব শম্পা কুন্ডু 

উপ-পর্রচালক 

র্বএফএসএ 

০১৭১৭৩১৪২০৩ 

জনাব মহাসনন আরা পর্প 

উপ-পর্রচালক 

র্বএফএসএ 

০১৮৩০০৫৭৫৭৫ 

 

 

 

১০. Details of the Owner: 

জনাব মমা: মরজাউল কর্রম, সদস্য (যুগ্ম সর্চব), বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

মফানঃ ০১৭২৬৮৯৯০৮৯ 

ই-মমইলঃ rejaul8283@gmail.co 

                                                                                               

 

 

 

 

 

র্চত্র: নজর অযাপস এর মাধ্যনম মহানটল/মরস্টুনরন্ট মর্নটর্র 

 

৭। উদ্ভাবনী উনদ্যাগ: র্নরাপদ খাদ্য র্বষয়ক ির্থ্ প্রদান 

উনদ্যানগর র্শনরানাম:    মস্যাশাল র্মর্ডয়ার মাধ্যনম র্নরাপদ খাদ্য র্বষয়ক ির্থ্ প্রদান। 

 

মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয়: 
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গ্রাহকরা অর্ফনস এনস ির্থ্ প্রদানকারী কম িকিিার মাধ্যনম আনবদন কনরন। িনর্থ্র ধরন  াচাই কনর ির্থ্ প্রদানকারী কম িকিিা কর্তিপনক্ষর 

অনুনমাদন ক্রনম গ্রাহনক ির্থ্ প্রদান কনর থানকন।  

র্বদ্যমান প্রনসস ম্যাপ- মনই। 

 

র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সমস্যাসমূহ: 

ির্থ্ প্রার্প্তনি মবর্শ সমনয়র প্রনয়াজন হয়।  

 ািায়ানি গ্রাহনকর মবর্শ সমনয়র প্রনয়াজন। 

 

সমস্যা সমাধানন আইর্ডয়ার র্ববরণ: 

    কর্তিপনক্ষর ওনয়বসাইট, মফসবুক মপজ এবাং ইউটিউব চযাননল বহুল আনবদনকৃি ির্থ্ সমূহ মদয়া থানক। মকান গ্রাহনকর িনর্থ্র প্রনয়াজন 

হনল মস্যাশাল র্মর্ডয়ার র্নর্দ িষ্ট র্লাংনকর মাধ্যনম ফরম পূরণ কনর আনবদন কনরন। ির্থ্ প্রদানকারী কম িকিিা আনবদন  াচাই কনর গ্রাহনক 

অনলাইনন ির্থ্ প্রদান কনর থানকন। এছাোও কর্তিপনক্ষর র্নয়র্মি কা িক্রম ও তির্রকৃি টির্ের্স সমূহ মস্যাশাল র্মর্ডয়ায় প্রচার করা হয়৷  

নতুন প্রনসস ম্যাপ- মনই 

 

পাইলটিাং এলাকা ও সময়: 

    সরাসর্র মফসবুক মপজ, ইউটিউব চযানননলর মাধ্যনম মদয়া হয়। 

 ফলাফল (TCV++):  

 সময় খরচ  ািায়াি 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পূনব ি  ৩ র্দন - ২ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পনর প্রনয়াজন নাই নাই প্রনয়াজন নাই 

মমাট পাথ িকয ৩ র্দন - ২ বার 

অন্যান্য (TCV কনমর্ন, গুনগি মান বৃর্দ্ধ 

র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ) 

 ািায়াি ও খরচ কনমনছ এবাং গুনগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ 

উনদ্যাগটির মনধ্য নতুনত্ব কী? 

মোক্তার সানথ সরাসর্র ম াগান াগ ও দ্রুি সমনয়র মনধ্য ির্থ্ আদান-প্রদান সম্ভব হনচ্ছ।  

  

 

উনদ্যাগ বাস্তবায়ন সাংক্রাি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকি: 

মস্যাশাল র্মর্ডয়ায় মপজ মখালা ও মবার্োং এর মাধ্যনম অর্ধক সাংখ্যক গ্রাহনক জানাননা।  

 

উনদ্যাগ বাস্তবায়নন প্রনয়াজনীয় র্রনসানস ির পর্রমাণ: 

খািসমূহ র্ববরন প্রনয়াজনীয় অথ ি 

(প্রাক্কর্লি) 

উৎস 

o জনবল : 

o কার্রগর্র  ন্ত্রপার্ি (সফ্টওয়ার/কর্ম্পউটার): 

o বস্তুগি উপকরণ (মেশনারী/বাল্ক এস এম এস ইিযার্দ): 

o অন্যান্য (প্রর্শক্ষণ, পর্রদশ িন, সো, র্প্রর্ন্টাং ইিযার্দ): 

র্বএফএসএ কর্তিপনক্ষর- ২ 

জন 

কর্ম্পউটার িাপন- ১টি 

অর্ফস ফার্ন িচার 

 

 

ইন্টারননট 

সাংন াগ 

র্বএফএসএ 

িহর্বল 

 

 

০৯। উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: 

টিম র্লডার সদস্য-১ সদস্য-২ 

জনাব আবদুর রহমান 

উপসর্চব ও ইননানেশন অর্ফসার 

র্বএফএসএ, ০১৭১০৮৮৫১৩৪ 

জনাব মহাসনন আরা পর্প 

উপ-পর্রচালক 

র্বএফএসএ, ০১৮৩০০৫৭৫৭৫ 

জনাব এস এম নুরুজ্জামান 

পর্রসাংখ্যান কম িকিিা  

র্বএফএসএ 

 

১০. Details of the Owner: 

জনাব আবদুর রহমান, পর্রচালক, বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

মফানঃ ০১৭১০৮৮৫১৩৪ 

ই-মমইলঃ directorconsumer.bfsa@gmail.com 

 

 

mailto:directorconsumer.bfsa@gmail.com
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৮। উদ্ভাবনী উনদ্যাগ: খাদ্য ব্যবসায়ীনদর প্রর্শক্ষণ প্রদান 

 

উনদ্যানগর র্শনরানাম: 

খাদ্য ব্যবসায়ীনদর অনলাইন প্রর্শক্ষণ 

 

মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয়: 

িার্রখ র্নধ িারণ, হল রুম োো, খাদ্যব্যবসায়ীনদর পত্র প্রদান, প্রর্শক্ষকনক পত্র প্রদান। র্নধ িার্রি িার্রনখ হল রুনম উপর্িি হয় 

প্রর্শক্ষণ গ্রহণ। ফলাফল মূল্যায়ন, প িনবক্ষন ও র্ফডব্যাক। ের্বষ্যি প্রর্শক্ষণ র্বষনয় র্বএফএসএ কর্তিপনক্ষর র্সদ্ধাি গ্রহন।  

র্বদ্যমান প্রনসস ম্যাপ- নাই। 

  

 

র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সমস্যাসমূহ: 

সময়/কম িেন্টা অপচয়। ফনলাআপ অযাকশন না করা। অথ ি মবর্শ ব্যয় ও মাননর উন্নয়ন না েটাননা। 

 

সমস্যা সমাধানন আইর্ডয়ার র্ববরণ: 

➢ র্ডর্জটাল পদ্ধর্িনি (অযাপস্/র্ডোইস) Online Training 

➢ কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রর্শক্ষণাথী র্নব িাচন ও র্সদ্ধাি গ্রহন। 

➢  থা থ সমনয় কম িিনল বনস প্রর্শক্ষনণ অাংশগ্রহণ 

➢  ািায়নির সময় ও অথ ি সাশ্রয় 

নতুন প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

পাইলটিাং এলাকা ও সময়: 

২৪ জানুয়ার্র ২০২১ প্রাথর্মক প িানয় ২০ জন খাদ্য ব্যবসায়ীনক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। 

ফলাফল (TCV++):  

 সময় খরচ  ািায়াি 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পূনব ি  ০৩ র্দন ৫০,০০০/-  ০৩ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পনর প্রনয়াজন নাই ৫,০০০/- প্রনয়াজন নাই 

প্রন্ডশক্ষণ আলোজন 

জুম ন্ডলংক থপ্ররণ 

ন্ডনজ কম বস্থল থেলক প্রন্ডশক্ষণ গ্রহণ 

ন্ডিডব্যাক 

App + 

Device  

পুনঃপ্রন্ডশক্ষণ 
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মমাট পাথ িকয ০৩ র্দন ৮৫,০০০/- ০৩ বার 

অন্যান্য (TCV কনমর্ন, গুনগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা 

অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ) 

TCV কনমনছ এবাং গুনগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ 

উনদ্যাগটির মনধ্য নতুনত্ব কী? 

অযাপ র্ের্ত্তক র্ডর্জটাল মসবা সাংন াজন। ফনল TCV প্রায় ১০ োনগর ১ োগ। কম িিনল বনসই প্রর্শক্ষণ গ্রহণ। 

উনদ্যাগ বাস্তবায়ন সাংক্রাি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকি: 

প্রর্শক্ষণ ম্যানুয়াল তির্র ও খাদ্য ব্যবসায়ীর িার্লকা তির্র। প্রর্শক্ষনণর অাংশগ্রহনণর জনন্য দ্রুি গর্ির ইন্টারননট সাংন ানগর ব্যবিা করা। 

খাদ্য ব্যবসায়ীনদর জন্য স্মাট িনফাননর ব্যবিা করা।  

 

 উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: 

টিম র্লডার সদস্য-১ সদস্য-২ 

জনাব আব্দুন নানসর খান 

সর্চব ও ইননানেশন টিম প্রধান 

র্বএফএসএ, ০১৭১৭৮৩৫২৬৭ 

জনাব আবদুর রহমান 

উপসর্চব ও ইননানেশন অর্ফসার 

র্বএফএসএ, ০১৭১০৮৮৫১৩৪ 

জনাব ফানিমা তুজ মজাহরা লাবর্ন 

র্নরাপদ খাদ্য অর্ফসার , ঢাকা মমনট্রাপর্লটন 

র্বএফএসএ, ০১৭৭৪৮৭১৫০৩ 
 

উনদ্যাগ বাস্তবায়নন প্রনয়াজনীয় র্রনসানস ির পর্রমাণ: 

খািসমূহ র্ববরণ প্রনয়াজনীয় অথ ি (প্রাক্কর্লি) উৎস 

o জনবল : 

o কার্রগর্র  ন্ত্রপার্ি 

(সফ্টওয়ার/কর্ম্পউটার): 

o বস্তুগি উপকরণ (মেশনারী/বাল্ক এস 

এম এস ইিযার্দ): 

o অন্যান্য (প্রর্শক্ষণ, পর্রদশ িন, সো, 

র্প্রর্ন্টাং ইিযার্দ): 

র্বএফএসএ কর্তিপনক্ষর- ২ জন 

কর্ম্পউটার - ২টি 

অর্ফস ফার্ন িচার 

প িায়ক্রনম র্নর্দ িষ্ট সাংখ্যক 

মহানটল/নরনস্তারার ম্যাননজার্রয়াল 

মলনেনল কম িকিিানদর প্রর্শক্ষণ 

 

২ লক্ষ 

র্বএফএসএ 

িহর্বল 

 

 

 

Details of the Owner: 

জনাব আব্দুন নানসর খান, সর্চব ও ইননানেশন টিম প্রধান, র্বএফএসএ 

মফানঃ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭ , ইনমইলঃ secretary@bfsa.gov.bd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র: খাদ্য ব্যবসায়ীনদর অনলাইন প্রর্শক্ষণ 

mailto:secretary@bfsa.gov.bd
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প্রর্িনবদনঃ 

ফুড মেন্ডারনদর অনলাইন প্রর্শক্ষণ প্রদাননর জনন্য প্রর্শক্ষণ উপকরণ (Training Material) তির্র করা হয়। ২৪ জানুয়ার্র ২০২১ 

পরীক্ষামূলকোনব ২০ জন খাদ্য ব্যবসায়ীনক ২ েন্টার অনলাইন প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। মদনশর 493টি উপনজলা, ৬৪টি মজলা, ৮টি র্বোগ 

ও ১২টি র্সটি কনপ িানরশন মথনক খাদ্য ব্যবসায়ীনদর িার্লকা তির্র হনয়নছ। র্বএফএসএ-এর মচয়ারম্যান মনহাদয় কর্তিক উনিাধননর পর ২৩ 

মাচ ি ২০২১ সারানদশ মথনক ৯৩ জন খাদ্য ব্যবসায়ীনক অনলাইন প্রর্শক্ষণ মদয়া হয়। ২৫ মাচ ি ২০২১ িার্রখ ৬০ জনসহ সব িনমাট ১৭৩ জননক 

অনলাইনন প্রর্শক্ষণ মদয়া হয়।  

সহজীকরণ উনদ্যাগ: 

 

১। ময়দাকল িার্লকাভূর্ক্ত অনুনমাদন সহজীকরণ 

 

র্বদ্যমান পদ্ধর্ি : র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি িার্লকাভূর্ক্তর জন্য র্মল মার্লক মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তর বরাবর প্রনয়াজনীয় কাগজপত্রসহ 

আনবদন দার্খল কনরন। মহাপর্রচালক কর্তিক স্ব স্ব এলাকায় ময়দাকল িদি ও মপষণ ক্ষমিা  াচাই কর্মটির র্নকট ময়দাকলটির িদি ও 

মপষণ ক্ষমিা  াচাইনয়র জন্য পত্র মপ্ররণ কনরন ।ময়দাকল  াচাই কর্মটি সনরজর্মনন িদিকরণ,  াচাইকরণ ও মপষণ ক্ষমিা র্নধ িারণ কনর 

িদি প্রর্িনবদন মহাপর্রচালনকর র্নকট মপ্ররণ কনরন।মহাপর্রচালক পরবিীনি মন্ত্রণালনয় পত্র মপ্ররণ কনরন। সর্চব মনহাদনয়র অনুনমাদন 

প্রার্প্তর পনর র্বষয়টি পনত্রর মাধ্যনম মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তরনক জার্ননয় মদয়া হয়।পরবিীনি ময়দা র্মলটি িার্লকাভুক্ত করার জন্য 

মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তর কর্তিক সাংর্েষ্ট মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনক পত্র মপ্ররণ করা হয়।এবাং মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক কর্তিক ময়দা র্মল 

িার্লকাভূক্ত করা হয়। 

 

সমস্যা : র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সুর্নর্দ িষ্ট মকান প্রজ্ঞাপন র্ছনলা না। দার্খলীয় কাগজপত্রার্দ সুর্নর্দ িষ্ট করা র্ছনলা না।ঢাকায় অবর্িি 

মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তর বরাবর আনবদন করা হয়।সরকার্র র্ফ ৫০০০ টাকা এবাং নাগর্রনকর সরকার্র খরনচর বার্হনর ব্যর্ক্তগি প্রায় 

১০,০০০ টাকা খরচ করনি হনিা। প্রায় ১৮০ র্দন সময় লাগনিা আর প্রায় ২০ বার র্মল মার্লকনক র্বর্েন্ন অর্ফনস  ািায়াি করনি হনিা। 

 

প্রস্তার্বি পদ্ধর্ি:  প্রস্তার্বি পদ্ধর্িনি পর্রপত্র ইনিামনধ্য জার্র করা হনয়নছ। স্ব স্ব মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক বরাবর আনবদন করনি বলা হনয়নছ। 

দার্খলীয় কাগজপত্র সুর্নর্দ িষ্ট কনর মদয়া হনয়নছ। জনবল ১০ জন করার প্রস্তাব করা হনয়নছ। সরকার্র র্ফ ৫০০০ টাকা অপর্রবর্িিি রাখা 

হনয়নছ। নাগর্রনকর ব্যর্ক্তগি খরচ প্রায় ১০০০ টাকা হনি পানর। ৪৫র্দন সময় লাগনব আর প্রায় ৫ বার র্মল মার্লকনক র্বর্েন্ন অর্ফনস 

 ািায়াি করনি হনব। 

 

 

র্বদ্যমান মসবা পদ্ধর্ি র্বনেষণ 

মসবা প্রদাননর 

ধাপ 

কা িক্রম প্রর্ি ধানপর সময় 

(র্দন/েন্টা/র্মর্নট) 

সম্পৃক্ত ব্যর্ক্তবগ ি (পদর্ব) 

র্বদ্যমান 

ধাপ-১ 

র্মল মার্লক মহাপর্রচালক, খাদ্য 

অর্ধদপ্তর বরাবর প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আনবদন দার্খল কনরন।  

১ েন্টা মহাপর্রচালক, ব্যর্ক্তগি কম িকিিা। 

র্বদ্যমান 

ধাপ-২ 

মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তর কর্তিক স্ব 

স্ব এলাকায় ময়দাকল িদি ও মপষণ 

ক্ষমিা  াচাই কর্মটির র্নকট 

ময়দাকলটির িদি ও মপষণ ক্ষমিা 

 াচাইনয়র জন্য পত্র মপ্ররণ কনরন। 

৩০ র্দন মহাপর্রচালক, অর্ির্রক্ত মহাপর্রচালক, 

পর্রচালক, উপপর্রচালক, সহকার্র 

পর্রচালক, প্রশাসর্নক কম িকিিা, টাইর্পষ্ট, 

এমএলএসএস 

র্বদ্যমান 

ধাপ-৩ 

ময়দাকল  াচাই কর্মটি সনরজর্মনন 

িদিকরণ,  াচাইকরণ ও মপষণ ক্ষমিা 

র্নধ িারণ কনর িদি প্রর্িনবদন 

মহাপর্রচালক মনহাদনয়র র্নকট মপ্ররণ 

কনরন। 

৬০ র্দন সাংর্েষ্ট র্বোনগর সাইনলা অর্ধক্ষক, 

আঞ্চর্লক রক্ষণানবক্ষণ প্রনকৌশলী এবাং 

সাংর্েষ্ট মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, প্রশাসর্নক 

কম িকিিা, টাইর্পষ্ট 

র্বদ্যমান 

ধাপ-৪ 

মহাপর্রচালক পরবিীনি মন্ত্রণালনয় পত্র 

মপ্ররণ কনরন।  

৩০ র্দন মহাপর্রচালক, অর্ির্রক্ত মহাপর্রচালক, 

পর্রচালক, উপপর্রচালক, সহকার্র 

পর্রচালক, প্রশাসর্নক কম িকিিা, টাইর্পষ্ট, 

এমএলএসএস 
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র্বদ্যমান 

ধাপ-৫ 

সর্চব মনহাদনয়র অনুনমাদন প্রার্প্তর পনর 

র্বষয়টি পনত্রর মাধ্যনম মহাপর্রচালক, 

খাদ্য অর্ধদপ্তরনক জার্ননয় মদয়া হয়। 

৩০ র্দন সর্চব, অর্ির্রক্ত সর্চব, যুগ্মসর্চব, 

উপসর্চব, র্সর্নয়র সহকার্র সর্চব, সহকার্র 

সর্চব, প্রশাসর্নক কম িকিিা, টাইর্পষ্ট, 

এমএলএসএস 

র্বদ্যমান 

ধাপ-৬ 

পরবিীনি ময়দা র্মলটি িার্লকাভুক্ত 

করার জন্য মহাপর্রচালক, খাদ্য 

অর্ধদপ্তর কর্তিক সাংর্েষ্ট মজলা খাদ্য 

র্নয়ন্ত্রনক পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

১৫ র্দন মহাপর্রচালক, অর্ির্রক্ত মহাপর্রচালক, 

পর্রচালক, উপপর্রচালক, সহকার্র 

পর্রচালক, প্রশাসর্নক কম িকিিা, টাইর্পষ্ট, 

এমএলএসএস 

র্বদ্যমান 

ধাপ-৭ 

এবাং মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক কর্তিক 

ময়দার্মল িার্লকাভূক্ত করা হয়।  

১৫ র্দন মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, টাইর্পষ্ট, 

এমএলএসএস 

 

 র্বদ্যমান পদ্ধর্ি প্রনসস ম্যাপ 

ময়দাকল িার্লকাভূর্ক্ত অনুনমাদন সহর্জকরণ 

ন্ডবদ্যমান পদ্ধন্ডতঃ 
 

 

শুরু  

 

 

ন্ডমল মান্ডলক মহাপন্ডরচালক, োদ্য অ্ন্ডধেপ্তর বরাবর প্রলোজনীে কাগজপত্রসহ আলবেন োন্ডেল কলরন। ধাপ- ১ 

  

মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তর কর্তিক স্ব স্ব এলাকায় ময়দাকল িদি ও মপষণ ক্ষমিা  াচাই কর্মটির র্নকট 

ময়দাকলটির িদি ও মপষণ ক্ষমিা  াচাইনয়র জন্য পত্র মপ্ররণ কনরন । ধাপ- ১ 

  

ময়দাকল  াচাই কর্মটি সনরজর্মনন িদিকরণ,  াচাইকরণ ও মপষণ ক্ষমিা র্নধ িারণ কনর িদি প্রর্িনবদন 

মহাপর্রচালক মনহাদনয়র র্নকট মপ্ররণ কনরন। ধাপ-৩ 

  

মহাপর্রচালক পরবিীনি মন্ত্রণালনয় পত্র মপ্ররণ কনরন। 
ধাপ-৪  

  

 

সন্ডচব মলহােলের অ্নুলমােন প্রান্ডপ্তর পলর  

ন্ডবষেটি পলত্রর মােলম মহাপন্ডরচালক, োদ্য অ্ন্ডধেপ্তরলক  

জান্ডনলে থেো হে। ধাপ-৫ 

  

পরবিীনি ময়দা র্মলটি িার্লকাভুক্ত করার জন্য মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তর কর্তিক সাংর্েষ্ট মজলা খাদ্য 

র্নয়ন্ত্রনক পত্র মপ্ররণ করা হয়। ধাপ-৬ 

  

 

 

এবং থজলা োদ্য ন্ডনেন্ত্রক কর্তবক মেোন্ডমল তান্ডলকাভূক্ত করা হে।   

 ধাপ-৭ 

  

 

                                                                                                                              থশষ  
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৩।  তুলনামূলক র্বনেষণ (র্বদ্যমান ও প্রস্তার্বি পদ্ধর্ির ধাপর্ের্ত্তক তুলনা): 

মক্ষত্র সমস্যার বণ িনা সমাধাননর প্রস্তাবনা 

১। আনবদনপত্র/ ফরম/ 

 মরর্জোর/ প্রর্িনবদন 

র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি মকান সমস্যা মনই। ----- 

২। দার্খলীয় কাগজপত্রার্দ র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি মন্ত্রণালয় কর্তিক দার্খলীয় 

কাগজপত্রার্দ সুর্নর্দ িষ্ট করা র্ছনলা না। 

প্রস্তার্বি পদ্ধর্িনি দার্খলীয় কাগজপত্র 

সুর্নর্দ িষ্ট কনর মদয়া হনয়নছ। 

৩। মসবার ধাপ িার্লকাভূর্ক্তর জন্য র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি 

ঢাকায় অবর্িি মহাপর্রচালক, খাদ্য 

অর্ধদপ্তর বরাবর আনবদন করা হয়। 

প্রস্তার্বি পদ্ধর্িনি স্ব স্ব মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক 

বরাবর আনবদন করনি বলা হনয়নছ। 

৪। সম্পৃক্ত জনবল র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি ৩০ জন প্রস্তার্বি পদ্ধর্িনি ১০ জন করার প্রস্তাব 

করা হনয়নছ। 

৫। স্বাক্ষরকারী/ অ্নুলমােলনর 

সলে সম্পকৃ্ত ব্যন্ডক্তর সংখ্যা ও 

পেন্ডব 

র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি ৩ জন। সর্চব, 

মহাপর্রচালক, মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক 

প্রস্তার্বি পদ্ধর্িনি ১ জন করা হনয়নছ। 

সর্চব। 

৬। আিঃঅর্ফস র্নেিরশীলিা  নাই নাই  

৭।  আইন/র্বর্ধ/ প্রজ্ঞাপন 

ইিযার্দ 

র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সুর্নর্দ িষ্ট মকান প্রজ্ঞাপন 

র্ছনলা না। 

প্রস্তার্বি পদ্ধর্িনি পর্রপত্র ইনিামনধ্য জার্র 

করা হনয়নছ। 

৮। অবকাঠানমা/ হাড িওয়ার 

ইিযার্দ 

প্রন াজয নয়। প্রন াজয নয়। 

৯। মরকড ি/ির্থ্ সাংরক্ষণ র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি এই সাংক্রাি মকান সমস্যা 

র্ছনলা না। 

----- 

১০। প্রযুর্ক্তর প্রনয়াগ প্রন াজয 

র্ক না 

প্রন াজয নয় -------- 

১১। খরচ (নাগর্রক+অর্ফস) র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সরকার্র র্ফ ৫০০০ টাকা 

এবাং নাগর্রনকর সরকার্র খরনচর বার্হনর 

ব্যর্ক্তগি প্রায় ১০,০০০ টাকা খরচ করনি 

হনিা। 

প্রস্তার্বি পদ্ধর্িনি সরকার্র র্ফ ৫০০০ টাকা 

অপর্রবর্িিি রাখা হনয়নছ। নাগর্রনকর 

ব্যর্ক্তগি প্রায় ১০০০ টাকা হনি পানর। 

১২। সময় (নাগর্রক+অর্ফস) র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি ১৮০ র্দন (অর্ফস) প্রস্তার্বি পদ্ধর্িনি ৪৫ র্দন (অর্ফস) 

১৩।  ািায়াি (নাগর্রক) র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি ২০ বার  প্রস্তার্বি পদ্ধর্িনি  ৫ বার 

১৪। অন্যান্য    
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• ধাপ সংখ্যা- ০৫ টি 

• সম্পৃক্ত জনবল-৩0 জন 

• সময়- ১৮০ দিন 

প্রস্তার্বি প্রনসস ম্যাপ 

ময়দাকল িার্লকাভূর্ক্ত অনুনমাদন সহর্জকরণ : 

 

প্রতান্ডবত প্রলসস ম্যাপ 

                                                                                                              
 

 

শুরু 
 

 
 

র্মল মার্লক/প্রর্িষ্ঠান মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর র্নকট সকল প্রনয়াজনীয় কাগজপত্রসহ (নট্রড লাইনসন্স, ফুড মগ্রইন 

লাইনসন্স, আয়কর সনদ, পর্রনবশ ছােপত্র, র্বদুযৎ র্বনলর কর্প, র্বএসটিআই সনদ ও ফায়ার সার্ে িস এন্ড র্সর্েল 

র্ডনফন্স কর্তিপনক্ষর সনদ) আনবদন দার্খল করনবন। ধাপ- ১ 

 
 

থজলা োদ্য ন্ডনেন্ত্রক কাগজপত্র র্াচাইপূব বক র্োর্ে ন্ডবলবন্ডচত হলল আলবেন পরবতী প্রন্ডিোকরলণর জন্য 

প্রােন্ডমকভালব গ্রহণ করলবন।লকান তলের ঘাটন্ডত োকলল বা আলবেন ত্রুটিপূণ ব হলল সংন্ডিষ্ট আলবেনকারীলক পত্র 

মারিত জানালবন।  

 
 

প্রােন্ডমকভালব গৃহীত আলবেন থমাতালবক সংন্ডিষ্ট ন্ডবভালগর সাইললা অ্ন্ডধক্ষক, আঞ্চন্ডলক রক্ষণালবক্ষণ প্রলকৌশলী 

এবং সংন্ডিষ্ট থজলা োদ্য ন্ডনেন্ত্রক সমন্বলে গঠিত ৩ সেস্য ন্ডবন্ডশষ্ট কন্ডমটি কর্তবক সলরজন্ডমলন তেন্ত কলর থপষণ 

ক্ষমতা ন্ডনধ বারণ করলত হলব। ধাপ-২ 

 
 

থজলা োদ্য ন্ডনেন্ত্রক তেন্ত প্রন্ডতলবেন আনুষন্ডেক সকল কাগজপত্রসহ অ্নুলমােলনর জন্য মহাপন্ডরচালক, োদ্য 

অ্ন্ডধেপ্তর বরাবর থপ্ররণ কলর অ্নুন্ডলন্ডপ আঞ্চন্ডলক োদ্য ন্ডনেন্ত্রক বরাবর থপ্ররণ করলবন। ধাপ- ৩ 

 
 

তেন্ত প্রন্ডতলবেনসহ প্রাপ্ত কাগজপত্রান্ডে মহাপন্ডরচালক কর্তবক র্াচাইলের পর আলবেনটি অ্নুলমােনলর্াগ্য হলল সুস্পষ্ট 

সুপান্ডরশসহ অ্নুলমােলনর ললক্ষয মন্ত্রণাললে থপ্ররণ করলবন। 

 ধাপ- ৪ 

 
 

   

মন্ত্রণালে কর্তবক র্াচাই অ্লন্ত চুড়ান্ত অ্নুলমােন আলেশ জারী করা হলব। 

 

ধাপ- ৫ 

 

থশষ  

 

তুলনামূলক র্বনেষণ (র্বদ্যমান ও প্রস্তার্বি পদ্ধর্ির ধাপর্ের্ত্তক তুলনা): 

র্বদ্যমান প্রনসস 

ম্যানপর ধাপ 

র্বদ্যমান ধানপর বণ িনা  প্রস্তার্বি প্রনসস 

ম্যানপর ধাপ 

প্রস্তার্বি ধানপর বণ িনা 

ধাপ-১ র্মল মার্লক মহাপর্রচালক, খাদ্য 

অর্ধদপ্তর বরাবর প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আনবদন দার্খল 

কনরন।  

ধাপ-১ র্মল মার্লক/প্রর্িষ্ঠান মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর র্নকট 

সকল প্রনয়াজনীয় কাগজপত্রসহ (নট্রড লাইনসন্স, ফুড 

মগ্রইন লাইনসন্স, আয়কর সনদ, পর্রনবশ ছােপত্র, র্বদুযৎ 

র্বনলর কর্প, র্বএসটিআই সনদ ও ফায়ার সার্ে িস এন্ড 

র্সর্েল র্ডনফন্স কর্তিপনক্ষর সনদ) আনবদন দার্খল 

করনবন। মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক কাগজপত্র  াচাইপূব িক 

 থা থ র্বনবর্চি হনল আনবদন পরবিী প্রর্ক্রয়াকরনণর 

জন্য প্রাথর্মকোনব গ্রহণ করনবন।নকান িনর্থ্র োটর্ি 
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থাকনল বা আনবদন ত্রুটিপূণ ি হনল সাংর্েষ্ট 

আনবদনকারীনক পত্র মারফি জানানবন। 

ধাপ-২ মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তর 

কর্তিক স্ব স্ব এলাকায় ময়দাকল 

িদি ও মপষণ ক্ষমিা  াচাই 

কর্মটির র্নকট ময়দাকলটির িদি 

ও মপষণ ক্ষমিা  াচাইনয়র জন্য 

পত্র মপ্ররণ কনরন । 

ধাপ-২ প্রাথর্মকোনব গৃহীি আনবদন মমািানবক সাংর্েষ্ট 

র্বোনগর সাইনলা অর্ধক্ষক, আঞ্চর্লক রক্ষণানবক্ষণ 

প্রনকৌশলী এবাং সাংর্েষ্ট মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক সমন্বনয় 

গঠিি ৩ সদস্য র্বর্শষ্ট কর্মটি কর্তিক সনরজর্মনন িদি 

কনর মপষণ ক্ষমিা র্নধ িারণ করনি হনব। 

ধাপ-৩ ময়দাকল  াচাই কর্মটি সনরজর্মনন 

িদিকরণ,  াচাইকরণ ও মপষণ 

ক্ষমিা র্নধ িারণ কনর িদি 

প্রর্িনবদন মহাপর্রচালক 

মনহাদনয়র র্নকট মপ্ররণ কনরন। 

ধাপ-৩ মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক িদি প্রর্িনবদন আনুষর্ঙ্গক সকল 

কাগজপত্রসহ অনুনমাদননর জন্য মহাপর্রচালক, খাদ্য 

অর্ধদপ্তর বরাবর মপ্ররণ কনর অনুর্লর্প আঞ্চর্লক খাদ্য 

র্নয়ন্ত্রক বরাবর মপ্ররণ করনবন। 

ধাপ-৪ মহাপর্রচালক পরবিীনি মন্ত্রণালনয় 

পত্র মপ্ররণ কনরন।  

 

ধাপ-৪ িদি প্রর্িনবদনসহ প্রাপ্ত কাগজপত্রার্দ মহাপর্রচালক 

কর্তিক  াচাইনয়র পর আনবদনটি অনুনমাদনন াগ্য হনল 

সুস্পষ্ট সুপার্রশসহ অনুনমাদননর লনক্ষয মন্ত্রণালনয় 

মপ্ররণ করনবন। 

ধাপ-৫ সর্চব মনহাদনয়র অনুনমাদন প্রার্প্তর 

পনর র্বষয়টি পনত্রর মাধ্যনম 

মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তরনক 

জার্ননয় মদয়া হয়। 

ধাপ-৫ মন্ত্রণালয় কর্তিক  াচাই অনি চুোি অনুনমাদন আনদশ 

জারী করা হনব। 

ধাপ-৬ পরবিীনি ময়দা র্মলটি 

িার্লকাভুক্ত করার জন্য 

মহাপর্রচালক, খাদ্য অর্ধদপ্তর 

কর্তিক সাংর্েষ্ট মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনক 

পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

  

ধাপ-৭ এবাং মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক কর্তিক 

ময়দা র্মল িার্লকাভূক্ত করা হয়।  

  

 

৪। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসানর র্বদ্যমান ও প্রস্তার্বি পদ্ধর্ির তুলনা 

 র্বদ্যমান পদ্ধর্ি প্রস্তার্বি পদ্ধর্ি 

সময় (র্দন/েন্টা) ১৮০ র্দন ৪৫ র্দন 

খরচ (নাগর্রক ও অর্ফনসর) সরকার্র র্ফ (কযাটাগর্র অনুসানর র্বর্ধ মমািানরক) 

৫০০০টাকা+ 

২০টি র্ের্জট ৫০০টাকা/ র্হনসনব ১০০০০ টাকা/ মসবা 

গ্রহীিার ব্যর্ক্তগি খরচ 

সরকার্র র্ফ (কযাটাগর্র অনুসানর র্বর্ধ 

মমািানরক) ৫০০০টাকা+ 

৪টি র্ের্জট ২৫০টাকা/ র্হনসনব ১০০০ টাকা/ 

মসবা গ্রহীিার ব্যর্ক্তগি খরচ 

 ািায়াি ২০ বার ৫ বার 

ধাপ ৭ ৫ 

জনবল ৩০ ১০ 

দার্খলীয় কাগজপত্র ৭ ৭ 

 

৫। মসবা সহজীকরণ টিম র্লডানরর নাম  

জনাব রায়না আহমদ, উপসর্চব, খাদ্য মন্ত্রণালয় 

মফানঃ ০১৭১১৩৯৪৯৭৯ 

ই-মমইলঃ raina.ahmad@yahoo.com 
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২। অ্ন্ডডট আপন্ডি ন্ডনষ্পন্ডি সহন্ডজকরণ 

 

 

 ন্ডবদ্যমান পদ্ধন্ডত    

 

                                     প্রলসস ম্যাপ                                         

 

সমে 

কৃন্ডষ ও পন্ডরলবশ অ্ন্ডডট অ্ন্ডধেপ্তর ও িািাড কর্তবক অ্ন্ডডট আপন্ডি উত্থাপন ও ন্ডরলপাট ব সাবন্ডমট 

থজলা োদ্য ন্ডনেন্ত্রক/ প্রধান ন্ডমলার/ অ্ধীক্ষক স্থাপনা (সাইললা, ন্ডসএসন্ডড, 

এলএসন্ডডসমূহ) কর্তবক জবাব ততন্ডর ও প্রমাণক সংগ্রহ 

থজলা োদ্য ন্ডনেন্ত্রক/ প্রধান ন্ডমলার/ অ্ধীক্ষক স্থাপনা (সাইললা, ন্ডসএসন্ডড, 

এলএসন্ডডসমূহ) কর্তবক প্রমাণক র্াচাই বাোইকরণ 

থজলা োদ্য ন্ডনেন্ত্রক/ প্রধান ন্ডমলার/ অ্ন্যান্য স্থাপনা (সাইললা, ন্ডসএসন্ডড, 

এলএসন্ডডসমূহ) কর্তবক জবাব প্রস্তুত করা ও আরন্ডস ফুড/ ন্ডডন্ডজ ফুড অ্ন্ডিলস থপ্ররণ 

সাধারণ আপন্ডি অ্ন্ডগ্রম েসড়া সংকলন 

োদ্য অ্ন্ডধেপ্তর/ আরন্ডস ফুড 

কর্তবক ন্ডি-পক্ষীে সভার আলোজন 

োদ্য অ্ন্ডধেপ্তর/ আরন্ডস 

ফুড কর্তবক ন্ডনষ্পন্ডির 

সুপান্ডরশ থপ্ররণ 

োদ্য অ্ন্ডধেপ্তর কর্তবক মন্ত্রণাললে ব্রডশীট জবাব থপ্ররণ/ ন্ডত্র-

পক্ষীে সভার আলোজলনর অ্নুলরাধ করা 

মন্ত্রণালে কর্তবক কৃন্ডষ ও অ্ন্ডডট অ্ন্ডধেপ্তলর ব্রডশীট জবাব 

থপ্ররণ/ ন্ডত্র-পক্ষীে সভার আলোজন করা 

ধাপ-১ 

৩ থেলক ৪ বের 

ধাপ-২ 

ধাপ-৩ 

ধাপ-৪ 

ধাপ-৮ 

ধাপ-৬ 

ধাপ-৭ 

থশষ 

১ বের থেলক ১.৫ 

বের 

আরন্ডস ফুড/ ন্ডডন্ডজ ফুড কর্তবক অ্ন্ডধকতর র্াচাই-বাোইকরণ, মতামত প্রোন/ 

ন্ডডন্ডজ ফুড অ্ন্ডিলস থপ্ররণ 

6 মাস  

২ মাস  

ধাপ-৫ 

শুরু 

মন্ত্রণালে কর্তবক কৃন্ডষ ও অ্ন্ডডট অ্ন্ডধেপ্তলর ন্ডত্র-পক্ষীে সভার সুপান্ডরশ থপ্ররণ 

ধাপ-৯ 

সমে 

২ মাস  

২ মাস  

কৃন্ডষ ও পন্ডরলবশ অ্ন্ডডট অ্ন্ডধেপ্তর বা িািাড কর্তবক ন্ডনষ্পন্ডিপত্র 

জান্ডর/ থিরৎ প্রোন 
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প্রতান্ডবত পদ্ধন্ডত প্রলসস ম্যাপ                  

    অ্ন্ডডট আপন্ডি ন্ডনষ্পন্ডি সহন্ডজকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমে 

কৃন্ডষ ও পন্ডরলবশ অ্ন্ডডট অ্ন্ডধেপ্তর ও িািাড কর্তবক অ্ন্ডডট আপন্ডি উত্থাপন ও ন্ডরলপাট ব সাবন্ডমট 

থজলা োদ্য ন্ডনেন্ত্রক/ প্রধান ন্ডমলার/ অ্ধীক্ষক স্থাপনা (সাইললা, ন্ডসএসন্ডড, এলএসন্ডডসমূহ) 

কর্তবক প্রমাণক সংগ্রহ ও জবাব প্রস্তুত কলর আরন্ডস ফুড/ ন্ডডন্ডজ ফুড অ্ন্ডিলস থপ্ররণ 

সাধারণ আপন্ডি অ্ন্ডগ্রম েসড়া সংকলন 

োদ্য অ্ন্ডধেপ্তর/ আরন্ডস ফুড 

কর্তবক সভার ন্ডনষ্পন্ডির সুপান্ডরশ 

থপ্ররণ করা 

োদ্য অ্ন্ডধেপ্তর কর্তবক মন্ত্রণাললে ব্রডশীট জবাব থপ্ররণসহ ন্ডত্র-

পক্ষীে সভার জন্য কার্ বপত্র থপ্ররণ  

মন্ত্রণালে কর্তবক কৃন্ডষ ও অ্ন্ডডট অ্ন্ডধেপ্তলর ব্রডশীট জবাব 

থপ্ররণ  

ধাপ-১ 

৪ মাস 

ধাপ-২ 

ধাপ-৩ 

ধাপ-৮ 

ধাপ-৫ 

ধাপ-৬ 

থশষ 

১ মাস আরন্ডস ফুড/ ন্ডডন্ডজ ফুড কর্তবক জবাব অ্ন্ডধকতর র্াচাই-বাোইকরণ, মতামত সহ 

মন্ত্রণাললে / ন্ডডন্ডজ ফুড অ্ন্ডিলস থপ্ররণ 

২ মাস  

১৫ 

ন্ডেন  

ধাপ-৪ 

শুরু 

মন্ত্রণালে কর্তবক কৃন্ডষ ও অ্ন্ডডট অ্ন্ডধেপ্তলর ন্ডত্র-পক্ষীে 

সভার সুপান্ডরশ থপ্ররণ করা 

ধাপ-৯ 

সমে 

৩০ 

ন্ডেন 

১ মাস  

কৃন্ডষ ও পন্ডরলবশ অ্ন্ডডট অ্ন্ডধেপ্তর বা িািাড কর্তবক ন্ডনষ্পন্ডিপত্র জান্ডর/ 

থিরৎ প্রোন 

 

মন্ত্রণালে কর্তবক কৃন্ডষ ও অ্ন্ডডট অ্ন্ডধেপ্তলর ন্ডত্র-পক্ষীে 

সভার আলোজন করা 

ধাপ-৭ 

২ মাস  

োদ্য অ্ন্ডধেপ্তর/ আরন্ডস ফুড 

কর্তবক ন্ডি-পক্ষীে সভার আলোজন 



Page 36 of 84 
 

 

অ্ন্ডডট আপন্ডি ন্ডনষ্পন্ডি সহন্ডজকরণ 

TCV (Time, Cost & Visit) অ্নুসালর ন্ডবদ্যমান ও প্রতান্ডবত পদ্ধন্ডতর তুলনা 

ন্ডবষে ন্ডবদ্যমান পদ্ধন্ডত প্রতান্ডবত পদ্ধন্ডত 

ধাপ ৯ টি ৯ টি 

সমে ৬/৭ বের ৯.5 মাস 

জনবল ৩৫ জন ৩৫ জন 

র্াতাোত ১০০/১১০ বার ১০ বার 

ব্যে সকল ব্যে (অ্ন্ডিস+ভূক্তলভাগী)  

৫০ হাজার/ ১ লক্ষ টাকা 

১০ হাজার টাকা 

 

মসবা সহজীকরণ টিম র্লডানরর নাম  

জনাব রায়না আহমদ, উপসর্চব, খাদ্য মন্ত্রণালয় 

মফানঃ ০১৭১১৩৯৪৯৭৯ 

ই-মমইলঃ raina.ahmad@yahoo.com 

 

৩। রেবাে নাম: েেোপ্লে খাদ্য গুদাকমে শ্রম-হস্তাপ মণ োে পপ্লেিালনা এবিং শ্রপ্লমকেে ন্যায্য মজুেী পপ্লেকশাধ। 

  

অপ্লিে রপ্রািাইল: 

 

     ে) এেনেকে অপ্লিে 

প্রপ্লতষ্ঠাকনে নাম বািংলা খাদ্য অপ্লধদপ্তে 

ইিংকেপ্লে Directorate General of Food 

েিংপ্লেপ্ত Dgfood 
অপ্লিে প্রধাকনে পদপ্লব      মহাপপ্লেিালে প্লনেন্ত্রণোেী মন্ত্রণালে/প্লবভাগ খাদ্য মন্ত্রণালে 

অপ্লিকেে েিংখ্যা  রমাট ৫৫৮ টি (প্লবভাগীে অপ্লিে- ০৭, রেলা অপ্লিে- ৬৪, উপকেলা- ৪৯২) 

েনবল ১৩,৭৯১ 

 অপ্লিকেে ঠিোনা ১৬, আব্দুল গপ্লণ রোি, ঢাো। 

রযাগাকযাগ (ই-রমইল, 

রিান, িযাক্স) 

রিান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৮৩৪, িযাক্স: +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭, ইকমইল: dg@dgfood.gov.bd 

(মহাপপ্লেিালকেে দপ্তে) 

ওকেবোইকটে ঠিোনা www.dgfood.gov.bd 
যাতাোকতে বণ মনা 

(গুগল ম্যাপেহ) 

বািংলাকদশ েপ্লিবালে প্ললিংে রোকিে পাকশ অবপ্লস্থত। খাদ্য ভবন নাকম বহুল পপ্লেপ্লিত। 

 

খ) অপ্লিকেে প্লভশন ও প্লমশন 

প্লভশন: েবাে েন্য পয মাপ্ত ও প্লনোপদ খাদ্য। 

প্লমশন: েমপ্লন্বত নীপ্লত-রেৌশল ও েেোপ্লে খাদ্য ব্যবস্থাপনাে মােকম েবাে েন্য পয মাপ্ত ও প্লনোপদ খাদ্য েেবোহ প্লনপ্লিত েো। 

 

গ) অপ্লিকেে পপ্লেপ্লিপ্লত ও েপ্লব (অনপ্লধে ২০০ শব্দ) 

বািংলাে দুপ্লভমে রমাোকবলাে প্রাকদপ্লশে েেোে Bengal Rationing Order, 1943 োেী েকে এবিং Bengal Civil 

Supplies Dept. প্রপ্লতষ্ঠা েকে। বািংলাকদশ প্রপ্লতষ্ঠাে পে Food and Civil Supplies Ministry প্লহকেকব নতুন 

এেটি মন্ত্রণালে আত্মপ্রোশ েকে এবিং এে অধীকন Directorate General of Food নাকম এেটি প্রপ্লতষ্ঠান সৃপ্লষ্ট েো 

হে। খাদ্য অপ্লধদপ্তে বািংলাকদশ েেোকেে অতযি গুরুত্বপূণ ম প্লবভাকগে এেটিকত পপ্লেণত হকেকে। 

 

লেয ও উকেশ্য: 

• েরুেী গ্রাহেকদে খাদ্যদ্রব্য ও অতযাবশ্যেীে দ্রব্যাপ্লদ েেবোহ েো (খাদ্যশস্য আমদানী, রেশন)। 

• আপৎোলীন মজুদ গকি রতালা (প্লনোপিা মজুদ)। 

• খাদ্যশস্য উৎপাদকন স্বেম্ভেতা অেমকন েহােতা েো (অভযমত্মেীণ েিংগ্রহ)। 

• োমাপ্লেে প্লনোপিা রবষ্টনী েম্প্রোেণ েো (প্লভপ্লেপ্লি, প্লভপ্লেএি, োপ্লবখা ও টিআে)। 

mailto:dg@dgfood.gov.bd
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• মূল্য প্লস্থপ্লতশীলতা অেমন েো (ওএমএে)। 

• োয মেে ও প্লনভমেকযাগ্য খাদ্য েিংগ্রহ,েেবোহ এবিং প্লবতেণ ব্যবস্থাপনা। 

• কৃষে এবিং রভাক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য োঠাকমা অেমন। 

• োয মেে ও যুকগাপকযাগী খাদ্য প্লবতেণ ব্যবস্থা/পদ্ধপ্লত প্রবতমন। 

• খো ও দুপ্লভমে এবিং খাদ্য েিংেট পপ্লেপ্লস্থপ্লত রমাোকবলাে েিল ব্যবস্থাপনা। 

• দপ্লেদ্র ও োমাপ্লেেভাকব বপ্লঞ্চত েনগণকে খাদ্য েিংগ্রকহ েহােতা প্রদান। 

• খাদ্য প্লনোপিা নীপ্লতকে দুকয মাগ ব্যবস্থাপনা/োণ প্লবতেণ ব্যবস্থাপনাে োকথ েমপ্লন্বতেেণ। 

• লেযপ্লভপ্লিে খাকত েনোধােকণে োকে খাদ্যশস্য যথােমকে রপৌোকনা। 

• রপশাদােী, েেম এবিং দে েমীবাপ্লহনী গকি রতালা। 

 

োয মক্রম: 

• রদকশে োপ্লব মে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও উহা পপ্লেিালনা েো। 

• োতীে খাদ্য নীপ্লতে েলাকেৌশল বাস্তবােন েো। 

• প্লনভমেশীল োতীে খাদ্য প্লনোপিা পদ্ধপ্লত প্রপ্লতপ্লষ্ঠত েো। 

• প্লনেপ্লবপ্লেন্ন খাদ্য শকস্যে েেবোহ ব্যবস্থা প্রপ্লতপ্লষ্ঠত েো। 

• খাদ্য খাকত প্লবপ্লভন্ন প্রোে উন্নেনমূলে প্রেল্প (স্কীম) প্রণেন ও বাস্তবােন েো। 

• রদকশ খাদ্য শস্য েেবোহ পপ্লেপ্লস্থপ্লতে উপে নেে োখা। 

• খাদ্যশস্য েিংগ্রহ এবিং প্লবতেণ ব্যবস্থােহ অন্যান্য খাদ্য োমগ্রী রযমন- প্লিপ্লন, রভৌেয দতল, লবন ইতযাপ্লদ েিংগ্রহ ও প্লবতেণ ব্যবস্থা 

েো। 

• রেশপ্লনিং এবিং অন্যান্য প্লবতেণ খাকত খাদ্য োমগ্রীে প্লবতেণ ব্যবস্থা প্লনপ্লিত েো। 

• খাদ্য োমগ্রীে বাোে দে প্লস্থপ্লতশীল োখা প্লনপ্লিত েো। 

• গুনগত মাকনে পয মাপ্ত পপ্লেমান খাকদ্যে মজুদ, েিংেেণ প্লনপ্লিত েো। 

• খাদ্য বাকেট, প্লহোব ও অথ ম, খাদ্য পপ্লেেল্পনা, গকবষণা এবিং পপ্লেবীেণ (মপ্লনটপ্লেিং) েিংক্রাি প্লবষেেমূহ। 

• উৎপাদেগকণে উৎপাপ্লদত খাদ্য শকস্যে নূন্যতম েহােে মূল্য প্লনপ্লিত েো। 

• এ অপ্লধদকপ্তেে উপে অপ্লপ মত রয রোন প্লবষকে তথ্যানুেন্ধান পপ্লেিালনা েো। 

 

ঘ) অপ্লিকেে অগ মাকনাগ্রাম 

   মহাপপ্লেিালে (১) 

 

    অপ্লতপ্লেক্ত মহাপপ্লেিালে (১) 

 

   পপ্লেিালে (৭) 

 মাঠ পয মাে                                   অপ্লধদপ্তে পয মাে 

 

                  আঞ্চপ্ললে খাদ্য প্লনেন্ত্রে (৭)                                           অপ্লতপ্লেক্ত পপ্লেিালে (৭) 

 

                   রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে (৬৪)                                                উপপপ্লেিালে (৩২) 

 

                উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে (৪৯২)                                      উপ-েহোেী পপ্লেিালে (১৮ 

             এলএেপ্লিে ভােপ্রাপ্ত েম মেতমা (৬৩০) 
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েনবকলে প্লববেণ 

ক্র.নিং পকদে নাম েনবল 

০১ ক্লাে-১ (েযািাে) ২৩৬ 

০২ ক্লাে-১ (নন-েযািাে) ৬৫৭ 

০৩ ক্লাে-২ ১৭৫৭ 

০৪. ক্লাে-৩ ৪৭৩০ 

০৫ ক্লাে-৪ ৬২৯৬ 

রমাট েনবল  ১৩৬৭৬ 
 

 

ঙ) গুরুত্বপূণ ম রেবাে তাপ্ললো 

ক্রম রেবা নাম রেবা প্রাপ্লপ্তে পয মাে (অপ্লধদপ্তে/আঞ্চপ্ললে) 

১ পাবপ্ললে ফুি প্লিপ্লিপ্লবউশন িযাকনল (প্লপএিপ্লিএে) এ খাদ্যশস্য প্লবতেণ উপকেলা ( েেোপ্লে খাদ্য গুদাম) 

২ কৃষে ও িালেল মাপ্ললেকদে প্লনেট হকত ধান, িাল ক্রে উপকেলা (েেোপ্লে খাদ্য গুদাম) 

৩ ওএমএে খাকত িাল, আটা প্লবপ্লক্র রপৌেেভা/রেলা শহে/প্লবভাগীে শহে/ প্লেটি 

েকপ মাকেশন এলাো 

৪ খাদ্যবান্ধব েম মসূপ্লিকত ১০ টাো রেপ্লে দকে িাল প্লবপ্লক্র উপকেলা 

৫ িালেল মাপ্ললে ও খাদ্যশস্য ব্যবোেীকদে লাইকেন্স প্রদান রেলা ও উপকেলা  

৬ র্চপ্লক্তবদ্ধ জুট প্লমল ও েেবোহোেী হকত বস্তা ক্রে অপ্লধদপ্তে, রেলা ও উপকেলা (েেোপ্লে খাদ্য 

গুদাম) 
 

রেবা রপ্রািাইল 

ে)  রেবাে নাম: েেোপ্লে খাদ্য গুদাকমে শ্রম-হস্তাপ মণ োে পপ্লেিালনা এবিং শ্রপ্লমকেে ন্যায্য মজুেী পপ্লেকশাধ। 

খ) রেবাটি েহপ্লেেেকণে রযৌপ্লক্তেতা: 

েেোপ্লে খাদ্যগুদাকম (এলএেপ্লি, প্লেএেপ্লি, োইকলা) খাদ্যশস্য রলাি, আনকলাকিে োকে শ্রপ্লমে েেবোকহে েন্য শ্রম-হস্তাপ মণ ঠিোদাে 

প্লনকোগ েো হে। প্লনকোগপ্রাপ্ত ঠিোদােগণ খাদ্য প্লবভাকগে প্লনেট হকত শ্রম প্লবল উকিালন েেকলও শ্রপ্লমেকদে েঠিেভাকব পাপ্লেশ্রপ্লমে 

পপ্লেকশাধ না েোে (প্লবকলে ৮০%) শ্রপ্লমেগণ এলএেপ্লিকত রেবা প্লনকত আো পপ্লেবহন ঠিোদাে, প্লিও গ্রহীতা, ধান েেবোহোেী কৃষে, িাল 

েেবোহোেী প্লমলাকেে প্লনেট অন্যােভাকব অথ ম দাবী েকে এবিং তা না রপকল েেোপ্লে োকে গপ্লিমপ্লে েকে, এমনপ্লে রেবা গ্রহীতাে োকথ 

দুব্যমবহাে েকে। একত খাদ্য প্লবভাকগে ভাবমূপ্লতম ক্ষুন্ন হে। 

 

গ) রেবা প্রাপ্লপ্তে রমৌপ্ললে তথ্যাপ্লদ 
 

 প্লবষে তথ্যাপ্লদ 

১ রেবা প্রদানোেী অপ্লিে এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লি, রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে োয মালে। 

২ রেবাে েিংপ্লেপ্ত প্লববেণ েেোপ্লে গুদাম হকত পাবপ্ললে ফুি প্লিপ্লিপ্লবউশন প্লেকেম িযাকনল রযমন- প্লভপ্লেপ্লি, প্লভপ্লেএি, 

টিআে, োপ্লবখা, প্লেআে, প্রভৃপ্লত খাকত খাদ্যশস্য েেবোহ েো হে। কৃষে ও িালেল 

মাপ্ললেকদে প্লনেট হকত ধান-িাল েিংগ্রহ েো হে। স্থানীে শ্রপ্লমেগণ খাদ্যশস্য রলাি-

আনকলাকিে োে েকেন। এ োকে প্রকোেনীে েিংখ্যে শ্রপ্লমে েেবোকহে েন্য শ্রম-হস্তাপ মণ 

ঠিোদাে প্লনকোগ েো হে। খাদ্যশস্য রলাি-আনকলাি োকেে েন্য শ্রপ্লমে ঠিোদাে 

মাপ্লেেপ্লভপ্লিকত প্লবল প্রস্তুত েকেন এবিং গুদাম েম মেতমা ও উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে 

সুপাপ্লেশেহ রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে দপ্তে হকত প্লবল উকিালন েকেন। েেোপ্লে প্লনকদ মশনা অনুযােী 

প্লবকলে ৮০% টাো শ্রপ্লমেকদে পপ্লেকশাধ েোে বােবাধেতা থােকলও ঠিোদােগণ 

শ্রপ্লমেকদে তা পপ্লেকশাধ েকেন না। একত শ্রপ্লমেগণ এলএেপ্লিকত রেবা প্লনকত আো পপ্লেবহন 

ঠিোদাে, প্লিওগ্রহীতা, ধান েেবোহোেী কৃষে ও িাল েেবোহোেী প্লমলাকেে প্লনেট 

অন্যােভাকব অথ ম আদাে েকে। 
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৩ বাপ্লষ মে রেবা 

গ্রহণোেীে েিংখ্যা 

২,০০,০০০- ২,৫০,০০০ েন (িালেল মাপ্ললে- ২০,০০০+ কৃষে-২,০০,০০০+প্লিওগ্রহীতা-

২০,০০০+ পপ্লেবহন ঠিোদাে-৫,০০০ প্রাে) 

৪ রেবা প্রাপ্লপ্তে শতমাবপ্লল ১. খাদ্যশস্য উকিালকনে েন্য প্লিওকহাল্ডাে 

২. খাদ্যশস্য পপ্লেবহকনে েন্য প্লনকোগপ্রাপ্ত ঠিোদাে 

৩. গুদাকম ধান-িাল েেবোকহে েন্য কৃপ্লষোি মধােী কৃষে ও র্চপ্লক্তবদ্ধ োইে প্লমলাে 

৫ দাপ্লেত্বপ্রাপ্ত েম মেতমা ও 

েম মিােী 

এলএেপ্লিে ভােপ্রাপ্ত েম মেতমা/প্লেএেপ্লিে ম্যাকনোে, উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে, রেলা খাদ্য 

প্লনেন্ত্রে। 

৬ রেবা প্রাপ্লপ্তে েমে তাৎেপ্লণে 

৭ রেবা প্রাপ্লপ্তকত 

প্রকোেনীে োগেপে 

১. খাদ্যশস্য উকিালকনে রেকে প্লবপ্লল আকদশ (প্লিও) 

২. খাদ্যশস্য পপ্লেবহকনে েন্য ঠিোদাে প্লনকোগপে/ প্রাপ্লধোেপে 

৩. গুদাকম ধান-িাল েেবোকহে েন্য কৃষকেে রেকে কৃপ্লষোি ম ও র্চপ্লক্তবদ্ধ োইে প্লমলাকেে 

রেকে বোে আকদশ 

৮ রেবা প্রাপ্লপ্তে েন্য খেি প্লিওগ্রহীতাে রেকে েেোে প্লনধ মাপ্লেত দে, অন্য েেল রেবাগ্রহীতাে েন্য েেোে খেি বহন 

েকে। 

৯ রেবা প্রাপ্লপ্তে েন্য 

যাতাোকতে েিংখ্যা 

১-২ বাে 

১০ েিংপ্লিষ্ট 

আইন/প্লবপ্লধ/নীপ্লতমালাে 

তাপ্ললো 

১. রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে োকথ শ্রপ্লমে ঠিোদাকেে র্চপ্লক্তপে 

২. অভযিেীণ খাদ্যশস্য েিংগ্রহ নীপ্লতমালা, ২০১৭ 

৩. িলািল সূপ্লি প্রণেন নীপ্লতমালা, ২০০৮ 

১১ রেবা রপকত ব্যথ ম হকল 

পেবতী প্রপ্লতোেোেী 

েম মেতমা, পদপ্লব, 

ইকমইল ও রিান 

উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে, রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে 

১২ রেবা প্রাপ্লপ্ত/ প্রদাকনে 

রেকে অসুপ্লবধা/ েমস্যা 

/ িযাকলঞ্জেমূহ 

মেস্বত্বকভাগী প্লহকেকব শ্রম ও হস্তাপ মণ ঠিোদাকেে উপপ্লস্থপ্লত, েেোপ্লে প্লবল গ্রহণ েকে 

শ্রপ্লমেকদে েঠিেভাকব অথ ম পপ্লেকশাধ না েো, প্লবনা পপ্লেশ্রকম েেোপ্লে অথ ম প্রাপ্লপ্ত ও প্লেপ্লন্ডকেট 

দতপ্লে েকে অননপ্লতে সুপ্লবধা আদাে, অোমঞ্জস্যপূূ্ণ ম শ্রপ্লমে দে।  

১৩ অন্যান্য  

 

 

ঘ) প্লবদ্যমান রেবা-পদ্ধপ্লত প্লবকিষণ 

 

রেবা প্রদাকনে 

ধাপ 

োয মক্রম  েমে/প্রর্ি 

ধাপ(প্লদন/ঘিা/

প্লমপ্লনট) 

েম্পৃক্ত ব্যপ্লক্তবগ ম (পদপ্লব) 

ধাপ-১ শ্রম-হস্তাপ মণ ঠিোদাে প্লনকোকগে প্লবজ্ঞপ্লপ্ত প্রস্তুত ও 

োপ্লে 

১৫-১৬ প্লদন রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে 

ধাপ-২ দেপে প্লবপ্লক্র  ২১-২৮ প্লদন প্লহোবে েেে 

ধাপ-৩ দেপে দাপ্লখল ১ প্লদন দেপে রক্রতা 

ধাপ-৪ দেপে যািাই বাোই ৫-৬ প্লদন রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে ও দেপে 

মূল্যােন েপ্লমটি 

ধাপ-৫ HOPE ের্তমে েব মপ্লনম্ন দে অনুকমাদন ৭-৮ প্লদন আঞ্চপ্ললে খাদ্য প্লনেন্ত্রে 

ধাপ-৬ খাদ্য প্লবভাগীে েম মেতমা ও পুপ্ললশ প্লবভাগ ের্তমে 

েব মপ্লনম্ন দেদাতাে প্লক্রপ্লমনাল রেেি ম যািাই 

১০-১২ প্লদন উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে ও 

থানাে ওপ্লে 

ধাপ-৭ রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রেকেে োকথ েব মপ্লনম্ন দেদাতে 

র্চপ্লক্ত েম্পাদন 

১-২ প্লদন রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে, কৃতোয ম 

েব মপ্লনম্ন দেদাতা 

ধাপ-৮ ঠিোদাে প্লনকোগ আকদশ োপ্লে ১ প্লদন রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে 

ধাপ-৯ ঠিোদাে ের্তমে গুদাকম শ্রপ্লমে েেবোহ প্রতযহ প্লনকোগপ্রাপ্ত শ্রপ্লমে ঠিোদাে 
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ধাপ-১০ শ্রপ্লমে ের্তমে প্লিওগ্রহীতাকে খাদ্যশস্য প্লবতেণ/ 

কৃষে-প্লমলাকেে প্লনেট হকত ধান-িাল আনকলাি 

েকে গুদামোতেেণ/ পপ্লেবহন ঠিোদাকেে ট্রাকে 

খাদ্যশস্য রলাি েো বা ট্রাে হকত খাদ্যশস্য 

আনকলাি েো 

১-২ প্লদন গুদাম েম মেতমা, গুদাকমে 

েম মিােী ও গুদাকম 

প্লনকোপ্লেত শ্রপ্লমেগণ 

ধাপ-১১ শ্রপ্লমে ঠিোদাে ের্তমে দদপ্লনে/োপ্তাপ্লহে প্লভপ্লিকত 

শ্রপ্লমেকদে মজুেী পপ্লেকশাধ 

১ প্লদন শ্রপ্লমে ঠিোদাে 

ধাপ-১২ ঠিোদাে ের্তমে মাপ্লেে/দেমাপ্লেে প্লভপ্লিকত শ্রম প্লবল 

দতপ্লে েকে গুদাম েম মেতমাে প্লনেট দাপ্লখল েো  

৩-৪ প্লদন শ্রপ্লমে ঠিোদাে 

ধাপ-১৩ গুদাম েম মেতমা ের্তমে সুপাপ্লেশেহ প্লবল উপকেলা 

খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে প্লনেট রপ্রেণ 

২-৩ প্লদন গুদাম েম মেতমা 

ধাপ-১৪ উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে সুপাপ্লেশেহ শ্রম প্লবল 

রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে প্লনেট রপ্রেণ 

২-৩ প্লদন  উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে 

ধাপ-১৫ প্লবকলে েঠিেতা যািাই  ১-২ প্লদন  প্লহোবেেে 

ধাপ-১৬ েঠিে হকল প্লবল অনুকমাদন  ১ প্লদন রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে 

ধাপ-১৭ রেলা প্লহোবেেণ অপ্লিকে রপ্রেণ ১ প্লদন  প্লহোবেেে 

ধাপ-১৮ প্লহোবেেণ অপ্লিকে প্লবল যািাই  ১-২ প্লদন অপ্লিটে 

ধাপ-১৯ ঠিোদাকেে নাকম রিে ইসুয ১ প্লদন রেলা প্লহোবেেণ েম মেতমা 

 

ি) প্লবদ্যমান েমস্যা েমাধাকন েযাটাগপ্লেপ্লভপ্লিে প্রস্তাবনা: 

রেে েমস্যাে বণ মনা েমাধাকনে প্রস্তাবনা 

১। আকবদনপে/ িেম/ 

 রেপ্লেোে/ প্রপ্লতকবদন 

- - 

২। দাপ্লখলীে োগেপোপ্লদ - - 

৩। রেবাে ধাপ ঠিোদাকেে মােকম প্লবল পপ্লেকশাকধে 

োেকণ অনাোপ্লিত েমে নষ্ট হে 

ঠিোদাে প্লনকোগ প্রথা বাপ্লতল েকে েোেপ্লে 

শ্রপ্লমেকদে মজুেী পপ্লেকশাধ েো  

৪। েম্পৃক্ত েনবল - - 

৫। স্বােেোেী/ অনুকমাদকনে েকঙ্গ 

েম্পৃক্ত ব্যপ্লক্তে েিংখ্যা ও পদপ্লব 

০৩ েন 

গুদাম েম মেতমা, উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে, 

রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে 

০৩ েন 

গুদাম েম মেতমা, উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে, 

রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে 

৬। আিঃঅপ্লিে প্লনভমেশীলতা  -  

৭।  আইন/প্লবপ্লধ/ প্রজ্ঞাপন ইতযাপ্লদ শ্রপ্লমে ঠিোদাকেে মােকম শ্রপ্লমে মজুেী 

পপ্লেকশাকধে প্লবষকে েেোপ্লে প্লনকদ মশনা 

েোেপ্লে শ্রপ্লমেকদে মজুেী পপ্লেকশাধ 

৮। অবোঠাকমা/ হাি মওোে ইতযাপ্লদ - - 

৯। রেেি ম/তথ্য েিংেেণ - - 

১০। প্রযুপ্লক্তে প্রকোগ প্রকযােয প্লে না না না 

১১। খেি (নাগপ্লেে+অপ্লিে) ১৫০-২০০ টাো ১৫০-২০০ টাো 

১২। েমে (নাগপ্লেে+অপ্লিে) - - 

১৩। যাতাোত (নাগপ্লেে) ১-২ প্লদন ১-২ প্লদন 

১৪। অন্যান্য    
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ঙ) প্লবদ্যমান পদ্ধপ্লতে প্রকেে ম্যাপ (Process Map) 
 

  

                                                                                                

 

 

 

            ১                                                 

                                                               

  

            ২                                                     

  

 ১৯                                                                   ৩ 

                                                                

                                                    

১৮                                                               ৪                                                                  

 

                                                                              

 ১৭                                                           ৫ 

 

 

১৬                                                                           ৬ 

 

                            হযাঁ 

                                                                      ৭ 

                                                              

না 

  

১৫                                                             ৮  

 

 

                                                                      ৯ 

১৪  

 

  

১৩                                                                 ১০ 

 

 

 ১২                                                                    ১১ 

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

P: রেখাপ্লন 

T: ১৫-১৬ প্লদন 

  
P: প্লহোবেেে 

T: ২১-২৮ প্লদন 

  

P: দেপে রক্রতা 

T: ১ প্লদন 

                                    

P: রেখাপ্লন 

T: ৫-৬ প্লদন 

  

P: আখাপ্লন 

T: ৭-৮ প্লদন 

  

P: উখাপ্লন ও ওপ্লে 

T: ১০-১২ প্লদন 

  

P: রেখাপ্লন 

T: ১-২ প্লদন 

  

  

P: রেখাপ্লন 

T: ১ প্লদন 

  

P: ঠিোদাে 

T: প্রতযহ 

  

P: গুদাম েম মেতমা 

T: ১-২ প্লদন 

  

P: ঠিোদাে 

T: ১ প্লদন 

P: প্লিএও 

T: ১ প্লদন 

  

P: অপ্লিটে 

T: ১-২ প্লদন 

  

P: প্লহ:েেে 

T: ১ প্লদন 

  

P: রেখাপ্লন 

T: ১ প্লদন 

  

P: প্লহ:েেে 

T: ১-২ প্লদন 

  

P: উখাপ্লন 

T: ২-৩ প্লদন 

  

P: ভােে 

T: ২-৩ প্লদন 

  

  

P: ঠিোদাে 

T: ৩-৪ প্লদন 

শুরু 

ঠিোদাে প্লনকোগ প্লবজ্ঞপ্লপ্ত োপ্লে 

ধাপ েিংখ্যা: ১৯ টি 

েম্পৃক্ত েনবল: ১৩ েন 

েমে: ৭৬-৯৫ প্লদন 

 

দেপে প্লবপ্লক্র 

দেপে দাপ্লখল 

দেপে যািাই-বাোই 

HOPE ের্তমে েব মপ্লনম্ন দে 

অনুকমাদন 

েব মপ্লনম্ন দেদাতাে প্লক্রপ্লমনাল রেেি ম 

রভপ্লেপ্লিকেশন 

েব মপ্লনম্ন দেদাতাে োকথ র্চপ্লক্ত 

েম্পাদন 

ঠিোদাে প্লনকোগ আকদশ োপ্লে 

ঠিোদাে ের্তমে গুদাকম শ্রপ্লমে 

েেবোহ 

শ্রপ্লমে ের্তমে গুদাকম খাদ্যশস্য রলাি 

আনকলাি োয মক্রম েম্পাদন 

ঠিোদাে ের্তমে শ্রপ্লমকেে মজুেী 

পপ্লেকশাধ 

ঠিোদাে ের্তমে গুদাম 

েম মেতমাে প্লনেট প্লবল দাপ্লখল 

উপকেলা অপ্লিকে প্লবল রপ্রেণ 

রেলা অপ্লিকে শ্রম প্লবল রপ্রেণ 

শ্রম প্লবল অনুকমাদন 

এপ্লে অপ্লিকে শ্রম প্লবল রপ্রেণ 

রেলা অপ্লিকে 

শ্রম প্লবকলে 

েঠিেতা যািাই 

এপ্লে অপ্লিকে প্লবল প্রকেপ্লেিং 

ঠিোদাকেে নাকম রিে ইসুয 

রশষ 
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ে)  তুলনামূলে প্লবকিষণ (প্লবদ্যমান ও প্রস্তাপ্লবত পদ্ধপ্লতে ধাপপ্লভপ্লিে তুলনা): 

 

প্লবদ্যমান 

প্রকেে 

ম্যাকপে 

ধাপ 

প্লবদ্যমান ধাকপে বণ মনা  প্রস্তাপ্লবত 

প্রকেে 

ম্যাকপে ধাপ 

প্রস্তাপ্লবত ধাকপে বণ মনা 

ধাপ-১ শ্রম-হস্তাপ মণ ঠিোদাে প্লনকোকগে প্লবজ্ঞপ্লপ্ত প্রস্তুত ও 

োপ্লে 

 প্রকোেন রনই 

ধাপ-২ দেপে প্লবপ্লক্র   প্রকোেন রনই 

ধাপ-৩ দেপে দাপ্লখল  প্রকোেন রনই 

ধাপ-৪ দেপে যািাই বাোই ধাপ-১ েেোপ্লে খাদ্য গুদাকমে রলাি-আনকলাি 

োকেে ন্যায্য দে প্লনধ মােণ 

ধাপ-৫ HOPE ের্তমে েব মপ্লনম্ন দে অনুকমাদন ধাপ-২ আঞ্চপ্ললে খাদ্য প্লনেন্ত্রে ের্তমে দে 

অনুকমাদন 

ধাপ-৬ খাদ্য প্লবভাগীে েম মেতমা ও পুপ্ললশ প্লবভাগ ের্তমে 

েব মপ্লনম্ন দেদাতাে প্লক্রপ্লমনাল রেেি ম যািাই  

 প্রকোেন রনই 

ধাপ-৭ রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রেকেে োকথ েব মপ্লনম্ন দেদাতে 

র্চপ্লক্ত েম্পাদন 

ধাপ-৩ গুদাকম েম মেত ও আগ্রহী নতুন শ্রপ্লমেকদে 

প্লনবন্ধন েো 

ধাপ-৮ ঠিোদাে প্লনকোগ আকদশ োপ্লে ধাপ-৪ শ্রপ্লমেকদে পপ্লেিে পে ইসুয েো 

ধাপ-৯ ঠিোদাে ের্তমে গুদাকম শ্রপ্লমে েেবোহ  প্রকোেন রনই 

ধাপ-১০ শ্রপ্লমে ের্তমে প্লিওগ্রহীতাকে খাদ্যশস্য প্লবতেণ/ 

কৃষে-প্লমলাকেে প্লনেট হকত ধান-িাল আনকলাি 

েকে গুদামোতেেণ/ পপ্লেবহন ঠিোদাকেে ট্রাকে 

খাদ্যশস্য রলাি েো বা ট্রাে হকত খাদ্যশস্য 

আনকলাি েো 

ধাপ-৫ শ্রপ্লমেকদে প্লদকে গুদাকম খাদ্যশস্য রলাি-

আনকলাকিে োে েোকনা 

ধাপ-১১ শ্রপ্লমে ঠিোদাে ের্তমে দদপ্লনে/োপ্তাপ্লহে প্লভপ্লিকত 

শ্রপ্লমেকদে মজুেী পপ্লেকশাধ 

ধাপ-৬ গুদাম েম মেতমা ের্তমে পাপ্লেে প্লভপ্লিকত 

শ্রপ্লমে মজুেী পপ্লেকশাধ  

ধাপ-১২ ঠিোদাে ের্তমে মাপ্লেে/দেমাপ্লেে প্লভপ্লিকত শ্রম 

প্লবল দতপ্লে েকে গুদাম েম মেতমাে প্লনেট দাপ্লখল 

েো  

ধাপ-৭ গুদাম েম মেতমা ের্তমে পাপ্লেে প্লভপ্লিকত 

শ্রম প্লবল প্রস্তুত েো 

ধাপ-১৩ গুদাম েম মেতমা ের্তমে সুপাপ্লেশেহ প্লবল উপকেলা 

খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে প্লনেট রপ্রেণ 

ধাপ-৮ গুদাম েম মেতমা ের্তমে প্লবল উপকেলা খাদ্য 

প্লনেন্ত্রকেে প্লনেট রপ্রেণ 

ধাপ-১৪ উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে সুপাপ্লেশেহ শ্রম প্লবল 

রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে প্লনেট রপ্রেণ 

  

ধাপ-১৫ প্লবকলে েঠিেতা যািাই  ধাপ-৯ প্লবকলে েঠিেতা যািাই 

ধাপ-১৬ েঠিে হকল প্লবল অনুকমাদন  ধাপ-১০ েঠিে হকল উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে ের্তমে 

প্লবল অনুকমাদন 

ধাপ-১৭ রেলা প্লহোবেেণ অপ্লিকে রপ্রেণ ধাপ-১১ শ্রপ্লমে প্লবল উপকেলা প্লহোব েেণ অপ্লিকে 

রপ্রেণ 

ধাপ-১৮ প্লহোবেেণ অপ্লিকে প্লবল প্রকেপ্লেিং ধাপ-১২ প্লহোবেেণ অপ্লিকে প্লবল প্রকেপ্লেিং 

ধাপ-১৯ ঠিোদাকেে নাকম রিে ইসুয ধাপ-১৩ গুদাম েম মেতমাে নাকম রিে ইসুয ও 

শ্রপ্লমেকদে নগদ/প্লবোশ/েকেট/ব্যািংে 

প্লহোকব মজুেী পপ্লেকশাধ 
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ে) প্রস্তাপ্লবত প্রকেে ম্যাপ 

রেবাে নাম: েেোপ্লে খাদ্য গুদাকমে শ্রম-হস্তাপ মণ োে পপ্লেিালনা এবিং শ্রপ্লমকেে ন্যায্য মজুেী পপ্লেকশাধ 
 

  

                                                                                                

 

 

P: রেখাপ্লন 

T: ১০-১২ প্লদন 

  

P: আখাপ্লন 

T: ৬-৭ প্লদন 

  

P: 
গুদাম েম মেতমা, রলবাে 

েদ মাে 

T: ৬-৭ প্লদন 

                                    
P: উখাপ্লন 

T: ২-৩ প্লদন 

  

P: গুদাম েম মেতমা 

T: প্রতযহ 

  

P: গুদাম েম মেতমা 

T: ১-২ প্লদন 

  

P: ভােে 

T: ১-২ প্লদন 

  

  

  

  
  

P: অপ্লিে েহোেী 

T: ১-২ প্লদন 

  

 

P: 

 

উখাপ্লন 

T: ১-২ প্লদন 

  

P: অপ্লিে েহোেী 

T: ১ প্লদন 

  

P: অপ্লিটে 

T: ১-২ প্লদন 

  

P: প্লিএও, গুদাম েম মেতমা 

শুরু 

ধাপ েিংখ্যা: ১৩ টি 

েম্পৃক্ত েনবল: ০৭ েন 

েমে: ৩২-৪৩ প্লদন 
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প্লবকলে েঠিেতা 

যািাই 

 

                                                             

                                                               

  

                                                                 

  

                                                                   

                                                                

                                                    

                                                                                                                                 

 

                                                                              

                                                             

 

 

                                                                            

 

                                                                                        

 

 

 

                                                              

  

                                                                                                                                                     

                                                              

                                                              

                                                                       

                           

 

  

                                                            

 

 

                                                                     

                                                                 

 

                                                                    

                                                                     

T: ১-২ প্লদন 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

হযাঁ  

  

  

  

  

  

না 

ন্যায্য শ্রপ্লমে মজুেী প্লনধ মােণ 

আখাপ্লন ের্তমে শ্রম দে অনুকমাদন 

আগ্রহী শ্রপ্লমেকদে প্লনবন্ধন েো 

শ্রপ্লমেকদে পপ্লেিে পে ইসুয 

রলবাে েদ মাকেে তত্ত্বাবধাকন 

শ্রপ্লমেকদে প্লদকে গুদাকম খাদ্যশস্য 

রলাি-আনকলাকিে োে েোকনা 

গুদাম েম মেতমা ের্তমে পাপ্লেে 

প্লভপ্লিকত শ্রম প্লবল প্রস্তুত েো 

শ্রম প্লবল উখাপ্লন অপ্লিকে দাপ্লখল েো 

শ্রম প্লবল অনুকমাদন 

শ্রম প্লবল উপকেলা প্লহোব েেণ অপ্লিকে 

রপ্রেণ 

রশষ 

প্লহোবেেণ অপ্লিকে প্লবল প্রকেপ্লেিং 

গুদাম েম মেতমাে নাকম রিে ইসুয ও 

শ্রপ্লমকেে রমাবাইল/ব্যািংে প্লহোকব মজুেী 

পপ্লেকশাধ 
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৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুোকে প্লবদ্যমান ও প্রস্তাপ্লবত পদ্ধপ্লতে তুলনা 

 

 

বাস্তবােন 

ে) বাস্তবােকনে অপ্লভজ্ঞতাে আনুপূপ্লব মে প্লববেণ 

খ) বাস্তবােকনে েমোবদ্ধ েম মপপ্লেেল্পনা 

মাইলকোন 

(অেমন) 

এেটিপ্লভটি রে েেকব? মাে (রম/২১-অকটাবে/২১) 

রম জুন জুলা

ই 

আগে রে

রেম্ব

ে 

অকটা

- 

বে 

প্রাথপ্লমে 

প্রস্তুপ্লত 

অপ্লিে প্রধান/উর্ধ্মতন ের্তমপকেে 

োকথ আকলািনা, অবপ্লহতেেণ ও 

প্ললপ্লখত অনুমপ্লত গ্রহণ 

টিম প্ললিাে       

টিম গঠন টিম প্ললিাে       

ন্যায্য শ্রপ্লমে 

মজুেী 

এলএেপ্লি প্লভপ্লিে ন্যায্য শ্রপ্লমে 

মজুেী প্লনধ মােণ 

টিম প্ললিাে 

 

      

খাদ্য অপ্লধদপ্তে ের্তমে দে 

অনুকমাদন 

মহাপপ্লেিালে       

শ্রপ্লমে প্লনবন্ধন 

রলবাে েদ মাকেে েহকযাপ্লগতাে 

শ্রপ্লমকেে তাপ্ললো দতপ্লে 

টিম 

প্ললিাে+েদস্য 

      

শ্রপ্লমকেে পপ্লেিে যািাই েকে 

প্লনবন্ধন েম্পন্নেেণ 

টিম 

প্ললিাে+েদস্য 

      

শ্রপ্লমেকদে েন্য আইপ্লি োি ম ইসুয 

েো 

টিম প্ললিাে       

নতুন পদ্ধপ্লতকত 

রেবা প্রদান শুরু 

(পাইলট শুরু) 

আনুষ্ঠাপ্লনেভাকব নতুন পদ্ধপ্লতকত 

রেবা প্রদান শুরু েোে েন্য তাপ্লেখ 

ও অপ্লতপ্লথ প্লনধ মােণ েো 

টিম প্ললিাে       

প্ললিকলট ও রপাোে প্লবপ্লল েো টিম       

 প্লবদ্যমান পদ্ধপ্লত প্রস্তাপ্লবত পদ্ধপ্লত 

েমে (প্লদন/ঘিা) ৭৬-৯৫ প্লদন ৩২-৪৩ প্লদন 

খেি (নাগপ্লেে ও অপ্লিকেে) ১-২ প্লদন ১-২ প্লদন 

যাতাোত ১-২ বাে ১-২ বাে 

ধাপ ১৯ টি ১৩ টি 

েনবল ১৩ েন ০৭ েন 

দাপ্লখলীে োগেপে - - 
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প্ললিাে+েদস্য 

স্থানীে প্লিপ্লেটাল রনটওোকেমে 

ব্যবহাে েকে প্রিােণা 

টিম 

প্ললিাে+েদস্য 

      

নতুন পদ্ধপ্লতকত রেবা প্রদান শুরু 

েো 

টিম 

প্ললিাে+েদস্য 

      

মপ্লনটপ্লেিং 

মপ্লনটপ্লেিং টিম গঠন ও টিকমে 

টিওআে প্লনধ মােণ 

টিম প্ললিাে       

 

মপ্লনটপ্লেিং প্রপ্লতকবদন দতপ্লেে েন্য 

িেম্যাট/গাইিলাইন দতপ্লে 

টিম 

প্ললিাে+েদস্য 

      

মূল্যােন 

মূল্যােকনে েন্য েপ্লমটি গঠন টিম প্ললিাে       

মূল্যােকনে েন্য সূিে/ পপ্লেমাপে 

(মূল্যােকনে রেমওোেম) প্লনধ মােণ 

টিম 

প্ললিাে+েদস্য 

      

মূল্যােন েিংক্রাি অগ্রগপ্লত 

প্রপ্লতকবদন প্রস্তুত ও প্লবতেণ 

টিম 

প্ললিাে+েদস্য 

      

শুরু হকত রশষ পয মি েেল োয মক্রম 

প্লনকে প্রকেট িকুকমি দতপ্লে 

টিম 

প্ললিাে+েদস্য 

      

িকুকমি প্রোশনা টিম প্ললিাে       

 

প্লেকোে ম ম্যাপ: 

খাতপ্লভপ্লিে প্রকোেনীে 

েম্পদ 

প্লববেণ (নাম ও পপ্লেমান) প্রকোেনীে অথ ম রোথা হকত পাওো যাকব/ 

অকথ মে উৎে 

েনবল ১০ েন 

 

প্লবদ্যমান েনবল খাদ্য অপ্লধদপ্তে 

োপ্লেগপ্লে যন্ত্রপাপ্লত 

(আদ্র মতামাপে যন্ত্র, অযাপে) 

- - - 

অন্যান্য (পপ্লেদশ মন, মূল্যােন, 

েভা, প্লপ্রপ্লিিং ইতযাপ্লদ) 

১. আইপ্লি োি ম দতপ্লে  

২. েভা ৩. প্রিােণা 

৪.মূল্যােন 

৫,০০০+ ৫,০০০+১০,০০০+ 

১০,০০০ =৩০,০০০/- 

খাদ্য অপ্লধদপ্তে 

প্রকোেনীে রমাট অথ ম ৩০,০০০/- খাদ্য অপ্লধদপ্তে 
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৪। Digitization of Analog Truck Scale 

 ট্রাে রস্ককলে ওেন প্লনণেম েহেীেেন ইকনাকভশন আইপ্লিোে েপ্লবেহ িকুকমকিশন। 

রেবা গ্রহণোেী োো? 

খাদ্য অপ্লধদপ্তকেে প্লবপ্লভন্ন স্থাপনা এবিং ঠিোদাে|  

র্চর্িি মসবা প্রদান করা/ প্রার্প্তর মক্ষনত্র র্বদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ: 

র্বদ্যমান সমস্যা সমস্যার মূল কারণ সমস্যার কারনণ মসবা গ্রর্হিানদর 

মোগার্ি/ সমস্যার কারনণ সৃষ্ট ফলাফল 

এনালগ ট্রাে রস্ককল এেটি ট্রাে ওেন 

েেকত ১০-১৫ প্লমপ্লনট েমে প্রকোেন।  

েমাযণালীে ধীেগপ্লতে  োলকেপন 

রোন যন্ত্রািংশ েপ্লতগ্রস্থ হকল পুনোে 

স্থাপন েো েমে োকপে এবিং ব্যেবহুল।  

 রস্ককল গাঠপ্লনে োঠাকমা  োকে প্লবঘ্ন ও ব্যে বৃপ্লদ্ধ 

একত তুলনামূলে রবপ্লশ যাপ্লন্ত্রে ক্রুটি 

প্লবদ্যমান  

যাপ্লন্ত্রে পদ্ধপ্লতকত ওেন প্লননে ও 

এ পদ্ধপ্লত অকপোকৃত পুোতন  

ওেকনে েঠিেতা তােতম্য  

সমস্যা ও িার কারণ সম্পনকি র্ববৃর্ি: (Where, who, how much, what and why?) 

এনালগ ট্রােকস্কল ওেন প্লননে এেটি পুোতন পদ্ধপ্লত। একত যাপ্লন্ত্রে ক্রুটি থাোে দরুন ওেকনে েঠিেতা বোে থাকে না। 

িকল ব্যবহােোেী ওেন পপ্লেমাকপ েমস্যাে েমু্মখীন হে।  

 

সমস্যার ভুক্তনোগী কারা? 

সুর্বধানোগীরধরণ পাইলটিাংএলাকা সুর্বধানোগীরসাংখ্যা 

বছর 

(২০২০) 

বছর 

(২০২১) 

বছর 

(২০২২) 

বছর 

(২০২৩) 

ঠিোদাে ও খাদ্য 

অপ্লধদপ্তকেে  

বাঘাবাপ্লি এল.এে.প্লি  

উপকেলাঃ শাহোদপুে, রেলাঃ প্লেোেগঞ্জ  

শতভাগ  শতভাগ শতভাগ শতভাগ 

 

েমাধান প্রপ্লক্রো 

আইপ্লিোে প্লববেণ:  

এনালগ ট্রােকস্ককল ওেন প্লননে এেটি পুোতন পদ্ধপ্লত। একত যাপ্লন্ত্রে ক্রুটি থাোে দরুন ওেকনে েঠিেতা বোে থাকে না। িকল 

ব্যবহােোেী ওেন পপ্লেমাকপ েমস্যাে েমু্মখীন হে। এেটি এনালগ ট্রােকস্কলকে প্লিপ্লেটাল ট্রােকস্ককল রুপািপ্লেত েেকত ০২ টি ধাকপ 

োে েো হে। প্রথকমই এনালগ রস্ককলে িাটিকমে প্রকোেনীে যাপ্লন্ত্রে েিংস্কাে েো হে। প্লিতীে ধাকপ Load Cell Platform 

Scale Mechanical Work, Load Cell, Indicator, Junction Box, Junction Board, Output Cable 

Regular Scale Software & Computer এ েিংকযাগ এে মােকম প্লিপ্লেটাল রস্ককল রুপািে েম্পন্ন েো হে।  

যাপ্লন্ত্রে োকেে ধাপগুকো প্লনম্নরুপঃ  

প্রথম ধাপঃ  

১)  এইি প্লবন, এইি রলাি েলাম অপোেণ েো হে (গ্রাইপ্লন্ডিং রমপ্লশন িাো)।  
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২)  িাটিমটিকে (১৯" উচ্চতাে ৩৪ ফুট দদঘয  ও ১০ ফুট প্রকস্থে প্রাে ২০ টন ওেকনে) ঠিো/োকপাট প্লদকে ভাপ্লেকে োখা হে (ইকটে 

টুেো ও োকঠে টুেো িাো)।  

৩)  ২ ফুট গভীকে প্লিল েকে ১৬ প্লম: প্লল: েি ঢুপ্লেকে পাথে প্লদকে ঢালাই প্লদকে ১৪"x ১৪"x ১৮"   (দদঘয x প্রস্থ x উচ্চতা) ৪ রোনাে 

৪ টি েলাম দতপ্লে েো হে।  

৪।  ৪ টি রলাি রেল ব্যবহাে েকে িাটিমটিকে রলাি রেকলে উপকে বোকনা হে।  

*Life time weighing software ব্যবহাে েকে রলাি রেল েমূহ োিংশন বকক্স Syncronise েো হে|  

* ইপ্লন্ডকেটে ও েপ্লম্পউটাকেে মােকম প্লিপ্লেটাল weighing Value visible েো হে এবিং প্লপ্রিাে িাো LUA এবিং 

প্রাপ্লপ্ত ওেন প্লপ্রি েো হে।   

 

উনদ্যাগটির মনধ্য নতুনত্ব র্ক? 

১) দ্রুি ওজন করা  ায়। কানজর গর্ি মবনে  ানব।  

২) Print রবে েো যাে ।  

৩) Data েিংেেণ েো যাে। পেবতীকত রোন ধেকণে পপ্লেপ্লস্থকত পূকবে তথ্য পাওো েম্ভব। 

৪) োকেে স্বেতা বৃপ্লদ্ধ 

 

ে. উনদ্যাগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী হাড িওয়যার/ সরঞ্জমার্দ/অবকাঠানমা লাগনব? 

১. রলাি রেল- ২. ওকেট ইপ্লন্ডকেটে-৩. োিংশন রবাি-৪. োিংশন বক্স- ৫. ইপ্লন্ডকেটে অযািােে-৬. োকনেশন েযাে-৭. এপ্লে েি-

৮. এম এে রলাি রেল রিট (2˝x2˝) -৯. রলাি রেল েযাবলু-১০. রলাি রেল হাই অযািোেকমন্ডবলু -১১. ইপ্লন্ডকেটে সুইি- ১২. 

রলোে প্লপ্রিাে-১৩. আইপ প্লপ এে -১৪. েপ্লম্পউটাে , ১৫. Weighing Software.  

ঙ. উনদ্যাগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকি করনি হনব? (সফটওয়যার তির্র, ডাটানবজ তির্র, এসএমএস 

বার্ন্ডল ক্রয় ইিযার্দ) 

১. হািওোে েিংগ্রহ।  

২. েমেতাে তত্বাবধাকন প্লিপ্লেটাল রস্কল রমোমতোেী প্রপ্লতষ্ঠাকনে মােকম োে েোকনা।  

৩. রুপাির্রি র্ডর্জটাল ট্রাক মস্কল পর্রচালনাকারী কমচারীগণনদর প্রর্শক্ষণ।  

 

প্রিযার্শি ফলাফল (TCV++): 

 সময় মিব্য  

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর আনগ ১০-১৫ প্লমপ্লনট প্রপ্লত ট্রাে  

ওেকনে েঠিেতা এবিং 

োকেে গপ্লত বৃপ্লদ্ধ  

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পনর ৩-৫ প্লমপ্লনট প্রপ্লত ট্রাে 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর ফনল মসবা গ্রর্হিার প্রিযার্শি মবর্নর্ফট ৭-১৫ প্লমপ্লনট  

 

উকদ্যাগটিে বাস্তবােনোেী টিম: 

 ইিােনাল/অিঃস্থ েদস্য: 

টিম প্ললিাে  েদস্য-১ েদস্য-২ েদস্য-৩ 

রমাহাম্মদ িেজুল্লাহ্ খান প্লশবলী  

োইকলা অধীেে  

োিাহাে োইকলা, বগুিা।  

রমাঃ রমকহদী হাোন রমনন  

েহোেী েেণ প্রেৌশলী  

োিাহাে োইকলা, বগুিা। 

রমাোঃ িাকতমাতুে রোহো  

সুপােভাইোে  

োিাহাে োইকলা, বগুিা। 

হারুন-অে-েপ্লশদ  

অপাকেটে 

োিাহাে োইকলা, বগুিা। 
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এক্সটােনাল/বপ্লহঃস্থ েদস্য: রনই। 

প্লেকোে ম ম্যাপ: 

খাতপ্লভপ্লিে 

প্রকোেনীে 

েম্পদ 

প্লববেণ (নাম ও পপ্লেমান) প্রকোেনীে অথ ম রোথা হকত 

পাওো যাকব/ 

অকথ মে উৎে 

েনবল ৪ েন 

 

প্লবদ্যমান েনবল খাদ্য অপ্লধদপ্তে 

োপ্লেগপ্লে 

যন্ত্রপাপ্লত 

(েিট্ওেযাে ও 

েপ্লম্পউটাে) 

S.L Description Quantity Unit Price  Price ৪,৪০,০০০/- (িাে 

লে িপ্লল্লশ হাোে 

টাো মাে)  

খাদ্য অপ্লধদপ্তে 
1 Platform Scale 

Mechanical Work 

1 

 

130000 130000 

2 Load Cell 4 48000 192000 

3 Indicator 1 43000 43000 

4 Junction Box 1 8500 8500 

5 Junction Board 1 10000 10000 

6 Output Cable 10 250 2500 

7 Regular Scale Software 

and Computer 

1 54000 54000 

Total Price= 4,40,000/- 

প্রকোেনীে রমাট অথ ম 

৪,৪০,০০০/- (িাে 

লে িপ্লল্লশ হাোে 

টাো মাে) 

খাদ্য অপ্লধদপ্তে 

  

আইপ্লিো পাইলট েোে েন্য প্রকোেনীে োয মক্রম (Gantt chart): 

মাইলকোন 

(অেমন) 

এেটিপ্লভটি রে েেকব? মাে (কিব্রুোপ্লে/২১ - রম/২১) 

রিব্রুোপ্লে মাি ম এপ্লপ্রল রম 

প্রাথপ্লমে 

প্রস্তুপ্লত 

অপ্লিে প্রধান/উর্ধ্মতন ের্তমপকেে োকথ 

আকলািনা, অবপ্লহতেেণ ও রমৌপ্লখে অনুমপ্লত 

গ্রহণ 

টিম প্ললিাে     

টিম গঠন টিম প্ললিাে     

বাকেট দতপ্লে 

ও তহপ্লবল 

েিংগ্রহ 

পাইলট েোে েন্য বাকেট দতপ্লে টিম প্ললিাে 

 

    

েম্পকদে েম্ভাব্য উৎেেমূহ সুপ্লনপ্লদ মষ্টেেণ টিম প্ললিাে     

অথ ম েিংগ্রহ টিম প্ললিাে     

উপেেণ ক্রে 

উপেেকণে তাপ্ললো দতপ্লে টিম প্ললিাে+েদস্য     

ক্রে েভা টিম প্ললিাে+েদস্য     

োয মাকদশ রদওো টিম প্ললিাে     

মালামাল েেবোহ ও গ্রহণ েো েেবোহোেী+ 

টিম প্ললিাে 

    

রমোপ্লনেযাল 

ও 

ইকলপ্লিেযাল 

োে 

িাটিম মকস্ককলে প্রকোেনীে যাপ্লন্ত্রে োে Load 

Cell, Indication Junction Box, Junction 

Board, Computer, Weiging Software & 

Printer এে েিংকযাগ স্থাপন। 

প্লনধাপ্লেত প্লিপ্লেটাল রস্কল 

রমোমত োেী প্রপ্লতষ্ঠান  

    

নতুন 

পদ্ধপ্লতকত 

রেবা প্রদান 

আনুষ্ঠাপ্লনেভাকব নতুন পদ্ধপ্লতকত রেবা প্রদান 

শুরু েোে েন্য তাপ্লেখ ও অপ্লতপ্লথ প্লনধ মােণ 

েো 

টিম প্ললিাে     
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শুরু  নতুন পদ্ধপ্লতকত রেবা প্রদান শুরু েো টিম প্ললিাে+েদস্য     

মপ্লনটপ্লেিং 

মপ্লনটপ্লেিং টিম গঠন ও টিকমে টিওআে প্লনধ মােণ টিম প্ললিাে     

মপ্লনটপ্লেিং প্রপ্লতকবদন দতপ্লেে েন্য 

িেম্যাট/গাইিলাইন দতপ্লে 

টিম প্ললিাে+েদস্য     

মূল্যােন 

মূল্যােকনে েন্য েপ্লমটি গঠন টিম প্ললিাে     

মূল্যােকনে েন্য সূিে/ পপ্লেমাপে (মূল্যােকনে 

রেমওোেম) প্লনধ মােণ 

টিম প্ললিাে+েদস্য     

মূল্যােন েিংক্রাি অগ্রগপ্লত প্রপ্লতকবদন প্রস্তুত ও 

প্লবতেণ 

টিম প্ললিাে+েদস্য     

শুরু হকত রশষ পয মি েেল োয মক্রম প্লনকে 

প্রকেট িকুকমি দতপ্লে 

টিম প্ললিাে+েদস্য     

িকুকমি প্রোশনা টিম প্ললিাে     

 

প্রকোেনীে অকথ মে িাপ্লহদা রপ্রেকণে পে , ১২ োনুোপ্লে/২০২১ 
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মহাপপ্লেিালে মকহাদে ের্তমে অকথ মে মঞ্জুেী প্রদান। ৯ রিব্রুোপ্লে/২০২১ 
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পপ্লেিালে, প্লহোব ও অথ ম ের্তমে বোেপে।   ১৬ রিব্রুোপ্লে/২০২১ 
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র্চত্র েনভাে মন োয মক্রকমে প্রাথপ্লমে অবস্থা র্চত্র ভূতপূব ম এনালগ ট্রােকস্ককলে রমোপ্লনেযাল িাোল রগে।   

  

র্চত্র ভূতপূব ম এনালগ রস্ককলে নাইকিে র্চত্র এনালগ রস্ককলে যাপ্লন্ত্রে োঠাকমা অপোেণ   

  

র্চত্র রলািকেল স্থাপন র্চত্র প্লিপ্লেটাল ট্রােকস্ককলে েপ্লম্পউটাে ও প্লপ্রিাে,   েম ম েম্পাদন রশকষ  

প্লিপ্লেটাল ট্রাক্সকেল 

১২. Details of the Owner: 

নাম পদবী েম মস্থল রমাবাইল নম্বে ই-রমইল আইপ্লিো পাইলটিিং 

এলাো 

রমাহাম্মদ িেজুল্লাহ্ 

খান প্লশবলী  

োইকলা 

অধীেে 

োিাহাে োইকলা, 

বগুিা। 

01552306405 sbl4004@yahoo.com বাঘাবাপ্লি এল.এে.প্লি 

উপকেলাঃ শাহোদপুে, 

রেলাঃ প্লেোেগঞ্জ  

১৩. রমিকেে তথ্য: 

নাম পদবী অপ্লিে  রমাবাইল ই-রমইল 

এি এম প্লমোনুে 

েহমান 

পপ্লেিালে, পউো প্লবভাগ, 

খাদ্য অপ্লধদপ্তে, ঢাো 

১৬, আব্দুল গপ্লণ রোি, 

ঢাো 

০১৭১২৭৫৩৪১১ didts@dgfood.gov

.bd 
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আইপ্লিো রেপ্লিকেশন: 

১। উদ্ভাবনী উনদ্যাগ: এলএসর্ড/র্সএসর্ড হনি খাদ্যশস্য র্বিরণকানল ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান 

     উনদ্যানগর র্শনরানাম: 

    এলএসর্ড/র্সএসর্ড হনি খাদ্যশস্য র্বিরণকানল র্বিরণকৃি র্সল প্রদান। 

    মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয়: 

 বিিমানন এলএসর্ড/র্সএসর্ড হনি খাদ্যশস্য র্বিরণকানল মকান র্সল প্রদান করা হয় না। র্পএফর্ডএস খানি  থা: টিআর, কার্বখা, 

র্ের্জর্ড, র্ের্জএফ, র্জআর, ইর্প-ওর্পসহ র্বর্েন্ন খানি খাদ্য অর্ধদপ্তনরর র্সলনমাহরকৃি বস্তায় খাদ্যশস্য র্বিরণ করা হয়। 

পানটর বস্তা পুন:ব্যবহারন াগ্য র্বধায় র্বিরণকৃি খাদ্যশনস্যর সরকার্র র্সলনমাহরকৃি খার্লবস্তা ধান-চানলর ব্যবসায়ী, র্মল 

মার্লক ও ব্যর্ক্ত প িানয় পুনরায় ব্যবহার করা হয়। মবসরকার্র প িানয় খাদ্য অর্ধদপ্তনরর র্সলনমাহরকৃি খার্লবস্তা চাল/গম 

বস্তাবর্েকরনণ ব্যবহানরর ফনল প্রায়শঃ আইনশৃঙ্খলা বার্হনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও জনসাধারনণর মানঝ র্বভ্রার্ির সৃর্ষ্ট হয়। 

    র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সমস্যাসমূহ: 

ক. এলএসর্ড/র্সএসর্ড হনি খাদ্যশস্য র্বিরণকানল বস্তায় র্বিরণকৃি র্সল/র্বিরণ র্চি না থাকায় র্বিরণকৃি খাদ্যশনস্যর বস্তা 

এবাং গুদানমর র্হসাবভুক্ত খাদ্যশনস্যর বস্তার মনধ্য পাথ িকয র্নরুপণ করা  ায় না। 

খ. গুদাম হনি র্বিরণকৃি খাদ্যশস্য সাংগ্রহ কা িক্রনমর সময় অসাধু ব্যর্ক্তর মাধ্যনম পুনরায় গুদানম মফরি আসার সুন াগ থানক।  

গ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বার্হনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও এলএসর্ড কর্তিপনক্ষর মনধ্য প্রায়শঃ ভুল মবাঝাবুর্ঝ/র্বভ্রার্ির সৃর্ষ্ট হয়। 

ে. খাদ্য অর্ধদপ্তনরর র্সলনমাহরকৃি খার্ল বস্তায় মবসরকারী প িানয় খাদ্যশস্য মজুদ রাখা সাংক্রাি অ ার্জি সমস্যা সমাধানন 

খাদ্য র্বোগ, আইনশৃঙ্খলা বার্হনী ও িানীয় প্রশাসননর কম িকিিানদর সরকার্র মূল্যবান কম িেন্টা নষ্ট হয়।  

     সমস্যা সমাধানন আইর্ডয়ার র্ববরণ: 

র্ড.ও গ্রহীিা কর্তিক খাদ্যশনস্যর সরবরবাহ মনয়ার জন্য ট্রাক/উপযুক্ত  ান গুদানমর মলার্ডাং ডনক মপ্লস করা হয়। এলএসর্ডর 

শ্রর্মকগণ খাদ্যশস্য ের্িি বস্তা ট্রাক/ ানন মবাঝাইকানল রাবার েযাম্প ও কানঠর িারা তির্র বে র্সনল অনমাচনীয় লাল কার্ল/রাং 

লার্গনয় প্রনিযক বস্তার গানয় ‘র্বিরণকৃি, িাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ড, র্বিরণ খানির নাম’ এর র্সল প্রদান করা হয়। র্সনলর 

আকার ৮ ইর্ঞ্চ × ৪ ইর্ঞ্চ। মরড হানন্ড্রড রাংনয়র সানথ মেনক্সা র্থনার র্মর্শনয় লাল রাংনয়র র্মশ্রণ তির্র করা হয়। মট্র’র মনধ্য রাখা 

মফানম রাংনয়র র্মশ্রণ ঢালা হয় এবাং উক্ত রাংনয়র মনধ্য রাবার েযাম্প ছাপ র্দনয় খাদ্যশনস্যর বস্তায় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান করা 

হয়। র্থনার ব্যবহানরর কারনণ রাং দ্রুি শুর্কনয়  ায় এবাং স্পষ্ট হয়। 

নতুন প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                     

    

এলএসর্ডর শ্রর্মক কর্তিক খাদ্যশস্য ের্িি বস্তা ট্রাক/ ানন মবাঝাই শুরু 

 

খাদ্যশনস্যর বস্তা মবাঝাইকানল ট্রাক/ ানন উনঠ বস্তার গানয় রাবার েযাম্প ও কানঠর 

তির্র বে র্সল র্দনয় লাল রাংনয়র ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান 

 

    মশষ 

মশষ 

খাদ্যশনস্যর সরবরাহ মনয়ার জন্য র্ড.ও গ্রহীিা কর্তিক ট্রাক/উপযুক্ত  ান গুদানমর 

মলার্ডাং ডনক মপ্লস করা 

 

শুরু 

‘র্বিরণকৃি’ র্সলযুক্ত বস্তায় সরকার্র গুদাম হনি খাদ্যশস্য র্বিরণ সম্পন্ন 
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পাইলটিাং এলাকা ও সময়: 

    িাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ড। 

    সময়: র্ডনসম্বর/২০১৯- জুন/২০২০ র্ি:।  

ফলাফল (TCV++):  

 সময় খরচ  ািায়াি 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর আনগ  ৮-১০ েন্টা 

 

৫০০০-৬০০০ টাকা ২-৩ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পনর ০.২০-০.৫০ েন্টা ৫-১০ টাকা ০ 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর ফনল মসবা 

গ্রর্হিার প্রিযার্শি মবর্নর্ফট 

৭.৫-৮ েন্টা ৪৯৯৫-৫৯৯০ টাকা ২-৩ বার 

অন্যান্য সুর্বধা 

(TCV কনমর্ন, র্কন্তু গুণগি মান 

বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ 

অথ িাৎ অননক উনদ্যাগ এর সুফল 

টির্সর্ে র্দনয় বুঝাননা  ানব না অথবা 

টির্সর্েনি পর্রবিিন ছাোও অন্যান্য 

দৃশ্যমান সুর্বধা থাকনি পানর। এসব 

র্কছুর র্ববরণ এখানন র্লখনি হনব) 

 

১) খাদ্য গুদানমর সরকার্র র্হসাবভুক্ত খাদ্যশস্য ও মবসরকার্র প িানয় খাদ্য অর্ধদপ্তনরর 

র্সলনমাহরকৃি বস্তাের্িি খাদ্যশনস্যর মনধ্য র্বভ্রার্ি সৃর্ষ্টর মকান সুন াগ মনই।  

২) গুদাম হনি র্বিরণকৃি খাদ্যশস্য পুনরায় গুদানম মফরি আসার সুন াগ মনই। 

৩) আইনশৃঙ্খলা বার্হনী, খাদ্য র্বোগ ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীর মনধ্য ভুল মবাঝাবুর্ঝর সৃর্ষ্ট হয় 

না। 

৪) সরকার্র খাদ্যশস্য র্বিরণ কা িক্রনম স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা (Good 

Governance) বৃর্দ্ধ পায়। 

 

উনদ্যাগ বাস্তবায়ন সাংক্রাি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকি: 

ক) ‘র্বিরণকৃি’ র্সল তির্র: 

হািলওয়ালা কানঠর মফ্রনমর সানথ ‘র্বিরণকৃি, িাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ড, র্বিরণ খানির নাম’ র্লখা সম্বর্লি রাবার েযাম্প 

উন্নিমাননর গাম র্দনয় লার্গনয় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল তির্র করা হয়। 

রাবার েযানম্পর পর্রমাপ: ৮ ইর্ঞ্চ × ৪ ইর্ঞ্চ। রাবানরর র্থকননস- ০৭ র্ম.র্ম.। মূল অক্ষর ও সাংখ্যার আকার: ‘র্বিরণকৃি’- ০২ 

মস.র্ম. এবাং এলএসর্ডর নাম, খানির নাম- ১.৫ মস.র্ম।  

রাবার েযাম্প লাগাননার জন্য হািলওয়ালা কানঠর মফ্রম: ৮.২৫ ইর্ঞ্চ × ৪.২৫ ইর্ঞ্চ। রাবার েযাম্প উন্নি মাননর গাম র্দনয় কানঠর 

মফ্রনমর সানথ লাগাননা হয়। র্সল তির্রর খরচ িাননেনদ ১৫০০-২০০০ টাকা। 

খ) অনমাচনীয় কার্ল/রাংনয়র র্ববরণ: 

১/২ র্লটার মরড হানন্ড্রড রাংনয়র সানথ ২ র্লটার মেনক্সা র্থনার র্মর্শনয় লাল কার্ল/রাংনয়র র্মশ্রণ তির্র করা হয়। মট্র’র মনধ্য রাখা 

মফানম রাংনয়র র্মশ্রণ ঢালা হয় এবাং উক্ত রাংনয়র মনধ্য রাবার েযাম্প ছাপ র্দনয় খাদ্যশনস্যর বস্তায় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান করা 

হয়। র্থনার ব্যবহানরর কারনণ রাং দ্রুি শুর্কনয়  ায় এবাং স্পষ্ট হয়। তির্রকৃি কার্ল/রাংনয়র র্মশ্রণ ১-২ র্দন ব্যবহার করা  ায়।  

গ) কার্ল/রাংনয়র খরচ: 

ক্র.নাং আইনটনমর নাম খরনচর পর্রমাণ (প্রর্ি র্লটার/টাকা) 

১ মরড হানন্ড্রড িরল ৪০০/- 

২ মেনক্সা র্থনার ১৭০/- 

মমাট ৫৭০/- 

মরড হানন্ড্রড িরল ২৫ র্লটার কযানন (১০,০০০/-) র্বর্ক্র হয় এবাং মেনক্সা র্থনার ১৬৫ র্লটার ড্রানম (২৮,০০০/-) র্বর্ক্র হয়। 
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ে) র্কোনব বস্তায় র্সল প্রদান করা হয়: 

খাদ্যশস্য মডর্লোরী মনয়ার জন্য আগি ট্রাক/ ানন খাদ্যশস্য ের্িি বস্তা মবাঝাইকানল ট্রাক/ ানন উনঠ একজন র্নধ িার্রি শ্রর্মক বস্তার 

গানয় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান কনরন। 

উনদ্যাগ বাস্তবায়নন প্রনয়াজনীয় র্রনসানস ির পর্রমাণ: 

প্রনয়াজনীয় সম্পদ মকাথা হনি ক্রয় করা 

হনব? খাি র্ববরণ প্রনয়াজনীয় অথ ি 

জনবল খন্ডকালীন শ্রর্মনকর মাধ্যনম বস্তায় র্বিরণকৃি র্সল প্রদান 

(তদর্নক ৪০০ টাকা, পাইলট ব্যর্সনস মাচ ি মানস ১০ 

র্দন+এর্প্রল মানস ০৬ র্দন+ মম মানস ১০ র্দন+ জুন মানস 

২০ র্দন মমাট ৪৬ র্দন)  

৪০০ টাকা × ৪৬ র্দন = 

১৮,৪০০/- 

িানীয়োনব 

বস্তুগি ১) ট্রায়ানলর জন্য র্বর্েন্ন ধরননর ০৬টি র্সল তির্র 

২) পাইলটিাং কানজ ব্যবহানরর জন্য খাির্ের্ত্তক ১০টি র্সল 

তির্র 

৩) ট্রায়ানলর জন্য র্বর্েন্ন ধরননর রাং ক্রয় 

৪) পাইলটিাং কানজ ব্যবহানরর জন্য ২৫ র্লটার মরড হানন্ড্রড রাং 

ক্রয় (৪০০ টাকা/র্লটার) 

৫) ৫০ র্লটার মেনক্সা র্থনার ক্রয় (১৭০ টাকা/র্লটার) 

৬) মট্র, মফাম ক্রয় (০২ মসট) 

১০,০০০+২০,০০০+৪,০০

০+১০,০০০+৮,৫০০+১,

০০০ 

= ৫৩,৫০০/- 

িানীয় বাজার; পুরানা 

পল্টন, ঢাকা; নরর্সাংদী 

অন্যান্য 

র্সল ও রাংনয়র অনুসন্ধান এবাং র্সল প্রদাননর প্রর্ক্রয়া মদখার 

জন্য ইননানেশন টিনমর সদস্যনদর নরর্সাংদী ও ঢাকা গমণ 

৫,০০০/- - 

পাইলটিাং র্ের্ডও তির্র ২৫,০০০/- িাহ্মণবার্েয়া 

প্রনয়াজনীয় মমাট অথ ি ১,০১,৯০০/-  

 

উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: 

Details of the Owner: 

নাম পদবী কম িিল মমাবাইল নম্বর ই-মমইল 

সুবীর নাথ মচৌধুরী মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর 

কা িালয়, িাহ্মণবার্েয়া 

০১৭২৩-৭৭৯১৪৮ subir31st@gmail.com 

 মমন্টনরর ির্থ্: 

নাম পদবী অর্ফস  মমাবাইল ই-মমইল 

জনাব আব্দুল্লাহ আল 

মামুন 

পর্রচালক  চলাচল, সাংরক্ষণ ও 

সাইনলা র্বোগ, খাদ্য 

অর্ধদপ্তর, ঢাকা 

০১৭১৩-২০২১০০ mamun64@yahoo.com 

টিম র্লডার  সদস্য-১ সদস্য-২ সদস্য-৩ 

সুবীর নাথ মচৌধুরী 

মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক 

িাহ্মণবার্েয়া। 

মমাঃ আবু কাউছার 

সাংরক্ষণ ও চলাচল কম িকিিা, 

িাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ড, 

িাহ্মণবার্েয়া। 

 

মমাঃ মইনুল ইসলাম ভূঞা 

উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, 

আশুগঞ্জ, 

িাহ্মণবার্েয়া। 

মমাঃ শাহাদাৎ মহানসন ভূইয়া 

খাদ্য পর্রদশ িক ও োরপ্রাপ্ত 

কম িকিিা, আশুগঞ্জ এলএসর্ড, 

িাহ্মণবার্েয়া। 
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                                                                           র্সনলর নমুনা (১৪টি খাি হনব) 
 

র্বিরণকৃি 

িাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ড 

খাদ্যবান্ধব 

 

র্বিরণকৃি 

িাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ড 

ওএমএস 

 

প্রার্প্ত িান: 

র্সল: ম  মকান মজলা শহনরর রাবার েযাম্প তির্রর মদাকানন বানাননা  ানব। অথবা এস.এ সাইন, ২৭/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা, 

মমাবাইল: ০১৭২৬-৬৮২১৪৫। কার্ল/রাং: মার্হন এন্টারপ্রাইজ, ৫৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা। মমাবাইল নম্বর: ০১৯১১-৪১০২০৮। 

 

উনদ্যাগ বাস্তবায়ননর র্চত্র 

 

 

 

 

র্চত্র: কানঠর মফ্রনমর সানথ রাবার েযাম্প যুক্ত কনর বানাননা র্বিরণকৃি মেনর্সল 

 

 

 

 

র্চত্র: অনমাচনীয় লাল কার্লর র্মশ্রণ তির্র ও মেনর্সল প্রদাননর সরঞ্জামার্দ 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র: ট্রানক ওনঠ র্বিরণকৃি মেনর্সল মাকি প্রদান ও র্বিরণকৃি মেনর্সল মাকিযুক্ত চানলর বস্তা মবাঝাই গার্ে 
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র্চত্র-৫: র্বিরণকৃি মেনর্সল মাকিযুক্ত র্বর্েন্ন কম িসূর্চর চানলর বস্তা  

 

 

উনদ্যাগ সারানদনশ মরর্প্লনকশননর জন্য খাদ্য অর্ধদপ্তনরর জার্রকৃি পর্রপত্র: 

 

২। র্ডর্জটাল জামানি ব্যবিাপনা          

ক. র্চর্িি মসবার নাম: জামানি পদ্ধর্ির আধুর্নকায়ন 

খ. মসবা গ্রহণকারী কারা?: বাাংলানদশ সরকার/র্মলার/র্ডলার/ ঠিকাদার 
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০২। উকদ্যাকগে প্লশকোনাম:     খাদ্যশস্য সাংগ্রনহর বস্তায় স্পষ্ট র্ডর্জটাল মেনর্সল প্রদান। 

০১। রেবাটি বতমমাকন প্লেভাকব রদো হে: 

 রবাকো বা আমন েিংগ্রহ রমৌসুকমে শুরুকত েিংগ্রহ োয মক্রকম ব্যবহায ম পপ্লেমাণ খাপ্লল বস্তাে এলএেপ্লিে ভােপ্রাপ্ত েম মেতমা গুদাকম 

প্লনকোপ্লেত শ্রপ্লমেকদে প্লদকে ‘েিংগ্রহ রমৌসুম ও এলএেপ্লিে নাম’ েম্বপ্ললত রেনপ্লেল োপ প্রদান েকেন। এলএেপ্লিে নাম েম্বপ্ললত 

প্লনপ্লদ মষ্ট েিংখ্যে খাপ্লল বস্তা র্চপ্লক্তবদ্ধ প্লমল মাপ্ললে তাে প্লমকল প্লনকে যান এবিং প্লমকলে নাম, ঠিোনা েম্বপ্ললত রেনপ্লেল োপ প্রদান 

েকে বস্তাভপ্লতম িাল এলএেপ্লিকত েেবোহ েকেন। 

 

প্লবদ্যমান প্রকেে ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      িাল 

                                                                                                     না               রিেত                                                                                              

                                                                                                                      প্রদান                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

                                                               হযাঁ                                                    

                                

    

                                                                                       

                                     

                                                                                      

 

                                                                               

                                                                                          

 

 

০২। প্লবদ্যমান পদ্ধপ্লতকত েমস্যােমূহ: 

ে. টিকনে মকে অেে প্ললকখ রেনপ্লেল বানাকনা হে প্লবধাে বস্তাে প্রদি রেনপ্লেল স্পষ্ট হেনা। 

খ. রেনপ্লেকলে েিং রলকে যাে/ দীঘ মস্থােী হেনা। 

গ. প্রােশঃ বস্তাে রেনপ্লেল রদকখ িাল েেবোহোেী প্লমলাে, এলএেপ্লিে নাম ও েিংগ্রহ রমৌসুম েনাক্ত েো যাে না। 

ঘ. এলএেপ্লিে ভােপ্রাপ্ত েম মেতমা ও প্লমলােকে এেই বস্তাে আলাদাভাকব রেনপ্লেল প্রদান েেকত হে অথ মাৎ এেই প্রকৃপ্লতে োে 

দুইবাে েো হে, িকল েমে রবপ্লশ লাকগ। 

 

রেনপ্লেলকৃত েেোপ্লে খাপ্লল বস্তা র্চপ্লক্তবদ্ধ প্লমলােকে েেবোহ 

 

প্লমলাে ের্তমে খাপ্লল বস্তাে প্লমকলে রেনপ্লেল প্রদান 

 

স্পষ্ট রেনপ্লেল োপযুক্ত বস্তাে এলএেপ্লিকত িাল গ্রহণ 

 

রশষ 

এলএেপ্লিকত ভােে ের্তমে খাপ্লল বস্তাে এলএেপ্লিে রেনপ্লেল প্রদান 

 

স্পষ্ট রেনপ্লেল োপযুক্ত বস্তাে 

িাল বস্তাবপ্লি েকে এলএেপ্লিকত 

প্লনকে আো 

শুরু 



Page 60 of 84 
 

০৩। েমস্যা েমাধাকন আইপ্লিোে প্লববেণ: 

োকঠে রেকম েপ্লম্পউটাকে দতপ্লে প্লিন প্লপ্রি রপপাকে প্লমকলে নাম, ঠিোনা, েিংগ্রহ রমৌসুম, এলএেপ্লিে নাম, রেলা, উৎপাদকনে 

েমে প্ললকখ প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল দতপ্লে েো হে। প্লিন প্লপ্রকিে প্লভতকেে বি মাকেে পপ্লেমাপ: ১৬ ইপ্লঞ্চ × ১৪ ইপ্লঞ্চ। মূল অেে ও 

েিংখ্যাে আোে ১.২৫ ইপ্লঞ্চ - ১.৫ ইপ্লঞ্চ। পাপ্লনে মকে েবুে পাউিাে েিং ও প্ললকুইি োদা গাম প্লমপ্লশকে েিংকেে প্লমশ্রণ দতপ্লে েো 

হে। এেটি রটপ্লবকল খাপ্ললবস্তা রেকখ তাে উপে (খাদ্য অপ্লধদপ্তকেে রলাকগ েম্বপ্ললত বস্তাে অপেপ্লপঠ) প্লিন প্লপ্রকিে প্লিপ্লেটাল 

রেনপ্লেল রেমটি োখা হে। প্লিন প্লপ্রকিে উপে প্রস্তুতকৃত েিংকেে প্লমশ্রণ রঢকল োবাে লাগাকনা োকঠে হযাকন্ডল িাো ঘষা প্লদকে 

রেনপ্লেল োপ প্রদান েো হে। রেনপ্লেল দ্রুত শুপ্লেকে যাে এবিং স্পষ্ট হে। প্লমলাে প্লনে খেকি তাে প্লমকলে েন্য প্লিপ্লেটাল 

রেনপ্লেল দতপ্লে েকেন এবিং প্লনকেে প্লমকল এলএেপ্লি হকত েেবোহকৃত েেোপ্লে বস্তাে প্লমল ও এলএেপ্লিে প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল 

োপ (প্লিন প্লপ্রি) প্রদান েকেন।  

                                                               নতুন প্রকেে ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                    িাল 

                                                                                                                       রিেত                                                                                                                                           

    প্রদান 

   

                                                                                                                    না 

                                

    

                                                                                                     

                                                                                     হযাঁ  

                                     

                                                                                      

 

                                                                               

  

 

 

০৪। পাইলটিিং এলাো ও েমে: 

    ব্রাহ্মণবাপ্লিো েদে উপকেলাে েেল প্লমল এবিং আশুগঞ্জ উপকেলাধীন ১১টি অকটাকমটিে োইে প্লমল। 

েমে: আমন/১৯-২০ েিংগ্রহ রমৌসুম। 

 

প্লমলাে ের্তমে খাপ্লল বস্তাে প্লমকলে ও এলএেপ্লিে নাম েম্বপ্ললত 

প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল োপ প্রদান (প্লিন প্লপ্রি) 

 

স্পষ্ট প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেলযুক্ত বস্তাে এলএেপ্লিকত িাল গ্রহণ 

 

রশষ 

র্চপ্লক্তবদ্ধ প্লমলােকে এলএেপ্লি হকত েেোপ্লে খাপ্লল বস্তা েেবোহ 

 

স্পষ্ট প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল 

োপযুক্ত বস্তাে িাল বস্তাবপ্লি 

েকে এলএেপ্লিকত প্লনকে আো 

শুরু 
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০৫। িলািল (TCV++):  

 েমে খেি যাতাোত 

আইপ্লিো বাস্তবােকনে আকগ  ৫-৬ ঘিা 

(এলএেপ্লিকত ও প্লমকল প্রাে ১০০০ 

প্লপে বস্তাে রেনপ্লেল প্রদান)। 

৫০০-৬০০ টাো ১-২ বাে 

আইপ্লিো বাস্তবােকনে পকে ২-৩ ঘিা ৫০০-৬০০ টাো ১-২ বাে 

আইপ্লিো বাস্তবােকনে িকল রেবা গ্রপ্লহতাে 

প্রতযাপ্লশত রবপ্লনপ্লিট 

২-৩ ঘিা এেই এেই 

অন্যান্য 

(TCV কনমর্ন, র্কন্তু গুণগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা 

অন্যান্য সুর্বধা মবনেনছ অথ িাৎ অননক উনদ্যাগ এর 

সুফল টির্সর্ে র্দনয় বুঝাননা  ানব না অথবা 

টির্সর্েনি পর্রবিিন ছাোও অন্যান্য দৃশ্যমান 

সুর্বধা থাকনি পানর। এসব র্কছুর র্ববরণ এখানন 

র্লখনি হনব) 

 

১) িাল েিংগ্রকহে বস্তাে স্পষ্ট প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল থাকে।  

২) রেনপ্লেকলে েিং দীঘ মস্থােী হে। 

৩) বস্তাে রেনপ্লেল রদকখ েহকেই িাল েেবোহোেী প্লমলাে, এলএেপ্লিে নাম, 

েিংগ্রহ রমৌসুম, উৎপাদকনে েমে েনাক্ত েো যাে। 

৪) েেোপ্লে খাদ্যশস্য েিংগ্রহ োয মক্রকম স্বেতা ও েবাবপ্লদপ্লহতা (Good 

Governance) বৃপ্লদ্ধ পাে। 

 

০৬। উকদ্যাগ বাস্তবােন েিংক্রাি ব্যােগ্রাউন্ড ওোেম: 

ে) প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল রেম দতপ্লে ও োপ প্রদান: 

োকঠে রেকম েপ্লম্পউটাকে দতপ্লে প্লিন প্লপ্রি রপপাে লাপ্লগকে প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল দতপ্লে েো হে। প্লিন প্লপ্রকিে প্লভতকেে বি মাকেে 

পপ্লেমাপ: ১৬ ইপ্লঞ্চ × ১৪ ইপ্লঞ্চ। মূল অেে ও েিংখ্যাে আোে ১.২৫ ইপ্লঞ্চ - ১.৫ ইপ্লঞ্চ। এেটি রটপ্লবকল খাপ্ললবস্তা রেকখ তাে উপে 

(খাদ্য অপ্লধদপ্তকেে রলাকগ েম্বপ্ললত বস্তাে অপেপ্লপঠ) প্লিন প্লপ্রকিে প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল রেমটি োখা হে। প্লিন প্লপ্রকিে উপে প্রস্তুতকৃত 

েিংকেে প্লমশ্রণ রঢকল োবাে লাগাকনা োকঠে হযাকন্ডল িাো ঘষা প্লদকে রেনপ্লেল োপ প্রদান েো হে।  

খ) রটেেই েিংকেে প্লমশ্রণ দতপ্লেে প্রপ্লক্রো: 

০৫ প্ললটাে পাপ্লনে োকথ ৩০ গ্রাম েবুে েিংকেে পাউিাে (প্লমনা েিং) এবিং ১৫০ প্লম.প্লল. োদা গাম প্লমপ্লশকে ৬০০-৭০০ প্লপে খাপ্লল বস্তাে 

রেনপ্লেল প্রদাকনে েন্য েিংকেে প্লমশ্রণ দতপ্লে েো হে। প্লমপ্লশ্রত েিং ০৩-০৪ প্লদন পয মি ব্যবহাে েো যাে। 

গ) রেনপ্লেকলে খেি (১০০০ প্লপে বস্তা): 

ক্র.নিং আইকটকমে নাম খেকিে পপ্লেমাণ (টাো) 

১ প্লিন প্লপ্রিেহ প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল রেম  ৬০০/- 

২ েিং (৫০ গ্রাম) ৫০/- 

৩ গাম (২৫০ গ্রাম)  ১০০/- 

৪ পাপ্লন - 

রমাট ৭৫০/- 

 

প্রপ্লত প্লপে বস্তাে রেনপ্লেল প্রদাকনে েন্য গকি েিংকেে খেি- ৩০ পেো।  
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ঘ) রেনপ্লেল রে, রোথাে প্রকোগ েেকব: 

িাকলে বোেপ্রাপ্ত োইে প্লমলাে তাে প্লমকল েেোপ্লে বস্তাে রেনপ্লেল প্রকোগ েেকব। 

ঙ) গুদাম হকত েেবোহকৃত েেোপ্লে বস্তাে প্লমলাকেে িাল েমাদান প্লনপ্লিতেেণ: 

খাদ্য অপ্লধদপ্তকেে েেবোহকৃত বস্তাে বস্তা উৎপাদনোেী জুট প্লমকলে নাম/রোি নম্বে প্ললখা থাকে। র্চপ্লক্তবদ্ধ োইে প্লমলােকে গুদাম 

হকত বস্তা েেবোকহে েমে বস্তা উৎপাদনোেী জুট প্লমকলে নাম/রোি নম্বে খামাল োি ম/রেপ্লেোকে প্ললকখ োখা হে। প্লমলাে িাল 

েমাদাকনে েমে বস্তাে গাকে উৎপাদনোেী জুট প্লমকলে নাম/রোি নম্বে ক্রেকিে েকে গুদাম হকত েেবোহকৃত েেোপ্লে বস্তাে িাল 

েমাদাকনে প্লবষেটি প্লনপ্লিত েো হে। 

০৭। উকদ্যাগ বাস্তবােকন প্রকোেনীে প্লেকোকে মে পপ্লেমাণ: 

প্রকোেনীে েম্পদ রোথা হকত ক্রে েো 

হকব? 
খাত প্লববেণ প্রকোেনীে অথ ম 

েনবল প্লবদ্যমান - - 

বস্তুগত ১) প্লিন প্লপ্রিযুক্ত প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল রেম ও োবােযুক্ত 

োকঠে হযাকন্ডল ক্রে (০২ রেট) 

২) েবুে পাউিাে েিং (৫০০ গ্রাম) 

৩) োদা গাম (০২ প্ললটাে) 

২,০০০+৫০০+১,০০০ 

= ৩,৫০০/- 

প্লেপ্লেে বাোে, ঢাো 

অন্যান্য 

েবুে েিংকেে প্লমশ্রণ দতপ্লে ও প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল োপ 

প্রদাকনে প্রপ্লক্রো েম মেতমা এবিং িালেল মাপ্ললেকদে মকে 

রিমনকিশন 

৪,০০০/- - 

পাইলটিিং প্লভপ্লিও দতপ্লে ২৫,০০০/- ব্রাহ্মণবাপ্লিো 

প্রকোেনীে রমাট অথ ম ৩২,৫০০/-  

 

০৮। উকদ্যাগ বাস্তবােকন প্লবদ্যমান নীপ্লতমালা/ আইন/ োকুমলাকে পপ্লেবতমন: 

খাদ্যশস্য েিংগ্রকহে বস্তাে রেনেীে প্রদাকনে রেকে অভযিেীণ খাদ্যশস্য েিংগ্রহ নীপ্লতমালা, ২০১৭ এে ১৩(গ) অনুকেকদ বলা আকে 

“খাপ্লল বস্তাে এেপ্লপকঠ এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লি ও রেলাে নামেহ েিংগ্রহ রমৌসুম (রবাকো/আমন) স্পষ্টভাকব রলখা রেনপ্লেল প্লদকে 

প্লমলােকে বস্তা েেবোহ েেকত হকব। প্লমল রথকে েোেপ্লে গৃহীত িাল এবিং ধান োঁটাইকেে প্রাপ্ত িপ্ললত িাল, উভে রেকে প্লমলাে 

বস্তাে অপেপ্লপকঠ প্লনকিে প্লদকে প্লমকলে নাম েম্বপ্ললত রেনপ্লেকলে সুস্পষ্ট োপ (অেে এবিং েিংখ্যাে আোে েমপকে দুই ইপ্লঞ্চ) প্রদান 

েেকবন। রেনপ্লেকলে োপপ্লবহীন খাদ্যশস্য ভপ্লতম বস্তা রোন গুদাকম গ্রহণ েো যাকব না।”  

 

নীপ্লতমালাে পপ্লেবতমন প্রকোেন (অভযিেীণ খাদ্যশস্য েিংগ্রহ নীপ্লতমালা, ২০১৭ এে ১৩(গ) অনুকেদ): 

“প্লমল রথকে েোেপ্লে গৃহীত িাল এবিং ধান োঁটাইকেে প্রাপ্ত িপ্ললত িাল, উভে রেকে প্লমলাে খাদ্য অপ্লধদপ্তকেে রলাকগ েম্বপ্ললত বস্তাে 

অপেপ্লপকঠ প্লমকলে নাম, উপকেলা, েিংগ্রহ রমৌসুম (রবাকো/আমন), এলএেপ্লি/প্লেএেপ্লি, রেলাে নাম ও উৎপাদকনে েমে েম্বপ্ললত 

প্লিন প্লপ্রকিে দতপ্লে প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেকলে সুস্পষ্ট োপ (মূল অেে এবিং েিংখ্যাে আোে েমপকে ১.২৫-১.৫ ইপ্লঞ্চ) প্রদান েেকবন। 

প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেকলে সুস্পষ্ট োপপ্লবহীন খাদ্যশস্য ভপ্লতম রোন বস্তা গুদাকম গ্রহণ েো যাকব না।” 
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৯। উকদ্যাগটিে বাস্তবােনোেী টিম: 

 

১১. Details of the Owner: 

নাম পদবী েম মস্থল রমাবাইল নম্বে ই-রমইল 

সুবীে নাথ রিৌধুেী রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে 

োয মালে, ব্রাহ্মণবাপ্লিো 

০১৭২৩-৭৭৯১৪৮ subir31st@gmail.com 

 

১২. রমিকেে তথ্য: 

নাম পদবী অপ্লিে  রমাবাইল ই-রমইল 

রমাঃ মাহবুবুে েহমান আঞ্চপ্ললে খাদ্য 

প্লনেন্ত্রে 

আঞ্চপ্ললে খাদ্য প্লনেন্ত্রকেে 

োয মালে, খুলনা  

(প্রাক্তন আঞ্চপ্ললে খাদ্য প্লনেন্ত্রে, 

িট্টগ্রাম) 

০১৭১৫-৭৭২৯৪৮ rcfctg@gmail.com 

 

রেনপ্লেকলে নমুনা 

 

 

                    ১৬ ইপ্লঞ্চ 

 

 

         ১৪ ইপ্লঞ্চ 

 

প্রাপ্লপ্ত স্থান: 

প্লবভাগীে শহকেে েপ্লম্পউটাে/রপ্রে ও েিংকেে রদাোন অথবা নবীন এিােপ্রাইে, রপ্রাপাইটে: এইি.এম শপ্লহদুল ইেলাম (সুমন), ঠিোনা: ৬৭/২, প্লেপ্লেে বাোে, 

ঢাো-১০০০, রমাবাইল: ০১৭১১-১২৩৪১৪, ০১৭০৪-১৮৬৬০৩। 

 

টিম প্ললিাে  েদস্য-১ েদস্য-২ েদস্য-৩ 

সুবীে নাথ রিৌধুেী 

রেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

রমাঃ আবু োউোে 

েিংেেণ ও িলািল েম মেতমা, 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো েদে এলএেপ্লি, 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

রমাঃ মইনুল ইেলাম ভূঞা 

উপকেলা খাদ্য প্লনেন্ত্রে, 

আশুগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

রমাঃ শাহাদাৎ রহাকেন ভূইো 

খাদ্য পপ্লেদশ মে ও ভােপ্রাপ্ত 

েম মেতমা, আশুগঞ্জ এলএেপ্লি, 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

রম/ এপ্ললকগন্স অকটাকমটিে োইে প্লমল 

আশুগঞ্জ। 

আমন/১৯-২০ েিংগ্রহ প্লেদ্ধ িাল 

আশুগঞ্জ এলএেপ্লি 

ব্রাহ্মণবাপ্লিো। 

উৎপাদন: প্লিকে/১৯-রিব্রু/২০ 
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উকদ্যাগ বাস্তবােকনে প্লিে: 
 

প্লবদ্যমান পদ্ধপ্লত: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

        প্লিে-১: প্লবদ্যমান পদ্ধপ্লতে রেনপ্লেল                                     প্লিে-২: প্লবদ্যমান পদ্ধপ্লতে রেনপ্লেলযুক্ত িাকলে বস্তা              
  

উদ্ভাপ্লবত পদ্ধপ্লত: 

 

 

 

 

 

প্লিে-১: উদ্ভাপ্লবত পদ্ধপ্লতে প্লিনপ্লপ্রি রেনপ্লেল রেম এবিং োবাে লাগাকনা োকঠে হযান্ডল 

 

 

 

 

 
 

 

প্লিে-২: পাপ্লনে মকে েবুে েিং ও োদা গাম প্লমপ্লশকে অকমািনীে েবুে েিংকেে প্লমশ্রণ দতপ্লে 
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প্লিে-৩: বস্তাে প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেল প্রদান োয মক্রম ও প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেলযুক্ত খাপ্ললবস্তা 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

প্লিে-৪: প্লমলাে ের্তমে েেবোহকৃত প্লিপ্লেটাল রেনপ্লেলযুক্ত িাকলে বস্তা 
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উকদ্যাগ োোকদকশ রেপ্লিকেশকনে েন্য খাদ্য অপ্লধদপ্তকেে োপ্লেকৃত পপ্লেপে 
 

 

 

বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০২০-২১ অনু ায়ী উদ্ভাবকগননক খাদ্য সাংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ইিযার্দ র্বষয়ক ব্যবহার্রক 

প্রর্শক্ষণ/ননলজ মশয়ার্রাং মপ্রাগ্রানম অাংশগ্রহণ পূব িক প্রর্িনবদন : 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ০১/০৩/২০২১ র্ি: িার্রনখর ১৫৭ নাং স্মারনক জারীকৃি পনত্রর মনি ০৫/০৩/২০২১ র্ি: মথনক ০৯/০৩/২০২১ র্ি: 

িার্রখ প িি ড. সালমা মমিাজ, অর্ির্রক্ত সর্চব (বানজট ও অর্ডট) এর  মনর্তনত্ব খাদ্য মন্ত্রণালনয়র বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা 

২০২০-২১ অনু ায়ী উদ্ভাবকগন খাদ্য সাংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ইিযার্দ র্বষয়ক ব্যবহার্রক প্রর্শক্ষণ/ননলজ মশয়ার্রাং মপ্রাগ্রানম 

অাংশগ্রহণ কনরন  ।  

জনাব ড. সালমা মমিাজ, টিম মমন্টর এবাং অর্ির্রক্ত সর্চব (বানজট ও অর্ডট) মনর্তনত্ব উদ্ভাবক টিনমর সদস্যনদর  ঊপর্ির্িনি  

মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর অর্ফস, কক্সবাজার এর  কম িকিিা ও কম িচারীনদর সনঙ্গ এক মি র্বর্নময়/ননলজ মশয়ার্রাং সো অনুর্ষ্ঠি হয়। 

সোয়  খাদ্য কম িকিিা ও কম িচারীরা িানদর সার্ব িক কা িক্রমসহ মাঠ প িানয় ইননানেশন এর র্বর্েন্ন র্দক তুনল ধনরন । টিম মমন্টর  

ইননানেশন কা িক্রম মাঠ প িানয় ছর্েনয় মদয়ার জন্য র্বর্েন্ন র্দক র্ননদ িশনা মদন । খাদ্যশস্য ক্রয়, র্বিরণ কা িক্রম সহ অন্যান্য র্দক 

তুনল ধনরন  ানি কনর উপকার মোগীরা খুব সহনজ কম সমনয় কম খরনচ মান সম্মি মসবা মপনি পানরন । 

 

র্চত্রঃ উদ্ভাবক টিম কর্তিক  কক্সবাজার খাদ্য গুদাম পর্রদশ িন 
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বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০২০-২১ অনু ায়ী উদ্ভাবকগননক খাদ্য সাংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ইিযার্দ র্বষয়ক 

ব্যবহার্রক প্রর্শক্ষণ/ননলজ মশয়ার্রাং মপ্রাগ্রানম অাংশগ্রহণ পূব িক প্রর্িনবদন : 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ০১/০৩/২০২১ র্ি: িার্রনখর ১৫৭ নাং স্মারনক জারীকৃি পনত্রর মনি ০৫/০৩/২০২১ র্ি: মথনক ০৯/০৩/২০২১ র্ি: 

িার্রখ প িি ড. সালমা মমিাজ, অর্ির্রক্ত সর্চব (বানজট ও অর্ডট) এর  মনর্তনত্ব খাদ্য মন্ত্রণালনয়র বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা 

২০২০-২১ অনু ায়ী উদ্ভাবকগন খাদ্য সাংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ইিযার্দ র্বষয়ক ব্যবহার্রক প্রর্শক্ষণ/ননলজ মশয়ার্রাং মপ্রাগ্রানম 

অাংশগ্রহণ কনরন  ।  

জনাব ড. সালমা মমিাজ, টিম মমন্টর এবাং অর্ির্রক্ত সর্চব (বানজট ও অর্ডট) মনর্তনত্ব উদ্ভাবক টিনমর সদস্যনদর  ঊপর্ির্িনি  

মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর অর্ফস, কক্সবাজার এর  কম িকিিা ও কম িচারীনদর সনঙ্গ এক মি র্বর্নময়/ননলজ মশয়ার্রাং সো অনুর্ষ্ঠি হয়। 

সোয়  খাদ্য কম িকিিা ও কম িচারীরা িানদর সার্ব িক কা িক্রমসহ মাঠ প িানয় ইননানেশন এর র্বর্েন্ন র্দক তুনল ধনরন । টিম মমন্টর  

ইননানেশন কা িক্রম মাঠ প িানয় ছর্েনয় মদয়ার জন্য র্বর্েন্ন র্দক র্ননদ িশনা মদন । খাদ্যশস্য ক্রয়, র্বিরণ কা িক্রম সহ অন্যান্য র্দক 

তুনল ধনরন  ানি কনর উপকার মোগীরা খুব সহনজ কম সমনয় কম খরনচ মান সম্মি মসবা মপনি পানরন । 

 

র্চত্রঃ উদ্ভাবক টিম কর্তিক  কক্সবাজার খাদ্য গুদাম পর্রদশ িন 

পরবিীনি টিনমর  মমন্টর, দলননিাসহ সকল সদস্য কক্সবাজার খাদ্য গুদাম পর্রদশ িন কনরন। খাদ্য গুদানম সাংরর্ক্ষি অেযিরীণ উৎস 

হনি ক্রয় এবাং আমদার্নকৃি খাদ্যশনস্যর গুনগিমান, খার্ল বস্তার ওজননর সঠিকটা  াচাই কনরন ।  

➢ গুদানমর র্েিনর মামলায় আটক কৃি র্কছু খাদ্যশস্য পনে থাকনি মদখা  ায়  া এখনই সরকার্র র্বিরণ কা িক্রনমর মাধ্যনম 

র্বিরণ না করনল খাদ্যশস্যগুনলা নষ্ট হনয় ম নি পানর । টিনমর  মমন্টর ও দলননিা খাদ্য গুদাম কম িকিিা মক আটক কৃি 

খাদ্যশনসর করনীয়  সম্পনকি র্বস্তার্রি জার্ননয়  উদ্ধিিন কর্তিপক্ষ পত্র র্লখনি অনুনরাধ কনরন । 

 

ননলজ মশয়ার্রাং কম িসূচীর আওিায় শরনাথী ও প্রিযাবাসন কর্মশনানরর কা িালয়, কক্সবাজার অর্ফস পর্রদশ িন করা হয় । কর্মশনার 

মরার্হঙ্গা শরনাথী ও প্রিযাবাসন র্বষনয় র্বস্তার্রি টিনমর সামনন তুনল ধনরন।  
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র্চত্রঃ শরনাথী ও প্রিযাবাসন কর্মশনানরর কা িালনয় মি র্বর্নময় সো ও মরার্হঙ্গা শরনাথীনদর ব্যবহৃি কাড ি 

র্ময়ানমার হনি আগি আশ্রয় প্রাথীনদর মানর্বক সহায়িা কা িক্রনমর হালনাগাদ অবিা ও প্রাসর্ঙ্গক অন্যান্য ির্থ্াবলী র্ননে তুনল 

ধরা হনলা : 

ক্রঃ নাং র্বষয়/কা িক্রম র্ববরণ/বিিমান অবিা মিব্য 

১ আশ্রয়প্রাথীর 

সাংখ্যা 

২০১৬ সানলর পর হনি 

(৯৬%) 

৮,৩০,৯৩৮ জন, 

১,৮২,২২৮ পর্রবার 

২৫ আগষ্ট ২০১৭ র্ি: এর পর হনি ৮,৩০,৯৩৮ জন আশ্রয়প্রাথী প্রনবশ 

কনরনছ  া মমাট আশ্রয়প্রাথীর ৯৬%। িন্মনধ্য নারী ৪,৪৭,৪৪২ জন 

(৫২%) ও পুরুষ ৪,১৯,০১৫ জন (৪৮%) 

২ প্রর্িবছনর নতুন 

জন্ম মনয়া র্শশুর 

হার  

৩০,৪৩৮ জন ইউএনএইচর্সআর এর পপুনলশন সীট অনু ায়ী 

৩ আশ্রয়পাথীনদর 

খাদ্য ও অন্যান্য 

অিযাবশ্যকীয় ত্রান 

সহায়িা প্রদান 

র্বশ্বখাদ্য সাংিা 

৮,৫৮,৪০১ 

(নজনানরল ফুড 

র্ডর্ষ্ট্রর্বউশন ১,৭৩,৮৪০ 

ই-বাউচার ৬,৮৪,৫৬১) 

আইর্সআরর্স 

৪৪,০৭০ জন 

 

ক) মজনানরল ফুড র্ডর্ষ্ট্রর্বউশাননর আওিায় বিিমানন র্বশ্বখাদ্র কম িসূচী 

কর্তিক ১-৩ সদস্যর্বর্শষ্ট পর্রবানরর জন্য প্রর্িমানস ৩০ মকর্জ চাল, ৯ 

মকর্জ ডাল ও ৩ র্লটার মোজয মিল (১৬,৯৭৮ পর্রবার), ৪-৭ সদস্য 

র্বর্শষ্ট পর্রবার প্রর্ি ৬০ মকর্জ চাল , ১৮ মকর্জ ডাল ও ৬ র্লটার মোজয 

মিল (২০,৪২৩ পর্রবার) এবাং ৮-১০ সদস্য র্বর্শষ্ট পর্রবানরর জন্য প্রর্ি 

মানস ৯০ মকর্জ চাল, ২৭ মকর্জ ডাল ও ৯ র্লটার মোজয মিল (৩,৯১৮ 

পর্রবার), এবাং ১১+ সদস্য র্বর্শে পর্রবানরর জন্য প্রর্ি মানস ১২০ 

মকর্জ চাল, ৩৬ মকর্জ ডাল এবাং ১২ র্লটার মোজয মিল ।  

খ) ই-োউচার স্কীনমর আওিায় সুর্বধানোর্গরা ১৬ টি র্নর্দ িে মদাকান 

হনি পছে মার্ফক খাদ্যসামগী  সাংগ্রহ করনি পানর ।  এ মক্ষনত্র জনপ্রর্ি 

তদর্নক ২১০০ র্কনলাকযালরী সমপর্রমান র্হনসনব প্রর্িজননর জন্য মার্সক 

৯৭৬.০৫ টাকা হানর বরাদ্ধ করা হয় ।  

 

গ) আইর্সআরর্স কযাম্প-২১ এবাং কযাম্প ২২ এ ৮,৬১৪ পর্রবানর ৪৪,০৭০ 

জননক খাদ্য সরবরাহ কনর । ১-২ সদস্য র্বর্শষ্ট পর্রবানরর জন্য প্রর্ি 

মানস ২৫ মকর্জ চাল, ৪ মকর্জ ডাল, ২.৫ মকর্জ মছালা, ২ মকর্জ র্চর্ন, 

০.৫ মকর্জ লবন, ও ৩ র্লটার মোজয মিল, ৩-৭ সদস্য র্বর্শষ্ট পর্রবানরর 

জন্য প্রর্ি মানস ৫০ মকর্জ চাল, ০৮ মকর্জ ডাল, ৫ মকর্জ মছালা, ৪ মকর্জ 

র্চর্ন, ৬ র্লটার মোজয মিল ও ১ মকর্জ লবন এবাং ৮ এবাং ৮+ সদস্য 

র্বর্শষ্ট পর্রবানরর জন্য প্রর্ি মানস ১০০ মকর্জ চাল, ১৬ মকর্জ ডাল, ১০ 

মকর্জ মছালা, ৮ মকর্জ র্চর্ন, ২ মকর্জ লবন এবাং ১২ র্লটার মোজয মিল । 

সূত্র : শরনাথী ও প্রিযাবাসন কর্মশনানরর কা িালয় 

 

মি র্বর্নময় সো পরবিী মরার্হঙ্গা শরনাথীনদর আবাসিল ও কানড ির মাধ্যনম র্কোনব খাদ্যশস্য র্বিরণ করা হয় িা সনরজর্মনন 

পর্রদশ িন করা হয় । সনরজর্মন পর্রদশ িন কানল মদখা  ায় মরার্হঙ্গা শরণাথীরা িানদর প্রনিযক পর্রবানরর  জন্য র্নধ িার্রি খাদ্য 

িার্লকা হনি প্রনয়াজন মি খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রনয়াজনীয় দ্রব্যার্দ সাংগ্রহ করনছন ।  ারা বয়স্ক িানদর খাদ্যশস্য বহনন সহায়িা 

করা হনচ্ছ । পাহানের ডানল অবর্িি মছাট ের গুনলা বষ িাকানল পাহাে ধনসর কারনন মেনঙ্গ ম নি পানর বনল উপর্িি শরণাথীরা 

জার্ননয়নছন । 

➢ মরার্হঙ্গা শরণাথীরা জার্ননয়নছন খাদ্যদ্রব্য প িাপ্ত মপনলও পর্রনধয় বস্ত্র িারা পানচ্ছন না । কারন মকান সাংিা হনিই িানদর 

পর্রনধয় বস্ত্র সরবরাহ করা হনচ্ছ না । অনননক এক কাপর পনে র্দন াপন করনছন । ফনল অননক অসুর্বধার সমু্মখীন হনচ্ছ । 
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র্চত্রঃ মরার্হঙ্গা শরনাথীনদর িানদর ব্যবহৃি কাড ি র্দনয় চাল অন্যান্য দ্রব্যার্দ সাংগ্রহ করনছন 

 

উদ্ভাবক টীনমর সদস্যরা মাঠ প িানয়  পুর্ষ্টচাল কা িক্রম (নস্কর্লাং-আপরাইসফরটির্ফনকশন) মদখার জন্য বােরবননর ডর্িউএফর্প 

িানীয় অর্ফস পর্রদশ িন কনরন । ডর্িউএফর্প এর িত্তাবধানন িানীয় োনব র্কোনব কানন িল র্মশাননা হনচ্ছ মসটা প িনবক্ষণ কনরন। 

ডর্িউএফর্প এর কম িকিিারা কানন িল র্মশাননা চাল র্কোনব রান্না করনি হয় এবাং মাঠ প িানয় র্কোনব িানদর কা িক্রম পর্রচার্লি 

হয় মস র্বষনয় টিনমর সদস্যনদর সামনন র্বস্তার্রি তুনল ধনরন। 

 

পুর্ষ্টচাল কা িক্রনমর (নস্কর্লাং-আপরাইসফরটির্ফনকশন) প্রাথর্মক লক্ষয হল হিদর্রদ্র জননগাষ্ঠী র্বনশষ কনর নারী ও র্শশুনদর অপুর্ষ্ট 

হ্রাস করনণ িানদর মনধ্য র্েটার্মন ও খর্নজ সমৃদ্ধ চাল র্বিরণ করা । পুর্ষ্ট চানল র্েটার্মন এ, আয়রন, র্েটার্মন র্ব১২, র্েটার্মন 

র্ব১,ফর্লক এর্সড ও র্জাংক নামক ছয় টি অনুপুর্ে রনয়নছ শরীনরর অপুর্ষ্ট হ্রাস করনি সহায়িা কনর। পুর্ষ্ট চানলর কনা স্বানদ ও 

রান্নার প্রর্ক্রয়া সাধারনচানলর মি হনলও এনি প্রনয়াজনীয় পুর্েগুন অননক মবর্শ । সাধারণ চানলর সানথ পুর্ে চানলর কনা/কানন িল 

র্মশ্রনণর অনুপাি একঃ একশি ।  

 

র্চত্রঃ রাইস ফটি ির্ফনকশ প্রনজট এবাং চার্ম্ব অনটা রাইস র্মল পর্রদশ িন 

➢ মনদারল্যান্ডস সরকানরর অথ িায়নন এবাং Royal DSM এর কার্রগর্র সহায়িায় র্বশ্ব খাদ্য কম িসূর্চ (WFP)  এবাং বাাংলানদশ 

সরকার ম ৌথ োনব এই কম িসূর্চ পালন করনছ।  

➢ বাাংলানদশ সরকানরর সামার্জক র্নরাপত্তা কম িসূর্চ (Social Safety Net) এর আওিায় হিদর্রদ্র নারী ও িানদর 

পর্রবারনক পুর্েচাল র্বিরণ করনছ। এছাো স্কুল র্শক্ষাথীনদর মানঝ পুর্ষ্ট চানল রান্না করা োি এবাং মপাশাক শ্রর্মকনদর মানঝ 

পুর্ে চাল সরবরাহ করা হয় । 

➢ পুর্ষ্ট চানলর প্রাপ্যিা র্নর্িি করনি সরকানরর অনুনমাদন র্ননয় ডর্িউএফর্প িানীয় চাল উৎপাদন কার্রনদরনক পুর্ষ্ট চানলর 

কনা/কানন িল তির্র, কানন িল এর র্মশ্রণ প্রর্ক্রয়ার জন্য প্রনয়াজনীয়  ন্ত্রপার্ি ও কার্রগর্র সহায়িা প্রদান কনরনছ । মবসরকার্র 

প িানয় দুটি কানন িল তির্রর ইউর্নট  এবাং র্ত্রশটি পুর্ষ্ট চাল র্মশ্রণ ইউর্নট মথনক বছনর প্রায় ৯০০ মমর্ট্রক টন কানন িল এবাং 

২০০,০০০ মমর্ট্রক টন পুর্ষ্ট চাল উৎপার্দি হনচ্ছ। 

র্বশ্ব ব্যাাংনকর অথ িায়নন খাদ্য অর্ধদপ্তর কর্তিক বাস্তবায়ণাধীন খাদ্য অর্ধদদপ্তর কর্তক  বাস্তবায়নাধীন “ আধুর্নক খাদ্য সাংরক্ষনাগার 

র্নম িাণ প্রকল্প” এর আওিায় মদনশর ছয় (৬) র্বোনগ ৫ িলা ফাউনন্ডশন র্বর্শষ্ট ৬ টি ফুড মটর্োং ল্যাবনরটর্র র্নম িাণ কাজ বাস্তবায়ণ 

করা হনচ্ছ । ইনিামনধ্য চট্রগ্রাম, খুলনা, বর্রশাল,রাংপুর ও র্সনলট এ ৫ টি ল্যাব র্বর্ল্ডাং এর নীচিলা র্নম িাণ কাজ মশষ করা হনয়নছ। 

উদ্ভাবক টীনমর সদস্যরা চট্রগ্রাম ফুড মটর্োং ল্যাবনরটর্র পর্রদশ িন কনরন । চট্রগ্রাম ফুড মটর্োং ল্যাবনরটর্র এর বার্ক কাজ অর্ি 

শীঘ্রই সমাপ্ত কনর উদ্ভাবন করা হনব বনল কর্তিপক্ষ জার্ননয়নছন ।  
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র্চত্রঃ চট্রগ্রাম ফুড মটর্োং ল্যাবনরটর্র 

উদ্ভাবক টীনমর সদস্যরা চট্রগ্রাম বের পর্রদশ িন কনরন। চট্রগ্রাম বের র্দনয় সরকার্র ও মবসরকার্রোনব চাল ও গম আমদার্ন করা 

হয়। চট্রগ্রাম বেনরর পানশই চট্রগ্রাম সাইনলা অবর্িি ম খানন সরকার্রোনব আমদার্নকৃি গম মজুদ কনর রাখা হয়। উদ্ভাবক টীনমর 

সদস্যরা সরকার্রোনব আমদার্নকৃি গম জাহাজ মথনক র্কোনব সরাসর্র সাইনলানি পাঠাননা হয় মস র্বষয়টি স্বচনক্ষ প িনবক্ষন 

কনরন। পরবিীনি টিনমর সদস্যরা চট্রগ্রাম সাইনলা পর্রদশ িন কনরন। সাইনলা সুপার সাইনলানি গম র্কোনব সাংরক্ষণ, ওজন মাপা, 

চলাচল করা, আদ্রিা মাপা হয় এই সকল র্বষয়সহ কার্রগর্র র্দকগুর্ল টিনমর সামনন তুনল ধনরন । এছাো সুপার সাইনলার র্কছু 

সমসসার কথাও  টিমনক জানান ।  

 

চট্রগ্রাম বের কর্তিপক্ষ স্লাইড মপ্রনজনন্টশন এর মাধ্যনম চট্রগ্রাম বেনরর ইর্িহাস, ঐর্িজয, আমদার্ন  ও রপ্তার্ন প্রভৃর্ি র্বষনয়র র্বর্েন্ন 

র্দক উদ্ভাবক টীনমর সামনন তুনল ধনরন । র্বনদশ হনি আমদার্নকৃি চাল ও গম খালাস করনি ম  সকল আনুষ্ঠার্নকিা সম্পন্ন করনি 

হয় মস র্বষয় গুনলা টিমনক জানান । পরবিীনি  উদ্ভাবক টীনমর সদস্যরা জাহাজ মথনক মালামাল উঠানামা করাননা সহ বেনরর 

র্বর্েন্ন র্দক ঘুনর মদনখন। 

 

সুপার্রশ সমুহঃ 

 

বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০২০-২১ অনু ায়ী উদ্ভাবকগন খাদ্য সাংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ইিযার্দ র্বষয়ক ব্যবহার্রক প্রর্শক্ষণ/ননলজ মশয়ার্রাং 

মপ্রাগ্রানম অাংশগ্রহণ মশনষ র্ননোক্ত সুপার্রশ সমূহ কনরনঃ  

 

• সামার্জক র্নরাপত্তা কম িসূর্চ (Social Safety Net) এর মাধ্যনম সারা বছর ধনর পাহানের দুগ িম এলাকায় চাল র্বিরণ করা 

অিযি দুরূহ কাজ । কারন বষ িাকানল নদীনি পার্ন থানক বনল চাল সহনজ সরবরাহ করা  ায় র্কন্তু শীি কানল নদী শুর্কনয় মগনল 

মানুনষর মাথায় কনর চাল পাহানের দুগ িম এলাকায় সরবরাহ করা হয়। ফনল র্বিরণ খরচ অননক মবনে  ায় । র্বিরণ খরচ কমাননা 

এবাং জনগননর জন্য চানলর প্রার্প্ত সহজলেয করার জন্য দুগ িম এলাকায় খাদ্য গুদাম র্নম িাণ করা ম নি পানর  । 

• চট্রগ্রাম সাইনলা এলাকায় সরকার্র আবাসননর ব্যবিা মনই বনল কম িকিিা ও কম িচারীরা বার্হনর অবিান কনরন । অননক সময় সারা 

রাি ধনর জাহাজ মথনক চাল/গম নামাননা হয় । ফনল রাি গেীনর কম িচারীরা বার্ে র্ফরনি পানরন না । সাইনলা এলাকায় কম িকিিা  

কম িচারীনদর আবাসননর ব্যবিা করা ম নি পানর । এনি কনর কম িকিিা ও কম িচারীনদর দুনে িাগ লানগাব হনব বনল িারা জানান ।  

• বাাংলানদশ সরকানরর সামার্জক র্নরাপত্তা কম িসূর্চ (Social Safety Net) এর মাধ্যনম হিদর্রদ্র নারী ও িানদর পর্রবারনক 

পুর্ে চাল র্বিরণ করা হয়। র্কন্তু র্বিরনণর পূনব ি উপকার মোগীনদর পুর্ে চাল  র্বষনয় প িাপ্ত প্রর্শক্ষণ মদয়া হয় না। ফনল পুর্ে চাল 

র্বষনয় উপকার মোগীনদর মানঝ র্কছু ভ্রাি ধারণা আনছ বনল জানা  ায় । এ কম িসূর্চ বাস্তবায়ননর ফনল বাস্তবায়নাধীন এলাকার পুর্ষ্ট 

অবিা এবাং কম িসূর্চর সুর্বধা ও অসুর্বধা প্রভৃর্ি র্বষনয় র্বস্তার্রি জানার জন্য একটি পর্রপূণ ি গনবষণা করা ম নি পানর 

• মরার্হঙ্গানদর জন্য র্নিয প্রনয়াজনীয় দ্রব্য ম মন চাল, ডাল, মিল প্রভৃর্ি িানীয় বাজার হনি ক্রয় কনর আিজার্িিক সাংিার মাধ্যনম 

মরার্হঙ্গানদর মানঝ র্বিরণ করা হয় । ফনল মদনশর মমাট চানলর চার্হদা মবনে  ায়। িানীয় োনব র্বনশষ কনর মরার্হঙ্গানদর জন্য 

চানলর চার্হদার পর্রমাণ ও সরবরাহ র্বষনয় একটি পর্রপূণ ি গনবষণা করা ম নি পানর । ফনল মদনশর চানলর মমাট উৎপাদন, চার্হদা, 

সরবরাহ, আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রভৃর্ি র্বষনয় একটি পর্রপূণ ি ধারনা পাওয়া  ানব । এনি কনর নীর্িগি র্সদ্ধাি র্ননি সহজ হনব । 
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এছাো মরার্হঙ্গানদর জন্য র্নিয প্রনয়াজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হনলও মকান সাংিা িানদর মানঝ পর্রনধয় বস্ত্র র্বিরণ কনরন না । 

ফনল অনননক এক কাপে র্কাংবা মছো কাপে পনে থানকন । িানদর কাপনের ব্যবিা করার জন্য িারা জািীয় ও আিজার্িিক 

সাংিার র্নকট সাহায্য প্রাথ িনা কনরনছন ।  
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োদ্য মন্ত্রণাললের বান্ডষ বক উদ্ভািন কম বপন্ডরকল্পনা ২০20-২০২1  

িম 
উলেশ্য 

(Objectives) 

ন্ডবষলের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বিম 

(Activities) 

কম বসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােন 

সূচলকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ন্ডনণ বােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্ন্ডত 

উিম 
উিম 

চলন্ডত 

মান 

চলন্ডত 

মালনর 

ন্ডনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাবন 

কম বপন্ডরকল্পনা 

প্রর্য়ন  

10 

১.১ বান্ডষ বক উদ্ভাবন কম বপন্ডরকল্পনা 

প্রণেন 
১.১.১কম বপন্ডরকল্পনা প্রণীত তান্ডরে 4 

৩০-7-

২০20 

৪-8-

২০20 

8-8-

২০20 
১1-8-

২০20 
১6-8-

২০20 

1.২ উদ্ভাবন কম বপন্ডরকল্পনা 

মহামারী/আপেকাল থমাকালবলার 

সালে সম্পকৃ্ততা 

১.২.১ প্রণীত 

কম বপন্ডরকল্পনাে 

মহামারী/আপেকাল 

থমাকালবলাে ন্ডবলশষ 

পেলক্ষলপর রুপলরো প্রকাশ 

ত্াবরখ 
3 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 

১১-৮-

২০২০ 

১৬-৮-

২০২০ 

১.৩ বান্ডষ বক উদ্ভাবন কম বপন্ডরকল্পনা 

মন্ডন্ত্রপন্ডরষে ন্ডবভালগ থপ্ররণ  

১.৩.১ মন্ডন্ত্রপন্ডরষে ন্ডবভালগ 

থপ্রন্ডরত  

তান্ডরে 
১ 

4-8- 

২০20 

১1-8- 

২০20 

১6-8- 

২০20 
২২-8- 

২০20 
২৮-8-

২০20 

১.৪ বান্ডষ বক উদ্ভাবন কম বপন্ডরকল্পনা  

ত্থ্য িাত্ায়গন প্রকাশ 

১.৪.১ তে বাতােলন 

প্রকান্ডশত 

ত্াবরখ 
২ 

১0-8- 

২০20 

১4-8- 

২০20 
18-8- 

২০20 
২2-8-

২০20 

28-8- 

২০20 

২ 
ইলনালভশন টিলমর 

সভা 
৬ 

২.১ ইলনালভশন টিলমর সভা 

অ্নুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অ্নুন্ডষ্ঠত  

সংখ্যা 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইলনালভশন টিলমর সভার 

ন্ডসদ্ধান্ত বাতবােন 
২.২.১  ন্ডসদ্ধান্ত বাতবান্ডেত   % 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভাবন খাগত্ 

(শকাড নম্বর-

3257105) বরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভািন-সংিান্ত কার্ বিম 

বাতবােলন বালজট  বরাে  
৩.১.১ বালজট বরােকৃত  টাকা ২ 

 
    

৩.২ উদ্ভািন-সংিান্ত কার্ বিম 

বাতবােলন বরােকৃত অ্ে ব ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সংিান্ত 

কার্ বিম বাতবােলন 

বরােকৃত অ্ে ব ব্যন্ডেত  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ সক্ষমতা বৃন্ডদ্ধ 8 

৪.১ উদ্ভাবন ও থসবা সহন্ডজকরণ 

ন্ডবষলে এক ন্ডেলনর কম বশালা/ 

থসন্ডমনার 

৪.১.১ কম বশালা/ থসন্ডমনার 

অ্নুন্ডষ্ঠত 
সংখ্যা  ৩ 2 1    

৪.২ উদ্ভাবলন সক্ষমতা বৃন্ডদ্ধর 

ললক্ষয দুই ন্ডেলনর প্রন্ডশক্ষণ 

আলোজন  

৪.২.১ প্রন্ডশক্ষণ আলোন্ডজত 
সংখ্যা  

(জন) 
৩ 20 15 10   

৪.৩ থসবা সহন্ডজকরলণ সক্ষমতা 

বৃন্ডদ্ধর ললক্ষয দুই ন্ডেলনর প্রন্ডশক্ষণ 
৪.৩.১ প্রন্ডশক্ষণ আলোন্ডজত 

সংখ্যা  

(জন) 
2 20 15 10   
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িম 
উলেশ্য 

(Objectives) 

ন্ডবষলের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বিম 

(Activities) 

কম বসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােন 

সূচলকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ন্ডনণ বােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্ন্ডত 

উিম 
উিম 

চলন্ডত 

মান 

চলন্ডত 

মালনর 

ন্ডনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

আলোজন 

৫ 

স্বীে েপ্তলরর থসবাে 

উদ্ভাবনী ধারণা/ 

উলদ্যাগ আহবান, 

র্াচাই-বাোই-

সংিান্ত কার্ বিম 

4 

৫.১ উদ্ভাবনী উলদ্যাগ/ধারণা 

আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরণাগুললা  র্াচাই-বাোইপূব বক 

তান্ডলকা তে বাতােলন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী উলদ্যালগর 

তান্ডলকা তে বাতােলন 

প্রকান্ডশত 

তান্ডরে 4 
৩-1১-

২০20 

৫-11-

২০20 

১০-11-

২০20 

১7-11-

২০20 

২০-11-

২০20 

৬ 

উদ্ভাবনী উলদ্যালগর 

পাইলটিং 

বাতবােন 

6 

৬.১ ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী 

উলদ্যালগর পাইলটিং বাতবােলনর 

সরকান্ডর আলেশ জান্ডর 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাতবােলনর আলেশ 

জান্ডরকৃত 

তান্ডরে 3 
১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 

5-১-

২০২1 

১০-১-

২০২1 

৬.২ উদ্ভাবনী উলদ্যালগর পাইলটিং 

বাতবােন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং বাতবােন 

মূল্যাবয়ত্ 
ত্াবরখ ৩ 

১-০৩- 

২০২1 

৫-৩- 

২০২1 

১০-৩- 

২০২1 

১৫-৩- 

২০২1 

১৯-৩- 

২০২1 

৭ 
উদ্ভাবন প্রেশ বনী 

(থশালকন্ডসং) 
৮ 

৭.১ ন্যযনতম একটি উদ্ভাবন 

প্রেশ বনীর (থশালকন্ডসং) আলোজন 

৭.১.১ আলোন্ডজত উদ্ভাবন 

প্রেশ বনী 
তান্ডরে ৬ 

১৫-০৫-

২০২1 

২২-৫-

২০২1 

২৯-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

৭.২ প্রেশ বনীর মােলম থেষ্ঠ 

উদ্ভাবনী উলদ্যাগ ন্ডনব বাচন    

৭.২.১ থেষ্ঠ উদ্ভাবনী 

উলদ্যাগ ন্ডনব বান্ডচত  
সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

৮ 

উদ্ভাবনী উলদ্যাগ 

আঞ্চন্ডলক ও 

জাতীে পর্ বালে 

বাতবােন 

7 

৮.১ ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী 

উলদ্যাগ আঞ্চন্ডলক/ জাতীে পর্ বালে 

বাতবােন 

৮.১.১ বাতবােলনর জন্য 

অ্ন্ডিস আলেশ জান্ডরকৃত  

 

তান্ডরে 
7 

 

১০-৬-

২০21 

১৬-৬-

২০21 

২০-৬-

২০21 

২৫-৬-

২০21 

৩০-6-

২০21 

৯ 
স্বীকৃন্ডত বা 

প্রশর্ােনা প্রোন 
5 

৯.১ উদ্ভাবকগণলক প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠান্ডনক পত্র/সনেপত্র 

/লিস্ট/ পুরস্কার প্রোন 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠান্ডনক পত্র/ 

সনেপত্র /লিস্ট/ পুরস্কার 

প্রোনকৃত 

30 

(জন) 
3 3 2 1 - - 

৯.২ উদ্ভাবকগণলক শদগর্ ন্ডশক্ষা 

সির/প্রন্ডশক্ষণ /নললজ থশোন্ডরং  

থপ্রাগ্রালম থপ্ররণ 

৯.২.১ ন্ডশক্ষা সির/ 

প্রন্ডশক্ষণ/নললজ থশোন্ডরং  

থপ্রাগ্রালম থপ্রন্ডরত 

30 

(জন) 
2 10 8 6 4 2 

১০ 
ত্থ্য 

িাত্ায়নহালনাোদ
8 

১০.১ ইগনাগভর্ন টিগের পূর্ যাঙ্গ 

ত্থ্যসহ িেরবভবিক উদ্ভািগনর  

১০.১.১ উদ্ভাবকনে ত্থ্য 

আপগলাডকৃত্/ 

বনয়বেত্ 

(%) 
৪ 100 90 80 70 ৬০ 
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িম 
উলেশ্য 

(Objectives) 

ন্ডবষলের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বিম 

(Activities) 

কম বসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােন 

সূচলকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ন্ডনণ বােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্ন্ডত 

উিম 
উিম 

চলন্ডত 

মান 

চলন্ডত 

মালনর 

ন্ডনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

করর্ সকল ত্থ্য আপগলাড/ 

হালনাোদকরর্ 

হালনাোদকৃত্ 

১০.২ বেেপ্লভপ্লিে পাইলট ও 

বাস্তবাপ্লেত রেবা েহপ্লেেেকণে 

ত্থ্য   আপগলাড/ হালনাোদকরর্ 

 

১০.২.১ রেবা 

েহপ্লেেেকণে ত্থ্য 

আপগলাড/ হালনাোদকৃত্ 

 % ২ 100 90 80 70 
৬০ 

১০.৩ বাস্তবাপ্লেত প্লিপ্লেটাল-

রেবাে ত্থ্য   আপগলাড/ 

হালনাোদকরর্ 

 

১০.৩.১ প্লিপ্লেটাল-রেবাে 

ত্থ্য আপগলাড/ 

হালনাোদকৃত্ 

% 2 100 90 80 70 
৬০ 

১১ 
বডবজটাল শসিা 

বত্বর ও িাস্তিায়ন 
৪ 

 ১১.১ নূযনতম এেটি প্লিপ্লেটাল 

রেবা বত্বর ও িাস্তিায়ন করা 

 

১১.১.১ এেটি প্লিপ্লেটাল 

রেবা বাস্তবাপ্লেত 
ত্াবরখ ৪ 

১৫-২-

২০২1 

১৫-৩-

২০২1 

৩১-৩-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১২ শসিা সহবজকরর্ ৮ 

১২.১ নূযনতম এেটি শসিা পদ্ধবত্ 

সহবজকরগর্র পাইলটিং িাস্তিায়ন 

১২.১.১ সহবজকরগর্র 

পাইলটিং িাস্তিায়গনে 

অপ্লিে আকদশ োপ্লেকৃত 

 

ত্াবরখ 4 
১৫-১০- 

২০20 

২০-১০- 

২০20 
২৪-১০- 

২০20 
২৮-১০- 

২০20 
৩০-১০- 

২০20 

১২.২ নূযনতম এেটি শসিা পদ্ধবত্ 

সহবজকরর্ োোকদকশ েম্প্রোেণ/ 

রেপ্লিকেশন 

 ১২.২.১ রেবা সহবজকরর্   

িাস্তিায়গন চুড়ান্ত অবফস 

আকদশ োপ্লেকৃত 

 

ত্াবরখ 4 
১৫-০৪-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

১৫-৫-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

১৩ পপ্লেবীেণ ৭ 

১৩.১ আওতাধীন অপ্লধদপ্তে/ 

েিংস্থাে উদ্ভাবন েম মপপ্লেেল্পনা 

প্রণেন োয মক্রম পপ্লেবীেণ  

১৩.১.১ আওতাধীন দপ্তে/ 

েিংস্থাে বাপ্লষ মে 

েম মপপ্লেেল্পনা প্রণীত  

 

তান্ডরে  ৩ 
৩০-7-

২০20 

৪-8-

২০20 

8-8-

২০20 
১1-8-

২০20 
১6-8-

২০20 

১৩.২ স্বীে দপ্তেেহ আওতাধীন 

অপ্লধদপ্তে/ দপ্তে েিংস্থাে উদ্ভাবন 

েম মপপ্লেেল্পনা বাস্তবােন অগ্রগপ্লত 

পপ্লেবীেণ   

১৩.২.১ আওতাধীন 

অপ্লধদপ্তে/ দপ্তে েিংস্থাে 

েকঙ্গ ইকনাকভশন টিকমে 

েভা আকোপ্লেত 

 সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

১৩.৩ মাঠ পর্ বালে চলমান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সলরজন্ডমন 

পন্ডরেশ বন ও প্রলোজনীে সহােতা 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পন্ডরেশ বনকৃত এবং সহােতা 

প্রোনকৃত      

সংখ্যা 

(কয়টি) 
২ ৩ ২ ১ - - 
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িম 
উলেশ্য 

(Objectives) 

ন্ডবষলের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বিম 

(Activities) 

কম বসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােন 

সূচলকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ন্ডনণ বােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্ন্ডত 

উিম 
উিম 

চলন্ডত 

মান 

চলন্ডত 

মালনর 

ন্ডনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

প্রোন 

১৪ 

 

ডকুগেগের্ন  

প্রকার্না  

7 

১৪.১ বাতবান্ডেত উদ্ভাবনী 

উলদ্যালগর ডকুলমলেশন ততন্ডর ও 

প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসান্ডরত) 

১৪.১.১ ডকুলমলেশন  

প্রকান্ডশত 

 

তান্ডরে 
৪ 

২০-০৫-

২০২1 

২৫-৫-

২০২1 

৩১-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

১৪.২ রেবা েহপ্লেেেকণে 

িকুকমকিশন ততন্ডর ও প্রকাশনা 

১৪.২.১ িকুকমকিশন 

প্রোপ্লশত 
ত্াবরখ ৩ 

২০-০৫-

২০২1 

২৫-৫-

২০২1 

৩১-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

1৫ 

উদ্ভাবন 

কম বপন্ডরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পন্ডরকল্পনার অ্ধ ব-

বান্ডষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অ্ধ ব- বান্ডষ বক 

প্রবত্গিদন স্ব-মূল্যান্ডেত 

তান্ডরে 
৩ 

৩০-1-

২০২1 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

১৫.২  উদ্ভাবন কে যপন্ডরকল্পনার 

অ্ধ ব- বান্ডষ বক মূল্যােন প্রন্ডতলবেন 

মন্ডন্ত্রপন্ডরষে ন্ডবভালগ থপ্ররণ 

১৫.২.১ অ্ধ ব- বান্ডষ বক 

মূূ্ল্যােন  প্রন্ডতলবেন 

থপ্রন্ডরত  

তান্ডরে 
১ 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

২৫-২-

২০২1 

১৫.৩ উদ্ভাবন কে যপন্ডরকল্পনার 

বান্ডষক স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ বান্ডষ বক মূল্যােন 

প্রন্ডতলবেন প্রস্তুতকৃত  

তান্ডরে 
৩ 

১৫-৭-

২০২1 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 
১৫.৪ উদ্ভাবন কে যপন্ডরকল্পনার 

বান্ডষক স্ব-মূল্যােন প্রন্ডতলবেন  

মন্ডন্ত্রপন্ডরষে ন্ডবভালগ থপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রন্ডতলবেন থপ্রন্ডরত 

তান্ডরে 
১ 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 
৫-৮-

২০২1 
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োদ্য অবধদপ্তগরর বান্ডষ বক উদ্ভািন কম বপন্ডরকল্পনা ২০20-২০২1 

িম 
উলেশ্য 

(Objectives) 

ন্ডবষলের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বিম 

(Activities) 

কম বসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােন 

সূচলকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ন্ডনণ বােক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্ন্ডত 

উিম 
উিম 

চলন্ডত 

মান 

চলন্ডত 

মালনর 

ন্ডনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাবন 

কম বপন্ডরকল্পনা 

প্রর্য়ন  

10 

১.১ বান্ডষ বক উদ্ভাবন কম বপন্ডরকল্পনা 

প্রণেন 
১.১.১কম বপন্ডরকল্পনা প্রণীত তান্ডরে 4 

৩০-7-

২০20 

৪-8-

২০20 

8-8-

২০20 
১1-8-

২০20 
১6-8-

২০20 

1.২ উদ্ভাবন কম বপন্ডরকল্পনা 

মহামারী/আপেকাল থমাকালবলার 

সালে সম্পকৃ্ততা 

১.২.১ প্রণীত 

কম বপন্ডরকল্পনাে 

মহামারী/আপেকাল 

থমাকালবলাে ন্ডবলশষ 

পেলক্ষলপর রুপলরো প্রকাশ 

ত্াবরখ 
3 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 

১১-৮-

২০২০ 

১৬-৮-

২০২০ 

১.৩ বান্ডষ বক উদ্ভাবন কম বপন্ডরকল্পনা   

মন্ত্রণালে/ন্ডবভালগ থপ্ররণ  

১.৩.১ মন্ত্রণালে/ ন্ডবভালগ 

থপ্রন্ডরত  

তান্ডরে 
১ 

4-8- 

২০20 

১1-8- 

২০20 

১6-8- 

২০20 
২২-8- 

২০20 
২৮-8-

২০20 

১.৪ বান্ডষ বক উদ্ভাবন কম বপন্ডরকল্পনা  

ত্থ্য িাত্ায়গন প্রকাশ 

১.৪.১ তে বাতােলন 

প্রকান্ডশত 

ত্াবরখ 
২ 

১0-8- 

২০20 

১4-8- 

২০20 
18-8- 

২০20 
২2-8-

২০20 

28-8-

২০20 

২ 
ইলনালভশন টিলমর 

সভা 
৬ 

২.১ ইলনালভশন টিলমর সভা 

অ্নুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অ্নুন্ডষ্ঠত  

সংখ্যা 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইলনালভশন টিলমর সভার 

ন্ডসদ্ধান্ত বাতবােন 
২.২.১  ন্ডসদ্ধান্ত বাতবান্ডেত   % 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভাবন খাগত্ 

(শকাড নম্বর-

3257105) বরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভািন-সংিান্ত কার্ বিম 

বাতবােলন বালজট  বরাে  
৩.১.১ বালজট বরােকৃত  টাকা ২ 

 
    

৩.২ উদ্ভািন-সংিান্ত কার্ বিম 

বাতবােলন বরােকৃত অ্ে ব ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সংিান্ত 

কার্ বিম বাতবােলন 

বরােকৃত অ্ে ব ব্যন্ডেত  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ সক্ষমতা বৃন্ডদ্ধ 9 

৪.১ উদ্ভাবন ও থসবা সহন্ডজকরণ 

ন্ডবষলে এক ন্ডেলনর কম বশালা/ 

থসন্ডমনার 

৪.১.১ কম বশালা/ থসন্ডমনার 

অ্নুন্ডষ্ঠত 
সংখ্যা  ৩ ২ ১ - - - 

৪.২ উদ্ভাবলন সক্ষমতা বৃন্ডদ্ধর 

ললক্ষয দুই ন্ডেলনর প্রন্ডশক্ষণ 

আলোজন  

৪.২.১ প্রন্ডশক্ষণ আলোন্ডজত 
সংখ্যা  

(জন) 
৩ ২০ ১৫ ১০ - - 

৪.৩ থসবা সহন্ডজকরলণ সক্ষমতা 

বৃন্ডদ্ধর ললক্ষয দুই ন্ডেলনর প্রন্ডশক্ষণ 
৪.৩.১ প্রন্ডশক্ষণ আলোন্ডজত 

সংখ্যা  

(জন) 
3 ২০ ১৫ ১০ - - 
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িম 
উলেশ্য 

(Objectives) 

ন্ডবষলের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বিম 

(Activities) 

কম বসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােন 

সূচলকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ন্ডনণ বােক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্ন্ডত 

উিম 
উিম 

চলন্ডত 

মান 

চলন্ডত 

মালনর 

ন্ডনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

আলোজন 

৫ 

স্বীে েপ্তলরর থসবাে 

উদ্ভাবনী ধারণা/ 

উলদ্যাগ আহবান, 

র্াচাই-বাোই-

সংিান্ত কার্ বিম 

4 

৫.১ উদ্ভাবনী উলদ্যাগ/ধারণা 

আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরণাগুললা  র্াচাই-বাোইপূব বক 

তান্ডলকা তে বাতােলন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী উলদ্যালগর 

তান্ডলকা তে বাতােলন 

প্রকান্ডশত 

তান্ডরে 4 
৩-1১-

২০20 

৫-11-

২০20 

১০-11-

২০20 

১7-11-

২০20 

২০-11-

২০20 

৬ 

উদ্ভাবনী উলদ্যালগর 

পাইলটিং 

বাতবােন 

6 

৬.১ ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী 

উলদ্যালগর পাইলটিং বাতবােলনর 

সরকান্ডর আলেশ জান্ডর 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাতবােলনর আলেশ 

জান্ডরকৃত 

তান্ডরে 3 
১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 

5-১-

২০২1 

১০-১-

২০২1 

৬.২ উদ্ভাবনী উলদ্যালগর পাইলটিং 

বাতবােন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং বাতবােন 

মূল্যাবয়ত্ 
ত্াবরখ ৩ 

১-০৩- 

২০২1 

৫-৩- 

২০২1 

১০-৩- 

২০২1 

১৫-৩- 

২০২1 

১৯-৩- 

২০২1 

৭ 
উদ্ভাবন প্রেশ বনী 

(থশালকন্ডসং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনতম একটি উদ্ভাবন 

মন্ত্রণালে/ন্ডবভাগ কর্তবক 

আলোন্ডজত প্রেশ বনীলত 

(থশালকন্ডসং) অংর্গ্রহর্ 

৭.১.১ আলোন্ডজত উদ্ভাবন 

প্রেশ বনীলত অ্ংশগ্রহণ 
তান্ডরে ৬ 

১৫-০৫-

২০২1 

২২-৫-

২০২1 

২৯-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

৮ 

উদ্ভাবনী উলদ্যাগ 

আঞ্চন্ডলক ও 

জাতীে পর্ বালে 

বাতবােন 

8 

৮.১ ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী 

উলদ্যাগ আঞ্চন্ডলক/ জাতীে পর্ বালে 

বাতবােন 

৮.১.১ বাতবােলনর জন্য 

অ্ন্ডিস আলেশ জান্ডরকৃত  

 

তান্ডরে 
8 

 

১০-৬-

২০21 

১৬-৬-

২০21 

২০-৬-

২০21 

২৫-৬-

২০21 

৩০-6-

২০21 

৯ 
স্বীকৃন্ডত বা 

প্রশর্ােনা প্রোন 
5 

৯.১ উদ্ভাবকগণলক প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠান্ডনক পত্র/সনেপত্র 

/লিস্ট/ পুরস্কার প্রোন 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠান্ডনক পত্র/ 

সনেপত্র /লিস্ট/ পুরস্কার 

প্রোনকৃত 

সংখ্যা 

(জন) 
3 ৩ ২ ১ - - 

৯.২ উদ্ভাবকগণলক শদগর্ ন্ডশক্ষা 

সির/প্রন্ডশক্ষণ /নললজ থশোন্ডরং  

থপ্রাগ্রালম থপ্ররণ 

৯.২.১ ন্ডশক্ষা সির/ 

প্রন্ডশক্ষণ/নললজ থশোন্ডরং  

থপ্রাগ্রালম থপ্রন্ডরত 

সংখ্যা 

(জন) 
2 ১০ ৮ ৬ ৪ ২ 

১০ 

ত্থ্য 

িাত্ায়নহালনাোদ

করর্ 

8 

১০.১ ইগনাগভর্ন টিগের পূর্ যাঙ্গ 

ত্থ্যসহ িেরবভবিক উদ্ভািগনর  

সকল ত্থ্য আপগলাড/ 

হালনাোদকরর্ 

১০.১.১ উদ্ভাবকনে ত্থ্য 

আপগলাডকৃত্/ 

হালনাোদকৃত্ 

বনয়বেত্ 

(%) 
৪ 100 90 80 70 ৬০ 
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িম 
উলেশ্য 

(Objectives) 

ন্ডবষলের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বিম 

(Activities) 

কম বসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােন 

সূচলকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ন্ডনণ বােক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্ন্ডত 

উিম 
উিম 

চলন্ডত 

মান 

চলন্ডত 

মালনর 

ন্ডনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১০.২ বেেপ্লভপ্লিে পাইলট ও 

বাস্তবাপ্লেত রেবা েহপ্লেেেকণে 

ত্থ্য   আপগলাড/ হালনাোদকরর্ 

 

১০.২.১ রেবা 

েহপ্লেেেকণে ত্থ্য 

আপগলাড/ হালনাোদকৃত্ 

 % ২ 100 90 80 70 
৬০ 

১০.৩ বাস্তবাপ্লেত প্লিপ্লেটাল-

রেবাে ত্থ্য   আপগলাড/ 

হালনাোদকরর্ 

 

১০.৩.১ প্লিপ্লেটাল-রেবাে 

ত্থ্য আপগলাড/ 

হালনাোদকৃত্ 

% 2 100 90 80 70 
৬০ 

১১ 
বডবজটাল শসিা 

বত্বর ও িাস্তিায়ন 
৪ 

 ১১.১ নূযনতম এেটি প্লিপ্লেটাল 

রেবা বত্বর ও িাস্তিায়ন করা 

 

১১.১.১ এেটি প্লিপ্লেটাল 

রেবা বাস্তবাপ্লেত 
ত্াবরখ ৪ 

১৫-২-

২০২1 

১৫-৩-

২০২1 

৩১-৩-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১২ শসিা সহবজকরর্ ৮ 

১২.১ নূযনতম এেটি শসিা পদ্ধবত্ 

সহবজকরগর্র পাইলটিং িাস্তিায়ন 

১২.১.১ সহবজকরগর্র 

পাইলটিং িাস্তিায়গনে 

অপ্লিে আকদশ োপ্লেকৃত 

 

ত্াবরখ 4 
১৫-১০- 

২০20 

২০-১০- 

২০20 

২৪-১০- 

২০20 

২৮-১০- 

২০20 

৩০-১০- 

২০20 

১২.২ নূযনতম এেটি শসিা পদ্ধবত্ 

সহবজকরর্ োোকদকশ েম্প্রোেণ/ 

রেপ্লিকেশন 

 ১২.২.১ রেবা সহবজকরর্   

িাস্তিায়গন চুড়ান্ত অবফস 

আকদশ োপ্লেকৃত 

 

ত্াবরখ 4 
১৫-০৪-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

১৫-৫-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

১৩ পপ্লেবীেণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগকণে উদ্ভাবনী 

উকদ্যাগ বাস্তবােন েম মপপ্লেেল্পনা 

(েযাকলণ্ডাে) প্রণেন োয মক্রম 

পপ্লেবীেণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগকণে 

উদ্ভাবনী উকদ্যাগ বাস্তবােন 

েম মপপ্লেেল্পনা প্রণীত  

 

তান্ডরে  ৩ 
১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 

5-১-

২০২1 

১০-১-

২০২1 

১৩.২  উদ্ভাবনী উকদ্যাগ বাস্তবােন 

অগ্রগপ্লত পপ্লেবীেণ   

১৩.২.১ উদ্ভাবেগকণে 

েকঙ্গ উদ্ভাবনী উকদ্যাগ 

বাস্তবােন অগ্রগপ্লত প্লবষকে 

টিকমে েভা আকোপ্লেত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

১৩.৩ মাঠ পর্ বালে চলমান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সলরজন্ডমন 

পন্ডরেশ বন ও প্রলোজনীে সহােতা 

প্রোন 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পন্ডরেশ বনকৃত এবং সহােতা 

প্রোনকৃত      

সংখ্যা 

(কয়টি) 
২ ৩ ২ ১ - - 

১৪  7 ১৪.১ বাতবান্ডেত উদ্ভাবনী ১৪.১.১ ডকুলমলেশন   ৪ ২০-০৫- ২৫-৫- ৩১-৫- ১০-৬- ১৫-৬-
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িম 
উলেশ্য 

(Objectives) 

ন্ডবষলের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বিম 

(Activities) 

কম বসম্পােন 

সূচক 

(Performance 
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একক 

(Unit) 

কম বসম্পােন 

সূচলকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ন্ডনণ বােক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্ন্ডত 

উিম 
উিম 

চলন্ডত 

মান 

চলন্ডত 

মালনর 

ন্ডনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

ডকুগেগের্ন  

প্রকার্না  

উলদ্যালগর ডকুলমলেশন ততন্ডর ও 

প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসান্ডরত) 

প্রকান্ডশত তান্ডরে ২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 

১৪.২ রেবা েহপ্লেেেকণে 

িকুকমকিশন ততন্ডর ও প্রকাশনা 

১৪.২.১ িকুকমকিশন 

প্রোপ্লশত 
ত্াবরখ ৩ 

২০-০৫-

২০২1 

২৫-৫-

২০২1 

৩১-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

1৫ 

উদ্ভাবন 

কম বপন্ডরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পন্ডরকল্পনার অ্ধ ব-

বান্ডষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অ্ধ ব- বান্ডষ বক 

প্রবত্গিদন স্ব-মূল্যান্ডেত 

তান্ডরে 
৩ 

৩০-1-

২০২1 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

১৫.২ উদ্ভাবন কে যপন্ডরকল্পনার 

অ্ধ ব- বান্ডষ বক মূল্যােন প্রন্ডতলবেন 

মন্ত্রণালে/ ন্ডবভালগ থপ্ররণ 

১৫.২.১ অ্ধ ব- বান্ডষ বক 

মূূ্ল্যােন  প্রন্ডতলবেন 

থপ্রন্ডরত  

তান্ডরে 
১ 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

২৫-২-

২০২1 

১৫.৩ উদ্ভাবন কে যপন্ডরকল্পনার 

বান্ডষক স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ বান্ডষ বক মূল্যােন 

প্রন্ডতলবেন প্রস্তুতকৃত  

তান্ডরে 
৩ 

১৫-৭-

২০২1 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 

১৫.৪ উদ্ভাবন কে যপন্ডরকল্পনার 

বান্ডষক স্ব-মূল্যােন প্রন্ডতলবেন  

মন্ত্রণালে/ ন্ডবভালগ থপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রন্ডতলবেন থপ্রন্ডরত 

তান্ডরে 
১ 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 
৫-৮-

২০২1 
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বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা: ২০২০-২০২১  

ক্রম 
উনযশ্য 

(Objectives) 

র্বষনয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কা িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচনকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/র্নণ িায়ক  ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারণ 
অর্ি 

উত্তম 
উত্তম 

চলর্ি 

মান 

চলর্ি 

মাননর 

র্ননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

প্রণেন  

৮ 

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা  

প্রণয়ন 

১.১.১ কম িপর্রকল্পনা প্রণীি 
িার্রখ ৫ 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 

১১-৮-

২০২০ 

১৬-৮-

২০২০ 

১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকানবলার সানথ 

সম্পৃক্তিা 

১.২.১ প্রণীি 

কম িপর্রকল্পনায় 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকানবলায় র্বনশষ 

পদনক্ষনপর রূপনরখা প্রকাশ 

িার্রখ ৩ 
৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 

১১-৮-

২০২০ 

১৬-৮-

২০২০ 

১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা   

মন্ত্রণালয়/র্বোনগ মপ্ররণ  

১.২.১ মন্ত্রণালয়/ র্বোনগ 

মপ্রর্রি  

িার্রখ 
১ 

৪-৮- 

২০২০ 

১১-৮- 

২০২০ 

১৬-৮- 

২০২০ 

২২-৮- 

২০২০ 

২৮-৮-

২০২০ 

১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা  

তথ্য বাতােকন প্রকাশ 

১.৩.১ ির্থ্ বািায়নন 

প্রকার্শি 

তাপ্লেখ 
২ 

১০-৮- 

২০২০ 

১৪-৮- 

২০২০ 

১৮-৮- 

২০২০ 

২২-৮-

২০২০ 

২৮-৮-

২০২০ 

২ 
ইননানেশন টিনমর 

সো 
৬ 

২.১ ইননানেশন টিনমর সো 

অনুষ্ঠান 

২.১.১ সো অনুর্ষ্ঠি  সাংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইননানেশন টিনমর সোর 

র্সদ্ধাি বাস্তবায়ন 

২.২.১  র্সদ্ধাি বাস্তবার্য়ি   
% ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভাবন খাকত 

(রোি নম্বে-

৩২৫৭১০৫) বরায 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সাংক্রাি কা িক্রম 

বাস্তবায়নন বানজট  বরায  

৩.১.১ বানজট বরাযকৃি 
টাকা ২      

৩.২ উদ্ভাবন-সাংক্রাি কা িক্রম 

বাস্তবায়নন বরাযকৃি অথ ি 

ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সাংক্রাি 

কা িক্রম বাস্তবায়নন 

বরাযকৃি অথ ি 

ব্যর্য়ি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ সক্ষমিা বৃর্দ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা সহর্জকরণ 

র্বষনয় এক র্দননর কম িশালা/ 

মসর্মনার 

৪.১.১ কম িশালা/ মসর্মনার 

অনুর্ষ্ঠি সাংখ্যা ৩ ২ ১ - - - 

৪.২ উদ্ভাবনন সক্ষমিা বৃর্দ্ধর 

লনক্ষয দুই র্দননর প্রর্শক্ষণ 

আনয়াজন  

৪.২.১ প্রর্শক্ষণ আনয়ার্জি 

সাংখ্যা 

(জন) 
৩ ২৫ ২০ ১৬ ১২ ৮ 

৪.৩ মসবা সহর্জকরনণ সক্ষমিা ৪.৩.১ প্রর্শক্ষণ আনয়ার্জি সাংখ্যা ৩ ২৫ ২০ ১৬ ১২ ৮ 
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ক্রম 
উনযশ্য 

(Objectives) 

র্বষনয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কা িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচনকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/র্নণ িায়ক  ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারণ 
অর্ি 

উত্তম 
উত্তম 

চলর্ি 

মান 

চলর্ি 

মাননর 

র্ননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বৃর্দ্ধর লনক্ষয দুই র্দননর 

প্রর্শক্ষণ আনয়াজন 

(জন) 

৫ 

স্বীয় দপ্তনরর মসবায় 

উদ্ভাবনী ধারণা/ 

উনদ্যাগ আহবান, 

 াচাই-বাছাই-

সাংক্রাি কা িক্রম 

৪ 

৫.১ উদ্ভাবনী উনদ্যাগ/ধারণা 

আহবান এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরণাগুনলা   াচাই-

বাছাইপূব িক িার্লকা ির্থ্ 

বািায়নন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর 

িার্লকা ির্থ্ 

বািায়নন প্রকার্শি 

িার্রখ ৪ 
৩-১১-

২০২০ 

৫-১১-

২০২০ 

১০-১১-

২০২০ 

১৭-১১-

২০২০ 

২০-১১-

২০২০ 

৬ 

উদ্ভাবনী উনদ্যানগর 

পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

৬ 

৬.১ ন্যযনিম একটি উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর পাইলটিাং 

বাস্তবায়ননর সরকার্র আনদশ 

জার্র 

৬.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়ননর আনদশ 

জার্রকৃি 
িার্রখ ৩ 

১৯-১২-

২০২০ 

২৪-১২-

২০২০ 

৩০-১১-

২০২০ 

৫-১-

২০২১ 

১০-১-

২০২১ 

৬.২ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন মূল্যােন  

৬.২.১ পাইলটিাং বাস্তবায়ন 

মূল্যাপ্লেত 
তাপ্লেখ ৩ 

১-০৩- 

২০২১ 

৫-৩- 

২০২১ 

১০-৩- 

২০২১ 

১৫-৩- 

২০২১ 

১৯-৩- 

২০২১ 

৭ 
উদ্ভাবন প্রদশ িনী 

(মশানকর্সাং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনিম একটি উদ্ভাবন 

মন্ত্রণালয়/র্বোগ কর্তিক 

আনয়ার্জি প্রদশ িনীনি 

(মশানকর্সাং) অিংশগ্রহণ 

৭.১.১ আনয়ার্জি উদ্ভাবন 

প্রদশ িনীনি 

অাংশগ্রহণ 
িার্রখ ৬ 

১৫-০৫-

২০২১ 

২২-৫-

২০২১ 

২৯-৫-

২০২১ 

১০-৬-

২০২১ 

১৫-৬-

২০২১ 

৮ 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ 

আঞ্চর্লক ও 

জািীয় প িানয় 

বাস্তবায়ন 

৮ 

৮.১ ন্যযনিম একটি উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ আঞ্চর্লক/ জািীয় 

প িানয় বাস্তবায়ন 

৮.১.১ বাস্তবায়ননর জন্য 

অর্ফস আনদশ 

জার্রকৃি  

 

িার্রখ 
৮ 

 

১০-৬-

২০২১ 

১৬-৬-

২০২১ 

২০-৬-

২০২১ 

২৫-৬-

২০২১ 

৩০-৬-

২০২১ 

৯ 
স্বীকৃর্ি বা 

প্ররণাদনা প্রদান 
৭ 

৯.১ উদ্ভাবকগণনক প্রশাংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠার্নক 

পত্র/সনদপত্র /নক্রে/ 

পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রশাংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠার্নক পত্র/ 

সনদপত্র /নক্রে/ 

পুরস্কার প্রদানকৃি 

সাংখ্যা 

(েন) 
৩ ২৫ ২০ ১৬ ১২ ৮ 

৯.২ উদ্ভাবকগণনক রদকশ র্শক্ষা 

সফর/প্রর্শক্ষণ /ননলজ 

মশয়ার্রাং  মপ্রাগ্রানম মপ্ররণ 

৯.২.১ র্শক্ষা সফর/ 

প্রর্শক্ষণ/ননলজ 

মশয়ার্রাং  মপ্রাগ্রানম 

মপ্রর্রি 

সাংখ্যা 

(জন) 
২ ২৫ ২০ ১৬ ১২ ৮ 

১০ তথ্য ৮ ১০.১ ইকনাকভশন টিকমে পূণ মাঙ্গ ১০.১.১ উদ্ভাবকনে তথ্য প্লনেপ্লমত ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 
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ক্রম 
উনযশ্য 

(Objectives) 

র্বষনয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কা িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচনকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/র্নণ িায়ক  ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারণ 
অর্ি 

উত্তম 
উত্তম 

চলর্ি 

মান 

চলর্ি 

মাননর 

র্ননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বাতােনহালনাগাদ

েেণ 

তথ্যেহ বেেপ্লভপ্লিে 

উদ্ভাবকনে  েেল তথ্য 

আপকলাি/ হালনাগাদেেণ 

আপকলািকৃত/ 

হালনাগাদকৃত 

(%) 

১০.২ বেেপ্লভপ্লিে পাইলট ও 

বাস্তবাপ্লেত রেবা 

েহপ্লেেেকণে তথ্য   

আপকলাি/ হালনাগাদেেণ 

 

 

 

১০.২.১ রেবা 

েহপ্লেেেকণে তথ্য 

আপকলাি/ 

হালনাগাদকৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১০.৩ বাস্তবাপ্লেত প্লিপ্লেটাল-

রেবাে তথ্য   আপকলাি/ 

হালনাগাদেেণ 

 

১০.৩.১ প্লিপ্লেটাল-রেবাে 

তথ্য আপকলাি/ 

হালনাগাদকৃত 

% ২ ১০০ ৯০ 

৮০ 

৭০ ৬০ 

১১ 
প্লিপ্লেটাল রেবা 

দতপ্লে ও বাস্তবােন 
৪ 

 ১১.১ নূযনতম এেটি প্লিপ্লেটাল 

রেবা দতপ্লে ও বাস্তবােন 

েো 

 

১১.১.১ এেটি প্লিপ্লেটাল 

রেবা বাস্তবাপ্লেত তাপ্লেখ ৪ 
১৫-২-

২০২১ 

১৫-৩-

২০২১ 

৩১-৩-

২০২১ 

৩০-৪-

২০২১ 
৩০-৫-

২০২১ 

১২ রেবা েহপ্লেেেণ ৮ 

১২.১ নূযনতম এেটি রেবা পদ্ধপ্লত 

েহপ্লেেেকণে পাইলটিিং 

বাস্তবােন 

১২.১.১ েহপ্লেেেকণে 

পাইলটিিং 

বাস্তবােকনে অপ্লিে 

আকদশ োপ্লেকৃত 

তাপ্লেখ ৪ 
১৫-১০- 

২০২০ 

২০-১০- 

২০২০ 

২৪-১০- 

২০২০ 

২৮-১০- 

২০২০ 

৩০-১০- 

২০২০ 

১২.২ নূযনতম এেটি রেবা পদ্ধপ্লত 

েহপ্লেেেণ োোকদকশ 

েম্প্রোেণ/ রেপ্লিকেশন 

 ১২.২.১ রেবা েহপ্লেেেণ   

বাস্তবােকন র্চিাি 

অপ্লিে আকদশ 

োপ্লেকৃত 

 

তাপ্লেখ ৪ 
১৫-০৪-

২০২১ 

৩০-৪-

২০২১ 

১৫-৫-

২০২১ 

৩০-৫-

২০২১ 

১৫-৬-

২০২১ 

১৩ পপ্লেবীেণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগকণে উদ্ভাবনী 

উকদ্যাগ বাস্তবােন 

েম মপপ্লেেল্পনা (েযাকলণ্ডাে) 

প্রণেন োয মক্রম পপ্লেবীেণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবেগকণে 

উদ্ভাবনী উকদ্যাগ 

বাস্তবােন 

েম মপপ্লেেল্পনা প্রণীত  

 

িার্রখ ৩ 
১৯-১২-

২০১৯ 

২৪-১২-

২০১৯ 

৩০-১১-

২০১৯ 

৫-১-

২০২০ 

১০-১-

২০২০ 

১৩.২ উদ্ভাবনী উকদ্যাগ বাস্তবােন   

অগ্রগপ্লত পপ্লেবীেণ   

১৩.২.১ উদ্ভাবেগকণে 

েকঙ্গ উদ্ভাবনী 

উকদ্যাগ বাস্তবােন 

অগ্রগপ্লত প্লবষকে 

টিকমে েভা 

আকোপ্লেত 

সাংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 
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ক্রম 
উনযশ্য 

(Objectives) 

র্বষনয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কা িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচনকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/র্নণ িায়ক  ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারণ 
অর্ি 

উত্তম 
উত্তম 

চলর্ি 

মান 

চলর্ি 

মাননর 

র্ননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১৩.৩ মাঠ প িানয় চলমান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ 

সনরজর্মন পর্রদশ িন ও 

প্রনয়াজনীয় সহায়িা প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পর্রদশ িনকৃি এবাং 

সহায়িা প্রদানকৃি      

সাংখ্যা 

(েেটি) 
২ ০২ ০১ - - - 

১৪ 

 

িকুকমকিশন  

প্রোশনা  

৭ 

১৪.১ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর ডকুনমনন্টশন 

তির্র ও প্রকাশনা (পাইলট 

ও সম্প্রসার্রি) 

১৪.১.১ ডকুনমনন্টশন  

প্রকার্শি  

িার্রখ 
৪ 

২০-০৫- 

২০২১ 

২৫-৫- 

২০২১ 

৩১-৫- 

২০২১ ১০-৬- 

২০২১ 

১৫-৬- 

২০২১ 

১৪.২ রেবা েহপ্লেেেকণে 

িকুকমকিশন তির্র ও 

প্রকাশনা 

১৪.২.১ িকুকমকিশন 

প্রোপ্লশত তাপ্লেখ ৩ 
২০-০৫- 

২০২১ 

২৫-৫- 

২০২১ 

৩১-৫- 

২০২১ 

১০-৬- 

২০২১ 

১৫-৬- 

২০২১ 

১৫ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

মূল্যােন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পর্রকল্পনার অধ ি-

বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অধ ি- বার্ষ িক 

প্রপ্লতকবদন স্ব-

মূল্যার্য়ি 

িার্রখ 
৩ 

৩০-১- 

২০২১ 

৫-২- 

২০২১ 

১০-২- 

২০২১ 

১৭-২- 

২০২১ 

২০-২- 

২০২১ 

১৫.২  উদ্ভাবন েম মপর্রকল্পনার 

অধ ি- বার্ষ িক মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন মন্ত্রণালয়/ 

র্বোনগ মপ্ররণ 

১৫.২.১ অধ ি- বার্ষ িক 

মূূ্ল্যায়ন  

প্রর্িনবদন মপ্রর্রি  

িার্রখ 
১ 

৫-২- 

২০২১ 

১০-২- 

২০২১ 

১৭-২- 

২০২১ 

২০-২- 

২০২১ 

২৫-২- 

২০২১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন েম মপর্রকল্পনার 

বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ বার্ষ িক 

মূল্যায়ন প্রর্িনবদন 

প্রস্তুিকৃি  

িার্রখ 
৩ 

১৫-৭- 

২০২১ 

২০-৭- 

২০২১ 

২৩-৭- 

২০২১ 

২৬-৭- 

২০২১ 

৩০-৭- 

২০২১ 

১৫.৪ উদ্ভাবন েম মপর্রকল্পনার 

বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন  মন্ত্রণালয়/ 

র্বোনগ মপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রর্িনবদন মপ্রর্রি 
িার্রখ 

১ 
২০-৭- 

২০২১ 

২৩-৭- 

২০২১ 

২৬-৭- 

২০২১ 

৩০-৭- 

২০২১ 

৫-৮- 

২০২১ 
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