
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

কি উটার নটওয়াক ইউিনট

অেটােম ক চালকল, পােটর ব া হণ ও িবতরণ সহিজকরণ এবং িজ  স  বােয়াফ ফািয়ড ধান/চাল সং হ িবষেয়
ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ জামাল হােসন 
পিরচালক (চলিত দািয় )

সভার তািরখ ০৬/০৯/২০২২ ি :, ম লবার ।
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ কা।

ান Zoom অ াপেসর মা েম িভিডও কনফােরি ং-এ ভা য়াল সভা অ ি ত হয় । সভাপিত ,সদ  এবং   
সংি রা িনজ দ র থেক ভা য়াল সভায় অংশ হণ কেরন ।

উপি িত পিরিশ - ক
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অতঃপর িতিন আেলাচ িচ অ যায়ী সভার কায ম
উপ াপন করার জ  িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট- ক আহবান জানান। জনাব ম র আলম, িসে ম
এনািল  সভায় আেলাচ  িবষয়স হ উপ াপন কেরন। সভায় িবিভ  িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। সভার আেলাচনা ও
িস া স হ িন পঃ

: : ন ংনং আেল াচন ারআেল াচন ার  
িবষয়িবষয়

আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
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১. অেটােম ক 
চালকেলর 

পাি ক িমিলং 
মতা িনণয় 

সভায় অেটােম ক চালকেলর 
পাি ক িমিলং মতা িনণয় 
 িবষেয় আেলাচনা করা 
হয়।  সভায় উপ  
িবষেয় িবগত সভার িস া  
স হ বা বায়েনর িবষেয়   
আেরাপ করা হয়। 

ক) আবি কভােব 
সে র’২০২২ মােসর 

িভতের েত ক িবভােগ 
আ িলক খা  
িনয় কগেনর ন ে  
অেটােম ক চালকেলর 
িমলারেদর িনেয় সভা 
আেয়াজন কের মতামত 

হন করেত হেব।

খ) আবি কভােব 
সে র’২০২২ এর িভতের 

৮  িবভােগর ৮ র সভা 
স  করার পর 
ক ীয়ভােব ঢাকােতও ক 
হা ারেদর সােথ 

মতিবিনময় সভা আেয়াজন 
করেত হেব।

গ)  অেটােম ক চালকেলর 
ািবত ফরম ও সকল 

িতেবদন লাইভ 
এি েকশেন সং  করেত 
হেব।

ক) আ িলক খা  
িনয় ক (সকল)

খ) পিরচালক, সং হ, 
খা  অিধদ র/ আ িলক 
খা  িনয় ক (সকল)

গ)  িসে ম 
এনািল , খা  
অিধদ র/ জলা খা  
িনয় ক, ঠা র াও/ 

ি য়া/ জনাব রািহমা 
শাহীন, 
িসইও, AccenTech 
(Pvt.) Limited

২ সরকাির খা  
দােম 

িবিনেদশস ত 
পােটর ব া হণ 
ও িবতরণ 
সহিজকরণ। 

সভায়  সরকাির খা  দােম 
িবিনেদশস ত পােটর ব া হণ 
ও িবতরণ সহিজকরণ 
সফটওয় ার তিরর অ গিতর 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

ক) সে র’২০২২ মােসর 
িভতের ত সফটওয় ার 

তকাির িত ান 
Parkway সফটওয় ার 
কা ািন 

এবং AccenTech 
(Pvt.) Limited সােথ 
উ  ইেনােভশন 
আইিডয়া র ম িলডার ও 
সদ গণ, িসে ম এনািল  
এবং জলা খা  
িনয় ক, ি য়া ক িনেয় 
অিতির  মহাপিরচালক, 
খা  অিধদ র মেহাদেয়র 
উপি িতেত সভা আেয়াজন 
কের সফটওয় ার 
বা বায়ন করেত যথাযথ 
পদে প হণ করেত হেব।

ক) পিরচালক, সং হ, 
খা  অিধদ র/ আ িলক 
খা  িনয় ক (রাজশাহী) 
ও তার ম / িসে ম 
এনািল , খা  অিধদ র
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৩ িজ  স  
বােয়াফ ফািয়ড 
ধান/চাল সং হ।

সভায় বােরা’২০২২ মৗ েম 
িজ  স  বােয়াফ ফািয়ড 
ধান/চাল সং হ িনেয় আেলাচনা 
করা হয়।সভায় জলা খা  
িনয় ক, ঠা র াও ইেনােভশন 

মেক অবিহত কেরন য, 
বােরা বােরা’২০২২ মৗ েম 

ঠা র াও সদের ১৭৬.৭৬৬ 
ম.টন িজ  স  

বােয়াফ ফািয়ড চাল এবং ৯০ 
ম.টন িজ  স  

বােয়াফ ফািয়ড ধান সং হ 
করা হেয়েছ। জলা খা  
িনয় ক, বিরশাল ইেনােভশন 

মেক অবিহত কেরন য, 
বােরা বােরা’২০২২ মৗ েম 

বিরশাল জলায় ১৪৪ 
ম.টন িজ  স  

বােয়াফ ফািয়ড চাল এবং 
৩৩৬ ম.টন িজ  স  
বােয়াফ ফািয়ড ধান সং হ 
করা হেয়েছ।

ক) বােরা’২০২২-২৩ 
মৗ েমও িজ  স  

বােয়াফ ফািয়ড ধান/চাল 
সং হ িনেয় ষকেদর মােঝ 

চারনা চালােত হেব এবং 
িজ  স  বােয়াফ ফািয়ড 
ধান/চাল সং হ অ া  
জলায় স সারেণর উে াগ 

িনেত হেব। 

ক) পিরচালক, সং হ, 
খা  অিধদ র / সংি  
জলা খা  িনয় ক।

অতঃপর আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

মাঃ জামাল হােসন 
পিরচালক (চলিত দািয় )

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.২১৮ তািরখ: 
০৯ সে র ২০২২

২৫ ভা  ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগির সবা িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র/ময়মনিসংহ িবভাগ
৭) সাইেলা অধী ক, আ গ  সাইেলা
৮) িনবাহী েকৗশলী ( র), িনমাণ ও র ণােব ণ ইউিনট (িসএমইউ), খা  অিধদ র
৯) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,ব ড়া
১০) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,টা াইল
১১) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ি য়া
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১২) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,ঠা র াও
১৩) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,বিরশাল
১৪) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,রং র
১৫) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,িকেশারগ
১৬) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয,় শর র
১৭) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,গাইবা া
১৮) া ামার, কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
১৯) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র[মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
২০) উপেজলা খা  িনয় ক, কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
২১) জনাব রািহমা শাহীন, , িসইও, AccenTech (Pvt.) Limited,৭৩/িড, স াল রাড,ঢাকা-১২০৫

 

ম র আলম 
িসে ম এনািল
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