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ান অনলাইন, জুম অ াপ িমিটং াউড
উপি িত পিরিশ -’ক’ (সংযু )

        সভাপিত সংযু  সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভার েতই মাননীয় খাদ  ম ী মেহাদয়
সভায় ধান অিতিথ িহেসেব সংযু  হেবন বেল আশাবাদ ব  কেরন। সই সােথ সভাপিত নতুন যাগদানকতৃ বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ  কতৃপে র চয়ারম ানেক সকেলর সােথ পিরচয় কিরেয় দন ও অিভন ন  জানান। অতঃপর   কেরানায়
আ া  হেয় মতুৃ বরণকারী খাদ  ম ণালয় সং া  সংসদীয় ায়ী কিমিটর সভাপিত জনাব মাহা দ নািসম,  কেরান
মহামারীর মেধ  মতুৃ বরণকারী খাদ  ম ণালেয়র অিতির  সিচব জনাব গৗতম আইচ সরকার ও  কািভড-১৯ এ আ া
হেয় মতুৃ বরণকারী খাদ  অিধদ েরর চীফ কে ালার, ঢাকা রশিনং জনাব উৎপল মার সাহা ও িনরাপ া হরী জনাব

জ িময়ার মতুৃ েত শাক কাশ করা হয় এবং তঁােদর শাক স   পিরবােরর সদ েদর িত সমেবদনা াপন করা
হয়। সই সােথ খাদ  ম ণালয় ও অধীন  দ র/সং ায় কমরত য সকল কমকতা/কমচারীগণ কেরানায় আ া  তােদর
সকেলর ত আেরাগ  কামনা করা হয়।। অতঃপর আেলাচ  সূিচ মাতােবক সভা পিরচালনার জ  সতাপিত
যু -সিচব (সম য় ও সংসদ)- ক অ েরাধ জানান। যু -সিচব (সম য় ও সংসদ) আেলাচ সূ◌ি্চ অ যায়ী

থেম ফ য়াির, ২০২০ মােস অ ি ত সভার কাযিববরণী পাঠ কের নান। কাযিববরণীেত কান সংেশাধন না থাকায় তা
অ েমাদন ও দঢ়ৃ করা হয়। ফ য়াির, ২০২০ মােস অ ি ত সভায় গহৃীত িস াে র বা বায়ন অ গিত ও অ া
আেলাচ সূিচর িবষেয় িন বিণত আেলাচনা ও িস া  গহৃীত হয়ঃ  

খাদখাদ   ম ণালয়ম ণালয়

িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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১.খাদ  ম ণালেয়র শূ  পেদ 
জনবল িনেয়াগ িবষেয় 
আেলাচনা

খাদ  ম ণালয় ও অধীন  দ র/সং ার শূ  পদ পরুণ 
সং া  কায েমর িববরণ িন পঃ
খাদ  ম ণালেয়র শূ পেদ িনেয়ােগর িবষেয় যু সিচব 
( শাসন) জানান য, িপএসিস হেত পািরশ া  
সহকারী া ামার এর ১িট পেদ িনেয়াগ প  ই  করা 
হেয়েছ। খাদ  ম ণালেয়র ৩য় ও ৪থ িণর ৩ 
ক াটাগিরর মাট ১০ িট পেদর িনেয়াগ িব ি  গত 
২৭.০২.২০২০ ি . তািরখ কাশ কের িনধািরত 
সমেয়র মেধ  সঁাট-মু া িরক কাম কি উটার 
অপােরটর এর ৪িট পেদর জ  ১৬৭৯ জন, অিফস 
সহকারী কাম কি উটার মু া িরক এর ১িট পেদর 
জ  ১০৮৩ জন এবং অিফস সহায়ক এর ৫িট পেদর 
জ  ৪৮৮৯ জন াথীর আেবদন পাওয়া গেছ। 
কি উটার অপােরটর এর সরাসির িনেয়ােগর মাধ েম 
পরূণেযাগ  ০৫িট শূ  পেদ িনেয়াগ পেূবর া  
আেবদনকারী ারা স  করার িস া  গহৃীত হেয়েছ। 
এছাড়া ১ম িণর গেবষণা কমকতার ৩িট পদ এবং 
ড েম টশন অিফসার এর ১িট পদসহ মাট ৪িট পেদ 
যাগদােনর জ  িনেয়াগপ  ই  করেল ০২ জন 

গেবষণা কমকতা এবং ০১ জন ড েম টশন অিফসার 
যাগদান কেরন। গেবষণা কমকতার  ০১িট পেদ 

শারীিরক অ তাজিনত কারেণ যাগদােন ব থ 
হেয়েছন মেম জািনেয় একজন িনবািচত াথী িনেয়ােগর 
সময়সীমা বিৃ র জ  আেবদন কেরেছন। অিফস 
সহকারী কাম কি উটার মু া িরক পদ হেত 

শাসিনক কমকতা পেদ পেদা িতর জ  গত 
১৫.৬.২০২০ তািরেখ ১৪৯ নং ারেক িপএসিসেত 

াব রণ করা হেয়েছ।

খাদ  অিধদ েরর ১৪ ক াটাগিরর ১৩১িট পেদ িনেয়াগ 
পরী া হণ কেরানা পিরি িতর কারেণ িগত করা 
হেয়েছ এবং পরী ার পিরবিতত সময়সূিচ যথাসমেয় 
জানােনা হেব মেম িব ি েত উে খ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপে র ১ম িণর ১০২িট 
পেদ কমকতা বাছাই কায ম স  হেয়েছ। িনবািচত 

াথীেদর া  পরী ার ফলাফল পাওয়া গেছ এবং 
৭১ জেনর পিুলশ ভিরিফেকশন িতেবদনও 
ইেতামেধ  পাওয়া গেছ।

এ পযােয় খাদ  অিধদ েরর উপেজলা খাদ  
িনয় কেদর পেদা িতর জ  িনেয়াগ িবিধ পিরবতন 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

 ১) খাদ ম ণালেয়র 
কি টার অপােরটরসহ 
৩য় ও ৪থ িণর শূ  
পদসমেূহর িনেয়াগ 
পরী া হেণর সকল 
পবূ িত স  কের 
রাখেত হেব যােত 
কেরানা েযাগ চেল 
যাওয়ার সােথ সােথ 
পরী া হণ করা 
যায়।

২) খাদ  অিধদ েরর 
৩য় ও ৪থ 

িণর পদসমেূহর 
িনেয়াগ পরী া হেণর 
সকল পবূ িত স  
কের রাখেত হেব যােত 
কেরানা েযাগ চেল 
যাওয়ার সােথ সােথ 

ত সমেয়র মেধ  
পরী া হণ করা 
স ব হয়।

৩) বাংলােদশ িনরাপদ 
খাদ  কতৃপ  ত 
পিুলশ ভিরিফেকশন 

িতেবদন রেণর 
জ  খাদ  ম ণালেয়র 
মাধ েম জনিনরাপ া 
িবভােগ প  িদেব।

৪) গেবষণা 
কমকতার ০১িট পেদ 
শািরিরক 
অ তাজিনত কারেণ 
যাগদােন ব থ 

িনবািচত াথীর 
আেবদনিট ত নিথেত 
উপ াপেনর মাধ েম 
িন ি  করেত হেব।

যু -সিচব 
( শাঃ-১), খাদ  
ম ণালয় এবং 
মহাপিরচালক, 
খাদ  অিধদ র 
ও চয়ারম ান, 

বাংলােদশিনরাপ 
খাদ  কতৃপ ।
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২. ইন হাউজ িশ ণ িবষেয় 
আেলাচনা

সভায় জানােনা হয়, মাচ/২০২০ মােসর ১৯ তািরখ এর 
মেধ  ২য়, ৩য় ও ৪থ িণর ইনহাউজ িশ ণ িবষয়ক 
০৪িট াস স  করা হেয়িছল। পরবতীেত কেরানা 
ভাইরাস ( কািভট-১৯) এর কারেণ ইনহাউজ িশ ণ 
িবষয়ক াস িগত করা হয় । খাদ  অিধদ র হেত 
জানােনা হেয়েছ য, ফ য়ারী মােস চলমান িশ ণ 
কমসূচীেত িপিপআর ২০০৮ ও ক  ণয়ন িবষয়ক 
সশন অ ভূ  করা হেয়েছ এবং ক  পিরচালকসহ 

অিভ  কমকতাগণ াস িনেয়েছন।ভিব েত ইন-
হাউজ িশ ণ কমসূচীেত উ  িবষয় সমহূ 
অ ভিু করণ অব াহত থাকেব। খাদ  অিধদ র হেত 
আেরা জানােনা হেয়েছ য, ইন-হাউজ িশ েণ নিথ 

িণিব াসকরণসহ িবিভ  কার রিজ ার 
র ণােব েণর িবষেয় হােত কলেম িশ ণ দান 
করা হেয়েছ। তার ধারাবািহকতায় আগামীেত খাদ  
অিধদ েরর িশ ণ িবভােগ অ ি তব  ইন-হাউজ 

িশ েণ উি িখত কায ম অব াহত থাকেব। 
ম ণালেয়র কমকতাগেণর অবিশ  ইন-হাউজ 

িশ ণসমহূ অনলাইেন স াদন করার িবষেয় সভায় 
মতামত ব  কেরন। 

(১)ম ণালেয়র 
কমকতাগেণর ইন-
হাউজ িশ ণসমহূ 
অনলাইেন স াদন 
করা যায় িকনা তা 
পযােলাচনা কের 
দখেত হেব। 

যু -সিচব 
( শাসন-১)

খাদ  ম ণালয়

৩.শাখা পিরদশন
িবষেয় আেলাচনা

সিচবালয় িনেদশমালার ১৯৭ নং অ ে দ অ যায়ী, 
িত ই মােস একবার শাখার দািয়  া  কমকতা, 

উপসিচব িত চার মােস একবার এবং যু -সিচব 
অথবা সিচব পদ মযাদাস  কমকতাগণ যিু সংগত 
সময় অ র অ র শাখা িল আকি কভােব পিরদশন 
করেবন। ফ য়াির/২০২০ মােস খাদ  অিধদ েরর 
িবিভ  শাখা পিরদশন করা হেয়েছ মেম খাদ  অিধদ র 
হেত জানােনা হয়। এছাড়া সবিব িবভােগর পিরচালক 
গত ফ য়াির/২০ ’িট শাখা ও মাচ/২০ মােস 'িট 
শাখা পিরদশন কেরন এবং মহাপিরচালক (খাদ )   
দ রসহ অিধন  অিফেসর শাখাসমহূ পিরদশেনর 
িবষেয় তদারিক কের থােকন। কেরানা পিরি িতেত 
সাধারন ছুিট থাকায় শাখাসমহূ মাপ অ যায়ী 
পিরদশন স ব হয়িন মেম সভােক অবিহত করা হয়।

(১)  সিচবালয় 
িনেদশমালা অ যায়ী 
য সকল শাখা 

পিরদিশত হয়িন স 
সকল শাখা জনু/২০২০ 
মােসর মেধ  
 পিরদশনপবূক 

িতেবদন রণ 
করেত হেব।

২।  মহাপিরচালক, 
খাদ  অিধদ র এবং 
চয়ারম ান, বাংলােদশ 

িনরাপদ খাদ  কতৃপ  
অ প ব ব া হণ 
করেবন।

অিতির  সিচব 
( শাসন) ও 

সংি  অিধশাখা/ 
শাখা ধান, খাদ  

ম ণালয় 
মহাপিরচালক, 
খাদ  অিধদ র 

এবং চয়ারম ান, 
বাংলােদশ 

িনরাপদ খাদ  
কতৃপ ।

৪৪.ই--ফাইিলং
িবষেয় আেলাচনা

িবগত সভার িস া  অ যায়ী ম ণালেয়র ব া ডউইথ 
(BandWidth) বিৃ র লে  ইেতামেধ  য় কিমিট 
পনুগঠন করা হেয়েছ এবং ম ণালেয়র ব া ডউইথ 
বিৃ র জ  নতুন নটওয়াক তরীর লে  দরপ  
আহবান করা হেয়িছল। িক  কেরানার কারেন দরপ  
বািতল করেত হেয়েছ।  মাচ, ২০২০ মােস জািরকতৃ 
প  সংখ া ৩৯০িট এবং এি ল মােস জািরকতৃ প  
সংখ া িছল ৭৫িট। ম মােস জারীকতৃ প সংখ া 
১৩৭িট। ম/২০২০ মােস ছাট ক াটাগিরর ৩৫ িট 
ম ণালয়/িবভােগর মেধ  খাদ  ম ণালেয়র অব ান 
৮ম, মাচ ও এি ল/২০২০ মােস িছল ৪থ। নতুন 

(১) যেহতু 
আ ঃম ণায় বা অ  
ম ণালেয়র অধীন 
দ ের প  দােনর 

ে  িবিভ  
ম ণালেয়র 
আব কতার িভ তা 
রেয়েছ সেহতু  নতুন 
মলু ায়ন প িত যথাযথ 
মলু ায়ন িনি ত করেব 
না- যৗি কতা দিখেয় 

মহাপিরচালক, 
খাদ  অিধদ র, 
চয়ারম ান, 

বাংলােদশ 
িনরাপদ খাদ  
কতৃপ , সকল 
শাখা/অিধশাখার 
দািয় া  
কমকতা 
ও া ামার, 
খাদ  ম ণালয়।
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মলূ ায়ন প িতেত আ ঃম ণালয় বা অ  ম ণালেয়র 
অধীন দ ের প  জািরেত  অিধক মান দান বতন 
করা হেয়েছ। খাদ  ম ণালেয়র যেহতু আ ঃম ণালয় 
প  কম জাির করা েয়াজন হয় সেহতু অব ােনর 
পিরবতন হেয়েছ মেম া ামার সভােক অবিহত 
কেরন। যেহতু আ ঃম ণায় বা অ  ম ণালেয়র অধীন 
দ ের প  দােনর  ে  িবিভ  ম ণালেয়র 
আব কতার িভ তা রেয়েছ সেহতু এ মলূ ায়ন প িত 
যথাযথ মলু ায়ন িনি ত করেবনা যৗি কতা দিখেয় 
মলুায়ন প িতিট পনুিবেবচনার িবষেয় তথ  ও 
যাগােযাগ যিু  ম ণালেয় প  পরেণর িবষেয় 

সভায় মতামত কাশ করা হয়। 

খাদ  অিধদ েরর ই-ফাইিলং কায েম ম/২০২০ 
মােস ৪৩৫ িট ই-প  জাির করা হেয়েছ। বড় 
ক াটাগিরর ১৬িট অিধদ েরর মেধ  ১ম অব ান রেয়েছ 
যা এি ল মােসও িছল একই। জা য়াির মােস ই-প  
জািরর শতকরা হার ৩৭% িডেস র মােস িছল 
৩৯.৭৫%। খাদ  অিধদ র ই-প  জািরেত ১ম ান 
অজন করায়  খাদ  অিধদ েরর মহাপিরচালক ও 
সংি  সকল কমকতা/কমচািরগণ শংসা পাওয়ার 
যাগ  মেম সভায়মতামত কাশ করা হয়। একই সােথ 

১ম ান ধের রাখার জ  সবদা সেচ  থাকার এবং মাঠ 
পযােয়র সকল দ রসমহূেক ই-নিথর আওতাভূ  
করার জ ও সভায় মতামত ব  করা হয়। 
বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপ  ই-ফাইিলং কায েম 
ম/২০২০ মােস ছাট ক াটাগিরর ১৮৫ সং ার মেধ  

অব ান ৭২তম। এি ল/২০২০ মােস অব ান িছল 
১৪৫তম। ম মােস মা  ৩িট ই-প  জাির করা হেয়েছ। 
বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপে র ই-প  জািরর 
সংখ া বিৃ র জ  সংি েদর দিৃ  আকষণ করা হয়।

তা পনুিবেবচনার 
িবষেয় তথ  ও 
যাগােযাগ যিু  

ম ণালেয় প  রণ 
করেত হেব।
(২) ম ণালেয়র ই-
ফাইিলং ব বহার 
কায ম আরও 
জারদার কের 

শাখা/অিধশাখা হেত 
শতভাগ বা তার 
কাছাকিছ হাের ই প  
ই  করেত হেব। 
যৗি ক কারণ ব তীত 

হাড ফাইল উপ াপন 
পিরহার করেত হেব। 

(৩) খাদ  অিধদ র ই-
প  জািরেত এি ল ও 
ম/২০২০ মােস বড় 

ক াটাগিরর ১৬িট 
অিধদ েরর মেধ  ১ম 
ান অিধকার 

করায় খাদ  
অিধদ েরর 
মহাপিরচালক ও 
সংি  সকল 
কমকতা/কমচারীগনেক 
ধ বাদ াপন করা 
হয় এবং আগামীেত 
১ম অব ান ধের 
রাখাসহ  মাঠ পযােয়র 
সকল দ রেক ই-নিথর 
আওতাভূ  করার 
পদে প হণ করেত 
হেব।
(৩) বাংলােদশ 
িনরাপদ খাদ  
কতৃপে র ই-নিথ 
কায ম জারদার 
করেত হেব।
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৫. অিডট আপি  
িন ি  িবষেয় আেলাচনা

সভায় মাচ- ম/২০২০ মােস খাদ  ম ণালয় ও খাদ  
অিধদ েরর অিডট কায েমর তথ  িন েপ তুেল ধরা 

হয়:
িববরণ িবগত 

মােসর 
জর 

এ মােস 
সংেযািজত 

এ মােস 
িন ি কতৃ 

মাস 
শেষ 

অবিশ  
অি ম ২৭৮৬ ০০ ০০ ২৭৮৬ 
খসড়া  ৭১৭ ০০ ০০  ৭১৭ 
সংকলন ৫৮১ ০০ ০০ ৫৮১ 
মাট ৪০৮৪ ০০ ০০ ৪০৮৪ 

 
 

সভা িডেস র/২০১৯ জা য়াির/২০২০ মাচ-
ম/২০২০

ি প ীয় 
সভা 

 ০৫িট (খুলনা 
ও চ াম 

অ েল কান 
ি -প ীয় সভা 

অ ি ত 
হয়িন।)

০৩িট 
(ঢাকা, রংপুর, খুলনা 
ও বিরশাল অ েল 

কান ি -প ীয় 
সভা অ ি ত 

হয়িন।)

০১িট 

ি প ীয় 
সভা 

০২িট (রংপুর 
ও ঢাকা 
অ েল) 

কান ি -প ীয় 
সভা হয়িন

------

* ম/২০২০ মােস কান অিডট আপি  িন ি  হয়িন। 
অিতির  সিচব বােজট ও অিডট জানান 
য, কািভড-১৯এর কারেন কান ি প ীয় ও ি প ীয় 

সভা আেয়াজন স ব হয়িন।

সভায় ম২০২০ মােস বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  
কতৃপে র অিডট কায েমর তথ  িন েপ তুেল ধরা 

হয়:
অিডট আপি র 

সংখ া
টাকার পিরমান ডিশট 

জবােরর 
সংখ া

িন ি র 
সংখ া

জর 

১৭ ২১,২৮,১২,০০৪/- ি য়াধীন ি য়াধীন ি য়াধীন

িনরাপদ খাদ  কতৃপে র অিডট আপি  সমহূ দীঘ িদন 
যাবত জবাব দােনর অেপ ায় পি ডং থাকায় সভায় 
অসে াষ কাশ করা হয়।

(১)বাংলােদশ িনরাপদ 
খাদ  কতৃপে র অিডট 
আপি সমেূহর ডিশট 
জবাব আগামী সভার 
পেূবই দান িনি ত 
করেত হেব। 
(২)  কেরানা 
পিরি িতেত যেহতু ি -
প ীয়/ি -প ীয় সভা 
অ ান স ব হে না 
সেহতু  অিডট 

আপি সমহূ িন ি , 
ডিশট জবাব 
দানসহ অ া  

দা িরক কাজ স  
করার উপর জার 
িদেত হেব। 

অিতির -সিচব 
(বােজট ও 
অিডট), 
অিতির  সিচব 
িনরাপদ খাদ  
শাখা, উপসিচব, 
(অিডট- ১, ২, 
৩) খাদ  
ম ণালয় এবং 
মহাপিরচালক, 
খাদ  অিধদ র 
ও চয়ারম ান, 
বাংলােদশ 
িনরাপদ খাদ  
কতৃপ । 
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জর বতমান মােস া মাট িবেবচ  মােস
প  যােগ অনলাইেন 

০৭ - ০৭ ০৭ -

৬. অিভেযাগ
ব ব াপনা িবষেয় আেলাচনা

(১) অিভেযাগসমহূ 
ত িন ি র লে  

নিথেত উপ াপন 
করেত হেব। সিচব 
দ র হেত য সকল 
অিভেযােগর তদ  
দওয়া হে  তার তথ  

তদ  শাখায় সং হ 
কের পযেব ণ ও 
সংর ণ করেত হেব।

(২) ম ণালেয়র GRS 
System হালনাগাদ 
করার জ  মি পিরষদ 
িবভােগর সােথ 
যাগােযাগ অব াহত 

রাখেত হেব। 

অিতির  সিচব 
( শাসন), 
 যু সিচব 

(তদ ), খাদ  
ম ণালয় ,

মহাপিরচালক, 
খাদ  অিধদ র 

খাদ  ম ণালয় ( চিলত প িতেত)
জর বতমান 

মােস 
া  

 মাট 
অিভেযাগ 

িন ি র 
সংখ া 

অিন
সংখ া

৩ মােসর কম সমেয় 
অিন  
অিভেযােগর সংখ া 

িতন 
মােসর 
উপের 

ছয় 
মােসর 
উপের 

৫৩  ০৬ ৫৯ ০৬ ৫৩ ১১ ১৯ ২৩

খাদ  ম ণালয় (GRS)

খাদ  অিধদ র
জর বতমান 

মােস 
া  

মাট 
অিভেযাগ 

িন ি র 
সংখ া 

 অিন  
সংখ া 

িতন মােসর কম 
সমেয় অিন  

অিভেযােগর 
সংখ া 

িতন 
মােসর 
উপের 

ছয় 
মােসর 
উপের 

৫৮ ০ ৫৮ ০৬ ৫২ - ১৬ ৩৬

যু -সিচব (তদ ) জানান, নতুন কান অিভেযাগ পাওয়া যায়িন। অিভেযাগসমহূ ত 
িন ি র লে  নিথেত উপ াপেনর জ  সভাপিত সংি েদর িনেদশনা দান কেরন।
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৭. াচার কৗশল 
বা বায়ন িবষেয় আেলাচনা

সভায় মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র জানান য, 
াচার কৗশল বা বায়ন িবষেয় খাদ  পিরবহণ 

িঠকাদারেদর িবল পিরেশােধর দীঘসূি তা পিরহার ও 
খাদ  দােমর িমকেদর িবল  যথাযথভােব পিরেশােধর 
প িত উ াবেনর লে  সংি  সকল দ েরর 
নেভ র/১৯ ও িডেস র/১৯ মােস িসআরিটিস/ 
িডআরিটিস/ আইআরিটিস/আইিবিসিস/িডিবিসিস-ঢাকা,
(খলুনা-বিরশাল)/ মজর ক ািরয়ার, খলুনা/ রল 
িঠকাদার/ ম ও া ডিলং িঠকাদারেদর িনধািরত ছেক 
তথ  রণ এবং উ  িঠকাদারেদর দািখলকতৃ িবল 
জ িরিভি েত পিরেশােধর েয়াজনীয় ব ব া হেণর 
জ  ১২/০১/২০২০ ি . তািরেখর ৪১ নং ারেক মাঠ 
পযােয় প  রণ করা হয়। তৎে ি েত িবল পিরেশােধ 
বতমােন দীঘসূি তা কেম গেছ। 

আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা, রাজশাহী ও খলুনা হেত 
জলা-উপেজলার কমপিরক না ও িফডব ােকর 
িতেবদন পাওয়া গেছ।  

াচার পরু ার দান ও অ া  াচার িবষয়ক 
কমকাে ডর ব য় িনবােহর কাড খাদ  অিধদ ের খালা 
হয়িন।  খাদ  অিধদ র ও বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  
কতৃপ েক তােদর িনজ  াচার কমপিরক না 
যথাযথভােব বা বায়ন করার িবষেয় ােরাপ করা হয় 
।  সই সােথ খা◌দ্  ম ণালেয়র াচার 
কমপিরক নার য সকল ল  এখন পয  অজন করা 
স ব হয়িন স েলা অজেনর জ  তৎপর হেত 
সংি েদর দিৃ  আকষন করা হয়। সভাপিত ম ণালেয় 
অিতির  সিচব, সং হ ও সরবরাহ জনাব তাহিম র 
রহমান তার পবূতন কম ল িসেলট িবভাগ কিমশনােরর 
দ র হেত াচার পরু ার অজন করায় তােক 
অিভন ন জানান।

(১) খা◌দ্  ম ণালেয়র 
াচার 

কমপিরক নার য 
সকল ল মা া এখন 
পয  অজন করা স ব 
হয়িন স েলা অজেনর 
জ  সংি েদর তৎপর 
হেত হেব এবং সকল 
বা বািয়ত কমসূচীর 

মাণক সহ আগামী 
০৭/০৭/২০২০ 
তািরেখর মেধ  কম 
স াদন ব ব াপনা 
শাখায় িতেবদন িদেত 
হেব। কম স াদন 
শাখা তা সমি ত কের 
পরবতী ব ব া িনেবন। 

২) খাদ  অিধদ র ও 
বাংলােদশ িনরাপদ 
খাদ  কতৃপ েক 

াচার িবষয়ক 
কমকাে ডর ব য় 
িনবােহর জ  
পৃথকভােব কাড 
খালার ব ব া হণ 

করেত হেব।

(৩) খাদ  অিধদ র ও 
বাংলােদশ িনরাপদ 
খাদ  কতৃপ  তােদর 
িনজ  াচার 
কমপিরক না 
যথাযথভােব বা বায়ন 
করেবন।

মহাপিরচালক, ও 
পিরচালক 

( শাসন) খাদ  
অিধদ র, 
চয়ারম ান, 
বাংলােদশ 

িনরাপদ খাদ  
কতৃপ , এবং 

সকল ািয়  া  
কমকতা ও 

সহকাির সিচব 
কমস াদন ,শাখা 
 খাদ  ম ণালয়।

৭



৮. APA ২০১৭-২০১৮ 
বা বায়ন িবষেয় আেলাচনা

সভায় এফিপইমইউ হেত জানান হয় য, ৪িট গেবষণা 
কেমর মেধ  িট কায েমর িরেপাট দান করা 
হেয়েছ। অবিশ  িট গেবষণা িরেপাট ও গেবষণার 
িভি েত ৪িট ওয়াকশপ আেয়াজন করার জ  সময় ও 
িদন িনধারণ করা হেয়েছ। যার থমিট আগামী 
২৯.০৬.২০২০ ি . তািরেখ আেয়াজন করা হেব। 
আগামী ২৫/৬/২০ তািরেখর মেধ  ৩য় মািসক 
অ গিত এবং ৩০/০৭/২০ তািরেখর মেধ  ৪থ 

মািসক বা বাৎসিরক অ গিতর িতেবদন দািখেলর 
জ  প  দয়া হেয়েছ।  ২০২০-২১ অথ বছেরর 
এিপএ ণয়েনর লে  ২৮ জনু, ২০২০ তািরেখর 
মেধ  ম ণালয় ও দ র/সং ার সােথ া িরতব  খসড়া 
এিপএ দািখল এবং ২০১৯-২০ অথ বছেরর এিপএ 
মলূ ায়েনর লে  ১৬ জলুাই ২০২০ তািরেখর মেধ  
সকল মাণক সরবরােহর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ। 
 িবষয়িট সভায় আেলাচনা করা হয়। বাংলােদশ িনরাপদ 
খাদ  কতৃপে র িট িবধানমালা ( হােটল ও 
রে ারা, ঝঁুিকপণূ ও িবষা  খাদ ব  ত াহার) িবষেয় 

আইন ম ণালেয় িজ াসার জবাব দান ও ২িট 
সমেঝাতা া েরর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। ৩য় 

মািসক অ গিত িতেবদন এবং ৩০/০৭/২০ ৪থ 
মািসক বা বাৎসিরক অ গিতর িতেবদন িবষয়ক 

কায ম স াদেনর জ  সভায় ােরাপ করা হয়।

(১) APA ত 
ল মা া িহেসেব 
িনধািরত ৪িট গেবষণা 
কায েমর িবষেয় 
ডিসিমেনশান 

ওয়াকশপ আেয়াজেনর 
িবষেয় ক  
পিরচালক, মডাণ ফডু 
উেদ াগ হণ করেবন 
এবং মহাপিরচালক 
(এফিপইমইউ) ও 
উপ- ধান 
(পিরক না) এ িবষেয় 

েয়াজনীয় তদারিক 
করেবন।

(২) বাংলােদশ 
িনরাপদ খাদ  
কতৃপে র িট 

িবধানমালা ( হােটল 
ও রে ারা, ঝঁুিকপণূ ও 
িবষা  খাদ ব  

ত াহার) 
িবষেয় আইন 
ম ণালেয় িজ াসার 
জবাব দান করেত 
হেব ও ২িট সমেঝাতা 

া র অনলাইন স  
করা যায় িকনা তা 
সংি েদর সােথ 
আেলাচনা কের ব াব া 

হণ করেত হেব।
 ৩) APA এর ৩য় 

মািসক অ গিত 
িতেবদন এবং ৪থ 
মািসক বা বাৎসিরক 

অ গিতর িতেবদন 
িবষয়ক তথ  সংি রা 
িনধািরত সমেয়র 
পেূবই কম স াদন 
ব াব াপনা শাখায় 

রণ করেবন ।

অিতির -সিচব 
(বােজট ও 
িহসাব), 
ও অিতির -
সিচব (বােজট ও 
িহসাব), খাদ  
ম ণালয় এবং 
মহাপিরচালক, 
খাদ  অিধদ র, 
মহাপিচালক,
এফিপএমইউ,
চয়ারম ান, 

বাংলােদশ 
িনরাপদ খাদ  
কতৃপ  ও 

ক  
পিরচালক, 
মডান ফডু 

ক ।

৮



৯.আইন ভাষা র িবষেয় 
আেলাচনা

সভায় জানােনা হয় য, এ ম ণালয় সংি  আইনসমহূ 
ইংেরিজ হেত বাংলায় ভাষা র সং া  মি পিরষদ 
সভার িস াে র ি েত (ক) ‘The food (special 
courts) Act-1956, (খ) Food Grains Supply 
(Preventions of Prejudicial Activity) 
Ordinance-1979. আইন ২িটর বািতেলর িবষেয় 
লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর মতামত 

চাওয়া হেল, আইন ম ণালয় Essential 
Commodities ACT 1956 এর অধীন িবিধ-িবধান, 

িবধান আেদশ বা আইেনর মযাদাপণূ ই েুম ট এর 
তথ ািদ রেণর জ  অ েরাধ কেরন। স ি েত 
গত ০৬.১০.২০১৯ ি . তািরেখ তথ ািদ সংি ট িবভােগ 

রণ করা হেয়েছ। এ সং া  কান জবাব/মতামত না 
পাওয়ায় গত ১২.১২.২০১৯ ি . তািরেখ তািগদ প  

দান করা হেয়েছ। আইন ম ণালয় হেত এখনও 
মতামত পাওয়া যায়িন। 

(১) আইন ২িট 
বািতেলর মতামত 

হণ িবষেয় 
লিজসেলিটভ ও 

সংসদ িবষয়ক 
িবভােগর  সােথ 
যাগােযাগ অব াহত 

রাখেত হেব।

অিতির  সিচব, 
(আইন 

কাষ) খাদ  
ম ণালয়।

১০. . ইেনােভশন কায ম িবষেয় 
আেলাচনা

সভায় জানােনা হয় য, সবা সহজীকরণ কায ম 
িহেসেব গহৃীত খাদ  অিধদ েরর Innovation idea 
“এলএসিড হেত খাদ শ  িবতরণকােল িবতরণকতৃ 
সীল দান ও সবা সহজীকরণ “সংগহৃীত খাদ শে র 
ব ায় িডিজটাল নসীল দান”।  া ণবাড়ীয়া 
জলাসহ সারােদেশ বা বায়ন করা হে । মঘন 

এলাকায় ওএমএস ০৭/০৪/২০২০ তািরখ হেত  
করার তািরখ িনধািরত িছল। কেরানা পিরি িতর কারেন 
তা িগত হয়। “সংগহৃীত খাদ শে র ব ায় িডিজটাল 

নসীল দান” িবষেয় মাননীয় খাদ  ম ী মেহাদেয়র 
আইিডয়া শয়ার করার িবষেয় সভায় ােরাপ করা 
হয়।

(১)িনবািচত Innovation 

Idea ও সবা 
সহজীকরণ প িত 
 সারােদেশ বা বায়ন 
িনি ত করেত সংি  
সকলেক সেচ  হেত 
হেব।
(২)“সংগহৃীত 
খাদ শে র ব ায় 
িডিজটাল নসীল 

দান” বা বায়ন 
িবষেয় ম ণালয় ও 
খাদ  অিধদ েরর 
সংি  কমকতাগণ 
মাননীয় খাদ  ম ী 
মেহাদেয়র সােথ 
আেলাচনাপবূক তঁার 
 িনেদশনা মাতােবক 
কায ম হণ 
করেবন।

অিতির -সিচব 
(বােজট ও 
িহসাব) ও িচফ 
িচফ ইেনােভশন 
অিফসার, 
ইেনােভশন 
অিফসার ও 

া ামার খাদ  
ম ণালয় এবং 
মহাপিরচালক, 
খাদ  অিধদ র 
ও চয়ারম ান, 
বাংলােদশ 
িনরাপদ খাদ  
কতৃপ , 

 
খাদখাদ   অিধদ রঅিধদ র

িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
১.অভ রীণ খাদ শ  
সং হ িবষেয় 
আেলাচনা

সভায় খাদ  অিধদ র কতকৃ 
জানােনা হয় য, অভ রীণ 
গম সং হ, ২০২০ 
মৗ েমগত ১৫/৪/২০২০ 

তািরেখ চলিত গম সং হ, 

 (১) চলিত বােরা 
সং হ-২০২০ মৗ েম 
ধান/চাল সং হ তরাি ত 
করেত িবভাগীয় 
কিমশনার, জলা 

 সংি  অিতির  
সিচব/যু  সিচব খাদ  
ম ণালয় এবং 
মহাপিরচালক  খাদ  
অিধদ র ।

৯



 হেয়েছ, যা আগামী 
৩০/৬/২০২০ তািরখ পয  
চলেব। এবাের গম সং হ, 
২০২০ মৗ েম ৭৫,০০০ 
ম:টন গম সং েহর 

ল মা া দান করা 
হেয়েছ। িনধািরত 
ল মা ার িবপরীেত 
২৩.০৬.২০২০ তািরখ পয  
সারােদেশ ৫৯,১০৫ ম:টন 
গম সংগহৃীত হেয়েছ। গম 
সং হ কায ম চলমান 
আেছ। চলিত অভ রীণ 
বােরা সং হ, ২০২০ 
মৗ েম গত ২৬/৪/২০২০ 
থেক ৮,০০,০০০ ম:টন 

ধান ও ০৭/৫/২০২০ ি ঃ 
থেক ১০,০০,০০০ ম:টন 

িস  চাল এবং ১,৫০,০০০ 
ম:টন আতপ চাল সং েহর 

ল মা া িনেয় সং হ 
অিভযান  হেয়েছ, যা 
আগামী ৩১/৮/২০২০ ি ঃ 
তািরখ পয  চলেব। 
িনধািরত ল মা ার 
িবপরীেত। ২৩.০৬.২০২০ 
ি ঃ তািরখ পয  সারােদেশ 
৪৮,২১৩ ম:টন ধান, 
১,৯৪,০৮৭ ম:টন িস  চাল 
ও ২২,৫৩৯ ম:টন আতপ 
চাল সংগহৃীত হেয়েছ। ধান-
চােলর গিত রাি ত করার 
জ  খাদ  অিধদ র থেক 
িবিভ  পদে প হণ করা 
হেয়েছ। এর মেধ  গত 
১৮/৬/২০২০ তািরেখর 
১৩৫নং ারেক সকল 
িবভাগীয় কিমশনারেদর 
বােরা সং হ, ২০২০ 
রাি ত করার জ  প  

দওয়া হেয়েছ। এছাড়াও 
মাঠ পযােয় কমরত সকল 
আ িলক খাদ  িনয় কেক 

শাসক,  আ িলক খাদ  
িনয় ক, জলা শাসক, 
জলা/উপেজলা খাদ  

িনয় ক্, ওিস 
(এলএসিড) সং হ ও 
িবিভ  পযােয় িমল 
মািলক সিমতর 

িতিনিধেদর িনেয় জুম 
সভা আেয়াজন করেত 
হেব।
(২) চলিত বােরা সং হ- 
২০২০  মৗ েম শতভাগ 
চাল সং হ িনি ত 
করেত মহাপিরচালক 
খাদ  অিধদ র ও 
অিধদ েরর অ া  
কমকতাগন 
আ িলক/ জলা/উপেজলা 
খাদ  িনয় ণকগেণর 
সােথ   িতিনয়ত সম য় 
সাধন  করেবন। 

(৩)ম ণালেয়র অিতির  
সিচব/যু  সিচবগণ যারা 
িবিভ  িবভােগর িবতরণ 
কায ম তদারিকর জ  
দািয়  া , তারা 
সং েহর িবয়িটও 
মিনটিরং কের িতিদন 
স ায় সিচবেক 
টিলেফােন অবিহত 

করেবন।
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েয়াজন সােপে  িবিভ  
িনেদশনামলূক প  দান 
অব াহত রেয়েছ। এ িবষেয় 
আেলাচনায় মাননীয় ম ী 
মেহাদয় বেলন য, ধান-
চােলর মলূ  কান ভােব বৃি  
করা যােব না। দেশ পযা  
পিরমােণ ধান উৎপাদন 
হেয়েছ এবং কষৃকরা ায  
মলূ ও পাে । এ ে  
িমলারগণ যিদ কান চাল 
িদেত অনা হ দখায় এবং 
সরকােরর সং হ কায েম 
অসহেযািগতা কের তােদর 
িব ে  ভিব েত কেঠার 
ব ব া হেণর জ  িমেলর 
নাম ও িমল মািলকগেণর 
নােমর তািলকা ত করেত 
হেব। আর য সকল 
িমলারগণ এ অব ায় 
সরকারেক সং হ কায েম 
সহেযািগতা করেব 
ভিব েত তােদর জ  
পুর ার বা েণাদনা দান 
করার িবষয়িট িবেবচনায় 
আনা হেব। সভাপিত 
সভােক অবিহত কেরন য 
খাদ  ম ণালয় হেত 
মি পিরষদ সিচবেক 
ধান/চাল সং েহ 
সহেযািগতা করার জন প  
দওয়া হেয়েছ। স ি েত 

মি পিরষদ িবভাগ হেত এস 
আর ও নং-১১৩ আইন 
২০১১ মাতােবক সং হ 
অিভযােন সহায়তা করার 
জ  জলা শাসকগনেক 
প  দওয়া 
হেয়েছ। মহাপিরচালক, 
খাদ  অিধদ র 
ওঅিধদ েরর অ া  
কমকতা জলা খাদ  িনয় ক 
ও উপেজলা খাদ  
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িনয় ণকগেণর সােথ 
 িবষয়িট িনেয় িতিনয়ত 
সম য় কের খাদ  সং হ 
কায ম সফল করেত 
তৎপর হেবন । 

২.২. খাদ শ  িবতরণ ও 
বাজার দর মিনটিরং 
িবষেয় আেলাচনা

ক. ওএমএস খােত চাল ও 
আটা িব য়: সভায় জানােনা 
হয় য, বতমােন ঢাকা 
মহানগের ১২০িট কে  

িতেকে  ২ ম.টন কের, 
তজগাঁও সােকল 

( করাণীগ সহ), মঘন 
ঢাকা, নারায়ণগ  ও 
নরিসংদী এবং গাজীপুর 
জলায় িত কে  িতিদন 

২ মঃটন কের মাট ২৬১িট 
কে , অ া  িবভাগীয় ও 
জলা শহের মাট ৩৯১িট 
কে  িতিদন ১ মঃটন 

কের এবং ৩িট পাবত  
জলায় (রা ামািট, 

খাগড়াছিড় ও বা রবান) 
২৭িট কে  িতিদন ২ 
মি ক টন কের সবেমাট 

৬৭৯ িট কে  আটা িবি  
করা হে । তৎকালীন 
বাজাের চােলর মলূ  
ওএমএস মেূল র চাইেত 
সমান/কম হওয়ায় 
িডলারগণ ওএমএস এর 
চাল উে ালন কেরনিন। 
ম’২০২০ মােস িবেশষ 

ওএমএেসর মাধ েম ১২ 
ল  ৮১ হাজার পিরবােরর 
মেধ  ২৫,৬২৪ ম.টন চাল 
িবি  করা হয়। জুন’ ২০২০ 
মােস ২০ ল  ৪৩ হাজার 
পিরবােরর মেধ  ৪০,৮৬২ 
ম.টন চাল িবি র কায ম 

চলমান রেয়েছ। ঢাকা 
মহানগের খাদ  অিধদ েরর 
অিতির  পিরচালক/উপ-
পিরচালকবৃ  ও ধান 

(১) াকেসেলর পিরবেত 
য সকল দাকােনর 

মাধ েম খাদ শ  
িবতরেণর ব ব া হণ 
করা হেয়েছ তােদর 
িব য় কায ম 
িনিবড়ভােব মিনটিরং 
করেত হেব।

মহাপিরচালক ও
পিরচালক (সবিব),

খাদ  অিধদ র
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িনয় ক, ঢাকা রশিনং; 
িবভাগীয় শহের আ িলক 
খাদ  িনয় ক এবং জলা 
পযােয় জলা খাদ  
িনয় কগেণর নজরদারী ও 
তদারকীেত ওএমএস 
কায ম পিরচািলত হে । 
ওএমএসসহ িপএফিডএস 
খােত ৩১.০৫.২০২০ ি : 
তািরখ পয  ২০,১২,০৬১ 
মি ক টন চাল ও 

৪,৫৩,২৮৫ মি ক টন গম 
িবতরণ করা হেয়েছ।এ 
সকল দাকােনর িব য় 
কায ম িনিবরভােব 
পিরদশন করার জ  সভায় 

ােরাপ করা হয়। ((খখ) ) চালচাল  ওও  আটারআটার  
বাজারমলূবাজারমলূ   মিনটিরংমিনটিরং
সভােক অবিহত করা হয় 
য, ম ণালয় হেত ঢাকা 

মহানগরীেত ৪িট এবং 
জলা/উপেজলা পযােয় 

বাজার মিনটিরং কিমিট গঠন 
করা হেয়েছ। এফিপএমইউ 
এর সূ  মেত, 
২১.০৬.২০২০ ি . তািরেখ 
 ঢাকা মহানগের মাটা 
চােলর বাজার দর খচুরা 

িতেকিজ গড় ৪২-৪৪ 
টাকা। পাইকাির িতেকিজ 
গড় ৩৬.৮৩৩৬.৮৩--৩৮.৩৩৩৮.৩৩  টাকা, 
খালা আটার বাজার দর 
িতেকিজ গড় 

২৭২৭--২৮২৮  টাকা। 
২২.০৬.২০২০ ি . তািরেখ 
খাদ  অিধদ েরর সূ মেত, 
চােলর খচুরা দর িতেকিজ 
গড় ৩৭.০০৩৭.০০--৩৯.০০৩৯.০০  টাকা, 
আটার খচুরা দর িতেকিজ 
গড় ২৫২৫--২৮২৮  টাকা।

(১)চােলর বাজার দর 
মিনটিরং এর জ  
ম ণালেয়র কমকতােদর 
সম েয় গিঠত মিনটিরং 
িটম িনয়িমত বাজার 
পযেবে ণ কায ম 
অব াহত রাখেবন।

(২) অিতির  সিচব 
(সং হ ও সরবরাহ) 
খাদ  অিধদ েরর বাজার 
দর িতেবদন 
পযােলাচনা করেবন এবং 
তা সম য় সভায় 
উপ াপন করেবন।

অিতির  সিচব (সং হ 
ও সরবরাহ)

ও মহাপিরচালক, খাদ  
অিধদ র

৩৩.রাজ  বােজেটর 
আওতায় সং ার/
মরামত ও অ া  

খাদ  অিধদ র হেত সভায় 
জানােনা হয় য, সকল 
িনমাণ এবং মরামত ও 

(১) ২০১৭-২০১৮, 
২০১৮-২০১৯ ও 
২০১৯-২০২০ অথ বছের 

মহাপিরচালক, খাদ  
অিধদ র 

ও পিরচালক (পউকা),
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িনমাণ সং ার কাজ সংি  
আ িলক র ণাে ণ 

েকৗশলী এবং আ িলক 
র ণাে ণ কমকতা কতকৃ 
িনিবড় তদারিক করা হে । 
যা জুন/২০২০ মােসর মেধ  
বা বায়ন স  হেব মেম 
আশা করা যায়। গাপালগ  
সদর এলএসিড এর খােলর 
পােশর ভা া/ দেব যাওয়া 
রা া সং ােরর িবষেয় গত 
০৪/০৩/২০২০ি ঃ তািরেখ 
পিরচালক ও আ িলক 
র ণােব ণ কমকতা, 
পিরদশন, উ য়ন ও 
কািরগরী সবা িবভাগ 
সেরজিমেন পিরদশণ কেরন। 
পািন উ য়ন বােডর 

েকৗশলীর সােথ আেলাচনা 
জানা যায় গাপালগ  সদর 
এলএসিড এর রা া সং ার 
অথাৎ গাপালগ  সদর 
এলএসিডর খােলর পাড় 
ভা ন/মািট দেব যাওয়ার 
ব াপাের Deligated 
Works) িহেসেব পািন 
উ য়ন বাড, গাপালগ  
কতকৃ তকতৃ ইং 
িডজাইন ধান কাযালয়, 
পািন উ য়ন বাড অ েমাদন 
করা হেয়েছ মেম জানা যায়। 
পািন উ য়ন বাড, 
গাপালগ  থেক ইং 

িডজাইন এবং া লনসহ 
াব শী ই খাদ  অিধদ ের 
রণ করা হেব। টুি পাড়া 

এলএসিডেত পিরত া  
একিট দাম অপসারেণর 
লে  ত পিরত া  
ঘাষণার িবষেয় জলা 
শাসেকর সােথ জলা খাদ  

িনয় ক, গাপালগ  
সাব িনক যাগােযাগ 

গহৃীত সকল িনমাণ এবং 
মরামত ও সং ার কাজ 

িনধািরত সমেয়র মেধ  
স াদেনর লে   খাদ  
অিধদ েরর 
মহাপিরচালক সকল 
িনমাণ ও মরামত 
কােজর িঠকাদারেদর 
সােথ িনেজ যাগােযাগ 
কের িনিবর তদারিক 
করার ব ব া হণ 
করেবন।

২) টুি পাড়া এলএসিডর 
পিরত া  দাম 
পিরত া  ঘাষণা ও 
গাপালগ  সদর 

এলএসিডর রা ার ইং 
িডজাইন এবং া লনসহ 

াব ত রেণর জ  
পিরচালক (পউকা), পািন 
উ য়ন বােডর 
সংি েদর সােথ 
ব ি গতভােব যাগােযাগ 
করেবন।

খাদ অিধদ র।
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রাখেছন এবং পুরাতন 
জরাজীন দামিট পিরত া  
ঘাষণা পূবক ভে  ঐ ােন 

একিট নতনু দাম িনমাণ 
করা যেত পাের বেল খাদ  
অিধদ র হেত জানােনা হয়। 
অ  একিট দােমর মেঝ 
মরামেতর কাজ ইেতামেধ  

স  করা হেয়েছ।  সকল 
িনমাণ ও মরামত কাজ 
িনধািরত সমেয়র মেধ  
স াদেনর জ  িনিবর 
তদারিক দরকার মেম সভায় 
মতামত কাশ করা হয়।৪.অ া  নতনু 

িনমাণ িবষেয় 
আেলাচনা

খাদ  অিধদ েরর পিরচালক 
(পউকা) সভায় জানান য, 
সরকাির াপনার মেধ  নতনু 
কের ম ণালেয়র অ েমাদন 
ছাড়া আর কান াপনা 
িনমাণ করা হয়িন। 

খাদ  অিধদ েরর 
াপনার মেধ  নতনু কের 

ম ণালেয়র 
অ েমাদনহীন কান 
াপনা যন িনমাণ না হয়, 
স িবষেয় নজরদাির 
রেখ মািসক সম য় 

সভায় এ সং া  
িতেবদন উপ াপনা 

অব াহত রাখেত হেব। 

মহাপিরচালক ও 
পিরচালক (পউকা),

খাদ  অিধদ র
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৫. 

মামলা স িকত িবষেয় 
আেলাচনা

সভায় খাদ  অিধদ েরর 
মহাপিরচালক জানান য, 
 চলমান িরট িপিটশনসমহূ 
িনয়িমত মিনটিরং করা হে  
তেব Software উ য়ন 
িবষেয় কান িকছু জানােনা 
হয়িন। িরট িপিটশন 
৩৯৬১/২০১৫ নং মামলা 
হেত উ তু িসিভল িলভ টু 
আিপল ৯১০/২০২০ নং 
মামলা দােয়ের িবলে র 
কারণ এবং দায় দািয়  
িনধারেণর ি েত দায় 
দািয়  িন পেনর জ  
কায ম চলমান রেয়েছ। 
আইন উপেদ ার দ র হেত 
খাদ  িবভােগর চলমান িরট 
িপিটশনসমহূ িনয়িমত 
মিনটিরং করা হে  । িরট 
িপিটশন মামলা ২১৬/১৩ 
এর আেদশ বা বায়েনর 
জ  খাদ  ম ণালয় গত 
২৫-০২-২০ তািরেখ ারক 
নং-৩৩ এর মাধ েম িরট 
িপিটশন নং-২৩৫/১২ 
আেদশ বা বায়েন িকছু 
সমেয়র েয়াজন িবধায় 
িব  আদালেতর িনকট 
সময় াথনার জ  বলা 
হয়। তৎে ি েত ারক 
নং-৬৪(১), তািরখ : 
০২-০৩-২০ এর মাধ েম 
িব  আদালেতর িনকট 
সময় াথনা করার জ  
প ােনল আইনজীবীেক বলা 
হেয়েছ এবং আগামী 
িনধািরত তািরেখ সময় 

াথনা করেবন মেম 
জানােনা হয়। 

(১) িরট িপিটশন 
৩৯৬১/২০১৫ নং মামলা 
হেত উ তু িসিভল িলভ টু 
আিপল ৯১০/২০২০ নং 
মামলা দােয়ের িবলে র 
কারণ এবং দায় দািয়  
িনধারণ কায ম ত 
স  করেত হেব।

(২) চলমান 
মামলাসমেূহর িনয়িমত 
তি র করেত হেব। সকল 
মামলা যােত সহেজ 
মিনটিরং করা যায় স 
লে  বতমােন মামলা 
কান পযােয় আেছ স 

সং া  তথ  অ ভূি র 
িবধা স িলত Softwar 

উ য়ন করেত হেব।  

(৩) কনেট ট মামলার 
বতমান অব া উে খ 
কের িতেবদন িত 
সভায় উপ াপন অব াহত 
রাখেত হেব। সই সােথ 
কনেট ট মামলা নং 
২১৬/১৩ আেদশ 
বা বায়েনর িবষেয় ত 
আইনা গ ব ব া হণ 
করেত হেব। 

অিতির  সিচব (আইন 
কাষ) ও উপসিচব 

( শাসন-২), খাদ  
ম ণালয় 
মহাপিরচালক, আইন 
উপেদ া ও 

া ামার খাদ  
অিধদ র,
 এবং চয়ারম ান, 
বাংলােদশ িনরাপদ 
খাদ  কতপৃ  

বাংলােদশবাংলােদশ  িনরাপদিনরাপদ  খাদখাদ   কতপৃকতপৃ

িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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১. বাংলােদশ 
িনরাপদ খাদ  
কতপৃে র 
কায ম 
িবষেয় 
আেলাচনা

বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতপৃ  চয়ারম ান 
সভােক অবিহত কেরন য, পা িরত ধ সং া  িরট 
মামলার িনয়িমত তি র করা হে । ম, ২০২০ মােস 
িনরাপদ খাদ  আইেন কান মাবাইল কাট 
পিরচালনা হয়িন । 
জলাজলা  ম ািজে েটরম ািজে েটর  অধীনঅধীন  পিরচািলতপিরচািলত  মম  ২০২০২০২০  

মােসরমােসর  মাবাইলমাবাইল  কােটরকােটর  পিরসংখ ানপিরসংখ ান::
মাবাইল 
কােটর 
সংখ া

মামলা 
দােয়েরর 
সংখ া

দি ডত 
ব ি র/ িত ােনর 

সংখ া

অথ 
দে ডর 
পিরমাণ

কারাদে ডর 
সংখ া

00 00 00 00 00

িবএফএসএিবএফএসএ--ররিনজিনজ   ম ািজে টম ািজে ট  কতকৃকতকৃ  পিরচািলতপিরচািলত  
মাবাইলমাবাইল  কােটরকােটর  পিরসংখ ানপিরসংখ ান::

মাবাইল 
কােটর 
সংখ া

মামলা 
দােয়েরর 
সংখ া

দি ডত 
ব ি র/ িত ােনর 

সংখ া

অথ 
দে ডর 
পিরমাণ

কারাদে ডর 
সংখ া

00 00 00 00 00

বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতপৃে র িনজ  িনবাহী 
ম িজে টগেণর মাবাইল কাট পিরচালনার মাপ 
এখনও িনধারণ করা হয়িন তেব অিচেরই তা করা 
হেব।

(১) বাংলােদশ 
িনরাপদ খাদ  
কতপৃে র িনজ  
ম িজে টগেণর 
মাবাইল কাট 

পিরচালনার 
মািসক মাপ 
িনধারণ করেত 
হেব। 

 (২) পা িরত ধ 
িবষয়ক মামলার 
যথাযথভােব 
তি র অব াহত 
রাখেত হেব।

চয়ারম ান, 
বাংলােদশ 
িনরাপদ খাদ  
কতপৃ
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পি ডং িবষেয় 
আেলাচনা

এ ম ণালেয়র সকল শাখা হেত মািসক পি ডং 
িতেবদন রণ অব াহত রাখার িবষেয় মতামত 

ব া  করা হয়। প  াি  রিজ ার এবং 
কি উটােরর ড াশ বােডর পিডং পযােলাচনা কের 
পি ডং তািলকা ত করার জ  সভায় ােরাপ 

করা হয়। া  ই-পে র যথাযথভােব অ ািধকার 
িনধারণ না করেলও ড াশ বােড পি ডং এর যথাযথ 
তথ  পাওয়া যােব না মেম সভায় সংি েদর দিৃ  
আকষণ করা হয়। উইংসমেুহর কায ম আরও 
গিতশীল করেত উইং ধানগণ শাখা/অিধশাখার 
দািয় া  কমকতােদর িনেয় িনয়িমত বঠক কের 
পি ডং প সমেূহর তথ  সংর ণসহ িন ি র 
েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন।

(১)সকল 
শাখা/অিধশাখা 
িনধািরত ছক 
অ সাের প  

াি  রিজ ার 
সংর ণ করেবন 
এবং এ 
রিজ ােরর 

তথ ািদ ও 
কি উটােরর 
ড াশ বাড 
তথ ািদ 
পযােলাচনা কের 
পি ডং 
িতেবদন রণ 

অব াহত রাখেত 
হেব।

(২) 
অিধশাখা/শাখা 
সমেূহর কায ম 
আরও গিতশীল 
করেত উইং 

ধানগণ 
শাখা/অিধশাখার 
দািয় া  
কমকতােদর 
িনেয় িনয়িমত 
বঠক কের 
পি ডং 

প সমেূহর তথ  
সংর ণসহ 
িন ি র 

েয়াজনীয় 
ব ব া হণ 
করেবন।

উইং ধান 
(সকল), 
মহাপিরচালক, 
এফিপএমইউ 
ও দািয়  া  
কমকতা, 
অিধশাখা/শাখা 
(সকল), খাদ  
ম ণালয়। 

     সভার শষ পযােয় আেলাচনায় অংশ হণ কের মাননীয় খাদ  ম ী মেহাদয়  সভায় অংশ হকারী সকলেক
দীঘ সময়ব াপী পূণ িবষয় িনেয় আেলাচনা করার জ  ধ বাদ াপন কেরন। কেরানায় আ া  হেয়
খাদ  ম ণালয় সং া  সংসদীয় ায়ী কিমিটর সভাপিত জনাব মাহা দ নািসম, কেরানা মহামারীর মেধ
মতৃু বরণকারী খাদ  ম ণালেয়র অিতির  সিচব জনাব গৗতম আইচ সরকার ও কািভড-১৯ এ আ া  হেয়
মতৃবুরণকারী খাদ  অিধদ েরর চীফ কে ালার ঢাকা রশিনং জনাব উৎপল মার সাহা ও িনরাপ া হরী
জনাব জ িময়ার আ ার শাি  কামনা কেরন এবং তাঁেদর শাক স  পিরবােরর িত সমেবদনা াপন
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কেরন। সইসােথ খাদ  ম ণালয় ও অধীন  দ র/সং ায় কমরত যসকল কমকতা/কমচারীগন কেরানায়
আ া  তােদর সকেলর ত আেরাগ  কামনা কেরন। ম ী মেহাদয় বেলন য, ধান-চােলর সং হ মলূ  কান
ভােব বৃি  করা যােব না। দেশ পযা  পিরমােণ ধান উৎপাদন হেয়েছ এবং কষৃকরা ায  মলূ ও পাে । এ

ে  িমলারগণ যিদ  চাল িদেত অনা হ দখায় এবং সরকােরর সং হ কায েম অসহেযািগতা কের তােদর
িব ে  ভিব েত কেঠার ব ব া হেণর জ  িমেলর নাম ও িমল মািলকগেণর নােমর তািলকা ত করেত
হেব। আর য সকল িমলারগণ এ অব ায় সরকারেক সং হ কায েম সহেযািগতা করেব ভিব েত তােদর
জ  পুর ার বা েণাদনা দান করার িবষয়িট িবেবচনায় আনা হেব। বাজাের খাদ  অিধদ েরর পুরাতন ব া
িব য় হয়। সাধারন মা ষ তা য় ও ব বহার কের অেনক সময় িবপদ  হন। িবষয়িট িবেবচনায় িনেয় ত
সরবরাহকতৃ ব ায় িবতরণ সীল ব বহােরর ব ব া িনেত হেব। এ সং হ মৗ মিট খবুই পূণ। তাই
সকলেক সং হ িবষেয় শতভাগ তৎপরতা দখােত হেব। মাননীয় ধানম ী সকল খাদ  দাম হেত  খামােল
ব ার অব ান, খামােলর পিরিচিত ও সং েহর তািরেখর তথ  স িলত ি েপ উপেজলা সং হ কিমিটর সভাপিত
তথা ইউএনও, উপেজলা খাদ  িনয় ক ও সংি  দােমর ভার া  কমকতার া রসহ কমপে  ২ আউ
পিরমান চােলর নমনূা পরী ার জ  রণ করার পরামশ িদেয়েছন। সং হ মৗ ম শষ হওয়ার পর তা
বা বায়ন করেত সংি  সকেলর িত আ ান জানান । পিরেশেষ িতিন সকেলর া  ও দীঘায়ু কামনা কের
তাঁর ব ব  শষ কেরন।

আর কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।         

 

ড. মাছা ৎ নাজমানারা খা ম 
সিচব

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০৫.১৭.৮৩ তািরখ: 
০৩ জলুাই ২০২০

১৯ আষাঢ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) অিতির  সিচব, শাসন, খাদ  ম ণালয়
২) অিতির  সিচব, বােজট ও অিডট অ িবভাগ, খাদ  ম ণালয়
৩) অিতির  সিচব , সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খাদ  ম ণালয়
৪) অিতির  সিচব, পিরক না ও উ য়ন অ িবভাগ, খাদ  ম ণালয়
৫) অিতির  সিচব, আইন কাষ, খাদ  ম ণালয়
৬) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খাদ  ম ণালয়
৭) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র
৮) চয়ারম ান, বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপ
৯) যু  সিচব , অভ রীন সং হ শাখা, খাদ  ম ণালয়
১০) যু  সিচব, শাসন-১ অিধশাখা, খাদ  ম ণালয়
১১) যু -সিচব, তদ , খাদ  ম ণালয়
১২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
১৩) গেবষণা পিরচালক (খািনপ)ু, গেবষণা পিরচালক (খাদ িভি ক পিু ), খাদ  ম ণালয়
১৪) উপ সিচব, শাসন-২ অিধশাখা, খাদ  ম ণালয়
১৫) উপসিচব (অিডট-২), অিডট-২ শাখা, খাদ  ম ণালয়
১৬) উপ-সিচব, অভ রীন শাসন-২, খাদ  ম ণালয়
১৭) উপ-সিচব, অভ রীণ শাসন-১, খাদ  ম ণালয়
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১৮) উপ-সিচব, সবা শাখা, খাদ  ম ণালয়
১৯) উপ-সিচব (অিডট-১), অিডট-১ শাখা, খাদ  ম ণালয়
২০) উপ সিচব, বােজট ও িহসাব অিধশাখা, খাদ  ম ণালয়
২১) উপ- ধান , পিরক না অিধশাখা, খাদ  ম ণালয়
২২) উপ সিচব, অিডট-৩ শাখা, খাদ  ম ণালয়
২৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খাদ  ম ণালয়
২৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খাদ  ম ণালয়
২৫) উপসিচব , আইন কাষ, খাদ  ম ণালয়
২৬) িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ), সং হ শাখা, খাদ  ম ণালয়
২৭) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খাদ  অিধদ র
২৮) পিরচালক, সরবরাহ, ব টন ও িবপণন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
২৯) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৩০) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৩১) অিতির  পিরচালক (চলাচল), চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৩২) অিতির  পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৩৩) খাদ  পিরদশক, আইন উপেদ ার কাযালয়, খাদ  অিধদ র
৩৪) গেবষণা পিরচালক, গেবষণা পিরচালক (নীিত ও সম য়), খাদ  ম ণালয়
৩৫) গেবষণা পিরচালক, গেবষণা পিরচালক (উৎপাদন ও পবূ সতকীকরণ), খাদ  ম ণালয়
৩৬) গেবষণা পিরচালক, গেবষণা পিরচালক (খাদ  বাজার), খাদ  ম ণালয়
৩৭) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র
৩৮) উপ-পিরচালক, ব টন শাখা, খাদ  অিধদ র
৩৯) িসিনয়র সহকারী ধান, পিরক না-১ শাখা, খাদ  ম ণালয়
৪০) িসিনয়র সহকারী সিচব , সং া শাসন শাখা , খাদ  ম ণালয়
৪১) সহেযাগী গেবষণা পিরচালক, গেবষণা পিরচালক (খাদ  বাজার), খাদ  ম ণালয়
৪২) সহেযাগী গেবষণা পিরচালক, গেবষণা পিরচালক (খাদ িভি ক পিু ), খাদ  ম ণালয়
৪৩) বােজট অিফসার, বােজট-১ শাখা , খাদ  ম ণালয়
৪৪) া ামার, আইিসিট সল, খাদ  ম ণালয়
৪৫) সহকারী সিচব , সরবরাহ-২ শাখা, খাদ  ম ণালয়
৪৬) সহকারী সিচব, বােজট-২ শাখা, খাদ  ম ণালয়
৪৭) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, খাদ  ম ণালয়
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