সেবা েহজিকরণ: খাদ্যবান্ধব কর্মসূজির উপকারভ াগীভের েঠিক াভব খাদ্যশস্য প্রাজি তোরজককরণ।
ধারণার উদ্ভাবক ও বাস্তবায়নকারী: সুবীর নাথ সিৌধুরী, সিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক, স ালা।
০১) ভূজর্কা/ তোরজকর আবশ্যকতা:
িাতীয় খাদ্য নীজত,২০০৬ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নকভে সেভশর হতেজরদ্র র্ানুভের খাদ্য জনরাপত্তা জনজিতকরণ এবং
ম ‘সনা সপা ারটি’ ও টাভগট-২
ম ‘জিভরা হাঙ্গার’ অিমভনর
Sustainable Development Goals (এেজিজি) এর টাভগট-১
উভেভশ্য সেভেম্বর/২০১৬ োল হভত খাদ্য জব াগ কর্তক
ম সেভশর ৫০ লাখ হতেজরদ্র পজরবারভক শুভ চ্ছা মূভে (প্রজত
সকজি ১০/-) বছভর ০৫ র্াে (র্াি ম-এজপ্রল, সেভেম্বর-নভ ম্বর) পজরবার প্রজত র্াভে ৩০ সকজি কভর িাল েরবরাহ করা
হভচ্ছ, যা খাদ্যবান্ধব কর্মসূজি নাভর্ পজরজিত। এ কর্মসূজি র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী সশখ হাজেনার একটি ব্র্যাজডং কর্মসূজি। এ
কর্মসূজিভত েরকার প্রজত সকজি িাভল ৩০.৬০ টাকা র্তজম ক প্রোন করভছ। খাদ্যবান্ধব কর্মসূজিভত ০১ বছভর েরকাভরর
প্রেত্ত র্তজম কর পজরর্াণ ২২৯৫.০০ সকাটি টাকা। হতেজরদ্র উপকারভ াগী কর্তক
ম েঠিক াভব (েঠিক ওিন ও জনধ মাজরত
মূভে) খাদ্যশস্য প্রাজির উপর েরকাভরর এ র্হতী উভদ্যাভগর েফলতা জন রম কভর। এিন্য উপকারভ াগী পজরবাভরর
েঠিক াভব খাদ্যশস্য প্রাজির জবেয়টি যথাযথ াভব তোরজক করা অতীব িরুরী ও গুরুত্বপূণ ম।
০২) বতমর্ান তোরজক পদ্ধজত:
ক) খাদ্যশস্য সুষ্ঠু াভব জবতরভণর জবেয়টি তোরজক করার িন্য খাদ্য জব াভগর একিন কর্মকতমা/কর্মিারী গভে ০৫-০৬
টি জবক্রয়ভকভে তোরজকর োজয়ত্ব পালন কভরন।
খ) উপভিলা প্রশােন কর্তক
ম জনযুক্ত ০১ িন ট্যাগ অজফোভরর উপজিজতভত খাদ্যশস্য জবক্রভয়র জবধান রভয়ভছ।
গ) উপভিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক কর্তক
ম র্াভে কর্পভক্ষ্ ১০টি সকে এবং সিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক কর্তক
ম র্াভে কর্পভক্ষ্ ০২টি
উপভিলার জবতরণ সকে পজরেশমভনর জনভে মশনা রভয়ভছ।
ঘ) খাদ্য জব াগ ও িানীয় প্রশােভনর সয সকান কর্মকতমা জিলাভরর জবক্রয় কায মক্রর্ পজরেশমন করভত পাভরন।
ঙ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূজি েংক্রান্ত অজ ভযাগ গ্রহভণর িন্য উপভিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রভকর কায মালয় ও সিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রভকর
কায মালভয় অজ ভযাগ বাক্স িাপন করা আভছ।
০৩) বতমর্ান তোরজক পদ্ধজতভত জবদ্যর্ান ের্স্যােমূহ:
ক) খাদ্যবান্ধব কর্মসূজি তোরজকর িন্য আলাো িনবল সনই। খাদ্য জব াভগর অজফজেয়াল স্টাপরা তোরজকর এবং িানীয়
উপভিলার অন্য েরকাজর জব াভগর কর্মকতমা/কর্মিারীগণ ট্যাগ অজফোভরর োজয়ত্ব পালন কভরন। জনিস্ব োিজরক
ব্যস্ততার েরুণ োব মক্ষ্জণক জিলাভরর সোকাভন উপজিত সথভক জবতরণ কায মক্রর্ তোরজক করা তাভের পভক্ষ্ েম্ভবপর হয়
না।
খ) তোরজক কর্মকতমা/ট্যাগ অজফোভরর অনুপজিজতর ের্য় সকান উপকারভ াগী খাদ্যশস্য প্রাজির সক্ষ্ভে অসুজবধার (েঠিক
ওিন, জনধ মাজরত মূে, িাভলর র্ান প্রভৃজত) েম্মুখীন হভল তাৎক্ষ্জণক াভব কর্তপম ক্ষ্ভক অবজহত করা/প্রজতকার প্রাজির
সুভযাগ পান না।
গ) সেবা প্রাজির সক্ষ্ভে অসুজবধার েম্মুখীন হভল কার জনকট প্রজতকার পাওয়া যাভব বা অজ ভযাগ োজখল করা যাভব এ
েম্পভকম অজধকাংশ উপকারভ াগীর ধারণা সনই।
ঘ) অজধকাংশ সক্ষ্ভে িানীয় প্র াবশালী ব্যজক্ত জিলার জহভেভব জনভয়াজিত থাকায় হয়রাজনর ভয় েজরদ্র উপকারভ াগী
জিলাভরর োর্ভন তোরজক কর্মকতমা/ট্যাগ অজফোভরর জনকট অজ ভযাগ উত্থাপন কভরন না বা েশরীভর অজফভে এভে
অজ ভযাগ োজখল করভত িান না।
ঙ) অজফে কভক্ষ্ বভে উপকারভ াগীভের সুষ্ঠু াভব খাদ্যশস্য প্রাজি যািাই করার সুভযাগ সনই।
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ি) সেবা েংক্রান্ত অজ ভযাগ োজখভলর িন্য েংজিষ্ট উপভিলা/সিলা খাদ্য অজফভে আেভত হয়, ফভল অভনক উপকারভ াগী
সেবা প্রাজির সক্ষ্ভে অসুজবধার েম্মুখীন হভলও অজ ভযাগ োজখল/প্রজতকার প্রাজির ব্যাপাভর অনাগ্রহ সবাধ কভরন।
ছ) গ্রার্ীণ েজরদ্র উপকারভ াগীর র্ভে (পুরুে/র্জহলা) উপভিলা পজরেভে জগভয় কর্মকতমার োভথ কথা বলার সক্ষ্ভে অস্বজস্ত
বা ীজত কাি কভর।
০৪) ের্স্যার জিে (০১ টি উপভিলাভক উোহরণ জহভেভব সেখাভনা হভলা):
স ালা েের একটি বে উপভিলা। উপভিলাটির আয়তন ৪১৩ বগ ম জকভলাজর্টার এবং ইউজনয়ভনর েংখ্যা ১৩টি। উপভিলা
সহি সকায়াট মার হভত অজধকাংশ ইউজনয়ভনর দুরত্ব ১৫ জক.জর্ এর সবজশ। এ উপভিলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূজির উপকারভ াগী
পজরবাভরর েংখ্যা ১৭,৪১০টি এবং খাদ্যশস্য জবতরভণর িন্য ৩৪ িন সোকান জিলার আভছ। কর্মসূজির তোরজকর িন্য
আলাো িনবল না থাকায় োিজরক ব্যস্ততার কারভণ খাদ্য জব াভগর তোরজক কর্মকতমা বা উপভিলা প্রশােন কর্তক
ম
জনযুক্ত ট্যাগ অজফোর োব মক্ষ্জণক জবক্রয়ভকভে উপজিত সথভক খাদ্যশস্য জবতরণ কায মক্রর্ র্জনটজরং করভত পাভরন না।
তোরজক কর্মকতমা/ট্যাগ অজফোভরর অনুপজিত কালীন ের্ভয় েজরদ্র উপকারভ াগী খাদ্যশস্য প্রাজির সক্ষ্ভে সকান
অসুজবধার (েঠিক ওিন, জনধ মাজরত মূে, িাভলর র্ান প্রভৃজত) েম্মুখীন হভল তাৎক্ষ্জণক াভব কর্তপম ক্ষ্ভক অবজহত করার
সুভযাগ পান না। ফভল উপকারভ াগী ের্স্যার প্রজতকার প্রাজি হভত বজিত হন। এছাো, সবজশর াগ ইউজনয়ন হভত
উপভিলা সহি সকায়াট মাভরর দুরত্ব সবজশ হওয়ার কারভণ অজধকাংশ সক্ষ্ভে উপকারভ াগী কর্তক
ম অজফভে এভে খাদ্যশস্য
প্রাজি েংক্রান্ত অজ ভযাগ োজখল করা/ প্রজতকার িাওয়া হয় না।
০৫) ের্স্যার ভুক্তভ াগী ও ব্যাজি:
ভুক্তভ াগী: উপকারভ াগী হতেজরদ্র পজরবার ও েরকার।
ব্যাজি: স ালা সিলার ০৭টি উপভিলা। সেভশর অন্য েকল উপভিলাভতও অনুরুপ ের্স্যা জবদ্যর্ান।
০৬) জবদ্যর্ান ের্স্যার প্রস্তাজবত ের্াধান:
জিলাভরর সোকাভনর োর্ভন টাঙ্গাভনা খাদ্যবান্ধব কর্মসূজির োইনভবাি ম/ব্যানাভরর পাভশ েংজিষ্ট উখাজন ও সিখাজন’র
োিজরক সটজলভফান নম্বর েম্বজলত সফস্টুন ঝুজলভয় রাখা এবং অজফভে েংরজক্ষ্ত ইউজনয়ন জ জত্তক উপকারভ াগীর
িাটাভবি হভত দেবিয়ন জ জত্তভত ১-২% উপকারভ াগীর সর্াবাইল নম্বভর সফান কভর েঠিক াভব খাদ্যশস্য প্রাজির
জবেয়টি যািাই করা।
০৭) প্রস্তাজবত ের্াধান প্রজক্রয়া (Flow Chart/ধাপেমূহ):
ক) প্রভতযক জিলাভরর সোকাভনর োর্ভন টাঙ্গাভনা খাদ্যবান্ধব কর্মসূজির োইনভবাি ম/ব্যানাভরর পাভশ আবজশ্যক াভব
েংজিষ্ট উখাজন ও সিখাজন’র োিজরক সটজলভফান নম্বর েম্বজলত সফস্টুন ঝুজলভয় রাখা।
খ) জিলাভরর র্ােভর্ েংজিষ্ট ইউজনয়ভনর েকল উপকারভ াগী/তার পজরবাভরর েেভস্যর সর্াবাইল নম্বর েংগ্রহ করা
এবং অজফভে েংরজক্ষ্ত ইউজনয়ন জ জত্তক উপকারভ াগীর িাটাভবি-এ অন্তভুমক্ত করা।
গ) ইউজনয়ন জ জত্তক উপকারভ াগীর িাটাভবি হভত দেবিয়নজ জত্তভত ১-২% উপকারভ াগী জনব মািন কভর উপভিলা
খাদ্য জনয়ন্ত্রক/খাদ্য পজরেশমক তাভের সর্াবাইল নম্বভর সফান কভর খাদ্যশস্য েঠিক াভব প্রাি হভয়ভছন জকনা এবং প্রাজির
সক্ষ্ভে সকান ের্স্যা আভছ জকনা িানভবন এবং তা জলভখ রাখভবন।
ঘ) উপকারভ াগী কর্তক
ম োিজরক সটজলভফাভন োজখলকৃত অজ ভযাগ ও অজফে হভত উপকারভ াগীভক সফান কভর প্রাি
অজ ভযাগেমূহ িরুরী জ জত্তভত উপভিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক জনভি/প্রজতজনজধর র্ােভর্ যািাই করভবন এবং ইজতবািক াভব
(Corrective Actions) অজ ভযাভগর প্রজতকার করভবন।
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ঙ) উপভিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক জনভি অজ ভযাভগর প্রজতকার করভত না পারভল সিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক/উপভিলা খাদ্যবান্ধব
কজর্টির োভথ আভলািনা কভর ের্স্যার ের্াধান করভবন।
ি) সিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক/তার প্রজতজনজধ সিলার সর্াট উপকারভ াগীভের ০.৫-০১% উপকারভ াগীর সর্াবাইল নম্বভর সফান
কভর গ এবং ঘ অনুভচ্ছভের অনুরুপ কায মক্রর্ েম্পােন করভবন।
ছ) র্াে সশভে উপভিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক উক্ত কায মক্রর্ েংক্রান্ত একটি প্রজতভবেন সিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রকভক এবং সিলা খাদ্য
জনয়ন্ত্রক আিজলক খাদ্য জনয়ন্ত্রভকর জনকট সপ্ররণ করভবন।
০৮) প্রস্তাজবত পদ্ধজতর প্রভেে ম্যাপ: প্রভেে ম্যাপ
শুরু

প্রস্তাজবত পদ্ধজত বাস্তবায়নকারী েল গঠন ও পদ্ধজত পয মাভলািনা
উখাজন ও সিখাজন’র সটজলভফান নম্বর েম্বজলত সফস্টুন প্রস্তুতকরণ

সফস্টুভনর নমুনা
খাদ্যবান্ধব কর্মসূজির িাল (১০ টাকা
সকজি) েঠিক াভব প্রাজির সক্ষ্ভে
সকান অসুজবধার েম্মুখীন হভল
জনভনাক্ত নম্বভর সযাগাভযাগ করুন:

জিলাভরর সোকাভনর োর্ভন টাঙ্গাভনা খাদ্যবান্ধব োইনভবাি/ম ব্যানাভরর পাভশ সফস্টুন
ঝুলাভনা

উপভিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক, স ালা েের:
০৪৯১-৬১৫৯৮
উজিজখত কর্মকতমার জনকট ের্াধান না
পাওয়া সগভল উর্ধ্মতন কর্মকতমার োভথ
সযাগাভযাভগর নম্বর:

জিলাভরর র্ােভর্ উপকারভ াগী/পজরবাভরর েেভস্যর সর্াবাইল নম্বর েংগ্রহ করা ও
িাটাভবি-এ অন্তমভুক্তকরণ

সিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক, স ালা০৪৯১-৬১৪৪৯

উখাজন কর্তক
ম দেবিয়ন জ জত্তভত ০১-০২% উপকারভ াগীর সর্াবাইল নম্বভর সফান কভর
েঠিক াভব খাদ্যশস্য প্রাজি/ের্স্যার জবেভয় িানা ও তা জলভখ রাখা

সযাগাভযাভগর ের্য়: েকাল ৯.০০ টা
হভত জবকাল ৫.০০ টা (শুক্র ও শজনবার
ব্যতীত েকল কর্মজেবে)

োিজরক সটজলভফাভন গৃহীত ও উপকারভ াগীভক সফান কভর প্রাি অজ ভযাগ যািাই ও
িরুরী জ জত্তভত ইজতবািক াভব ের্স্যার ের্াধান

*অজ ভযাগকারীর পজরিয় সগাপন
রাখা হভব এবং ইজতবািক াভব
ের্স্যার ের্াধান করা হভব*

উখাজন জনভি ের্াধান না করভত পারভল সিখাজন/উপভিলা খাদ্যবান্ধব কজর্টির োভথ
পরার্শমক্রভর্ ের্াধান
সিখাজন/ প্রজতজনজধ কর্তক
ম দেবিয়ন জ জত্তভত সিলার সর্াট উপকারভ াগীর ০.৫-০১%
উপকারভ াগীর সর্াবাইভল সফান কভর খাদ্যশস্য প্রাজি যািাই ও ের্স্যার ের্াধান
প্রজত র্াভে উখাজন কর্তক
ম সিখাজনভক ও সিখাজন কর্তক
ম আখাজনর জনকট প্রজতভবেন সপ্ররণ

সশে
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ধন্যবাোভন্ত
খাদ্য জব াগ, স ালা।

০৯) TCV (Time, Cost & Visit) অনুোভর জবদ্যর্ান ও প্রস্তাজবত পদ্ধজতর র্তলনা:
সক্ষ্ে

জবদ্যর্ান পদ্ধজত

প্রস্তাজবত পদ্ধজত

ের্য়
(Time)

সেবা প্রাজি েংক্রান্ত অজ ভযাগ োজখল/প্রজতকার সেবা প্রাজি েংক্রান্ত অজ ভযাগ োজখল/প্রজতকার
প্রাজির িন্য উপকারভ াগীর উপভিলা/সিলা অজফভে প্রাজির িন্য উপভিলা/সিলা অজফভের কর্মকতমার
যাতায়াভত ২-৩ ঘন্টা ের্য় লাভগ।
োভথ কথা বলভত ৩-৪ জর্জনট ের্য় লাগভব।

খরি
(Cost)

উপভিলা/সিলা অজফভে যাতায়াভতর িন্য ১০০- উপভিলা/সিলা অজফভে সর্াবাইভল সযাগাভযাভগর
২০০ টাকা খরি হয়।
িন্য ৫-৬ টাকা খরি হভব।

জ জিট
(Visit)

সেবা েংক্রান্ত অজ ভযাগ োজখল ও প্রজতকার প্রাজির অজফভে যাওয়ার প্রভয়ািন হভব না অথ মাৎ অজফে
িন্য উপভিলা/সিলা অজফভে ১-২ বার যাতায়াত জ জিভটর েংখ্যা শূন্য (০)।
করভত হয়।

অন্যান্য সুজবধা:
ক) উপকারভ াগীগণ খুব েহভি সেবা প্রাজির ের্স্যা যথাযথ কর্তপম ক্ষ্ভক অবজহত করভত পারভবন এবং প্রজতকার
প্রাজির পথ সুগর্ হভব।
খ) জিলার কর্তক
ম উপকারভ াগীভের র্াভে খাদ্যশস্য জবতরণ কায মক্রভর্ স্বচ্ছতা ও িবাবজেজহতা বৃজদ্ধ পাভব।
গ) উপকারভ াগীভের সুষ্ঠু াভব খাদ্যশস্য প্রাজির ফভল কর্মসূজির উভেশ্য েফল হভব।
১০) প্রস্তাজবত পদ্ধজতর পাইলটিং কায মক্রর্:
পাইলটিং এলাকা: স ালা েের উপভিলা (১৩টি ইউজনয়ভনর ১৭,৪১০টি উপকারভ াগী পজরবার ও ৩৪ িন জিলার)।
পাইলটিং ের্য়: ০৩ র্াে (র্াি ম/২০১৮- সর্/২০১৮)
১১) প্রস্তাজবত পদ্ধজত বাস্তবায়নকারী েল (টির্):
েলভনতা

েল ের্ন্বয়কারী

নার্

সুবীর নাথ সিৌধুরী

সর্াোঃ
রহর্ান

পেবী

সিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক, উপভিলা
স ালা।
জনয়ন্ত্রক,
েের।

সর্াবাইল
নম্বর,
ই-সর্ইল

০১৭২৩-৭৭৯১৪৮
subir31st@
gmail.com

েেস্য-১

দতয়বুর সর্াোঃ
সহাোইন

েেস্য-২

ফারুক িগলুল
খান

রাহাত সর্াোঃ ইউছুফ

খাদ্য ারপ্রাি কর্মকতমা, উপ-খাদ্য
স ালা স ালা
েের পজরেশমক, স ালা
এলএেজি, স ালা। েের এলএেজি,
স ালা।

০১৭২৮৮১৩৩৩০

০১৭১৬২১৮২৩০

UCFoodbhola
sadar@gmail.
com

faruck.hafiz@
gmail.com
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েেস্য-৩

০১৭১৬৮২৭৩৮১

িাটা এজি এড
কভিাল
অপাভরটর, সিলা
খাদ্য জনয়ন্ত্রভকর
কায মালয়, স ালা।
০১৭১৮১৪৭২৩৪
eusufsumon
84@gmail.
com

১২) প্রস্তাজবত পদ্ধজতর পাইলটিং ের্য়সূজি (গ্যান্ট িাট ম):
করণীয়

োজয়ত্বপ্রাি
ব্যজক্ত

র্াি ম (েিাহ)
১র্

২য়

৩য়

ের্য়েীর্া: র্াি ম/২০১৮- সর্/২০১৮
এজপ্রল (েিাহ)
৪থ ম

১র্

২য়

৩য়

৪থ ম

১র্

সর্ (েিাহ)
২য়

৩য়

৪থ ম

১. কর্তপম ক্ষ্ভক অবজহতকরণ ও
েলভনতা
অনুর্জত গ্রহণ
২.
প্রস্তাজবত
পদ্ধজত েলভনতা+
বাস্তবায়নকারী েল গঠন ও
েল
পদ্ধজত পয মাভলািনা
৩. উখাজন ও সিখাজনর
সটজলভফান নম্বর েম্বজলত সফস্টুন েলভনতা+
প্রস্তুতকরণ
েল
৪. জিলাভরর সোকাভনর োর্ভন
টাঙ্গাভনা
খাদ্যবান্ধব
েল
োইনভবাি/ম ব্যানাভরর
পাভশ
সফস্টুন ঝুলাভনা
৫.
জিলাভরর
র্ােভর্
উপকারভ াগীর/পজরবাভরর
েল
েেভস্যর সর্াবাইল নম্বর েংগ্রহ
ও িাটাভবি-এ অন্তমভুক্তকরণ
৬. োিজরক সটজলভফাভন
উপকারভ াগীভের কল জরজে
েলভনতা+
করা ও ের্স্যার ের্াধান প্রোন
েল
৭. িাটাভবি হভত দেবিয়ন
জ জত্তভত
০.৫-০২%
উপকারভ াগীর
সর্াবাইভল েলভনতা+
সফান
কভর
েঠিক াভব
েল
খাদ্যশস্য প্রাজি যািাই ও প্রাি
ের্স্যার ের্াধান
৮. উখাজন কর্তক
ম সিখাজনভক ও েলভনতা+
সিখাজন কর্তক
েল
ম আখাজনর জনকট
প্রজতভবেন োজখল
ের্ন্বয়কারী

১৩) প্রস্তাজবত পদ্ধজত পাইলটিং/বাস্তবায়ভন জরভোে ম ম্যাপ:
প্রভয়ািনীয় েম্পভের খাত
জববরণ
িনবল
জবদ্যর্ান িনবল
সফস্টুন দতজর ও জিলাভরর সোকাভন সফস্টুভনর মূে (৩৪×৩০০)= ১০,২০০/সপৌৌঁভছ সেওয়া
সোকাভন সপৌৌঁভছ সেওয়ার খরি (৩৪×১০০)= ৩,৪০০/উপকারভ াগীভের সর্াবাইল নম্বর সর্াবাইল নম্বর েংগ্রহ- জিলাভরর র্ােভর্
েংগ্রহ, িাটাভবি-এ অন্তভুমক্তকরণ, িাটাভবি-এ অন্তভুমক্তকরণ- জবদ্যর্ান িনবল দ্বারা
জপ্রন্ট ও ফভটাকজপ করা
তাজলকা জপ্রন্ট ও ফভটাকজপকরণ (০৩ সেট)- ৪,৪০০/সটজলভফান জবল
জবদ্যর্ান সটজলভফান জবল খাত
সর্াট প্রভয়ািনীয় অভথ মর পজরর্ান
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প্রভয়ািনীয় অথ ম (টাকা)
১৩,৬০০/৪,৪০০/১৮,০০০/-

১৪) বৃহত্তর পজরেভর প্রভয়াগ:
প্রস্তাজবত পদ্ধজত স ালা েের উপভিলার র্ভতা সেভশর অন্য েকল উপভিলার সক্ষ্ভেও প্রভযািয ও বাস্তবায়নভযাগ্য।
সেভশর ৬৪টি সিলার ৪৮৫টি উপভিলায় এ কর্মসূজির সর্াট ৫০ লাখ উপকারভ াগী রভয়ভছ। স ালা েের উপভিলার ন্যায়
অবজশষ্ট ৪৮৪টি উপভিলাভতও কর্মসূজি তোরজকর িন্য আলাো িনবল না থাকায় োিজরক ব্যস্ততার কারভণ খাদ্য
জব াভগর তোরজক কর্মকতমা-কর্মিারী বা উপভিলা প্রশােন কর্তক
ম জনযুক্ত ট্যাগ অজফোভরর পভক্ষ্ োব মক্ষ্জণক জবক্রয়ভকভে
উপজিত সথভক খাদ্যশস্য জবতরণ কায মক্রর্ র্জনটজরং করা েম্ভবপর হয় না।
প্রস্তাজবত পদ্ধজতর র্ােভর্ অজফে কভক্ষ্ বভে অজত েহভি উপকারভ াগীভের সুষ্ঠু াভব খাদ্যশস্য প্রাজির জবেয়টি তোরজক
করা যাভব এবং গ্রার্ীণ েজরদ্র উপকারভ াগীগণ েহভি ও কর্ খরভি সেবা প্রাজি েংক্রান্ত ের্স্যার প্রজতকার পাভবন।
ফভল খাদ্যবান্ধব কর্মসূজির উভেশ্য েফল হভব এবং সেশ ও িনগভণর কাভছ খাদ্য জব াভগর সুনার্ ও াবমূজতম উজ্বল
হভব।
১৫) প্রস্তাজবত সেবা েহজিকরণ পদ্ধজত বাস্তবায়ভন েম্ভাব্য িযাভলঞ্জ:
ক) উপকারভ াগীভের সর্াবাইভল কল কভর সেবা প্রাজির ের্স্যা িানার জবেভয় উপভিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক/খাদ্য পজরেশমভকর
র্ভে অনাগ্রহ কাি করভত পাভর।
খ) জিলার কর্তক
ম সফস্টুন খুভল রাখা হভত পাভর। সফস্টুন ঝুজলভয় রাখা বােতামূলক করভত হভব। জনভে মশনা অর্ান্য করভল
জিলারশীপ বাজতল বা িজরর্ানার জবধান রাখভত হভব।
উভিখ্য:
বেলীিজনত কারভণ জবেম্বনা এোভনার িন্য উখাজন ও সিখাজন’র ব্যজক্তগত সর্াবাইল নম্বর সফস্টুভন সেওয়া হয় জন।

(সুবীর নাথ সিৌধুরী)
সিলা খাদ্য জনয়ন্ত্রক
স ালা।
সফান: ০৪৯১-৬১৪৪৯
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