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উদ্ভাবনী উদ্যাগ: খাযশস্য সংগ্রদ্ের বস্তায় স্পষ্ট ডিডিটাল স্টেনডসল প্রদান 

০১। উদ্যোদ্ের শিদ্রোনোম: 

    খাযশস্য সংগ্রদ্ের বস্তায় স্পষ্ট ডিডিটাল স্টেনডসল প্রদান। 

০২। সেবোটি বর্তমোদ্ন শিভোদ্ব সেয়ো হয়: 

 সবোদ্রো বো আমন েংগ্রহ সমৌসুদ্মর শুরুদ্র্ েংগ্রহ িোর্ তক্রদ্ম ব্যবহোর্ ত পশরমোণ খোশি বস্তোয় এিএেশির ভোরপ্রোপ্ত িম তির্তো গুেোদ্ম 

শনদ্য়োশির্ শ্রশমিদ্ের শেদ্য় ‘েংগ্রহ সমৌসুম ও এিএেশির নোম’ েম্বশির্ সেনশেি ছোপ প্রেোন িদ্রন। এিএেশির নোম 

েম্বশির্ শনশে তষ্ট েংখ্যি খোশি বস্তো চুশিবদ্ধ শমি মোশিি র্োর শমদ্ি শনদ্য় র্োন এবং শমদ্ির নোম, ঠিিোনো েম্বশির্ সেনশেি 

ছোপ প্রেোন িদ্র বস্তোভশর্ত চোি এিএেশিদ্র্ েরবরোহ িদ্রন। 

 

শবযমোন প্রদ্েে ম্যোপ: 
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০৩। শবযমোন পদ্ধশর্দ্র্ েমস্যোেমূহ: 

ি. টিদ্নর মদ্ে অক্ষর শিদ্খ সেনশেি বোনোদ্নো হয় শবধোয় বস্তোয় প্রেত্ত সেনশেি স্পষ্ট হয়নো। 

খ. সেনশেদ্ির রং সিদ্ে র্োয়/ েীর্ তস্থোয়ী হয়নো। 

ে. প্রোয়িঃ বস্তোর সেনশেি সেদ্খ চোি েরবরোহিোরী শমিোর, এিএেশির নোম ও েংগ্রহ সমৌসুম েনোি িরো র্োয় নো। 

র্. এিএেশির ভোরপ্রোপ্ত িম তির্তো ও শমিোরদ্ি এিই বস্তোয় আিোেোভোদ্ব সেনশেি প্রেোন িরদ্র্ হয় অর্ তোৎ এিই প্রকৃশর্র 

িোি দুইবোর িরো হয়, েদ্ি েময় সবশি িোদ্ে। 

০৪। েমস্যো েমোধোদ্ন আইশিয়োর শববরণ: 

িোদ্ের সেদ্ম িশিউটোদ্র তর্শর শিন শপ্রন্ট সপপোদ্র শমদ্ির নোম, ঠিিোনো, েংগ্রহ সমৌসুম, এিএেশির নোম, সিিো, 

উৎপোেদ্নর েময় শিদ্খ শিশিটোি সেনশেি তর্শর িরো হয়। শিন শপ্রদ্ন্টর শভর্দ্রর বি তোদ্রর পশরমোপ: ১৬ ইশি × ১৪ ইশি। 

সেনশেিকৃর্ েরিোশর খোশি বস্তো চুশিবদ্ধ শমিোরদ্ি েরবরোহ 

 

শমিোর ির্ততি খোশি বস্তোয় শমদ্ির সেনশেি প্রেোন 

 

স্পষ্ট সেনশেি ছোপযুি বস্তোয় এিএেশিদ্র্ চোি গ্রহণ 

 

সিষ 

এিএেশিদ্র্ ভোিি ির্ততি খোশি বস্তোয় এিএেশির সেনশেি প্রেোন 

 

স্পষ্ট সেনশেি ছোপযুি 

বস্তোয় চোি বস্তোবশি িদ্র 

এিএেশিদ্র্ শনদ্য় আেো 

শুরু 
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মূি অক্ষর ও েংখ্যোর আিোর ১.২৫ ইশি - ১.৫ ইশি। পোশনর মদ্ে েবুি পোউিোর রং ও শিকুইি েোেো েোম শমশিদ্য় রংদ্য়র 

শমশ্রণ তর্শর িরো হয়। এিটি সটশবদ্ি খোশিবস্তো সরদ্খ র্োর উপর (খোয অশধেপ্তদ্রর সিোদ্ে েম্বশির্ বস্তোর অপরশপে) শিন 

শপ্রদ্ন্টর শিশিটোি সেনশেি সেমটি রোখো হয়। শিন শপ্রদ্ন্টর উপর প্রস্তুর্কৃর্ রংদ্য়র শমশ্রণ সেদ্ি রোবোর িোেোদ্নো িোদ্ের 

হযোদ্েি দ্বোরো র্ষো শেদ্য় সেনশেি ছোপ প্রেোন িরো হয়। সেনশেি দ্রুর্ শুশিদ্য় র্োয় এবং স্পষ্ট হয়। শমিোর শনি খরদ্চ র্োর 

শমদ্ির িন্য শিশিটোি সেনশেি তর্শর িদ্রন এবং শনদ্ির শমদ্ি এিএেশি হদ্র্ েরবরোহকৃর্ েরিোশর বস্তোয় শমি ও 

এিএেশির শিশিটোি সেনশেি ছোপ (শিন শপ্রন্ট) প্রেোন িদ্রন।  

নতুন প্রদ্েে ম্যোপ: 
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০৫। পোইিটিং এিোিো ও েময়: 

    ব্রোহ্মণবোশিয়ো েের উপদ্িিোর েিি শমি এবং আশুেঞ্জ উপদ্িিোধীন ১১টি অদ্টোদ্মটিি রোইে শমি। 

েময়: আমন/১৯-২০ েংগ্রহ সমৌসুম। 

০৬। েিোেি (TCV++):  

 েময় খরচ র্োর্োয়োর্ 

আইশিয়ো বোস্তবোয়দ্নর আদ্ে  ৫-৬ র্ন্টো 

(এিএেশিদ্র্ ও শমদ্ি প্রোয় 

১০০০ শপে বস্তোয় সেনশেি 

প্রেোন)। 

৫০০-৬০০ টোিো ১-২ বোর 

আইশিয়ো বোস্তবোয়দ্নর পদ্র ২-৩ র্ন্টো ৫০০-৬০০ টোিো ১-২ বোর 

শমিোর ির্ততি খোশি বস্তোয় শমদ্ির ও এিএেশির নোম েম্বশির্ 

শিশিটোি সেনশেি ছোপ প্রেোন (শিন শপ্রন্ট) 

 

স্পষ্ট শিশিটোি সেনশেিযুি বস্তোয় এিএেশিদ্র্ চোি গ্রহণ 

 

সিষ 

চুশিবদ্ধ শমিোরদ্ি এিএেশি হদ্র্ েরিোশর খোশি বস্তো েরবরোহ 

 

স্পষ্ট শিশিটোি সেনশেি 

ছোপযুি বস্তোয় চোি বস্তোবশি 

িদ্র এিএেশিদ্র্ শনদ্য় আেো 

শুরু 
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আইশিয়ো বোস্তবোয়দ্নর েদ্ি সেবো গ্রশহর্োর 

প্রর্যোশির্ সবশনশেট 

২-৩ র্ন্টো এিই এিই 

অন্যান্য 

(TCV কদ্েডন, ডকন্তু গুণগত োন বৃডি ডকংবা 

অন্যান্য সুডবধা স্টবদ্েদ্ে অর্ থাৎ অদ্নক উদ্যাগ 

এর সুফল টিডসডি ডদদ্য় বুঝাদ্না যাদ্ব না অর্বা 

টিডসডিদ্ত পডরবতথন োোও অন্যান্য দৃশ্যোন 

সুডবধা র্াকদ্ত পাদ্র। এসব ডকছুর ডববরণ 

এখাদ্ন ডলখদ্ত েদ্ব) 

 

১) চোি েংগ্রদ্হর বস্তোয় স্পষ্ট শিশিটোি সেনশেি র্োদ্ি।  

২) সেনশেদ্ির রং েীর্ তস্থোয়ী হয়। 

৩) বস্তোর সেনশেি সেদ্খ েহদ্িই চোি েরবরোহিোরী শমিোর, এিএেশির 

নোম, েংগ্রহ সমৌসুম, উৎপোেদ্নর েময় েনোি িরো র্োয়। 

৪) েরিোশর খোযিস্য েংগ্রহ িোর্ তক্রদ্ম স্বচ্ছর্ো ও িবোবশেশহর্ো (Good 

Governance) বৃশদ্ধ পোয়। 

 

০৭। উদ্যোে বোস্তবোয়ন েংক্রোন্ত ব্যোিগ্রোউে ওয়োিত: 

ি) শিশিটোি সেনশেি সেম তর্শর ও ছোপ প্রেোন: 

িোদ্ের সেদ্ম িশিউটোদ্র তর্শর শিন শপ্রন্ট সপপোর িোশেদ্য় শিশিটোি সেনশেি তর্শর িরো হয়। শিন শপ্রদ্ন্টর শভর্দ্রর বি তোদ্রর 

পশরমোপ: ১৬ ইশি × ১৪ ইশি। মূি অক্ষর ও েংখ্যোর আিোর ১.২৫ ইশি - ১.৫ ইশি। এিটি সটশবদ্ি খোশিবস্তো সরদ্খ র্োর উপর 

(খোয অশধেপ্তদ্রর সিোদ্ে েম্বশির্ বস্তোর অপরশপে) শিন শপ্রদ্ন্টর শিশিটোি সেনশেি সেমটি রোখো হয়। শিন শপ্রদ্ন্টর উপর 

প্রস্তুর্কৃর্ রংদ্য়র শমশ্রণ সেদ্ি রোবোর িোেোদ্নো িোদ্ের হযোদ্েি দ্বোরো র্ষো শেদ্য় সেনশেি ছোপ প্রেোন িরো হয়।  

খ) সটিেই রংদ্য়র শমশ্রণ তর্শরর প্রশক্রয়ো: 

০৫ শিটোর পোশনর েোদ্র্ ৩০ গ্রোম েবুি রংদ্য়র পোউিোর (শমনো রং) এবং ১৫০ শম.শি. েোেো েোম শমশিদ্য় ৬০০-৭০০ শপে খোশি 

বস্তোয় সেনশেি প্রেোদ্নর িন্য রংদ্য়র শমশ্রণ তর্শর িরো হয়। শমশশ্রর্ রং ০৩-০৪ শেন পর্ তন্ত ব্যবহোর িরো র্োয়। 

ে) সেনশেদ্ির খরচ (১০০০ শপে বস্তো): 

ক্র.নং আইদ্টদ্মর নোম খরদ্চর পশরমোণ (টোিো) 

১ শিন শপ্রন্টেহ শিশিটোি সেনশেি সেম  ৬০০/- 

২ রং (৫০ গ্রোম) ৫০/- 

৩ েোম (২৫০ গ্রোম)  ১০০/- 

৪ পোশন - 

সমোট ৭৫০/- 

 

প্রশর্ শপে বস্তোয় সেনশেি প্রেোদ্নর িন্য েদ্ি রংদ্য়র খরচ- ৩০ পয়েো।  

র্) সেনশেি সি, সিোর্োয় প্রদ্য়োে িরদ্ব: 

চোদ্ির বরোদ্দপ্রোপ্ত রোইে শমিোর র্োর শমদ্ি েরিোশর বস্তোয় সেনশেি প্রদ্য়োে িরদ্ব। 

ঙ) গুেোম হদ্র্ েরবরোহকৃর্ েরিোশর বস্তোয় শমিোদ্রর চোি িমোেোন শনশির্িরণ: 

খোয অশধেপ্তদ্রর েরবরোহকৃর্ বস্তোয় বস্তো উৎপোেনিোরী জুট শমদ্ির নোম/সিোি নম্বর শিখো র্োদ্ি। চুশিবদ্ধ রোইে শমিোরদ্ি 

গুেোম হদ্র্ বস্তো েরবরোদ্হর েময় বস্তো উৎপোেনিোরী জুট শমদ্ির নোম/সিোি নম্বর খোমোি িোি ত/সরশিেোদ্র শিদ্খ রোখো হয়। 

শমিোর চোি িমোেোদ্নর েময় বস্তোর েোদ্য় উৎপোেনিোরী জুট শমদ্ির নোম/সিোি নম্বর ক্রেদ্চি িদ্র গুেোম হদ্র্ েরবরোহকৃর্ 

েরিোশর বস্তোয় চোি িমোেোদ্নর শবষয়টি শনশির্ িরো হয়। 

০৮। উদ্যোে বোস্তবোয়দ্ন প্রদ্য়োিনীয় শরদ্েোদ্ে তর পশরমোণ: 

চোি েরবরোদ্হর িন্য চুশিবদ্ধ রোইে শমিোর শনি খরদ্চ শিশিটোি শিন শপ্রন্ট তর্শর িদ্র র্োর শমদ্ি সেনশেি ছোপ প্রেোন িদ্রন। 

েরিোশর অদ্র্ তর সিোন েংদ্েষ সনই। 

 



Page 4 of 6 
 

০৯। উদ্যোে বোস্তবোয়দ্ন শবযমোন নীশর্মোিো/ আইন/ েোকুতিোদ্র পশরবর্তন: 

খোযিস্য েংগ্রদ্হর বস্তোয় সেনেীর প্রেোদ্নর সক্ষদ্ে অভযন্তরীণ খোযিস্য েংগ্রহ নীশর্মোিো, ২০১৭ এর ১৩(ে) অনুদ্চ্ছদ্ে বিো 

আদ্ছ “খোশি বস্তোর এিশপদ্ে এিএেশি/শেএেশি ও সিিোর নোমেহ েংগ্রহ সমৌসুম (সবোদ্রো/আমন) স্পষ্টভোদ্ব সিখো সেনশেি 

শেদ্য় শমিোরদ্ি বস্তো েরবরোহ িরদ্র্ হদ্ব। শমি সর্দ্ি েরোেশর গৃহীর্ চোি এবং ধোন ছাঁটোইদ্য়র প্রোপ্ত েশির্ চোি, উভয় সক্ষদ্ে 

শমিোর বস্তোর অপরশপদ্ে শনদ্চর শেদ্ি শমদ্ির নোম েম্বশির্ সেনশেদ্ির সুস্পষ্ট ছোপ (অক্ষর এবং েংখ্যোর আিোর িমপদ্ক্ষ দুই 

ইশি) প্রেোন িরদ্বন। সেনশেদ্ির ছোপশবহীন খোযিস্য ভশর্ত বস্তো সিোন গুেোদ্ম গ্রহণ িরো র্োদ্ব নো।”  

নীশর্মোিোয় পশরবর্তন প্রদ্য়োিন (অভযন্তরীণ খোযিস্য েংগ্রহ নীশর্মোিো, ২০১৭ এর ১৩(ে) অনুদ্চ্ছে): 

“শমি সর্দ্ি েরোেশর গৃহীর্ চোি এবং ধোন ছাঁটোইদ্য়র প্রোপ্ত েশির্ চোি, উভয় সক্ষদ্ে শমিোর খোয অশধেপ্তদ্রর সিোদ্ে েম্বশির্ 

বস্তোর অপরশপদ্ে শমদ্ির নোম, উপদ্িিো, েংগ্রহ সমৌসুম (সবোদ্রো/আমন), এিএেশি/শেএেশি, সিিোর নোম ও উৎপোেদ্নর েময় 

েম্বশির্ শিন শপ্রদ্ন্টর তর্শর শিশিটোি সেনশেদ্ির সুস্পষ্ট ছোপ (মূি অক্ষর এবং েংখ্যোর আিোর িমপদ্ক্ষ ১.২৫-১.৫ ইশি) 

প্রেোন িরদ্বন। শিশিটোি সেনশেদ্ির সুস্পষ্ট ছোপশবহীন খোযিস্য ভশর্ত সিোন বস্তো গুেোদ্ম গ্রহণ িরো র্োদ্ব নো।” 

 

১০। উদ্যোেটির বোস্তবোয়নিোরী টিম: 

 

 

১১. Details of the Owner: 

নোম পেবী িম তস্থি সমোবোইি নম্বর ই-সমইি 

সুবীর নোর্ সচৌধুরী সিিো খোয শনয়ন্ত্রি সিিো খোয শনয়ন্ত্রদ্ির 

িোর্ তোিয়, ব্রোহ্মণবোশিয়ো 

০১৭২৩-৭৭৯১৪৮ subir31st@gmail.com 

 

১২. সমন্টদ্রর র্থ্য: 

নোম পেবী অশেে  সমোবোইি ই-সমইি 

সমোঃ মোহবুবুর রহমোন আিশিি খোয 

শনয়ন্ত্রি 

আিশিি খোয শনয়ন্ত্রদ্ির 

িোর্ তোিয়, খুিনো  

(প্রোিন আিশিি খোয 

শনয়ন্ত্রি, চট্টগ্রোম) 

০১৭১৫-৭৭২৯৪৮ rcfctg@gmail.com 

 

 

 

                                                                                                 (সুবীর নোর্ সচৌধুরী) 

                                                                                                 সিিো খোয শনয়ন্ত্রি 

                                                                                                 ব্রোহ্মণবোশিয়ো। 

                                                                                                সেোন: ০৮৫১-৫৮২৩২  

 

টিম শিিোর  েেস্য-১ েেস্য-২ েেস্য-৩ 

সুবীর নোর্ সচৌধুরী 

সিিো খোয শনয়ন্ত্রি 

ব্রোহ্মণবোশিয়ো। 

সমোঃ আবু িোউছোর 

েংরক্ষণ ও চিোচি িম তির্তো, 

ব্রোহ্মণবোশিয়ো েের এিএেশি, 

ব্রোহ্মণবোশিয়ো। 

 

সমোঃ মইনুি ইেিোম ভূঞো 

উপদ্িিো খোয শনয়ন্ত্রি, 

আশুেঞ্জ, 

ব্রোহ্মণবোশিয়ো। 

সমোঃ িোহোেোৎ সহোদ্েন ভূইয়ো 

খোয পশরেি তি ও ভোরপ্রোপ্ত 

িম তির্তো, আশুেঞ্জ এিএেশি, 

ব্রোহ্মণবোশিয়ো। 
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১৬ 

ইশি 

 

 

         ১৪ ইশি 

 

 

প্রোশপ্ত স্থোন: 

িোদ্ের সেদ্ম েংযুি শিনশপ্রন্ট শিশিটোি সেনশেি+েবুি পোউিোর রং+শিকুইি েোেো েোম: 

সমেোে ত িরীে সিশমিযোি, সপ্রোপ্রোইটর: সমোঃ বোচ্চু শময়ো 

২৭, সেোিি পোি সিন (মোশিদ্টোিো), েোিো-১১০০।  

সমোবোইি নম্বর: ০১৭১১-০০৩৬১৯, ০১৯১৯-০০৩৬১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সম/ এশিদ্েন্স অদ্টোদ্মটিি রোইে শমি 

আশুেঞ্জ। 

 আমন/১৯-২০ েংগ্রহ শেদ্ধ চোি 

আশুেঞ্জ এিএেশি 

ব্রোহ্মণবোশিয়ো। 

উৎপোেন: শিদ্ে/১৯-সেব্রু/২০ 
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শিন শপ্রদ্ন্টর তর্শর শিশিটোি সেনশেি সেম এবং রোবোর িোেোদ্নো িোদ্ের হযোেি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শিশিটোি সেনশেিযুি চোিভশর্ত বস্তো 


