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�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭..২৯৫ তািরখ: 
২৪ অে�াবর ২০২০

৮ কািত�ক ১৪২৭

িবষয়: ২০২০-২১ অথ � বছের খা� অিধদ�েরর আইিডয়াস�হ অ�েমাদন �দান এবং মািসক অ�গিত অবিহতকরণ।
উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য,   ২০২০-২১ অথ � বছের খা� অিধদ�েরর িনে�া� ইেনােভশন/সহিজকরণ আইিডয়াস�হ
অ�েমািদত হেয়েছ এবং খা� ম�ণালেয়র ২১/১০/২০২০ তািরেখর সম�য় আইিডয়াস�হ উপ�াপন করা হেল মাননীয় সিচব মেহাদয়
আইিডয়াস�েহর নাম�েলা িক�টা অথ �বহ কের �হীত কায ��েমর মািসক অ�গিত আগামী সভায় �পশ করার জ� িনেদ �শনা �দান কেরেছন।

(১) অ�ব�ত এনালগ �াকে�লেক িডিজটাল �াকে�েল �পা�র�ব �ক স�ক ওজন �ব�াপনা। - জনাব �মাহা�দ ফয়��াহ খান িশবলী,
সাইেলা অধী�ক, সা�াহার সাইেলা, ব�ড়া।
(২) এলএসিড/িসএসিড/সাইেলােত �ম ও হ�া�িলং কায ��েম �িমক িনেয়াগ, কায ��ম পিরচালনা ও �িমক ম�ির িনি�তকরণ - জনাব
 �মাহা�দ আিম�ল এহসান, �জলা খা� িনয়�ক, িকেশারগ�।
(৩) অেটােম�ক চালকেলর স�ক িমিলং �মতা িনণ �য় �ব�াপনা; জনাব �মাহা�দ আ�া��ামান - �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা�
িন য়�েকর কায �ালয়,িদনাজ�র।
(৪) অনলাইন িডও �ব�াপনা - জনব �বীর নাথ �চৗ�রী, �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়, �া�ণবািড়য়া।
(৫) িডিজটাল জামানত �ব�াপনা - জনাব �মাঃ ফরহাদ খ�কার, �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,�শর�র।

অ�েমাদেনর ��ি�েত   উপকরন ১৩ (949/potrojariAttachmentRef/15489/0/82) এর িনধ �ািরত ছক �মাতােবক
আইিডয়াস�েহর ত� আগামী ২৮ অে�াবর ২০২০ ি�. তািরেখর মে� ��রণ করার জ� অ�েরাধ করা হেলা। এছাড়া ম�ণালেয়র িনেদ �শনা
�মাতােবক �িতমােসর ১৫ তািরেখর মে� ইেনােভশন অ�গিত �িতেবদন ��রণ করেত অ�েরাধ করা হেলা।

২৫-১০-২০২০

িবতরণ :
১) জনাব �মাহা�দ ফয়��াহ খান িশবলী, সাইেলা অধী�ক, 
সা�াহার সাইেলা, ব�ড়া
২) জনাব �মাহা�দ আিম�ল এহসান, �জলা খা� িনয়�ক, 
িকেশারগ�
৩) �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,িদনাজ�র
৪) �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়, 
�া�ণবািড়য়া
৫) �জলা খা� িনয়�ক, �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,�শর�র

আ��াহ আল মা�ন
পিরচালক

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭..২৯৫/১(৩) তািরখ: ৮ কািত�ক ১৪২৭

২৪ অে�াবর ২০২০
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সদয় অবগিত/ ��েযাজ� ��ে� কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র
২) অিতির� সিচব, বােজট ও অিডট অ�িবভাগ, খা� ম�ণালয়
৩) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র

২৫-১০-২০২০
আ��াহ আল মা�ন 

পিরচালক



২০২০২০২০ --২১২১  অথঅথ  বছ েরবছ ের  খাখা   অিধদ েররঅিধদ েরর  উ াবনী ও সহিজকরণ  আই িড য় াস হআইিড য় াস হ ::

িমক নং উে াগ স হ সংি  বণনা ম
১ িড িজটালিড িজটাল   জামানতজামানত   ব াপন াব াপন া িব মানিব মান   প িত ঃপ িত ঃ

১. িব মান প িতেত িমলারগণ সংি  জলা খা  িনয় ক দ ের প-অডার/ াংক াফট এর মা েম জামানত দান কেরন। যা, 
সং হ কায ম শেষ ফরত দান করা হয়।
২. ধান াটাইেয়র িবপরীেত জামানত ১১০%; চােলর ে  ২%; ৩০ কিজ ব া িত র ে  ৬০ টাকা এবং ৫০ কিজ ব া িত  
বাবদ ৮০ টাকা হাের জামানত নয়া হয়।
সমাধানসমাধান   ি য় াঃি য় াঃ
(ক) জলা খা  িনয় েকর নােম এক  াংেক এস িড (Short Term Deposit) একাউ  খালা।
(খ) িমলারগণ উ  একাউে  জামানেতর অথ জমা িদেয়, জমা রিশদ জখািন দ ের জমা িদেব।
(গ) াংেক অথ জমা হেল জখািনর অিফিসয়াল না াের এসএমএস আসেব এবং াংক িদন শেষ উ  একাউে র িববরনী জখািনেক 
ই- মইল করেব অথবা অনলাইেন লগইন কের াংেক অথ জমা হেয়েছ িকনা তা জানা যােব।
(ঘ) জখািন দ র এবং াংক, উভয় িমলারিভি ক জমা ও খািরজ রিজ ার পিরপালন করেব।
(ঙ) জামানত অব ি র জ  িমলার জখািন বরাবর আেবদন করেল, জখািন হেত জামানত হেত জামানত অব ি র প  াংেক ই  
করা হেব।
(চ) াংক প  াি র পর ০১ কাযিদবেসর মে  িমলােরর াংক একাউে  অথ পিরেশাধ করেব।
(ছ) বছর শেষ উ  একাউে  া  লভ াংশ সরকাির খােত ানা র অথবা ক পে র িনেদশ অ যায়ী প  িদেয় ফা  া ফােরর 
মা েম িন ি  করা হেব। 

২ অনল াইনঅনল াইন   িড ওিড ও  ব াপন াব াপন া িবিভ  দ েরর িডও (D.O.) এর মা েম এলএসিড, িসএসিড হেত খা শ  িবিল িবতরণ করা হয়। ানীয় এলএসিড, িসএসিড হেত 
সংি  ভার া  কমকতা/ ােনজার িডও দানকারী ম ণালয়/ক পে র ত  এপস-এ আপেলাড করেব। অতঃপর সংি  দ র/ 
অ েমাদনকারী ক পে র অ েমাদেনর পর এলএসিডর ভার া  কমকতা/ িসএসিডর ােনজার িবিল িবতরণ করেবন। ঈদ ও জায় 
িবিভ  মসিজদ ও মি ের িডও এর িবপরীেত খা শ  িবতরণ করা হয়। এপস-এ আপেলাড করার পর ক পে র অ েমাদেনর ি েত 
সংি  ি েক িডও’র খা শ  দান করা যেত পাের।

১



৩ এলএসিডএলএসিড // িসএসিডিসএসিড //সাই েল ােতসাই েল ােত   মম  
ওও  হ া িলংহ া িলং  কায েমকায েম  িমকিমক   
িন েয় াগিন েয় াগ ,  ,  কায মকায ম  প িরচালন াপ িরচালন া  ওও  

িমকিমক   ম িরম ির  িন ি ত করণিন ি ত করণ  

খা  অিধদ েরর আওতাধীন িসএসিড ও এলএসিড েলােত হ া িলং কাদার িনেয়াগ ব ায় ইেনােভশন েয়াজন। সারােদেশর জ  
ক ীয়ভােব বাজার দেরর সােথ সংগিত ণ রট ক কের, উপেজলা খা  িনয় েকর দ েরর মা েম লবারেদর সা ািহক িভি েত িবল 
দােনর ব া করা হেব। লবারেদরেক শত  িনেয়াগ দওয়া হেব এবং েয়াজন অ যায়ী কাজ করােনা হেব। িবেলর ২০% ফা  কের 

রাখা হেব লবারেদর ক ােণর জ ।
িসএসিড ও এলএসিড েলােত বািহেরর লাকজেনর ভাব কমােত এবং খা  িবভােগর ন িতর নাম চােত হ া িলং কাদার িনেয়াগ 
প িতর পিরবেত লবারেদর ণ িনয় ণ খা  অিধদ েরর অধীেন থাকা উিচত। জখািনগণ আেবদন হণ বক েত ক এলএসিডর জ  
িনধািরত সং ক লবার তািলকা  করেব এবং তােদরেক এলএসিডেত েবেশর জ  আইিড কাড ই  করেব। লবার সদারগণেক 
অ ায়ী ও দিনক ম রীর িভি েত িনেয়াগ দওয়া হেব যারা স ােহ ৬ িদন এলএসিডেত উপি ত থাকেব এবং িতিদেনর হািজরার জ  
িনধািরত হাের টাকা পােব। তাছাড়াও িতিদেনর স ািদত কােজর িবপরীেত একটা িনিদ  হােরর কিমশন বরা  দয়া হেব। সদােরর 

ল দািয়  হেব কােজর েয়াজেন িনধািরত সং ক লবারেক ডেক আনা ও হ া িলং কােজ ন  দওয়া।
এলএসিডেত স ািদত সকল কায েমর সময় উখািন দ েরর পে  খা  পিরদশক /উপ-খা  পিরদশক উপি ত থেক হ া িলংেয়র 
কােজর িহসাব রাখেবন। অতপর উখািন িত স ােহর কােজর িবল কের লবারেদরেক তােদর পাির িমক হ া র করেবন। এেত 
এলএসিডর কােজ উখািন দ েরর অিধকতর িনয় ণ িতি ত হেব, যা ু খা  ব াপনায় আরও সহায়ক হেব। বতমান বাজার দর 
িবেবচনায় িতটন ধান/চাল/গেমর হ া িলংেয়র জ  ১৫০ টাকা িনধারণ করা যেত পাের। তেব ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম সং হ 
কােজর জ  িতটেন ২০০ টাকা হাের দওয়া যেত পাের।

৪ অেটােম কঅেটােম ক   চালকেলরচালকেলর  স কস ক   
িমিলংিমিলং  মত ামত া  িনণয়িনণয়   ব াপন াব াপন া

অেটােম ক িস  চাল কল স েহ দােমর স মতা লত মাটা দােগ ’  ইউিনেটর স মতা িনণয়েক ঝায়।
(1) পারবেয়িলং ইউিনট এবং
(2)িমিলং ইউিনট এর স মতা িনণয়।

িত  ইউিনট আবার বশ িক  ছাট ছাট উপ-ইউিনেটর সম েয় গ ত। চিলত িনয়েম এক  অেটােম ক চাল কেলর াটাই মতা 
িনধারেণর জ  সাধারণত 10-30 িমিনেট িমল র চাল উৎপাদন পযেব ণ কের াটাই মতা িনধারণ করা হয়। এেত কের মা  
িমল র িমিলং ইউিনেটর াটাই মতার ধারণা লাভ করা যায় মা । এখােন উে  য িমিলং ইউিনেটর িবিভ  য াংেশর মতায় 
সবিন  ও সেবা  সীমা রেয়েছ। তাই ত মতা িনণয় করা র হেয় পেড়। ধান পির ার থেক  কের াটাই ত চাল াি েত 
কমপে  13-১৫ ঘ া সময় েয়াজন। অথচ িমেলর াটাই মতা িনধারেণ এেতাটা সময় িনেয় পযেব ণ করা স ব হেয় উেঠ না। ফেল 
িমেলর পারবেয়িলং ইউিনেটর স মতা  িবেবচনার বাইের থেক যাে ।
তাই অেটােম ক চাল কেলর াটাই মতা িনধারেণর ে  হাি ং িমেলর ায় অেটা িমেলরও েত কটা ইউিনেটর মতােক আলাদা 
ভােব িহেসব কের সবিন  য মতা পাওয়া যােব তাই ঐ িমেলর াটাই মতা িনধারণ করা ি  হেব।

ািবতািবত   সমাধানসমাধান ::
অেটােম ক চালকেল চাল উৎপাদেনর থম ধাপ হেলা ধান পির ারকরণ। অত:পর পির ার ধান িস  করা হয়। ধান িস  করণ ি য়া 
িতন  ল ধােপ স  হয়। ধান ভজােনা ( সািকং) , াপােনা ( ীিমং) ও কােনা ( াইং)। বশ িক  ছাট/বড় হািড়েত এক সােথ ধান 
ভজােনা ও াপােনার কাজ করা হয়। এই ছাট হািড় েলােত সরাসির বা  ারা ৪ থেক ৫ িমিনট ধান াপােনা হয়। আর বড় হািড়েত 

ধােনর িভ তা অ সাের ৭-৮ ঘ া ধান ভজােনা ( সািকং) হয়। ে র মা েম বড় হািড় স েহর আয়তন িনণয় করেল তা থেক সংি  
িমেলর িত আট ঘ ায় ধান ভজােনা ও াপােনার মতা পাওয়া যােব।

ায় ােররায় ােরর  স মত াস মত া  িনণয়িনণয় ::
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এক  অেটারাইস িমেল একবাের য পিরমান ধান াপােনা ও ভজােনা হয় তাই পরবত  ৭-৮ ঘ ায় কােনা হয়। তরাং িমেলর ধান 
ভজােনা ও াপােনার ( সািকং ও ীিমং) মতাই য়ােরর মতা িবেবচনা করেত হেব। য়াের এর চাইেত বিশ স মতা থাকেলও তা 
কান েয়াজেন আসেব না। বা েব হািড় েলার ধান ভজােনা ও াপােনার ( সািকং ও ীিমং) মতা ও ায়ােরর স মতা একই থােক।

এখােন উে  য, এক  অেটােম ক চাল কেলর ভৗত অবকাঠােমা মেপ স মতা িনণেয়র েযাগ মা  পারবেয়িলং ইউিনেটর 
হািড়র ে ই স ব।
িমিলংিমিলং  ইউ িনটইউ িনট  স মত াস মত া  িনণয়ঃিনণয়ঃ     
এই ইউিনেট বশ কেয়ক  ধাপ রেয়েছ। যথা- িডে ানার, শলার, পিড সপােরটর, হাইটনার, ডার, কালার শটার ইত ািদ। এর মে  
সবেচেয় ণ অংশ  হেলা শলার বা হা ার। এই অংেশর াটাই মতা যথাযথ ভােব িনধারণ কের স ন িমিলং ইউিনেটর াটাই 

মতার ধারনা পাওয়া যায়। কারন শলারই িমিলং ইউিনেটর ল য াংশ যা িদেয় ধান থেক ষ আলাদা কের বাদামী চাল পাওয়া 
যায়।
এখােন উে  য িত  অেটােম ক চাল কেলর ববত  ধােপর বা য াংেশর আউট টই হেলা পরবত  য াংশ বা ধােপর ইন ট। 
যেহ  শলার বা হা ােরর মা েম িমিলং ইউিনেটর , তাই পরবত  অ া  ধােপর স মতা শলােরর সােথ সাম  িবধান কেরই 
াপন করা হেয় থােক। এক  অেটা িমেলর শলােরর সােথ আবি কভােব শলােরর েব িডে ানার ও পের পিড সপােরটর  থােক। 

কারণ িস  ও কেনা ধােন সম আ িতর াকড় দানা  থােক। িডে ানাের এই াকড় দানা বাছাই কের আলাদা কের শলাের ধান 
সরবরাহ করা হয়।
অ া  যে র মেতা শলােররও এক  াভািবক কমদ তা থােক। ক তমিন এক  শলার কত অ মতার মাটেরর সােথ , তা 
কত RPM এ রেছ, সরবরাহ ত িব েতর ভাে জ বা ধােনর িত ( মাটা, িচকন ও মাঝাির) ইত ািদ নানা নয়ামেকর উপর উ  
শলােরর কমদ তা অথাৎ ধান হেত চাল ও ষ আলাদা করার হার িনভর কের। সাধারণত এক  ভােলা মােনর শলাের উপ  শি  

সরবরাহ করেল ও স ক RPM এ রেল ৭০%-৮০% ষ ছাড়ােনা চাল পাওয়া যায়। াকী ২০% -৩০% ধান চােলর সােথ িমি ত 
অব ায় আউট ট িহেসেব পাওয়া যায়। পিড সপােরটর ধান িমি ত চাল হেত ধান আলাদা কের তা ণরায় শলাের পাঠায়। পিড 
সপােরটর হেত া  বাদামী চাল পরবত  ধােপ হায়াইটিনং ও পিলিশং যে র মা েম পািলশ কের চােলর উপির তেলর ানেক 

অপসারন কের উ লতা দয়া হয়। কান কান িমেল এই ি য়া একািধকবার করা হয় ফেল চাল হেত ান েরা ির অপসারন কের 
চালেক অিধকতর উ ল ও চকচেক করা হয়। অত:পর রাটাির িশফটার ও ডােরর মা েম চাল হেত যথা েম ছাট ও ভা া দানা 
এবং বড় ভা া দানা স হ আলাদা করা হয় । সবেশেষ কালার সটােরর মা েম মরা, িববণ ও িবন  দানা আলাদা কের ড়া  ভােব 
কাংিখত মােনর চাল পাওয়া যায়।
এখােন আরও এক  িবষয় ল ণীয় য, অেটােম ক চাল কেলর  থেক শষ পয  িত  ধােপই এক বা একািধক এ ািলেভটর বা 
কনেভয়ার  থােক। য েলা ববত  ধাপ হেত পরবত  ধােপ ধান/চাল ানা ের াব ত হয়। এই এ ািলেভটর ও কনেভয়ােরর 
স মতাও চাল কেলর াটাই মতা িনণেয় ণ এক  নয়ামক।
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৫ অ ব তঅ ব ত   এন ালগএন ালগ   াকে ল েকাকে লেক   
িড িজটালিড িজটাল   াকে েলাকে েল   প া র বকপ া র বক   
স কস ক   ওজনওজন   ব াপন াব াপন া

Synchronizeিচি ত সবার ল সম া:
১। এনালগ াকে েল এক  াক ওজন করেত ১০-১৫ িমিনট সময় েয়াজন।
২। কান য াংশ িত  হেল নরায় াপন করা সময় সােপ  এবং য়ব ল।
৩। এেত লনা লক বিশ যাি ক  িব মান।
সম ার ািবত সমাধান/আইিডয়া:

মকািনক াল য াংশ যমন: লাড িবম, আমস, এইচ কলাম, নাইেফস, লাড িবয়ািরং সিরেয় াটফেমর িনেচ RCC কলাম 
ি  করা;

কলাম তিরকরেণ য াংশ সং হ ও সংেযাজন;
কি উটার, ি ার, ইি েকটর, লাডেসল এবং জাংশন ব  সংেযােগর মা েম াকে ল িডিজটাল করণ;

িডিজটাল প িতেত বাঝাই ত ােকর ওজন িনণয় প িতঃ
এইচ িবম, এইচ লাড কলাম অপসারণ করা হয় ( াইি ং মিশন ারা)।

াটফম েক (১৯" উ তার ৩৪ ট দঘ  ও ১০ ট ে র ায় ২০ টন ওজেনর) কা/সােপাট িদেয় ভািসেয় রাখা হয় (ইেটর 
করা ও কােঠর করা ারা)।

২ ট গভীের ি ল কের ১৬ িম:িল: রড িকেয় পাথর িদেয় ঢালাই িদেয় ১৪"×১৪"×১৮" ( দঘ × ×উ তা) ৪ কানায় ৪  
কলাম তির করা হয়।
৪  লাড সল বহার কের াটফম েক লাড সেলর উপের বসােনা হয়।
Life time weighing software বহার কের লাড সল স হ জাংশন বে  Syncronise করা হয়।
ইি েকটর ও কি উটােরর মা েম িডিজটাল weighing Value visible করা হয় এবং িপ ার ারা LUA ি  
করা হয়।
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ম র আলম

িসে ম এন ািল , কি উটার  নটওয়াক ইউিনট
খা  অিধদ র
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পিরচালক, শাসন িবভাগ
খা  অিধদ র
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