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বাণী 

 
 

 

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি' বৃহৎ ও প্রাচীন প্রধিষ্ঠান। এ প্রধিষ্ঠান জনগণণর অন্যতম ম ৌধিক 

অধিকার খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিিকরণ, কৃষণকর উৎপাধদি িান-চাণির ন্যায্য মূল্য প্রাধপ্তণি সহণ াধগিা প্রদান এবং 

হিদধরদ্রণদর  াণে পুধিসমৃদ্ধ চাি ধবিরণণর কাণজ ধনণ াধজি। এ অধিদপ্তর ধন ধ িভাণব প্রধিটি অর্ থবছণরর কা থক্র  

সংধিি অংশীজণনর অবধহিকরণণর ধনধ ত্ত বাধষ থক প্রধিণবদন প্রকাশ কণর র্াণক। এরই িারাবাধহকিা  ২০১৮-১৯ 

অর্ থ বছণর প্রধি বছণরর ন্যা  খাদ্য অধিদপ্তণরর সম্পাধদি কা থক্র  সম্পণকথ সংধিি সকিণক অবধহি করার উণেণে 

বাধষ থক প্রধিণবদন প্রকাণশর উণদ্যাগ গ্রহণ করা হণ ণছ। এ প্রধিণবদণন খাদ্য অধিদপ্তণরর ধবধভন্ন কা থক্র , ধবণশষ কণর 

খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পধরবহন, সরবরাহ এবং অবকাঠাণ াগি উন্ন ন ও পধরকল্পনা বাস্তবা ন সংক্রান্ত িথ্য 

উপস্থাপন করা হণ ণছ। প্রধিণবদণন ২০১৮-১৯ অর্ থবছরসহ দীর্ থ ম  াদী িথ্য মিখধচত্র ও ছক আকাণর সধন্নণবধশি 

হও া  িা সহণজ মবািগম্য হণ ণছ;  া ভধবষ্যৎ নীধি ধনি থারণণ সহা ক ভূধ কা পািন করণব। 

 

যুণগাপণ াগী মকৌশি ও স ধিি খাদ্য ব্যবস্থাপনার  াধ্যণ  মদণশর সকি নাগধরণকর খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিি করার 

িণক্ষে খাদ্য  জুি সক্ষ িা বৃধদ্ধর জন্য খাদ্য অধিদপ্তর কর্তথক সারাণদণশ পুরািন খাদ্য গুদা  সংস্কার, নতুন গুদা  

ধন থাণ ও আধুধনক সাইণিা ধন থাণণর প্রকল্প বাস্তবা ন করা হণে। আগা ী ২০২১ সাণির  ণধ্য সরকাণরর খাদ্য 

 জুণির সক্ষ িা ৩০ িাখ ম .টণন উন্নীিকরণণর পধরকল্পনা রণ ণছ। মদণশ ব্যাপকভাণব খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃধদ্ধ 

পাও া  স্বেিা ও জবাবধদধহিা বজা  মরণখ খাদ্যশস্য সংগ্রণহর িণক্ষে ম াবাইি এোপণসর  াধ্যণ  সংগ্রহ কা থক্র  

সম্পাদণনর ধনধ ত্ত সফটও োর প্রস্তুধির কাজ হাণি মন া হণ ণছ। 

 

১৯৪৩ সাণির দুধভ থণক্ষর মপ্রক্ষাপণট সৃি খাদ্য ধবভাগ জন্মিগ্ন মর্ণক দধরদ্র জনগণণক স্বল্পমূণল্য খাদ্য সরবরাহ কণর 

 াণে। মস িণক্ষে অন্যান্য ক থসূচীর পাশাপাধশ বিথ াণন খাদ্য অধিদপ্তর  াননী  প্রিান ন্ত্রী মশখ হাধসনার ভািবাসা  

ধসক্ত ‘খাদ্য বান্ধব ক থসূচী’ বাস্তবা ন করণছ। মদণশর হিদধরদ্র  ানুণষর জন্য ‘মশখ হাধসনার বাংিাণদশ, ক্ষুিা হণব 

ধনরুয়েশ’ মিাগানযুক্ত ১০ টাকা মকধজ দণর গ্রা ীণ দধরদ্র  ানুষণক চাি মদ ার এ ক থসূচী জনগণণর  াণে ব্যাপক 

জনধপ্র িা অজথন কণরণছ। জাধির ধপিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুধজবুর রহ ান এর প্রধি শ্রদ্ধা ধনণবদণনর অংশ ধহণসণব আগা ী 

২০২০ সণন 'মুধজব বষ থ' মক সা ণন মরণখ ১০০টি উপণজিা  পুধি চাি ধবিরণণর কা থক্র  হাণি মন া হণ ণছ। 

 

আশাকরর এ প্ররতয়েদনটি ২০১৮-১৯ অর্ থ েছয়র খাদ্য অরধদপ্তয়রর গৃহীত কার্ থক্রম সম্পয়কথ সরকারী, বেসরকারী 

প্ররতষ্ঠান তর্া সকল অংশীজনয়ক সঠিক তথ্য ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদায়ন সক্ষম হয়ে। এ োরষ থক প্ররতয়েদন প্রকায়শর সায়র্ 

সংরিষ্ট খাদ্য অরধদপ্তয়রর সকল সদস্যয়ক আরম আন্তররক ধন্যোদ জানারি।  

   

 

 
(ড. ম াছাম্মৎ নাজ ানারা খানু ) 

মহাপররচালক (অরতররক্ত সরচে) 

খাদ্য অরধদপ্তর, ঢাকা।  

 



 

   

  
আ াণদর কর্া  

 
 
 

 
সাংধবিাধনকভাণব স্বীকৃত মানুয়ষর অন্যতম প্রধান বমৌরলক চারহদা হয়লা খাদ্য। মদণশর  ানুণষর খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিি 

করণি প থাপ্ত খাদ্য  জুি গণে মিািা এবং বাজাণর খাদ্য শস্যের সরবরাহ স্বাভাধবক মরণখ মূল্য সঠিক প থাণ  রাখার 

িণক্ষে খাদ্য অধিদপ্তর ধনরিসভাণব কাজ করণছ। 
 

বিথ ান সরকার মটকসই উন্ন ন অধভি (Sustainable Development Goals-SDGs) বাস্তবা ন কণর 

চিণছ। খাদ্য অধিদপ্তর SDG এর িক্ষে ০১ ও ০২ ির্া দাধরদ্রে ধবণ াচন ও ক্ষুিা মুধক্তর িক্ষে বাস্তবা ণন ধবধভন্ন 

সা াধজক ধনরাপত্তা মবিধনর  াধ্যণ  সুধবিাবধিি, দধরদ্র ও অধি দধরদ্রণদর খাদ্য সহা িা প্রদান কণর আসণছ। ক্ষুিা 

দূরীকরণ ও পুধিহীনিা হ্রাণসর িণক্ষে মখািা বাজাণর চাি ও আটা ধবধক্র এবং দধরদ্রণদর  াণে পুধিচাি ধবিরণ করা 

হণে। ক্র ািণ  পুধিচাণির পধরধি বৃধদ্ধ কণর ধভধজধডর পাশাপাধশ খাদ্যবান্ধব ক থসূচীণি পুধি চাি ধবিরণণর ব্যবস্থা 

মন া হণ ণছ। 
 

বাংিাণদশণক ক্ষুিা ও দাধরদ্রে মুক্ত করার িণক্ষে ভধবষ্যৎ কর্ ম পররকল্পনা প্রণ ণনর জন্য খাদ্য অধিদপ্তর প্রধিবছর 

ধবধভন্ন কা থক্র  ধনণ  বাধষ থক প্রধিণবদন প্রকাশ কণর আসণছ। ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণরর প্রধিণবদণন খাদ্য অধিদপ্তণরর 

প্রশাসন, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পধরবহন, সরবরাহ ও ধবিরণ এবং খাদ্য ধবভাগী  স্থাপনাসমূণহর  অবকাঠাণ াগি 

উন্ন ন সংক্রান্ত ধবধভন্ন প্রকার িথ্য স্থান মপণ ণছ। মুদ্রণজধনি ভুি-ত্রুটি ক্ষ া সুন্দর দৃধিণি মদখার অনুণরাি রইি। এ 

প্রধিণবদন প্রকাণশ অক্লান্ত পধরশ্র  করা  খাদ্য অধিদপ্তণরর বাধষ থক প্রধিণবদন প্রণ ন কধ টির সদস্যগণণক আন্তধরক 

িন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা জানাধে। 

 
 

(পধর ি চন্দ্র সরকার) 

পধরচািক 

প্রশাসন ধবভাগ 

খাদ্য  অধিদপ্তর, ঢাকা। 

 

   



 

 

বাধষ থক প্রধিণবদন ২০১৮-১৯ 
 

 

 

 

 

 

 

প্রকাশক 
খাদ্য অধিদপ্তর 

১৬ আব্দুি গধণ মরাড, ঢাকা-১০০০। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকাশকাি 
মসণেম্বর,২০১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বত্ব 
খাদ্য অধিদপ্তর কর্তথক সব থস্বত্ব সংরধক্ষি 

 

 



 

 

 

 

 

ক্রধ ক ধবষ  পৃষ্ঠা 

 সূধচপত্র ৪-৫ 

 সারণী িাধিকা ৬ 

 মিখধচত্র  িাধিকা ৬ 

 আণিাকধচত্র িাধিকা ৭ 

১.০ ভূধ কা ৮ 

 ১.১ সারসংণক্ষপ (২০১৮-১৯) ৯ 

২.০ সাংগঠধনক কাঠাণ া ও কা থাবিী  

 ২.১ সাংগঠধনক কাঠাণ া ১০ 

 ২.২ িক্ষে ও উণেে এবং কা থক্র  ১১ 

৩.০  ানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্ন ন  

 ৩.১ প্রশাসন রেভাগঃ ১৩ 

  ৩.১.১ সংস্থাপন শাখাঃ ১৩ 

   ৩.১.১.১ শুদ্ধাচার ধবষ কঃ ১৫ 

   ৩.১.১.২ উন্ন নমূিক কা থক্র ঃ ১৫ 

  ৩.১.২ িদন্ত ও  া িা শাখাঃ ১৫ 

  ৩.১.৩ বেতন, পয়দান্নরত ও প্ররশক্ষণ (রপরপটি): ১৬ 

 ৩.২ প্ররশক্ষণঃ ১৭ 

৪.০ খাদ্য পধরধস্থধি (২০১৮-১৯)  

 ৪.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পধরধস্থধি ১৮ 

 ৪.২ খাদ্যশণস্যর মূল্য পধরধস্থধি ১৯ 

  ৪.২.১ অভেন্তরীণ মূল্য পধরধস্থধি ১৯ 

  ৪.২.২ আন্তজথাধিক মূল্য পধরধস্থধি ২০ 

৫.০ সরকাধর খাদ্য ব্যবস্থাপনা  

 ৫.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ২১ 

  ৫.১.১ অভেন্তরীণ সংগ্রহ ২১ 

  ৫.১.২ ববণদধশক সংগ্রহ   ২১ 

  ৫.১.৩ বেসরকারর আমদারন ২২ 

  ৫.১.৪ স ণোিা স্মারক স্বাক্ষর ২২ 

 ৫.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও ধবিরণ  

  ৫.২.১ সরকাধর খাদ্যশস্য ধবিরণ ব্যবস্থা (PFDS) ২২ 

  ৫.২.২ আধর্ থক খাি ২২ 

  ৫.২.৩ অ-আধর্ থক খাি ২৩ 

  ৫.২.৪  াসধভধত্তক চাি ও আটার বাজার দর ২৪ 

সূধচপত্র 



 

 

 ৫.৩ খাদ্য চিাচি, সংরক্ষণ ও মুজি ব্যবস্থাপনা  

  ৫.৩.১ খাদ্যশস্য পধরবহন ২৫ 

  ৫.৩.২ খাদ্যশস্য  জুি ২৭ 

  ৫.৩.৩ গুদা  ভাো প্রদান ২৮ 

  ৫.৩.৪  ন্ত্রাংশ ক্র  ২৮ 

  ৫.৩.৫ বরল সাইর ং বমরামতঃ ২৮ 

 ৫.৪ পধরদশ থন ও কাধরগরী সহা িা কা থক্র  ২৯ 

  ৫.৪.১ পধরদশ থন, পরীক্ষণ ও  ান ধন ন্ত্রণ  ২৯ 

  ৫.৪.২ নতুন রলফট ক্রে ২৯ 

  ৫.৪.৩ ময়েশ্চার রমটার ক্রে ২৯ 

  ৫.৪.৪ কীটনাশক ক্রে ২৯ 

  ৫.৪.৫ গ্যাস প্রুফ শীট ক্রে ২৯ 

  ৫.৪.৬ আনয়লা ার ক্রে ২৯ 

  ৫.৪.৭ কায়ের  ায়নজ ক্রে ২৯ 

  ৫.৪.৮ র রজটাল ওয়েব্রীজ এেং র রজটাল প্লাটফরম বেল ক্রে ২৯ 

  ৫.৪.৯ বেল রক্ষণায়েক্ষণ ও বমরামত  ৩০ 

  ৫.৪.১০ নতুন রনম থাণ ও বমরামত কাজ ৩০ 

৬.০ উন্ন ন  

 ৬.১ সারাণদণশ ১.০৫ িাখ ম ধিক টন িারণক্ষ িার নতুন খাদ্য গুদা  ধন থাণ ৩১ 

 ৬.২ আধুধনক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প ৩১ 

 ৬.৩ সারায়দয়শ পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষরিক সুরেধারদর বমরামত এেং নতুন অেকাোয়মা 

রনম থাণ প্রকল্প  

৩১ 

৭.০ বাণজট ব্যবস্থাপনা ও ধনরীক্ষা কা থক্র   

 ৭.১ বাণজট ব্যবস্থাপনা ৩২ 

  ৭.১.১ খাদ্য অধিদপ্তণরর ২০১৮-১৯ অর্ থবছণরর বাণজট সার-সংণক্ষপ ৩২ 

  ৭.১.২ খাদ্য বাণজণটর আওিা  খাদ্য সংগ্রহ ও ধবিরণ/ধবপণন িক্ষে াত্রা ও অজথন ৩২ 

 ৭.২ ধনরীক্ষা  ৩৩ 

  ৭.২.১ অভেন্তরীণ ধনরীক্ষা  ৩৩ 

  ৭.২.২ অভেনরীণ ধনরীক্ষা ধবভাণগর জনবি ও ধনরীক্ষা দি গঠন ৩৩ 

  ৭.২.৩ অধডট ম্যাণনজণ ন্ট সফটও ার বিধর ৩৪ 

 ৭.৩ বাধণধজেক ধনরীক্ষা ধবভাগ ৩৪ 

  ৭.৩.১ অধডট আপধত্ত ধনস্পধত্ত ও অধডট কা থক্র  সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার িক্ষে  গৃহীি কা থক্র   ৩৫ 

  ৭.৩.২ ধিপক্ষী  ও ধত্রপক্ষী  কধ টির  াধ্যণ  ধনস্পধত্ত ৩৫ 

৮.০ আইধসটি কা থক্র   

 ৮.১ কধম্পউটার মনটও াকথ ইউধনট ৩৬ 

 ৮.২ ইয়নায়ভশন কার্ থক্রম ৩৭ 

৯.০ খাদ্য ধনরাপত্তা  নারীর ক্ষ িা ন এবং ববধিক উষ্ণিার প্রভাব  

 ৯.১ খাদ্য ধনরাপত্তা ও নারীর ক্ষ িা ন ৩৮ 

 ৯.২ ববধিক উষ্ণিা ও খাদ্য ধনরাপত্তা ৩৮ 

১০. শব্দ সংণক্ষপ (Abbreviations) ৩৯-৪০ 

 

সূধচপত্র 



সারণীর িাধিকা 
 

সারণী ধবষ  পৃষ্ঠা 

০১ খাদ্য অধিদপ্তণরর ক থকিথা-ক থচারীণদর  ঞ্জুধরকৃি পদসংখ্যা ১২ 

০২ আন্তজথাধিক বাজার মূল্য পধরধস্থধি ২০ 

০৩ সরকাধর ও মবসরকাধর প থাণ  খাদ্যশস্য (চাি ও গ ) আ দাধনর তুিনামূিক ধচত্র ২২ 

০৪ ধপএফধডএস খাণি ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর খাদ্যশণস্যর বাণজট ও ধবধি-ধবিরণ ২৩ 

০৫ ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর  াস ধভধত্তক গে বাজার দর ২৪ 

০৬ ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর পধরবহণ ঠিকাদাণরর ধববরণ ২৫ 

০৭ ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর মকন্দ্রী ভাণব খাদ্যশস্য পধরবহণনর পধর ান ২৬ 

০৮ ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর  াসও ারী খাদ্যশণস্যর  জুদ ২৭ 

০৯ ব্য  বাণজট (২০১৮-১৯) ৩২ 

১০ প্রাধপ্ত বাণজট (২০১৮-১৯) ৩২ 

১১ খাদ্য বাণজণটর িক্ষে াত্রা ও প্রকৃি অজথন (২০১৮-১৯) ৩২ 

১২ ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর অভেন্তরীণ ধনরীক্ষা ধবভাগ কর্তথক সম্পাধদি ধনরীক্ষা কা থক্র  ৩৩ 

১৩ ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর অভেন্তরীণ ধনরীক্ষা ধবভাণগর কা থাবিী ও বাধষ থক প্রধিণবদন ৩৪ 

১৪ ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর বাধণ থধজেক ধনরীক্ষা কা থক্র  ৩৫ 

১৫ কধম্পউটার ও অন্যান্য  ন্ত্রাংশ ক্র  ও স্থাপন ৩৬ 

১৬ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তথক বাস্তবাধ ি এবং চি ান উণদ্যাগসমূণহর িাধিকা ৩৭ 

   

মিখধচণত্রর িাধিকা  
মিখধচত্র ধবষ  পৃষ্ঠা 

০১ খাদ্য অধিদপ্তণরর জনবি সংক্রান্ত িথ্য ১৩ 

০২ খাদ্য অধিদপ্তণরর ধনণ াগ ও পণদান্নধি সংক্রান্ত িথ্য: ১৪ 

০৩ ধবভাগী   া িা ছাো অন্যান্য চি ান  া িার িথ্য ১৬ 

০৪ ২০১৮-২০১৯ অর্ থেছয়র খাদ্য অরধদপ্তয়রর রপআরএল ও বপনশন মঞ্জুরীর তথ্যারদ ১৬ 

০৫ ২০১৮-১৯ অর্ থবছর খাদ্যশণস্যর আনুপাধিক উৎপাদন পধরধস্থধি ১৮ 

০৬ ম াটা চাণির খুচরা ও পাইকারী প থাণ  জািী  গে বাজার দর ১৯ 

০৭ মখািা আটার খুচরা ও পাইকারী প থাণ  জািী  গে বাজার দর ২০ 

০৮ গয়মর আন্তজথারতক োজার মূল্য পরররস্থরত ২০ 

০৯ ধপএফধডএস খাণি ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর খাদ্যশণস্যর বাণজট ও ধবধি-ধবিরণ ২৪ 

১০ ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর  াস ধভধত্তক গে বাজার দর ২৪ 

১১ সরকাধর গুদা  ও সাইণিাসমূণহর িারণক্ষ িা ২৫ 

১২ ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছণর মকন্দ্রী ভাণব খাদ্যশস্য পধরবহণণর পধর াণ ২৬ 

১৩ খাদ্যশয়স্যর পররেহণ ব্যে ২৭ 

১৪ ধবধভন্ন সংস্থার ধনকট ভাো প্রদানকৃি গুদা সমূণহর িথ্য ২৮ 

১৫ বাধণধজেক ধনরীক্ষা সংক্রান্ত িথ্য ৩৫ 

 



আণিাকধচণত্রর িাধিকা 

 
আণিাকধচত্র ধবষ  পৃষ্ঠা 

০১ ওএ এস ধডিাণরর  াধ্যণ  মখািাবাজাণর চাি ও আটা ধবক্র  ২৩ 

০২ খাদ্য অরধদপ্তয়রর ওয়েেসাইট ৩৭ 

০৩ ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর ইণনাণভশন মশাণকধসং কা থক্র  ৩৮ 

০৪ ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর িান সংগ্রহ কা থক্র । ৪২ 

০৫ ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর ১.০৫ লক্ষ বমঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম রনম থাণ প্রকল্প। ৪২ 

০৬ ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর আ ন চাি সংগ্রহ কা থক্র । ৪২ 

০৭ ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর ওএ এস কা থক্র । ৪৩ 

০৮ ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর হিদ্রধরণদ্রর জন্য খাদ্যবান্ধব ক থসূধচ  কা থক্র । ৪৩ 

০৯ ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর উন্ন ন ম িা  কা থক্র  ৪৩ 

 



সারসংণক্ষপ 

(২০১৮-১৯) 
 

খাদ্য অধিদপ্তণরর ২০১৮-১৯ অর্ থবছণরর বাধষ থক প্রধিণবদন একটি বছণরর কা থক্রণ র সা ধগ্রক ধচত্র। খাদ্য অধিদপ্তণরর 

কাজ মূিি মদণশর খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিিকণল্প অভেন্তরীণ ও ববণদধশক উৎস হণি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কণর সরকারী 

সংরক্ষণাগাণর িা  জুি করা এবং প্রণ াজন অনু া ী ধবধভন্ন খাণি খাদ্যশস্য ধবিরণ করা, খাদ্যশণস্যর বাজার 

ধস্থধিশীি রাখা, দধরদ্র জনণগাষ্ঠীর চাধহদানু া ী স্বল্পমূণল্য খাদ্য প্রাধপ্ত ধনধিি করা, আপদকাণি খাদ্য সহা িা প্রদান 

এবং উিৃত্ত অিি হণি র্াটধি অিণি  খাদ্যশস্য মপ্ররণ, কৃষণকর ধনকট হণি মূল্য সহা িার  াধ্যণ  িান ও গ  ক্র  

এবং চািকি  াধিণকর ধনকট হণি চাি সরকারী খাদ্য গুদাণ  অভেন্তরীণভাণব সংগ্রহ করা। এছাো, প্রাকৃধিক দুণ থাগ 

ও অন্যান্য কারণণ মদণশ খাদ্যশণস্যর র্াটধি হণি িা আ দাধনর  াধ্যণ  পূরণ করা। 

 

মদণশ সরকারীভাণব ২১.০৫ িাখ ম .টন িারণ ক্ষ িার খাদ্য গুদা  ও সাইণিা রণ ণছ। খাদ্য ধনরাপত্তা রক্ষা  প্রা  

১০,০০০ িাখ টন খাদ্যশস্য  জুি রাখার িণক্ষে মবাণরা, আ ন, গ  ম ৌসুণ  খাদ্যশস্য সংগ্রহ কণর িা  জুি করা হ । 

এছাো চাধহদার তুিনা  মদণশ গ  উৎপাদন ক  হও া  সরকারীভাণব গ  আ দাধন করা হ । 
 

২০১৮-১৯ অর্ থবছণর মদণশ ৩৬২.৭৯ িাখ ম .টন চাি এবং ১০.৯৯ িাখ ম . টন গ  উৎপাধদি হ । এ অর্ থবছণর খাদ্য 

ধবভাগ কর্তথক ১.০৫ িাখ ম . টন িান, ২৩.০১ িাখ ম . টন চাি ও ০.৩৯ িাখ ম .টন গ  সংগ্রহ করা হ । ববণদধশক 

উৎস হণি সরকারীভাণব ০.১৫ িাখ ম .টন চাি আ দাধন করা হ  এবং ৩.৮১ িাখ ম .টন গ  আ দাধন করা হ । 

মবসরকারীভাণব ১.৩৫ িাখ ম .টন চাি এবং ৫১.৫৫ িাখ ম . টন গ  আ দাধন করা হ । সরকারী ও মবসরকারীভাণব 

সব থণ াট ১.৫০ িাখ ম . টন চাি এবং প্রা  ৫৫.৩৬ লাখ ম . টন গ  আ দাধন করা হ । অর্ থাৎ মদণশ সব থণ াট প্রা  

৫৬.৮৬ িাখ ম .টন খাদ্যশস্য ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর আ দাধন করা হ । 
 

অপরধদণক ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর প্রা  ২৫.১৯ িাখ ম . টন খাদ্যশস্য ধবধভন্ন খাণি ধবিরণ করা হ ,  ার  ণধ্য চাি 

২০.৭৩ িাখ ম . টন এবং গ  ৪.৪৬ িাখ ম . টন । 
 

উিৃত্ত অিি হণি র্াটধি অিণি এবং আ দাধনকৃি খাদ্যশস্য মপাট থ হণি মদণশর ধবধভন্ন স্থাণন সেক, মনৌ ও মরি পণর্ 

পধরবাধহি হ ,  ার  ণধ্য চাি ৫.৬৬ িাখ ম . টন এবং গ  ৬.৬১ িাখ ম . টন। মরি পণর্ ৬.২৬%, মনৌ পণর্ 

৩৭.২৪% এবং সেক পণর্ ৫৬.৫০% খাদ্যশস্য ২০১৮-১৯ অর্ থবছণর খাদ্য ধবভাণগর  াধ্যণ  পধরবাধহি হ । 
 

২০১৮-১৯ অর্ থবছণর সরকারী গুদাণ  সণব থাচ্চ  জুি ধছি ১৫.৭৫ িাখ ম . টন এবং সব থধনম্ন ১১.৩৪ িাখ ম . টন।  এ 

অর্ থবছণর মদণশ চাণির বাজার দর ধস্থধিশীি র্াকণিও গণ র বাজার দর উর্ধ্থমূখী ধছি। রসদ্ধ চায়লর রপ্তারন মুল্য 

(এফ.ও.রে) গত জুলাই/১৮ মায়সর তুলনাে জুন/১৯ মায়স র্াইল্যান্ড, ভারি ও পারকস্তায়ন র্র্াক্রয়ম প্রাে ১০%, ১৪% 

ও৭% বৃরদ্ধ বপয়েয়ছ এেং রভয়েতনাম (আতপ)িা প্রা  ৭% হ্রাস মপণ ণছ। একই সময়ে যুক্তরায়ের লাল নরম গয়মর 

রপ্তারন (এফ.ও.রে) মূল্য র্র্াক্রয়ম প্রাে ১০% বৃধদ্ধ মপণ ণছ, ইউয়ক্রনীে গণ র মূল্য অপধরবধিথি ও রারশোন রমরলং 

গণ র মূল্য ১% হ্রাস বপয়েয়ছ। 

 

খাদ্য ধনরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নধিকণল্প মদণশর ধবধভন্ন মজিা  ১,০০০ ম ঃ টন িারণ ক্ষ িাসম্পন্ন ৪৮টি এবং ৫০০ ম ঃ 

টন িারণ ক্ষ িাসম্পন্ন ১১৪টি গুদা সহ ম াট ১৬২টি গুদা  ধন থাণ করা হণে। ইণিা ণধ্য ৫০০ ম .টন িারণক্ষ িার 

৭৩টি ও ১০০০ ম . টন িারণক্ষ িার ২০টি গুদাণ র ধন থাণ কাজ সম্পন্ন হণ ণছ। এছাো আধুধনক খাদ্য সংরক্ষণাগার 

প্রকণল্পর আওিা  আশুগঞ্জ,  ধুপুর ও    নধসংহ সাইণট ৩টি আধুধনক স্টীি সাইণিা ধন থাণ কাজ শুরু হণ ণছ। 
 

সরকাণরর ধডধজটাি বাংিাণদশ প্রধিষ্ঠা কা থক্রণ র অংশ ধহণসণব খাদ্য অধিদপ্তণর ই-ফাইধিং ধসণস্ট  চালু করা 

হণ ণছ। ধবিব্যাংণকর অর্ থা ণন আধুধনক খাদ্য সংরক্ষণাগার ধন থাণ প্রকণল্পর আওিা  খাদ্য ব্যবস্থাপনা 

কা থক্র সমূহণক িথ্য প্রযুধক্ত ধনভ থর অনিাইন খাদ্য  জুি ও  ধনটধরং ব্যবস্থাপনা প্রবিথন করার উণদ্যাগ মন া হণ ণছ। 

এটি বাস্তবাধ ি হণি খাদ্য ব্যবস্থাপনা  আধুধনক িথ্য প্রযুধক্তর মছোঁ া িাগণব, পধরবিথন আসণব। এরই ধারাোরহকতাে 

বাংিাণদশ কধম্পউটার কাউধিি এর LICT প্রকণল্পর সহণ াধগিা  ধ িারণদর ধনকট হণি চাি এবং প্রকৃি কৃষণকর 

ধনকট হণি িান ও গ  সংগ্রণহর অনিাইন ধভধত্তক সফটও োর প্রণ ন কা থক্র  চি ান আণছ। এটি বাস্তবাধ ি হণি 

 ধ্যস্বত্বণভাগীর মদৌরাত্ব হ্রাস পাণব। ফণি প্রকৃি কৃষক উপকৃি হণব এবং সংগ্রহ কা থক্রণ  আণরা স্বেিা আসণব। 



১.০ ভূধ কা 
 

খাদ্য  ানুণষর ম ৌধিক চাধহদার  ণধ্য প্রিান। রাষ্ট্রী ভাণব খাদ্য ব্যবস্থাপনা কা থক্র  গি শিাধব্দর চরিয়শর দশণক শুরু 

হ । ধিিী  ধবিযুণদ্ধাত্তর পধরধস্থধিণি ১৯৪৩ সাণি অধবভক্ত বাংিা  ভ াবহ দুধভ থণক্ষর মপ্রক্ষাপণট খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ 

ও খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিি করণি ‘‘মবঙ্গি ধসধভি সাপ্লাই ধবভাগ’’ প্রধিধষ্ঠি হ । প্রর্ণ  কধিকািা  এবং পণর প্রিান 

প্রিান শহণর ধবধিবদ্ধ মরশধনং ব্যবস্থা প্রবিথন করা হ । পরবিীণি সংণশাধিি মরশধনং ব্যবস্থা  ফস্বি প থন্ত সম্প্রসারণ 

করা হ । ভারিবষ থ ধবভধক্তর পর হণি ১৯৫৫ সাি প থন্ত পূব থ পাধকস্তান ধসধভি সাপ্লাই ধবভাগ নাণ  খাদ্য ধবভাগ িার 

ক থকান্ড পধরচািনা কণর। 

  
এরপর অণনক ধববিথণনর  ধ্য ধদণ  সদ্য স্বািীন বাংিাণদণশ খাদ্য  ন্ত্রণাি  খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরু দাধ ত্ব পািন 

করণি র্াণক। ১৯৭২ সাণি এটির না করণ করা হ  খাদ্য ও মবসা ধরক সরবরাহ  ন্ত্রণাি । ধনজস্ব খাদ্য উৎপাদন 

িারা মদণশর চাধহদা না ম টা  ধবণদশ মর্ণক খাদ্য আ দাধনর প্রণ াজনী িা মদখা মদ । আন্তজথাধিক বাজার মর্ণক 

খাদ্য আ দাধনর পাশাপাধশ অভেন্তরীণ উৎস মর্ণক খাদ্যশস্য সংগ্রহ কণর খাদ্যশস্য  জুি ও সরবরাণহর  াধ্যণ  মূল্য 

ধন ন্ত্রণণর ভারসাম্য ও কা থকরী ব্যবস্থা প্রধিষ্ঠা করা হ । এছাোও কাণজর ধবধন ণ  খাদ্য (কাধবখা), ধভধজধড, 

ধভধজএফ, মরশধনং ইিোধদ কা থক্র  গ্রহণণর ফণি খাদ্য মূল্য  ানুণষর ক্র  ক্ষ িার  ণধ্য চণি আণস। 

  
 ধন্ত্রপধরষদ ধবভাণগর ২০০৪ সাণির ৪২ নং প্রজ্ঞাপন এর  াধ্যণ  দুণ থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণাি  এবং খাদ্য 

 ন্ত্রণাি ণক একীভূি কণর ’খাদ্য ও দুণ থাগ ব্যবস্থাপনা’  ন্ত্রণাি  প্রধিষ্ঠা করা হ । পরবিীণি  ধন্ত্রপধরষদ ধবভাণগর 

২০০৯ সাণির ১৬৮ নং প্রজ্ঞাপন এর  াধ্যণ  খাদ্য ও দুণ থাগ ব্যবস্থাপনা  ন্ত্রণাি ণক ‘খাদ্য ধবভাগ’ এবং ‘দুণ থাগ 

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ধবভাগ’ নাণ  দুটি ধবভাণগ রূপান্তর করা হ । সব থণশষ  ধন্ত্রপধরষদ ধবভাণগর ২০১২ সাণির ৯৬ নং 

প্রজ্ঞাপন এর  াধ্যণ  দু’টি ধবভাগণক দু’টি পৃর্ক  ন্ত্রণািণ  উন্নীি করা হ । এখন খাদ্য  ন্ত্রণাি  একটি স্বিন্ত্র ও 

জনগুরুত্বপূণ থ  ন্ত্রণাি । 

  
বাংিাণদশ পৃধর্বীর অন্যি  র্নবসধিপূণ থ একটি মদশ। ১৯৭১ সাণির তুিনা  বিথ ান জনসংখ্যা ধিগুণণর মবধশ হও া 

এবং আবাদণ াগ্য জধ  ক্র াগিভাণব হ্রাস পাও া সণেও সরকার কর্তথক কৃধষ মক্ষণত্র ভর্তথধক প্রদান, সার, বীজ, 

কীটনাশক ও প্রযুধক্ত সুিভ ও সহজিভে করা  ইণিা ণধ্য খাদ্য উৎপাদন কণ কগুণ বৃধদ্ধ মপণ ণছ। ফণি মদশ খাণদ্য, 

ধবণশষি চাি উৎপাদণন স্ব ংসম্পূণ থিা অজথন  কণরণছ। িণব এখনও জনসংখ্যার একটি ধবরাট অংশ দাধরদ্র ও আ  

ববষণম্যর  ণধ্য ধদনাধিপাি করণছ। ফণি, জািী  প থাণ  খাদ্য প্রাপ্যিা বােণিও অিি ও সা াধজক স্তর ধবন্যাস 

মভণদ দধরদ্র জনণগাষ্ঠীর পাধরবাধরক প থাণ  খাদ্য ধনরাপত্তাহীনিা এখনও একটি চোণিঞ্জ। দুণ থাগকািীন স ণ  

পাধরবাধরক প থাণ  খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিণির িণক্ষে  গি ৬ ম ,২০১৮ িাধরণখ  াননী  প্রিান ন্ত্রী মশখ হাধসনা কর্তথক 

মদণশর দুণ থাগপ্রবণ এিাকা  পোঁচ িাখ পাধরবাধরক সাইণিা ধবিরণ ক থসূধচর শুভ উণিািন হে। ইণিা ণধ্য 

উপকারণভাগীণদর  ণধ্য ম াট ৩,৯০,০০০ টি পাধরবাধরক সাইণিা ধবিরণ করা হণ ণছ।  

 
মদণশর ক্র বধি থি জনসংখ্যার সাণর্ সংগধিপূণ থভাণব খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিি করণি সরকার খাদ্যশস্য সংরক্ষণণর 

িারণক্ষ িা বৃধদ্ধর উণদ্যাগ ধনণ ণছ। এ িণক্ষে ৩ প্রকণল্পর বাস্তবা ন কাজ এধগণ  চণিণছ এবং িারণক্ষ িা ক্র শঃ 

বৃধদ্ধ পাণে।  

 



২.০ সাংগঠধনক কাঠাণ া ও কা থাবিী 

 
২.১ সাংগঠধনক কাঠাণ াঃ  
 
ধিিী  ধবিযুণদ্ধর  াো াধে স   ১৯৪৩ সাণি অধবভক্ত বাংিা  ভ াবহ দূধভ থক্ষ (Great Bengal Famine) 
ম াকাণবিা  মবঙ্গি ধসধভি সাপ্লাই ধবভাগ প্রধিষ্ঠা িাভ কণর। ১৯৪৭ সাণি ধিটিশ ভারি ধবভক্ত হণি খাদ্য ও 

মবসা ধরক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) ধবভাগ নাণ  িৎকািীন পূব থ পাধকস্তাণন এ ধবভাণগর 
কা থক্র  শুরু হ । ১৯৫৬ সাণি খাদ্য ধবভাণগর স্থা ী কাঠাণ া প্রদান করা হণিও, সরবরাহ, বন্টন ও মরশধনং, সংগ্রহ, 

চিাচি ও সংরক্ষণ, পধরদশ থন ও ধন ন্ত্রণ ইিোধদ পধরদপ্তর পৃর্কভাণব কা থক্র  অব্যাহি রাণখ। ১৯৮৪ সাণি 

প্রশাসধনক সংস্কাণরর  াধ্যণ  সকি পধরদপ্তর একীভূি হণ  বিথ ান স ণ র পুনগ থঠিি খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate 

General of Food) প্রধিষ্ঠা িাভ কণর এবং ধনম্নরূপ সাংগঠধনক কাঠাণ াণি পুনঃধবন্যস্ত হ । নব্বই দশণকর 

মশষভাণগ প্রধশক্ষণ ধবভাগ নাণ  নতুন একটি ধবভাগ খাদ্য অধিদপ্তণর সংণ াধজি হ । িাছাো ধবধভন্ন স   নতুনভাণব 

প্রশাসধনক ধবভাগ ও উপণজিা সৃধি হও া  খাদ্য অধিদপ্তণরর  াঠ প থাণ র সাংগঠধনক কাঠাণ া সম্প্রসাধরি হ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 হাপধরচািক খাদ্য অধিদপ্তণরর প্রিান ধনব থাহী ধহণসণব সাধব থক দাধ ত্ব পািন কণরন।  হাপধরচািণকর অিীণন ১জন 

অধিধরক্ত  হাপধরচািক অপাণরশনাি ক থকাণন্ড সহা িা কণরন।  হাপধরচািণকর ধবধভন্নমুখী ক থকাণন্ড অধিদপ্তণরর 

৭টি ধবভাণগ ৭ জন পধরচািক সহা িা কণর র্াণকন। খাদ্য অধিদপ্তণরর ধবধভন্ন প থাণ র ক থকিথা-ক থচারীগণ 

 হাপধরচািণকর অিীণন অধপ থি ধনজ ধনজ দাধ ত্ব সম্পাদন কণরন।  াঠ প থাণ  খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাধব থক কা থক্র  

সম্পাদণনর জন্য মদণশর প্রশাসধনক ধবভাণগর সাণর্ সঙ্গধি মরণখ সারাণদশণক ৭টি অিণি ধবভক্ত করা হণ ণছ। অিি 

ির্া ধবভাণগর দাধ ণত্ব ধনণ াধজি র্াণকন আিধিক খাদ্য ধন ন্ত্রকগণ এবং মজিাসমূণহর দাধ ণত্ব ধনণ াধজি র্াণকন 

মজিা খাদ্য ধন ন্ত্রকগণ। প্রধি উপণজিা  ১ জন কণর উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রক ধনণ াধজি আণছন। সারা মদণশর 

প্রিান ধন ন্ত্রক 
(ঢাকা মরশধনং) 

ধসণস্ট  এনাধিস্ট 
(কধম্পউটার মনটও াকথ 

ইউধনট) 

অধিধরক্ত 

পধরচািক 
(অভেঃ ধনরীক্ষা) 

অধিধরক্ত  
পধরচািক 

(এ আইএসএন্ডএ ) 

সাইণিা 
(৬) 

ধসএসধড 
(১২) 

এিএসধড 
(৬৩২) 

আিধিক 

খাদ্য ধন ন্ত্রক 

(৭) 

মজিা খাদ্য 

ধন ন্ত্রক (৬৪) 

উপণজিা খাদ্য 

ধন ন্ত্রক (৪৮৭) 

ধসএ এস 

(২) 

পধরচািক 
(প্রশাসন) 

পধরচািক 
(ধহসাব ও অর্ থ) 

পধরচািক 
(পউকা) 

পধরচািক 
(প্রধশক্ষণ) 

পধরচািক 
(চসসা) 

পধরচািক 
(সংগ্রহ ) 

পধরচািক 
(সবধব) 

প্রিান 

ধ িার 
(সরকারী 

  দাকি) 

অধিঃ  হাপধরচািক 

 হাপধরচািক 

আইন 

উপণদিা 



মকৌশিগি স্থাণন সাইণিা, ধসএসধড এবং মদণশর প্রা  সকি উপণজিা  ক পণক্ষ ১টি এিএসধড, গুরুত্বপূণ থ উপণজিা  

দুই বা িণিাধিক এিএসধড’র  াধ্যণ  খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসধনক ও অপাণরশনাি কা থাবিী সম্পাদন করা হ । 

 

২.২ িক্ষে ও উণেে এবং কা থক্র  
 
 

িক্ষে ও উণেেঃ 

 
➢ জরুরী গ্রাহকণদর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আ দাধন ও মরশন); 

➢ আপদকািীন  জুি গণে মিািা (ধনরাপত্তা  জুদ); 

➢ খাদ্যশস্য উৎপাদণন স্ব ম্ভরিা অজথণন সহা িা করা (অভেন্তরীণ সংগ্রহ); 

➢ সা াধজক ধনরাপত্তা মবিনীর চাধহদা পূরণ করা (ধভধজধড, ধভধজএফ, কাধবখা ও টিআর); 

➢ মূল্য ধস্থধিশীিিা অজথন করা (ওএ এস ও খাদ্য বান্ধব ক থসূধচ); 

➢ কা থকর ও ধনভ থরণ াগ্য খাদ্য সংগ্রহ,সরবরাহ এবং ধবিরণ ব্যবস্থাপনা; 

➢ কৃষক এবং মভাক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠাণ া অজথন; 

➢ কা থকর ও যুণগাপণ াগী খাদ্য ধবিরণ ব্যবস্থা/পদ্ধধি প্রবিথন; 

➢ খরা ও দুধভ থক্ষ এবং খাদ্য সংকট পধরধস্থধি ম াকাণবিার সফি ব্যবস্থাপনা; 

➢ দধরদ্র ও সা াধজকভাণব বধিি জনগণণক খাদ্য সংগ্রণহ সহা িা প্রদান; 

➢ খাদ্য ধনরাপত্তা নীধিণক দুণ থাগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ ধবিরণ ব্যবস্থাপনার সাণর্ স ধিিকরণ; 

➢ িক্ষেধভধত্তক খাণি জনসািারণণর কাণছ খাদ্যশস্য  র্াস ণ  মপৌৌঁছাণনা; এবং 

➢ মপশাদারী, সক্ষ  এবং দক্ষ ক ীবাধহনী গণে মিািা।  

 
 

কা থক্র ঃ 

 
❖ মদণশর সাধব থক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গণে মিািা ও িা পধরচািনা করা; 

❖ জািী  খাদ্য নীধির কিাণকৌশি বাস্তবা ন করা; 

❖ ধনভ থরশীি জািী  খাদ্য ধনরাপত্তা পদ্ধধি প্রধিধষ্ঠি করা; 

❖ ধনরধবধেন্ন খাদ্যশণস্যর সরবরাহ ব্যবস্থা প্রধিধষ্ঠি করা; 

❖ খাদ্য খাণি ধবধভন্ন প্রকার উন্ন নমূিক প্রকল্প (স্কী ) প্রণ ন ও বাস্তবা ন করা; 

❖ মদণশ খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রণব্যর সরবরাহ পধরধস্থধির উপর নজর রাখা; 

❖ খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং ধবিরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সা গ্রী ম  ন- ধচধন, মভাজে মিি, িবণ ইিোধদর 

সরবরাহ ও মূল্য পধরধস্থধির উপর নজর রাখা; 

❖ মরশধনং এবং অন্যান্য ধবিরণ খাণি খাদ্য সা গ্রীর ধবিরণ ব্যবস্থা ধনধিি করা; 

❖ খাদ্যশণস্যর বাজার দণরর ধস্থধিশীিিা ধনধিি করার পদণক্ষপ গ্রহণ করা; 

❖ গুণগি  াণনর প থাপ্ত পধর াণ খাণদ্যর  জুিও সংরক্ষণ ধনধিি করা; 

❖ খাদ্য বাণজট, ধহসাব ও অর্ থ, খাদ্য পধরকল্পনা, গণবষণা এবং পধরবীক্ষণ ( ধনটধরং) সংক্রান্ত কা থক্র  
সম্পাদন কারা; 

❖ উৎপাদকগণণর উৎপাধদি খাদ্যশণস্যর ন্যেনি  সহা ক মূল্য প্রদাণনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং 

❖ এ অধিদণপ্তরর উপর অধপ থি ম  মকান ধবষণ  িথ্যানুসন্ধান পধরচািনা করা। 

 



 
সারণী ০১: খাদ্য অধিদপ্তণরর ক থকিথা-ক থচারীর  ঞ্জুধরকৃি পদ সংখ্যা    

 
ক্রধ ক নং পদ না  পদ সংখ্যা 

০১।  হাপধরচািক ১ 
০২। অধিঃ  হাপধরচািক ১ 
০৩। আইন উপণদিা ১ 
০৪। পধরচািক ৭ 
০৫। প্রিান ধ িার ১ 
০৬। অধিঃ পধরচািক ৮ 
০৭। প্রিান ধন ন্ত্রক, ঢাকা মরশধনং ১ 
০৮। আিধিক খাদ্য ধন ন্ত্রক ৮ 
০৯। সাইণিা অিীক্ষক ৫ 
১০। মজিা খাদ্য ধন ন্ত্রক/চিাচি ও সংরক্ষণ ধন ন্ত্রক/উপ-

পধরচািক/উপ-পধরচািক(কাধরগরী)/সহঃ আিধিক খাদ্য 

ধন ন্ত্রক/ধসধন র প্রধশক্ষক 

১০২ 

১১। রক্ষণ প্রণকৌশিী ৬ 
১২। সহকারী খাদ্য ধন ন্ত্রক/ইিিাক্টর/ম্যাণনজার ধসএসধড/ধনব থাহী 

ক থকিথা(ধ ি)/প্রশাসধনক ক থকিথা(সাইণিা) 

৭১ 

১৩। সহকারী রক্ষণ প্রণকৌশিী/সহঃ পধরচািক/ম্যাণনজার 

ধপইউধপ/সহঃ প্রিান ধ িার 

২৪ 

১৪। ধসণস্ট  এনাধিস্ট ১ 
১৫। মপ্রাগ্রা ার ১ 
১৬। সহঃ মপ্রাগ্রা ার ৩ 
১৭। উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রক/স  ান ৬৪৬ 
১৮। আরএ ই ৬ 
১৯। ২  মশ্রণী ১,৭৫৭ 
২০। ৩  মশ্রণী ৫,৪১৬ 
২১। ৪র্ থ মশ্রণী ৫,৬১০ 

 ম াট জনবি  ১৩,৬৭৬ 
 

উৎসঃ সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন ধবভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর 

 
 

 



৩.০  ানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্ন ন 

 

৩.১ প্রশাসন রেভাগঃ 
 

৩.১.১ সংস্থাপন শাখাঃ 
 

খাদ্য অধিদপ্তর হণি  াঠ প থাণ  ধবস্তৃি খাদ্য ব্যবস্থাপনার ধবশাি ক থকান্ড পধরচািনার জন্য ১৩,৬৭৬টি পণদর  ঞ্জুরী রণ ণছ। 

 ঞ্জুরীকৃি পণদর  ণধ্য অকা থকর ধবধভন্ন স্থাপনা  পণদর সংখ্যা ২০৮০। কা থকর স্থাপনা   ঞ্জুরীকৃি পণদর সংখ্যা ১১,৫৯৬, 

 ার ধবপরীণি বিথ াণন ক থরি রণ ণছন ৭,৮৬৮ জন। ধনণম্নর ছণক খাদ্য অধিদপ্তণরর  ঞ্জুরীকৃি, ক থরি ও শূন্য পণদর িথ্য 

প্রদত্ত হবলাঃ 

 

পণদর মশ্রণী  ঞ্জুরীকৃি 

পদ 

 ঞ্জুরীকৃি পণদর  ণধ্য 

অকা থকর স্থাপনা  

পণদর সংখ্যা 

কা থকর স্থাপনা  

 ঞ্জুরীকৃি পণদর 

সংখ্যা 

ক থরি কা থকর 

স্থাপনা  

শূন্য পদ 

প্রর্  মশ্রধণ কোডার ও আইন উপণদিা(২  

হণি ৯  মগ্রড) 

২৩৬ ০ ২৩৬ ১০০ ১৩৬ 

প্রর্  মশ্রধণ: নন-কোডার (৫  হণি ৯  মগ্রড) ৬৫৭ ১৯ ৬৩৮ ৪৯০ ১৪৮ 

ধিিী  মশ্রধণ (১০  মগ্রড) ১৭৫৭ ৩৪৬ ১৪১১ ১১৫৪ ২৫৭ 

র্তিী  মশ্রধণ (১১ি  মর্ণক ১৬ি  মগ্রড) ৫৪১৬ ৩৭৪ ৫০৪২ ২২২১ ২৮২১ 

চতুর্ থ মশ্রধণ (১৭ি  মর্ণক ২০ি  মগ্রড) ৫৬১০ ১৩৪১ ৪২৬৯ ৩৯০৩ ৩৬৬ 

ম াট= ১৩৬৭৬ ২০৮০ ১১৫৯৬ ৭৮৬৮ ৩৭২৮ 

 

 

খাদ্য অধিদপ্তণরর জনবি সংক্রান্ত িথ্য: 
 

১  মশ্রধণর কোডার পদসমূণহ খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য  ন্ত্রণািণ র চাধহদা ম ািাণবক বাংিাণদশ সরকাধর ক থকধ শণনর সুপাধরশ 

এর মপ্রধক্ষণি জনপ্রশাসন  ন্ত্রণািণ র  াধ্যণ  ধনণ াগ হণ  র্াণক। ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর ১  মশ্রধণর কোডারপণদ ৩৬ি  

ধবধসএস এর  াধ্যণ  ১১ জন ক থকিথাণক সহকারী খাদ্য ধন ন্ত্রক/স  াণনর পণদ ও ০৬ জনণক সহকারী রক্ষণ প্রণকৌশিী/স  ান 

পণদ ধনণ াগ করা হণ ণছ এবং ৩৭ি  ধবধসএস এর  াধ্যণ  ০১ জনণক সহকারী রক্ষণ প্রণকৌশিী পণদ ধনণ াগ করা 

হণ ণছ।৩৬ি  ধবধসএস (নন-কোডার ) হয়ত খাদ্য পধরদশ থক (২  মশ্রধণ) পণদ ১২০ জনণক ধনণ াগ মদ া হণ ণছ। িম্মণধ্য ৮৭ 

জন ম াগদান কণরণছন। উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রক/স  ান (১  মশ্রণী নন-কোডার) পণদ ৩৭ি  ধবধসএস হণি ৫২ জনণক 

বাংিাণদশ সরকারী ক থকধ শন কর্তথক সুপাধরশ করা হণ ণছ। 

 

খাদ্য অধিদপ্তরািীন উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রক/স  ান (নন-কোডার, ১  মশ্রধণ) হণি সহকারী খাদ্য ধন ন্ত্রক/ স  ান পণদ মজেষ্ঠিা 

অনু া ী ৩৫ (পঁ ধত্রশ) জনণক চিধি দাধ ত্ব/পণদান্নধির প্রদাণনর িণক্ষে ৪৮ (আটচধিশ) জণনর িাধিকা  ন্ত্রণািণ  মপ্ররণ করা 

হণ ণছ। খাদ্য পধরদশ থক/স  ান পদ হণি উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রক/স  ান পণদ পণদান্নধির িণক্ষে ৩৫ জণনর প্রস্তাব বাংিাণদশ 

সরকারী ক থ কধ শণন মপ্ররণণর ধনধ ত্ত খাদ্য  ন্ত্রণািণ  মপ্ররণ করা হণ ণছ। 



৩৭ি , ৩৮ি  ও ৪১ ি  ধব.ধস.এস মর্ণক ১  মশ্রধণর কোডার,২  মশ্রণী নন-কোডার শূণ্যপদ পূরণণর িণক্ষে ধনম্নরূপভাণব 

চাধহদা মপ্ররণ করা হণ ণছঃ 

 
 

পণদর মশ্রণী ১  মশ্রধণর  

সািারণ (কোডার) 

১  মশ্রধণর কোডার 

কাধরগরী 

২  মশ্রধণর নন-কোডার 

৩৭ ি  ধব.ধস.এস - - ৭৫টি 

৩৮ ি  ধব.ধস.এস ৫ টি ২ টি - 

৪১ ি  ধব.ধস.এস ৮টি ৫টি - 

ম াট= ১৩ টি ৭ টি ৭৫টি 

 
 

খাদ্য অধিদপ্তণরর সরাসধর মকাটা  ৩  মশ্রণীর ১১৩৯ টি এবং ৪র্ থ মশ্রণী ২৭ টিসহ ম াট ১১৬৬টি শূন্য পদ পূরণণর জন্য ধনণ াগ 

ধবজ্ঞধপ্ত জাধর করা হণ ণছ।২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছণর ১  মশ্রণী নন-কোডার, ২  মশ্রণী এবং ৩  মশ্রধণর ধবধভন্ন পণদ ৮৮৩জনণক 

পণদান্নধি মদ া হণ ণছ। 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছণর ১  মশ্রণী নন-কোডার, ২  মশ্রণী এবং ৩  মশ্রধণর পণদান্নধির িথ্যঃ 

 

ক্র. নং ম  পদ হণি পণদান্নধি মদ া হণ ণছ 

(পণদর না  ও মবিন মস্কি) 

ম  পণদ পণদান্নধি প্রদান করা হণ ণছ 

(পণদর না  ও মবিন মস্কি) 

পণদান্নধির 

সংখ্যা 

১. খাদ্য পধরদশ থক ও স  ান/প্রিান সহকারী ও 

স  ান/সুপারভাইজার 

উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রক/স  ান 

 

২৯১ 

২. উপ-খাদ্য পধরদশ থক খাদ্য পধরদশ থক ২৮৭ 

৩. সহকারী উপ-খাদ্য পধরদশ থক উপ-খাদ্য পধরদশ থক ৬৩ 

৪. মেম্যান/ধনরাপত্তা প্রহরী সহকারী উপ-খাদ্য পধরদশ থক ১৩২ 

৫. ডাটা এধি কণিাি অপাণরটর 

 

উচ্চ ান সহকারী/অধডটর/ ধহসাবরক্ষক 

কা  কোধশ ার/ সোঁটমুদ্রাক্ষধরক কা  

কধম্পউটার অপাণরটর / স  ান 

৬২ 

৬. প্রিান ম কাধনক/ সহকারী মফারম্যান/ ওণ ল্ডার/ 

ধ িরাইট/ ইণিকধিধশ ান/ ধভ-ইণিকধিধশ ান/ 

স  ান 

মফারম্যান/ ম কাধনকোি মফারম্যান/ 

ইণিকধিকোি মফারম্যান 

 

১১ 

৭. সহকারী অপাণরটর/ণস্টণভডর সরদার অপাণরটর ৩৭ 

 ম াট  ৮৮৩ 

 

খাদ্য অধিদপ্তণরর ধনণ াগ ও পণদান্নধি সংক্রান্ত িথ্য: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



এছাো অধিধরক্ত  হাপধরচািক ও পধরচািক পদসমূণহর আপণগ্রণডশণনর প্রস্তাব খাদ্য  ন্ত্রণািণ র  াধ্যণ  জনপ্রশাসন 

 ন্ত্রণািণ  মপ্ররণ করা হণ ণছ। মস মপ্রধক্ষণি জনপ্রশাসন  ন্ত্রণািণ র সম্মধি পাও া মগণছ। সারাণদণশ ধবধভন্ন স্থাপনা/উপণজিা 

খাদ্য ধন ন্ত্রণকর কা থাি /পদ সৃজণনর কাজও গ্রহণ করা হণ ণছ। 
 

খাদ্য  ন্ত্রণািণ  ম  সকি স্থাপনাসমূণহর নতুন পদ সৃজণনর প্রস্তাব মপ্ররণ করা হণ ণছ িাণদর নাণ র িাধিকা: 
 

ক্র. 

নং 

স্থাপনার না  প্রস্তাধবি 

পদ সংখ্যা 

স ি /

স্থানান্তর 

নতুন সৃজণনর জন্য 

প্রস্তাধবি পণদর সংখ্যা 

০১ ৮ টি স্টীি সাইণিা (ঢাকা, চট্টগ্রা , বধরশাি,    নধসংহ, 

 ণহিরপাশা,  ধুপুর, আশুগঞ্জ ও নারা ণগঞ্জ)। 

৭১৮ ০ ৭১৮ 

০২ আিধিক খাদ্য ধন ন্ত্রক,    নধসংহ। ১৩ ০ ১৩ 

০৩ উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রণকর দপ্তর, গুই ারা, খাগোছধে। ০৪ ০ ০৪ 

০৪ মকন্দ্রী  আধুধনক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আিধিক আধুধনক খাদ্য 

পরীক্ষাগার - ধডউটি মস্টশণন ০৬ (ছ ) টি ধডধভশনাি ল্যাবণরটরী। 

৬৮ ০ ৬৮ 

০৫ উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রণকর দপ্তর, কণ থফুধি, চট্টগ্রা  ০৪ ০ ০৪ 

০৬ উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রণকর দপ্তর, ওস ানী নগর, ধসণিট ০৪ ০ ০৪ 

০৭ উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রণকর দপ্তর, রাঙ্গাবািী, পটু াখািী ০৪ ০ ০৪ 

০৮ উপণজিা খাদ্য ধন ন্ত্রণকর দপ্তর, িাি াই, কুধ িা ০৪ ০ ০৪ 

০৯ সান্তাহার সাইণিা, সান্তাহার, বগুো ১৫৬ ১২৪ ৩২ 

১০ Modern Food Storage Facilities শীষ থক প্রকণল্পর 

আওিা  খাদ্য অধিদাপ্তরািীন স্থাপনা  আইধসটি খাণি পদ সৃজন 

৩০১ ০৮ ২৯৩ 

 সব থণ াট ১২৭৬ ১৩২ ১১৪৪ 

 

৩.১.১.১ শুদ্ধাচার ধবষ কঃ 
 

খাদ্য অধিদপ্তণরর সংস্থাপন শাখা হণি ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণরর ১ , ২ , ৩  ও ৪র্ থ মকা াট থাণরর শুদ্ধাচার প্রধিণবদন খাদ্য 

 ন্ত্রণািণ  মপ্ররণ করা হণ ণছ। জািী  শুদ্ধাচার মকৌশি (NIS) ২০১৯-২০ অর্ থ বছণরর ক থপধরকল্পনা ও বাস্তবা ন অগ্রগধি 

পধরবীক্ষণ কাঠাণ া প্রধিণবদন খাদ্য অধিদপ্তণরর প্রশাসন ধবভাগ হণি ০২/০৭/২০১৯ররঃ িাধরণখর ১১০৩ নং স্মারণক খাদ্য 

 ন্ত্রণািণ  মপ্ররণ করা হণ ণছ।শুদ্ধাচার পুরস্কার নীধি ািার আওিা  ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর খাদ্য ভবণন ক থরি ১-১০  মগ্রডভুক্ত 

০১ (এক) জন ক থকিথা ও ১১-২০ মগ্রডভূক্ত ০১ (এক) জন ক থচারী এবং খাদ্য অধিদপ্তণরর  াঠ প থাণ র ধবভাগী /আিধিক 

প থাণ র ০১ (এক) জন ক থকিথাণক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হণ ণছ। 

 

৩.১.১.২ উন্ন নমূিক কা থক্র ঃ 
 

(i)  হাপধরচািণকর অধফস কণক্ষ ইণন্টধর র মডণকাণরশন এবং নতুন আসবাবপত্র ক্র । 

(ii) খাদ্য অধিদপ্তণরর সপ্ত  িিা  সভাকণক্ষ ইণন্টধর র মডণকাণরশন, মচ ার মটধবিসহ আধুধনক কধম্পউটার ল্যাব স্থাপন। 

(iii) ২  িিা  সভা কণক্ষ ইণন্টধর র মডণকাণরশন, নতুন কনফাণরি মটধবি ও মচ ার ক্র  এবং স্থাপন।  
(iv) খাদ্য অধিদপ্তণরর ২  িিা  সভা কণক্ষ নতুন সাউন্ড ধসণস্ট  ক্র  এবং স্থাপন।  
(v) ২  িিা  মডণকাণরশনসহ মসবা মডস্ক স্থাপন এবং ২  িিা   হাপধরচািক ও অধিধরক্ত  হাপধরচািণকর কা থািণ  

এণেস কণিাি মডার স্থাপন। 

(vi) খাদ্য অধিদপ্তণরর প্রধি িিা  ধডধজটাি হাধজরা ধসণস্ট  স্থাপন। 
(vii) খাদ্য ভবণনর প্রধি িিা  ধবশুদ্ধ পাধনর ধফল্টার স্থাপন। 

 

৩.১.২ িদন্ত ও  া িা শাখাঃ 
 

খাদ্য অধিদপ্তণরর প্রশাসন ধবভাণগর িদন্ত ও  া িা শাখা হণি শৃঙ্খিা ভণঙ্গর অধভণ াণগ সরকাধর ক থচারী (শৃঙ্খিা ও আধপি) 

ধবধি ািা’ ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও ধবধি ািার আণিাণক ধবভাগী   া িা আন ন করা হ । ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণর খাদ্য 

অধিদপ্তর হণি ১২৪ জণনর ধবরুণদ্ধ ধবভাগী   া িা আন ন করা হণ ণছ। িন্মণধ্য ৪৮ জনণক অব্যাহধি, ১৫ জনণক িঘুদন্ড এবং 

৮ জনণক গুরুদন্ড প্রদান করা হণ ণছ। বিথ াণন ধবভাগী   া িার কা থক্র  দ্রুি ধনষ্পন্ন করার জন্য  াঠ প থাণ র আিধিক ও 

মজিা কা থাি  হণি ১১ি  মগ্রড হণি ২০ ি  মগ্রড প থন্ত ক থচারীণদর ধবরুণদ্ধ শৃঙ্খিা ভণঙ্গর অধভণ াণগ িঘুদণন্ডর আিওিা  

ধবভাগী   া িা ধনষ্পধত্ত করা হণে। ২০১৮-১৯ অর্ থবছর প থন্ত এ.টি  া িার সংখ্যা (চি ান) ১৫ টি, এ.এ.টি  া িার সংখ্যা 

(চি ান) ৫ টি, ধরট  া িার সংখ্যা (চি ান) ৫৯ টি, ধসধপএিএ  া িার সংখ্যা (চি ান) ৫ টি, ধরধভউ  া িার সংখ্যা 

(চি ান) ২টি, কনণটম্পট  া িার সংখ্যা (চি ান) ৭ টি। 
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২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণর আনীি ধবভাগী   া িা ধনষ্পধত্ত সংক্রান্ত িথ্য 

 

ধবভাগী   া িা 

প্রধিণবদনািীন বছণর ম াট 

ধবভাগী   া িার সংখ্যা 

প্রধিণবদনািীন বছণর ধনষ্পধত্তকৃি  া িার 

সংখ্যা 

 অব্যাহধি িঘুদন্ড প্রাপ্ত গুরুদন্ড প্রাপ্ত 

১২৪ ৪৮ ১৫ ৮ 
 

 

ধবভাগী   া িা ছাো অন্যান্য চি ান  া িার িথ্য 

 া িার িরণ  া িার সংখ্যা 

 

এ.টি  া িা ১৫ টি 

এ.এ.টি  া িা ৫ টি 

ধরট  া িা (চি ান) ৫৯ টি 

ধসধপএিএ  া িা ৫ টি 

ধরধভউ  া িা ২ টি 

কনণটম্পট  া িা ৭ টি 

 

৩.১.৩ বেতন, পয়দান্নরত ও প্ররশক্ষণ (রপরপটি) শাখাঃ 
 

খাদ্য অরধদপ্তয়রর প্রশাসন রেভায়গর বেতন, পয়দান্নরত ও প্ররশক্ষণ (রপরপটি) শাখা হয়ত খাদ্য অরধদপ্তরাধীন ১ম বেরণ 

(কযা ার/নন-কযা ার) কম থকতথায়দর রপআরএল ও বপনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাে মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা হে। এছাড়া খাদ্য অরধদপ্তরাধীন 

কম থকতথা-কম থচাররয়দর বেিাে অেসর, রজরপএফ অরিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতরয়ি , সম্মানীভাতা, আরর্ থক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমন রেল 

অনুয়মাদন, েয়কো বেতনভাতা এেং কল্যাণ তহরেয়ল আরর্ থক অনুদায়নর আয়েদন বপ্ররণ সংক্রান্ত কার্ থারদ সম্পন্ন করা হে। 

 

২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র খাদ্য অরধদপ্তয়রর রপরপটি শাখা হয়ত ২৭ জন কম থচারীর রপআরএল ও বেিাে অেসর মঞ্জুর করা হয়েয়ছ 

এেং ২৮ জন কম থকতথার রপআরএল মঞ্জুরীর প্রস্তাে মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা হয়েয়ছ। অরধদপ্তয়রর ১০ জন কম থচারীর বপনশন মঞ্জুর 

করা হয়েয়ছ ও ৪৫ জন কম থকতথার বপনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাে মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা হয়েয়ছ। 

 

এছাড়াও ১২২ জন কম থকতথা-কম থচারীর রজরপএফ অরিম মঞ্জুর, ৩৬টি ভ্রমণ রেল অনুয়মাদন, ২৭ জন কম থকতথা-কম থচারী বকান 

দােী সনদ প্রদান, ২৮ জন কম থকতথায়ক আহরণ-ব্যেন ক্ষমতা প্রদান, ৩৫০৮ জন কম থকতথা-কম থচারীয়ক সম্মানীভাতা প্রদান ও ১১ 

জন কম থকতথা-কম থচারীর আরর্ থক অনুদায়নর আয়েদন কল্যাণ তহরেয়ল বপ্ররণ করা হয়েয়ছ। ২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র খাদ্য অরধদপ্তরও 

এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ হয়ত রপআরএল ও বপনশন মঞ্জুরীর তথ্যারদ রনয়ে উপস্থাপন করা হয়লাঃ 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থেছয়র খাদ্য অরধদপ্তয়রর রপআরএল ও বপনশন মঞ্জুরীর তথ্যারদ 

 
 

রপ আর এল মঞ্জুরী বপনশন মঞ্জুরী 

অরধদপ্তর ও এর 

আওতাধীন দপ্তর 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাে 

বপ্ররণ 

অরধদপ্তর ও এর 

আওতাধীন দপ্তর 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাে 

বপ্ররণ 

২০৭ জন ২৮ জন ২০৩ জন ৪৫ জন 

   

 

 

 



 

৩.২ প্ররশক্ষণ ধবভাগঃ 

খাদ্য অরধদপ্তয়রর গণকম থচারীয়দর জন্য অভযন্তরীণ ও বেয়দরশক প্ররশক্ষণ নীরতমালা” ২০১৭ প্রণেন করা হয়েয়ছ। ২০১৮-১৯ অর্ থ 

েৎসয়রর প্ররশক্ষণ রেভায়গর োরষ থক কম থ-পররকল্পনার োস্তোেন রনেরুপঃ 

 

ক্রমিক 

নং 

কি মসূচী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা 

১. খাদ্য পমরদশ মকদদর (চঃদাঃ) মিভাগীয় প্রমশক্ষণ, ২০১৮ ৩টি ব্যাদচ (২২+২৯+২৭)= ৭৮(আটাত্তর) জন 

২. নন-কযাডার খাদ্য পমরদশ মকদদর মিভাগীয় প্রমশক্ষণ ককাস ম, ২০১৯ ২টি ব্যাদচ 

(৩৩+২৪)= 

৫৭(সাতান্ন) জন 

৩. কামরগরী খাদ্য পমরদশ মকদদর মিদশষ প্রমশক্ষণ ককাস ম, ২০১৯ ১টি ব্যাদচ (২৯)= ২৯(ঊনমিশ) জন 

৪. পদদান্নমতপ্রাপ্ত উপ-খাদ্য পমরদশ মকদদর মিভাগীয় প্রমশক্ষণ ককাস ম, 

৭টি ব্যাদচ (২৩+৩২+৩২+৩৩+২৮+২৯+২৮)= 

২০৫ (দুইশত পাঁচ) জন 

৫. কি মকতমা/কি মচারীদদর iBAS++ BACS িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রমশক্ষণ কি মশালা 

(১ি ও ২য় ব্যাচ, ২০১৮) 

১২৫ (একশত পঁমচশ) জন 

৬. অনলাইদন কিতন মিল দামখল সংক্রান্ত মিষদয় কি মকতমাদদর প্রমশক্ষণ প্রদান। ৫০ (পঞ্চাশ) জন 

৭. অনলাইদন কিতন মিল দামখল সংক্রান্ত মিষদয় কি মকতমা/কি মচারীদদর প্রমশক্ষণ প্রদান। ৭৭ (সাতাত্তর) জন 

৮. “অমিদসর কি ম ব্যিস্থাপনা” মিষয়ক প্রমশক্ষণ, ২০১৯ ৩টি ব্যাদচ (৩৫+৩২+৩৩)= ১০০ (একশত) জন 

 কিাট = ৭২১ (সাতাশত একুশ) জন 
 

প্ররশক্ষণ রেভাগ ২০১৮-১৯ অর্ থেৎসয়র রেরভন্ন বকায়স থ (ইনহাউজ) খাদ্য রেভায়গ ৭২১ (সাতশত একুশ) জন কম থকতথা/কম থচারীয়দর 

১৯টি ব্যায়চ ২৮৫৫২.৫ জন ঘন্টা প্ররশক্ষয়ণর পাশাপারশ বদয়শর রেরভন্ন প্ররতষ্ঠায়ন ৪২টি রেরভন্নয়কাস থ/ কম থসূরচয়ত ১৬১ (একশত 

একষরি) জন কম থকতথা/কম থচারীয়দর প্ররশক্ষয়ণর জন্য বপ্ররণ করা হে। এছাড়াও রেয়দশ প্ররশক্ষয়ণ ৩ (রতন) জন কথমকথতায়ক 

বপ্ররণ করা হে। এ সকল প্ররশক্ষণ কম থসূরচয়ত অংশ িহয়ণর ফয়ল খাদ্য অরধদপ্তয়রর দক্ষতা, গরতশীলতা, েিতা ও জোে রদরহতা 

বৃরদ্ধর পাশাপারশ র রজটাল োংলায়দশ রেরনম থাণ ও SDG অজথয়নর পয়র্ সহােক ভূরমকা পালন করয়ছ। 

 

 

 



৪.০ খাদ্য পরররস্থরত (২০১৮-১৯) 

বদয়শর খাদ্য রনরাপত্তার প্রধান রতনটি উপাদান/রনোমক র্র্া খাদ্য প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগয়ণর খাদ্য 

প্রারপ্তর প্রয়েশারধকার তর্া ক্রে ক্ষমতা (Access to Food)এেং পুরষ্ট অেস্থার (Nutritional Status) উণিখণ াগ্য 

উন্নেনসারধত হয়েয়ছ। খাদ্য ও পুরষ্ট রনরাপত্তার এসে মাত্রা মূলত: বদয়শর সারে থক খাদ্য পরররস্থরত তর্া অভযন্তরীণ উৎপাদন, 

খাদ্যশস্য আমদানী, োজায়র সরেরাহ ও চারহদার উপর রনভথরশীল। েতথমান সময়ের চারহদায়ক রহয়সয়ে রনয়ে বদয়শর আপামর 

জনগয়ণর পুরষ্টগত অেস্থায়ক রেয়েচনাে রনয়ে পুরষ্টয়ক সে থারধক গুরুত্ব রদয়ে পুরষ্ট সংয়েদনশীল খাদ্য ব্যেস্থা সম্পরকথত রিতীে 

রােীে রেরনয়োগ পররকল্পনা (CIP2)- ২০১৬-২০২১ প্রণেন ও প্রকাশ করা হণ ণছ। ২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র বদয়শর সারে থক খাদ্য 

পরররস্থরত ধছি রনেরূপ:

 

৪.১  উৎপাদন ও সরেরাহ পরররস্থরত 

কৃরষ মন্ত্রণালে কর্তথক বদয়শ ২০১৮-১৯অর্ থেছয়র খাদ্য শয়স্যর উৎপাদন লক্ষযমাত্রা ধার্ থ করা হয়েরছল সে থয়মাট 

৩৭৭.৪৬লাখ বম. টন (চাল ৩৬৪.৫৯ লাখ বম. টন এেং গম ১২.৮৭লাখ বম.টন)। োংলায়দশ পররসংখ্যান ব্যযয়রার (রে.রে.এস) 

চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসায়র ২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র চায়লর আকায়র আউশ ২৭.১০ লাখ বম. টন, আমন ১৩৯.৯৩ লাখ বম. টন, মবাণরা 

১৯৫.৭৬ িাখ ম .টন ও গণ র উপাদন ১০.৯৯ িাখ ম .টন উৎপারদত হয়েয়ছ। এ ধহসাণব ম াট চাণির উৎপাদন ৩৬২.৭৯ িাখ 

ম .টন এবং মদণশ সব থণ াট খাদ্যশণস্যর উৎপাদন হণ ধছি ৩৭৩.৭৮ িাখ ম .টন। 

 

সারণী-৪.১:অভযন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন 
 

 

চাল/গম 

 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ 

*কৃধষ  ন্ত্রণাি  কর্তথক প্রস্তাধবি িক্ষে াত্রা রেরেএস কর্তথক চূড়ান্ত প্রাক্করলত 

আোদ 

(লক্ষ বহক্টর) 

উৎপাদন 

(লক্ষ বমঃ টন) 

আোদ 

(লক্ষ বহক্টর) 

উৎপাদন 

(লক্ষ বমঃ টন) 

আউশ 

আমন 

বোয়রা 

১১.২৫ 

৫৬.৪৩ 

৪৮.৪২ 

২৭.০২ 

১৪১.৩৪ 

১৯৬.২৩ 

১০.৭৫ 

৫৬.৭৯ 

৪৮.৫৯ 

২৭.১০ 

১৩৯.৯৩ 

১৯৫.৭৬ 

বমাট চাল ১১৬.১০ ৩৬৪.৫৯ ১১৬.১৩ ৩৬২.৭৯ 

গ  ৩.৯০ ১২.৮৭ ৩.৫১ ১০.৯৯ 

ম াটা খাদ্যশস্য(চাি ও গ ) ১২০.০০ ৩৭৭.৪৬ ১১৯.৬৪ ৩৭৩.৭৮ 

সূত্রঃ১) োংলায়দশ পররসংখ্যান ব্যযয়রা (রেরেএস), পররকল্পনা মন্ত্রণালে । 

      ২) কৃধষ  ন্ত্রণাি কর্তথকপ্রস্তাধবি িক্ষে াত্রা ।  
 

মিখধচত্র-৪.১: ২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র খাদ্যশয়স্যর আনুপারতক উৎপাদন পরররস্থরত রনয়ে পাই চায়ট থর মাধ্যয়ম উস্থাপন করা হয়লা: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 উৎস: কৃধষ  ন্ত্রণাি  কর্তথক প্রস্তাধবি িক্ষে াত্রা। 

 

খাদ্যশয়স্যর অভযন্তরীণ উৎপাদন এেং সরেরাহ বৃরদ্ধর জন্য ২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র সরকায়রর রনজে অয়র্ থ ৬.০০ (চাল ০.৫০ ও গম 

৫.০০) লাখ বমঃ টন খাদ্যশস্য আমদারনর সংয়শারধত োয়জয়টর রেপরীয়ত ০.১৫ লাখ বম.টন চাল ও ৩.৮১ বম.টন গম আমদারন 

করা হয়েরছল। সাম্প্ররতককায়ল উন্নেন সহয়র্াগী বদশ/সংস্থাসমূয়হর নীরত-বকৌশল পররেতথয়নর কারয়ণ বদয়শ বেয়দরশক খাদ্য 

সাহায়ের পররমাণ উয়িখয়র্াগ্যভায়ে হ্রাস বপয়েয়ছ। ২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র সরকারর বাণজণট খাদ্যশস্য রেতরণ কম থসূরচর আওতাে 

রেতরণকৃত ২৫.৯৪ লাখ বমঃ টন খাদ্যশয়স্যর রেপরীয়ত বেয়দরশক খাদ্য সাহায়ের পররমাণ রছল মাত্র ১.৪৯ লাখ বমঃ টন।  

  .  

   .  

   .  

    -                        

             (     .  )

              



 

৪.২ খাদ্যশয়স্যর মূল্য পরররস্থরত 

৪.২.১ অভযন্তরীণ মূল্য পরররস্থরত 

গত (২০১৮-১৯) অর্ থেছয়র (জুলাই/২০১৮-জুন/২০১৯) অভযন্তরীণ োজায়র বমাটা চায়লর খুচরা ও পাইকারী গে মূল্য পূব থ 

অর্ থবছমরর তুিনা  উভে বক্ষয়ত্রই প্রাে ১৭% ও ১৮%হ্রাস বপয়েয়ছ। জুিাই/১৮ মায়স বমাটা চায়লর খুচরা ও পাইকারী মূল্য 

রকছুটা বৃরদ্ধ বপয়লও পরবিী  াসগুণিাণি ক্রমান্বয়ে হ্রাস বপয়ত র্াণক। অপরধদণক জুিাই  াণস আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য 

ধকছুটা ক  র্াকণিও পরবিীণি ধকছুটা বৃধদ্ধ মপণি র্াণক। কৃরষ মন্ত্রণালয়ের কৃরষ রেপণন অরধদপ্তর বর্য়ক প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ােী 

২০১৮-১৯ অর্ থ েছয়রর চাল ও গয়মর জাতীে গড় মূল্য ও আন্তজথারতক োজার মূল্য রনয়চর সারণীিয়ে বদখা বর্য়ত পায়র।    

 

সারণী ৩.২: বমাটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্ থায়ে জাতীে গড় মূল্য 

মায়সর নাম বমাটা চাল (টাকা/য়করজ) গম (টাকা/য়করজ) বখালা আটা (টাকা/য়করজ) 

খুচরা পাইকারী খুচরা পাইকারী খুচরা পাইকারী 

জুলাই/১৮ ৩৭.০৮ ৩৪.৭৭ ২৫.৩০ ২২.৯১ ২৫.৩১ ২২.৮১ 

আগস্ট/১৮ ৩৬.৪৯ ৩৪.১৯ ২৫.৬১ ২৩.১৪ ২৫.৪৮ ২৩.০৫ 

বসয়েম্বর/১৮ ৩৬.৩২ ৩৩.৭৬ ২৬.৩০ ২৩.৮৭ ২৬.৫০ ২৩.৯৮ 

অয়ক্টাের/১৮ ৩৪.৮৩ ৩২.৪৭ ২৬.৮১ ২৪.২৬ ২৬.৫৮ ২৪.০৩ 

নয়ভম্বর/১৮ ৩৩.৬১ ৩১.২৫ ২৬.৯৫ ২৪.৪০ ২৬.৮৮ ২৪.৩৬ 

র য়সম্বর/১৮ ৩২.৫৭ ৩০.২৫ ২৬.৫০ ২৩.৮৬ ২৬.৯৬ ২৫.০২ 

জানুোরর/১৯ ৩৩.০২ ৩০.৮০ ২৭.৩৬ ২৫.৬২ ২৮.১২ ২৫.৬৩ 

বফব্রুোরর/১৯ ৩২.৩৮ ২৯.৯৫ ২৮.১৮ ২৫.১১ ২৮.০৯ ২৫.৬৩ 

মাচ থ/১৯ ৩১.৩২ ২৮.৭১ ২৮.৪২ ২৫.৮৩ ২৮.০৬ ২৫.৫৭ 

এরপ্রল/১৯ ৩০.৬৯ ২৮.১৩ ২৬.৮৯ ২৩.৭৮ ২৬.০৬ ২৫.০০ 

বম/১৯ ২৯.৭৪ ২৭.৪০ ২৬.৯৩ ২৪.১৭ ২৬.৯৬ ২৪.৩১ 

জুন/১৯ ২৯.১১ ২৬.৬৪ ২৬.৪৩ ২৩.৯৮ ২৬.৭২ ২৪.১২ 

গড়(২০১৮-১৯) ৩৩.১০ ৩০.৬৯ ২৬.৮১ ২৪.২৪ ২৬.৮১ ২৪.৪৬ 

সূত্র : কৃরষ রেপণন অরধদপ্তর (কৃধষ  ন্ত্রণাি )। 

 

বলখরচত্র-৩.২: বমাটা চায়লর খুচরা ও পাইকারী পর্ থায়ে জাতীে গড় মূল্য 

 

 বলখরচত্র-৩.৩: বখালা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্ থায়ে জাতীে গড় মূল্য 



৪.২.২ আন্তজথারতক মূল্য পরররস্থরত 

রেগত এক েছয়র (জুলাই/১৮-জুন/১৯) আন্তজথারতক োজায়র চাল ও গয়মর রপ্তারন মূল্য বদশ ও প্রকারয়ভয়দ হ্রাস বৃরদ্ধর প্রেণতা 

লক্ষয করা বগয়লও ভারয়ত এ রচত্র রেপরীত মদখা  া । রসদ্ধ চায়লর (৫% ভািা) রপ্তারন মূল্য (এফ.ও.রে) গত জুলাই/১৮ মায়সর 

তুলনাে জুন/১৯ মায়স র্াইল্যান্ড, ভারি ও পারকস্তায়ন র্র্াক্রয়ম প্রাে ১০%, ১৪% ও৭% বৃরদ্ধ বপয়েয়ছ এেং রভয়েতনাম 

(আতপ)িা প্রা  ৭% হ্রাস মপণ ণছ। একই সময়ে যুক্তরায়ের লাল নরম গয়মর রপ্তারন (এফ.ও.রে) মূল্য র্র্াক্রয়ম প্রাে ১০% বৃধদ্ধ 

মপণ ণছ, ইউয়ক্রনীে গণ র মূল্য অপধরবধিথি ও রারশোন রমরলং গণ র মূল্য ১% হ্রাস বপয়েয়ছ। 

 

সারণী ২: আন্তজথারতক োজার মূল্য পরররস্থরত 

 

 

মাস 

চাল (টনপ্ররত মারকথন  লায়র রপ্তারন মূল্য) গম (টনপ্ররত মারকথন  লায়র রপ্তারন মূল্য) 

র্াই ৫% 

রসদ্ধ চাল 

(এফওরে 

ব্যাংকক) 

১৫% আতপ 

চাল 

(রভয়েতনাম) 

৫% রসদ্ধ 

চাল 

(ভারত) 

৫% রসদ্ধ 

চাল 

(পারকস্তান) 

ইউএস নং-২ 

লাল নরম 

গম (এফওরে 

গালফ) 

ইউয়ক্রনীে 

রমরলং গম 

(এফওরে 

ব্লাক রস) 

রারশোন 

রমরলং গম 

(এফওরে 

ব্লাক রস) 

জুলাই/১৮ ৩৫৩.৬০ ৩৫২.৪০ ৩৩৩.৬০ ৩৫৭.৬০ ২০৩.০০ ২০২.০০ ২০৬.০০ 

আগস্ট/১৮ ৩৬৫.০০ ৩৪২.৫০ ৩৩৮.৭৫ ৩৬০.০০ ২২১.০০ ২২৬.০০ ২২৮.০০ 

বসয়েম্বর/১৮ ৩৬২.৭৫ ৩৫২.০০ ৩৪২.০০ ৩৪৯.৫০ ২০৩.০০ ২১৯.০০ ২২২.০০ 

অয়ক্টাের/১৮ ৩৭৫.৮০ ৩৫৫.৬০ ৩৪৭.৮০ ৩৫৫.০০ ২১০.০০ ২৩০.০০ ২৩২.০০ 

নয়ভম্বর/১৮ ৪১৬.০০ ৩৫৭.৭৫ ৩৬৪.২৫ ৩৭৬.২৫ ২১০.০০ ২২৬.০০ ২২৯.০০ 

র য়সম্বর/১৮ ৪২৮.২৫ ৩৪৮.০০ ৩৮৪.০০ ৩৫৭.৫০ ২১৭.০০ ২৩২.০০ ২৩৫.০০ 

জানুোরর/১৯ ৪৪৯.৬০ ৩৪২.২০ ৩৮৬.০০ ৪১৬.০০ ২১৯.০০ ২৩৭.০০ ২৪২.০০ 

বফব্রুোরর/১৯ ৩৮৫.৭৫ ৩৯৪.২৫ ৩৬১.৭৫ ৪০০.২৫ ২২১.০০ ২৪০.০০ ২৪৫.০০ 

মাচ থ/১৯ ৩৭৫.৮০ ৪০৪.০০ ৩৭১.৪০ ৩৮২.৪০ ২০২.০০ ২২৮.০০ ২২৯.০০ 

এরপ্রল/১৯ ৩৭৬.২৫ ৩৭৩.৭৫ ৩৭২.৭৫ ৩৯০.২৫ ১৯৭.০০ ২২৩.০০ ২২৬.০০ 

বম/১৯ ৩৮৯.২৫ ৩৪৮.৫০ ৩৮৫.০০ ৩৯০.০০ ১৯৯.০০ ২০৯.০০ ২১২.০০ 

জুন/১৯ ৩৮৭.৫০ ৩২৯.০০ ৩৮০.৫০ ৩৮২.০০ ২২৩.০০ ২০২.০০ ২০৩.০০ 

গড়(২০১৮-১৯) ৩৮৮.৮০ ৩৫৮.৩৩ ৩৬৩.৯৮ ৩৭৬.৪০ ২১০.৪২ ২২২.৮৩ ২২৫.৭৫ 

সূত্র:Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.inf 

 

বলখরচত্র ৩.৪: গয়মর আন্তজথারতক োজার মূল্য পরররস্থরত 

 

 
আন্তজথারতক পর্ থায়ে রেয়শষ কয়র ধান ও গম উৎপাদনকারী বদশসমূয়হ অনুকূল আেহাওো, অভযন্তরীণ উৎপাদন পরররস্থরত ও মূল্য 

সহনীে মাত্রাে র্াকমিও আন্তজথারতক োজায়র ২০১৮-১৯ অর্ থেছয়রর গড় মূল্য পূে থেছয়রর তুলনাে রকছুটা বৃধদ্ধর প্রবণিা িক্ষে 

করা ধগণ ধছি,  ার প্রভাব বাংিাণদণশর অভেন্তরীণ বাজাণরও পণেধছি। 

 

http://www.fao.org/


৫.০ সরকাধর খাদ্য ব্যবস্থাপনা 
 

৫.১ খাদ্যশস্য সংিহ 
 

বাংিাণদশ সরকাণরর কৃধষবান্ধব নীধি ও ক থসূধচ, কৃধষ গণবষকণদর মটকসই ও উচ্চ ফিনশীি ফসণির জাি উদ্ভাবন, কৃধষ 

উপাদাণনর সহজিভেিা, বাজার অবকাঠাণ ার উন্ন ন এবং কৃষকণদর অক্লান্ত পধরশ্রণ র ফণি খাদ্যশস্য উৎপাদন স্বািীনিা 

পরবিী স ণ  প্রা  চার গুণ মবণেণছ। বিথ াণন বাংিাণদশ চাি উৎপাদণন ধবণি শীণষ থ অবস্থানকারী মদশগুণিার  ণধ্য চতুর্ থ। 

স ণ র সাণর্ পুধির চাধহদা ও খাদ্যাভোণসর পধরবিথন র্ণটণছ। সরকার কর্তথক কৃধষ বহুমুখীকরণ নীধি গ্রহণ করা  চাি 

উৎপাদণনর সাণর্ সাণর্ অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন পূণব থর মচণ  অণনক বৃধদ্ধ মপণ ণছ। ধবপুি পধর াণ খাদ্যশস্য উৎপাদণনর 

ফণি মভাক্তাপ থাণ  সহজিভেিা সৃধি হণ ণছ। বাংিাণদণশ খাদ্যশস্য উৎপাদন ম ৌসু  ধভধত্তক হও া  সকি কৃষক  খন একই 

স ণ  একই িরণনর ফসি র্ণর মিাণি, িখন বাজাণর সরবরাহ মবধশ হও ার কারণণ খাদ্যশণস্যর মূল্যস্তর ধনম্নগা ী হণ   া । 

ধবণশষ কণর িান কাটার ম ৌসুণ  এ িরণণর পধরধস্থধির উদ্ভব র্ণট মবশী। 
 
ম ৌসু ধভধত্তক িান/চাণির মূল্যস্তণরর অস্বাভাধবক হ্রাস একটি অন্যি  স স্যা,  া কৃধষ উৎপাদণন ধবরূপ প্রভাব মফণি। এই 

স স্যা ম াকাণবিা করার জন্য বাংিাণদশ সরকার ‘খাদ্য সংগ্রহ নীধি ািা প্রণ ন’ কণরণছ। খাদ্য  ন্ত্রীর সভাপধিণত্ব ৬ জন  ন্ত্রী 

ও ১০ জন সধচণবর স িণ  গঠিি ‘খাদ্য পধরকল্পনা ও পধরিারণ কধ টি’ ফসি কাটার ম ৌসুণ  ফসি র্ণর মিািার পূণব থই সভা 

কণর খাদ্যশণস্যর (ণ ৌসু  ধভধত্তক িান/চাি ও  গ ) অভেন্তরীণ সংগ্রহ মূল্য, পধর াণ এবং স  সী া মর্াষণা কণর র্াণক,  াণি 

ফসি কাটার ম ৌসুণ  কৃষকগণ ন্যায্যমূণল্য িাণদর খাদ্যশস্য ধবক্র  করণি পাণরন। সভা  গৃধহি ধসদ্ধাণন্তর আণিাণক পধরচাধিি 

অভেন্তরীণ সংগ্রহ অধভ ান খাদ্যশণস্যর মূল্য কৃষকণদর স্বাণর্ থর অনুকূণি রাখার মক্ষণত্র ধবণশষ ভূধ কা পািন কণর র্াণক। 

অভেন্তরীণ সংগ্রহ অধভ াণনর ফণি খাদ্যশণস্যর মূল্যস্তর অস্বাভাধবক হ্রাস পাও া মর্ণক রক্ষা পা  এবং কৃষকণদর মিাকসাণনর 

ঝৌঁধক দূর হ । ধবণশষ কণর প্রাধন্তক কৃষকগণ উপকৃি হন। ফণি কৃধষ খাণি ধবধনণ াণগর পধর াণ বৃধদ্ধ পা । খাদ্যশস্য উৎপাদন, 

সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থাণক মটকসই করার মক্ষণত্র এর অবদান অপধরসী । এই ব্যবস্থা ফিপ্রসু হও া  মদশ আজ চাি রপ্তাধন 

করার সক্ষ িা অজথন কণরণছ। খাদ্য ধনরাপত্তা ও পুধি নীধি এবং জনসণচিনিার ফণি মদণশর  ানুণষর খাদ্য গ্রহণণ ববধচত্র 

এণসণছ। চাণির পাশাপাধশ অণপক্ষাকৃি সুিভ ও সহজিভে গণ র মভাগ বৃধদ্ধ পাণে। খাদ্য অধিদপ্তর অভেন্তরীণভাণব গ  সংগ্রণহর 

পাশাপাধশ অভেন্তরীণ বাজাণর গণ র চাধহদা ম াকাণবিা  প্রণ াজনী  পধর াণ গ  আ দাধন কণর আসণছ। 
 

 

৫.১.১ অভযন্তরীণ সংিহ 
 

২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র আমন বমৌসুয়ম অভযন্তরীণভায়ে খাদ্যশস্য সংিয়হর লয়ক্ষয খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ করমটি 

(এফরপএমরস) কর্তথক প্ররত বকরজ রসদ্ধ চায়লর মূল্য ৩৬/- টাকা রনধ থারণপূে থক ৬.০০ লাখ বম:টন রসদ্ধ চাল সংিয়হর লক্ষযমাত্রা 

রনধ থাররত হে। পরেতীয়ত আয়রা দুই দফাে ১.০০ লাখ ও ১.০০ লাখ বম:টন চাল সংিয়হর লক্ষযমাত্রা বৃরদ্ধ করা হে। ফয়ল আমন 

২০১৮-১৯ বমৌসুয়ম বমাট চায়লর লক্ষযমাত্রা রনধ থাররত হে ৮.০০ লাখ বম:টন। রনধ থাররত সংিয়হর বমোদ ৭ই মাচ থ, ২০১৯ রর: 

তাররখ পর্ থন্ত ৭.৯৯ লাখ বম:টন রসদ্ধ চাল সংিহ করা হে। 
 

২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র গম সংিহ বমৌসুয়ম এফরপএমরসর রসদ্ধান্ত অনুর্ােী প্ররত বকরজ গয়মর মূল্য ২৮/- টাকা রনধ থারণ পূে থক ০.৫০ 

লাখ বম:টন গম সংিয়হর লক্ষযমাত্রা রনধ থাররত হে। গম সংিহ ২০১৯ বমৌসুয়ম ৩০/০৬/২০১৯ রর: পর্ থন্ত ০.৩৯ লাখ বম:টন গম 

সংগৃহীত হে। গত ০২/০৪/২০১৯ রর: তাররয়খ এফরপএমরসর সভাে ২০১৯ সায়লর বোয়রা বমৌসুয়ম (২৫/০৪/২০১৯ বর্য়ক 

৩১/০৮/২০১৯ রর: পর্ থন্ত) প্ররত বকরজ ২৬/- টাকা মূয়ল্য ১.৫০ লাখ বম:টন ধান, প্ররত বকরজ ৩৬/- টাকা মূয়ল্য ১০.০০ লাখ 

বম:টন রসদ্ধ  চাল ও প্ররত বকরজ ৩৭/- টাকা মূয়ল্য ১.৫০ লাখ বম:টন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষযমাত্রা রনধ থাররত হে। পরেতীয়ত 

ধায়নর রনধ থাররত লক্ষযমাত্রা ১.৫০ লাখ বম:টন বর্য়ক আয়রা ২.৫০ লাখ বম:টন োরড়য়ে ধায়নর বমাট লক্ষযমাত্রা রনধ থাররত হে 

৪.০০ লাখ বম:টন। বোয়রা সংিহ ২০১৮ বমৌসুয়ম ৩০/০৬/২০১৯ রর: পর্ থন্ত ০.৮৪ লাখ বম:টন ধান, ৫.৯৬ লাখ বম:টন রসদ্ধ চাল 

ও ০.৬০ লাখ বম:টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েয়ছ।  

 

৫.১.২ বেয়দরশক সংিহ/সরকারর আমদারন 
 

২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র সংয়শারধত োয়জয়ট রনজে অয়র্ থ ০.১৫ লাখ বম.টন চাল এেং ৫.৫০ লাখ বম:টন গম রেয়দশ বর্য়ক 

আমদারনর সংস্থান রছল। বস অনুর্ােী সরকায়রর রনজে অর্ থােয়ন ২০১৮-১৯ অর্ থেছর বশয়ষ ৩.৮১ লাখ বম:টন গম এেং 

০.১৫ লাখ বম:টন চাল রেয়দশ হয়ত আমদারনর মাধ্যয়ম প্রাপ্ত হে। োয়জয়ট ৫.৫ লাখ বম:টন গয়মর ময়ধ্য রজটুরজ পদ্ধরতয়ত 

১.০০ লাখ বম:টন এেং আন্তজথারতক দরপয়ত্রর মাধ্যয়ম প্রাে ০.৭০ লাখ বম:টন সে থয়মাট ১.৭০ লাখ বম: টন গম চুরক্ত 

বমাতায়েক খালায়সর অয়পক্ষাে রয়েয়ছ। 



৫.১.৩ বেসরকারর আমদারন 
 

২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র বেসরকারর পর্ থায়ে বমাট ৫২.৯০ লাখ বমরিক টন খাদ্যশস্য আমদারন করা হে, র্ার ময়ধ্য ১.৩৫ 

লাখ বমরিক টন চাল এেং ৫১.৫৫ লাখ বমরিক টন গম। 
 

সারনী- ৫.১ সরকারর ও বেসরকারর পর্ থায়ে ২০১৮-১৯ অর্ থেছর ও পূে থেতী অর্ থেছয়রর (২০১৭-১৮) চাল ও গম 

আমদারনর তুলনামূলক রচত্র 
 

আমদারনর পর্ থাে ২০১৮-১৯ (লাখ বমরিক টন) ২০১৭-১৮ (লাখ বমরিক টন) 

চাল গম চাল গম 

সরকারর 

আমদারন 

রনজে অয়র্ থ ০.১৫ ৩.৮১ ৮.৬৪ ৪.০৩ 

বেয়দরশক সাহাে ০.৫৫ ০.৯৩ ০.২২ ১.০২ 

বেসরকারর আমদারন ১.৩৫ ৫১.৫৫ ৩০.০৭ ৫৩.৭৬ 

সে থয়মাট আমদারন ২.০৫ ৫৬.২৯ ৩৮.৯৩ ৫৮.৮১ 

উৎসঃ সংগ্রহ ধবভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর 

 

৫.১.৪ স ণোিা স্মারক স্বাক্ষর 
 

চাি উৎপাদণন বাংিাণদশ স্ব ংসম্পূণ থ হণিও গ  ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এখনও চাধহদার ধনণচ রণ ণছ। 

বিথ াণন মদণশ ম  খাদ্যশস্য আ দাধন করণি হ  িার  ণধ্য অধিকাংশই গ । সরকাধর প থাণ  আ দাধন করণি ম  

সব প্রধক্র া অনুসরণ করণি হ  িাণি আ দাধন কা থক্র  মবশ ধবিধম্বি হ । সরকাধর প থাণ  দরপণত্রর  াধ্যণ  

খাদ্যশস্য আ দাধনর জন্য ম সব সরবরাহকারী সরকাণরর সাণর্ চুধক্তবদ্ধ হন, িাণদর অণনণকই আন্তজথাধিক বাজাণর 

দা  মবণে মগণি চুধক্ত অনু া ী খাদ্যশস্য সরবরাহ করণি অপারগিা প্রকাশ কণরন। অপরধদণক, অণনক রপ্তাধনকারক 

মদশ অধস্থধিশীি মূল্য পধরধস্থধিণি িাণদর রপ্তাধন কা থক্র  সীধ ি বা বন্ধ কণর মদ । এিরণণর পধরধস্থধিণি মদণশ 

খাদ্য ধনরাপত্তা ধবধিি হবার আশংকা বিধর হ । এরূপ ধবপদজনক পধরধস্থধি মর্ণক উত্তরণণর িক্ষে  ধনধব থণি ও দ্রুিি  

স ণ   াণি চাি ও গ  আ দাধন করা  া , িার জন্য ধবধভন্ন মদণশর সরকাণরর সাণর্ খাদ্য  ন্ত্রণাি  স ণোিা 

স্মারক (MoU) স্বাক্ষর কণরণছ। গ  আ দাধনর জন্য ইউণক্রন ও রাধশ া এবং চাি আ দাধনর জন্য ধ  ান ার, 

কণম্বাধড া, ধভণ িনা  ও র্াইল্যান্ড এর সাণর্ বাংিাণদশ সরকাণরর MoU স্বাক্ষধরি হণ ণছ। 
 

৫.২ খাদ্যশস্য সরেরাহ ও রেতরণ 

৫.২.১ সরকাধর খাদ্যশস্য সরবরাহ ও ধবিরণ ব্যবস্থা (ধপএফধডএস) 
 

 

মদণশর সকি  ানুণষর খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিি করার ধবষ টিণক সরকার সণব থাচ্চ অগ্রাধিকার ধদণ ণছ। মদণশর  ানুণষর খাদ্য 

চাধহদা ধবণবচনা কণর প্রণ াজনী  পধর াণ খাদ্যশস্য অভেন্তরীণ উৎপাদন মর্ণক সংগ্রহ ও ধবণদশ মর্ণক আ দাধন করা হ  এবং 

ধপএফধডএস খাণি সরবরাহ কণর খাদ্যশণস্যর বাজার দর ধস্থধিশীি রাখা হ  এবং সা াধজক ধনরাপত্তা ক থসূধচণি দুস্থ ও 

ধনম্নআণ র  ানুণষর জন্য খাদ্য সহা িা প্রদান করা হ । ধপএফধডএস খাি প্রিানিঃ আধর্ থক ও অনাধর্ থক খাণি ধবভক্ত। 

 

৫.২.২ আধর্ থক খািঃ 
 

আধর্ থক খাণি স্বল্পমূণল্য খাদ্যবান্ধব ক থসূধচ, ওএ এস, এিইআই (চা-বাগাণনর শ্রধ কণদর জন্য) এবং ভতুথধক মূণল্য সশস্ত্রবাধহনী, 

পুধিশ বাধহনী, ধবধজধব, আনসার, মজিখানা, কোণডট কণিণজ খাদ্যশস্য ধবিরণ করা হ ।  

 

ক) খাদ্যবান্ধব ক থসূধচঃ 
 

খাদ্যবান্ধব ক থসূধচণি ইউধন ন প থাণ  বসবাসরি ৫০ িাখ হিদধরদ্র পধরবারণক িাধিকাভুক্ত করা হণ ণছ এবং বছণর 

ক থাভাবকািীন ৫  াস অর্ থাৎ মসণেম্বর, অণক্টাবর ও নণভম্বর এবং  াচ থ ও এধপ্রি  াণস প্রধিণকধজ ১০/- টাকা মূণল্য প্রধি  াণস 

৩০ মকধজ কণর চাি ধবিরণ করা হ । এ ক থসূধচণি ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণর ৭.৪৪ িাখ ম .টন চাি ধবিরণ করা হণ ণছ।   

 

খ) মখািা বাজাণর ধবক্র  (ওএ এস): 

খাদ্যশণস্যর বাজার দণর উর্ধ্থগধি মরাি এবং দধরদ্র ও ধনম্নআ ভূক্ত  ানুণষর কি িার্ণবর িণক্ষে ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণর ওএ এস 

ক থসূধচণি চাি ও আটা ধবিরণ করা হ । এ ক থসূধচণি মূিিঃ দধরদ্র ও ধনম্নআ ভূক্ত মশ্রণীর  ানুষ সাশ্র ী মূণল্য খাদ্য সহা িা িাভ 

কণর। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণরর ধবধভন্ন স ণ  ঢাকা  হানগর, শ্র র্ন মজিা, অন্যান্য ধবভাগী , মজিা ও উপণজিা সদণর চাি ধবক্র  

কা থক্র  পধরচাধিি হ । এ কা থক্রণ  ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণর ৯,০৩১ ম .টন চাি ধবিরণ করা হণ ণছ। 

 



  দা ধ ণির  াধ্যণ  গ  ভাধঙ্গণ  ওএ এস ধডিাণরর  াধ্যণ  মখািাবাজাণর আটা ধবক্র  খাদ্য ধবভাণগর একটি গুরুত্বপূণ থ কা থক্র । এ 

কা থক্রণ র আওিা  ঢাকা  হানগর, শ্র র্ন মজিা, অন্যান্য ধবভাগী  শহর ও মজিা শহর প থাণ  আটা ধবক্র  করা হ । এ কা থক্রণ  

২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণর ২.০৩ িাখ (২.৬৪ ম .টন গণ র ধবপরীণি) ম .টন আটা ধবিরণ করা হণ ণছ। 

 

 
 

গ) এিইআই (চা-বাগাণনর শ্রধ কণদর জন্য): 

চা-সংসয়দর আওতাভূক্ত চা-োগানসমূয়হ কমথরত গররে ও দুস্থ েরমকয়দর মায়ে েছয়র ৬ মাস চাল এেং ৬ মাস গম ওএমএস দয়র 

খাদ্যশস্য সরেরাহ করা হে। এ কমথসূরচয়ত ২০১৮-২০১৯ অর্ থেছয়র ৪,০৬০ বম.টন চাল ও ৯,৯০২ বম.টন গম রেতরণ করা হয়েয়ছ।   
 

৫.২.৩ অ-আধর্ থক খাণি ধবিরণ : 
 

অ-আধর্ থক খাণি ধবনামূণল্য খাদ্যশস্য ধবিরণ করা হ  এবং সা াধজক ধনরাপত্তা মবিধনণি অন্তভূ থক্ত ধভধজধড, ধভধজএফ, ধজআর, 

কাধবখা, টিআর, স্কুি ধফধডং অনাধর্ থক খাি ধহণসণব ধবণবধচি। 

 

বিথ ান সরকার ২০০৯ সাণি দাধ ত্ব গ্রহণণর পর দাধরদ্র ম াচনণক অন্যি  স স্যা ধবণবচনা কণর নানামুখী সা াধজক ধনরাপত্তা 

ক থসূধচ গ্রহণ ও বাস্তবা ন কণরণছ। মদণশর সকি  ানুণষর খাদ্য ও ধনরাপত্তা ধনধিি করার উণেণে সরকার ধবধভন্ন  ন্ত্রণািণ র 

 াধ্যণ  সা াধজক ধনরাপত্তামূিক নানামুখী ক থসূধচ বাস্তবা ন কণর র্াণক। আ  বি থন, ক থসৃজন, শ্র  ধবধনণ াগ ইিোধদ বাস্তবা ণনর 

জন্য সরকার নানামুখী উন্ন নমূিক ক থসূধচণি ধবধনণ াগ কণর র্াণক। 

 

বাণজট বরাে অনু া ী ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণর ধপএফধডএস-এ খাি ধভধত্তক খাদ্যশস্য ধবিরণণর ধহসাব ধনণম্ন মদখাণনা হণিাঃ 
 

ধপএফধডএস খাণি ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণরর খাদ্যশণস্যর বাণজট ও ধবধি-ধবিরণ 
 

ধহসাবঃ ম ঃ টণন 

খাতসমূহ োয়জট ০১ জুলাই’১৮ হয়ত ৩০ জুন’১৯ পর্ থন্ত 

বমাট রেতরণ 

চাল গম বমাট চাল গম বমাট 

আ
রর্
থ ক
 খ
াত

 রেয়শষ জরুরী (ইরপ) 2,10,000 1,37,000 3,47,000 2,01,779 1,32,214 3,33,993 

অন্যান্য জরুরী (ওরপ) 16,000 3,000 19,000 17,881 3,977 21,858 

এলইআই 12,000 11,000 23,000 4,060 9,902 13,963 

ওএমএস 1,00,000 3,50,000 4,50,000 9,031 2,64,027 2,73,058 

খাদ্যোন্ধে 7,48,000 0 7,48,000 7,43,838 0 7,43,838 

উপ-বমাট =  10,86,000 5,01,000 15,87,000 9,76,589 4,10,120 13,86,709 

অ
-
আ
রর্
থ ক
 খ
াত

 

কারেখা 

(ত্রাণ, ভূরম ও প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ থালে) 

1,40,000 1,19,230 2,59,230 2,01,022 18,931 2,19,953 

রভরজর  3,67,200 0 3,67,200 3,64,708 0 3,64,708 

রজআর 1,25,000 0 1,25,000 55,266 0 55,266 

রভরজএফ 4,20,000 0 4,20,000 4,16,324 0 4,16,324 

পাে থতয চিিাম রেষেক 

(টিআর) 

50,000 30,000 80,000 59,117 16,960 76,078 

উপ-বমাট =  11,02,200 1,49,230 12,51,430 10,96,437 35,891 11,32,329 

বমাট =  21,88,200 6,50,230 28,38,430 20,73,026 4,46,011 25,19,037 



ধপএফধডএস খাণি ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণরর খাদ্যশণস্যর বাণজট ও আরর্ থক খায়ত ধবধি-ধবিরণ (বার গ্রাফ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫.২.৪  াসধভধত্তক চাি ও আটার বাজার দরঃ 
 

সুপধরকধল্পিভাণব ২০১৯-২০১৯ অর্ থবছণর সরকাধর খাদ্য ধবিরণ ব্যবস্থার (ধপএফধডএস) খািসমূণহ খাদ্যশণস্যর 

বরাে, ধবধি-ধবিরণ এবং িদারধক ও  ধনটধরং এর ফণি বাজাণর খাদ্যশণস্যর সরবরাহ ও বাজার মূল্য ধস্থধিশীি 

ধছি। জনগণণর খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিি হও া  সরকাণরর অঙ্গীকার বাস্তবা ন হণ ণছ এবং ভাবমূধিথ উজ্জ্বি হণ ণছ। 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছণরর চাি ও আটার  াস ধভধত্তক গে বাজার মূল্য ধনণম্ন মদখাণনা হণিাঃ 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণরর  াস ধভধত্তক গে বাজার দর 
 

ধহসাবঃ টাকা/প্রধিণকধজ 

   ে      চ       

জুলাই/১৮ 37.37 22.80 

আগস্ট/১৮ 37.19 22.68 

বসয়েম্বর/১৮ 37.08 22.83 

অয়ক্টাের/১৮ 36.37 22.70 

নয়ভম্বর/১৮ 35.20 22.73 

র য়সম্বর/১৮ 34.16 22.93 

জানুোরর/১৯ 33.73 23.58 

বফব্রুোরর/১৯ 33.02 23.24 

মাচ থ/১৯ 32.51 23.84 

এরপ্রল/১৯ 31.95 23.60 

বম/১৯ 32.25 24.28 

জুন/১৯ 30.52 23.50 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণরর  াস ধভধত্তক গে বাজার দণরর ধচত্র 
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৫.৩ খাদ্যশস্য চিাচি, সংরক্ষণ ও  জুদ ব্যবস্থাপনা 
 

সরকাধরখাণি অভেন্তরীণ সংগৃহীি ও আ দাধনকৃি খাদ্যশস্য প্রণ াজণনর ধনধরণখ স্বল্প ব্যণ   র্াসম্ভব সঠিক পধর াণ, সঠিক 

স   ও সঠিক স্থাণন  জুি ও সংরক্ষণণর জন্য মকন্দ্রী , ধবভাগী  ও মজিা  অভেন্তরীণভাণব জারীকৃি চিাচি সূধচর আওিা  

ধনরাপদ স্থানান্তর  করাই এ ধবভাণগর প্রিান কাজ। খাদ্যশস্য  জুি ও চাধহদা অনু া ী খাদ্য উিৃত্ত মজিাসমূহ হণি খাদ্য র্াটধি 

মজিাসমূণহ সুধনধেথি পধরকল্পনা গ্রহণপূব থক চিাচি সূধচ বাস্তবা ন করা হণ  র্াণক।  
 

 

সারধণ ০১: সরকাধর গুদা  ও সাইণিাসমূণহর িারণক্ষ িা: 

 (ধারণক্ষমতা বম.টয়ন) 

ক্রঃনং স্থাপনা 

কার্ থকর 

স্থাপনার সংখ্যা 

অকার্ থকর 

স্থাপনার 

সংখ্যা 

কিাট 

স্থাপনার 

সংখ্যা 

কিাট ধারণ 

ক্ষিতা 

কিাট কার্ মকমর 

ধারণ ক্ষিতা 

১ এলএসমড ৫৮০ ৫৩ ৬৩৩ ১২৭৬৩৫৬ ১১৭৯৫৪৪ 

২  মসএসমড ১১ ১ ১২ ৫১৮১৫২ ৪৮৮১৫২ 

৩  সাইদলা ৫ ১ ৬ ২৭৫৮০০ ২৭৫০০০ 

৪ ফ্লাওয়ার মিল ১ ০ ১ ১০০০০ ১০০০০ 

৫ ওয়য়যারহাউজ ১ ০ ১ ২৫০০০ ১৫০০০ 

কিাট = ৫৯৮ ৫৫ ৬৫৩ ২১০৫৩০৮ ১৯৬৭৬৯৬ 

 

উণিখ্য ম , ১.০৫ িক্ষ ম .টন প্রকণল্পর আওিা  সারা মদণশর এিএসধড/ধসএসধডণি জুন/২০১৯ প থন্ত ৩৬,৫০০ ম .টন 

িারণক্ষ িা বৃধদ্ধ মপণ ণছ। 

 
 

৫.৩.১ খাদ্যশস্য পধরবহণ: 

 

খাদ্যশস্য পধরবহণণর জন্য সারাণদণশ ম াট ২৫১৪ জন ধবধভন্ন মশ্রধণর পধরবহণ ঠিকাদার ক থরি আণছন।  ার িথ্য ধনম্নরূপঃ 
 

 

সারধণ-০২: ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর পধরবহণ ঠিকাদাণরর সংখ্যাঃ 
 

প থা   াধ্য  সংখ্যা 

মকন্দ্রী  বকন্দ্রীে সড়ক পররেহণ ঠিকাদার (রসআরটিরস) ৬১২ 

বরলওয়ে পররেহণ ঠিকাদার ০৩ 

বমজর কযাররোর, চিিাম ০৮ 

বমজর কযাররোর, খুলনা ২৪ 

র রেরসরস (খুলনা-েররশাল) ৮০ 

র রেরসরস, ঢাকা ৫৭ 

ধবভাগী  ঢাকা রেভাগীে সড়ক পররেহণ ঠিকাদার (র আরটিরস, ঢাকা) ১২২ 

চট্টগ্রা  রেভাগীে সড়ক পররেহণ ঠিকাদার (র আরটিরস, চিিাম) ৪৬৯ 

রাজশাহী রেভাগীে সড়ক পররেহণ ঠিকাদার (র আরটিরস, রাজশাহী) ৪১৪ 

খুিনা রেভাগীে সড়ক পররেহণ ঠিকাদার (র আরটিরস, খুলনা) ২৭১ 

বধরশাি রেভাগীে সড়ক পররেহণ ঠিকাদার (র আরটিরস, েররশাল) ৩ 

মজিা অভেন্তরীণ সেক পধরবহণ ঠিকাদার (আইআরটিধস) ৪০৫ 

অভেন্তরীণ মনৌ পধরবহণ ঠিকাদার (আইধবধসধস) ৪৮ 

ম াট ঠিকাদাণরর সংখ্যা = ২৫১৬ 



প থা   াধ্য  সংখ্যা 

মকন্দ্রী  ধসআরটিধস ৬১২ 

মরি ৩ 

ম জর কোধর ার ৩২ 

ধডধবধসধস ১৩৭ 

ধবভাগী  ধডআরটিধস ১২৭৯ 

মজিা আই আর টি ধস ৪০৫ 

আই ধব ধস ধস ৪৮ 

ম াট ঠিকাদাণরর সংখ্যা = ২৬৮১ 

 
 

সারধণ-৩:২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছণর মকন্দ্রী ভাণব খাদ্যশস্য পধরবহণণর পধর াণঃ 
 

পণ্য মরি সেক মনৌ ম াট (ণ .টন) 

চাি (ণ .টন) ২৯১৯৯ ৩৮৩১০৬ ১৫৩৮৪১ ৫৬৬১৪৬ 

গ  (ণ .টন) ৪৭৫৮৯ ৩১০১২৫ ৩০৩০৭৩ ৬৬০৭৮৭ 

ম াট (ণ .টন) ৭৬৭৮৮ ৬৯৩২৩১ ৪৫৬৯১৪ ১২২৬৯৩৩ 

পধরবহণণর হার ৬.২৬% ৫৬.৫০% ৩৭.২৪% ১০০% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সারধণ-৫.৩: ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছণর ববণদধশক ভাণব আ দানীকৃি গ  (প্রাধপ্ত সাণপণক্ষ) পধরবহণণর িথ্যঃ 
 

ক্রঃ 

নং 

সরেরাহকারীর নাম ধবএি পধর াণ 

(ণ .টন) 

প্রাপ্ত পধর াণ 

(ণ .টন) 

পধরবহণ পধর াণ 

(ণ .টন) 

০১ Agrocorp 

MV Seven Lady 

৪৯,২৩৩ ৪৮,৩৮৩.০৮৩ ৪৮,৩৮৩.০৮৩ 

০২ Agrocorp 

MV Trans Time 

৫২,৫০০ ৫১,৭৫৭.৭৯৭ ৫১,৭৫৭.৭৯৭ 

০৩ Swiss Singapre 

MV Rohods 

৫০,২৫৮.৭১০ ৪২,৯৪৮.৭৭১ ৪২,৯৪৮.৭৭১ 

০৪ Aston FFI 

MV kang man 

৫০,৫৫৬.৭৫৮ ৫০,১১৮.৪৭৬ ৫০,১১৮.৪৭৬ 

০৫ Agrocorp 

MV AP sveti vlaho 

৫১,৪৫০ ৫১,১৭২.৪৯৬ ৫১,১৭২.৪৯৬ 

০৬ Agrocorp 

MV STC taishan 

৫২,৫০০ ৫২,১৫৪.৫৩৪ ৫২,১৫৪.৫৩৪ 

০৭ J.K iInternational 

MV RHL Marta 

৪৯,২৩৫ ৩৪,৫৫৯ ৩৪,৫৫৯ 

০৮ Agrocorp 

MV clipper Endeavour 

৪৯,৯৮৪ ৪৯৫১৪.৭৯৩ ৪৯৫১৪.৭৯৩ 

বমাট= ৪০৫,৭১৭.৪৬৮ ৩৮০,৬০৮.৯৫০ ৩৮০,৬০৮.৯৫০ 
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খাদ্যশয়স্যর পররেহণ ব্যেঃ 

 

সারধণ-৫.৩: ধবগি ০৫(পোঁচ) বছণর সারাণদণশ খাদ্যশণস্যর পধরবহণ ব্য ঃ 

 

ক্রঃনং অর্ থ েছর খাদ্যশয়স্যর পররেহণ ব্যে  

(হাজার টাকা ) 

০১ ২০১৪-২০১৫ ২১৪,৭৫,১৭ 

০২ ২০১৫-২০১৬ ২০৫,৫২,৮৫ 

০৩ ২০১৬-২০১৭ ২০২,০০,৬৫ 

০৪ ২০১৭-২০১৮ ২৫০,৪৮,৭৭ 

০৫ ২০১৮-২০১৯ ২৩৬, ৮০,৭৭ 

 

৫.৩.২ খাদ্যশস্য  জুিঃ 

০১ জুিাই ২০১৮ িাধরণখ খাদ্যশণস্যর  জুি ধছি সব থণ াট ১২.৪৭ লাখ ম ঃ টন। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছণর সণব থাচ্চ 

খাদ্যশস্য  জুি ধছি ১৫.৭৫ িাখ ম ধিক টন ( াচ থ ২০১৯)  ার  ণধ্য চাি ১৪.৩০ িাখ ম ধিক টন এবং গ  ১৪.৩৬ িাখ 

ম ধিক টন, িান ৮৭৭ ম ধিক টন (চাি আকাণর) এবং সব থধনম্ন খাদ্যশস্য  জুি ধছি ১১.৩৪  িাখ ম ধিক টন (ধডণসম্বর 

২০১৮)  ার  ণধ্য চাি ৯.০৫ িাখ ম ধিক টন এবং গ  ২.২৬ িাখ ম ধিক টন।  
 

সারধণ-৪: ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর  াসও ারী  খাদ্যশণস্যর  জুি ধববরণী: 

 াস চাি  (ণ .টন) গ  (ণ .টন) ধান (চাল আকায়র) ম াট (ণ .টন) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জুিাই/১৮ ৯৮৬২৬৪ ২৫৯২২৫ ২০৭২ ১২৪৭৫৬১ 

আগষ্ট/১৮ ১২৯১১৪২ ২৭৩৪৬৩ ৬৮৫৭ ১৫৭১৪৬১ 

বসয়েম্বর/১৮ ১৩১৭০১৬ ২৪১৮১২ ১১৫৭৩ ১৫৭০৪০১ 

অয়ক্টাের/১৮ ১৩২৯৯৭৪ ২৩৭৫৯৯ ৮৮৮৬ ১৫৭৬৪৫৯ 

নয়ভম্বর/১৮ ১১০৩৭০৩ ২৬৪০৮৭ ৪১৮১ ১৩৭১৯৭১ 

র য়সম্বর/১৮ ৯০৫৯৯৫ ২২৬৬৩৩ ১৭৫৯ ১১৩৪৩৮৭ 

জানু াধর/১৯ ১০৯৬৩৩৩ ১৭৯৯০৭ ১০০৪ ১২৭৭২৪৩ 

মফব্রু াধর/১৯ ১৩৪১৭৬৬ ১৭৩৬৫৫ ৮৭৭ ১৫১৬২৯৯ 

 াচ থ/১৯ ১৪৩০৯২৮ ১৪৩৬২৬ ৮৭৭ ১৫৭৫৪৩১ 

এধপ্রি/১৯ ১২৩৬৬৬৪ ১৫৫১০৫ ২৩১ ১৩৯১৯৯৯ 

ম /১৯ ১০৩৬০৭৪ ১৯২৬১৯ ০ ১২২৮৬৯৩ 

জুন/১৯ ১০৮২৬৯৭ ২১৪৫৭৭ ১২৯৮৮ ১৩১০২৬১ 

 



 

৫.৩.৩ গুদা  ভাো প্রদানঃ 

ধবধভন্ন সরকাধর ও মবসরকাধর সংস্থার চাধহদার মপ্রধক্ষণি গুদা  ভাো নীধি ািা অনুসরণপূব থক ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর WFP, 

CARE, TCB, TCB, ACFও প্রিোশা বাংিাণদশসহ ম াট ০৫(পোঁচ)টি প্রধিষ্ঠাবনর রনকট খাদ্য অরধদপ্তরাধীন অব্যেহৃত গুদাম 

ভাড়া োেদ সে থয়মাট রাজে অজৃন-১,৮০,২৮,৮৬৪/- (এক বকাটি আরশ লাখ আটাশ হাজার আটশত বচৌষরি) টাকা। 

 

ধবধভন্ন সংস্থার ধনকট ভাো প্রদানকৃি গুদা সমূণহর িথ্য: 

(ধহসাব ম .টণন)   

সংস্থার না  গুদায়মর সংখ্যা ধারণক্ষমতা 

WFP ১০ ১০,০০০ 

TCB ৪ ২,০০০ 

ACF ১ ১,০০০ 

CARE ২ ১,০০০ 

প্রতযাশা ১ ৫০০ 

বমাট= ১৮ ১৪,৫০০ 

 

৫.৩.৪ র্ন্ত্রাংশ ক্রেঃ 

২০১৮-১৯ অর্ থ েছয়র আশুগঞ্জ সাইয়লার সাে-বস্টশয়নর জন্য ৩৯,৪৬,৮০০.০০ (ঊনচরিশ লাখ বছচরিশ হাজার আটশত) 

টাকা ব্যয়ে ১টি ১১ বকরভ HT Switch Gear, ১টি LT Switch Gear ও PFI প্লান্টসহ আনুষরিক র্ন্ত্রাংশ ক্রে করা 

হয়েয়ছ। 

 

৫.৩.৫ বরল সাইর ং বমরামতঃ 
  

সারধণ-৯: বর্ সে সংস্থাপয়ন বরল সাইর ং বমরামত কার্ থক্রম অব্যাহত রয়েয়ছ, বসগুয়লা রনেরূপঃ 

 

ক্রঃনং সংস্থাপয়ণর নাম কায়জর ধরণ োয়জয়টর 

পররমাণ(টাকা) 

০১ আশুগঞ্জ সাইয়লা, রে-োরড়ো নতুন বরল সাইয়লা স্থাপন ------ 

০২ হারলশহর রসএসর , চিিাম বরল সাইর ং বমরামত ------- 

০৩ খুলনা রসএসর , খুলনা বরল সাইর ং বমরামত ৮,৮০,৩৫,১৭৬.৭৩ 

০৪ ময়হশ্বরপাশা রসএসর , খুলনা বরল সাইর ং বমরামত ১০,৯১,৭৫,৮১৮.২৪ 

বমাট= ১৯,৭২,১০,৯৯৫.০৭ 

 

৫.৩.৬ সফটওেযার এর মাধ্যয়ম খাদ্যশয়স্যর চলাচল সূরচ জাররঃ 

খাদ্য অরধদপ্তয়রর Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement 

Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীষ থক সমীক্ষা/ 

জররপ কার্ থক্রম পররচালনাকারী পরামশ থক সংস্থা Technohaven Consortium কর্তথক খাদ্যশয়স্যর চলাচল সূরচ 

জাররর জন্য Software প্রস্তুত করা কয়রয়ছ। উক্ত Software এর মাধ্যয়ম শীঘ্রই খাদ্যশয়স্যর চলাচল সূরচ জাররর 

কার্ থক্রম শুরু হয়ে।  
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৫.৪ পররদশ থন, উন্নেন ও কাররগরী বসো কার্ থক্রম 
 

পধরদশ থন, উন্ন ন ও কাধরগরী মসবা ধবভাণগর মাধ্যয়ম ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর সম্পারদত গুরুত্বপূণ থ কা থাবিী রনেরূপঃ  
 

৫.৪.১ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান রনেন্ত্রণঃ 
 

খাদ্যশয়স্যর গুণগত মান র্াচাই ও রনরশ্চতকরয়ণর লয়ক্ষয খাদ্য অধিদপ্তণরর পধরদশ থন, উন্ন ন ও কাধরগরী মসবা ধবভাবগর 

আওিা  ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর বকন্দ্রীে পরীক্ষাগাণর ২৪৯টি এবং আিধিক পরীক্ষাগারসমূণহ ১১৬৭টি সহ সব থণ াট ১৪১৬টি 

খাদ্যশণস্যর নমূনা পরীক্ষা করা হ । 
 

৫.৪.২ নতুন রলফট ক্রেঃ 
 

খাদ্য ভেয়নর কম থকতথা এেং কম থচারীয়দর ব্যেহায়রর জন্য ০১ (এক) টি প্যায়সঞ্জার রলফট সরেরাহ ও স্থাপন কায়জর জন্য 

দরদাতা প্ররতষ্ঠায়নর সয়ি গত ০৬/০২/২০১৮ রর: তাররয়খ খাদ্য অরধদপ্তয়রর চুরক্ত োক্ষররত হে। ইয়তাময়ধ্য রলফট স্থাপয়নর 

কাজ সম্পন্ন হয়েয়ছ। খাদ্য অরধদপ্তয়রর ২নং রলফটি অরত পুরাতন হওোে নতুন রলফট ক্রয়ের প্ররক্রো চলমান আয়ছ। 
 

৫.৪.৩ ময়েশ্চার রমটার ক্রেঃ 
 

খাদ্য শয়স্যর গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৪০০ টি ময়েশ্চার রমটার ক্রয়ের লয়ক্ষয গত ১৩/০৩/২০১৮ ররঃ তাররয়খর ১৬৬ নং স্মারয়ক 

সরেরাহকারী প্ররতষ্ঠায়নর অনুকূয়ল সরেরাহ আয়দশ প্রদান করা হে। গত ১৩/০৮/২০১৮ রর: তাররয়খর ৭৪৩ নং স্মারয়ক নমুনা পরীক্ষয়ণর 

জন্য BRTC, BUET এ পত্র বপ্ররণ করা হে এেং উক্ত প্ররতষ্ঠান হয়ত সয়ন্তাষজনক প্ররতয়েদন পাওো র্াে। বস বমাতায়েক ময়েশ্চার 

রমটার বতজগাঁও রসএসর য়ত সরেরাহ ও িহয়ণর পর সকল আঞ্চরলক খাদ্য রনেন্ত্রক দপ্তয়র েন্টন করা হয়েয়ছ।  
 

৫.৪.৪ কীটনাশক ক্রেঃ 
 

সারায়দয়শর খাদ্য গুদাণ  ররক্ষত খাদ্যশস্য কীটমুক্ত রাখার লয়ক্ষয প্ররত েছর কীটনাশক ক্রে করা হে। এর ধারাোরহকতাে গত 

১৪/১১/২০১৮ ররঃ তাররয়খর ১০৫৫ নং স্মারয়ক দরপত্র আহ্বান করা হে। ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর ১৫ (পণনর) ম .টন 

এোলুধ ধন া  ফসফাইড (ট্যাবণিট) এবং ১২,০০০ (বার হাজার) ধিটার ধপধরধ ফস ধ র্াইি িরি ৫০ ইরস কীটনাশক ক্রে 

করা হয়েয়ছ। চারহদা অনুর্ােী উভে প্রকার কীটনাশক আঞ্চরলক খাদ্য রনেন্ত্রকয়দর েরাে প্রদান করা হয়েয়ছ। 
 

৫.৪.৫ গ্যাস প্রুফ শীট ক্রেঃ 
 

২০০ (দুইশত) টি গ্যাস প্রুফ শীট (GP Sheet) ক্রয়ের লয়ক্ষয ঠিকাদারী প্ররতষ্ঠায়নর সয়ি গত ০৬/০৬/২০১৮ ররঃ তাররয়খ 

খাদ্য অরধদপ্তয়রর চুরক্ত সম্পারদত হে এেং ০৬/০৬/২০১৮ ররঃ তাররয়খর ৫১৭ নং স্মারয়ক সরেরাহ আয়দশ প্রদান করা হে। 

সরেরাহ আয়দশ বমাতায়েক গত ০৬/১২/২০১৮ ররঃ তাররখ ২০০টি গ্যাস প্রুফ শীট বকন্দ্রীে কীট রনেন্ত্রণ বস্টায়র সরেরাহ করা 

হয়েয়ছ। গত ১২/১২/২০১৮ ররঃ তাররয়খর ১১৯৫ নং স্মারয়ক নমুনা রেআরটিরস, ব্যয়েয়ট বপ্ররণ করা হে এেং গত ২৬/১২/২০১৮ 

ররঃ তাররয়খ পরীক্ষণ ফলাফল অত্র দপ্তয়র বপ্ররণ করা হে। নমুনার পরীক্ষণ ফলাফল সয়ন্তাষজনক হওোে গ্যাসপ্রুফ শীট 

িহণপূে থক মাে পর্ থায়ে রেতরণ করা হয়েয়ছ।    
 

৫.৪.৬ আনয়লা ার ক্রেঃ 
 

চিিাম সাইয়লায়ত জাহাজ হয়ত খাদ্যশস্য দ্রুত খালায়সর লয়ক্ষয রেদ্যমান পুরাতন আনয়লা ায়রর স্থয়ল ঘন্টাে ২০০ বম.টন খালাস 

ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন Pneumatic Mobile Ship Unloader প্ররতস্থাপয়নর জন্য VIGAN Engineering, 

Belgium এর সায়র্ ২৯,৪১,০০০ (ঊনরত্রশ লাখ একচরিশ হাজার) ইউয়রা মূয়ল্য চুরক্ত সম্পারদত হে। এছাড়া নারােণগঞ্জ 

সাইয়লায়ত ঘন্টাে ২০০ বম.টন খালাস ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি রফক্স  টাইপ শীপ আনয়লা ার প্ররতটি ২৫,২৯,০২৬.০০ ইউয়রা দয়র 

সে থয়মাট ৫০,৫৮,০৫২.০০ ইউয়রা মূয়ল্য ক্রয়ের জন্য VIGAN Engineering, Belgium এর সায়র্ র্র্াক্রয়ম গত 

০১/০১/২০১৮ এেং ১৮/১১/২০১৮ ররঃ তাররয়খ চুরক্ত োক্ষররত হে। Unloader প্ররতস্থাপয়নর জন্য ইয়তাময়ধ্য (PSI) সম্পন্ন 

করা হয়েয়ছ।  
 

৫.৪.৭ কায়ের  ায়নজ ক্রেঃ 
 

এিএসধড, ধসএসধড ও সাইণিাণি ব্যবহাণরর জন্য ৫০০০ (পোঁচ হাজার) ধপস উণডন ডাণনজ ক্রণ র িণক্ষে গত ৩০/১০/২০১৭ ররঃ 

তাররয়খ োংলায়দশ েন রশল্প উন্নেন কয়প থায়রশন (BFIDC) এর সয়ি খাদ্য অরধদপ্তয়রর চুরক্ত সম্পারদত হে এেং ০৫/১১/২০১৭ 

ররঃ তাররয়খর ১৬৫০ নং স্মারয়ক কার্ থায়দশ প্রদান করা হে। গত ৩১/০৩/২০১৯ ররঃ তাররয়খর ময়ধ্য ৫০০০ রপস  ায়নজ রেরভন্ন 

খাদ্য গুদায়ম সরেরাহ করা হয়েয়ছ।  
 

৫.৪.৮ র রজটাল ওয়েব্রীজ এেং র রজটাল প্লাটফরম বেল ক্রে 
 

মাে পর্ থায়ে খাদ্যশয়স্যর সঠিক ওজন রনরশ্চতকরয়ণর লয়ক্ষয ১৮টি র রজটাল ওয়েব্রীজ বেল এেং ১০০০টি র রজটাল প্লাটফরম 

বেল ক্রয়ের জন্য গত ১৯/১২/২০১৮ ররঃ তাররয়খ  কইো থ এন্ড ইরঞ্জরনোররং রলঃ, োংলায়দশ বনরভ, বসানাকান্দা, নারােণগঞ্জ 

এর সায়র্ ৪৩.২০ বকাটি টাকাে চুরক্ত োক্ষররত হে। জুন/২০১৯ মায়স ১০০০টি র রজটাল প্লাটফরম বেল রেরভন্ন বকয়ন্দ্র সরেরাহ 

ও স্থাপন করা হয়েয়ছ এেং বেয়লর চুরক্তমূল্য অর্ থাৎ ৩১.৫০ বকাটি টাকা সরেরাহকারী প্ররতষ্ঠায়নর অনুকূয়ল পররয়শাধ করা 

হয়েয়ছ।  



 

৫.৪.৯ বেল রক্ষণায়েক্ষণ ও বমরামতঃ 
 

খাদ্যশয়স্যর সঠিক ওজন রনরশ্চতকরয়ণর লয়ক্ষয খাদ্য অধিদপ্তণরর পধরদশ থন, উন্ন ন ও কাধরগরী মসবা ধবভাবগর আওিা  

সাইয়লা, রসএসর  ও এলএসর সমূয়হ অেরস্থত বেলসমূহ বত্রমারসক রভরত্তয়ত চুরক্তেদ্ধ ঠিকাদারী প্ররতষ্ঠায়নর মাধ্যয়ম রক্ষণায়েক্ষণ 

ও বমরামত করা হ । েতথমায়ন মাে পর্ থায়ে র রজটাল প্লাটফরম, র রজটাল িাক মস্কি ও বমকারনকযাল বেল রক্ষণায়েক্ষণ ও 

বমরামত কার্ থক্রম চলমান আয়ছ।  
 

৫.৪.১০ নতুন রনম থাণ ও বমরামত কাজঃ 
 

খাদ্য অধিদপ্তরািীন সারায়দয়শর জরাজীণ থ ও অব্যবহৃি খাদ্য গুদা  সমূহ ম রা ি কণর প্ররত েছর গুদায়মর কা থকর িারণ 

ক্ষ িা বৃধদ্ধ করা হ । এছাড়া নতুন স্থাপনা ধন থাণণর আওিা  অধফস ভবন, সী ানা প্রাচীর, গভীর নলকূপ স্থাপনসহ ধবধভন্ন 

উন্ন ন কাজ োস্তোেন করা হয়ে র্ায়ক। গত ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর রাজস্ব বাণজণটর আওিা  বাস্তবাধ ি নতুন ধন থাণ এেং 

ম রা ি ও রক্ষণাণবক্ষণ কাণজর ধববরণ ধনণম্ন উবিখ করা হিঃ 

 

(ক) নতুন ধন থাণ কাজঃ 
 

খাদ্য অধিদপ্তণরর পধরদশ থন, উন্ন ন ও কাধরগরী মসবা ধবভাগ কর্তথক নতুন ধন থাণণর আওিা  ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর ১৯টি নতুন 

ধন থাণ কাজ বাস্তবা ণনর জন্য ই-ধজধপ পদ্ধধিণি দরপত্র আহ্বান করা হ । িন্মণধ্য ১৮টি কাণজর কা থাণদশ প্রদান করা হণ ণছ। 

১৮টি কাণজর  ণধ্য ৮টি কাজ স াপ্ত হণ ণছ। বাধক ৯টি কাণজর গে অগ্রগধি ৪৮.৩৩%। অবধশি ১টি কাণজর দরপত্র মূল্যা ন 

কা থক্র  চি ান আণছ। এসে কায়জর ময়ধ্য বজলা খাদ্য রনেন্ত্রয়কর অরফস ভেন, অন্যান্য অরফস ভেন, স্টাফ বকাোট থার, 

দাণরা ার মকা াট থার, আরধসধস রাস্তা ও সী ানা প্রাচীরধন থাণ অন্তভূ থক্ত রয়েয়ছ।  

 

(খ) ম রা ি ও রক্ষণাণবক্ষণ কাজঃ  
 

খাদ্য অধিদপ্তণরর পধরদশ থন, উন্ন ন ও কাধরগরী মসবা ধবভাগ হয়ত ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর বমাট ২৫টি ম রা ি ও রক্ষণায়েক্ষণ 

কাজ বাস্তবা ণনর জন্য ই-ধজধপ পদ্ধধিণি দরপত্র আহ্বানপূব থক কা থাণদশ প্রদান করা হণ ণছ। উক্ত ২৫টি কাণজর  ণধ্য ৭টি কাজ 

স াপ্ত হণ ণছ। জুন/২০১৯ প থন্ত অবধশি ১৮টি কাণজর গে অগ্রগধি ৭২.২৫%। এসে বমরামত ও সংরক্ষণ কায়জর ময়ধ্য 

এলএসর , রসএসর , সাইয়লা, অরফস ভেন, আোরসক ভেন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য স্থাপনা অন্তভূ থক্ত রয়েয়ছ। 

 

 

 

 

 

 

 



 

৬.০ উন্নেন 

 

২০১৮-১৯ অর্ থ েছয়র খাদ্য অরধদপ্তর কর্তথক গৃহীত উন্নেন কার্ থক্রম ও অজথনসমূহ 
 

মদণশর সকল মানুয়ষর খাদ্য ধনরাপত্তা ধনধিি করণি খাদ্যশস্য সংরক্ষয়ণর িারণক্ষ িা বৃরদ্ধ করা অতযন্ত জরুরর। এ লক্ষয 

োস্তোেয়নর ধারাোরহকতাে েতথমায়ন খাদ্য অরধদপ্তরাধীন ৩টি প্রকল্প চি ান রণ ণছ। র্ার রেেরণ রনেরূপঃ 

 

৬.১ সারাণদণশ ১.০৫ িক্ষ ম .টন িারণ ক্ষ িা সম্পন নতুন খাদ্য গুদা  ধন থাণ  
 

এ প্রকণল্পর আওিা  ১০০০ ম .টন িারণ ক্ষ িার ৪৮টি এবং ৫০০ ম .টন িারণ ক্ষ িার ১১৪টি গুদা সহ বমাট ১৬২টি গুদাম 

ধন থাণ করা হবি। ইয়তাময়ধ্য ৫০০ বম.টন ধারণক্ষমতার ৭৩টি এেং ১০০০ বম.টন ধারণক্ষমতার ২০টি গুদায়মর রনম থাণ কাজ 

সম্পন্ন হয়েয়ছ। র্ার বমাট ধারণক্ষমতা ৫৬,৫০০ বম.টন। জুন/২০১৯ পর্ থন্ত প্রকয়ল্পর সারে থক অিগরত ৮২%। প্রকল্পটি আগামী ৩০ 

জুন, ২০২০ সমাপ্ত হয়ে। 
 

 

৬.২ আধুরনক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প 
 

ধবি ব্যাংণকর সহা িা  ১৯১৯.৯৬ মকাটি টাকা ব্যণ  মদণশর ৮টি স্থাণন ৫.৩৫ লাখ ধারণক্ষমতার ৮টি আধুধনক মগ্রইন সাইণিা 

ধন থাণ করা হণব। প্রকয়ল্পর আওতাে আশুগঞ্জ, মধুপুর ও মেমনরসংহ সাইয়ট আধুরনক স্টীল সাইয়লা রনম থাণ কাজ শুরু হয়েয়ছ। 

এছাড়া প্রকয়ল্পর আওতাে দুয়র্ থাগপ্রেণ ১৯টি বজলার ৬৩টি উপয়জলাে ৫ (পাঁচ) লাখ পাররোররক সাইয়লা রেতরণ কার্ থক্রম 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী কর্তথক ০৬/০৫/২০১৮ তাররয়খ উয়িাধন করা হয়েয়ছ। জুন/২০১৯ পর্ থন্ত ১৫টি বজলার ৪৬টি উপয়জলাে 

৩৫০,০৩১টি পাররোররক সাইয়লা রেতরণ করা হয়েয়ছ। প্রকয়ল্পর আওতাে ৬টি Testing Laboratory রনম থায়ণর কাজ 

৩৬% সম্পন্ন হয়েয়ছ। এ পর্ থন্ত প্রকয়ল্পর সারে থক অিগরত ৪৬%। প্রকয়ল্পর ম  াদ জানু ারী/২০১৪ হণি ধডণসম্বর/২০২০। 

 
 

৬.৩ সারায়দয়শ পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষরিক সুরেধারদর বমরামত এেং নতুন অেকাোয়মা রনম থাণ প্রকল্প  
 

প্রকল্প গত ১০/০৭/২০১৮ ররঃ তাররয়খ একয়নক-এ অনুয়মাদন লাভ কয়র। প্রকয়ল্পর প্রাক্করলত ব্যে ৩১৬৮৭.৫৭ লক্ষ টাকা। 

প্রকয়ল্পর বমোদকাল জুলাই/২০১৮ হয়ত জুন/২০২১ পর্ থন্ত। এ প্রকয়ল্পর আওতাে ৫৫০টি রেরভন্ন ধারণক্ষমতার গুদাম বমরামত 

করা হয়ে। এছাড়া ঢাকা, চিিাম ও খুলনাে রতনটি খাদ্য পরীক্ষাগায়রর র্ন্ত্রপারত সরেরাহ করা হয়ে। এছাড়া ৭২৫টি স্থাপনাে 

রসরস কযায়মরা ও বসালার প্যায়নল স্থাপন করা হয়ে। ২০১৮-১৯ অর্ থ েছয়র প্রকয়ল্পর বমাট ব্যে রছল ১৪.৮৯ বকাটি টাকা। 

 

 



৭.০ োয়জট ব্যেস্থাপনা ও রনরীক্ষা কার্ থক্রম 
 

৭.১ োয়জট ব্যেস্থাপনা 
 

সরকারর ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্ থকাররতা বৃরদ্ধর লয়ক্ষয খাদ্য অরধদপ্তরয়ক মধ্যয়মোরদ োয়জট কাোয়মা (Medium Term 

Budget Framework, MTBF) পদ্ধরতর আওতাে আনা হয়েয়ছ। এমটিরেএফ পদ্ধরত প্রেতথয়নর অন্যতম প্রধান উয়েশ্য 

হয়লা োয়জট ব্যেস্থাপনার বক্ষয়ত্র অরধদপ্তয়রর সক্ষমতা (Capacity) বৃরদ্ধ করা এেং অরধকতর কর্তথত্ব ও দারেত্ব রনয়ে 

সরকায়রর নীরত ও উয়েশ্য অনুর্ােী োয়জট প্রণেন করা। দক্ষতার সায়র্ োয়জট োস্তোেন এেং পূে থরনধ থাররত লক্ষযমাত্রার 

রেপরীয়ত প্রকৃত অজথন মরনটররং, উদু্ভত পরররস্থরত বমাকায়েলা করা ও প্রয়োজন মারফক তা সংয়শাধন করা এর অন্যতম প্রধান 

কাজ। 
 

৭.১.১ খাদ্য অরধদপ্তয়রর ২০১৮-১৯ অর্ থ েছয়রর োয়জট সার-সংয়ক্ষপঃ 
 

খাদ্য অরধদপ্তয়রর প্ররতয়েদনাধীন ২০১৮-১৯ অর্ থ েছয়রর োয়জট ও ব্যয়ের সার-সংয়ক্ষপ রনয়চ বদো হয়লাঃ 

 

ব্যে োয়জট (২০১৮-১৯) 

(হাজার টাকাে) 

খায়তর রেেরণ ২০১৮-১৯ 

মূল োয়জট সংয়শারধত োয়জট প্রকৃত ব্যে 

খাদ্য অরধদপ্তর 

প্রারতষ্ঠারনক ব্যে ৪৮৯,৫৯,১৬ ৫৪৯,৫৭,১৪ ৪৭১,৭৩,৯৭ 

খাদ্য সংিহ ও রেতরণ ১৪৭৩৫,৭২,৬১ ১৪৫১৮,০১,৭০ ১৩১০২,৭৫,৪৮ 

বমাট-অনুন্নেন ব্যে : ১৫২২৫,৩১,৭৭ ১৫০৬৭,৫৮,৮৪ ১৩৫৭৪,৪৯,৪৫ 

উন্নেন ব্যে ৭১৯,২১,০০ ৬৩৫,৭৩,০০ ৬১৭,৪১,৪৫ 

বমাট-(অনুন্নেন + উন্নেন) : ১৫৯৪৪,৫২,৭৭ ১৫৭০৩,৩১,৮৪ ১৪১৯১,৯০,৯০ 

 

প্রারপ্ত োয়জট (২০১৮-১৯) (নন-ট্যাক্স বররভরনউ)  

                                                                                                 (হাজার টাকাে) 

অরধদপ্তর/সংস্থা/অপায়রশন ইউরনট প্রারপ্ত োয়জট ২০১৮-১৯ সংয়শারধত প্রারপ্তর োয়জট 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত প্রারপ্ত           

২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ 

খাদ্য অরধদপ্তর ২১,৫৫,০০ ৩৫,৮২,০০ ৫১,৭২,৭৫ 

 

৭.১.২ খাদ্য োয়জয়টর আওতাে খাদ্য সংিহ ও রেতরণ/রেপণন, লক্ষযমাত্রা ও অজথন: 

প্ররত অর্ থেছয়রর ন্যাে প্ররতয়েদনাধীন অর্ থেছয়র (২০১৮-১৯) খাদ্য োয়জয়টর আওতাে সরকার অভযন্তরীণ ও বেয়দরশক উৎস 

হয়ত খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংিহ কয়রয়ছ এেং রপএফর এস এর আওতাে তা রেতরণ কয়রয়ছ। ২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র োয়জট 

অনুর্ােী খাদ্যশস্য সংিহ ও রেতরয়ণ ধার্ থকৃত লক্ষযমাত্রা ও প্রকৃত অজথয়নর রেেরণ রনেরূপ: 
 

খাদ্য োয়জয়টর লক্ষযমাত্রা ও প্রকৃত অজথন, ২০১৮-১৯ 

সংিহ 

খায়তর রেেরণ োয়জট অনুর্ােী লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অজথন 

পররমাণ 

(লাখ বম: টয়ন) 

মূল্য 

(য়কাটি 

টাকাে) 

পররমাণ 

(লাখ বম: টয়ন) 

মূল্য পররয়শাধ 

(য়কাটি টাকাে) 

বখালাোজায়র খাদ্যশস্য রেক্রে োেদ 

ভতুথরক 

০ ৩৩৫০.২০ ০ ৩০৫১.২৯ 

বেয়দরশক অনুদান িারা আমদারন ১.২৮ 

(চাল-০.৪২ 

 গম-০.৮৬) 

৪২৭.১৪ ১.৩৮ 

(চাল-০.৫৬    

গম-০.৮২) 

৫১১.৩০ 

রনজে সম্পদ িারা আমদারন ৬.০০ 

(চাল-০.৫০         

গম-৫.৫০) 

১৫৪২.২৮ ৩.৯৬ 

(চাল-০.১৫         

গম-৩.৮১) 

১০৪৭.৫৪ 

অভযন্তরীণ সংিহ ২১.৮১ 

(চাল-২১.৩১         

৮২৪৬.৮৬ ২৪.২৩ 

(চাল-২৩.৮২         

৭৭৮২.২৭ 



খায়তর রেেরণ োয়জট অনুর্ােী লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অজথন 

পররমাণ 

(লাখ বম: টয়ন) 

মূল্য 

(য়কাটি 

টাকাে) 

পররমাণ 

(লাখ বম: টয়ন) 

মূল্য পররয়শাধ 

(য়কাটি টাকাে) 

গম-০.৫০) গম-০.৪১) 

পররচালন ব্যে ০ ৯৫১.৫৪ ০ ৭১০.৩৬ 

প্রারতষ্ঠারনক ব্যে ০ ৫৪৯.৫৭ ০ ৪৭১.৭৪ 

বমাট= ২৯.০৯ 

(চাল-২২.২৩        

গম-৬.৮৬) 

১৫০৬৭.৫৯ ২৯.৫৭ 

(চাল-২৪.৫৩        

গম-৫.০৪ ) 

১৩৫৭৪.৫০ 

 

রেতরণঃ 

খায়তর রেেরণ োয়জট অনুর্ােী লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অজথন 

পররমাণ 

(লাখ বম: টয়ন) 

মূল্য 

(য়কাটি 

টাকাে) 

পররমাণ 

(লাখ বম: টয়ন) 

মূল্য পররয়শাধ 

(য়কাটি টাকাে) 

বমাট নগদ রেক্রে (চাল) ১০.৮৬ ১০৭১.০০ ৯.৭৭ ৭৯১.৩২ 

বমাট নগদ রেক্রে (গম) ৫.০০ ৫৩৮.০০ ৪.১০ ৪২০.৫৪ 

কারেখা (চাল) ১.৪০ ৬০৭.০০ ২.০১ ৮৭১.২৪ 

কারেখা (গম) ১.১৯ ৩৫৮.০০ ০.১৯ ৫৬.৮৩ 

রভরজর /টিআর/রজআর/ইতযারদ (চাল) ৯.৬২ ৪১৭০.০০ ৮.৯৫ ৩৮৮০.৭৩ 

রভরজর /টিআর/রজআর/ইতযারদ (গম) ০.৩০ ৯০.০০ ০.১৭ ৫০.৯১ 

ভতুথরক ০ ৪৬০০.০০ ০ ৪২৮২.৯৭ 

বমাট ২৮.৩৭ ১১৪৩৪.০০ ২৫.১৯ ১০৩৫৪.৫৪ 

 

উৎস : রহসাে ও অর্ থ রেভাগ, খাদ্য অরধদপ্তর, ঢাকা। 
 

৭.২ রনরীক্ষা 

৭.২.১ অভযন্তরীণ রনরীক্ষা রেভাগঃ 
 

সফল সমরন্বত খাদ্য ব্যেস্থাপনার মাধ্যয়ম বদয়শর সকল নাগররয়কর জন্য সকল সময়ে খাদ্য রনরাপত্তা রনরশ্চত করার লয়ক্ষয খাদ্য 

অরধদপ্তয়রর অধীন মাে পর্ থায়ের রেরভন্ন দপ্তর কর্তথক কার্ থ সম্পাদন করা হয়ে র্ায়ক। সরকায়রর রেপুল পররমাণ আরর্ থক 

ব্যেস্থাপনাে পররচারলত জন গুরুত্বপূণ থ উক্ত দপ্তরসমূয়হর সারে থক কার্ থক্রয়মর েিতা, জোেরদরহতা, রমতব্যরেতা, র্র্ায়র্াগ্যতা ও 

ফলপ্রসূতা রনরশ্চত করার লয়ক্ষয অভযন্তরীণ রনরীক্ষা কার্ থক্রম অব্যাহত আয়ছ। অভযন্তরীণ রনরীক্ষা রেভাগ একজন অরতররক্ত 

পররচালয়কর অধীয়ন সরাসরর মহাপররচালক খাদ্য অরধদপ্তয়রর রনেন্ত্রণাধীন। সরকারর আইনকানুন, নীরতমালা, রেরধরেধান 

র্র্ার্র্ভায়ে োস্তোেন, সম্পয়দর সুষ্ঠু ব্যেহার, রহসােরক্ষণ পদ্ধরতর সঠিকতা র্াচাই, পদ্ধরতগত ত্রুটি-রেচুযরত রনেরমতভায়ে 

উদ ঘাটন ও সংয়শাধন, সরকারর ব্যে রমতব্যরেতা, র্র্ায়র্াগ্যতা ও ফলপ্রসূতাসহকায়র রনে থাহ করার লয়ক্ষয সরকারর অর্ থ ও খাদ্য 

শস্য/সামিী বলনয়দয়নর উপর সংররক্ষত রহসায়ের খরতোনসমূয়হর র্র্ার্ থতা র্াচাই এেং ক্ষেক্ষরতর তথ্য উদ ঘাটন করাই 

অভযন্তরীণ রনরীক্ষা রেভায়গর প্রধান কাজ। অভযন্তরীণ রনরীক্ষা রেভায়গর কাজ েতথমায়ন দুইভায়ে পররচারলত হে র্র্া- োৎসররক 

রনরীক্ষা এেং রেয়শষ রনরীক্ষা।  
 

৭.২.২ অভযন্তরীণ রনরীক্ষা রেভায়গর জনেল ও রনরীক্ষা দল গেনঃ 
 

অভযন্তরীণ রনরীক্ষা রেভায়গ মঞ্জুররকৃত জনেল সংখ্যা ৮৮ জন। রকন্তু েতথমায়ন কম থরত আয়ছ ২৯ জন। জনেল সংকয়টর কারয়ণ 

খাদ্য অরধদপ্তয়র মাে পর্ থায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা রনধ থাররত সময়ের ময়ধ্য রনরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভে হে না। সাধারণত ১ (এক) জন 

সুপাররনয়টনয় ন্টয়ক প্রধান কয়র রনরীক্ষা দল গেন করা হয়ে র্ায়ক। রকন্তু ১১ টি সুপাররনয়টনয় ন্ট ও ৪১টি অর টয়রর পয়দ বকান 

বলাকেল না র্াকাে প্রতযারশত মায়নর রনরীক্ষা দল গেন ব্যাহত হয়ি। বলাকেল সংকয়টর কারয়ণ রনরীক্ষা দলয়ক অতযন্ত েল্প 

সময়ের ময়ধ্য রনরীক্ষা সম্পন্ন করয়ত হয়ি। 
 

সারধণ-০১। ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর অভেন্তরীণ ধনরীক্ষা ধবভাগ কর্তথক সম্পাধদি ধনরীক্ষা কা থক্র ঃ 
 

অর্ থ েছর বমাট 

বজলার 

সংখ্যা 

বপ্রররত 

রনরীক্ষা দয়লর 

সংখ্যা 

রনরীক্ষা দল 

কর্তথক রনরীক্ষা 

সম্পারদত 

বজলার সংখ্যা 

রনরীক্ষা দল কর্তথক 

রনরীক্ষা সম্পারদত 

সংস্থাপনার সংখ্যা 

রনরীক্ষা দল 

কর্তথক 

উত্থারপত 

আপরত্তর 

সংখ্যা 

উত্থারপত আপরত্তয়ত 

জরড়ত টাকার 

পররমাণ। 

(বকাটি টাকাে) 



২০১৮-১৯ ৬৪ ০৬ ২২ ৪০২ ৯৯৫ ৮.৬৯ 

অভেন্তরীণ ধনরীক্ষা ধবভাণগর ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণরর কা থাবিীর বাধষ থক প্রধিণবদন । 

 ( টাকার অংক মকাটি টাকা ) 

অভেন্তরীণ ধনরীক্ষা আপধও 

িডসীণট 

জবাণবর 

সংখ্যা 

ধনষ্পধওকৃি 

ধনরীক্ষা আপধত্ত 

অধনষ্পন্ন ধনরীক্ষা  

আপধত্ত 

সংখ্যা 
টাকার 

পধর াণ 

সংখ্যা টাকার 

পধর াণ 

সংখ্যা টাকার 

পধর াণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

পূব থবিী বৎসণরর মজর ( জুিাই /১৮)   =  ৪১৮৭১ 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বৎসণরর সংণ াজন =     ৯৯৫ 

১১০০.৭০ 

    ৮.৬৯ 

১৯৯ ১৬৬০ ১২.০৯ ৪১২০৬   ১০৯৭.৩০ 

                                        ম াট = ৪২৮৬৬ ১১০৯.৩৯      

 

৭.২.৩ অধডট ম্যাণনজণ ন্ট সফটও ারঃ 
 

রুপকল্প’ ২০২১ বাস্তবা ণনর িণক্ষে অভেন্তরীণ ধনরীক্ষা জধরণপ প্রাপ্ত িথ্যাধদ িথ্যভান্ডাণর সংরক্ষণ, ধনরীক্ষার অন্যান্য সকি 

প্রকার িথ্যাধদ হািনাগাদকরণ, চি ান ধনরীক্ষা কা থক্র  ধডধজটািাইজডকরণ, ক থকিথা-ক থচারীণদর অবসরিণগ্ন অনাপধত্ত 

সনদ প্রাধপ্ত সহজিভেকরণ, ঠিকাদারণদর চূোন্ত ধবি পধরণশাণি মদনা-পাওনা স ি করণ এবং সণব থাপধর  র্াস ণ  

ধনরীক্ষা আপধত্ত জবাব প্রদান ও ধনষ্পধত্তকরণ ইিোধদর িণক্ষে Audit Management Software বতররর 

কাজ সম্পন্ন হয়েয়ছ। েতথমায়ন  াটা এরি সম্পয়ন্নর কাজ চলয়ছ। এ ছাড়া অভেন্তরীণ ধনরীক্ষা ধবভাগ কর্তথক উত্থাধপি অর ট 

আপরত্ত সংক্রান্ত তথ্যারদ সংরক্ষণ, তথ্যারদ আপয়লা , ররয়পাটি থং ও জোে প্রদায়নর লয়ক্ষয সফটওোয়রর ব্যেহার ও  অর ট 

সংক্রান্ত তথ্যারদ হালনাগাদ করয়ণর জন্য রেভাগ/বজলা কার্ থালে দপ্তর প্রধান , াটা এরি অপায়রটর/অর ট কায়জর সায়র্ 

সমৃ্পক্ত কম থকতথা/কম থচারীগণয়ক ব্যেহাররক প্ররশক্ষণ প্রদায়নর প্ররক্রো চলয়ছ। 

 

৭.৩ োরণরজযক রনরীক্ষা রেভাগঃ 
 

খাদ্য অরধদপ্তয়রর োরণরজযক রনরীক্ষা কার্ থক্রম সম্পাদয়নর বক্ষয়ত্র োংলায়দয়শর মহারহসাে রনরীক্ষক ও রনেন্ত্রয়কর অধীন 

োরণরজযক অর ট অরধদপ্তর মুখ্য দারেত্ব পালন কয়র র্ায়ক। োরণরজযক অর ট কর্তথক উত্থারপত আপরত্ত অনুর্ােী অর্ থ আদাে, 

অেয়লাপন ইতযারদসহ সামরিকভায়ে আপরত্ত রনষ্পরত্তর দারেত্ব মন্ত্রণালয়ের োয়জট ও রনরীক্ষা অনুরেভাগ এর অধীন অরধশাখা ও 

অর ট-১, অর ট-২ এেং অর ট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। আরর্ থক অরনেয়মর গুরুত্ব রেয়েচনা কয়র োরণরজযক অর ট আপরত্তসমূহ 

সাধারণ, অরিম, খসড়া ও সংকলন রহয়সয়ে বেরণভূক্ত করা হে। সাধারণ বেরণর আপরত্তসমূহ মাে পর্ থায়ের আঞ্চরলক দপ্তয়রর 

মাধ্যয়ম স্থানীেভায়ে রনষ্পরত্ত করা হে। গুরুতর আরর্ থক অরনেম রহয়সয়ে রেয়েরচত অরিম, খসড়া ও সংকলন বেরণভুক্ত অর ট 

আপরত্তসমূয়হর জোে মাে পর্ থাে হয়ত আনেন কয়র খাদ্য অরধদপ্তয়রর প্রয়োজনীে র্াচাই-োছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যয়ম 

সংরিষ্ট অর ট অরধদপ্তয়র বপ্ররণ করা হে। সংকলনভূক্ত অর ট আপরত্তসমূহ পােরলক একাউন্টস করমটির মাধ্যয়ম রনষ্পরত্ত হে।  

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ েছয়রর োরণরজযক রনরীক্ষা কার্ থক্রমঃ 
 

সংস্থা/দপ্তর রনরীক্ষার 

ধরণ 

পূে থেতী েছয়রর বজর (০১/০৭/১৮ 

এর প্রাররম্ভক রস্থরত) 

২০১৮-১৯ অর্ থ েছয়রর রনরীক্ষার তথ্য সমাপনীয়জর (৩০/০৬/১৯ 

এর সমাপনী রস্থরত) 

আপরত্তর

সংখ্যা 

জরড়ত অয়র্ থর 

পররমাণ 

(য়কাটি টাকা) 

উত্থারপত

আপরত্তর

সংখ্যা 

জরড়ত অয়র্ থর 

পররমাণ 

(য়কাটি টাকা) 

আপরত্ত 

রনষ্পরত্তর 

সংখ্যা 

জরড়ত অয়থ্যর 

পররমাণ 

(য়কাটি টাকা) 

আপরত্তর

সংখ্যা 

জরড়ত অয়র্ থর 

পররমাণ 

(য়কাটি টাকা) 

খাদ্য 

অরধদপ্তর 

োরণরজযক

রনরীক্ষা 

১৮,৬৩১ ৪,৩৯,৪৯১.৩৯ ২৭২ ১৬৯২.০২ ৭৪৬ ৯,৬৯৪.৯৩ ১৮,১৫৭ ৪,৩১,৪৮৮.৪৮ 

  

 



৭.৩.১ অর ট আপরত্ত রনষ্পরত্ত ও অর ট কার্ থক্রম সুষ্ঠ ুব্যেস্থাপণার লয়ক্ষয গৃহীত কার্ থক্রমঃ 
 

দীঘ থ রদয়নর পুরঞ্জভূত ও জয়ম র্াকা প্রাে চরিশ হাজার অর ট আপরত্ত খাদ্য অরধদপ্তয়রর জন্য একটা মস্ত েড় বোো বতরী 

কয়ররছল। রকন্তু অরধদপ্তয়রর অর ট অনু-রেভায়গর রনরলস প্রয়চষ্টা ও কয়োর পররেয়মর ফয়ল প্ররতয়েদনাধীন অর্ থ েছয়র অর ট 

আপরত্তর সংখ্যা বনয়ম আয়স আোর হাজায়র। এই আোর হাজার আপরত্তর বভতয়র সাধারণ, অরিম, খসড়া ও সংকলন বেরণভূক্ত 

আপরত্তসমূহ দ্রুত রনষ্পরত্তর লয়ক্ষয অর ট অনু-রেভাগ কাজ কয়র র্ায়ি। 

 

৭.৩.২ রি-পক্ষীে ও রত্র-পক্ষীে করমটির মাধ্যয়ম রনষ্পরত্তঃ 
 

রি-পক্ষীে সভাঃ 

খাদ্য অরধদপ্তয়রর অধীয়ন রেরভন্ন স্থাপনার রেপরীয়ত েতথমায়ন অরনষ্পন্ন আোর হাজার একশত সাতান্নটি আপরত্তর ময়ধ্য 

১৩,৯৮৩টি আপরত্তই সাধারণ বেরণভুক্ত। এধরয়নর আপরত্তসমূহ ব্র শীট জোয়ের মাধ্যয়ম োভারেক প্ররক্রোে রনষ্পরত্তর 

পাশাপারশ রি-পক্ষীে সভার মাধ্যয়ম রনষ্পরত্তর প্ররক্রোর উপর সয়ে থাচ্চ বজার বদো হয়েয়ছ। েতথমায়ন ৭টি রেভায়গ ৭ জন আঞ্চরলক 

খাদ্য রনেন্ত্রয়কর বনর্তয়ত্ব রি-পক্ষীে অর ট করমটি রনেরমতভায়ে সভা কয়র সাধারণ অনুয়িদভূক্ত রনরীক্ষা আপরত্তসমূহ রনষ্পরত্তর 

লয়ক্ষয কার্ থক্রম চলমান রাখয়ছ । 
 

২০১৮-২০১৯ অর্ থেছয়রর োরণরজযক রনরীক্ষা কার্ থক্রমঃ 
 

সংস্থা/দপ্তর 
রনরীক্ষার 

ধরণ 

রি-পক্ষীে সভার তথ্য 

২০১৭-১৮ অর্ থ 

েছয়রর সভা 

২০১৮-১৯ অর্ থ 

েছয়রর সভা 

২০১৭-১৮ 

আয়লারচত আপরত্ত 

২০১৮-১৯ 

আয়লারচত আপরত্ত 

২০১৭-১৮ 

সুপাররশকৃত 

আপরত্ত 

২০১৮-১৯ 

সুপাররশকৃত 

আপরত্ত 

খাদ্য 

অরধদপ্তর 

োরণরজযক 

রনরীক্ষা 
১৭ ২৮ ৫৮৯ ৭৮৪ ৫১৩ ৬৭৭ 

 

রত্র-পক্ষীে সভাঃ 

গুরুতর আরর্ থক অরনেম সংরিষ্ট অরিম ও খসড়া বেরণভুক্ত আপরত্তসমূহ োভারেক প্ররক্রোে (ব্র শীট জোয়ের মাধ্যয়ম) রনষ্পরত্তর 

পাশাপারশ রত্র-পক্ষীে করমটির মাধ্যয়ম রনষ্পরত্ত ত্বরারন্বত করার বজার উয়দ্যাগ িহণ করা হয়েয়ছ। রনেরমত সভা অনুষ্ঠায়নর 

মাধ্যয়ম রনরীক্ষা আপরত্ত (অরিম ও খসড়া) রনষ্পরত্তর কার্ থক্রম সয়ন্তাষজনকভায়ে এরগয়ে র্ায়ি। রনয়োক্ত বলখরচয়ত্র তা উপস্থাপন 

করা হয়লা 
 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ েছয়রর োরণরজযক রনরীক্ষা কার্ থক্রমঃ 
 

সংস্থা/দপ্তর রনরীক্ষার 

ধরণ 

রত্র-পক্ষীে সভার তথ্য 

২০১৭-১৮ 

অর্ থ েছয়রর 

সভা 

২০১৮-১৯ 

অর্ থ েছয়রর 

সভা 

২০১৭-১৮ 

আয়লারচত 

আপরত্ত 

২০১৮-১৯ 

আয়লারচত 

আপরত্ত 

২০১৭-১৮ 

সুপাররশকৃত 

আপরত্ত 

২০১৮-১৯ 

সুপাররশকৃত আপরত্ত 

খাদ্য 

অরধদপ্তর 

োরণরজযক 

রনরীক্ষা 

২৫ ২১ ৫৪৯ ৪৮৩ ৪১২ ৩৫৭ 
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৮.০ আইরসটি কার্ থক্রম 

 

৮.১ করম্পউটার বনটওোকথ ইউরনটঃ 

 

সরকাণরর ধডধজটাি বাংিাণদশ প্রধিষ্ঠা কা থক্রণ র অংশ ধহণসণব ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছণরর খাদ্য অধিদপ্তণরর কধম্পউটার 

মনটও াকথ ইউধনট কিথক ধনণম্ন বধণ থি আইধসটি কা থক্র  পধরচািনা করা হ ঃ 

 

কধম্পউটার ও অন্যান্য  ন্ত্রাংশ ক্র  ও স্থাপন 

 খাদ্য ভেন মাে পর্ থায়ের স্থাপনা  ন্তব্য 

করম্পউটার ১৪১ ৬৫ • ই-নধর্র কা থক্র  বাস্তবা ণনর জন্য খাদ্য অধিদপ্তণরর 

এবং  াঠ প থাণ র আিধিক ও মজিা খাদ্য 

ধন ন্ত্রণকর কা থাি সমূণহর জন্য কধম্পউটার ও 

অন্যান্য  ন্ত্রাংশ ক্র , ক্রণ র জন্য অনুণ াদন ও 

অর্ থ ঞ্জুরী মদও া হ । 

ল্যাপটপ ০২ - 

রপ্রন্টার ০৭ ৬৭ 

বেনার ০২ ৬৫ 

ইউরপএস  ৬৫ 

নতুন করম্পউটার গুয়লায়ত Network সংয়র্াগস্থাপন 

করা হয়েয়ছ। 

 

কধম্পউটার ল্যাব স্থাপন 

• খাদ্য অধিদপ্তণরর প্রধশক্ষণ ধবভাণগ ২৫টি কধম্পউটার সধিি কধম্পউটার ল্যাব স্থাপন করা হ ।  

•  উক্ত কধম্পউটারসমূণহ ইন্টারণনট সংণ াগ প্রদাণনর জন্য একটি মনটও াকথ স্থাপন করা হ ।  

 

ওোই-ফাই বনটওোকথ স্থাপন 

• খাদ্য ভেয়নম াবাইি ইন্টারণনট সংণ াগ মপণি ওোই-ফাই বনটওোকথ স্থাপন করা হয়েয়ছ। 

 

তথ্য প্রযুরক্ত রনভথর খাদ্য ব্যেস্থাপনা (Food Storage and Market Monitoring System) FS&MM&S: 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাে রেশ্ব ব্যাংয়কর অর্ থােয়ন খাদ্য অরধদপ্তর কর্তথক “আধুরনক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার রনম থাণ” শীষ থক 

প্রকল্প োস্তোরেত হয়ি। এ প্রকয়ল্পর Sub-Component B2 এর আওতাে খাদ্য ব্যেস্থাপনা কার্ থক্রমসমূহয়ক তথ্য 

প্রযুরক্ত রনভথর এবং মদশব্যাপী অনলাইন রভরত্তক খাদ্য মজুদ ব্যেস্থাপনা ও মরনটররং কার্ থক্রম প্রবিথন করার উয়দ্যাগ বনো 

হয়েয়ছ। উক্ত প্রকয়ল্পর আওতাে খাদ্য ব্যেস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুরক্ত রনভথর করার লয়ক্ষয রনেেরণ থত কার্ থক্রম িহণ করা হয়ি। 
 

o খাদ্য অরধদপ্তয়রর সকল কার্ থালয়ে করম্পউটার ও আনুষরিক র্ন্ত্রাংশ ও বনটওোকথ স্থাপন; 

o প্ররশক্ষণ প্রদায়নর মাধ্যয়ম তথ্য প্রযুরক্ত ব্যেহার উপয়র্াগী প্ররশরক্ষত জনেল গয়ড় বতালা; 

o খাদ্য ব্যেস্থাপনার কার্ থক্রমসমূহয়ক সফটওেযায়র রূপান্তর করা এেং দ্রুত বসো রনরশ্চত করা; 

o দ্রুততম সময়ের ময়ধ্য তথ্য সরেরাহ ব্যেস্থাপনা রনরশ্চত করা; 

o েিতা ও জোেরদরহতা রনরশ্চত করা। 
 

ইয়তাময়ধ্য করম্পউটার ও আনুষরিক র্ন্ত্রাংশ ও বনটওোকথ স্থাপয়নর কার্ থক্রম শুরু হয়েয়ছ।  
 

Movement Programming Software (Least Cost Route): খাদ্য অরধদপ্তয়রর চসসা 

ধবভাণগর আওিা  Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement 

Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীষ থক 

স ীক্ষা/জধরপ কা থক্র  সম্পন্ন হ । এ কা থক্রণ  Least Cost Route এর উপর ধভধত্ত কণর Movement 

Programming Software প্রণ ন করা হ । উক্ত সফটও ারটির উপর পধরচািন প্রধশক্ষণ ইণিা ণধ্য সম্পন্ন 

হণ ণছ। আশা করা  া , চসসা ধবভাগ উক্ত সফটও ারটি ব্যবহাণরর  াধ্যণ  চিাচি সংক্রান্ত কা থক্র  গ্রহণ করণবন। 
 

অরধদপ্তর ও মাে পর্ থায়ে করম্পউটার ও বনটওোকথ স্থাপনঃ খাদ্য অরধদপ্তয়রর সকল উপয়জলা কার্ থালয়ে করম্পউটার ও 

আনুষরিক র্ন্ত্রপারত (করম্পউটার, বেনার, রপ্রন্টার, ইউরপএস) স্থাপন করা হয়েয়ছ। তথ্য ও বর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত রেভায়গর 

ইনয়ফা সরকার প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম মাে পর্ থায়ে বজলা ও উপয়জলা কার্ থালয়ে ইন্টারয়নট কায়নকটিরভটি স্থাপন করা 

হয়েয়ছ। এছাড়া Modern Food Storage Facilities Project  প্রকয়ল্পর আওতাে মাে পর্ থায়ের খাদ্য 



গুদামসহ সকল কার্ থালয়ে করম্পউটার ও বনটওোকথ স্থাপন এেং ইন্টারয়নট কায়নকটিরভটি প্রদায়নর লয়ক্ষয কার্ থক্রম 

চলমান আয়ছ। 
 

ধান, চাল ও গম সংিহ কার্ থক্রমঃ োংলায়দশ করম্পউটার কাউরিল এর LICT প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম রমলারয়দর রনকট 

হয়ত চাল এেং প্রকৃত কৃষয়কর রনকট হয়ত ধান ও গম সংিয়হর অন-লাইন রভরত্তক সফটওোর প্রণেন করা হয়েয়ছ। 

২০১৮-২০১৯ অর্ থেছয়র বশরপুর বজলার নকলা উপয়জলাে ধান সংিহ কার্ থকম পরীক্ষামূলকভায়ে উক্ত সফটওোয়রর 

মাধ্যয়ম পররচালনার জন্য LICT প্রকল্প কর্তথক প্রয়োজনীে প্ররশক্ষণ প্রদান করা হে। উক্ত কার্ থক্রয়ম কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধদপ্তয়রর উপয়জলা কার্ থালেয়ক সম্পৃক্ত করা হে। এটি োস্তোরেত হয়ল মধ্যেত্বয়ভাগীর বদৌরাত্ব হ্রাস পায়ে। ফয়ল 

প্রকৃত কৃষক উপকৃত হয়ে এেং সংিহ কার্ থক্রয়ম আয়রা েিতা আসয়ে। 
 

অর ট ব্যেস্থাপনা (অভযন্তরীণ): খাদ্য অরধদপ্তয়রর অভযন্তরীণ রনরীক্ষা রেভায়গর জন্য অন-লাইন অর ট ব্যেস্থাপনা 

রসয়স্টম প্রস্তুত করা হয়েয়ছ। অভযন্তরীণ রনরীক্ষা রেভাগ সফটওোয়রর ব্যেহার শুরু করয়লও মাে-পর্ থায়ের 

কার্ থালেসমূয়হর সংরিষ্ট কম থকতথা-কম থচরীর প্ররশক্ষণ সম্পন্ন না হওোে মাে-পর্ থায়ের এখয়না োস্তোেন শুরু করা 

র্ােরন। অরচয়রই মাে-পর্ থায়ের কম থকতথা-কম থচারীয়দর প্ররশক্ষণ সম্পন্ন কয়র মাে পর্ থায়ে োস্তোেন করা হয়ে। এটি 

োস্তোরেত হয়ল অভযন্তরীণ রনরীক্ষা ব্যেস্থা আয়রা শরক্তশালী হয়ে এেং দ্রুততর সময়ে অর ট রনস্পরত্তয়ত গুরুত্বপূণ থ 

অেদান রাখা সম্ভে হয়ে। 
 

 

ই-ফাইরলং রসয়স্টমঃ খাদ্য অরধদপ্তয়র নরর্ ব্যেস্থাপনাে ই-ফাইরলং রসয়স্টম চালু করা হয়েয়ছ। মাে পর্ থায়ের আঞ্চরলক 

খাদ্য রনেন্ত্রয়কর দপ্তর ও বজলা খাদ্য রনেন্ত্রয়কর দপ্তরসমূয়হও পর্ থােক্রয়ম ই-ফাইরলং রসয়স্টম ব্যেহার শুরু হয়েয়ছ। 
 

খাদ্য অরধদপ্তয়রর ওয়েে সাইটঃ খাদ্য অরধদপ্তয়রর ওয়েেসাইট অর্ থাৎ www.dgfood.gov.bd 

(র রজফু .োংলা) জাতীে ওয়েে-বপাট থায়লর সায়র্ সংযুক্ত করা হয়েয়ছ। গুরুত্বপূণ থ তথ্যারদ রেয়শষতঃ আন্তজথারতক ও 

অভযন্তরীণ দরপত্র, খাদ্য শস্য সংিহ ও রেরল-রেতরণ, প্রজ্ঞাপন, অরফস আয়দশ, NOC ইতযারদ তথ্য সরন্নয়েশ করা 

হয়েয়ছ। ধবধভন্ন ধবভাণগর মসবা বে রণ ণছ  া সংধিি ধবভাগ হণি িথ্য পাও া সাণপণক্ষ রনেরমত হালনাগাদ করা হে। 

 

 

http://www.dgfood.gov.bd/


৮.২ ইয়নায়ভশন কার্ থক্রম 
 

খাদ্য অধিদপ্তর মসবা প্রদান পদ্ধধিণক সহজির ও জনবান্ধব করার িণক্ষে আন্তধরকভাণব কাজ কণর  াণে। আর এই উণেে 

বাস্তবা ণন মসবা গ্রহীিার প্রকৃি অবস্থা, স স্যাসমূহ ধচধিিকরণ, সৃজনশীি স ািান পধরকল্পনা, পধরবিথন ব্যবস্থাপনা ও দিী  

উণদ্যাগ গ্রহণণর িণক্ষে ইণনাণভশন টি  কা থকর ভূধ কা পািন করণছ। 

 

 
 

ধচত্র-১: ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর ইণনাণভশন মশাণকধসং কা থক্র । 

  

            র্ত                চ          ে             

 

              ে     ব্য 

  খাদ্যবান্ধব ক থসূচীর আওিা  মভাক্তাণদর খাদ্যশস্য প্রাধপ্ত  ধনটধরং          

  ও এ  এস কা থক্রণ  অধিকির স্বেিা আন ন          

  ধনরাপদ সাইণিা  

(সাইণিাণি দূর্ থটনা ধনণরািক ব্যবস্থাপনা ফরণ র  াধ্যণ    

দাধ ত্বরি মফারম্যান/সুপারভাইজার অর্বা দাধ ত্বরি ব্যধক্তর মসফটি 

ইকুইপণ ন্ট ব্যবহার ধনধিিকরণ ।) 

         

  প্রকৃি কৃষকণদর ধনকট মিণক িান ও গ  সংগ্রহ          

  খাদ্যশস্য ব্যবসা ীণদর িাইণসণির আওিা  ধনণ  আসা          

৬ র্ানোহন িারকং রসয়স্টম          

 

 

 



৯.০ খাদ্য ধনরাপত্তা  নারীর ক্ষ িা ন এবং ববধিক উষ্ণিার প্রভাব 
 

৯.১ খাদ্য ধনরাপত্তা ও নারীর ক্ষ িা নঃ  
 

 ানব সভেিার ক্র ধবকাণশর ধবণশষ প থাণ  নারীর হাণিই কৃধষর পত্তন র্ণট। বাংিাণদণশর আর্ থ-সা াধজক মপ্রক্ষাপণট 

খাদ্যশস্য উৎপাদণন নারীণদর প্রিেক্ষ ভূধ কা ক  র্াকণিও বিথ াণন মদণশ ধশল্পা ন ও প্রবাসী শ্রধ ণকর সংখ্যা বৃধদ্ধর 

কারণণ গ্রা ীণ কৃধষ অর্ থনীধিণিও খাদ্য ধনরাপত্তা  নারীর অংশগ্রহণ ির্া ক্ষ িা ন ক্র শ বৃধদ্ধ পাণে। অপরধদণক 

প্রার্ধ ক ও  াধ্যধ ক প থাণ  নারী ধশক্ষার ব্যাপক প্রসাণরর কারণণ নারীর ক থসংস্থান, পধরবাণরর আ  বৃধদ্ধ ও ধসদ্ধান্ত 

গ্রহণণ অংশীদাধরত্ব বােণছ। ফণি নারীর ক্ষ িা ন শধক্তশািী হণে। আধুধনক প্রযুধক্ত ও  াধন্ত্রকীকরণণর ফণি কৃধষণি 

পুরুণষর সংখ্যা আনুপাধিক হাণর মবশী হণিও বিথ াণন নারীর অংশগ্রহণণ িা ধবপরীি িারার ধদণক িাব ান। এরই 

িারাবাধহকিা  খাদ্য ধবভাণগ নারী ক থকিথাগণও মজিা, উপণজিা ও সরকাধর খাদ্য গুদাণ র গুরম্নত্বপূণ থ পণদ দাধ ত্ব 

পািন করণছন। 
 

বিথ াণন খাদ্যাভোণস আমূি পধরবিথন সাধিি হণ ণছ মূিি গ্রা ীণ নারীণদর ব্যাপক ধশক্ষার কারণণ। মসই সাণর্ 

নারীণদর প্রািেধহক খাণদ্য কোিধরর প্রাপ্যিা পূণব থর তুিনা  অণনক মবণেণছ। খাণদ্যর সুষ  ও পুধিগুণ এবং পধরবাণরর 

সদস্যণদর ব স ধবণবচনা  বদধনক খাদ্য িাধিকা  গুণগি পধরবিথন সাধিি হণ ণছ।  
 

খাদ্য ধবভাগ  ধহিা, ধশশু, অক্ষ  ও ধনম্ন আণ র  ানুণষর খাদ্য চাধহদার ধদণক িক্ষে মরণখ ধবধভন্ন খাণির  াধ্যণ  গ্রাণ  ও 

শহণর দধরদ্র  ানুণষর ধনকট স্বল্পমূণল্য খাদ্য সরবরাহ কণর খাদ্য প্রাধপ্ত সহজির করণছ।  ধহিা ও ধশশুণদর স্বাস্থে 

ধবণবচনা  এণন পুধি চাি ধবিরণণর উণদ্যাগ গ্রহণ কণরণছ। খাদ্য ধবভাণগর খাদ্য বান্ধব ক থসূচীণি নারী প্রিান ধনম্ন আণ র 

গ্রা ীণ পধরবারণক অগ্রাধিকার ধদণ  সুধবিাণভাগী ধহণসণব িাধিকাভূক্ত করা হণ ণছ।  ধহিা ও ধশশু ধবষ ক  ন্ত্রণািণ র 

সহণ াধগিা  খাণদ্যর অনুপুধির স্বল্পিা দূর করার জন্য বিথ াণন ৩৫টি উপণজিা  পুধি চাি ধবিরণণর পাইিট প্রকল্প চালু 

করা হণ ণছ। এ প্রকণল্পর সুধবিা  ধহিা ও ধশশুণদর  াণে দৃে ান হও া  িা প থা ক্রণ  সম্প্রসারণ করার কাজ চিণছ। 

মখািা বাজাণর চাি ধবধক্র করার মক্ষণত্রও নারীর সুধবিা ধবণবচনা করা হণে। 
 

৯.২ ববধিক উষ্ণিা ও খাদ্য ধনরাপত্তাঃ 
 

ববধিক উষ্ণিা পৃধর্বী না ক গ্রণহর জন্য এক ধবরাট চোণিঞ্জ। নগরা ন, ধশল্পা ন, বজব জ্বািানী ইিোধদর ব্যবহার বৃধদ্ধর 

ফণি প্রাকৃধিক ভারসাম্য দ্রুি নি হণ   াণে। বাংিাণদণশর অবস্থানগি কারণণ এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ মর্ণক স িি ভূধ  অধিক 

উঁচু না হও া  এটি এখন ধবণির অন্যি  ঝৌঁধকপ্রবণ মদশ। প্রা  প্রধি বছর এণদণশ েে জণিাচ্ছ্বাস, আগা  বা ধবিম্ব বন্যা, 

অপ্রিোধশিভাণব অধি বৃধি বা অনাবৃধির কারণণ ফসিহাধন হণে। প্রা  প্রধি বছর প্রাকৃধিক দুণ থাগ বাংিাণদণশর খাদ্য 

ধনরাপত্তাণক ব্যাপকভাণব ক্ষধিগ্রস্থ করণছ। ফণি বাংিাণদশ চাণি স্ব ংসম্পূণ থ হণিও বিথ াণন হাওে ও উপকূি অিণির 

জধ র ফসি নি হও া  খাদ্য আ দাধন কণর র্াটধি ম াকাণবিা করণি হণে। দীর্ থ ম  াদী পধরকল্পনার  াধ্যণ  ভূধ র 

সণব থাচ্চ ব্যবহার ধনধিিকরণ এবং প্রাকৃধিক দুণ থাগ হণি ফসি রক্ষা  দুণ থাগ ব্যবস্থাপনার পধরকল্পনা গ্রহণ কণর িা দ্রুি 

বাস্তবা ন করা না হণি অদূর ভধবষ্যণি খাদ্য র্াটধি ম াকাণবিা করা দূরুহ হণব। সুণপ  পাধনর স্বল্পিা ক্র শই ক ণছ। ফণি 

িান উৎপাদণন প্রণ াজনী  পাধনর ম াগান মদ াও দুষ্কর হণব। 
 

িাই জধ র উব থরিা রক্ষা ও িা মটকসই করার জন্য বজব সার বিরী ও ব্যবহার মজারদার করণি হণব। িাণনর মচণ  অনান্য 

ফসি উৎপাদণন পাধনর প্রণ াজন হ  ক । িাই ভধবষ্যণি ফসি উৎপাদণনর িারা দ্রুি পধরবিথণনর প্রণ াজনী িা  াচাই 

করণি হণব। সাধব থক ধবণবচনা  বাংিাণদণশর  ি জনবহুি মদণশর খাদ্য ধনরাপত্তা মটকসই করার জন্য খাদ্যাভোস 

পধরবিথনসহ ভাি কৃধষ অনুশীিণন (Good Agricultural Practice, GAP) নজর মদ া প্রণ াজন।  
 

ববধিক উষ্ণিার িারা ধবণবচনা  এণন দীর্ থ ম  াণদ খাদ্যশস্য সংরক্ষণকণল্প খাদ্য ধবভাগ ধবি ব্যাংণকর সহা িা  

৫,৩৫,০০০ ম .টন িারণ ক্ষ িার ৮টি স্টীি সাইণিা ধন থাণণর প্রকল্প গ্রহণ কণরণছ। এ প্রকল্প বাস্তবাধ ি হণি ধন ধন্ত্রি 

িাপ াত্রা  স্টীি সাইণিাগুণিাণি খাদ্যশস্য দীর্ থ ম  াণদ সংরক্ষণ সম্ভব হণব এবং  খাদ্য ধনরাপত্তা ব্যবস্থা  প্রভূি উন্নধি 

হণব। এছাো, খাদ্য ধবভাগ ধবধভন্ন প্রাকৃধিক দুণ থাগ ও আপদকাণি  াণি দূণ থাগ প্রবণ এিাকা  খাদ্য ধনরাপত্তা ধবধিি 

না হ , মস িণক্ষে উন্নি সরকাধর খাদ্য গুদা , সাইণিা ধন থাণণর পাশাপাধশ ধবি ব্যাংণকর সহা িা  উপকূিী  ও 

দুণ থাগ প্রবণ এিাকা  পধরবার ধভধত্তক ধবণশষভাণব বিরী ৫ িাখ পাধরবাধরক সাইণিা সরবরাণহর প্রকল্প গ্রহণ কণরণছ। 

আশা করা  া  এ প্রকণল্পর বাস্তবা ণনর ফণি পাধরবাধরক খাদ্য ধনরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নধি র্টণব এবং বন্যা, জণিাোণস 

িাণদর খাদ্যশস্য ধবনি হও া মর্ণক রক্ষা পাণব। 



১০.০ শব্দ সংণক্ষপ (Abbreviations) 
 
 

ADB Asian Development Bank 

BCIP Bangladesh Country Investment Plan 

BCS Bangladesh Civil Service 

BDHS Bangladesh Demographic & Health Survey  

BIDS Bangladesh Institute of Development Studies 

BELA Bangladesh Environment Lawyers Association 

BBS Bangladesh Bureau of Statistics 

BPATC Bangladesh Public Administration Training Center 

CARE Cooperation for American Relief Everywhere 

CIP Country Investment Plan 

CPTU Central Procurement Technical Unit 

CRTC Central Road Transport Contractor 

CSD Central Storage Depot 

DBCC Divisional Boat Carrying Contractor 

DoE Department of Environment 

DPM Direct Procuring Method 

DRTC Divisional Road Transport Contractor 

EOI Expression of Interest 

FAO Food & Agriculture Organization 

FAQ Fair Average Quality 

FFW Food for Work 

FIMA Financial Institute of Management and Accounting 

FOB Free on Board 

FPC Fair Price Card 

FPMC Food Planning & Monitoring Committee 

FPMU Food Planning & Monitoring Unit 

FSNIS Food Security and Nutrition Information System 

HIES Household Income & Expenditure Survey 

IBCC Internal Boat Carrying Contractors 

IDA International Development Agency 

IDTS Inspection, Development & Technical Services 



INFS Institute of Nutrition & Food Science  

IRTC Internal Road Transport Contractor 

JDCF Japan Debt Cancellation Fund 

LICT Leveraging ICT 

LSD Local Supply Depot 

MBF Ministry Budgetary Framework 

MIS&M Management Information System & Monitoring 

MoU Memorandum of Understanding 

MTBF Mid-Term Budgetary Framework 

NAPD National Academy of Planning and Development 

NESS National E-service System 

NFP National Food Policy 

NFPCSP National Food Policy Capacity Strengthening Program 

NFPPOA National Food Policy Plan of Action 

NOA Notification of Award 

OMS Open Market Sale 

PFDS Public Food Distribution System 

PIMS Personal Management Information System 

PMC Private Major Carrier 

RPATC Regional Public Administration Training Centre 

SRW Soft Red Wheat 

SSNP Social Safety Net Program 

TCB Trading Corporation of Bangladesh 

TR Test Relief 

VGD Vulnerable Group Development 

VGF Vulnerable Group Feeding 

WFP World Food Program 

 



এক নজণর খাদ্য ধবভাণগর কা থক্র  
 

 
ধচত্র-৩: ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর মবাণরা চাি সংগ্রহ কা থক্র । 

 

 

 
 

ধচত্র-১: ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর িান সংগ্রহ কা থক্র । 

 
 

ধচত্র-২: ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর ১.০৫ লক্ষ বমঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম রনম থাণ প্রকল্প। 



এক নজণর খাদ্য ধবভাণগর কা থক্র  
 

 
ধচত্র-৪: ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর ওএ এস কা থক্র । 

 

 
ধচত্র-৫: ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর হিদ্রধরণদ্রর জন্য খাদ্যবান্ধব ক থসূধচ  কা থক্র । 

 

 
ধচত্র-৬: ২০১৮-১৯ অর্ থ বছণর উন্ন ন ম িা  কা থক্র  

 



২০১৮-১৯ অর্ থবছণর বাধষ থক প্রধিণবদন প্রণ ন কধ টির সদস্যবৃন্দ 
১। জনাব ম াঃ আধনসুিা ান, অধিধরক্ত পধরচািক 

এ আইএসএন্ডএ  ধবভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 
- আহবা ক 

২। জনাব ম াঃ মসধিমুি আজ , উপ-পধরচািক (চপয়রস), চিাচি, 

সংরক্ষণ ও সাইণিা ধবভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 
- সদস্য 

 
৩। জনাে মুঃ ররকব্যল হাসান, উপ-পররচালক, পররদশ থন উন্নেন ও 

কাররগরী বসো রেভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 

 

- সদস্য 

৪। জনাে বমাঃ সাইফুল কারের খান, উপ-পররচালক, সংিহ রেভাগ, 

খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 
- সদস্য 

 

৫। জনাব  াহমুদা আক্তার ম ৌসু ী  
সহকারী খাদ্য ধন ন্ত্রক, প্রশাসন ধবভাগ, 
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 

- সদস্য 

 
৬। জনাব ম াঃ হারুন অর রধশদ, উপ-পধরচািক, সরবরাহ বন্টন ও 

ধবপনন ধবভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।  

- সদস্য 

৭। জনাব ম াঃ সাধহদার রহ ান 
সহকারী উপ-পধরচািক, ধহসাব ও অর্ থ ধবভাগ 
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 

- সদস্য 

 
৮। জনাব এইচ এ  নজরুি ইসিা , সহকারী উপ-পধরচািক অভেন্তরীণ 

ধনরীক্ষা ধবভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 

 

- সদস্য 

 
৯।  জনাব ম াঃ আধনছুর রহ ান, সহকারী উপ-পধরচািক, 

িদন্ত ও  া িা শাখা, প্রশাসন ধবভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 

- সদস্য 

 
১০। জনাব  ঞ্জুর আি , ধসণস্ট  এনাধিস্ট  

কধম্পউটার মনটও াকথ ইউধনট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।  
- সদস্য 

সধচব 

 
-:সহণ াধগিা ঃ- 

১। জনাব এ.এস.এ  শা ী  আহসান, খাদ্য পধরদশ থক 
সংযুধক্তঃ এ আইএসএন্ডএ  ধবভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 

কধম্পউটার 

মূদ্রণণ 

 
২। জনাব শংকর চন্দ্র রা , অধফস সহকারী কা  কধম্পউটার মুদ্রাক্ষধরক, 

িদন্ত ও  া িা শাখা, প্রশাসন ধবভাগ, সংযুধক্তঃ কধম্পউটার 

মনটও াকথ ইউধনট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 

কধম্পউটার 

মূদ্রণণ 

 

৩। জনাব রিন কু ার ব্যানাজী, অধফস সহকারী কা  কধম্পউটার 

মুদ্রাক্ষধরক, সরবরাহ বন্টন ও ধবপণন ধবভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। 
প্রেদ 

অিংকরণণ 
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