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সহিীকরণ উবদ্যাগ: 

 

১। সেবার নাম: েরকারর খাদ্য গুদামমর শ্রম-হস্তার্ পণ কাজ র্ররচালনা এবং শ্ররমমকর ন্যায্য মজুরী র্ররম াধ। 

  

 

অরিে সরািাইল: 

 

     ক) একনজমর অরিে 

ররিষ্ঠামনর নাম বাংলা খাদ্য অরধদপ্তর 

ইংমররজ Directorate General of Food 

েংরিপ্ত Dgfood 
অরিে রধামনর র্দরব      মহার্ররচালক রনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/রবভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয় 

অরিমের েংখ্যা  সমাট ৫৫৮ টি (রবভাগীয় অরিে- ০৭, সজলা অরিে- ৬৪, উর্মজলা- ৪৯২) 

জনবল ১৩,৭৯১ 

 অরিমের ঠিকানা ১৬, আব্দুল গরণ সরাড, ঢাকা। 

স াগাম াগ (ই-সমইল, 

সিান, িযাক্স) 

সিান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৮৩৪, িযাক্স: +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭, ইমমইল: dg@dgfood.gov.bd 

(মহার্ররচালমকর দপ্তর) 

ওময়বোইমটর ঠিকানা www.dgfood.gov.bd 
 ািায়ামির বণ পনা 

(গুগল ম্যার্েহ) 

বাংলামদ  েরচবালয় রলংক সরামডর র্াম  অবরিি। খাদ্য ভবন নামম বহুল র্রররচি। 

 

খ) অরিমের রভ ন ও রম ন 

রভ ন: েবার জন্য র্ পাপ্ত ও রনরার্দ খাদ্য। 

রম ন: েমরিি নীরি-সকৌ ল ও েরকারর খাদ্য ব্যবিার্নার মাধ্যমম েবার জন্য র্ পাপ্ত ও রনরার্দ খাদ্য েরবরাহ রনরিি করা। 

 

গ) অরিমের র্রররচরি ও ছরব (অনরধক ২০০  ব্দ) 

বাংলার দুরভ পি সমাকামবলায় রামদর ক েরকার Bengal Rationing Order, 1943 জারী কমর এবং Bengal Civil 

Supplies Dept. ররিষ্ঠা কমর। বাংলামদ  ররিষ্ঠার র্র Food and Civil Supplies Ministry রহমেমব নতুন 

একটি মন্ত্রণালয় আত্মরকা  কমর এবং এর অধীমন Directorate General of Food নামম একটি ররিষ্ঠান সৃরি করা 

হয়। খাদ্য অরধদপ্তর বাংলামদ  েরকামরর অিযন্ত গুরুত্বপূণ প রবভামগর একটিমি র্ররণি হময়মছ। 

 

লিয ও উমেশ্য: 

• জরুরী গ্রাহকমদর খাদ্যদ্রব্য ও অিযাবশ্যকীয় দ্রব্যারদ েরবরাহ করা (খাদ্য স্য আমদানী, সর ন)। 

• আর্ৎকালীন মজুদ গমে সিালা (রনরার্ত্তা মজুদ)। 

• খাদ্য স্য উৎর্াদমন স্বয়ম্ভরিা অজপমন েহায়িা করা (অভযমত্মরীণ েংগ্রহ)। 

• োমারজক রনরার্ত্তা সবিনী েম্প্রোরণ করা (রভরজরড, রভরজএি, কারবখা ও টিআর)। 

• মূল্য রিরি ীলিা অজপন করা (ওএমএে)। 

• কা পকর ও রনভ পরম াগ্য খাদ্য েংগ্রহ,েরবরাহ এবং রবিরণ ব্যবিার্না। 

• কৃষক এবং সভাক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামমা অজপন। 

• কা পকর ও যুমগার্ম াগী খাদ্য রবিরণ ব্যবিা/র্দ্ধরি রবিপন। 

• খরা ও দুরভ পি এবং খাদ্য েংকট র্রররিরি সমাকামবলার েিল ব্যবিার্না। 

• দররদ্র ও োমারজকভামব বরিি জনগণমক খাদ্য েংগ্রমহ েহায়িা রদান। 

• খাদ্য রনরার্ত্তা নীরিমক দুম পাগ ব্যবিার্না/ত্রাণ রবিরণ ব্যবিার্নার োমে েমরিিকরণ। 

• লিযরভরত্তক খামি জনোধারমণর কামছ খাদ্য স্য  োেমময় সর্ৌছামনা। 

• সর্ াদারী, েিম এবং দি কমীবারহনী গমে সিালা। 

 

mailto:dg@dgfood.gov.bd
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কা পক্রম: 

• সদম র োরব পক খাদ্য ব্যবিার্না ও উহা র্ররচালনা করা। 

• জািীয় খাদ্য নীরির কলামকৌ ল বাস্তবায়ন করা। 

• রনভ পর ীল জািীয় খাদ্য রনরার্ত্তা র্দ্ধরি ররিরষ্ঠি করা। 

• রনররবরিন্ন খাদ্য  মস্যর েরবরাহ ব্যবিা ররিরষ্ঠি করা। 

• খাদ্য খামি রবরভন্ন রকার উন্নয়নমূলক রকল্প (স্কীম) রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। 

• সদম  খাদ্য  স্য েরবরাহ র্রররিরির উর্র নজর রাখা। 

• খাদ্য স্য েংগ্রহ এবং রবিরণ ব্যবিােহ অন্যান্য খাদ্য োমগ্রী স মন- রচরন, সভৌজয তিল, লবন ইিযারদ েংগ্রহ ও রবিরণ ব্যবিা 

করা। 

• সর রনং এবং অন্যান্য রবিরণ খামি খাদ্য োমগ্রীর রবিরণ ব্যবিা রনরিি করা। 

• খাদ্য োমগ্রীর বাজার দর রিরি ীল রাখা রনরিি করা। 

• গুনগি মামনর র্ পাপ্ত র্ররমান খামদ্যর মজুদ, েংরিণ রনরিি করা। 

• খাদ্য বামজট, রহোব ও অে প, খাদ্য র্ররকল্পনা, গমবষণা এবং র্ররবীিণ (মরনটররং) েংক্রান্ত রবষয়েমূহ। 

• উৎর্াদকগমণর উৎর্ারদি খাদ্য  মস্যর নূন্যিম েহায়ক মূল্য রনরিি করা। 

• এ অরধদমপ্তরর উর্র অরর্ পি স  সকান রবষময় িথ্যানুেন্ধান র্ররচালনা করা। 

 

ঘ) অরিমের অগ পামনাগ্রাম 

   মহার্ররচালক (১) 

 

    অরিররক্ত মহার্ররচালক (১) 

 

   র্ররচালক (৭) 

 মাঠ র্ পায়                                   অরধদপ্তর র্ পায় 

 

                  আিরলক খাদ্য রনয়ন্ত্রক (৭)                                           অরিররক্ত র্ররচালক (৭) 

 

                   সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক (৬৪)                                                উর্র্ররচালক (৩২) 

 

                উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক (৪৯২)                                      উর্-েহকারী র্ররচালক (১৮ 

             এলএেরডর ভাররাপ্ত কম পকিপা (৬৩০) 

                          

 

 

 

 

জনবমলর রববরণ 

ক্র.নং র্মদর নাম জনবল 

০১ ক্লাে-১ (কযাডার) ২৩৬ 

০২ ক্লাে-১ (নন-কযাডার) ৬৫৭ 

০৩ ক্লাে-২ ১৭৫৭ 

০৪. ক্লাে-৩ ৪৭৩০ 
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০৫ ক্লাে-৪ ৬২৯৬ 

সমাট জনবল  ১৩৬৭৬ 
 

 

ঙ) গুরুত্বপূণ প সেবার িারলকা 

ক্রম সেবা নাম সেবা রারপ্তর র্ পায় (অরধদপ্তর/আিরলক) 

১ র্াবরলক ফুড রডরিরবউ ন চযামনল (রর্এিরডএে) এ খাদ্য স্য রবিরণ উর্মজলা ( েরকারর খাদ্য গুদাম) 

২ কৃষক ও চালকল মারলকমদর রনকট হমি ধান, চাল ক্রয় উর্মজলা (েরকারর খাদ্য গুদাম) 

৩ ওএমএে খামি চাল, আটা রবরক্র সর্ৌরেভা/সজলা  হর/রবভাগীয়  হর/ রেটি 

কমর্ পামর ন এলাকা 

৪ খাদ্যবান্ধব কম পসূরচমি ১০ টাকা সকরজ দমর চাল রবরক্র উর্মজলা 

৫ চালকল মারলক ও খাদ্য স্য ব্যবোয়ীমদর লাইমেন্স রদান সজলা ও উর্মজলা  

৬ চুরক্তবদ্ধ জুট রমল ও েরবরাহকারী হমি বস্তা ক্রয় অরধদপ্তর, সজলা ও উর্মজলা (েরকারর খাদ্য 

গুদাম) 
 

সেবা সরািাইল 

ক) সেবার নাম: েরকারর খাদ্য গুদামমর শ্রম-হস্তার্ পণ কাজ র্ররচালনা এবং শ্ররমমকর ন্যায্য মজুরী র্ররম াধ। 

খ) সেবাটি েহরজকরমণর স ৌরক্তকিা: 

েরকারর খাদ্যগুদামম (এলএেরড, রেএেরড, োইমলা) খাদ্য স্য সলাড, আনমলামডর কামজ শ্ররমক েরবরামহর জন্য শ্রম-হস্তার্ পণ ঠিকাদার 

রনময়াগ করা হয়। রনময়াগরাপ্ত ঠিকাদারগণ খাদ্য রবভামগর রনকট হমি শ্রম রবল উমত্তালন করমলও শ্ররমকমদর েঠিকভামব র্াররশ্ররমক 

র্ররম াধ না করায় (রবমলর ৮০%) শ্ররমকগণ এলএেরডমি সেবা রনমি আো র্ররবহন ঠিকাদার, রডও গ্রহীিা, ধান েরবরাহকারী কৃষক, চাল 

েরবরাহকারী রমলামরর রনকট অন্যায়ভামব অে প দাবী কমর এবং িা না সর্মল েরকারর কামজ গরেমরে কমর, এমনরক সেবা গ্রহীিার োমে 

দুব্যপবহার কমর। এমি খাদ্য রবভামগর ভাবমূরিপ ক্ষুন্ন হয়। 

 

গ) সেবা রারপ্তর সমৌরলক িথ্যারদ 
 

 রবষয় িথ্যারদ 

১ সেবা রদানকারী অরিে এলএেরড/রেএেরড, সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর কা পালয়। 

২ সেবার েংরিপ্ত রববরণ েরকারর গুদাম হমি র্াবরলক ফুড রডরিরবউ ন রেমেম চযামনল স মন- রভরজরড, রভরজএি, 

টিআর, কারবখা, রজআর, রভৃরি খামি খাদ্য স্য েরবরাহ করা হয়। কৃষক ও চালকল 

মারলকমদর রনকট হমি ধান-চাল েংগ্রহ করা হয়। িানীয় শ্ররমকগণ খাদ্য স্য সলাড-

আনমলামডর কাজ কমরন। এ কামজ রময়াজনীয় েংখ্যক শ্ররমক েরবরামহর জন্য শ্রম-হস্তার্ পণ 

ঠিকাদার রনময়াগ করা হয়। খাদ্য স্য সলাড-আনমলাড কামজর জন্য শ্ররমক ঠিকাদার 

মারেকরভরত্তমি রবল রস্তুি কমরন এবং গুদাম কম পকিপা ও উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর 

সুর্ারর েহ সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক দপ্তর হমি রবল উমত্তালন কমরন। েরকারর রনমদ প না অনু ায়ী 

রবমলর ৮০% টাকা শ্ররমকমদর র্ররম াধ করার বাধ্যবাধকিা োকমলও ঠিকাদারগণ 

শ্ররমকমদর িা র্ররম াধ কমরন না। এমি শ্ররমকগণ এলএেরডমি সেবা রনমি আো র্ররবহন 

ঠিকাদার, রডওগ্রহীিা, ধান েরবরাহকারী কৃষক ও চাল েরবরাহকারী রমলামরর রনকট 

অন্যায়ভামব অে প আদায় কমর। 

৩ বারষ পক সেবা 

গ্রহণকারীর েংখ্যা 

২,০০,০০০- ২,৫০,০০০ জন (চালকল মারলক- ২০,০০০+ কৃষক-২,০০,০০০+রডওগ্রহীিা-

২০,০০০+ র্ররবহন ঠিকাদার-৫,০০০ রায়) 

৪ সেবা রারপ্তর  িপাবরল ১. খাদ্য স্য উমত্তালমনর জন্য রডওমহাল্ডার 

২. খাদ্য স্য র্ররবহমনর জন্য রনময়াগরাপ্ত ঠিকাদার 

৩. গুদামম ধান-চাল েরবরামহর জন্য কৃরষকাড পধারী কৃষক ও চুরক্তবদ্ধ রাইে রমলার 

৫ দারয়ত্বরাপ্ত কম পকিপা ও 

কম পচারী 

এলএেরডর ভাররাপ্ত কম পকিপা/রেএেরডর ম্যামনজার, উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক, সজলা খাদ্য 

রনয়ন্ত্রক। 

৬ সেবা রারপ্তর েময় িাৎিরণক 
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৭ সেবা রারপ্তমি 

রময়াজনীয় কাগজর্ত্র 

১. খাদ্য স্য উমত্তালমনর সিমত্র রবরল আমদ  (রডও) 

২. খাদ্য স্য র্ররবহমনর জন্য ঠিকাদার রনময়াগর্ত্র/ রারধকারর্ত্র 

৩. গুদামম ধান-চাল েরবরামহর জন্য কৃষমকর সিমত্র কৃরষকাড প ও চুরক্তবদ্ধ রাইে রমলামরর 

সিমত্র বরাে আমদ  

৮ সেবা রারপ্তর জন্য খরচ রডওগ্রহীিার সিমত্র েরকার রনধ পাররি দর, অন্য েকল সেবাগ্রহীিার জন্য েরকার খরচ বহন 

কমর। 

৯ সেবা রারপ্তর জন্য 

 ািায়ামির েংখ্যা 

১-২ বার 

১০ েংরিি 

আইন/রবরধ/নীরিমালার 

িারলকা 

১. সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর োমে শ্ররমক ঠিকাদামরর চুরক্তর্ত্র 

২. অভযন্তরীণ খাদ্য স্য েংগ্রহ নীরিমালা, ২০১৭ 

৩. চলাচল সূরচ রণয়ন নীরিমালা, ২০০৮ 

১১ সেবা সর্মি ব্যে প হমল 

র্রবিী ররিকারকারী 

কম পকিপা, র্দরব, 

ইমমইল ও সিান 

উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক, সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক 

১২ সেবা রারপ্ত/ রদামনর 

সিমত্র অসুরবধা/ েমস্যা 

/ চযামলঞ্জেমূহ 

মধ্যস্বত্বমভাগী রহমেমব শ্রম ও হস্তার্ পণ ঠিকাদামরর উর্রিরি, েরকারর রবল গ্রহণ কমর 

শ্ররমকমদর েঠিকভামব অে প র্ররম াধ না করা, রবনা র্ররশ্রমম েরকারর অে প রারপ্ত ও রেরিমকট 

তিরর কমর অননরিক সুরবধা আদায়, অোমঞ্জস্যপূূ্ণ প শ্ররমক দর।  

১৩ অন্যান্য  

 

 

ঘ) রবদ্যমান সেবা-র্দ্ধরি রবমিষণ 

 

সেবা রদামনর 

ধার্ 

কা পক্রম  েময়/প্রর্ি 

িাপ(রদন/ঘন্টা/

রমরনট) 

েম্পৃক্ত ব্যরক্তবগ প (র্দরব) 

ধার্-১ শ্রম-হস্তার্ পণ ঠিকাদার রনময়ামগর রবজ্ঞরপ্ত রস্তুি ও 

জারর 

১৫-১৬ রদন সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক 

ধার্-২ দরর্ত্র রবরক্র  ২১-২৮ রদন রহোবর রিক 

ধার্-৩ দরর্ত্র দারখল ১ রদন দরর্ত্র সক্রিা 

ধার্-৪ দরর্ত্র  াচাই বাছাই ৫-৬ রদন সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক ও দরর্ত্র 

মূল্যায়ন করমটি 

ধার্-৫ HOPE কর্তপক েব পরনম্ন দর অনুমমাদন ৭-৮ রদন আিরলক খাদ্য রনয়ন্ত্রক 

ধার্-৬ খাদ্য রবভাগীয় কম পকিপা ও পুরল  রবভাগ কর্তপক 

েব পরনম্ন দরদািার রক্ররমনাল সরকড প  াচাই 

১০-১২ রদন উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক ও 

োনার ওরে 

ধার্-৭ সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রকমকর োমে েব পরনম্ন দরদাির 

চুরক্ত েম্পাদন 

১-২ রদন সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক, কৃিকা প 

েব পরনম্ন দরদািা 

ধার্-৮ ঠিকাদার রনময়াগ আমদ  জারর ১ রদন সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক 

ধার্-৯ ঠিকাদার কর্তপক গুদামম শ্ররমক েরবরাহ রিযহ রনময়াগরাপ্ত শ্ররমক ঠিকাদার 

ধার্-১০ শ্ররমক কর্তপক রডওগ্রহীিামক খাদ্য স্য রবিরণ/ 

কৃষক-রমলামরর রনকট হমি ধান-চাল আনমলাড 

কমর গুদামজািকরণ/ র্ররবহন ঠিকাদামরর ট্রামক 

খাদ্য স্য সলাড করা বা ট্রাক হমি খাদ্য স্য 

আনমলাড করা 

১-২ রদন গুদাম কম পকিপা, গুদামমর 

কম পচারী ও গুদামম 

রনময়ারজি শ্ররমকগণ 

ধার্-১১ শ্ররমক ঠিকাদার কর্তপক তদরনক/োপ্তারহক রভরত্তমি 

শ্ররমকমদর মজুরী র্ররম াধ 

১ রদন শ্ররমক ঠিকাদার 

ধার্-১২ ঠিকাদার কর্তপক মারেক/তত্রমারেক রভরত্তমি শ্রম রবল 

তিরর কমর গুদাম কম পকিপার রনকট দারখল করা  

৩-৪ রদন শ্ররমক ঠিকাদার 
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ধার্-১৩ গুদাম কম পকিপা কর্তপক সুর্ারর েহ রবল উর্মজলা 

খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর রনকট সররণ 

২-৩ রদন গুদাম কম পকিপা 

ধার্-১৪ উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর সুর্ারর েহ শ্রম রবল 

সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর রনকট সররণ 

২-৩ রদন  উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক 

ধার্-১৫ রবমলর েঠিকিা  াচাই  ১-২ রদন  রহোবরিক 

ধার্-১৬ েঠিক হমল রবল অনুমমাদন  ১ রদন সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক 

ধার্-১৭ সজলা রহোবরিণ অরিমে সররণ ১ রদন  রহোবরিক 

ধার্-১৮ রহোবরিণ অরিমে রবল  াচাই  ১-২ রদন অরডটর 

ধার্-১৯ ঠিকাদামরর নামম সচক ইসুয ১ রদন সজলা রহোবরিণ কম পকিপা 

 

চ) রবদ্যমান েমস্যা েমাধামন কযাটাগরররভরত্তক রস্তাবনা: 

সিত্র েমস্যার বণ পনা েমাধামনর রস্তাবনা 

১। আমবদনর্ত্র/ িরম/ 

 সররজোর/ ররিমবদন 

- - 

২। দারখলীয় কাগজর্ত্রারদ - - 

৩। সেবার ধার্ ঠিকাদামরর মাধ্যমম রবল র্ররম ামধর 

কারমণ অনাকারিি েময় নি হয় 

ঠিকাদার রনময়াগ রো বারিল কমর েরােরর 

শ্ররমকমদর মজুরী র্ররম াধ করা  

৪। েম্পৃক্ত জনবল - - 

৫। স্বািরকারী/ অনুমমাদমনর েমে 

েম্পৃক্ত ব্যরক্তর েংখ্যা ও র্দরব 

০৩ জন 

গুদাম কম পকিপা, উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক, 

সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক 

০৩ জন 

গুদাম কম পকিপা, উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক, 

সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক 

৬। আন্তঃঅরিে রনভ পর ীলিা  -  

৭।  আইন/রবরধ/ রজ্ঞার্ন ইিযারদ শ্ররমক ঠিকাদামরর মাধ্যমম শ্ররমক মজুরী 

র্ররম ামধর রবষময় েরকারর রনমদ প না 

েরােরর শ্ররমকমদর মজুরী র্ররম াধ 

৮। অবকাঠামমা/ হাড পওয়ার ইিযারদ - - 

৯। সরকড প/িথ্য েংরিণ - - 

১০। রযুরক্তর রময়াগ রম াজয রক না না না 

১১। খরচ (নাগররক+অরিে) ১৫০-২০০ টাকা ১৫০-২০০ টাকা 

১২। েময় (নাগররক+অরিে) - - 

১৩।  ািায়াি (নাগররক) ১-২ রদন ১-২ রদন 

১৪। অন্যান্য    
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ঙ) রবদ্যমান র্দ্ধরির রমেে ম্যার্ (Process Map) 
 

  

                                                                                                

 

 

 

            ১                                                 

                                                               

  

            ২                                                     

  

 ১৯                                                                   ৩ 

                                                                

                                                    

১৮                                                               ৪                                                                  

 

                                                                              

 ১৭                                                           ৫ 

 

 

১৬                                                                           ৬ 

 

                            হযাঁ 

                                                                      ৭ 

                                                              

না 

  

১৫                                                             ৮  

 

 

                                                                      ৯ 

১৪  

 

  

১৩                                                                 ১০ 

 

 

 ১২                                                                    ১১ 

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

P: সজখারন 

T: ১৫-১৬ রদন 

  
P: রহোবরিক 

T: ২১-২৮ রদন 

  

P: দরর্ত্র সক্রিা 

T: ১ রদন 

                                    

P: সজখারন 

T: ৫-৬ রদন 

  

P: আখারন 

T: ৭-৮ রদন 

  

P: উখারন ও ওরে 

T: ১০-১২ রদন 

  

P: সজখারন 

T: ১-২ রদন 

  

  

P: সজখারন 

T: ১ রদন 

  

P: ঠিকাদার 

T: রিযহ 

  

P: গুদাম কম পকিপা 

T: ১-২ রদন 

  

P: ঠিকাদার 

T: ১ রদন 

P: রডএও 

T: ১ রদন 

  

P: অরডটর 

T: ১-২ রদন 

  

P: রহ:রিক 

T: ১ রদন 

  

P: সজখারন 

T: ১ রদন 

  

P: রহ:রিক 

T: ১-২ রদন 

  

P: উখারন 

T: ২-৩ রদন 

  

P: ভাকক 

T: ২-৩ রদন 

  

  

P: ঠিকাদার 

T: ৩-৪ রদন 

শুরু 

ঠিকাদার রনময়াগ রবজ্ঞরপ্ত জারর 

ধার্ েংখ্যা: ১৯ টি 

েম্পৃক্ত জনবল: ১৩ জন 

েময়: ৭৬-৯৫ রদন 

 

দরর্ত্র রবরক্র 

দরর্ত্র দারখল 

দরর্ত্র  াচাই-বাছাই 

HOPE কর্তপক েব পরনম্ন দর 

অনুমমাদন 

েব পরনম্ন দরদািার রক্ররমনাল সরকড প 

সভরররিমক ন 

েব পরনম্ন দরদািার োমে চুরক্ত 

েম্পাদন 

ঠিকাদার রনময়াগ আমদ  জারর 

ঠিকাদার কর্তপক গুদামম শ্ররমক 

েরবরাহ 

শ্ররমক কর্তপক গুদামম খাদ্য স্য সলাড 

আনমলাড কা পক্রম েম্পাদন 

ঠিকাদার কর্তপক শ্ররমমকর মজুরী 

র্ররম াধ 

ঠিকাদার কর্তপক গুদাম 

কম পকিপার রনকট রবল দারখল 

উর্মজলা অরিমে রবল সররণ 

সজলা অরিমে শ্রম রবল সররণ 

শ্রম রবল অনুমমাদন 

এরজ অরিমে শ্রম রবল সররণ 

সজলা অরিমে 

শ্রম রবমলর 

েঠিকিা  াচাই 

এরজ অরিমে রবল রমেরেং 

ঠিকাদামরর নামম সচক ইসুয 

স ষ 
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ছ)  তুলনামূলক রবমিষণ (রবদ্যমান ও রস্তারবি র্দ্ধরির ধার্রভরত্তক তুলনা): 

 

রবদ্যমান 

রমেে 

ম্যামর্র 

ধার্ 

রবদ্যমান ধামর্র বণ পনা  রস্তারবি 

রমেে 

ম্যামর্র ধার্ 

রস্তারবি ধামর্র বণ পনা 

ধার্-১ শ্রম-হস্তার্ পণ ঠিকাদার রনময়ামগর রবজ্ঞরপ্ত রস্তুি ও 

জারর 

 রময়াজন সনই 

ধার্-২ দরর্ত্র রবরক্র   রময়াজন সনই 

ধার্-৩ দরর্ত্র দারখল  রময়াজন সনই 

ধার্-৪ দরর্ত্র  াচাই বাছাই ধার্-১ েরকারর খাদ্য গুদামমর সলাড-আনমলাড 

কামজর ন্যায্য দর রনধ পারণ 

ধার্-৫ HOPE কর্তপক েব পরনম্ন দর অনুমমাদন ধার্-২ আিরলক খাদ্য রনয়ন্ত্রক কর্তপক দর 

অনুমমাদন 

ধার্-৬ খাদ্য রবভাগীয় কম পকিপা ও পুরল  রবভাগ কর্তপক 

েব পরনম্ন দরদািার রক্ররমনাল সরকড প  াচাই  

 রময়াজন সনই 

ধার্-৭ সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রকমকর োমে েব পরনম্ন দরদাির 

চুরক্ত েম্পাদন 

ধার্-৩ গুদামম কম পরি ও আগ্রহী নতুন শ্ররমকমদর 

রনবন্ধন করা 

ধার্-৮ ঠিকাদার রনময়াগ আমদ  জারর ধার্-৪ শ্ররমকমদর র্ররচয় র্ত্র ইসুয করা 

ধার্-৯ ঠিকাদার কর্তপক গুদামম শ্ররমক েরবরাহ  রময়াজন সনই 

ধার্-১০ শ্ররমক কর্তপক রডওগ্রহীিামক খাদ্য স্য রবিরণ/ 

কৃষক-রমলামরর রনকট হমি ধান-চাল আনমলাড 

কমর গুদামজািকরণ/ র্ররবহন ঠিকাদামরর ট্রামক 

খাদ্য স্য সলাড করা বা ট্রাক হমি খাদ্য স্য 

আনমলাড করা 

ধার্-৫ শ্ররমকমদর রদময় গুদামম খাদ্য স্য সলাড-

আনমলামডর কাজ করামনা 

ধার্-১১ শ্ররমক ঠিকাদার কর্তপক তদরনক/োপ্তারহক রভরত্তমি 

শ্ররমকমদর মজুরী র্ররম াধ 

ধার্-৬ গুদাম কম পকিপা কর্তপক র্ারিক রভরত্তমি 

শ্ররমক মজুরী র্ররম াধ  

ধার্-১২ ঠিকাদার কর্তপক মারেক/তত্রমারেক রভরত্তমি শ্রম 

রবল তিরর কমর গুদাম কম পকিপার রনকট দারখল 

করা  

ধার্-৭ গুদাম কম পকিপা কর্তপক র্ারিক রভরত্তমি 

শ্রম রবল রস্তুি করা 

ধার্-১৩ গুদাম কম পকিপা কর্তপক সুর্ারর েহ রবল উর্মজলা 

খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর রনকট সররণ 

ধার্-৮ গুদাম কম পকিপা কর্তপক রবল উর্মজলা খাদ্য 

রনয়ন্ত্রমকর রনকট সররণ 

ধার্-১৪ উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর সুর্ারর েহ শ্রম রবল 

সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর রনকট সররণ 

  

ধার্-১৫ রবমলর েঠিকিা  াচাই  ধার্-৯ রবমলর েঠিকিা  াচাই 

ধার্-১৬ েঠিক হমল রবল অনুমমাদন  ধার্-১০ েঠিক হমল উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক কর্তপক 

রবল অনুমমাদন 

ধার্-১৭ সজলা রহোবরিণ অরিমে সররণ ধার্-১১ শ্ররমক রবল উর্মজলা রহোব রিণ অরিমে 

সররণ 

ধার্-১৮ রহোবরিণ অরিমে রবল রমেরেং ধার্-১২ রহোবরিণ অরিমে রবল রমেরেং 

ধার্-১৯ ঠিকাদামরর নামম সচক ইসুয ধার্-১৩ গুদাম কম পকিপার নামম সচক ইসুয ও 

শ্ররমকমদর নগদ/রবকা /রমকট/ব্যাংক 

রহোমব মজুরী র্ররম াধ 
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রবমলর েঠিকিা 

 াচাই 

জ) রস্তারবি রমেে ম্যার্ 

সেবার নাম: েরকারর খাদ্য গুদামমর শ্রম-হস্তার্ পণ কাজ র্ররচালনা এবং শ্ররমমকর ন্যায্য মজুরী র্ররম াধ 
 

  

                                                                                                

 

 

 

                                                             

                                                               

  

                                                                 

  

                                                                   

                                                                

                                                    

                                                                                                                                 

 

                                                                              

                                                             

 

 

                                                                            

 

                                                                                        

 

 

 

                                                              

  

                                                                                                                                                     

                                                              

                                                              

                                                                       

                           

 

  

                                                            

 

 

                                                                     

                                                                 

 

                                                                    

                                                                     

P: সজখারন 

T: ১০-১২ রদন 

  

P: আখারন 

T: ৬-৭ রদন 

  

P: 
গুদাম কম পকিপা, সলবার 

েদ পার 

T: ৬-৭ রদন 

                                    
P: উখারন 

T: ২-৩ রদন 

  

P: গুদাম কম পকিপা 

T: রিযহ 

  

P: গুদাম কম পকিপা 

T: ১-২ রদন 

  

P: ভাকক 

T: ১-২ রদন 

  

  

  

  
  

P: অরিে েহকারী 

T: ১-২ রদন 

  

 

P: 

 

উখারন 

T: ১-২ রদন 

  

P: অরিে েহকারী 

T: ১ রদন 

  

P: অরডটর 

T: ১-২ রদন 

  

P: রডএও, গুদাম কম পকিপা 

T: ১-২ রদন 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

হযাঁ  

  

  

  

  

  

না 

শুরু 

ন্যায্য শ্ররমক মজুরী রনধ পারণ 

ধার্ েংখ্যা: ১৩ টি 

েম্পৃক্ত জনবল: ০৭ জন 

েময়: ৩২-৪৩ রদন 

 

আখারন কর্তপক শ্রম দর অনুমমাদন 

আগ্রহী শ্ররমকমদর রনবন্ধন করা 

শ্ররমকমদর র্ররচয় র্ত্র ইসুয 

সলবার েদ পামরর িত্ত্বাবধামন 

শ্ররমকমদর রদময় গুদামম খাদ্য স্য 

সলাড-আনমলামডর কাজ করামনা 

গুদাম কম পকিপা কর্তপক র্ারিক 

রভরত্তমি শ্রম রবল রস্তুি করা 

শ্রম রবল উখারন অরিমে দারখল করা 

শ্রম রবল অনুমমাদন 

শ্রম রবল উর্মজলা রহোব রিণ অরিমে 

সররণ 

স ষ 

রহোবরিণ অরিমে রবল রমেরেং 

গুদাম কম পকিপার নামম সচক ইসুয ও 

শ্ররমমকর সমাবাইল/ব্যাংক রহোমব মজুরী 

র্ররম াধ 
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৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুোমর রবদ্যমান ও রস্তারবি র্দ্ধরির তুলনা 

 

 

বাস্তবায়ন 

ক) বাস্তবায়মনর অরভজ্ঞিার আনুপূরব পক রববরণ 

খ) বাস্তবায়মনর েময়াবদ্ধ কম পর্ররকল্পনা 

মাইলমোন 

(অজপন) 

একটিরভটি সক করমব? মাে (সম/২১-অমটাবর/২১) 

সম জুন জুলা

ই 

আগে সে

সেম্ব

র 

অমটা

- 

বর 

রােরমক 

রস্তুরি 

অরিে রধান/উর্ধ্পিন কর্তপর্মির 

োমে আমলাচনা, অবরহিকরণ ও 

রলরখি অনুমরি গ্রহণ 

টিম রলডার       

টিম গঠন টিম রলডার       

ন্যায্য শ্ররমক 

মজুরী 

এলএেরড রভরত্তক ন্যায্য শ্ররমক 

মজুরী রনধ পারণ 

টিম রলডার 

 

      

খাদ্য অরধদপ্তর কর্তপক দর 

অনুমমাদন 

মহার্ররচালক       

শ্ররমক রনবন্ধন 

সলবার েদ পামরর েহম ারগিায় 

শ্ররমমকর িারলকা তিরর 

টিম 

রলডার+েদস্য 

      

শ্ররমমকর র্ররচয়  াচাই কমর 

রনবন্ধন েম্পন্নকরণ 

টিম 

রলডার+েদস্য 

      

শ্ররমকমদর জন্য আইরড কাড প ইসুয 

করা 

টিম রলডার       

নতুন র্দ্ধরিমি 

সেবা রদান শুরু 

(র্াইলট শুরু) 

আনুষ্ঠারনকভামব নতুন র্দ্ধরিমি 

সেবা রদান শুরু করার জন্য িাররখ 

ও অরিরে রনধ পারণ করা 

টিম রলডার       

রলিমলট ও সর্াোর রবরল করা টিম       

 রবদ্যমান র্দ্ধরি রস্তারবি র্দ্ধরি 

েময় (রদন/ঘন্টা) ৭৬-৯৫ রদন ৩২-৪৩ রদন 

খরচ (নাগররক ও অরিমের) ১-২ রদন ১-২ রদন 

 ািায়াি ১-২ বার ১-২ বার 

ধার্ ১৯ টি ১৩ টি 

জনবল ১৩ জন ০৭ জন 

দারখলীয় কাগজর্ত্র - - 
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রলডার+েদস্য 

িানীয় রডরজটাল সনটওয়ামকপর 

ব্যবহার কমর রচারণা 

টিম 

রলডার+েদস্য 

      

নতুন র্দ্ধরিমি সেবা রদান শুরু 

করা 

টিম 

রলডার+েদস্য 

      

মরনটররং 

মরনটররং টিম গঠন ও টিমমর 

টিওআর রনধ পারণ 

টিম রলডার       

 

মরনটররং ররিমবদন তিররর জন্য 

িরম্যাট/গাইডলাইন তিরর 

টিম 

রলডার+েদস্য 

      

মূল্যায়ন 

মূল্যায়মনর জন্য করমটি গঠন টিম রলডার       

মূল্যায়মনর জন্য সূচক/ র্ররমার্ক 

(মূল্যায়মনর সেমওয়াকপ) রনধ পারণ 

টিম 

রলডার+েদস্য 

      

মূল্যায়ন েংক্রান্ত অগ্রগরি 

ররিমবদন রস্তুি ও রবিরণ 

টিম 

রলডার+েদস্য 

      

শুরু হমি স ষ র্ পন্ত েকল কা পক্রম 

রনময় রমজট ডকুমমন্ট তিরর 

টিম 

রলডার+েদস্য 

      

ডকুমমন্ট রকা না টিম রলডার       

 

ররমোে প ম্যার্: 

খািরভরত্তক রময়াজনীয় 

েম্পদ 

রববরণ (নাম ও র্ররমান) রময়াজনীয় অে প সকাো হমি র্াওয়া  ামব/ 

অমে পর উৎে 

জনবল ১০ জন 

 

রবদ্যমান জনবল খাদ্য অরধদপ্তর 

কাররগরর  ন্ত্রর্ারি 

(আদ্র পিামার্ক  ন্ত্র, অযার্ে) 

- - - 

অন্যান্য (র্ররদ পন, মূল্যায়ন, 

েভা, রররন্টং ইিযারদ) 

১. আইরড কাড প তিরর  

২. েভা ৩. রচারণা 

৪.মূল্যায়ন 

৫,০০০+ ৫,০০০+১০,০০০+ 

১০,০০০ =৩০,০০০/- 

খাদ্য অরধদপ্তর 

রময়াজনীয় সমাট অে প ৩০,০০০/- খাদ্য অরধদপ্তর 
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২। Digitization of Analog Truck Scale 

 ট্রাক সস্কমলর ওজন রনণয়প েহজীকরন ইমনামভ ন আইরডয়ার ছরবেহ ডকুমমমন্ট ন। 

সেবা গ্রহণকারী কারা? 

খাদ্য অরধদপ্তমরর রবরভন্ন িার্না এবং ঠিকাদার|  

র্ির্িি সসবা প্রদান করা/ প্রার্প্তর সেবত্র র্বদ্যিান সিস্যা ও সিস্যার মূল কারণ: 

র্বদ্যিান সিস্যা সিস্যার মূল কারণ সিস্যার কারবণ সসবা গ্রর্হিাবদর 

স াগার্ি/ সিস্যার কারবণ সৃষ্ট ফলাফল 

এনালগ ট্রাক সস্কমল একটি ট্রাক ওজন 

করমি ১০-১৫ রমরনট েময় রময়াজন।  

কপা ণালীর ধীরগরির  কালমির্ন 

সকান  ন্ত্রাং  িরিগ্রি হমল পুনরায় 

িার্ন করা েময় োমর্ি এবং ব্যয়বহুল।  

 সস্কমল গাঠরনক কাঠামমা  কামজ রবঘ্ন ও ব্যয় বৃরদ্ধ 

এমি তুলনামূলক সবর   ারন্ত্রক ক্রুটি 

রবদ্যমান  

 ারন্ত্রক র্দ্ধরিমি ওজন রননয় ও 

এ র্দ্ধরি অমর্িাকৃি পুরািন  

ওজমনর েঠিকিা িারিম্য  

সিস্যা ও িার কারণ সম্পবকি র্ববৃর্ি: (Where, who, how much, what and why?) 

এনালগ ট্রাকমস্কল ওজন রননয় একটি পুরািন র্দ্ধরি। এমি  ারন্ত্রক ক্রুটি োকার দরুন ওজমনর েঠিকিা বজায় োমক না। 

িমল ব্যবহারকারী ওজন র্ররমামর্ েমস্যার েমু্মখীন হয়।  

 

সিস্যার ভুক্তব াগী কারা? 

সুর্বিাব াগীরিরণ পাইলটাংএলাকা সুর্বিাব াগীরসাংখ্যা 

বছর 

(২০২০) 

বছর 

(২০২১) 

বছর 

(২০২২) 

বছর 

(২০২৩) 

ঠিকাদার ও খাদ্য 

অরধদপ্তমরর  

বাঘাবারে এল.এে.রড  

উর্মজলাঃ  াহজাদপুর, সজলাঃ রেরাজগঞ্জ  

 িভাগ   িভাগ  িভাগ  িভাগ 

 

েমাধান ররক্রয়া 

আইরডয়ার রববরণ:  

এনালগ ট্রাকমস্কমল ওজন রননয় একটি পুরািন র্দ্ধরি। এমি  ারন্ত্রক ক্রুটি োকার দরুন ওজমনর েঠিকিা বজায় োমক না। িমল 

ব্যবহারকারী ওজন র্ররমামর্ েমস্যার েমু্মখীন হয়। একটি এনালগ ট্রাকমস্কলমক রডরজটাল ট্রাকমস্কমল রুর্ান্তররি করমি ০২ টি ধামর্ 

কাজ করা হয়। রেমমই এনালগ সস্কমলর প্লাটিমমর রময়াজনীয়  ারন্ত্রক েংস্কার করা হয়। রিিীয় ধামর্ Load Cell Platform 

Scale Mechanical Work, Load Cell, Indicator, Junction Box, Junction Board, Output Cable 

Regular Scale Software & Computer এ েংম াগ এর মাধ্যমম রডরজটাল সস্কমল রুর্ান্তর েম্পন্ন করা হয়।  

 ারন্ত্রক কামজর ধার্গুমরা রনম্নরুর্ঃ  

রেম ধার্ঃ  

১)  এইচ রবন, এইচ সলাড কলাম অর্োরণ করা হয় (গ্রাইরিং সমর ন িারা)।  
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২)  প্লাটিমটিমক (১৯" উচ্চিার ৩৪ ফুট তদঘয  ও ১০ ফুট রমির রায় ২০ টন ওজমনর) ঠিকা/োমর্াট রদময় ভারেময় রাখা হয় (ইমটর 

টুকরা ও কামঠর টুকরা িারা)।  

৩)  ২ ফুট গভীমর রিল কমর ১৬ রম: রল: রড ঢুরকময় র্াের রদময় ঢালাই রদময় ১৪"x ১৪"x ১৮"   (তদঘয x রি x উচ্চিা) ৪ সকানায় 

৪ টি কলাম তিরর করা হয়।  

৪।  ৪ টি সলাড সেল ব্যবহার কমর প্লাটিমটিমক সলাড সেমলর উর্মর বোমনা হয়।  

*Life time weighing software ব্যবহার কমর সলাড সেল েমূহ জাং ন বমক্স Syncronise করা হয়|  

* ইরিমকটর ও করম্পউটামরর মাধ্যমম রডরজটাল weighing Value visible করা হয় এবং ররন্টার িারা LUA এবং 

রারপ্ত ওজন ররন্ট করা হয়।   

 

উবদ্যাগটর িবে নতুনত্ব র্ক? 

১) দ্রুি ওিন করা যায়। কাবির গর্ি সববে যাবব।  

২) Print সবর করা  ায় ।  

৩) Data েংরিণ করা  ায়। র্রবিীমি সকান ধরমণর র্রররিমি পূমবর িথ্য র্াওয়া েম্ভব। 

৪) কামজর স্বিিা বৃরদ্ধ 

 

ঘ. উবদ্যাগট বাস্তবায়ন করার িন্য নতুন কী কী হার্ িওয়যার/ সরঞ্জিার্দ/অবকাঠাবিা লাগবব? 

১. সলাড সেল- ২. ওময়ট ইরিমকটর-৩. জাং ন সবাড-৪. জাং ন বক্স- ৫. ইরিমকটর অযাডাের-৬. কামনক ন জযাক-৭. এরে কড-

৮. এম এে সলাড সেল সপ্লট (2˝x2˝) -৯. সলাড সেল কযাবলু-১০. সলাড সেল হাই অযাডজােমমিবলু -১১. ইরিমকটর সুইচ- ১২. 

সলোর ররন্টার-১৩. আইর্ রর্ এে -১৪. করম্পউটার , ১৫. Weighing Software.  

ঙ. উবদ্যাগট বাস্তবায়ন করার িন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকি করবি হবব? (সফটওয়যার তির্র, র্াটাববি তির্র, এসএিএস 

বার্ন্ডল ক্রয় ইিযার্দ) 

১. হাডওয়ার েংগ্রহ।  

২. কমকিার িত্বাবধামন রডরজটাল সস্কল সমরামিকারী ররিষ্ঠামনর মাধ্যমম কাজ করামনা।  

৩. রুপাির্রি র্র্র্িটাল ট্রাক সেল পর্রিালনাকারী কিিারীগণবদর প্রর্শেণ।  

 

প্রিযার্শি ফলাফল (TCV++): 

 সিয় মন্তব্য  

আইর্র্য়া বাস্তবায়বনর আবগ ১০-১৫ রমরনট ররি ট্রাক  

ওজমনর েঠিকিা এবং 

কামজর গরি বৃরদ্ধ  

আইর্র্য়া বাস্তবায়বনর পবর ৩-৫ রমরনট ররি ট্রাক 

আইর্র্য়া বাস্তবায়বনর ফবল সসবা গ্রর্হিার প্রিযার্শি সবর্নর্ফট ৭-১৫ রমরনট  

 

উমদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: 

 ইন্টারনাল/অন্তঃি েদস্য: 

টিম রলডার  েদস্য-১ েদস্য-২ েদস্য-৩ 

সমাহাম্মদ িয়জুল্লাহ্ খান র বলী  

োইমলা অধীিক  

োন্তাহার োইমলা, বগুো।  

সমাঃ সমমহদী হাোন সমনন  

েহকারী রিণ রকৌ লী  

োন্তাহার োইমলা, বগুো। 

সমাোঃ িামিমাতুজ সজাহরা  

সুর্ারভাইজার  

োন্তাহার োইমলা, বগুো। 

হারুন-অর-রর দ  

অর্ামরটর 

োন্তাহার োইমলা, বগুো। 
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এক্সটারনাল/বরহঃি েদস্য: সনই। 

ররমোে প ম্যার্: 

খািরভরত্তক 

রময়াজনীয় 

েম্পদ 

রববরণ (নাম ও র্ররমান) রময়াজনীয় অে প সকাো হমি 

র্াওয়া  ামব/ 

অমে পর উৎে 

জনবল ৪ জন 

 

রবদ্যমান জনবল খাদ্য অরধদপ্তর 

কাররগরর 

 ন্ত্রর্ারি 

(েিট্ওয়যার ও 

করম্পউটার) 

S.L Description Quantity Unit Price  Price ৪,৪০,০০০/- (চার 

লি চরল্ল  হাজার 

টাকা মাত্র)  

খাদ্য অরধদপ্তর 
1 Platform Scale 

Mechanical Work 

1 

 

130000 130000 

2 Load Cell 4 48000 192000 

3 Indicator 1 43000 43000 

4 Junction Box 1 8500 8500 

5 Junction Board 1 10000 10000 

6 Output Cable 10 250 2500 

7 Regular Scale Software 

and Computer 

1 54000 54000 

Total Price= 4,40,000/- 

রময়াজনীয় সমাট অে প 

৪,৪০,০০০/- (চার 

লি চরল্ল  হাজার 

টাকা মাত্র) 

খাদ্য অরধদপ্তর 

  

আইরডয়া র্াইলট করার জন্য রময়াজনীয় কা পক্রম (Gantt chart): 

মাইলমোন 

(অজপন) 

একটিরভটি সক করমব? মাে (মিব্রুয়ারর/২১ - সম/২১) 

সিব্রুয়ারর মাচ প এররল সম 

রােরমক 

রস্তুরি 

অরিে রধান/উর্ধ্পিন কর্তপর্মির োমে 

আমলাচনা, অবরহিকরণ ও সমৌরখক অনুমরি 

গ্রহণ 

টিম রলডার     

টিম গঠন টিম রলডার     

বামজট তিরর 

ও িহরবল 

েংগ্রহ 

র্াইলট করার জন্য বামজট তিরর টিম রলডার 

 

    

েম্পমদর েম্ভাব্য উৎেেমূহ সুরনরদ পিকরণ টিম রলডার     

অে প েংগ্রহ টিম রলডার     

উর্করণ ক্রয় 

উর্করমণর িারলকা তিরর টিম রলডার+েদস্য     

ক্রয় েভা টিম রলডার+েদস্য     

কা পামদ  সদওয়া টিম রলডার     

মালামাল েরবরাহ ও গ্রহণ করা েরবরাহকারী+ 

টিম রলডার 

    

সমকারনকযাল 

ও 

ইমলরিকযাল 

কাজ 

প্লাটিম পমস্কমলর রময়াজনীয়  ারন্ত্রক কাজ Load 

Cell, Indication Junction Box, Junction 

Board, Computer, Weiging Software & 

Printer এর েংম াগ িার্ন। 

রনধাররি রডরজটাল সস্কল 

সমরামি কারী ররিষ্ঠান  

    

নতুন 

র্দ্ধরিমি 

সেবা রদান 

আনুষ্ঠারনকভামব নতুন র্দ্ধরিমি সেবা রদান 

শুরু করার জন্য িাররখ ও অরিরে রনধ পারণ 

করা 

টিম রলডার     
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শুরু  নতুন র্দ্ধরিমি সেবা রদান শুরু করা টিম রলডার+েদস্য     

মরনটররং 

মরনটররং টিম গঠন ও টিমমর টিওআর রনধ পারণ টিম রলডার     

মরনটররং ররিমবদন তিররর জন্য 

িরম্যাট/গাইডলাইন তিরর 

টিম রলডার+েদস্য     

মূল্যায়ন 

মূল্যায়মনর জন্য করমটি গঠন টিম রলডার     

মূল্যায়মনর জন্য সূচক/ র্ররমার্ক (মূল্যায়মনর 

সেমওয়াকপ) রনধ পারণ 

টিম রলডার+েদস্য     

মূল্যায়ন েংক্রান্ত অগ্রগরি ররিমবদন রস্তুি ও 

রবিরণ 

টিম রলডার+েদস্য     

শুরু হমি স ষ র্ পন্ত েকল কা পক্রম রনময় 

রমজট ডকুমমন্ট তিরর 

টিম রলডার+েদস্য     

ডকুমমন্ট রকা না টিম রলডার     

 

রময়াজনীয় অমে পর চারহদা সররমণর র্ত্র , ১২ জানুয়ারর/২০২১ 
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মহার্ররচালক মমহাদয় কর্তপক অমে পর মঞ্জুরী রদান। ৯ সিব্রুয়ারর/২০২১ 
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র্ররচালক, রহোব ও অে প কর্তপক বরাের্ত্র।   ১৬ সিব্রুয়ারর/২০২১ 
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র্িত্র কনভাে পন কা পক্রমমর রােরমক অবিা র্িত্র ভূিপূব প এনালগ ট্রাকমস্কমলর সমকারনকযাল ডায়াল সগজ।   

  

র্িত্র ভূিপূব প এনালগ সস্কমলর নাইমিে র্িত্র এনালগ সস্কমলর  ারন্ত্রক কাঠামমা অর্োরণ   

  

র্িত্র সলাডমেল িার্ন র্িত্র রডরজটাল ট্রাকমস্কমলর করম্পউটার ও ররন্টার,   কম প েম্পাদন স মষ  

রডরজটাল ট্রাক্সমকল 

১২. Details of the Owner: 

নাম র্দবী কম পিল সমাবাইল নম্বর ই-সমইল আইরডয়া র্াইলটিং 

এলাকা 

সমাহাম্মদ িয়জুল্লাহ্ 

খান র বলী  

োইমলা 

অধীিক 

োন্তাহার োইমলা, 

বগুো। 

01552306405 sbl4004@yahoo.com বাঘাবারে এল.এে.রড 

উর্মজলাঃ  াহজাদপুর, 

সজলাঃ রেরাজগঞ্জ  

১৩. সমন্টমরর িথ্য: 

নাম র্দবী অরিে  সমাবাইল ই-সমইল 

এি এম রমজানুর 

রহমান 

র্ররচালক, র্উকা রবভাগ, 

খাদ্য অরধদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গরণ সরাড, 

ঢাকা 

০১৭১২৭৫৩৪১১ didts@dgfood.gov

.bd 

                                                    

 



Page 20 of 32 
 

আইরডয়া সররপ্লমক ন: 

০১। সররপ্লমক ন েহরজকরণ উমদ্যামগর র মরানাম: খাদ্যশস্য সাংগ্রবহর বস্তায় স্পষ্ট র্র্র্িটাল সেনর্সল প্রদান। 

০১। সেবাটি বিপমামন রকভামব সদয়া হয়: 

 সবামরা বা আমন েংগ্রহ সমৌসুমমর শুরুমি েংগ্রহ কা পক্রমম ব্যবহা প র্ররমাণ খারল বস্তায় এলএেরডর ভাররাপ্ত কম পকিপা গুদামম 

রনময়ারজি শ্ররমকমদর রদময় ‘েংগ্রহ সমৌসুম ও এলএেরডর নাম’ েম্বরলি সেনরেল ছার্ রদান কমরন। এলএেরডর নাম েম্বরলি 

রনরদ পি েংখ্যক খারল বস্তা চুরক্তবদ্ধ রমল মারলক িার রমমল রনময়  ান এবং রমমলর নাম, ঠিকানা েম্বরলি সেনরেল ছার্ রদান 

কমর বস্তাভরিপ চাল এলএেরডমি েরবরাহ কমরন। 

 

রবদ্যমান রমেে ম্যার্: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      চাল 

                                                                                                     না               সিরি                                                                                              

                                                                                                                      রদান                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

                                                               হযাঁ                                                    

                                

    

                                                                                       

                                     

                                                                                      

 

                                                                               

                                                                                          

 

 

০২। রবদ্যমান র্দ্ধরিমি েমস্যােমূহ: 

ক. টিমনর মমধ্য অির রলমখ সেনরেল বানামনা হয় রবধায় বস্তায় রদত্ত সেনরেল স্পি হয়না। 

খ. সেনরেমলর রং সলমে  ায়/ দীঘ পিায়ী হয়না। 

গ. রায় ঃ বস্তার সেনরেল সদমখ চাল েরবরাহকারী রমলার, এলএেরডর নাম ও েংগ্রহ সমৌসুম েনাক্ত করা  ায় না। 

ঘ. এলএেরডর ভাররাপ্ত কম পকিপা ও রমলারমক একই বস্তায় আলাদাভামব সেনরেল রদান করমি হয় অে পাৎ একই রকৃরির কাজ 

দুইবার করা হয়, িমল েময় সবর  লামগ। 

সেনরেলকৃি েরকারর খারল বস্তা চুরক্তবদ্ধ রমলারমক েরবরাহ 

 

রমলার কর্তপক খারল বস্তায় রমমলর সেনরেল রদান 

 

স্পি সেনরেল ছার্যুক্ত বস্তায় এলএেরডমি চাল গ্রহণ 

 

স ষ 

এলএেরডমি ভাকক কর্তপক খারল বস্তায় এলএেরডর সেনরেল রদান 

 

স্পি সেনরেল ছার্যুক্ত বস্তায় 

চাল বস্তাবরি কমর এলএেরডমি 

রনময় আো 

শুরু 
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০৩। েমস্যা েমাধামন আইরডয়ার রববরণ: 

কামঠর সেমম করম্পউটামর তিরর রিন ররন্ট সর্র্ামর রমমলর নাম, ঠিকানা, েংগ্রহ সমৌসুম, এলএেরডর নাম, সজলা, উৎর্াদমনর 

েময় রলমখ রডরজটাল সেনরেল তিরর করা হয়। রিন ররমন্টর রভিমরর বড পামরর র্ররমার্: ১৬ ইরি × ১৪ ইরি। মূল অির ও 

েংখ্যার আকার ১.২৫ ইরি - ১.৫ ইরি। র্ারনর মমধ্য েবুজ র্াউডার রং ও রলকুইড োদা গাম রমর ময় রংময়র রমশ্রণ তিরর করা 

হয়। একটি সটরবমল খারলবস্তা সরমখ িার উর্র (খাদ্য অরধদপ্তমরর সলামগ েম্বরলি বস্তার অর্ররর্ঠ) রিন ররমন্টর রডরজটাল 

সেনরেল সেমটি রাখা হয়। রিন ররমন্টর উর্র রস্তুিকৃি রংময়র রমশ্রণ সঢমল রাবার লাগামনা কামঠর হযামিল িারা ঘষা রদময় 

সেনরেল ছার্ রদান করা হয়। সেনরেল দ্রুি শুরকময়  ায় এবং স্পি হয়। রমলার রনজ খরমচ িার রমমলর জন্য রডরজটাল 

সেনরেল তিরর কমরন এবং রনমজর রমমল এলএেরড হমি েরবরাহকৃি েরকারর বস্তায় রমল ও এলএেরডর রডরজটাল সেনরেল 

ছার্ (রিন ররন্ট) রদান কমরন।  

                                                               নতুন রমেে ম্যার্: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                    চাল 

                                                                                                                       সিরি                                                                                                                                           

    রদান 

   

                                                                                                                    না 

                                

    

                                                                                                     

                                                                                     হযাঁ  

                                     

                                                                                      

 

                                                                               

  

 

 

০৪। র্াইলটিং এলাকা ও েময়: 

    ব্রাহ্মণবারেয়া েদর উর্মজলার েকল রমল এবং আশুগঞ্জ উর্মজলাধীন ১১টি অমটামমটিক রাইে রমল। 

েময়: আমন/১৯-২০ েংগ্রহ সমৌসুম। 

রমলার কর্তপক খারল বস্তায় রমমলর ও এলএেরডর নাম েম্বরলি 

রডরজটাল সেনরেল ছার্ রদান (রিন ররন্ট) 

 

স্পি রডরজটাল সেনরেলযুক্ত বস্তায় এলএেরডমি চাল গ্রহণ 

 

স ষ 

চুরক্তবদ্ধ রমলারমক এলএেরড হমি েরকারর খারল বস্তা েরবরাহ 

 

স্পি রডরজটাল সেনরেল 

ছার্যুক্ত বস্তায় চাল বস্তাবরি 

কমর এলএেরডমি রনময় আো 

শুরু 
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০৫। িলািল (TCV++):  

 েময় খরচ  ািায়াি 

আইরডয়া বাস্তবায়মনর আমগ  ৫-৬ ঘন্টা 

(এলএেরডমি ও রমমল রায় ১০০০ 

রর্ে বস্তায় সেনরেল রদান)। 

৫০০-৬০০ টাকা ১-২ বার 

আইরডয়া বাস্তবায়মনর র্মর ২-৩ ঘন্টা ৫০০-৬০০ টাকা ১-২ বার 

আইরডয়া বাস্তবায়মনর িমল সেবা গ্ররহিার 

রিযার ি সবরনরিট 

২-৩ ঘন্টা একই একই 

অন্যান্য 

(TCV কবির্ন, র্কন্তু গুণগি িান বৃর্ি র্কাংবা 

অন্যান্য সুর্বিা সববেবছ অর্ িাৎ অবনক উবদ্যাগ এর 

সুফল টর্সর্  র্দবয় বুঝাবনা যাবব না অর্বা 

টর্সর্ বি পর্রবিিন ছাোও অন্যান্য দৃশ্যিান 

সুর্বিা র্াকবি পাবর। এসব র্কছুর র্ববরণ এখাবন 

র্লখবি হবব) 

 

১) চাল েংগ্রমহর বস্তায় স্পি রডরজটাল সেনরেল োমক।  

২) সেনরেমলর রং দীঘ পিায়ী হয়। 

৩) বস্তার সেনরেল সদমখ েহমজই চাল েরবরাহকারী রমলার, এলএেরডর নাম, 

েংগ্রহ সমৌসুম, উৎর্াদমনর েময় েনাক্ত করা  ায়। 

৪) েরকারর খাদ্য স্য েংগ্রহ কা পক্রমম স্বিিা ও জবাবরদরহিা (Good 

Governance) বৃরদ্ধ র্ায়। 

 

০৬। উমদ্যাগ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউি ওয়াকপ: 

ক) রডরজটাল সেনরেল সেম তিরর ও ছার্ রদান: 

কামঠর সেমম করম্পউটামর তিরর রিন ররন্ট সর্র্ার লারগময় রডরজটাল সেনরেল তিরর করা হয়। রিন ররমন্টর রভিমরর বড পামরর 

র্ররমার্: ১৬ ইরি × ১৪ ইরি। মূল অির ও েংখ্যার আকার ১.২৫ ইরি - ১.৫ ইরি। একটি সটরবমল খারলবস্তা সরমখ িার উর্র 

(খাদ্য অরধদপ্তমরর সলামগ েম্বরলি বস্তার অর্ররর্ঠ) রিন ররমন্টর রডরজটাল সেনরেল সেমটি রাখা হয়। রিন ররমন্টর উর্র রস্তুিকৃি 

রংময়র রমশ্রণ সঢমল রাবার লাগামনা কামঠর হযামিল িারা ঘষা রদময় সেনরেল ছার্ রদান করা হয়।  

খ) সটকেই রংময়র রমশ্রণ তিররর ররক্রয়া: 

০৫ রলটার র্ারনর োমে ৩০ গ্রাম েবুজ রংময়র র্াউডার (রমনা রং) এবং ১৫০ রম.রল. োদা গাম রমর ময় ৬০০-৭০০ রর্ে খারল বস্তায় 

সেনরেল রদামনর জন্য রংময়র রমশ্রণ তিরর করা হয়। রমরশ্রি রং ০৩-০৪ রদন র্ পন্ত ব্যবহার করা  ায়। 

গ) সেনরেমলর খরচ (১০০০ রর্ে বস্তা): 

ক্র.নং আইমটমমর নাম খরমচর র্ররমাণ (টাকা) 

১ রিন ররন্টেহ রডরজটাল সেনরেল সেম  ৬০০/- 

২ রং (৫০ গ্রাম) ৫০/- 

৩ গাম (২৫০ গ্রাম)  ১০০/- 

৪ র্ারন - 

সমাট ৭৫০/- 

 

ররি রর্ে বস্তায় সেনরেল রদামনর জন্য গমে রংময়র খরচ- ৩০ র্য়ো।  
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ঘ) সেনরেল সক, সকাোয় রময়াগ করমব: 

চামলর বরােরাপ্ত রাইে রমলার িার রমমল েরকারর বস্তায় সেনরেল রময়াগ করমব। 

ঙ) গুদাম হমি েরবরাহকৃি েরকারর বস্তায় রমলামরর চাল জমাদান রনরিিকরণ: 

খাদ্য অরধদপ্তমরর েরবরাহকৃি বস্তায় বস্তা উৎর্াদনকারী জুট রমমলর নাম/সকাড নম্বর রলখা োমক। চুরক্তবদ্ধ রাইে রমলারমক গুদাম 

হমি বস্তা েরবরামহর েময় বস্তা উৎর্াদনকারী জুট রমমলর নাম/সকাড নম্বর খামাল কাড প/সররজোমর রলমখ রাখা হয়। রমলার চাল 

জমাদামনর েময় বস্তার গাময় উৎর্াদনকারী জুট রমমলর নাম/সকাড নম্বর ক্রেমচক কমর গুদাম হমি েরবরাহকৃি েরকারর বস্তায় চাল 

জমাদামনর রবষয়টি রনরিি করা হয়। 

০৭। উমদ্যাগ বাস্তবায়মন রময়াজনীয় ররমোমে পর র্ররমাণ: 

রময়াজনীয় েম্পদ সকাো হমি ক্রয় করা 

হমব? 
খাি রববরণ রময়াজনীয় অে প 

জনবল রবদ্যমান - - 

বস্তুগি ১) রিন ররন্টযুক্ত রডরজটাল সেনরেল সেম ও রাবারযুক্ত 

কামঠর হযামিল ক্রয় (০২ সেট) 

২) েবুজ র্াউডার রং (৫০০ গ্রাম) 

৩) োদা গাম (০২ রলটার) 

২,০০০+৫০০+১,০০০ 

= ৩,৫০০/- 

রেরেক বাজার, ঢাকা 

অন্যান্য 

েবুজ রংময়র রমশ্রণ তিরর ও রডরজটাল সেনরেল ছার্ 

রদামনর ররক্রয়া কম পকিপা এবং চালকল মারলকমদর মমধ্য 

সডমনমি ন 

৪,০০০/- - 

র্াইলটিং রভরডও তিরর ২৫,০০০/- ব্রাহ্মণবারেয়া 

রময়াজনীয় সমাট অে প ৩২,৫০০/-  

 

০৮। উমদ্যাগ বাস্তবায়মন রবদ্যমান নীরিমালা/ আইন/ োকুপলামর র্ররবিপন: 

খাদ্য স্য েংগ্রমহর বস্তায় সেনেীর রদামনর সিমত্র অভযন্তরীণ খাদ্য স্য েংগ্রহ নীরিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুমিমদ বলা আমছ 

“খারল বস্তার একরর্মঠ এলএেরড/রেএেরড ও সজলার নামেহ েংগ্রহ সমৌসুম (সবামরা/আমন) স্পিভামব সলখা সেনরেল রদময় 

রমলারমক বস্তা েরবরাহ করমি হমব। রমল সেমক েরােরর গৃহীি চাল এবং ধান ছাঁটাইময়র রাপ্ত িরলি চাল, উভয় সিমত্র রমলার 

বস্তার অর্ররর্মঠ রনমচর রদমক রমমলর নাম েম্বরলি সেনরেমলর সুস্পি ছার্ (অির এবং েংখ্যার আকার কমর্মি দুই ইরি) রদান 

করমবন। সেনরেমলর ছার্রবহীন খাদ্য স্য ভরিপ বস্তা সকান গুদামম গ্রহণ করা  ামব না।”  

 

নীরিমালায় র্ররবিপন রময়াজন (অভযন্তরীণ খাদ্য স্য েংগ্রহ নীরিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুমিদ): 

“রমল সেমক েরােরর গৃহীি চাল এবং ধান ছাঁটাইময়র রাপ্ত িরলি চাল, উভয় সিমত্র রমলার খাদ্য অরধদপ্তমরর সলামগ েম্বরলি বস্তার 

অর্ররর্মঠ রমমলর নাম, উর্মজলা, েংগ্রহ সমৌসুম (সবামরা/আমন), এলএেরড/রেএেরড, সজলার নাম ও উৎর্াদমনর েময় েম্বরলি 

রিন ররমন্টর তিরর রডরজটাল সেনরেমলর সুস্পি ছার্ (মূল অির এবং েংখ্যার আকার কমর্মি ১.২৫-১.৫ ইরি) রদান করমবন। 

রডরজটাল সেনরেমলর সুস্পি ছার্রবহীন খাদ্য স্য ভরিপ সকান বস্তা গুদামম গ্রহণ করা  ামব না।” 
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৯। উমদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: 

 

১১. Details of the Owner: 

নাম র্দবী কম পিল সমাবাইল নম্বর ই-সমইল 

সুবীর নাে সচৌধুরী সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর 

কা পালয়, ব্রাহ্মণবারেয়া 

০১৭২৩-৭৭৯১৪৮ subir31st@gmail.com 

 

১২. সমন্টমরর িথ্য: 

নাম র্দবী অরিে  সমাবাইল ই-সমইল 

সমাঃ মাহবুবুর রহমান আিরলক খাদ্য 

রনয়ন্ত্রক 

আিরলক খাদ্য রনয়ন্ত্রমকর 

কা পালয়, খুলনা  

(রাক্তন আিরলক খাদ্য রনয়ন্ত্রক, 

চট্টগ্রাম) 

০১৭১৫-৭৭২৯৪৮ rcfctg@gmail.com 

 

সেনরেমলর নমুনা 

 

 

                    ১৬ ইরি 

 

 

         ১৪ ইরি 

 

রারপ্ত িান: 

রবভাগীয়  হমরর করম্পউটার/সরে ও রংময়র সদাকান অেবা নবীন এন্টাররাইজ, সরার্াইটর: এইচ.এম  রহদুল ইেলাম (সুমন), ঠিকানা: ৬৭/২, রেরেক বাজার, 

ঢাকা-১০০০, সমাবাইল: ০১৭১১-১২৩৪১৪, ০১৭০৪-১৮৬৬০৩। 

টিম রলডার  েদস্য-১ েদস্য-২ েদস্য-৩ 

সুবীর নাে সচৌধুরী 

সজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক 

ব্রাহ্মণবারেয়া। 

সমাঃ আবু কাউছার 

েংরিণ ও চলাচল কম পকিপা, 

ব্রাহ্মণবারেয়া েদর এলএেরড, 

ব্রাহ্মণবারেয়া। 

সমাঃ মইনুল ইেলাম ভূঞা 

উর্মজলা খাদ্য রনয়ন্ত্রক, 

আশুগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণবারেয়া। 

সমাঃ  াহাদাৎ সহামেন ভূইয়া 

খাদ্য র্ররদ পক ও ভাররাপ্ত 

কম পকিপা, আশুগঞ্জ এলএেরড, 

ব্রাহ্মণবারেয়া। 

সম/ এরলমগন্স অমটামমটিক রাইে রমল 

আশুগঞ্জ। 

আমন/১৯-২০ েংগ্রহ রেদ্ধ চাল 

আশুগঞ্জ এলএেরড 

ব্রাহ্মণবারেয়া। 

উৎর্াদন: রডমে/১৯-সিব্রু/২০ 
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উমদ্যাগ বাস্তবায়মনর রচত্র: 
 

রবদ্যমান র্দ্ধরি: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

        রচত্র-১: রবদ্যমান র্দ্ধরির সেনরেল                                     রচত্র-২: রবদ্যমান র্দ্ধরির সেনরেলযুক্ত চামলর বস্তা              
  

উদ্ভারবি র্দ্ধরি: 

 

 

 

 

 

রচত্র-১: উদ্ভারবি র্দ্ধরির রিনররন্ট সেনরেল সেম এবং রাবার লাগামনা কামঠর হযািল 
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রচত্র-২: র্ারনর মমধ্য েবুজ রং ও োদা গাম রমর ময় অমমাচনীয় েবুজ রংময়র রমশ্রণ তিরর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩: বস্তায় রডরজটাল সেনরেল রদান কা পক্রম ও রডরজটাল সেনরেলযুক্ত খারলবস্তা 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

রচত্র-৪: রমলার কর্তপক েরবরাহকৃি রডরজটাল সেনরেলযুক্ত চামলর বস্তা 
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উমদ্যাগ োরামদম  সররপ্লমক মনর জন্য খাদ্য অরধদপ্তমরর জাররকৃি র্ররর্ত্র 
 

 

 

বার্ষ িক উদ্ভাবন কি িপর্রকল্পনা ২০২০-২১ অনুযায়ী উদ্ভাবকগনবক খাদ্য সাংগ্রহ, িজুদ, সরবরাহ ইিযার্দ র্বষয়ক ব্যবহার্রক 

প্রর্শেণ/নবলি সশয়ার্রাং সপ্রাগ্রাবি অাংশগ্রহণ পূব িক প্রর্িববদন : 

খাদ্য িন্ত্রণালবয়র ০১/০৩/২০২১ র্ি: িার্রবখর ১৫৭ নাং স্মারবক িারীকৃি পবত্রর িবি ০৫/০৩/২০২১ র্ি: সর্বক ০৯/০৩/২০২১ র্ি: 

িার্রখ পয িি র্. সালিা িিিাি, অর্ির্রক্ত সর্িব (বাবিট ও অর্র্ট) এর  সনতৃবত্ব খাদ্য িন্ত্রণালবয়র বার্ষ িক উদ্ভাবন কি িপর্রকল্পনা 

২০২০-২১ অনুযায়ী উদ্ভাবকগন খাদ্য সাংগ্রহ, িজুদ, সরবরাহ ইিযার্দ র্বষয়ক ব্যবহার্রক প্রর্শেণ/নবলি সশয়ার্রাং সপ্রাগ্রাবি 

অাংশগ্রহণ কবরন  ।  

িনাব র্. সালিা িিিাি, টি সিন্টর এবাং অর্ির্রক্ত সর্িব (বাবিট ও অর্র্ট) সনতৃবত্ব উদ্ভাবক টবির সদস্যবদর  ঊপর্ির্িবি  

সিলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রবকর অর্ফস, কক্সবািার এর  কি িকিিা ও কি িিারীবদর সবে এক িি র্বর্নিয়/নবলি সশয়ার্রাং স া অনুর্ষ্ঠি হয়। 

স ায়  খাদ্য কি িকিিা ও কি িিারীরা িাবদর সার্ব িক কায িক্রিসহ িাঠ পয িাবয় ইবনাব শন এর র্বর্ ন্ন র্দক তুবল িবরন । টি সিন্টর  

ইবনাব শন কায িক্রি িাঠ পয িাবয় ছর্েবয় সদয়ার িন্য র্বর্ ন্ন র্দক র্নবদ িশনা সদন । খাদ্যশস্য ক্রয়, র্বিরণ কায িক্রি সহ অন্যান্য র্দক 

তুবল িবরন যাবি কবর উপকার স াগীরা খুব সহবি কি সিবয় কি খরবি িান সম্মি সসবা সপবি পাবরন । 

 

র্িত্রঃ উদ্ভাবক টি কতৃিক  কক্সবািার খাদ্য গুদাি পর্রদশ িন 
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খাদ্য অরধদপ্তদ্যরর বাডষ িক উদ্ভাবন কর্ িপডরকল্পনা ২০20-২০২1 

ক্রর্ 
উহেশ্য 

(Objectives) 

ডবষহয়র র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িেম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ িেম্পাদন 

সূচহকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ডনণ িায়ক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অোধারণ 
অডি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলডি 

র্ান 

চলডি 

র্াহনর 

ডনহে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাবন 

কর্ িপডরকল্পনা 

প্রণয়ন  

10 

১.১ বাডষ িক উদ্ভাবন কর্ িপডরকল্পনা 

প্রণয়ন 
১.১.১কর্ িপডরকল্পনা প্রণীি িাডরখ 4 

৩০-7-

২০20 

৪-8-

২০20 

8-8-

২০20 
১1-8-

২০20 
১6-8-

২০20 

1.২ উদ্ভাবন কর্ িপডরকল্পনা 

র্হার্ারী/আপদকাল সর্াকাহবলার 

োহে েম্পকৃ্তিা 

১.২.১ প্রণীি 

কর্ িপডরকল্পনায় 

র্হার্ারী/আপদকাল 

সর্াকাহবলায় ডবহশষ 

পদহক্ষ্হপর রুপহরখা প্রকাশ 

তাররখ 
3 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 

১১-৮-

২০২০ 

১৬-৮-

২০২০ 

১.৩ বাডষ িক উদ্ভাবন কর্ িপডরকল্পনা   

র্ন্ত্রণালয়/ডবভাহে সপ্ররণ  

১.৩.১ র্ন্ত্রণালয়/ ডবভাহে 

সপ্রডরি  

িাডরখ 
১ 

4-8- 

২০20 

১1-8- 

২০20 

১6-8- 

২০20 
২২-8- 

২০20 
২৮-8-

২০20 

১.৪ বাডষ িক উদ্ভাবন কর্ িপডরকল্পনা  

তথ্য বাতায়দ্যন প্রকাশ 

১.৪.১ িথ্য বািায়হন 

প্রকাডশি 

তাররখ 
২ 

১0-8- 

২০20 

১4-8- 

২০20 
18-8- 

২০20 
২2-8-

২০20 

28-8-

২০20 

২ 
ইহনাহভশন টিহর্র 

েভা 
৬ 

২.১ ইহনাহভশন টিহর্র েভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ েভা অনুডষ্ঠি  

েংখ্যা 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইহনাহভশন টিহর্র েভার 

ডেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
২.২.১  ডেদ্ধান্ত বাস্তবাডয়ি   % 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভাবন খাদ্যত 

(রকাি নম্বর-

3257105) বরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-েংক্রান্ত কার্ িক্রর্ 

বাস্তবায়হন বাহজট  বরাে  
৩.১.১ বাহজট বরােকৃি  টাকা ২ 

 
    

৩.২ উদ্ভাবন-েংক্রান্ত কার্ িক্রর্ 

বাস্তবায়হন বরােকৃি অে ি ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভাবন-েংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ বাস্তবায়হন 

বরােকৃি অে ি ব্যডয়ি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ েক্ষ্র্িা বৃডদ্ধ 9 

৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা েহডজকরণ 

ডবষহয় এক ডদহনর কর্ িশালা/ 

সেডর্নার 

৪.১.১ কর্ িশালা/ সেডর্নার 

অনুডষ্ঠি 
েংখ্যা  ৩ ২ ১ - - - 

৪.২ উদ্ভাবহন েক্ষ্র্িা বৃডদ্ধর 

লহক্ষ্য দুই ডদহনর প্রডশক্ষ্ণ 

আহয়াজন  

৪.২.১ প্রডশক্ষ্ণ আহয়াডজি 
েংখ্যা  

(জন) 
৩ ২০ ১৫ ১০ - - 

৪.৩ সেবা েহডজকরহণ েক্ষ্র্িা 

বৃডদ্ধর লহক্ষ্য দুই ডদহনর প্রডশক্ষ্ণ 
৪.৩.১ প্রডশক্ষ্ণ আহয়াডজি 

েংখ্যা  

(জন) 
3 ২০ ১৫ ১০ - - 
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ক্রর্ 
উহেশ্য 

(Objectives) 

ডবষহয়র র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িেম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ িেম্পাদন 

সূচহকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ডনণ িায়ক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অোধারণ 
অডি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলডি 

র্ান 

চলডি 

র্াহনর 

ডনহে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

আহয়াজন 

৫ 

স্বীয় দপ্তহরর সেবায় 

উদ্ভাবনী ধারণা/ 

উহদ্যাে আহবান, 

র্াচাই-বাছাই-

েংক্রান্ত কার্ িক্রর্ 

4 

৫.১ উদ্ভাবনী উহদ্যাে/ধারণা 

আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরণাগুহলা  র্াচাই-বাছাইপূব িক 

িাডলকা িথ্য বািায়হন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী উহদ্যাহের 

িাডলকা িথ্য বািায়হন 

প্রকাডশি 

িাডরখ 4 
৩-1১-

২০20 

৫-11-

২০20 

১০-11-

২০20 

১7-11-

২০20 

২০-11-

২০20 

৬ 

উদ্ভাবনী উহদ্যাহের 

পাইলটিং 

বাস্তবায়ন 

6 

৬.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী 

উহদ্যাহের পাইলটিং বাস্তবায়হনর 

েরকাডর আহদশ জাডর 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাস্তবায়হনর আহদশ 

জাডরকৃি 

িাডরখ 3 
১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 

5-১-

২০২1 

১০-১-

২০২1 

৬.২ উদ্ভাবনী উহদ্যাহের পাইলটিং 

বাস্তবায়ন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন 

মূল্যারয়ত 
তাররখ ৩ 

১-০৩- 

২০২1 

৫-৩- 

২০২1 

১০-৩- 

২০২1 

১৫-৩- 

২০২1 

১৯-৩- 

২০২1 

৭ 
উদ্ভাবন প্রদশ িনী 

(সশাহকডেং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবন 

র্ন্ত্রণালয়/ডবভাে কর্তিক 

আহয়াডজি প্রদশ িনীহি 

(সশাহকডেং) অং গ্রহণ 

৭.১.১ আহয়াডজি উদ্ভাবন 

প্রদশ িনীহি অংশগ্রহণ 
িাডরখ ৬ 

১৫-০৫-

২০২1 

২২-৫-

২০২1 

২৯-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

৮ 

উদ্ভাবনী উহদ্যাে 

আঞ্চডলক ও 

জািীয় পর্ িাহয় 

বাস্তবায়ন 

8 

৮.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী 

উহদ্যাে আঞ্চডলক/ জািীয় পর্ িাহয় 

বাস্তবায়ন 

৮.১.১ বাস্তবায়হনর জন্য 

অডিে আহদশ জাডরকৃি  

 

িাডরখ 
8 

 

১০-৬-

২০21 

১৬-৬-

২০21 

২০-৬-

২০21 

২৫-৬-

২০21 

৩০-6-

২০21 

৯ 
স্বীকৃডি বা 

প্ররণাদনা প্রদান 
5 

৯.১ উদ্ভাবকেণহক প্রশংোসূচক 

উপ-আনুষ্ঠাডনক পত্র/েনদপত্র 

/হক্রে/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রশংোসূচক উপ-

আনুষ্ঠাডনক পত্র/ 

েনদপত্র /হক্রে/ পুরস্কার 

প্রদানকৃি 

েংখ্যা 

(জন) 
3 ৩ ২ ১ - - 

৯.২ উদ্ভাবকেণহক রদদ্য  ডশক্ষ্া 

েির/প্রডশক্ষ্ণ /নহলজ সশয়াডরং  

সপ্রাগ্রাহর্ সপ্ররণ 

৯.২.১ ডশক্ষ্া েির/ 

প্রডশক্ষ্ণ/নহলজ সশয়াডরং  

সপ্রাগ্রাহর্ সপ্রডরি 

েংখ্যা 

(জন) 
2 ১০ ৮ ৬ ৪ ২ 

১০ 

তথ্য 

বাতায়নহালনাগাদ

করণ 

8 

১০.১ ইদ্যনাদ্যে ন টিদ্যের পূণ পাঙ্গ 

তথ্যসহ বছররেরিক উদ্ভাবদ্যনর  

সকল তথ্য আর্দ্যলাি/ 

হালনাগাদকরণ 

১০.১.১ উদ্ভাবমনর তথ্য 

আর্দ্যলািকৃত/ 

হালনাগাদকৃত 

রনয়রেত 

(%) 
৪ 100 90 80 70 ৬০ 
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ক্রর্ 
উহেশ্য 

(Objectives) 

ডবষহয়র র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িেম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ িেম্পাদন 

সূচহকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ডনণ িায়ক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অোধারণ 
অডি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলডি 

র্ান 

চলডি 

র্াহনর 

ডনহে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১০.২ বছররভরত্তক র্াইলট ও 

বাস্তবারয়ি সেবা েহরজকরমণর 

তথ্য   আর্দ্যলাি/ হালনাগাদকরণ 

 

১০.২.১ সেবা 

েহরজকরমণর তথ্য 

আর্দ্যলাি/ হালনাগাদকৃত 

 % ২ 100 90 80 70 
৬০ 

১০.৩ বাস্তবারয়ি রডরজটাল-

সেবার তথ্য   আর্দ্যলাি/ 

হালনাগাদকরণ 

 

১০.৩.১ রডরজটাল-সেবার 

তথ্য আর্দ্যলাি/ 

হালনাগাদকৃত 

% 2 100 90 80 70 
৬০ 

১১ 
রিরজটাল রসবা 

ততরর ও বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ নূযনিম একটি রডরজটাল 

সেবা ততরর ও বাস্তবায়ন করা 

 

১১.১.১ একটি রডরজটাল 

সেবা বাস্তবারয়ি 
তাররখ ৪ 

১৫-২-

২০২1 

১৫-৩-

২০২1 

৩১-৩-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১২ রসবা সহরজকরণ ৮ 

১২.১ নূযনিম একটি রসবা র্দ্ধরত 

সহরজকরদ্যণর র্াইলটিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহরজকরদ্যণর 

র্াইলটিং বাস্তবায়দ্যনর 

অরিে আমদ  জাররকৃি 

 

তাররখ 4 
১৫-১০- 

২০20 

২০-১০- 

২০20 

২৪-১০- 

২০20 

২৮-১০- 

২০20 

৩০-১০- 

২০20 

১২.২ নূযনিম একটি রসবা র্দ্ধরত 

সহরজকরণ োরামদম  েম্প্রোরণ/ 

সররপ্লমক ন 

 ১২.২.১ সেবা সহরজকরণ   

বাস্তবায়দ্যন চুড়ান্ত অরিস 

আমদ  জাররকৃি 

 

তাররখ 4 
১৫-০৪-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

১৫-৫-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

১৩ র্ররবীিণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগমণর উদ্ভাবনী 

উমদ্যাগ বাস্তবায়ন কম পর্ররকল্পনা 

(কযামলণ্ডার) রণয়ন কা পক্রম 

র্ররবীিণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগমণর 

উদ্ভাবনী উমদ্যাগ বাস্তবায়ন 

কম পর্ররকল্পনা রণীি  

 

িাডরখ  ৩ 
১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 

5-১-

২০২1 

১০-১-

২০২1 

১৩.২  উদ্ভাবনী উমদ্যাগ বাস্তবায়ন 

অগ্রগরি র্ররবীিণ   

১৩.২.১ উদ্ভাবকগমণর 

েমে উদ্ভাবনী উমদ্যাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি রবষময় 

টিমমর েভা আময়ারজি 

েংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

১৩.৩ র্াঠ পর্ িাহয় চলর্ান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পেমূহ েহরজডর্ন 

পডরদশ িন ও প্রহয়াজনীয় েহায়িা 

প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পডরদশ িনকৃি এবং েহায়িা 

প্রদানকৃি      

েংখ্যা 

(কয়টি) 
২ ৩ ২ ১ - - 

১৪  7 ১৪.১ বাস্তবাডয়ি উদ্ভাবনী ১৪.১.১ িকুহর্হেশন   ৪ ২০-০৫- ২৫-৫- ৩১-৫- ১০-৬- ১৫-৬-
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ক্রর্ 
উহেশ্য 

(Objectives) 

ডবষহয়র র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িেম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ িেম্পাদন 

সূচহকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ডনণ িায়ক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অোধারণ 
অডি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলডি 

র্ান 

চলডি 

র্াহনর 

ডনহে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

িকুদ্যেদ্যে ন  

প্রকা না  

উহদ্যাহের িকুহর্হেশন তিডর ও 

প্রকাশনা (পাইলট ও েম্প্রোডরি) 

প্রকাডশি িাডরখ ২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 

১৪.২ সেবা েহরজকরমণর 

ডকুমমমন্ট ন তিডর ও প্রকাশনা 

১৪.২.১ ডকুমমমন্ট ন 

রকার ি 
তাররখ ৩ 

২০-০৫-

২০২1 

২৫-৫-

২০২1 

৩১-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

1৫ 

উদ্ভাবন 

কর্ িপডরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পডরকল্পনার অধ ি-

বাডষক স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অধ ি- বাডষ িক 

প্ররতদ্যবদন স্ব-মূল্যাডয়ি 

িাডরখ 
৩ 

৩০-1-

২০২1 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

১৫.২ উদ্ভাবন কে পপডরকল্পনার 

অধ ি- বাডষ িক মূল্যায়ন প্রডিহবদন 

র্ন্ত্রণালয়/ ডবভাহে সপ্ররণ 

১৫.২.১ অধ ি- বাডষ িক 

মূূ্ল্যায়ন  প্রডিহবদন 

সপ্রডরি  

িাডরখ 
১ 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

২৫-২-

২০২1 

১৫.৩ উদ্ভাবন কে পপডরকল্পনার 

বাডষক স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ বাডষ িক মূল্যায়ন 

প্রডিহবদন প্রস্তুিকৃি  

িাডরখ 
৩ 

১৫-৭-

২০২1 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 

১৫.৪ উদ্ভাবন কে পপডরকল্পনার 

বাডষক স্ব-মূল্যায়ন প্রডিহবদন  

র্ন্ত্রণালয়/ ডবভাহে সপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রডিহবদন সপ্রডরি 

িাডরখ 
১ 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 
৫-৮-

২০২1 

 


