




উদ্ভািনী উতদ্যাগ: এলএসডি/ডসএসডি হতে খাদ্যশস্য ডিেরণকাতল ‘ডিেরণকৃে’ ডসল প্রদান 

(সংতশাডিে প্রস্তাি) 
  

১)  জবসরকানর পর্ যাদয় খাদ্য অনধেপ্তদরর নসলদো রকৃত খানলবস্তা চাল/গে বস্তাবনিকরদণ ব্যব াদরর  দল প্রায়শিঃ আইিশৃঙ্খলা বান িী, 

খাদ্যশে ব্যবসায়ী ও জিসাধারদণর োদে নবভ্রানির সৃনি  য়। এ সেো সোধাদির জন্য নিদসম্বর/২০১৯ নরিঃ  দত জানুয়ানর/২০২০ নরিঃ 

জেয়াদে নিম্নরুপভাদব (নচত্র-১) ‘নবতরণকৃত’ নসল বতনর কদর ব্রাহ্মণবানিয়া সের এলএসনিদত পাইলট প্রকল্প ন দসদব বাস্তবায়ি করা  য়। 

উদদ্যাগটির পাইলটিাং কার্ যক্রে স লভাদব সিন্ন  ওয়ায় চসসা নবভাগ, খাদ্য অনধেপ্তর, ঢাকার ১০/০২/২০২০ নরিঃ তানরদখর 

১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০২৪.১৮.৭০ িাং স্মারদক জেদশর সকল এলএসনি/নসএসনিদত খাদ্যশে নবতরণকাদল বস্তায় ‘নবতরণকৃত’ 

জেিনসল োকয প্রোদির জন্য নিদে যশিা প্রোি করা  য়। 

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

২০২০ 
 

২) সাম্প্রনতক সেদয় উদ্ভূে সেো: 

কদরািা ভাইরাদসর (জকানভি-১৯) সাংক্রেণ প্রনতদরাদধর লদিে লকিাউি জ াষণার  দল কে য ীি  দয় পিা েনরদ্র/নিম্ন আদয়র োনুষদক 

খাদ্য স ায়তা প্রোদির জন্য সরকার নবদশষ ওএেএস, খাদ্যবান্ধব কে যসূনচ, নভনজনি, নভনজএ  েৎে, োিনবক স ায়তা (নজআর) 

কার্ যক্রদের আওতায় চাল নবতরণস  নবনভন্ন ধরদণর খাদ্য স ায়তা কে যসূনচ চালু কদর। সুলভমূল্য ও ত্রাদণর চাল নবতরদণ অনিয়দের 

নবষদয় নপ্রন্ট ও ইদলকট্রনিক নেনিয়ায় অদিক সাংবাে প্রকানশত  য়। এ সেয় জেদশর নবনভন্ন জায়গায় আইিশৃঙ্খলা বান িী কর্তযক 

জিপ্রনতনিনধ, নিলার, ব্যবসায়ী/ব্যনক্ত পর্ যাদয় অববধভাদব েজুে সরকানর নসলদো রর্যক্ত চাদলর বস্তা জব্দ করা  য়। 

 

আইিশৃঙ্খলা বান িী কর্তযক জব্দকৃত সরকানর চাদলর বস্তা জকাি খাদতর (নভনজনি/ নজআর/ নভনজএ  েৎে/ খাদ্যবান্ধব/ ওএেএস/ নবনভন্ন 

বান িীর নবনক্র করা জরশদির চাল) তা তাৎিনণকভাদব নিনিত  ওয়া র্ায়নি। বস্তায় খাদ্য অনধেপ্তদরর নসলদো র োকায় জেদশর 

অনধকাাংশ জায়গায় আইিশৃঙ্খলা বান িী/স্থািীয় প্রশাসি/জিসাধারণ/গণোধ্যে কর্তযক জব্দকৃত চাল খাদ্য নবভাদগর েদে য খাদ্য অনধেপ্তরদক 

োয়ী করা  য়।  দল জেদশর নবনভন্ন জায়গায় অনিোসদেও স্থািীয় উপদজলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য গুোে কে যকতযাদক বােী  দয় োিায় 

োেলা োদয়র করদত  য় এবাং খাদ্য নবভাদগর সুিাে ক্ষুন্ন  য়। 

৩) সেোর সোধাি: 

উদূ্ভে সেো সোধাদির জন্য গুোে  দত খাদ্যশে নবতরণকাদল বস্তায় প্রোি করা ‘নবতরণকৃত’ নসদল নবতরদণর খাত সাংর্যক্ত করা 

আবশ্যক। সাধারণত একটি এলএসনি/নসএসনি  দত গদি ০৯-১০ টি খাদত খাদ্যশে নবতরণ করা  য়। নবদ্যোি ‘নবতরণকৃত’ নসদলর 

নবতরদণর সাদলর স্থদল নবতরদণর খাত নলদখ নিদম্নাক্তভাদব ‘নবতরণকৃত’/ জিনলভারী নসল বতনর করা জর্দত পাদর: 

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

খাদ্যবান্ধব  

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

ওএেএস 



 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

নভনজনি  

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

নভনজএ  

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

কানবখা  

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

নজআর 

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

টিআর  

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

পুনলশ জরশি  

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

নবনজনব জরশি 

 

নবতরণকৃত 

নব-বানিয়া সের এলএসনি 

জসিাবান িী জরশি  

৪)  লা ল: 

গুোে  দত নবতরণকৃত খাদ্যশদের বস্তায় ‘নবতরণকৃত’ জেিনসল োদকয ‘নবতরদণর খাত’ উদেখ োকায় আইিশৃঙ্খলা বান িী কর্তযক 

জিপ্রনতনিনধ/নিলার/ব্যবসায়ী পর্ যাদয় জব্দকৃত োলাোল জকাি খাদতর তা স দজই নচনিত করা র্ায়। খাদ্য অনধেপ্তদরর নিজস্ব নবতরণ 

চোদিল খাদ্যবান্ধব এবাং ওএেএস ব্যতীত অন্য জকাি খাদতর জব্দকৃত োলাোদলর োনয়ত্ব খাদ্য অনধেপ্তর ব ি করদব িা। 

৫) েিব্য:  

সাংদশানধত পদ্ধনতদত একটি এলএসনি/নসএসনির জন্য গদি ০৯-১০ টি ‘নবতরণকৃত’ নসল বতনরর প্রদয়াজি  দলও নবতরদণর সাল উদেখ 

িা োকায় নসলগুদলা েী যনেি (০২-০৩ বের) ব্যব ার করা র্াদব।  দল একটি এলএসনির জন্য ০৯-১০ টি নসল বতনর করা লাগদলও তা 

Cost effective  দব। 

  

                                                             (সুবীর িাে জচৌধুরী) 

                                                    জজলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক 

                                                            ব্রাহ্মণবানিয়া। 


