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উদ্ভাবনী উনদ্যাগ: 

১। চিচিত সেবার নাম: এলএেচি/চেএেচির খামাল ব্যবস্থাপনা মচনটচরিং। 

খ. সেবা গ্রহণকারী কারা? 

এলএেচি/চেএেচির খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মচনটচরিংয়ে দাচেত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাগণ (উপয়েলা/সেলা/আঞ্চচলক খাদ্য চনেন্ত্রক)। 

ক. সেবাটি বতমমায়ন চকভায়ব সদো হে? 

     খাদ্য গুদায়মর মজুদ ব্যবস্থাপনা মচনটচরিংয়ে দাচেত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাগণ (উপয়েলা/সেলা/আঞ্চচলক খাদ্য চনেন্ত্রক) 

এলএেচি/চেএেচিয়ত চগয়ে অচিে হয়ত খামাল কাি ম চনয়ে গুদায়ম প্রয়বশ কয়র খামায়ল মজুদ খাদ্যশস্য যািাই কয়রন। 

এলএেচি/চেএেচি হয়ত উপয়েলা ও সেলা অচিয়ে দদচনক পণ্য ও প্রকার চভচিক সমাট মজুয়দর তথ্য সপ্ররণ করা হে। গুদাম 

চভচিক খামাল চভচিক মজুয়দর তয়থ্যর প্রয়োেন হয়ল এলএেচি/চেএেচি হয়ত পৃথকভায়ব তথ্য েিংগ্রহ করয়ত হে। 

খ. চিচিত সেবা প্রদান করা/ প্রাচপ্তর সেয়ে চবদ্যমান েমস্যা ও েমস্যার মূল কারণ: 

চবদ্যমান েমস্যা েমস্যার মূল কারণ েমস্যার কারয়ণ সেবা গ্রচহতায়দর সভাগাচি/ 

েমস্যার কারয়ণ সৃষ্ট িলািল 

একটি এলএেচি/চেএেচির সকান 

গুদায়ম কতটি খামাল সকান অবস্থায়ন 

আয়ে তা েয়রেচমন গুদায়ম না চগয়ে 

োনা যাে না 

চিচেটাল মচনটচরিং এর ব্যবস্থা না 

থাকা 

খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মচনটচরিংয়ে 

অসুচবধা  

প্রােশঃ খামাল কায়ি ম খামায়লর 

অবস্থান মাকম করা হেনা 

অননচতক সুচবধা লায়ভর উয়েশ্য ওোয়রচি ভঙ্গ কয়র খাদ্যশস্য চবতরয়ণর 

সুয়যাগ সনো 

ধান েিংগ্রহ কায মক্রয়ম সপপার 

ট্রানয়েকশয়নর অচভয়যাগ উত্থাপন হে 

সেলা/উপয়েলা কম মকতমার োব মেচণক 

গুদায়ম অবস্থান করা েম্ভব হেনা 

েিংগ্রহ কায মক্রয়ম অচনেয়মর অচভয়যাগ 

পুরাতন খাদ্যশয়স্যর খামালয়ক নতুন 

খামাল চহয়েয়ব প্রদশ মন করা 

খামাল কায়ি ম অবস্থান মাকম করা 

হেনা 

েিংগ্রহ/চবচল-চবতরণ কায মক্রয়ম অচনেম 

েিংঘটিত হওো 

 

েমস্যা ও তার কারণ েম্পয়কম চববৃচত: (Where, who, how much, what and why?) 

গুদায়মর খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মচনটচরিংয়ে দাচেত্বপ্রাপ্ত উপয়েলা খাদ্য চনেন্ত্রক প্রচত মায়ে ০৮ বার এবিং সেলা খাদ্য চনেন্ত্রক 

প্রচত দুই মায়ে সেলার েকল এলএেচি পচরদশ মন করার চনয়দ মশনা রয়েয়ে। বাস্তয়ব উপয়েলা খাদ্য চনেন্ত্রক মায়ে ০২ বার এলএেচির 

েবকেটি গুদায়মর খামায়ল মজুদ খাদ্যশস্য যািাই কয়রন। সেলা খাদ্য চনেন্ত্রক প্রচত দুই মায়ে একবার একটি এলএেচি পচরদশ মন 

কয়রন। বাস্তয়ব গুদায়ম প্রয়বশ না কয়র এলএেচির সকান খামায়ল চক পচরমাণ খাদ্যশস্য মজুদ আয়ে তা োনার সুয়যাগ সনই। সকান 

সকান সেয়ে খামায়লর অবস্থান মাকম করা হেনা, যার দরুণ ওোয়রচি ভঙ্গ কয়র খাদ্যশস্য চবতরয়ণর সুয়যাগ সথয়ক যাে। ধান-িাল 

েিংগ্রয়হর সেয়ে গুদায়ম চবদ্যমান খাদ্যশয়স্যর খামালয়ক নতুন েিংগৃহীত খামাল চহয়েয়ব প্রদশ মন করার অচভয়যাগ পাওো যাে। প্রতযহ 
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একটি গুদায়মর সকান খামায়ল চক পচরমাণ খাদ্যশস্য প্রয়বশ করয়ে/য়বর হয়ে বাস্তয়ব গুদায়ম না চগয়ে যািাই করা যােনা। খামাল 

কাি মেহ অন্যান্য সরকি মপোচদ েিংচিষ্ট এলএেচি/চেএেচিয়ত েিংরেণ হওোে গুদায়ম অস্বাভাচবক ট্রানয়েকশন হয়ল মচনটচরিং 

কম মকতমার তা তাৎেচণক চিচিত করার সুয়যাগ থায়কনা। 

 

েমস্যার ভুক্তয়ভাগী কারা? 

সুর্বিানোগীর িরণ পাইলটাং এলাকা  সুর্বিানোগীর সাংখ্যা  

বছর (২০২০) বছর (২০২১) বছর (২০২২) বের (২০২৩) 

গুদায়মর খাদ্যশস্য মজুদ 

ব্যবস্থাপনা মচনটচরিংয়ে 

দাচেত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাগণ 

(উপয়েলা/য়েলা/আঞ্চচলক 

খাদ্য চনেন্ত্রক) 

১. ব্রাহ্মণবাচিো েদর 

এলএেচি 

২. িান্দুরা এলএেচি, 

চবেেনগর, ব্রাহ্মণবাচিো 

- - - - 

 

 

েমস্যা েমাধায়ন প্রদি আইচিোটির চশয়রানাম: 

এলএেচি/চেএেচির খামাল ব্যবস্থাপনা মচনটচরিং। 

েমাধান প্রচক্রো 

ক. আইচিোর চববরণ: 

খাদ্য গুদায়মর খামাল ব্যবস্থাপনা’ নায়ম একটি েিট্ওেযার দতচর করা হে। েিট্ওেযায়র সেলা চভচিক েকল এলএেচির নাম এচি 

করা হে। একটি এলএেচির গুদাম েিংখ্যা, ধারণেমতার তথ্য এচি কয়র এলএেচি কযাম্পায়ের সল-আউট দতচর করা হে। সল-আউয়ট 

এলএেচির বাস্তব গুদায়মর অবস্থান, ধারণেমতা এর ন্যাে গুদায়মর অবস্থান সেট করা হে। ৫০০ সম.টন ধারণেমতার একটি গুদায়ম 

০৬টি ও ১০০০ সম.টন ধারণেমতার একটি গুদায়ম ১২টি খামায়লর চিল্ড দতচর করা হে। এলএেচির সকান গুদায়ম খাদ্যশস্য প্রাচপ্ত 

হয়ল েিংচিষ্ট গুদাম কম মকতমা চেয়েম এ লগইন কয়র এি.এে-১/২/৩… চনব মািন কয়র খামায়লর অবস্থান চিচিত কয়র খামাল 

কায়ি মর তথ্য চলচপবদ্ধ করার পর ভার্চমোল খামাল দতচর হে। খামাল হয়ত খাদ্যশস্য সিেপাি/চবতরণ করা হয়ল এি.এে নম্বর ও 

খামায়লর অবস্থান চিচিত কয়র খামাল হয়ত খাদ্যশস্য মাইনাে করা হে। খামায়লর চিোইন বার িাোগ্রায়মর ময়তা হে। খামায়ল 

খাদ্যশস্য প্রয়বশ করয়ল বারটি চিল হে, খাদ্যশস্য আউট হয়ল বারটি ক্রমান্বয়ে ব্লযািংক হে। চেয়েম এ স্বেিংচক্রেভায়ব খামাল কাি ম 

দতচর করা যাে। খামায়লর ওোয়রচি ব্র্যাক আপ পচরহার করার েন্য একটি গুদায়ম খামায়লর অবস্থানেমূয়হ ক্রমান্বয়ে খামাল গঠন 

করা হে। উদাহরণস্বরুপ: একটি গুদায়ম ০৪টি খামাল গঠন হয়ল এবিং ০১ নিং খামালটি চবতরণ হয়ে ০২ নিং খামাল চবতরণাধীন 

থাকয়ল, এয়েয়ে আবচশ্যকভায়ব ০৫ নিং পচেশয়ন খামাল গঠন করয়ত হে। ইো করয়লও ০১ নিং পচেশয়ন খামাল গঠন করা যােনা, 

কারণ চেয়েম এটি অযালাউ কয়রনা।  

 

গুদাম কম মকতমা অচিয়ে/দূয়র অবস্থান কয়রও একটি গুদায়ম খামাল েিংখ্যা, খামালওোরী খাদ্যশয়স্যর পচরমাণ, খামায়লর অবস্থান, 

চনম মাণাধীন ও চবতরণাধীন খামাল মচনটর করয়ত পায়রন। উপয়েলা কম মকতমা তার আওতাধীন এক/একাচধক এলএেচি এবিং সেলা 

কম মকতমা সেলার েকল এলএেচির মজুদ োব মেচণক মচনটর করয়ত পায়রন। উপয়েলা ও সেলা কম মকতমা এলএেচি পচরদশ ময়ন চগয়ে 

চেয়েয়মর োয়থ বাস্তব মজুদ যািাই কয়র সদয়খন এবিং বাস্তব পচরদশ ময়ন প্রাপ্ত িলািল েিট্ওযায়র এচি কয়রন। খাদ্যশস্য েিংগ্রহ 

সমৌসুয়ম চেয়েম এ সকান এলএেচিয়ত খাদ্যশস্য ট্রানয়েকশয়ন অস্বাভাচবকতা পচরলচেত হয়ল েরুরীচভচিয়ত েিংচিষ্ট এলএেচি 

পচরদশ মন কয়র বাস্তব অবস্থা যািাই করা হে। আঞ্চচলক খাদ্য চনেন্ত্রক, খাদ্য অচধদপ্তর ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্মতন কম মকতমাগণ 

চেয়েম এ লগইন কয়র সযয়কান সেলার সযয়কান এলএেচি/চেএেচির গুদামেমূয়হর চরয়েল টাইম খামালওোরী মজুদ ও খাদ্যশয়স্যর 

ট্রানয়েকশন মচনটচরিং করয়ত পায়রন। 

 

গ. উয়দ্যাগটির ময়ে নতুনত্ব চক? 

১) মচনটচরিং কম মকতমা অচিয়ে/দূয়র অবস্থান কয়রও এলএেচি/চেএেচির গুদাম চভচিক খামাল চভচিক মজুদ ও ট্রানয়েকশন মচনটর 

করয়ত পায়রন। 

২) ভার্চমোল এলএেচি কযাম্পাে দতচর করা হে। 
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৩) চেয়েম হয়ত স্বেিংচক্রেভায়ব খামাল কাি ম দতচর করা যাে। 

ঘ. উয়দ্যাগটি বাস্তবােন করার েন্য নতুন কী কী হাি মওেযার/ েরঞ্জমাচদ/ অবকাঠায়মা লাগয়ব? 

১. কচম্পউটার- ০২টি ২. েিট্ওেযার- ০১টি ৩. ইিারয়নট কায়নকশন  

ঙ. উয়দ্যাগটি বাস্তবােন করার েন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওোকম করয়ত হয়ব? (েিটওেযার দতচর, িাটায়বে দতচর, এেএমএে 

বাচন্ডল ক্রে ইতযাচদ) 

১. েিট্ওেযার দতচর করা। 

২. েিট্ওেযায়র এলএেচির গুদাম চভচিক খামাল চভচিক িাটা এচি কয়র কযাম্পাে ও গুদায়মর খামায়লর সল-আউট দতচর করা। 

৩. এলএেচির কম মকতমা/কম মিারী ও েিংচিষ্ট অন্যান্য কম মকতমাগণয়ক প্রচশেণ প্রদান করা। 

 

 

 খ. নতুন প্রয়েে ম্যাপ: 
 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

প্রতযাচশত িলািল (TCV++): 
 েমে খরি যাতাোত 

আইচিো বাস্তবােয়নর আয়গ ৪-৫ ঘিা ৯০০-১০০০ টাকা ৩-৪ বার 

আইচিো বাস্তবােয়নর পয়র ১৫-২০ চমচনট ৫০-৬০ টাকা ১-২ বার 

আইচিো বাস্তবােয়নর িয়ল সেবা গ্রচহতার প্রতযাচশত 

সবচনচিট 

৩.৪৫-৪.৪০ ঘিা ৮৫০-৯৪০ টাকা ১-২ বার  

শুরু 

গুদাম কম মকতমার চেয়েম এ লগইন এবিং খাদ্যশস্য প্রাচপ্তর তথ্য এচি কয়র 

গুদাম চভচিক খামাল গঠন করা 

 

গুদাম কম মকতমা কর্তমক সিেপাি/চবতরয়ণর তথ্য এচি কয়র খামাল হয়ত 

খাদ্যশস্য সিেপাি/চবতরণ করা 

   শশষ 

শশষষ 

মচনটচরিং কম মকতমার চেয়েম এ লগইন কয়র োব মেচণক গুদাম চভচিক খামাল 

চভচিক মজুদ মচনটর করা 

আখাচন, খাদ্য অচধদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্মতন কম মকতমা কর্তমক সযয়কান 

এলএেচি/চেএেচির গুদামেমূয়হর চরয়েল টাইম খামালওোরী মজুদ মচনটর 

করা 

মচনটচরিং কম মকতমা কর্তমক এলএেচি/চেএেচি পচরদশ মনকায়ল চেয়েয়মর োয়থ 

গুদায়মর বাস্তব মজুদ যািাই করা ও প্রাপ্ত িলািল এচি করা 
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অন্যান্য 

(TCV কনির্ন, র্কন্তু গুণগি িান বৃর্ি র্কাংবা অন্যান্য 

সুর্বিা শবনেনছ অর্ িাৎ অননক উনদ্যাগ এর সুফল টর্সর্ে 

র্দনয় বুঝাননা যানব না অর্বা টর্সর্েনি পর্রবিিন ছাোও 

অন্যান্য দৃশ্যিান সুর্বিা র্াকনি পানর। এসব র্কছুর র্ববরণ 

এখানন র্লখনি হনব) 

 

১. মচনটচরিং কম মকতমা অচিয়ে/দূয়র অবস্থান কয়রও 

এলএেচি/চেএেচির গুদাম চভচিক খামাল চভচিক মজুদ ও 

ট্রানয়েকশন মচনটর করয়ত পায়রন। 

২. ওোয়রচি ভঙ্গ কয়র খাদ্যশস্য চবতরণ করার ঘটনা হ্রাে পাে। 

৩. খাদ্যশস্য েিংগ্রহ ও চবতরণ কায মক্রয়ম অচনেম হ্রাে পাে। 
 

 

 

ইিারনাল/অিঃস্থ েদস্য: 

উয়দ্যাগটির বাস্তবােনকারী টিম: 

টিম চলিার েদস্য-১ েদস্য-২ েদস্য-৩ েদস্য-৪ 

সুবীর নাথ সিৌধুরী 

সেলা খাদ্য 

চনেন্ত্রক 

ব্রাহ্মণবাচিো। 

সমাঃ নুর আলী 

উপয়েলা খাদ্য 

চনেন্ত্রক, চবেেনগর, 

ব্রাহ্মণবাচিো। 

কাউোর েেীব 

উপয়েলা খাদ্য 

চনেন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাচিো 

েদর, ব্রাহ্মণবাচিো। 

সমাঃ আবু কাউোর 

েিংরেণ ও িলািল 

কম মকতমা, ব্রাহ্মণবাচিো 

েদর এলএেচি। 

সমাঃ আিোর উচেন 

ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা 

িান্দুরা এলএেচি, 

চবেেনগর, ব্রাহ্মণবাচিো। 

 

চরয়োে ম ম্যাপ: 

খাতচভচিক প্রয়োেনীে েম্পদ চববরণ (নাম ও পচরমান) প্রয়োেনীে অথ ম সকাথা হয়ত পাওো যায়ব/ 

অয়থ মর উৎে 

েনবল ১০ েন  

 

চবদ্যমান েনবল খাদ্য অচধদপ্তর 

কাচরগচর যন্ত্রপাচত 

(েিট্ওেযার ও কচম্পউটার) 

কচম্পউটার ও ইিারয়নট 

কায়নকশন 

েিট্ওেযার - ০১টি 

 

চবদ্যমান  

আয়লািনা োয়পে 

খাদ্য অচধদপ্তর 

অন্যান্য (প্রচশেণ, পচরদশ মন, 

মূল্যােন, েভা, চপ্রচিিং ইতযাচদ) 

১. প্রচশেণ ২. েভা ৩. 

প্রিারণা 

৪.মূল্যােন 

১০,০০০+৫,০০০+ 

১৫,০০০+১০,০০০ =  

৪০,০০০/- 

খাদ্য অচধদপ্তর 

প্রয়োেনীে সমাট অথ ম ৪০,০০০/- খাদ্য অচধদপ্তর 

 

 

সুচবধায়ভাগীর ধরণ ও েিংখ্যা: 

• ধরণ: গুদায়মর খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মচনটচরিংয়ে দাচেত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাগণ (উপয়েলা/সেলা/আঞ্চচলক 

খাদ্য চনেন্ত্রক, খাদ্য অচধদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্মতন কম মকতমাগণ) । 

• েিংখ্যা: প্রয়যােয নে। 
 

ক. ঝুঁচক: 

ঝুঁচক ঝুঁচকর উৎে ঝুঁচকর ধরণ 

(gravity) 

ঝুঁচকর েম্ভাবনা 

(probability) 

ঝুঁচকটি চনরেন 

করা েম্ভব চকনা 

চকভায়ব চনরেন করা 

হয়ব 

উচ্চ মেম চনম্ন উচ্চ মেম চনম্ন হযাঁ না 
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চনধ মাচরত েময়ের 

ময়ে েিট্ওেযার 

দতচর করা 

েিট্ওেযার 

দতচরর 

প্রচতষ্ঠান 

 মেম   মেম  হযাঁ  টিম চলিার+েদস্য+ 

সমির এঁর 

েহয়যাচগতাে 

 

খ. আপনার উদ্ভাবনী আইচিোটি এেচিচে (SDG) সকান সকান লেয ও সূিয়কর োয়থ েম্পকৃ্ত? 

এেচিচে সগাল-২: চেয়রা হাঙ্গার (ক্ষুধার অবোন, খাদ্য চনরাপিা ও উন্নত পুচষ্টমান অেমন এবিং সটকেই কৃচষর প্রোর)। 

লেযমাো-২.১: ২০৩০ োয়লর ময়ে েকল মানুষ, চবয়শষ কয়র, অরচেত পচরচস্থচতয়ত বেবােকারী েনয়গাচষ্ঠ, দচরদ্র েনগণ ও 

চশশুয়দর েন্য চবয়শষ অগ্রাচধকারেহ বেরব্যাপী চনরাপদ, পুচষ্টকর ও পয মাপ্ত খাদ্য প্রাচপ্ত চনচিত কয়র ক্ষুধার অবোন ঘটায়না। 

সূিক-২.১.২: খাদ্য চনরাপিাহীনতা েিংক্রাি অচভজ্ঞতার মাপকাঠির চভচিয়ত েনগয়ণর মায়ে মাোচর বা তীব্র খাদ্য চনরাপিাহীনতার 

ব্যাপকতা।  

উদ্ভাবনকর িথ্য 

নাম পদবী কম মস্থল সমাবাইল 

নম্বর 

ই-সমইল আইচিো পাইলটিিং এলাকা 

সুবীর নাথ সিৌধুরী সেলা খাদ্য 

চনেন্ত্রক 

সেলা খাদ্য 

চনেন্ত্রয়কর কায মালে, 

ব্রাহ্মণবাচিো 

০১৭২৩-

৭৭৯১৪৮ 

subir31st@ 

gmail.com 

ব্রাহ্মণবাচিো েদর এলএেচি ও 

িান্দুরা এলএেচি, চবেেনগর, 

ব্রাহ্মণবাচিো। 

 

সমিয়রর তথ্য: 

নাম পদবী অচিে  সমাবাইল ই-সমইল 

আব্দুল্লাহ আল 

মামুন 

পচরিালক, প্রশােন চবভাগ, 

খাদ্য অচধদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গচণ 

সরাি, ঢাকা 

০১৭১৩-

২০২১০০ 

mamun64@yahoo.com 

মঞ্জুর আলম চেয়েম এনাচলে, খাদ্য 

অচধদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গচণ 

সরাি, ঢাকা 

০১৯৩৭-

৮৩৯৯৫৫ 

manzooralam74@gmail.

com 
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২। চিচিত সেবার নাম: িালকয়লর চমচলিং েমতা চনণ মে। 

 সেবা গ্রহণকারী কারা? 

খাদ্য চবভায়গর চমচলিং লাইয়েন্স গ্রহণকারী িালকল মাচলকগণ যারা েরকায়রর েিংগ্রহ কায মক্রয়ম অিংশগ্রহণ কয়র েরকাচর গুদায়ম 

িাল েরবরাহ কয়র।  

 সেবাটি বতমমায়ন চকভায়ব সদো হে? 

 খোে ডবেোনগর সিংগ্রহ কোর্ ণক্রনম অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ। চোলকনলর লোইনসনের জন্য চোলকল মোডলকগর্ আনবদন কনরন। তোনদর 

আনবদননর উপনজলো খোে ডনয়ন্ত্রকগর্ চোলকল পডরদশ ণর্ কনরন। চোলকনলর অবস্থোন, চোলকনলর সোিোরন তথ্য, ডবদ্যযৎ সিংনর্োগ, 

বয়লোনরর তথ্য, ডচমনীর তথ্য, চোতোনলর তথ্য, স্টীডপিং হোউনসর তথ্য, ডমনলর গুদোনমর তথ্য, রোবোর রশলোর ও রোবোর পডলশোর 

আনে ডকনো? প্রভৃডতর উপর ডেডি কনর ডমনলর প্রকৃত পোডক্ষক োঁটোই ক্ষমতো ডনর্ ণয় করোর জন্য সিংগ্রহ নীডতমোলো’২০১৭ এর 

আনলোনক ডনর্ ণয় করোর ব্যবস্থো আনে। রসই মনত উপনজলো খোে ডনয়ন্ত্রক কডমটি চোলকল পডরদশ ণর্ কনর একটি প্রডতনবদন রজলো 

খোে ডনয়ন্ত্রনকর ডনকট রপ্ররর্ কনরন এবিং রজলো খোে ডনয়ন্ত্রক চোলকনলর লোইনসে ইস্যয কনরন। 
 

  চোলকল সমূহ প্রিোনত দ্যই িরনর্র হোডকিং ও অনটোনমটিক। হোডকিং চোলকল আবোর রোবোর রশলোর যুক্ত ও রোবোর রশলোর ডবহীন। 

সিংগ্রহ ডবেোগ খোে অডিদপ্তর, ঢোকোর 01/01/2003  ডি: তোডরনখর সপ/সিংগ্রহ আমন-1/2002-2003/02 (575) নিং স্মোরনকর 

মোধ্যনম রদনশর হোডকিং ডমলসমূনহর োঁটোই ক্ষমতো ডনর্ ণনয়র জন্য স্যডনডদ ণষ্ট ও সোব ণজনীন একটি পদ্ধডতর উনেখ রনয়নে। রর্খোনন 

একটি হোডকিং ডমনলর চোরটি মূল অিংশ র্থো গুদোম, চোতোল, স্টীডপিং হোউস, ববদ্যযডতক মটর ও সিংযুক্ত হলোনরর সক্ষমতো 

আলোদোেোনব ডনর্ ণনয়র সূত্রসহ ফরম সিংযুক্ত করো হনয়নে। এর মনধ্য রর্টোর সক্ষমতো কম তোনকই উক্ত ডমনলর পোডক্ষক োঁটোই 

ক্ষমতো ডহনসনব ডনি ণোরর্ করো হয়। ফনল হোডকিং ডমল সমূনহর োঁটোই ক্ষমতো ডনি ণোরনর্ একটি গ্রহর্নর্োগ্য পদ্ধডত চোলু হয়।  

  

 ডকন্তু অনটনমটিক চোলকনলর পোডক্ষক োঁটোই ক্ষমতো ডনর্ ণনয়র জন্য খোে অডিদপ্তর সিংগ্রহ ডবেোনগর 26/10/2010 ডি: তোডরনখর 

সপ/সিংগ্রহ-7/2009/1963(6) নিং স্মোরনকর মোধ্যনম অনটোনমটিক চোল কল সমূনহর োঁটোই ক্ষমতো ডনি ণোরনর্র জন্য ৪ (চোর) 

সদস্য ডবডশষ্ট একটি কডমটি গঠন কনর রদয়ো হনয়নে। ডকন্তু োঁটোই ক্ষমতো ডনি ণোরননর জন্য হোডকিং ডমল সমূনহর মনতো কনর 

অনটোনমটিক ডমল সমূনহর স্যডনডদ ণষ্ট রকোন েক বো সূত্র রনই। ফনল চোলকনলর োঁটোই ক্ষমতো ডনি ণোরনর্ অসোমঞ্জস্যতো বো ভুল হওয়োর 

অবকোশ থোনক। ডকন্তু সকল রক্ষনত্রই ম্যোনুয়োলী চোলকনলর পোডক্ষক ক্ষমতো ডনর্ ণয় করো হয় বনল কোরডর্ক ভুনলর স্যনর্োগ রথনক র্োয়। 

রস জন্য স্বয়িংডক্রয় চোলকনলর োঁটোই ক্ষমতো ডনর্ ণয় করোর জন্য অনলোইন সফটওয়যোর প্রনয়োজন। 

 চিচিত সেবা প্রদান করা/ প্রাচপ্তর সেয়ে চবদ্যমান েমস্যা ও েমস্যার মূল কারণ: 

চবদ্যমান েমস্যা েমস্যার মূল কারণ েমস্যার কারয়ণ সেবা গ্রচহতায়দর সভাগাচি/ 

েমস্যার কারয়ণ সৃষ্ট িলািল 

ম্যোনুয়োলী চোলকনলর পোডক্ষক ক্ষমতো 

ডনর্ ণয় করো হয় বনল কোরডর্ক ভুনলর 

স্যনর্োগ রথনক র্োয়।  

চিচেটাল পদ্ধচত না থাকা। প্রকৃত িালকল মাচলকগণ চোলকনলর সঠিক 

োঁটোই ক্ষমতো হনত বডিত হন। 

সকান সকান িালকলয়ক বািচত সুচবধা 

সদোর সুয়যাগ থায়ক। 

অননচতক সুচবধা লায়ভর উয়েশ্য চকছু চকছু িালকল েরকায়র েিংগ্রহ কায মক্রয়ম 

িাল েরবরায়হর েঠিক বরাে প্রাচপ্ত হয়ত 

বচঞ্চত হে। 

অিল বা নাম েব মস্ব িালকল বাচতল 

করা বা েঠিক পাচেক োঁটাই েমতা 

চনধ মারয়ণ েমস্যা থায়ক। 

সেলা/উপয়েলা কম মকতমাগণ অিল 

িালকল বাচতল করা বা েঠিক 

পাচেক োঁটাই েমতা চনধ মারয়ণ 

চেদ্ধাি চনয়ত বাধাঁর েমূ্মখীণ হন।  

েঠিক ও চবচনয়দ মশকৃত িাল সপয়ত সভাগাচিয়ত 

পিয়ত হে এবিং েরকায়রর েিংগ্রহ কায মক্রম 

ব্যহত হওোর েম্ভাবনা থায়ক। 
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চমচলিং লাইয়েন্স নবােয়ন িালকল 

পচরদশ ময়ন েঠিক তয়থ্যর ঘাটচত। 

ম্যানুোলী পচরদশ ময়ণ িালকয়লর 

হালনাগাদ েকল তথ্য সদখা েম্ভব হে 

না বা িালকলেমূহ েরবরাহ কয়রনা।  

িয়ল অিল বা নাম েব মস্ব িালকয়লর 

তাচলকাভুক্ত থাকার যাওোর সুয়যাগ সৃচষ্ট 

হে।  

 

েমস্যা ও তার কারণ েম্পয়কম চববৃচত: (Where, who, how much, what and why?) 

খাদ্য চবভাগ আমন ও সবায়রা দুইটি সমৌসুয়ম েরকার িাল েিংগ্রহ কয়রন। লাইয়েন্স গ্রহণকারী িালকল মাচলকগণ েরকায়রর চনধ মাচরত 

মূয়ল্য খাদ্য গুদায়ম িাল েরবরাহ করার েন্য খাদ্য চবভায়গর োয়থ র্চচক্তবদ্ধ হে। চকন্তু সদখা যাে চবচভন্ন েময়ে চবচভন্ন অচভয়যাগ-

অনুয়যাগ পাওো যাে আবার ম্যোনুয়োলী চোলকনলর পোডক্ষক ক্ষমতো ডনর্ ণয় করো হয় বনল কোরডর্ক ভুনলর স্যনর্োগ রথনক র্োয়। আবোর 

ম্যোনুয়োলী করোর কোরনর্ সকান সকান িালকলয়ক বািচত সুচবধা সদোর সুয়যাগ থায়ক। অিল বা নাম েব মস্ব িালকল বাচতল করা বা 

েঠিক পাচেক োঁটাই েমতা চনধ মারয়ণ েমস্যা থায়ক। চমচলিং লাইয়েন্স নবােয়ন েঠিক তয়থ্যর ঘাটচত থায়ক। িয়ল প্রকৃত িালকল 

মাচলকগণ চোলকনলর সঠিক োঁটোই ক্ষমতো হনত বডিত হন। চকছু চকছু িালকল েরকায়র েিংগ্রহ কায মক্রয়ম িাল েরবরায়হর েঠিক 

বরাে প্রাচপ্ত হয়ত বচঞ্চত হে। েঠিক ও চবচনয়দ মশকৃত িাল সপয়ত সভাগাচিয়ত পিয়ত হে এবিং েরকায়রর েিংগ্রহ কায মক্রম ব্যহত 

হওোর েম্ভাবনা থায়ক। িয়ল অিল বা নাম েব মস্ব িালকয়লর তাচলকাভুক্ত থাকার যাওোর সুয়যাগ সৃচষ্ট হে। 

 

 

েমস্যার ভুক্তয়ভাগী কারা? 

সুর্বিানোগীর িরণ পাইলটাং এলাকা  সুর্বিানোগীর সাংখ্যা  

বছর (২০২০) বছর (২০২১) বছর (২০২২) বের (২০২৩) 

লাইয়েন্সধারী িালকল বা 

নতুন িালকল েমূহ, 

উপয়েলা/য়েলা খাদ্য 

চনেন্ত্রক, খাদ্য চবভাগ স্বেিং 

আমন/২০২০-২১ সমৌসুয়ম 

চনম্নবচণ মত ১৮টি 

উপয়েলাে পরীোমূলক 

পচরিালনা করা হে। 

সবায়রা/২০২১ সমৌসুয়ম 

সমাট ৩৪টি উপয়েলাে 

পরীোমূলক পচরিালনা 

করা হয়ে। তাচলকা চনয়ম্ন 

েিংযুক্ত। 

- - - - 

 

 

আমন/২০২০-২১ সমৌসুয়ম চনম্নবচণ মত ১৮টি উপয়েলাে পরীোমূলক পচরিালনার অনুয়মাদন প্রদান করা হে: 

চবভাগ সেলা ক্র.নিং উপয়েলার নাম চবভাগ সেলা ক্র.নিং উপয়েলার নাম 

ঢাকা ঢাকা ১। োভার রােশাহী নওগাঁ ১০। নওগাঁ েদর 

গােীপুর ২। গােীপুর েদর  বগুিা ১১। বগুিা েদর 

িচরদপুর ৩। িচরদপুর েদর রিংপুর রিংপুর ১২। রিংপুর েদর 

মেমনচেিংহ মেমনচেিংহ ৪। মেমনচেিংহ েদর  চদনােপুর ১৩। চদনােপুর েদর 

োমালপুর ৫। োমালপুর েদর খুলনা চেনাইদহ ১৪। চেনাইদহ েদর 

সশরপুর ৬। সশরপুর েদর  যয়শার ১৫। যয়শার েদর 

িট্টগ্রাম ব্রাহ্মণবাচিো ৭। ব্রাহ্মণবাচিো েদর চেয়লট হচবগঞ্জ ১৬। হচবগঞ্জ েদর 

কুচমল্লা ৮। কুচমল্লা েদর দচেণ  সমৌলভীবাোর ১৭। সমৌলভীবাোর েদর 

বচরশাল বচরশাল ৯। বচরশাল েদর বচরশাল সভালা ১৮। সভালা েদর 
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সবায়রা’২০২১ সমৌসুয়ম পুয়ব মর ১৮টিেহ চনম্নবচণ মত ১৬টি উপয়েলাে পরীোমূলক পচরিালনার অনুয়মাদন প্রদান করা হে: 

চবভাগ সেলা ক্র.নিং উপয়েলার নাম চবভাগ সেলা ক্র.নিং উপয়েলার নাম 

ঢাকা টািংগাইল ১। টািংগাইল েদর রােশাহী িাঁপাইনবাবগঞ্জ ৯। িাঁপাইনবাবগঞ্জ েদর 

 চকয়শারগঞ্জ ২। চকয়শারগঞ্জ েদর  বগুিা ১০। শাোহানপুর 

মেমনচেিংহ মেমনচেিংহ ৩। সগৌরীপুর রিংপুর গাইবান্ধা ১১। গাইবান্ধা েদর 

 সনেয়কানা ৪। সনেয়কানা েদর  ঠাকুরগাঁও ১২। ঠাকুরগাঁও েদর 

িট্টগ্রাম ব্রাহ্মণবাচিো ৫। কেবা খুলনা োতেীরা ১৩। োতেীরা েদর  

 কুচমল্লা ৬। বুচিিিং  কুচষ্টো ১৪। কুচষ্টো েদর 

বচরশাল োলকাঠী ৭। নলচেটি চেয়লট চেয়লট ১৫। চেয়লট েদর 

 পটুোখালী ৮। পটুোখালী েদর  সুনামগঞ্জ ১৬। সুনামগঞ্জ েদর 

 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুয়মাদন আয়দশ: 

 

  

বাস্তবােনকারী কম মকতমার তথ্য: 

নাম পদবী অচিে  সমাবাইল ই-সমইল 

মঞ্জুর আলম চেয়েম এনাচলে, খাদ্য 

অচধদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গচণ 

সরাি, ঢাকা 

০১৯৩৭-

৮৩৯৯৫৫ 

manzooralam74@gmail.

com 

 

সমিয়রর তথ্য: 

নাম পদবী অচিে  সমাবাইল ই-সমইল 
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আব্দুল্লাহ আল 

মামুন 

পচরিালক, প্রশােন চবভাগ, 

খাদ্য অচধদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গচণ 

সরাি, ঢাকা 

০১৭১৩-

২০২১০০ 

mamun64@yahoo.com 
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৩। র্ির্িি শসবার নাি: জািানি পির্ির আধুর্নকায়ন 

শসবা গ্রহণকারী কারা?: বাাংলানদশ সরকার/র্িলার/র্িলার/ ঠিকাদার 

শসবাট বিিিানন র্কোনব শদয়া হয় (র্বদ্যিান পির্ি): 

১. র্বদ্যিান পির্িনি র্িলারগণ সাংর্িষ্ট শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক দপ্তনর শপ-অি িার/ব্াাংক ড্রাফট এর িাধ্যনি জািানি প্রদান কনরন।  যা, 

সাংগ্রহ কায িক্রি শশনষ শফরি প্রদান করা হয়।  

২.িান ছাঁটাইনয়র  র্বপরীনি জািানি ১১০% ; িানলর শেনত্র ২%; ৩০ শকর্জ বস্তা প্রর্িটর শেনত্র ৬০ টাকা এবাং ৫০ শকর্জ বস্তা 

প্রর্িট বাবদ ৮০ টাকা হানর  জািানি শনয়া হয়। 

৩. চিলার ও ঠিকাদার এর চনকট হয়ত চনয়োগ আয়দশ/কায মায়দশ সদোর পূয়ব ম শপ-অি িার/ব্াাংক ড্রাফট োমানত সনো হে এবিং কাে 

সশয়ষ সিরত প্রদান করা হে। চিলার এর োমানত অচনচদ মে কাল ধয়র নচথোত হয়ে পয়ি থায়ক। 

৪.  োমানয়তর অয়থ মর েমে মূল্য (Time Value) চবচভন্ন ব্যািংক সভাগ কয়র এবিং দাে-দাচেত্ব খাদ্য চবভাগ বহন কয়র। 

 

খ.র্ির্িি শসবাট প্রার্প্তর শেনত্র র্বদ্যিান সিস্যা, সিস্যার মূল কারণ ও শোগার্তিঃ  

র্ির্িি শসবার মূল কারণ সিস্যার র্পছনন মূল কারণ 

সমূহ 

শসবাগ্রহীিা/প্রদানকারীর শোগার্ত (TCV++) 

১) ব্বস্থাপনার সকল িাপ ম্যানুয়ার্ল 

সম্পার্দি হওয়ায় দীর্ ি সিয় এবাং 

কি ির্ন্টার অপিয়।  

২) র্িলার িারা শগনল জািানি অবমুক্ত 

করনি শকউ আনবদন না করনল দীর্ ির্দন 

নর্র্জাি হনয় জািানি পনে র্ানক। 

এনি শপাকাক্রিণ ও হার্রনয় যাওয়ার েয় 

র্ানক। 

৩) শলাকবনলর অোনব জািানি যািাই 

সঠিকোনব না হনল জার্লয়ার্ি হওয়ার 

আশাংকা র্ানক। 

৪) একজননর ব্াাংক ড্রাফট/শপ-অি িার 

অন্য ব্র্ক্তর উনতালন করার নর্জর 

রনয়নছ। 

১। নর্র্নি ব্াাংক ড্রাফট/ শপ-

অি িার সাংরেন। 

 ১) র্িলারনক জািানি বাবদ ০৪ (িার ) বার  

র্ের্জট করনি হয়: ০২(দুই) বার শজলা খাদ্য 

র্নয়ন্ত্রক দপ্তর এবাং ০২(দুই) বার ব্াাংনক। 

২) ব্াাংক ড্রাফট/ শপ-অি িানর অর্ির্রক্ত র্ফ 

প্রনয়াজন হনে। 

৩) জািানি নর্র্নি সাংরেনণর ফনল নর্র্ 

হার্রনয় শগনল সাংর্িষ্ট শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক 

অর্ফসনক দায়-দার্য়ত্ব বহন করনি হয়। 

র্িলারগণ ও হয়রার্নর স্বীকার হয়। 

৪) ড্রাফট/ শপ-অি িার করার জন্য দীর্ ি সিয় 

ব্াাংনক অনপো করনি হয়। 

৫) শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর দপ্তনর জািানি 

রর্েি হনলও মূল অর্ ি সাংর্িস্ট ব্াাংনক র্ানক। 

ফনল, উক্ত র্বপুল পর্রিান অনর্ ির ( প্রায় ২ 

হাজার শকাট টাকা) লে্াাংশ র্বর্েন্ন ব্াাংক 

শোগ কনর। 

২। প্রির্লি ব্াাংক ড্রাফট/ শপ-

অি িানরর ব্বহার। 

৩। ম্যানুয়াল ব্াাংক ড্রাফট/ 

শপ-অি িার  যািাই পির্ি 

৪। ভূয়া স্বােনরর িাধ্যনি 

জািানি িছরুনপর সুনযাগ। 

৫। ভূয়া জািানি প্রদাননর 

সুনযাগ। 

৬। িালকনল ৩য় পে কর্তিক 

জািানি জিা ও উনতালননর 

সুনযাগ। 

 

সিস্যা, সিস্যার কারণ ও এর প্রোব/নোগার্ত সম্পনকি র্ববৃর্তিঃ 

”অে্তরীণ সাংগ্রহ নীর্িিালা ,২০১৭” এর অনুনেদ ১০( খ) অনুযায়ী িাল সাংগ্রহ মূনের ২% জািানি এবাং ন্য্নিি ১ র্কর্স্ত 

পর্রিাণ িাল বস্তাবর্ির জন্য (প্রর্ি বস্তায় ৩০/৫০ শকর্জ হানর ) প্রনয়াজনীয় সাংখ্যক খার্ল বস্তায় সরকার্র মূনের ১০০% 

জািানি বাবদ”আলাদা দুট শপ-অি িার /ব্াাংক ড্রাফনটর কর্া উনেখ রনয়নছ ।অনুনেদ ২১ (ক) অনুযায়ী িাননর সাংগ্রহ মূনের 

১১০% িফর্সর্ল ব্াাংনকর ড্রাফট/শপ-অি িার আকানর জািানি গ্রহণ করার কর্া বলা আনছ । খাদ্য অর্িদপ্তর গি দুই শিৌসুনি 

র্সি িাল ক্রয় কনরনছ ১৩.৫ লাখ শিিঃটন, আিপ ২ লাখ শিিঃটন এবাং িান ১০ লাখ শিিঃটন। যার, িানলর মুনের ২% হানর 

জািানি বাবদ ১১১.২ শকাট, বস্তার জািানি বাবদ ৩০২ শকাট এবাং িান ছাটাঁই জািানি বাবদ ২৮৬০ শকাট টাকা। শিাট 

৩৪০৪.২ শকাট। নীর্িিালায় র্কর্স্তনি িাল সরবরানহর সুনযাগ র্াকায় বস্তার জািানি ৫০% হানর এবাং িান ছাটাঁই এর শেনত্র 

৩০% হানর র্হসাব করনল শিাট অাংক হনব ১১১২.২ শকাট টাকা। যা, র্বর্েন্ন ব্াাংক  বছনর গনে ছয় িাস শোগ কনর র্ানক 

এবাং খাদ্য র্বোগ এর দায়োর বহন কনর। এছাোও খাদ্যবান্ধব এবাং ওএিএস র্িলার, পর্রবহন ঠিকাদার , শ্রি ও হস্তাপ িন 

ঠিকাদার, পুর্স্ট িানলর র্িশ্রণ র্িলার, র্নি িান ঠিকাদার এর আরও প্রায় ৯০০ শকাট টাকা বছনরর পর বছর ফাইল বিী হনয় 

পনে র্ানক।  সারা শদনশ প্রায় ২০০০ শকাট টাকার জািানি খাদ্য র্বোগ শফনল রানখ। গি দুই শিৌসুনি শুধুিাত্র শজলা খাদ্য 

র্নয়ন্ত্রক, শশরপুর কায িালনয় ২২ শকাট ৩১ লাখ টাকা জািানি জিা র্ছনলা। 
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সিস্যারভুক্তনোগী/সুর্বিানোগীকারা?  

সুর্বিানোগীরিরণ পাইলটাংএলাকা সুর্বিানোগীরসাংখ্যা 

বছর (২০২০) 

খাদ্য র্বোগ ও র্িলারগণ শশরপুর শজলা ৫০০ 

 

সিস্যা সিািানন প্রদত আইর্িয়াটর র্শনরানাি: র্ির্জটাল জািানি ব্বস্থাপনা।  

 

সিািান প্রর্ক্রয়ািঃ 

ক) শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর নানি  একট ব্াাংনক এসটর্ি  ( Short Term Deposit) একাউন্ট শখালা। 

খ) র্িলারগণ উক্ত একাউনন্ট জািাননির অর্ ি জিা র্দনয়, জিা রর্শদ শজখার্ন দপ্তনর  জিা র্দনব। 

গ) ব্াাংনক অর্ ি জিা হনল শজখার্নর অর্ফর্সয়াল নাম্বানর এসএিএস আসনব এবাং ব্াাংক র্দন শশনষ উক্ত একাউনন্টর র্ববরনী 

শজখার্ননক ই-শিইল করনব। অর্বা অনলাইনন লগইন কনর ব্াাংনক অর্ ি জিা হনয়নছ র্কনা িা জানা যানব। 

র্) শজখার্ন দপ্তর এবাং ব্াাংক, উেয় র্িলারর্ের্তক জিা ও খার্রজ  শরর্জস্টার পর্রপালন করনব। 

ঙ) জািানি অবমুর্ক্তর জন্য র্িলার শজখার্ন বরাবর আনবদন করনল, শজখার্ন হনি যািাইআনত  জািানি অবমুর্ক্তর  পত্র ব্াাংনক 

ইসূ্ করা হনব। 

ি) ব্াাংক পত্র প্রার্প্তর পর ১ কায ির্দবনসর িনধ্য  র্িলানরর  ব্াাংক একাউনন্ট  অর্ ি পর্রনশাি করনব। 

ছ) বছর শশনষ উক্ত একাউনন্ট প্রাপ্ত লে্াাংশ সরকারী খানি  নন-ট্যাক্স শরর্ের্নউ র্হসানব জিা করা হনব।  

 

শস্টক শহাল্ডারনদর সর্হি আনলািনািঃ  

এ র্বষনয় শশরপুর শজলার র্িল িার্লক সর্ির্ির সািারন সম্পাদক সহ শবশ কনয়কজন র্িলানরর সর্হি আনলািনা করা হনয়নছ এবাং 

িারা সকনলই এই পির্িনক স্বাগি জার্ননয়নছন। এ পির্ির র্বস্তার্রি র্ননয় অগ্রনী ব্াাংনকর দুজন উর্ধ্িিন কি িকিিার সর্হি 

আনলািনা করা হনয়নছ। িারাও এ র্বষনয় আগ্রহ ব্াক্ত কনরনছন এবাং িানদর ব্াাংক প্রনয়াজনীয় সকল শিি পূরণ কনর শসবা প্রদান 

করনি পারনবন বনল অর্েিি ব্াক্ত কনরনছন।  

 

অনর্ ির র্নরাপতা ও র্বস্তার্রি পির্িিঃ 

১) শজখার্নর একাউনন্টর র্বপরীনি শিক বই এবাং শির্বট কাি ি ইসূ্ হনব না। 

২) শজখার্ন একট আইর্ি ও পাসওয়াি ি পানব, যা র্দনয় দদর্নক শলননদন এর র্হসাব শুধুিাত্র শদখা যানব। 

৩) সাংর্িস্ট র্িলার অর্ ি  জিা করার জন্য ৩ কর্প ফরি ব্বহার করনব। যার প্রর্ি কর্প ব্াাংক, ২য় কর্প শজখার্ন এবাং ৩য় কর্প 

র্িলানরর। ফরনির নাি হনব “জািানি জিা ফরি”। এই ফরনির ফরনিট সাংর্িস্ট ব্াাংনকর সকল শাখা, শজখার্ন, উখার্ন কায িালয় 

এবাং অনলাইনন আপনলাি করা র্াকনব। 

৪) ব্াাংক কর্তিক ছাপাননা জিা ফরনি র্িলানরর নাি, প্রর্িস্ঠাননর নাি, িরন, র্বোজননর ক্রর্িক নাং, শিৌসুি, পনের িরন, 

শিাবাইল নাং টাকার পর্রিান এবাং শয একাউনন্ট অর্ ি শফরি শপনি ইচ্ছুক িার র্বস্তার্রি ইি্ার্দ উনেখ র্াকনব। 

৫) ব্াাংক টাকা জিা শনয়ার সিয় উক্ত ফরনির সকল িথ্য অনলাইনন সাংরেন করনব। 

৬) র্িলানরর জািানি অবমুর্ক্তর আনবদন শজখার্ন প্রাপ্ত হবার পর িা দপ্তনর রর্েি শরর্জস্টানরর সর্হি র্ির্লনয় র্িলানরর 

প্রার্প্তস্বীকার স্বাের গ্রহণ করার পত্র ব্াাংক বরাবর র্বস্তার্রি িথ্য সহকানর িার র্নি িার্রি একাউনন্ট অর্ ি শফরি প্রদাননর জন্য পত্র 

শপ্ররণ করনব। 

৭) ব্াাংক পনত্র প্রদত িনথ্যর সর্হি িার অনলাইনন রর্েি িাটানবনজ উক্ত র্িলানরর অর্ ি জিার  িথ্য র্ির্লনয় শদখনব। 

৮) শজখার্নর প্রদত িথ্য এবাং ব্াাংনক রর্েি িথ্য র্িনল শগনল ব্াাংক আরটর্জএস (র্রনয়ল টাইি শগ্রাস শসনটলনিন্ট)/ইএফট/ফান্ড 

ট্রান্সফার পির্িনি এক কায ির্দবনসর িনধ্য অর্ ি শপ্ররণ র্নর্চিি করনব। 

৯) ব্াাংক র্ির্লকরণ না কনর অর্ ি শপ্ররণ করনল, িার ফনল অন্যত্র অর্ ি শপ্রর্রি হনল বা িছরুপ হনল দায় দার্য়ত্ব ব্াাংক বহন করনব। 

১০) অর্ ি শপ্ররণ হনল শজখার্ন িৎেণাৎ একট এসএিএস পানবন এবাং র্িলানরর ব্াাংনক এসএিএস শনাটর্ফনকশন র্সনস্টি র্াকনল 

র্ির্নও অবগি হনবন। 
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ব্াাংক র্নব িািননর জন্য শয সকল শিিাবলী প্রনয়াজনীয়িঃ 

১) রাষ্ট্রায়ত/ িফসীর্ল ব্াাংক হনি হনব। 

২) সকল শাখা অনলাইন হনি হনব। 

৩) RTGS, EFT, অনলাইন একাউন্ট ইি্ার্দ আধুর্নক ব্াাংর্কাং সুর্বিা র্াকনি হনব। 

৪) এসএিএস শনাটর্ফনকশন সুর্বিা র্াকনি হনব।  

 

গ. উনদ্যাগটর িনধ্য নতুনত্ব কী (যা র্বদ্যিান আইন/সার্কিলার/নীর্িিালায় বলা হয়র্ন?) 

১) শট্রজারী রুলস এর ৫ি অধ্যানয়র এর ৮ নাং প্যারায় বলা হনয়নছ “সরকার্র কি িিারী কর্তিক দাপ্তর্রক েিিাবনল গৃর্হি অর্ ি যা 

রাজস্ব  আয় নয়, অনুরুপ অর্ ি সরকার্র র্হসানব জিা করার প্রনয়াজন শনই।” শযনহতু, জািানি চুর্ক্ত শিািানবক কায ি সম্পাদননর পনর 

শফরি প্রদান করনি হয় , িাই এই অর্ ি সরকার্র র্হসানব জিা রাখার সুনযাগ শনই। 
 

২। শজনানরল র্ফনানর্সয়াল রুলস এর র্িিীয় অধ্যায় এর ৬ নাং প্যারায় বলা হনয়নছ -“ সরকার্র কি িিারী কর্তিক দাপ্তর্রক েিিাবনল 

গৃর্হি অর্ ি যার িার্লক সরকার নয়, শসনেনত্র শসানালী ব্াাংনক বা শপাস্ট অর্ফস শসর্োংস ব্াাংনক র্হসাব খুনল  উক্ত অর্ ি জিা 

রাখনবন। অন্য শকান ব্াাংনক র্হসাব খুলনি সরকানরর পূব িানুনিাদন প্রনয়াজন হনব।” এনেনত্র স্থানীয় অগ্রনী ব্াাংনক র্হসাব খুনল 

পাইলটাং এর জন্য  খাদ্য িন্ত্রণালনয়র অনুনিাদন শনয়া হনয়নছ। শযনহতু, জািানি এর িার্লক সরকার নয়, িাই এ বাবদ প্রাপ্ত সকল 

অর্ ি ব্াাংক র্হসানবই রাখনি হনব। সুর্নর্দ িস্ট র্বর্িিালা না র্াকায় এ িারার প্রনয়াগ হনে না। 

 

৩। শজনানরল র্ফনানর্সয়াল রুলস এর র্িিীয় অধ্যায় এর ৬ নাং প্যারায় আরও বলা হনয়নছ- “ অনুরূপ অর্ ি (জািানি) গ্রহণকারী 

সরকার্র কি িকিিা অর্ ি সাংর্িস্ট িহর্বল (ব্াাংক র্হসাব) পর্রিালনার র্বর্ি, প্রর্বর্ি ও আনদশাবলী শিনন অর্ ি ব্ানয়র (শফরি প্রদান)  

জন্য অবশ্যই র্নরীো ব্বস্থা গ্রহণ করনবন।“ খাদ্য র্বোনগর এিরননর িহর্বল পর্রিালনার জন্য শকান র্বর্ি. প্রর্বর্ি বা আনদশ শনই। 

িাই, একট খসো র্বর্িিালা প্রণয়ন করা হনয়নছ। 

 

০৪। শট্রজারী রুলস এর ৫ি অধ্যানয়র ৭ নাং প্যারা ও শজনানরল র্ফনানর্সয়াল রুলস এর র্িিীয় অধ্যায় এর ৫ নাং প্যারায় বলা হনয়নছ 

“সরকার্র রাজস্ব প্রার্প্ত অনাবশ্যক র্বলম্ব না কনর সরকার্র র্হসাবভুক্ত করনি হনব”। িাই উক্ত র্হসাব হনি প্রাপ্ত লে্াাংশ নন-ট্যাক্স 

শরর্ের্নউ খানি সরকার্র র্হসানব  শট্রজারী িালাননর িাধ্যনি খাদ্য র্বোনগর পনে সাংর্িস্ট ব্াাংক জিা প্রদান কনরনছ। 
 

 

র্. উনদ্যাগট বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী লাগনব? 
 

ক) প্রস্তাবনার আনলানক জািানি ব্বস্থাপনা নীর্িিালা প্রণয়ণ। খসো জািানি ব্বস্থাপনা নীর্িিালা প্রণয়ণ করা হনয়নছ। উক্ত 

নীর্িিালার অনুনিাদন প্রনয়াজন। 

ঙ. উনদ্যাগট বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্াক গ্রাউন্ড ওয়াকি করনি হনব? 

ক) সাংর্িষ্ট আইন, র্বর্ি ও নীর্িিালার পয িানলািনা করা হনয়নছ। শস্টক শহাল্ডারনদর িিািি গ্রহণ করা হনয়নছ। 

 

প্রি্ার্শি ফলাফল (TCV++): 

 সিয় খরি যািায়াি 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর আনগ ১-২ র্দন ১০০-১০০০ ৪ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর পনর                 ১র্দন ০ টাকা ২ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর ফনল 

শসবাগ্রহীিার প্রি্ার্শি শবর্নর্ফট  
       ১র্দন সাশ্রয় ১০০-১০০০ টাকা সাশ্রয় ২ বার যািায়াি কিনব 

অন্যান্য 

(TCV কনির্ন, র্কন্তু গুণগিিান 

বৃর্ির্কাংবা অন্যান্য সুর্বিা শবনেনছ) 

দপ্তনরর কি ির্ন্টা সাশ্রয়, অনর্ ির র্নরাপতার র্নশ্চয়িা, সরকানরর প্রায় ১০০ শকাট টাকা আয় 

বৃর্ি। শসবাগ্রর্হিার র্নর বনস জািানি প্রার্প্ত ও র্নজ র্নজ উপনজলার ব্াাংনক জািাননির 

অর্ ি জিা প্রদাননর সুর্বিা প্রার্প্ত, ইি্ার্দ। 
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শশরপুর হনি িাত্র ৪ িানস ৮৩ হাজার টাকা সরকার্র খানি লে্াাংশ জিা করা হনয়নছ। 

 

 

র্রনসাস িম্যাপ: 

খাি র্ের্তক প্রনয়াজনীয় সম্পদ র্ববরণ (নাি ও পর্রিান) প্রনয়াজনীয় অর্ ি 

(টাকা) 

শকার্া হনি পাওয়া 

যানব/ অনর্ ির 

উৎস? 

জনবল দপ্তনরর বিিিান জনবল প্রনয়াজন শনই প্রনযাজ্ নয় 

কার্রগর্র যন্ত্রপার্ি (সফট ওয়্ার/কর্ম্পউটার) দপ্তনরর বিিিান কর্ম্পউটার প্রনযাজ্ নয় প্রনযাজ্ নয় 

বস্তুগি (শস্টশনারী/বাল্কএস.এি.এসইি্ার্দ) প্রনযাজ্ নয় প্রনযাজ্ নয় প্রনযাজ্ নয় 

অন্যান্য 

(প্রর্শেণ, পর্রদশ িন, মূোয়ন, সো, র্প্রর্ন্টাং ইি্ার্দ) 

প্রর্শেণ,  পর্রদশ িন ও 

সো,র্প্রর্ন্টাং 

৫০০০/- স্হানীয় ব্য় 

প্রনয়াজনীয় শিাট অর্ ি : শূন্য 

 

কি িপর্রকল্পনািঃ জুন ২০২০ প্রার্র্িক প্রস্তুর্ি, জুলাই- শসনেম্বর ২০২০, র্হসাব শখালা ও জািানি জিা করা, র্িনসম্বর ২০২০ লে্াাংশ 

প্রার্প্ত, জানুয়ার্র ২০২১ প্রার্র্িক প্রর্িনবদন প্রদান, শফব্রুয়ার্র -শি ২০২১ ২য় পয িায় পাইলটাং, জুন ২০২১ শরর্িনকশন। 

 

বাস্তবায়নকারী টি (উনদ্যাগটর পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য বাস্তবায়ন এলাকার প্রর্িট অর্ফনস শয টি গঠন করা প্রনয়াজন) : 

 

টির্লিার শকা-টির্লিার সদস্য-১ সদস্য-২ 

নাি: শিািঃ ফরহাদ খিকার 

পদবী: শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক (োরপ্রাপ্ত) 

কি িস্থল: শশরপুর। 

শিাবাইল: ০১৭১৭৫৮৫১৭৫ 

ইনিইল: farhadh.35@gmail.com 

নাি: শিািঃ িাহবুবুর রহিান 

পদবী:  খাদ্য পর্রদশ িক 

কি িস্থল: শজখার্ন, শশরপুর 

শিাবাইল: ০১৯১৪২০৭৯৯১ 

নাি: হার্ফজুর রহিান 

পদবী: উচ্চিান সহকারী 

কি িস্থল: শজখার্ন, শশরপুর 

শিাবাইল: ০১৯২০৬৭৫৬৮০ 

নাি: রর্কবুল হাসান 

পদবী: অর্িটর 

কি িস্থল: শজখার্ন, শশরপুর 

শিাবাইল: ০১৭৯৫৮৩৮৩১৩ 

 

সুর্বিানোগীর িরণ ও সাংখ্যা: 

• িরণ: র্িলার ও খাদ্য অর্িদপ্তর। 

• সাংখ্যা: আনুিার্নক ৫০০ জন। 

 

ঝুঁর্ক: 

ঝুঁর্ক ঝুঁর্কর উৎস ঝুঁর্কর িরণ 

(gravity) 

ঝুঁর্কর সম্ভাবনা 

(probability) 

ঝুঁর্কট র্নরসন 

করা সম্ভব র্কনা 

র্কোনব 

র্নরসন করা 

হনব উচ্চ িধ্যি র্নম্ন উচ্চ িধ্যি র্নম্ন হ্াঁ না 

র্নি িার্রি সিনয়র 

িনধ্য সকল কাজ 

সম্পন্ন করা। 

র্িলারনদর িথ্য 

প্রার্প্ত। 

  র্নম্ন   র্নম্ন হ্াঁ  টি 

র্লিার+সদস্য

+ইননানেশন 

টি।  

Details of the Owner: 

নাি পদবী কি িস্থল শিাবাইল নম্বর ই-শিইল আইর্িয়া 

পাইলটাং এলাকা 
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নাি: শিািঃ ফরহাদ 

খিকার 

শজলা খাদ্য 

র্নয়ন্ত্রক 

শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর 

কায িালয়, শশরপুর। 

০১৭১৭৫৮৫১৭৫ farhadh.35@gmail.com শশরপুর শজলা। 

 

 

শিন্টনরর িথ্য: 

নাি পদবী অর্ফস  শিাবাইল ই-শিইল 

জনাব আব্দুোহ 

আল িামুন 

পর্রিালক, প্রশাসন র্বোগ, 

খাদ্য অর্িদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গর্ণ 

শরাি, ঢাকা 

০১৭১৩-২০২১০০ mamun64@yahoo.com 

জনাব িঞ্জুর আলি র্সনস্টি এনার্লস্ট, কর্ম্পউটার 

শনটওয়াকি ইউর্নট, খাদ্য 

অর্িদপ্তর, ঢাকা 

১৬, আব্দুল গর্ণ 

শরাি, ঢাকা 

০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫ manzooralam74@gmai

l.com 
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৪। উদ্ভাবননর নািিঃ শফস র্রকগর্নশন অ্ানপর িাধ্যনি ওএিএস ব্বস্থাপনা। 

 

এই সফটওয়্ার এর সুর্বিা সমূহ 

১। একই শোক্তার একই র্দনন একার্িকবার ক্রয় রর্হিকরণ। 

২। িার্ার্পছু সাপ্তার্হক বা িার্সক সনবাচ্চি ক্রনয়র সীিা র্নি িারণ। 

৩। শিোগ স্বে র্বক্রনয়র ফনল কাংর্ক্রট র্ির্জটাল িাস্টারনরাল। 

৪।সকল িজুদ ও র্বিরননর অনটানিটক প্রর্িনবদন প্রণয়ণ। 

৫। র্িলানরর ২বার র্ের্জট কনি আসনব।  

৬। র্িলার শরটাং পির্ির ফনল িানদর অর্নয়ি ও অব্বস্থাপনা হ্রাস। 

৭। অর্ির্রক্ত র্িলারনদর জন্য স্মাট ি শরানটশন পির্ি। 

৮। শদনশর সকল র্বক্রয় শকনের র্জর্পএস শলানকশনসহ র্নখু ুঁি 

অবস্থাননর ম্যার্পাং এর ফনল পাশাপার্শ অবর্স্থি র্িলারনদর 

র্ির্িিকরন ও সহনজই শকে খুনেঁ পাওয়া। 

৯। র্বক্রনয়র সিয় ও স্থাননর র্নয়ন্ত্রণ। 

১০। শদনশর সকল র্িলার, শোক্তা, িয়দার্িল ও িদারর্ক কি িকিিার 

র্ির্জটাল িাটানবজ। 

১১। শোক্তানদর সুর্বশাল িাটানবজ এনালাইর্সস এর িাধ্যনি শদনশর 

র্বর্েন্ন স্থাননর িার্হদার পর্রিান ও দর্রদ্রিার হার র্নরুপন। 

১২। শলখা বা টাইর্পাংএর শকান কাজ না র্াকায় স্বল্প সিনয় র্বক্রয়। 

১৩। শফস র্রকগর্নশননর িাধ্যনি িাস্টারনরাল দিরী হওয়ার ফনল 

স্পশি না র্াকায়  শকার্েি-১৯ সাংক্রিননর ঝর্িঁ শনই। 

১৪।শুধুিাত্র এন্ড্রনয়ি অ্ানপর িাধ্যনি কাজ করার ফনল সহনজই 

উপনজলা পয িানয় সম্প্রসারণনযাগ্য। 

১৫। র্িলারনদর র্বক্রনয়র বার সুর্নর্দ িস্ট করন, ফনল শোক্তানদর শোগার্ত হ্রাস। 

১৬। ওএিএস নীর্িিালার সানর্ িার্ননয় র্ননি সেি। 
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কি িপর্রকল্পনািঃ  শি ২০২১ প্রার্র্িক শটর্স্টাং, জুন ২০২১ ১০ট শকনে পাইলটাং, জুলাই ২য় পয িায় পাইলটাং, আগস্ট ২০২১ 

শরর্িনকশন। 

আইর্িয়া প্রদানকারী নািিঃ  

শিািঃ ফরহাদ খিকার , শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক (োরপ্রাপ্ত), শশরপুর। 

শিন্টরিঃ আবদুোহ আল িামুন, পর্রিালক প্রশাসন ও র্িফ ইননানেশন অর্ফসার, খাদ্য অর্িদপ্তর। 

ও শিন্টর-২ জনাব, িঞ্জুর আলি, র্সনস্টি এনার্লস্ট, খাদ্য অর্িদটপ্তর। 

বাস্তবায়নকারীিঃ খাদ্য অর্িদপ্তর। কার্রগর্র সহনযার্গিঃ এর্রনা শফান র্বর্ি র্লিঃ 
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আইচিো সরচিয়কশন: 

১। উদ্ভাবনী উনদ্যাগ: এলএসর্ি/র্সএসর্ি হনি খাদ্যশস্য র্বিরণকানল ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান 

     উনদ্যানগর র্শনরানাি: 

    এলএসর্ি/র্সএসর্ি হনি খাদ্যশস্য র্বিরণকানল র্বিরণকৃি র্সল প্রদান। 

    শসবাট বিিিানন র্কোনব শদয়া হয়: 

 বিিিানন এলএসর্ি/র্সএসর্ি হনি খাদ্যশস্য র্বিরণকানল শকান র্সল প্রদান করা হয় না। র্পএফর্িএস খানি যর্া: টআর, কার্বখা, 

র্ের্জর্ি, র্ের্জএফ, র্জআর, ইর্প-ওর্পসহ র্বর্েন্ন খানি খাদ্য অর্িদপ্তনরর র্সলনিাহরকৃি বস্তায় খাদ্যশস্য র্বিরণ করা হয়। 

পানটর বস্তা পুন:ব্বহারনযাগ্য র্বিায় র্বিরণকৃি খাদ্যশনস্যর সরকার্র র্সলনিাহরকৃি খার্লবস্তা িান-িানলর ব্বসায়ী, র্িল 

িার্লক ও ব্র্ক্ত পয িানয় পুনরায় ব্বহার করা হয়। শবসরকার্র পয িানয় খাদ্য অর্িদপ্তনরর র্সলনিাহরকৃি খার্লবস্তা িাল/গি 

বস্তাবর্িকরনণ ব্বহানরর ফনল প্রায়শিঃ আইনশৃঙ্খলা বার্হনী, খাদ্যশস্য ব্বসায়ী ও জনসািারনণর িানঝ র্বভ্রার্তর সৃর্ষ্ট হয়। 

    র্বদ্যিান পির্িনি সিস্যাসমূহ: 

ক. এলএসর্ি/র্সএসর্ি হনি খাদ্যশস্য র্বিরণকানল বস্তায় র্বিরণকৃি র্সল/র্বিরণ র্িি না র্াকায় র্বিরণকৃি খাদ্যশনস্যর বস্তা 

এবাং গুদানির র্হসাবভুক্ত খাদ্যশনস্যর বস্তার িনধ্য পার্ িক্ র্নরুপণ করা যায় না। 

খ. গুদাি হনি র্বিরণকৃি খাদ্যশস্য সাংগ্রহ কায িক্রনির সিয় অসাধু ব্র্ক্তর িাধ্যনি পুনরায় গুদানি শফরি আসার সুনযাগ র্ানক।  

গ. আইনশৃঙ্খলা রোকারী বার্হনী, খাদ্যশস্য ব্বসায়ী ও এলএসর্ি কর্তিপনের িনধ্য প্রায়শিঃ ভুল শবাঝাবুর্ঝ/র্বভ্রার্তর সৃর্ষ্ট হয়। 

র্. খাদ্য অর্িদপ্তনরর র্সলনিাহরকৃি খার্ল বস্তায় শবসরকারী পয িানয় খাদ্যশস্য িজুদ রাখা সাংক্রাত অযার্জি সিস্যা সিািানন 

খাদ্য র্বোগ, আইনশৃঙ্খলা বার্হনী ও স্থানীয় প্রশাসননর কি িকিিানদর সরকার্র মূেবান কি ির্ন্টা নষ্ট হয়।  

     সিস্যা সিািানন আইর্িয়ার র্ববরণ: 

র্ি.ও গ্রহীিা কর্তিক খাদ্যশনস্যর সরবরবাহ শনয়ার জন্য ট্রাক/উপযুক্ত যান গুদানির শলার্িাং িনক শিস করা হয়। এলএসর্ির 

শ্রর্িকগণ খাদ্যশস্য ের্িি বস্তা ট্রাক/যানন শবাঝাইকানল রাবার স্ট্াম্প ও কানঠর িারা দির্র বে র্সনল অনিািনীয় লাল কার্ল/রাং 

লার্গনয় প্রনি্ক বস্তার গানয় ‘র্বিরণকৃি, ব্রাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ি, র্বিরণ খানির নাি’ এর র্সল প্রদান করা হয়। র্সনলর 

আকার ৮ ইর্ি × ৪ ইর্ি। শরি হানন্ড্রি রাংনয়র সানর্ শেনক্সা র্র্নার র্ির্শনয় লাল রাংনয়র র্িশ্রণ দির্র করা হয়। শট্র’র িনধ্য রাখা 

শফানি রাংনয়র র্িশ্রণ ঢালা হয় এবাং উক্ত রাংনয়র িনধ্য রাবার স্ট্াম্প ছাপ র্দনয় খাদ্যশনস্যর বস্তায় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান করা 

হয়। র্র্নার ব্বহানরর কারনণ রাং দ্রুি শুর্কনয় যায় এবাং স্পষ্ট হয়। 

নতুন প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                     

এলএসর্ির শ্রর্িক কর্তিক খাদ্যশস্য ের্িি বস্তা ট্রাক/যানন শবাঝাই শুরু 

 

খাদ্যশনস্যর বস্তা শবাঝাইকানল ট্রাক/যানন উনঠ বস্তার গানয় রাবার স্ট্াম্প ও কানঠর 

দির্র বে র্সল র্দনয় লাল রাংনয়র ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান 

 

খাদ্যশনস্যর সরবরাহ শনয়ার জন্য র্ি.ও গ্রহীিা কর্তিক ট্রাক/উপযুক্ত যান গুদানির 

শলার্িাং িনক শিস করা 

 

শুরু 

‘র্বিরণকৃি’ র্সলযুক্ত বস্তায় সরকার্র গুদাি হনি খাদ্যশস্য র্বিরণ সম্পন্ন 
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পাইলটাং এলাকা ও সিয়: 

    ব্রাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ি। 

    সিয়: র্িনসম্বর/২০১৯- জুন/২০২০ র্ি:।  

ফলাফল (TCV++):  

 সিয় খরি যািায়াি 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর আনগ  ৮-১০ র্ন্টা 

 

৫০০০-৬০০০ টাকা ২-৩ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর পনর ০.২০-০.৫০ র্ন্টা ৫-১০ টাকা ০ 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর ফনল শসবা 

গ্রর্হিার প্রি্ার্শি শবর্নর্ফট 

৭.৫-৮ র্ন্টা ৪৯৯৫-৫৯৯০ টাকা ২-৩ বার 

অন্যান্য সুর্বিা 

(TCV কনির্ন, র্কন্তু গুণগি িান 

বৃর্ি র্কাংবা অন্যান্য সুর্বিা শবনেনছ 

অর্ িাৎ অননক উনদ্যাগ এর সুফল 

টর্সর্ে র্দনয় বুঝাননা যানব না অর্বা 

টর্সর্েনি পর্রবিিন ছাোও অন্যান্য 

দৃশ্যিান সুর্বিা র্াকনি পানর। এসব 

র্কছুর র্ববরণ এখানন র্লখনি হনব) 

 

১) খাদ্য গুদানির সরকার্র র্হসাবভুক্ত খাদ্যশস্য ও শবসরকার্র পয িানয় খাদ্য অর্িদপ্তনরর 

র্সলনিাহরকৃি বস্তাের্িি খাদ্যশনস্যর িনধ্য র্বভ্রার্ত সৃর্ষ্টর শকান সুনযাগ শনই।  

২) গুদাি হনি র্বিরণকৃি খাদ্যশস্য পুনরায় গুদানি শফরি আসার সুনযাগ শনই। 

৩) আইনশৃঙ্খলা বার্হনী, খাদ্য র্বোগ ও খাদ্যশস্য ব্বসায়ীর িনধ্য ভুল শবাঝাবুর্ঝর সৃর্ষ্ট হয় 

না। 

৪) সরকার্র খাদ্যশস্য র্বিরণ কায িক্রনি স্বেিা ও জবাবর্দর্হিা (Good 

Governance) বৃর্ি পায়। 

 

উনদ্যাগ বাস্তবায়ন সাংক্রাত ব্াকগ্রাউন্ড ওয়াকি: 

ক) ‘র্বিরণকৃি’ র্সল দির্র: 

হািলওয়ালা কানঠর শেনির সানর্ ‘র্বিরণকৃি, ব্রাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ি, র্বিরণ খানির নাি’ র্লখা সম্বর্লি রাবার স্ট্াম্প 

উন্নিিাননর গাি র্দনয় লার্গনয় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল দির্র করা হয়। 

রাবার স্ট্ানম্পর পর্রিাপ: ৮ ইর্ি × ৪ ইর্ি। রাবানরর র্র্কননস- ০৭ র্ি.র্ি.। মূল অের ও সাংখ্যার আকার: ‘র্বিরণকৃি’- ০২ 

শস.র্ি. এবাং এলএসর্ির নাি, খানির নাি- ১.৫ শস.র্ি।  

রাবার স্ট্াম্প লাগাননার জন্য হািলওয়ালা কানঠর শেি: ৮.২৫ ইর্ি × ৪.২৫ ইর্ি। রাবার স্ট্াম্প উন্নি িাননর গাি র্দনয় কানঠর 

শেনির সানর্ লাগাননা হয়। র্সল দির্রর খরি স্থাননেনদ ১৫০০-২০০০ টাকা। 

খ) অনিািনীয় কার্ল/রাংনয়র র্ববরণ: 

১/২ র্লটার শরি হানন্ড্রি রাংনয়র সানর্ ২ র্লটার শেনক্সা র্র্নার র্ির্শনয় লাল কার্ল/রাংনয়র র্িশ্রণ দির্র করা হয়। শট্র’র িনধ্য রাখা 

শফানি রাংনয়র র্িশ্রণ ঢালা হয় এবাং উক্ত রাংনয়র িনধ্য রাবার স্ট্াম্প ছাপ র্দনয় খাদ্যশনস্যর বস্তায় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান করা 

হয়। র্র্নার ব্বহানরর কারনণ রাং দ্রুি শুর্কনয় যায় এবাং স্পষ্ট হয়। দির্রকৃি কার্ল/রাংনয়র র্িশ্রণ ১-২ র্দন ব্বহার করা যায়।  

গ) কার্ল/রাংনয়র খরি: 

ক্র.নাং আইনটনির নাি খরনির পর্রিাণ (প্রর্ি র্লটার/টাকা) 

১ শরি হানন্ড্রি িরল ৪০০/- 

২ শেনক্সা র্র্নার ১৭০/- 

শিাট ৫৭০/- 

শরি হানন্ড্রি িরল ২৫ র্লটার ক্ানন (১০,০০০/-) র্বর্ক্র হয় এবাং শেনক্সা র্র্নার ১৬৫ র্লটার ড্রানি (২৮,০০০/-) র্বর্ক্র হয়। 

    শশষ 

শশষ 
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র্) র্কোনব বস্তায় র্সল প্রদান করা হয়: 

খাদ্যশস্য শির্লোরী শনয়ার জন্য আগি ট্রাক/যানন খাদ্যশস্য ের্িি বস্তা শবাঝাইকানল ট্রাক/যানন উনঠ একজন র্নি িার্রি শ্রর্িক বস্তার 

গানয় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান কনরন। 

উনদ্যাগ বাস্তবায়নন প্রনয়াজনীয় র্রনসানস ির পর্রিাণ: 

প্রনয়াজনীয় সম্পদ শকার্া হনি ক্রয় করা 

হনব? খাি র্ববরণ প্রনয়াজনীয় অর্ ি 

জনবল খন্ডকালীন শ্রর্িনকর িাধ্যনি বস্তায় র্বিরণকৃি র্সল প্রদান 

(দদর্নক ৪০০ টাকা, পাইলট ব্র্সনস িাি ি িানস ১০ 

র্দন+এর্প্রল িানস ০৬ র্দন+ শি িানস ১০ র্দন+ জুন িানস 

২০ র্দন শিাট ৪৬ র্দন)  

৪০০ টাকা × ৪৬ র্দন = 

১৮,৪০০/- 

স্থানীয়োনব 

বস্তুগি ১) ট্রায়ানলর জন্য র্বর্েন্ন িরননর ০৬ট র্সল দির্র 

২) পাইলটাং কানজ ব্বহানরর জন্য খাির্ের্তক ১০ট র্সল 

দির্র 

৩) ট্রায়ানলর জন্য র্বর্েন্ন িরননর রাং ক্রয় 

৪) পাইলটাং কানজ ব্বহানরর জন্য ২৫ র্লটার শরি হানন্ড্রি রাং 

ক্রয় (৪০০ টাকা/র্লটার) 

৫) ৫০ র্লটার শেনক্সা র্র্নার ক্রয় (১৭০ টাকা/র্লটার) 

৬) শট্র, শফাি ক্রয় (০২ শসট) 

১০,০০০+২০,০০০+৪,০০

০+১০,০০০+৮,৫০০+১,

০০০ 

= ৫৩,৫০০/- 

স্থানীয় বাজার; পুরানা 

পল্টন, ঢাকা; নরর্সাংদী 

অন্যান্য 

র্সল ও রাংনয়র অনুসন্ধান এবাং র্সল প্রদাননর প্রর্ক্রয়া শদখার 

জন্য ইননানেশন টনির সদস্যনদর নরর্সাংদী ও ঢাকা গিণ 

৫,০০০/- - 

পাইলটাং র্ের্িও দির্র ২৫,০০০/- ব্রাহ্মণবার্েয়া 

প্রনয়াজনীয় শিাট অর্ ি ১,০১,৯০০/-  

 

উনদ্যাগটর বাস্তবায়নকারী টি: 

Details of the Owner: 

নাি পদবী কি িস্থল শিাবাইল নম্বর ই-শিইল 

সুবীর নার্ শিৌধুরী শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর 

কায িালয়, ব্রাহ্মণবার্েয়া 

০১৭২৩-৭৭৯১৪৮ subir31st@gmail.com 

 শিন্টনরর িথ্য: 

নাি পদবী অর্ফস  শিাবাইল ই-শিইল 

টি র্লিার  সদস্য-১ সদস্য-২ সদস্য-৩ 

সুবীর নার্ শিৌধুরী 

শজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক 

ব্রাহ্মণবার্েয়া। 

শিািঃ আবু কাউছার 

সাংরেণ ও িলািল কি িকিিা, 

ব্রাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ি, 

ব্রাহ্মণবার্েয়া। 

 

শিািঃ িইনুল ইসলাি ভূঞা 

উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, 

আশুগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণবার্েয়া। 

শিািঃ শাহাদাৎ শহানসন ভূইয়া 

খাদ্য পর্রদশ িক ও োরপ্রাপ্ত 

কি িকিিা, আশুগঞ্জ এলএসর্ি, 

ব্রাহ্মণবার্েয়া। 
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জনাব আব্দুোহ আল 

িামুন 

পর্রিালক  িলািল, সাংরেণ ও 

সাইনলা র্বোগ, খাদ্য 

অর্িদপ্তর, ঢাকা 

০১৭১৩-২০২১০০ mamun64@yahoo.com 

 

                                                                           র্সনলর নমুনা (১৪ট খাি হনব) 
 

র্বিরণকৃি 

ব্রাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ি 

খাদ্যবান্ধব 

 

র্বিরণকৃি 

ব্রাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ি 

ওএিএস 

 

প্রার্প্ত স্থান: 

র্সল: শয শকান শজলা শহনরর রাবার স্ট্াম্প দির্রর শদাকানন বানাননা যানব। অর্বা এস.এ সাইন, ২৭/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা, 

শিাবাইল: ০১৭২৬-৬৮২১৪৫। কার্ল/রাং: িার্হন এন্টারপ্রাইজ, ৫৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা। শিাবাইল নম্বর: ০১৯১১-৪১০২০৮। 

 

উনদ্যাগ বাস্তবায়ননর র্িত্র 

 

 

 

 

র্িত্র: কানঠর শেনির সানর্ রাবার স্ট্াম্প যুক্ত কনর বানাননা র্বিরণকৃি শস্টনর্সল 

 

 

 

 

র্িত্র: অনিািনীয় লাল কার্লর র্িশ্রণ দির্র ও শস্টনর্সল প্রদাননর সরঞ্জািার্দ 

 

 

 

 

 

 

র্িত্র: ট্রানক ওনঠ র্বিরণকৃি শস্টনর্সল িাকি প্রদান ও র্বিরণকৃি শস্টনর্সল িাকিযুক্ত িানলর বস্তা শবাঝাই গার্ে 
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র্িত্র-৫: র্বিরণকৃি শস্টনর্সল িাকিযুক্ত র্বর্েন্ন কি িসূর্ির িানলর বস্তা  

 

 

উনদ্যাগ সারানদনশ শরর্িনকশননর জন্য খাদ্য অর্িদপ্তনরর জার্রকৃি পর্রপত্র: 

 

২। র্ির্জটাল জািানি ব্বস্থাপনা          

ক. র্ির্িি শসবার নাি: জািানি পির্ির আধুর্নকায়ন 

খ. শসবা গ্রহণকারী কারা?: বাাংলানদশ সরকার/র্িলার/র্িলার/ ঠিকাদার 
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খায অডিদপ্তনরর বাতষ িক উদ্ভোবন কম িপতরকল্পনা ২০20-২০২1 

ক্রম 
উপেশ্য 

(Objectives) 

তবষপয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচপকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/তনণ িায়ক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্তত 

উত্তম 
উত্তম 

চলতত 

মান 

চলতত 

মাপনর 

তনপে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাবন 

কম িপতরকল্পনা 

প্রর্য়ন  

10 

১.১ বাতষ িক উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা 

প্রণয়ন 
১.১.১কম িপতরকল্পনা প্রণীত তাতরখ 4 

৩০-7-

২০20 

৪-8-

২০20 

8-8-

২০20 
১1-8-

২০20 
১6-8-

২০20 

1.২ উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা 

মহামারী/আপদকাল ফমাকাপবলার 

সাপে সম্পকৃ্ততা 

১.২.১ প্রণীত 

কম িপতরকল্পনায় 

মহামারী/আপদকাল 

ফমাকাপবলায় তবপশষ 

পদপক্ষ্পপর রুপপরখা প্রকাশ 

তোডরখ 
3 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 

১১-৮-

২০২০ 

১৬-৮-

২০২০ 

১.৩ বাতষ িক উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা   

মন্ত্রণালয়/তবভাপগ ফপ্ররণ  

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ তবভাপগ 

ফপ্রতরত  

তাতরখ 
১ 

4-8- 

২০20 

১1-8- 

২০20 

১6-8- 

২০20 
২২-8- 

২০20 
২৮-8-

২০20 

১.৪ বাতষ িক উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা  

তথ্য বোতোয়নন প্রকাশ 

১.৪.১ তথ্য বাতায়পন 

প্রকাতশত 

তোডরখ 
২ 

১0-8- 

২০20 

১4-8- 

২০20 
18-8- 

২০20 
২2-8-

২০20 

28-8-

২০20 

২ 
ইপনাপভশন টিপমর 

সভা 
৬ 

২.১ ইপনাপভশন টিপমর সভা 

অ্নুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অ্নুতষ্ঠত  

সংখ্যা 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইপনাপভশন টিপমর সভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
২.২.১  তসদ্ধান্ত বাস্তবাতয়ত   % 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভাবন খোনত 

(রকোি নম্বর-

3257105) বরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভোবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

বাস্তবায়পন বাপজট  বরাে  
৩.১.১ বাপজট বরােকৃত  টাকা ২ 

 
    

৩.২ উদ্ভোবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

বাস্তবায়পন বরােকৃত অ্ে ি ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ িক্রম বাস্তবায়পন 

বরােকৃত অ্ে ি ব্যতয়ত  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ সক্ষ্মতা বৃতদ্ধ 9 

৪.১ উদ্ভাবন ও ফসবা সহতজকরণ 

তবষপয় এক তদপনর কম িশালা/ 

ফসতমনার 

৪.১.১ কম িশালা/ ফসতমনার 

অ্নুতষ্ঠত 
সংখ্যা  ৩ ২ ১ - - - 

৪.২ উদ্ভাবপন সক্ষ্মতা বৃতদ্ধর 

লপক্ষ্য দুই তদপনর প্রতশক্ষ্ণ 

আপয়াজন  

৪.২.১ প্রতশক্ষ্ণ আপয়াতজত 
সংখ্যা  

(জন) 
৩ ২০ ১৫ ১০ - - 

৪.৩ ফসবা সহতজকরপণ সক্ষ্মতা 

বৃতদ্ধর লপক্ষ্য দুই তদপনর প্রতশক্ষ্ণ 
৪.৩.১ প্রতশক্ষ্ণ আপয়াতজত 

সংখ্যা  

(জন) 
3 ২০ ১৫ ১০ - - 
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ক্রম 
উপেশ্য 

(Objectives) 

তবষপয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচপকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/তনণ িায়ক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্তত 

উত্তম 
উত্তম 

চলতত 

মান 

চলতত 

মাপনর 

তনপে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

আপয়াজন 

৫ 

স্বীয় দপ্তপরর ফসবায় 

উদ্ভাবনী ধারণা/ 

উপযাগ আহবান, 

র্াচাই-বাছাই-

সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

4 

৫.১ উদ্ভাবনী উপযাগ/ধারণা 

আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরণাগুপলা  র্াচাই-বাছাইপূব িক 

তাতলকা তথ্য বাতায়পন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী উপযাপগর 

তাতলকা তথ্য বাতায়পন 

প্রকাতশত 

তাতরখ 4 
৩-1১-

২০20 

৫-11-

২০20 

১০-11-

২০20 

১7-11-

২০20 

২০-11-

২০20 

৬ 

উদ্ভাবনী উপযাপগর 

পাইলটিং 

বাস্তবায়ন 

6 

৬.১ ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী 

উপযাপগর পাইলটিং বাস্তবায়পনর 

সরকাতর আপদশ জাতর 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাস্তবায়পনর আপদশ 

জাতরকৃত 

তাতরখ 3 
১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 

5-১-

২০২1 

১০-১-

২০২1 

৬.২ উদ্ভাবনী উপযাপগর পাইলটিং 

বাস্তবায়ন মূল্যোয়ন  

৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন 

মূল্যোডয়ত 
তোডরখ ৩ 

১-০৩- 

২০২1 

৫-৩- 

২০২1 

১০-৩- 

২০২1 

১৫-৩- 

২০২1 

১৯-৩- 

২০২1 

৭ 
উদ্ভাবন প্রদশ িনী 

(ফশাপকতসং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনতম একটি উদ্ভাবন 

মন্ত্রণালয়/তবভাগ কর্তিক 

আপয়াতজত প্রদশ িনীপত 

(ফশাপকতসং) অিংশগ্রহর্ 

৭.১.১ আপয়াতজত উদ্ভাবন 

প্রদশ িনীপত অ্ংশগ্রহণ 
তাতরখ ৬ 

১৫-০৫-

২০২1 

২২-৫-

২০২1 

২৯-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

৮ 

উদ্ভাবনী উপযাগ 

আঞ্চতলক ও 

জাতীয় পর্ িাপয় 

বাস্তবায়ন 

8 

৮.১ ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী 

উপযাগ আঞ্চতলক/ জাতীয় পর্ িাপয় 

বাস্তবায়ন 

৮.১.১ বাস্তবায়পনর জন্য 

অ্তেস আপদশ জাতরকৃত  

 

তাতরখ 
8 

 

১০-৬-

২০21 

১৬-৬-

২০21 

২০-৬-

২০21 

২৫-৬-

২০21 

৩০-6-

২০21 

৯ 
স্বীকৃতত বা 

প্ররর্োদনা প্রদান 
5 

৯.১ উদ্ভাবকগণপক প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠাতনক পত্র/সনদপত্র 

/পক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাতনক পত্র/ 

সনদপত্র /পক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদানকৃত 

সংখ্যা 

(জন) 
3 ৩ ২ ১ - - 

৯.২ উদ্ভাবকগণপক রদনশ তশক্ষ্া 

সের/প্রতশক্ষ্ণ /নপলজ ফশয়াতরং  

ফপ্রাগ্রাপম ফপ্ররণ 

৯.২.১ তশক্ষ্া সের/ 

প্রতশক্ষ্ণ/নপলজ ফশয়াতরং  

ফপ্রাগ্রাপম ফপ্রতরত 

সংখ্যা 

(জন) 
2 ১০ ৮ ৬ ৪ ২ 

১০ 

তথ্য 

বোতোয়নহোলনোগোদ

করর্ 

8 

১০.১ ইননোনেশন টিনমর পূর্ ণোঙ্গ 

তথ্যসহ বেরডেডিক উদ্ভোবননর  

সকল তথ্য আপনলোি/ 

হোলনোগোদকরর্ 

১০.১.১ উদ্ভাবয়নর তথ্য 

আপনলোিকৃত/ 

হোলনোগোদকৃত 

ডনয়ডমত 

(%) 
৪ 100 90 80 70 ৬০ 
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ক্রম 
উপেশ্য 

(Objectives) 

তবষপয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচপকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/তনণ িায়ক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্তত 

উত্তম 
উত্তম 

চলতত 

মান 

চলতত 

মাপনর 

তনপে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১০.২ বেরচভচিক পাইলট ও 

বাস্তবাচেত সেবা েহচেকরয়ণর 

তথ্য   আপনলোি/ হোলনোগোদকরর্ 

 

১০.২.১ সেবা 

েহচেকরয়ণর তথ্য 

আপনলোি/ হোলনোগোদকৃত 

 % ২ 100 90 80 70 
৬০ 

১০.৩ বাস্তবাচেত চিচেটাল-

সেবার তথ্য   আপনলোি/ 

হোলনোগোদকরর্ 

 

১০.৩.১ চিচেটাল-সেবার 

তথ্য আপনলোি/ 

হোলনোগোদকৃত 

% 2 100 90 80 70 
৬০ 

১১ 
ডিডজটোল রসবো 

বতডর ও বোস্তবোয়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যযনতম একটি চিচেটাল 

সেবা বতডর ও বোস্তবোয়ন করো 

 

১১.১.১ একটি চিচেটাল 

সেবা বাস্তবাচেত 
তোডরখ ৪ 

১৫-২-

২০২1 

১৫-৩-

২০২1 

৩১-৩-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১২ রসবো সহডজকরর্ ৮ 

১২.১ ন্যযনতম একটি রসবো পদ্ধডত 

সহডজকরনর্র পোইলটিিং বোস্তবোয়ন 

১২.১.১ সহডজকরনর্র 

পোইলটিিং বোস্তবোয়ননর 

অচিে আয়দশ োচরকৃত 

 

তোডরখ 4 
১৫-১০- 

২০20 

২০-১০- 

২০20 

২৪-১০- 

২০20 

২৮-১০- 

২০20 

৩০-১০- 

২০20 

১২.২ ন্যযনতম একটি রসবো পদ্ধডত 

সহডজকরর্ োরায়দয়শ েম্প্রোরণ/ 

সরচিয়কশন 

 ১২.২.১ সেবা সহডজকরর্   

বোস্তবোয়নন চুড়োন্ত অডফস 

আয়দশ োচরকৃত 

 

তোডরখ 4 
১৫-০৪-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

১৫-৫-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

১৩ পচরবীেণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগয়ণর উদ্ভাবনী 

উয়দ্যাগ বাস্তবােন কম মপচরকল্পনা 

(কযায়লণ্ডার) প্রণেন কায মক্রম 

পচরবীেণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগয়ণর 

উদ্ভাবনী উয়দ্যাগ বাস্তবােন 

কম মপচরকল্পনা প্রণীত  

 

তাতরখ  ৩ 
১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 

5-১-

২০২1 

১০-১-

২০২1 

১৩.২  উদ্ভাবনী উয়দ্যাগ বাস্তবােন 

অগ্রগচত পচরবীেণ   

১৩.২.১ উদ্ভাবকগয়ণর 

েয়ঙ্গ উদ্ভাবনী উয়দ্যাগ 

বাস্তবােন অগ্রগচত চবষয়ে 

টিয়মর েভা আয়োচেত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

১৩.৩ মাঠ পর্ িাপয় চলমান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সপরজতমন 

পতরদশ িন ও প্রপয়াজনীয় সহায়তা 

প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পতরদশ িনকৃত এবং সহায়তা 

প্রদানকৃত      

সংখ্যা 

(কয়টি) 
২ ৩ ২ ১ - - 

১৪  7 ১৪.১ বাস্তবাতয়ত উদ্ভাবনী ১৪.১.১ িকুপমপেশন   ৪ ২০-০৫- ২৫-৫- ৩১-৫- ১০-৬- ১৫-৬-
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ক্রম 
উপেশ্য 

(Objectives) 

তবষপয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচপকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/তনণ িায়ক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অ্সাধারণ 
অ্তত 

উত্তম 
উত্তম 

চলতত 

মান 

চলতত 

মাপনর 

তনপে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

িকুনমনেশন  

প্রকোশনো  

উপযাপগর িকুপমপেশন তততর ও 

প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসাতরত) 

প্রকাতশত তাতরখ ২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 

১৪.২ সেবা েহচেকরয়ণর 

িকুয়ময়িশন তততর ও প্রকাশনা 

১৪.২.১ িকুয়ময়িশন 

প্রকাচশত 
তোডরখ ৩ 

২০-০৫-

২০২1 

২৫-৫-

২০২1 

৩১-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

1৫ 

উদ্ভাবন 

কম িপতরকল্পনা 

মূল্যোয়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পতরকল্পনার অ্ধ ি-

বাতষক স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অ্ধ ি- বাতষ িক 

প্রডতনবদন স্ব-মূল্যাতয়ত 

তাতরখ 
৩ 

৩০-1-

২০২1 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

১৫.২ উদ্ভাবন কম ণপতরকল্পনার 

অ্ধ ি- বাতষ িক মূল্যায়ন প্রততপবদন 

মন্ত্রণালয়/ তবভাপগ ফপ্ররণ 

১৫.২.১ অ্ধ ি- বাতষ িক 

মূূ্ল্যায়ন  প্রততপবদন 

ফপ্রতরত  

তাতরখ 
১ 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

২৫-২-

২০২1 

১৫.৩ উদ্ভাবন কম ণপতরকল্পনার 

বাতষক স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ বাতষ িক মূল্যায়ন 

প্রততপবদন প্রস্তুতকৃত  

তাতরখ 
৩ 

১৫-৭-

২০২1 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 

১৫.৪ উদ্ভাবন কম ণপতরকল্পনার 

বাতষক স্ব-মূল্যায়ন প্রততপবদন  

মন্ত্রণালয়/ তবভাপগ ফপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রততপবদন ফপ্রতরত 

তাতরখ 
১ 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 
৫-৮-

২০২1 

 


