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বাণী  

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর বাস্তবায়েত কম থকায়ের রূপয়রখা তুয়ল ধয়র বায়ষ থক প্রয়তয়বদন প্রকায়িত হয়ে তা 

জেয়ন আয়ম আনয়িত। জদয়ির সকল মানুয়ষর েন্য উন্নতর ব্যবস্থাপনার মাধ্যয়ম খাদ্যিয়ের য়নরাপত্তা গয়ে জতালা, জসই সায়র্ 

পুয়ি ও খায়দ্যর য়নরাপদতা য়নয়িত করার লয়যে খাদ্য মন্ত্রণালে কাে কয়র যায়ে।  

 

মানুয়ষর বাঁচার েন্য ৫টি জমৌয়লক চায়হদার ময়ধ্য খাদ্য মানুয়ষর অন্যতম ও গুরুত্বপূণ থ একটি জমৌয়লক চায়হদা। খাদ্য প্রায়ি 

েনগয়ণর সাাংয়বধায়নক অয়ধকার। য়নরাপদ খাদ্য য়নয়িত করয়ত না পারয়ল েনগয়ণর অয়ধকার লয়িত হে। েনগয়ণর এ 

অয়ধকার য়নয়িতকরণ য়বষয়ে বতথমান সরকার গুরুত্ব য়দয়ে যায়ে। এ লয়যে সরকার ১০ অয়টাবর ২০১৩ সায়ল যুগান্তকারী 

‘য়নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩” প্রণেন কয়র। য়নরাপদ খাদ্য সহেলভ্ে করার মাধ্যয়ম েনগয়ণর েীবন ও স্বাস্থে সুরযায়র্ থ একটি 

য়বয়ধবদ্ধ সাংস্থা য়হয়সয়ব ২ জেব্রুোয়র, ২০১৫ তায়রয়খ “বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয” গঠিত হে। তারই ধারাবায়হকতাে ২ 

জেব্রুোয়র, য়নরাপদ খাদ্য য়দবস জ াষণা কয়র ২ে বায়র মত মাননীে প্রধানমন্ত্রীর উপয়স্থয়তয়ত ২০১৯ সায়ল োতীে, জেলা ও 

উপয়েলা পয থায়ে আেম্বরপূণ থভ্ায়ব ‘য়নরাপদ খাদ্য য়দবস’ উদযাপন করা হে। 

 

জদয়ির দয়রদ্র ও য়নম্ন আয়ের মানুয়ষর েন্য খাদ্যিয়ের মূল্য সহনীে রাখয়ত সরকার ওএমএস, য়ভ্য়েএে, য়েআর, কায়বখা, 

কায়বটা, য়ভ্য়েয়ি ইতোয়দ কম থসূয়চ জোরদার কয়রয়ছ। জসই সায়র্ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন জদয়ির সব থবৃহৎ সামায়েক য়নরাপত্তা 

কম থসূয়চ “খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চ’ এর মাধ্যয়ম ৫০ লাখ পয়রবারয়ক মায়স ১০/- টাকা জকয়ে দয়র পয়রবার প্রয়ত ৩০ জকয়ে কয়র 

চাল বৎসয়রর কম থাভ্াবকালীন ৫ মাস য়বতরণ করা হয়ে। েয়ল জদয়ির গরীব েনগণ সহয়েই খাদ্যিে সাংগ্রহ করয়ত পারয়ছ। 

য়বয়ভ্ন্ন প্রয়তকূলতা সয়েও জদয়ি খাদ্য উৎপাদন অব্যাহতভ্ায়ব বৃয়দ্ধ পায়ে এবাং জদি ইয়তাময়ধ্য চাল উৎপাদয়ন স্বোংসম্পূণ থতা 

অেথন কয়রয়ছ।  

 

বতথমান সরকার দায়েত্ব গ্রহয়ণর সমে ২০০৯ সায়ল সরকায়র খাদ্য গুদায়মর জমাট ধারণযমতা য়ছল ১৫ লাখ জময়িক টন। 

ক্রমবধ থমান েনসাংখ্যার খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার লয়যে জকৌিল র্হসাবব নতুন খাদ্য গুদাম য়নম থাণ, য়বদ্যমান খাদ্য গুদাম 

সাংস্কার ও আধুয়নক সাইয়লা য়নম থায়ণর েন্য য়বয়ভ্ন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবােন কয়র চয়লয়ছ, েয়ল ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছর জিয়ষ 

সরকায়র খাদ্য গুদায়মর ধারণযমতা প্রাে ২২ লাখ জময়িক টয়ন উন্নীত হয়েয়ছ এবাং ২০২১ সায়লর ময়ধ্য তা ২৭ লাখ জময়িক 

টয়ন উন্নীত হয়ব বয়ল আিা করা যাে। জদয়ির ৮টি জকৌিলগত স্থায়ন ৫.৩৮ লয জময়িক টন ধারণযমতার য়িয়লর 

সাইয়লা য়নম থাণ কায থক্রম চলমান আয়ছ। জসই সায়র্ কৃষকয়দর ধায়নর ন্যায্য মূল্য প্রায়ি য়নয়িত করার লয়যে Paddy 

Silo র্নম িাণ প্রকল্প অনুবমাদন ও ধান শুকায়নার সুয়বধাসহ আধুয়নক রাইস য়মল য়নম থাণ প্রকল্প প্রণেন প্রয়ক্রোধীন 

আয়ছ।  

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়েত কম থকায়ের বায়ষ থক প্রয়তয়বদন প্রকায়ির সয়ে সাংয়িি সকলয়ক োনাই 

আমার আন্তয়রক শুয়ভ্ো ও অয়ভ্নিন। আয়ম বায়ষ থক প্রয়তয়বদয়নর সায়ব থক সেলতা কামনা করয়ছ।  

 

 

 

      মন্ত্রী 

            খাদ্য মন্ত্রণালে

 

 

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এম.য়প 

মন্ত্রী 

খাদ্য মন্ত্রণালে 

গণপ্রোতন্ত্রী বাাংলায়দি সরকার 
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বাণী 

 
 

 মন্ত্রণালে এর কায়ে স্বেতা ও েবাবয়দয়হতা প্রয়তয়িত করা এবাং সম্পায়দত কায়ের মূল্যােন, িকুয়ময়েিন 

ও সারসাংয়যপ আকায়র অপরাপর সাংস্থা ও েনগনয়ক অবয়হত করয়নর লয়যে ময়ন্ত্রপয়রষদ য়বভ্ায়গর য়নয়দ থিনা 

অনুসরণ কয়র খাদ্য মন্ত্রণালে য়নেয়মতভ্ায়ব প্রয়ত অর্ থবছয়রর কম থকায়ের বায়ষ থক প্রয়তয়বদন প্রকাি কয়র যায়ে। খাদ্য 

মন্ত্রণালে কর্তথক গৃহীত য়বয়ভ্ন্ন কায থক্রম জযমন বায়ষ থক কম থসম্পাদন চুয়ি, শুদ্ধাচার, এসয়িয়ে সাংক্রান্ত কায থক্রম এবাং 

উন্নেন কায থক্রম এর তথ্য সহ খাদ্য অয়ধদির এবাং য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয়যর ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর কম থকায়ের 

তথ্য এ প্রয়তয়বদয়ন স্থান জপয়েয়ছ।  

 

 খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করা ও কৃষকয়দর উৎসাহ মূল্য প্রদায়নর লয়যে এ অর্ থ বছয়র 2৩,৯৩,৯৬০ (তেইশ 

লাখ তেরানব্বই হাজার নয়শে ষাট) জময়িক টন খাদ্যিে অভ্েন্তরীণ উৎস হয়ত সাংগৃহীত হয়েয়ছ এবাং PFDS 

খায়ত ২৫,৯৩,৫৮১ (পঁয়চি লাখ য়তরানব্বই হাোর পাঁচিত একায়ি) জময়িক টন খাদ্যিে য়বতরণ করা হয়েয়ছ। যা 

গত অর্ থ বছয়রর জচয়ে যর্াক্রয়ম ৬১% ও ২৩% জবয়ি। জদয়ির সবয়চয়ে বে সামায়েক য়নরাপত্তা কম থসূয়চ 

“খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চ”য়ত সরকার বছয়র ৫ মাস কম থাভ্াবকালীন সমে ১০/- টাকা জকয়ে দয়র জমাট ৫০ লাখ 

পয়রবায়রর ময়ধ্য পয়রবার প্রয়ত ৩০ জকয়ে কয়র বছয়র প্রাে ৭.৪৪ লাখ জময়িক টন খাদ্যিে য়বতরণ করয়ছ। পয়রবার 

প্রয়ত গে েনসাংখ্যা ৪.০৬ য়হসায়ব প্রাে ২ জকাটি ৩ লাখ দয়রদ্র মানুষ এ কম থসুয়চর সুয়বধা জভ্াগ কয়র উপকৃত হয়েয়ছ, 

যা দায়রদ্রে দূরীকরয়ণ গুরুত্বপূণ থ ভূয়মকা পালন করয়ছ। খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার লযে মাননীে প্রধানমন্ত্রীর 

য়নয়দ থিনা অনুযােী খাদ্য মজুদ সযমতা বৃয়দ্ধর েন্য জদয়ির ৮টি জকৌিলগত স্থায়ন ৫.৩৮ লয জময়িক টন 

ধারণযমতার য়িয়লর সাইয়লা য়নম থাণ, নতুন আরও ১৬২ টি খাদ্য গুদাম য়নম থাণসহ পুরাতন খাদ্য গুদামসমূহ য়নম থাণ ও 

সাংস্কায়রর কাে চলমান আয়ছ। এর েয়ল জদয়ির খাদ্য মজুদ সযমতা ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র ২১.৭২ লয জমেঃ টয়ন 

উন্নীত হয়েয়ছ যা ২০২১ সায়ল ২৭ লয জমেঃ টয়ন উন্নীত হয়ব বয়ল আিা করা যাে।  

 

বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয়যর অধীয়ন েনবল য়নয়োয়গর েন্য ৩৬৫টি পদ সৃেন কয়র য়নয়োগ 

য়বয়ধমালা প্রণেন সম্পন্ন করা হয়েয়ছ। য়নরাপদ খাদ্য প্রায়ি য়নয়িতকরয়ণর লয়যে সীয়মত েনবল য়নয়ে য়নরাপদ খাদ্য 

আইন, ২০১৩ এর অধীয়ন অর্ থ বছয়র ২৮৪১টি জমাবাইল জকাট থ পয়রচালনার মাধ্যয়ম ৫১৬৪টি মামলা দায়ের কয়র 

5,84,51,00০ (পাঁচ জকাটি চুরায়ি লাখ একান্ন হাোর) টাকা অর্ থদে এবাং ৯০ েনয়ক কারাদে প্রদান করা হয়েয়ছ। 

জসই সায়র্ খায়দ্যর য়নরাপদতা ও গুনগতমান পরীযয়ণর েন্য কায থক্রম পয়রচালনা অব্যাহত আয়ছ। েনবল য়নয়োগ 

সম্পন্ন হয়ল বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয জদয়ি য়নরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা য়নয়িত করয়ত আয়রা কায থকর ভূয়মকা 

রাখয়ত পারয়ব।    

 

এ প্রয়তয়বদন প্রকায়ির সায়র্ সাংয়িি সকলয়ক আয়ম আন্তয়রক ধন্যবাদ োনাই। আমার য়বশ্বাস এ প্রয়তয়বদন 

খাদ্য মন্ত্রনালয়ের গৃহীত কায থক্রম সম্পয়কথ সুস্পি তথ্য ও ধারণা প্রদায়ন সযম হয়ব।  

 

 

 
 

    সয়চব 

     খাদ্য মন্ত্রণালে 
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সূর্িপত্র 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সায়ব থক কম থকায়ের বায়ষ থক প্রয়তয়বদন 
 

র্ববরণ পৃষ্ঠা 

র্নব িাহী সারসাংবিপ ৬ 

পটভূর্ম, রূপকল্প, অর্িলিয, সকৌশলিি উবেশ্যসমূহ, কা িাবর্ল ৭ 

মন্ত্রণালবয়র উপর অর্প িি দার্য়ত্ব ৮ 

প্রশাসন অনুর্বিাি ৯ 

বার্ষ িক কম িসপাদন ব্যবস্থাপনা ১৫ 

শুদ্ধািার ১৬ 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন অনুর্বিাি ১৬ 

সাংগ্রহ ও সরবরাহ অনুর্বিাি ১৭ 

বাবজট ও অর্িট অনুর্বিাি ১৯ 

বাবজট ব্যবস্থাপনা, র্নরীিা, অিযন্তরীণ র্নরীিা ও অর্িট আপর্ি ১৯ 

খাদ্য পর্রকল্পনা ও পর্রিারন ইউর্নট ২০ 

জনিবণর ক্রয় িমিা, সিাি ও পুর্ি পর্রর্স্থর্ি ২৪ 

খাদ্য ক্রয়-িমিা ২৪ 

অনুদ্ধি ৫ বছর বয়সী র্শশুবদর পুর্ি পর্রর্স্থর্ি ২৪ 

র্নউর্িশন অর্লর্পয়াি ২০১৯  ২৫ 

র্নউর্িশন অর্লর্পয়াি ২০১৯ এর উবেযশ্যসমূহ  ২৬ 

র্নউর্িশন অর্লর্পয়াি ২০১৯ এ গৃহীি কা িক্রম ২৬ 

খাদ্য মন্ত্রণালবয়র উদ্ভাবন ৩৩ 

SDG সাংক্রান্ত কা িক্রম ৩৪ 

SDG বাস্তবায়বন খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক গৃহীি কা িাবর্ল ৩৬ 

িথ্য অর্িকার র্নশ্চিকরনাবথ ি িথ্য অবমুক্তকরণ র্নবদ ির্শকা প্রণয়ন ৩৬ 

২০১৮-২০১৯ অথ ি বছবর খাদ্য মন্ত্রণালবয়র আওিািীন দপ্তর/সাংস্থাসমূবহর প্রকল্প বাস্তবায়ন ৩৭ 

সারাবদবশ ১.০৫ লি সম.টন িারণিমিা সপন্ন নতুন খাদ্য গুদাম র্নম িাণ ৩৭ 

Modern Food Storage Facilities Project ৪০ 

পার্রবার্রক সাইবলার ব্যবহার্ররক সুর্বিা ৪১ 

সারায়দয়ি পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষয়েক সুয়বধায়দর জমরামত এবাং নতুন অবকাঠায়মা য়নম থাণ ৪১ 

Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food ৪২ 

নতুন উন্নেন প্রকল্প গ্রহণ ৪২ 

খাদ্য অর্িদপ্তর  

খাদ্য অয়ধদিসরর সাাংগঠয়নক কাঠায়মা ৪৩ 

লযে, উয়িশ্য এবাং কায থক্রম ৪৪ 

প্রশাসন র্বিাি ৪৪ 
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র্ববরণ পৃষ্ঠা 

উন্নয়নমূলক কা িক্রম ৪৭ 

িদন্ত ও মামলা ৪৭ 

সরকায়র খাদ্যিে য়বতরণ ব্যবস্থা (PFDS) ৪৮ 

আয়র্ থক খাত ৪৮ 

খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চ ৪৮ 

জখালা বাোয়র য়বক্রে (ওএমএস) ৪৮ 

অনার্থ িক খাবি র্বিরণ (Non-Monetized) ৪৯ 

PFDS খাবি ২০১৮-২০১৯ অথ ি বছবর খাদ্যশবের বাবজট ও র্বর্ল র্বিরণ (বার গ্রাফ) ৫০ 

২০১৮-২০১৯ অথ ি বছবর মাস র্ির্িক িড় বাজার দবরর র্িত্র ৫১ 

অিযন্তরীণ, বববদর্শক সাংগ্রহ এবাং খাদ্যশে পর্রিণ ও মান র্নয়ন্ত্রন ৫১ 

পর্রদশ িন ও কার্রিরী সহায়িা কা িক্রম ৫৩ 

খাদ্যশে পর্রবহন, মজুি ৫৪ 

অিযন্তরীণ র্নরীিা র্বিাি ৫৫ 

অর্িট ম্যাবনজবমন্ট সফ্টওয়যার বিরী ৫৬ 

বার্ণর্জযক র্নরীিা র্বিাি ৫৬ 

বাবজট ব্যবস্থাপনা ও র্নরীিা কা িক্রম ৫৮ 

খাদ্য বাবজবটর আওিায় খাদ্য সাংগ্রহ ও র্বিরণ/র্বপণন, লিযমাত্রা ও অজিন ৫৮ 

বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয  

রূপকল্প, অর্িলি, সাাংিঠর্নক কাঠাবমা, কা িাবর্ল ৬২ 

দাবয়রকৃি মামলা, সমাবাইল সকাট ি পর্রিালনা ও খাদ্য নমুনা সাংগ্রবহর র্ববরণ ৬৩ 

খাদ্য স্থাপনা ও বাজার পর্রদশ িবনর র্ববরণ ৬৩ 

বাাংলাবদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপবির জনবল র্নবয়াি ৬৩ 

প্রর্শিবণর র্ববরণ ৬৩ 

সসর্মনার/ওয়াকিশপ ৬৪ 

জািীয় র্নরাপদ খাদ্য র্দবস উদ াপন ৬৫ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ বক্তব্য প্রদান, জাতীয় ননরাপদ খাদ্য নদবস ২০১৯ এর শুভ উদ্ধাধন, 

স্টল পনরদর্নৃ ও রচনা প্রতেত াতিোয় তিজয়ীতের মতে পুরস্কার তিেরণ 

৬৬ 

র্বর্িমালা/প্রর্বিানমালা পণয়ন ৬৭ 

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, সমব ািা চুর্ক্ত ও সবিিনিামূলক কা িক্রম  ৬৭ 

মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাি সাধন চন্দ্র মজুমোর, এমতি কর্তকৃ তনরািে খাদ্য তিক্রতয় জনসতচেনো 

সম্পতকে প্রচার-প্রচারণা এবং হ াদ্েল-হরদ্তারায় হেন ং পধনত প্রবতনৃ উতবাধন 

৬৯ 

খাদ্য মন্ত্রণালবয়র ২০১৮-২০১৯ অথ ি বছবরর প্রিান অজিনসমূহ ৭০ 
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২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সায়ব থক কম থকায়ের বায়ষ থক প্রয়তয়বদন 
 

খাদ্য মন্ত্রণালে ও য়বভ্াগসমূয়হর ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর কায থাবয়ল সম্পয়কথত বায়ষ থক প্রয়তয়বদন 

 

য়নব থাহী সারসাংয়যপ 

 

খাদ্য মন্ত্রণালে কৃষকয়দর উৎপায়দত খাদ্যিয়ের উৎসাহ মূল্য প্রদান ও খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার লয়যে 

অভ্েন্তরীণ খাদ্যিে সাংগ্রহ নীয়তমালা-২০১৭ প্রণেন কয়র খাদ্যিে সাংগ্রহ কায থক্রম চায়লয়ে যায়ে। ২০১৮-২০১৯ 

অর্ থ বছয়র  খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ কয়মটির ০৩টি সভ্া অনুয়িত হে। সভ্াগুয়লার য়সদ্ধান্ত অনুযােী দুইটি 

জমৌসুয়ম (আমন ও জবায়রা) সব থয়মাট ২৪ লাখ জময়িক টন খাদ্যিে সাংগ্রয়হর লয়যে লযেমাত্রা য়নধ থারণ করা হে, এর 

ময়ধ্য 2৩,৯৩,৯৬০ (তেইশ লাখ তেরানব্বই হাজার নয়শে ষাট) জময়িক টন খাদ্যিে অভ্েন্তরীণ উৎস হয়ত সাংগৃহীত 

হয়েয়ছ, যা গত অর্ থ বছয়রর জচয়ে ৬১% জবয়ি। জবায়রা-২০১৯ জমৌসুয়ম ধায়নর বাম্পার েলন হওোে ও বাোয়র মূল্য 

কয়ম যাওোে কৃষকয়দর ন্যায্য মূল্য য়নয়িত করার লয়যে ধান সাংগ্রয়হর লযেমাত্রা ১.৫ লাখ জময়িক টয়নর স্থয়ল 

৪.০০ লাখ জময়িক টয়ন উন্নীত কয়র সাংগ্রহ কায থক্রম সম্পন্ন করা হে।  

 

জদয়ির সবয়চয়ে বে সামায়েক য়নরাপত্তা কম থসূয়চ “খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চ”য়ত সরকার বছয়র ৫ মাস কম থাভ্াবকালীন 

সমে অর্ থাৎ মাচ থ-এয়প্রল এবাং জসয়েম্বর-নয়ভ্ম্বর মায়স ১০/- টাকা জকয়ে দয়র জমাট ৫০ লাখ পয়রবায়রর ময়ধ্য 

পয়রবার প্রয়ত ৩০ জকয়ে কয়র বছয়র প্রাে ৭.৪৪ লাখ জময়িক টন খাদ্যিে য়বতরণ করা হয়েয়ছ। পয়রবার প্রয়ত গে 

েনসাংখ্যা ৪.০৬ য়হসায়ব প্রাে ২ জকাটি ৩ লাখ দয়রদ্র মানুষ এ কম থসুয়চর সুয়বধা জভ্াগ করয়ছ, যা দায়রদ্রে দূরীকরয়ণ 

গুরুত্বপূণ থ ভূয়মকা পালন করয়ছ। ময়হলা ও য়িশু য়বষেক মন্ত্রণালয়ের অধীন VGD কম থসূয়চয়ত ৯৬টি উপয়েলাে 

উপকারয়ভ্াগীয়দর পুয়ি সমৃদ্ধচাল (Vitamin-A, B-1, B-12, Folic Acid, Iron ও Zinc য়ময়িত) 

সরবরাহ করার পািাপায়ি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়েত খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চয়ত ২৪টি উপয়েলাে পুয়ি চাল 

য়বতরণ করা হয়েয়ছ। বেবন্ধুর েন্মিত বায়ষ থকী উপলয়য ২০২০ সায়ল খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চয়ত জদয়ির ১০০টি 

উপয়েলাে পুয়ি চাল য়বতরয়ণর য়সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েয়ছ। সব য়ময়লয়ে অর্ থ বছয়র Public Food 

Distribution System (PFDS) খায়ত ২৫,১৯,০৩৭ (পঁয়চি লাখ উয়নি হাোর সাইয়ত্রি) জময়িক টন 

খাদ্যিে য়বতরণ করা হয়েয়ছ। যা গত অর্ থ বছয়রর জচয়ে ২৩% জবয়ি। ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র ৩০,৫০০ জময়িক টন 

ধারণযমতার ৫৪টি খাদ্য গুদাম য়নম থাণ সম্পন্ন কয়র হস্তান্তর ও জদয়ির জকৌিলগত স্থায়ন ০৮টি য়িল সাইয়লা য়নম থায়ণর 

কাে ৩৭% সম্পন্ন করাসহ ৩০ জুন পয থন্ত দুয়য থাগ প্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপয়েলাে ৩ লাখ ৯০ হাোর 

পায়রবায়রক সাইয়লা য়বতরণ করা হয়েয়ছ। য়নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবােন য়নয়িতকরয়ণর েন্য প্রায়তিায়নক 

ও কায়রগয়র সযমতা বৃয়দ্ধর লয়যে ০১টি য়বয়ধমালা ও ০২ প্রয়বধানমালা প্রণেন করা হয়েয়ছ। আয়লাচে অর্ থ বছয়র 

দদয়নক খাদ্যিে পয়রয়স্থয়ত সাংক্রান্ত ৩৩০টি য়বয়ভ্ন্ন প্রকায়রর প্রয়তয়বদন ও য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা 

(য়সআইয়প-২) বাস্তবােন পয়রবীযণ সাংক্রান্ত ১টি প্রয়তয়বদন ইাংয়রয়ে ও বাাংলা সাংষ্করণ প্রণেন ও প্রকাি করা হয়েয়ছ। 

ঢাকার মতেতিল, তেলকুশা, গুতলস্থান, িল্টন, সতচিালয় এলাকায় অিতস্থে হহাতটল হরততোঁরাতক হেত িং িদ্ধতের 

আওোয় আনয়ন কা েক্রতম অিংশ তহতসতি 57টি হহাতটল হরততোঁরাতক এ+ (েীন) ও এ (ব্লু) তিকার প্রোন কতর 

তনয়তমে মতনটতরিং করা হতে। অর্ ে িছতর ২৮৪১টি হমািাইল হকাট ে িতরচালনার মােতম ৫১৬৪টি মামলা োতয়র কতর 

5,84,51,00 (িোঁচ হকাটি চুরাতশ লাখ একান্ন হাজার) টাকা অর্ েেণ্ড এিিং ৯০ জনতক কারােণ্ড প্রোন করা হতয়তছ। 
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পটভুয়ম: খাদ্য মানুয়ষর জমৌয়লক চায়হদার অন্যতম। সুস্থভ্ায়ব জেঁয়চ র্াকার েন্য মানুষয়ক পয়রয়মত, য়নরাপদ এবাং পুয়িকর 
খাদ্য গ্রহণ করয়ত হে। মানুয়ষর য়নরাপদ ও পুয়িকর খায়দ্যর য়নরাপত্তা য়নয়িত করা রায়ষ্ট্ররই দায়েত্ব। গণপ্রোতন্ত্রী 

বাাংলায়দয়ির সাংয়বধায়নর ১৫(ক) অনুয়েদ অনুযােী রায়ষ্ট্রর জমৌয়লক দায়েত্ব সকল নাগয়রয়কর খায়দ্যর জমৌয়লক চায়হদা পূরয়নর 

ব্যবস্থা করা। সরকায়রর কায থয়বয়ধ অনুযােী োয়তর েন্য একটি য়নভ্থরয়যাগ্য খাদ্য ব্যবস্থা প্রয়তিার দায়েত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের 

উপর ন্যস্ত। এতদ ব্যয়তত, বাাংলায়দি খাদ্য য়নরাপত্তা সাংক্রান্ত আন্তেথায়তক চুয়িয়ত স্বাযরকারী জদি। রাষ্ট্রীেভ্ায়ব খাদ্য 

ব্যবস্থাপনা কায থক্রম শুরু হে গত িতায়ির চয়িয়ির দিয়ক। ১৯৪৩ সায়ল অয়বভ্ি বাাংলাে ভ্োবহ দুয়ভ্থয়যর জপ্রযাপয়ট 

খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করয়ত জবেল য়সয়ভ্ল সাপ্লাই য়বভ্াগ প্রয়তয়িত হে। প্রর্য়ম প্রধান প্রধান িহয়র 

য়বয়ধবদ্ধ জরিয়নাং ব্যবস্থা প্রবতথন করা হে, পরবতীয়ত সাংয়িায়ধত জরিয়নাং ব্যবস্থা মেস্বল পয থন্ত সম্প্রসারণ করা হে। ভ্ারতবষ থ 

য়বভ্য়ির পর হয়ত ১৯৫৫ সাল পয থন্ত পূব থ পায়কস্তান য়সয়ভ্ল সাপ্লাই নায়ম খাদ্য য়বভ্াগ কম থকাে পয়রচায়লত কয়র। 
 

৬ জম ২০০৪ তায়রয়খ ময়ন্ত্রপয়রষদ য়বভ্ায়গর প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যয়ম দুয়য থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালে এবাং খাদ্য মন্ত্রণালেয়ক 

একীভূত কয়র খাদ্য ও দুয়য থাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালে নায়ম নামকরণ করা হে। ২৪ নয়ভ্ম্বর ২০০৯ তায়রয়খ খাদ্য ও দুয়য থাগ 

ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালেয়ক ‘খাদ্য য়বভ্াগ’ এবাং ‘দুয়য থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ য়বভ্াগ’ নায়ম দুটি য়বভ্ায়গ রূপান্তর করা হে। ১৩ 

জসয়েম্বর ২০১২ তায়রয়খ দুটি য়বভ্াগয়ক আলাদা কয়র দুটি পৃর্ক মন্ত্রণালে সৃয়ি করা হে, যার একটি েনগুরুত্বপূণ থ বতথমান 

“খাদ্য মন্ত্রণালে”। এ মন্ত্রণালে আত্মপ্রকায়ির পর জর্য়কই েনগয়নর খাদ্য য়নয়িত করার লয়যে য়নরলস কাে কয়র আসয়ছ। 

 

'রুলস অে য়বেয়নস' অনুসায়র খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূলত দায়েত্ব হয়ে জদয়ির সায়ব থক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত োতীে খাদ্য 

নীয়ত-জকৌিল প্রণেন, পয়য থায়লাচনা ও বাস্তবােন, য়নভ্থরয়যাগ্য োতীে খাদ্য য়নরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়তিা, সরকায়র পয থায়ে 

খাদ্যিয়ের আমদায়ন-রিায়ন, খাদ্য খায়তর য়বয়ভ্ন্ন উন্নেন প্রকল্প প্রণেন ও বাস্তবােন, জদয়ির খাদ্যিে সরবরাহ পয়রয়স্থয়ত 

পয থয়বযণ, খাদ্যিে (চাল-গমসহ দানা োতীে িে) সাংগ্রহ ও য়বতরণ, জরিয়নাং ব্যবস্থাপনা, আমদায়ন ও রিায়নকৃত 

খাদ্যিয়ের পয়রদি থন ও য়বয়িষণ এবাং গুণগতমান পয থয়বযণ, সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিয়ের সাংগ্রহ ও য়বতরণ মূল্য য়নধ থারণ ও 

মূয়ল্যর য়স্থয়তিীলতা আনেন, খাদ্যিয়ের চলাচল, সাংরযণ ও মজুদ রযণায়বযণ, খাদ্যিয়ের বায়েট, য়হসাব ও অর্ থ 

ব্যবস্থাপনা, খাদ্যিয়ের পয়রকল্পনা, গয়বষণা ও পয়রধারণ এবাং য়নরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সেল বাস্তবােন। 
 
 

 

 

য়বজ্ঞানসম্মত পদ্ধয়তর যর্াযর্ অনুিীলয়নর মাধ্যয়ম য়নরাপদ খাদ্য প্রায়ির অয়ধকার য়নয়িতকরয়ণ খাদ্য উৎপাদন, আমদায়ন, 

প্রয়ক্রোকরণ, মজুদ, সরবরাহ, য়বপণন ও য়বক্রে সাংয়িি কায থক্রম সমন্বয়ের মাধ্যয়ম য়নেন্ত্রণ উপলয়য সরকার ২০১৩ সায়ল 

বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ প্রণেন কয়র। ২০১৫ সায়ল সরকার বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয প্রয়তিা কয়র 

কায থক্রম পয়রচালনা করয়ছ।  
 

 রূপকল্প (Vision):  
 

সবার েন্য পয থাি , য়নরাপদ ও পুয়িকর খাদ্য 

অয়ভ্লযে (Mission): 

সময়ন্বত নীয়ত জকৌিল এবাং সরকায়র খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যয়ম সবার েন্য য়নরাপদ, পয থাি ও পুয়িকর খাদ্য সরবরাহ য়নয়িত 

করা। 

জকৌিলগত উয়িশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১ .৩.১ মন্ত্রণালে/য়বভ্ায়গর জকৌিলগত উয়িশ্যসমূহ 

 

1. খাদ্যিয়ের য়নরাপত্তা মজুদ এবাং কৃষকয়দর প্রয়ণাদনা মূল্য য়নয়িতকরণ 

2. দয়রদ্র ও হতদয়রদ্র েনসাধারয়ণর (য়বয়িষ কয়র ময়হলা ও য়িশুয়দর) েন্য খায়দ্যর প্রাপ্যতা সহেলভ্ে করণ 

3. য়নরাপদ খাদ্য প্রায়ি ও পুয়ি পয়রয়স্থয়তর উন্নেন 

4. খাদ্যনীয়ত, জকৌিল ও ব্যবস্থাপনার প্রায়তিায়নক সযমতা বৃয়দ্ধকরণ  

5. খাদ্যিয়ের (চাল ও গম) মূল্য য়স্থয়তিীলতা য়নয়িতকরণ 
 

 

কায থাবয়ল (Functions) 

১. জদয়ির সায়ব থক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত োতীে খাদ্য নীয়ত-জকৌিল প্রণেন, পয়য থায়লাচনা ও বাস্তবােন 

২. য়নভ্থরয়যাগ্য োতীে খাদ্য য়নরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়তিা; 

৩. সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিয়ের আমদায়ন-রিায়ন এবাং আমদায়ন-রিায়নকৃত খাদ্যিয়ের পয়রদি থন ও য়বয়িষণ 

 এবাং গুণগতমান পয থয়বযণ; 

৪. খাদ্য খায়তর য়বয়ভ্ন্ন উন্নেন প্রকল্প প্রণেন ও বাস্তবােন; 

৫. সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিয়ের (চাল-গমসহ দানা োতীে িে) সাংগ্রহ, য়বতরণ ও জরিয়নাং ব্যবস্থাপনা;  
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৬. সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিয়ের চলাচল, সাংরযণ ও মজুদ রযণায়বযণ;  

৭. জদয়ির খাদ্যিে সরবরাহ পয়রয়স্থয়ত পয থয়বযণ;  

৮. সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিয়ের সাংগ্রহ ও য়বতরণ মূল্য য়নধ থারণ ও মূয়ল্যর য়স্থয়তিীলতা আনেন; 

৯. খাদ্যিয়ের বায়েট, য়হসাব ও অর্ থ ব্যবস্থাপনা; 

১০. খাদ্যিয়ের পয়রকল্পনা, গয়বষণা ও পয়রধারণ; 

১১. য়নরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩  বাস্তবােন। 

 
 

মন্ত্রণালয়ের উপর অয়প থত দায়েত্ব 

সরকায়রর গুরুত্বপূণ থ দায়েত্বসমূহ Allocation of Business অনুযােী য়বয়ভ্ন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর অপ থন করা হয়েয়ছ। 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সায়ব থক কম থকায়ে খাদ্য মন্ত্রণালে প্রধানত নীয়তগত সহােতা প্রদান কয়র র্ায়ক এবাং আওতাধীন দিয়র 

কায়ের গয়তিীলতা আনােয়নর লয়যে সমন্বে সাধন ও য়দক য়নয়দ থিনা য়দয়ে র্ায়ক।  

Allocation of Business অনুযােী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়েত্বাবলী: 

 

➢ জদয়ির সায়ব থক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত োতীে খাদ্য নীয়ত-জকৌিল প্রণেন, পয়য থায়লাচনা ও বাস্তবােন 

➢ োতীে খাদ্য নীয়ত-জকৌিয়লর বাস্তবােন; 

➢ য়নভ্থরয়যাগ্য োতীে খাদ্য য়নরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়তিা; 

➢ জদয়িে উৎপাদয়ন প্রয়নাদনা মূল্য প্রদান এবাং জভ্ািয়দর আয়র্ থক সহােতা প্রদায়নর েন্য ধান, চাল, গম, ভুট্টা সরাসয়র 

ক্রে, মজুদ এবাং য়পএেয়িএস এর মাধ্যয়ম বণ্টন; 

➢ আমদায়ন ও রিায়রকৃত খাদ্য িয়ের গুনগত মান ও আদি থ বোে রাখা লয়যে য়নেয়মত পয়রদি থন ও রযণায়বযণ।  

➢ জবসরকায়র পয থায়ে খাদ্য ব্যবসােীয়দর উৎসাহীতকরণ; 

➢ জবসরকায়র খাদ্য ব্যবসােীয়দর বাোর অবকাঠায়মা সুয়বধা প্রদান; 

➢ খাদ্য উৎপাদন, খায়দ্যর সহে লভ্েতা (availability), খাদ্য প্রায়ির যমতা (access to food)এবাং 

খায়দ্যর মজুদ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা তয়থ্যর িাটায়বে সাংরযণ করা।   

➢ খাদ্য পয়রকল্পনা, গয়বষণা ও পয়রধারণ; 

➢ মন্ত্রণালয়ের য়নেন্ত্রাধীন য়বয়সএস খাদ্য কোিার এবাং নন-কোিার ও কায়রগয়র সায়ভ্ থস এর কম থকতথায়দর প্রিাসয়নক 

কম থকাে তদারয়ক এবাং মূল্যােন। 

➢ খাদ্যিয়ের আমদায়ন-রিায়ন ও জবসাময়রক সরবরাহ; 

➢ খাদ্য খায়তর য়বয়ভ্ন্ন উন্নেন প্রকল্প প্রণেন ও বাস্তবােন; 

➢ জদয়ির খাদ্য সরবরাহ পয়রয়স্থয়ত পয থয়বযণ; 

➢ খাদ্যিে (চাল ও গম) সাংগ্রহ ও য়বতরণ; 

➢ জরিয়নাং ব্যবস্থাপনা; 

➢ খাদ্য গুদাম য়নম থান এবাং রযণায়বযণ; 
➢ খাদ্যিয়ের মূল্য য়নধ থারণ ও মূয়ল্যর য়স্থয়তিীলতা আনেন; 
➢ খাদ্যিয়ের চলাচল ও সাংরযণ; 
➢ মজুদ, রযণায়বযণ ও পয থাি খাদ্যিে সাংরযণ; 
➢ খাদ্য বায়েট, য়হসাব ও অর্ থ ব্যবস্থাপনা; 
➢ য়নরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কায থক্রম;  
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খাদ্য মন্ত্রণালয়ের য়বয়ভ্ন্ন অনুয়বভ্ায়গর ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র সম্পায়দত য়বয়ভ্ন্ন কায থাবয়ল 

 
প্রিাসন অনুয়বভ্াগ:  

 

ক. প্রিাসন-১ অয়ধিাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র সাংস্থা প্রিাসন িাখার সম্পায়দত উয়িখয়যাগ্য কায থবয়ল য়নম্নরূপ: 

(i) অভ্েন্তরীণ প্রিাসন-১ িাখা:  

১। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদ পূরণ ও পয়দান্নয়ত: 
 

প্রয়তয়বদনাধীন অর্ থ বছয়র ১ম জিয়ণর ৪ েনয়ক পয়দান্নয়ত জদওো হয়েয়ছ (সহয়যাগী গয়বষণা পয়রচালক হয়ত গয়বষণা 

পয়রচালক ২ েন এবাং গয়বষণা কম থকতথা হয়ত সহয়যাগী গয়বষণা পয়রচালক ২ েন)। এছাো ৩ে জিয়ণর ১৪ েন এবাং ৪র্ থ 

জিয়ণর ১২ েনয়ক চূোন্ত ভ্ায়ব য়নয়োগ জদো হয়েয়ছ। 
 

২। মানবসম্পদ  উন্নেন : 
 

(ক) ইন-হাউস প্রয়িযণ:প্রয়তয়বদনাধীন অর্ থ-বছয়র এ মন্ত্রণালয়ের ১ম, ২ে, ৩ে ও ৪র্ থ জিয়ণর জমাট ১৪১ েন কম থকতথা এবাং 

কম থচারীয়দর য়বয়ভ্ন্ন জমোয়দ য়বয়ভ্ন্ন য়বষয়ের উপর জমাট ৬৭৫৮  ো ইন-হাউে প্রয়িযণ প্রদান করা হয়েয়ছ। 
 

(খ) অভ্েন্তরীণ প্রয়িযণ:প্রয়তয়বদনাধীন অর্ থ-বছয়র এ মন্ত্রণালয়ের ২ে, ৩ে ও ৪র্ থ জিয়ণর জমাট ৪৮ েন কম থকতথা এবাং 

কম থচারীয়দর ৪টি ব্যায়চ য়বআরয়িটিআই, খায়দম নগর, য়সয়লট এ সঞ্জীবনী প্রয়িযণ প্রদান করা হে। এছাো আরয়পএটিয়স, 

ঢাকাে ১৭ েন কম থকতথা-কম থচারীয়দর য়বয়ভ্ন্ন জমোয়দ য়বয়ভ্ন্ন য়বষয়ের উপর জমাট ১৭৯২  ো প্রয়িযণ প্রদান করা হে। 
 

(গ) দবয়দয়িক প্রয়িযণ: প্রয়তয়বদনাধীন অর্ থ-বছয়র এ মন্ত্রণালয়ের ১ম ও ২ে জিয়ণর জমাট ৪৯ েন কম থকতথায়দর য়বয়ভ্ন্ন জমোয়দ 

আয়ময়রকা, কানািা, োম থানী, সুইোরল্যাে, য়ভ্য়েতনাম, মালয়েয়িো, ইাংল্যাে, স্কটল্যাে, আোরল্যাে, হায়েরী, জবলয়েোম 

এবাং র্াইল্যায়ে য়বয়ভ্ন্ন য়বষয়ের উপর প্রয়িযন প্রদান করা হে। 
 

৩। ই-নয়র্ ব্যবস্থাপনা: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের APAএর লযেমাত্রা য়নয়িতকরয়ণর লয়যে প্রয়তয়বদনাধীন অর্ থ-বছয়র এ িাখা হয়ত 

ই-নয়র্য়ত জমাট ৪০৮ টি িাক য়নষ্পন্ন করা হে এবাং ৪০৮ টি পত্র োরী করা হে। এছাো হাি থ োইয়ল ৮৬২ টি পত্র োরী করা 

হে।  

(ii) অভ্েন্তরীণ প্রিাসন-২ িাখা: কম থকতথা-কম থচারীয়দর ভ্য়বষ্য তহয়বল, মাননীে মন্ত্রীর জস্বোধীন তহয়বল, য়বয়সএস খাদ্য 

কোিায়রর কম থকতথা ও উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রকয়দর বায়ষ থক জগাপনীে অনুয়বদন সাংরযণ ও তথ্য জপ্ররণ, গৃহ য়নম থাণ অয়গ্রম 

মঞ্জুয়র, মন্ত্রণালে ও অয়ধদিয়রর কম থচারীয়দর বাসা বরািসহ নানায়বধ কাে সম্পন্ন করা হয়ে র্ায়ক। এছাো খাদ্য মন্ত্রণালে ও 

খাদ্য অয়ধদিয়র কম থকতথা-কম থচায়রয়দর মায়ে ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র ১৯টি সরকায়র বাসা বরাি প্রদান করা হয়েয়ছ।  

 

খ. প্রিাসন-২ অয়ধিাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র সাংস্থা প্রিাসন িাখার সম্পায়দত উয়িখয়যাগ্য কায থবয়ল য়নম্নরূপ: 

 

ক্র: নাং কায়ের য়ববরণ সাংখ্যা মন্তব্য 

১। খাদ্য অয়ধদিয়রর পয়রচালক/অয়তয়রি পয়রচালক/আঞ্চয়লক খাদ্য 

য়নেন্ত্রক/সাইয়লা অধীযক/য়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রক/উপ-পয়রচালক পয়দ 

কম থকতথায়দর পয়দান্নয়ত। 

১১ েন  

২। খাদ্য অয়ধদিয়রর ১ম জিয়ণর কোিার ও নন-কোিার কম থকতথায়দর 

অবসর উত্তর ছুটি প্রদান ও লাম্প এমাউে মঞ্জুরী। 

৩৩ েন  

৩। খাদ্য অয়ধদিয়রর ১ম জিয়ণর কোিার ও নন-কোিার কম থকতথায়দর 

জপনিন ও আনুয়তায়ষক মঞ্জুরী। 

৫৮ েন  

৪। খাদ্য অয়ধদিয়রর অয়তয়রি পয়রচালক/আঞ্চয়লক খাদ্য য়নেন্ত্রক/সাইয়লা 

অধীযক/য়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রক/উপ-পয়রচালক পয়দ কম থকতথায়দর 

বদলী/পদােন 

২৫ েন  

৫। খাদ্য অয়ধদিয়রর ১ম জিয়ণর কোিার ও নন-কোিার কম থকতথায়দর 

অয়েথত (বয়হ:বাাংলায়দি) ছুটি মঞ্জুরী। 

৫৭ েন  

৬। খাদ্য অয়ধদিয়রর ১ম জিয়ণর কোিার ও নন-কোিার কম থকতথায়দর 

বয়কো টাইময়স্কল/য়সয়লকিন জগ্রি/উচ্চতর জগ্রি মঞ্জুরী। 

০৫ েন  

৭। ৩৬তম য়বয়সএস এর মাধ্যয়ম (খাদ্য কোিার) সহকারী খাদ্য 

য়নেন্ত্রক/সহকারী রযণ প্রয়কৌিলী পয়দ য়নয়োগ প্রদান। 

১৬ েন  

৮। ৩৭তম য়বয়সএস এর মাধ্যয়ম (খাদ্য কোিার) সহকারী খাদ্য 

য়নেন্ত্রক/সহকারী রযণ প্রয়কৌিলী পয়দ য়নয়োগ প্রদান। 

০১ েন  

৯। ৩৬  তম য়বয়সএস এর মাধ্যয়ম (নন-কোিার) খাদ্য  পয়রদি থক পয়দ 

য়নয়োগ প্রদান 

১০০ েন  
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ক্র: নাং কায়ের য়ববরণ সাংখ্যা মন্তব্য 

১০। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অয়ধদিয়রর উপয়েলা খাদ্য 

য়নেন্ত্রক/সমমান পয়দ পয়দান্নয়ত প্রদান 

২৯২ েন  

১১। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অয়ধদিয়রর খাদ্য পয়রদি থক পয়দ 

পয়দান্নয়ত প্রদান 

২৮৮ েন  

১২। সরকার কর্তথক/সরকায়রর য়বরুয়দ্ধ দায়েরকৃত মামলা ১৪ ২টি য়নষ্পয়ত্ত হয়েয়ছ। 

১৩। শৃঙ্খলা/য়বভ্াগীে মামলা ১টি অব্যাহয়ত প্রদান ১েন 
    

 

গ. জসবা অয়ধিাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর জকাোট থার য়ভ্য়ত্তক জসবা অয়ধিাখা হয়ত য়বয়ভ্ন্ন দ্রব্যায়দ ও সরঞ্জাম ক্রয়ের য়হসাব 

য়নম্নরুপ: 

                                         (অাংকসমূহ হাোর টাকাে) 

অর্ থননয়তক 

জকাি 

আইয়টম লযেমাত্রা জমাটপ্রায়ি/২০১৯-

২০ 

মন্তব্য 

প্রর্ম 

জকাোট থার 

য়িতীে 

জকাোট থার 

র্ততীে 

জকাোট থার 

চতুর্ থ 

জকাোট থার 

 

৩২৪৩-জপয়িাল ও লুয়িয়কে       

৩২৪৩১০১ জপয়িাল ও লুয়িয়কে ৩,০০ ৩,০০ ৩,০০ ৯,০০ ১৮,০০  

৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানী ৩,০০ ৩,০০ ৩,০০ ১১,০০ ২০,০০  

উপয়মাট-জপয়িাল ও লুয়িয়কে ৬,০০ ৬,০০ ৬,০০ ২০,০০   

৩২১১-পণ্য ও জসবার ব্যবহার       

৩২১১১২০ জটয়লয়োন ২,৭৫ ২,৭৫ ২,৭৫ ২,৭৫ ১১,০০  

৩২১১১১৭ ইোরয়নট/েোক্স/য়টয়লক্স   ১,৭৫ ১,৭৫ ৪,০০  

৩২১১১০৬ আপ্যােন ৪,০০ ৪,০০ ৪,০০ ৫,০০ ১৭,০০  

৩২১১১২৫ প্রচার ও য়বজ্ঞাপন ১,০০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৩০ ২,৩০  

৩২১১১২৭ বইপত্র ও সাময়েকী  - - ২,৪০ - ২,৪০  

৩২১১১২৮ প্রকািনা ১,৫০ ১,০০ ১,০০ ১,০০ ৪,৫০  

৩২১১৩২৭ অয়ধকাল ভ্াতা ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ২,০০  

৩২১১১১৯ িাক - - ১,২০ - ১,২০  

              উপয়মাট-পণ্য ও জসবার ব্যবহার ৯,৭৫ ৮,৭৫ ১৪,১০ ১১,৩০   

৩২৫৫-মুদ্রণ ও ময়নহায়র       

৩২৫৫১০১ কয়ম্পউটার সামগ্রী ৪,৫০ ৪,০০ ৪,০০ ৪,০০ ১৬,৫০  

৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও বাঁধাই ২,৬০ - - - ২,৬০  

৩২৫৫১০৪ িোম্প ও য়সল ০.৫০ ০.৫০ ০.৮০ ০.৫০ ২,৩০  

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য ময়নহায়র ০.৬০ ০.৫০ ০.৫০ ১,০০ ২,৬০  

                   উপয়মাট- মুদ্রণ ও ময়নহায়র ৮,২০ ৫.০০ ৫,৩০ ৫,৫০   

৩২৫৬-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল       

৩২৫৬১০৩ ব্যবহায থ দ্রব্যায়দ ২,০০ ২,০০ ২,০০ ২,৫০ ৮,৫০  

৩২৫৬১০৬ জপািাক - - ২,২০ - ২,২০  

উপয়মাট-সাধারণ  সরবরাহ ও কাঁচামাল ২,০০ ২,০০ ৪,২০ ২,৫০   

৩২৫৮-জমরামত ও সাংরযণ       

৩২৫৮১০১ জমাটরযান ১,০০ ২,০০ ২,০০ ৩,০০ ৮,০০  

৩২৫৮১০৩ কয়ম্পউটার ০.২৫ ১,৪৪ ১,৪৪ ০.৫০ ৩,৬৩  

৩২৫৮১০৪ অয়েস সরঞ্জামায়দ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৭০ ২,২০  

৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র - - ১,০০ ১,৬৪ ২,৬৪  

৩২৫৮১০৪ অয়েস সরঞ্জামায়দ ০.৫৫ ০.৫৫ ০.৫৫ ০.৫৫ ২,২০  

৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপায়ত ও 

সরঞ্জামায়দ: 

০.৫০ ০.৫০ ০.৭১ ০.৭১ ২,৪২  

৩২৫৮১২৬ জটয়লয়যাগায়যাগ 

সরঞ্জামায়দ: 

- ১,০০ ১,৩০ ১,০০ ৩,৩০  

উপয়মাট-জমরামত ও সাংরযণ ২,৮০ ৫,৯৯ ৭.৫০ ৮.১০   
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অর্ থননয়তক 

জকাি 

আইয়টম লযেমাত্রা জমাটপ্রায়ি/২০১৯-

২০ 

মন্তব্য 

প্রর্ম 

জকাোট থার 

য়িতীে 

জকাোট থার 

র্ততীে 

জকাোট থার 

চতুর্ থ 

জকাোট থার 

 

৪১১২-যন্ত্রপায়ত ও সরঞ্জামায়দ       

৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র ২,০০ ৪,০০ ৪,০০ ৬,৫০ ১৬,৫০  

৪১১২২০১ তথ্য জযাগায়যাগ প্রযুয়ি 

সরঞ্জা: 

  ৩৪,০০ ৩৩,০০ ৬৭,০০  

৪১১২২০২ কয়ম্পউটার ও আনুষায়েক ২,০০ ১৫,০০ - ৮,০০ ২৫,০০  

উপয়মাট-যন্ত্রপায়ত ও সরঞ্জামায়দ ৪,০০ ১৪,০০ ৩৮,০০ ৪৭,৫০   

৩৮২১-অন্যান্য ব্যে       

৩৮২১১১৩ উপহার ১,০০ ১,০০ ১,০০ ১,০০ ৪,০০  

উপয়মাট-অন্যান্য ব্যে ১,০০ ১,০০ ১,০০ ১,০০   

 সব থয়মাট= ৩৩,৭৫ ৪২.৭৪ ৭৬,১০ ৯৫,৯০ ২৫৩,৯৯  

 

 . সমন্বে ও সাংসদ অয়ধিাখা: সমন্বে ও সাংসদ অয়ধিাখা হয়ত ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র খাদ্য মন্ত্রণালে 

সাংয়িি মাননীে প্রধানমন্ত্রীর োতীে সাংসয়দ ১১টি প্রয়নাত্তর প্রধানমন্ত্রীর কায থালয়ে জপ্ররণ করা হয়েয়ছ। 

তাছাো খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীে মন্ত্রী কর্তথক োতীে সাংসয়দ ১০০টি প্রয়নাত্তর ও বাাংলায়দি োতীে 

সাংসয়দর কায থপ্রণালী য়বয়ধর ৭১ য়বয়ধ অনুযােী মাননীে সাংসদ সদে কর্তথক পঠিত জনাটিয়ির উপর মাননীে 

খাদ্যমন্ত্রীর উত্তরমূলক সাংয়যি য়লয়খত ০২টি য়ববৃয়ত োতীে সাংসয়দ জপ্ররণ করা হয়েয়ছ। খাদ্য মন্ত্রণালে 

সম্পয়কথত সাংসদীে স্থােী কয়মটির ০৪টি সভ্ায়ত কায থপত্র উপস্থাপনসহ সভ্া অনুিায়ন সায়ব থক সহােতা প্রদান 

করা হয়েয়ছ। ২০১৮ সায়লর ১১তম োতীে সাংসয়দর ১ম অয়ধয়বিয়ন মহামান্য রাষ্ট্রপয়তর ভ্াষয়ণ অন্তভু থয়ির 

লয়যে ময়ন্ত্রপয়রষদ য়বভ্ায়গ প্রয়তয়বদন জপ্ররণ করা হয়েয়ছ। মন্ত্রণালে কর্তথক স্ব-প্রয়ণায়দত তথ্য য়নয়দ থয়িকা-

২০১৯ প্রণেন কয়র ওয়েবসাইয়ট আপয়লাি করা হয়েয়ছ। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার য়বষয়ে ২০১৮-২০১৯ 

অর্ থবছয়র ০৪টি দনয়তকতা কয়মটির সভ্া ও ০৪টি অাংিীেয়নর সভ্া অনুিানসহ শুদ্ধাচার জকৌিল 

কম থপয়রকল্পনা বাস্তবােন করা হয়েয়ছ।                                                                                                                                                                                                                                                                

মামনীে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়তশ্রুয়ত ও য়নয়দ থিনা বাস্তবােন সাংক্রান্ত ১২টি সভ্া আহবান কয়র ০৭টি প্রয়তশ্রুয়ত ও 

১৯টি য়নয়দ থিনা বাস্তবােন করা হয়েয়ছ। তাছাো জেলা প্রিাসক সয়ম্মলন-২০১৮ এর সুপায়রি বাস্তবােন 

প্রয়তয়বদন, মায়সক কম থকায়ের প্রয়তয়বদন, দত্রমায়সক প্রয়তয়বদন, সয়চব সভ্ার য়সদ্ধান্ত বাস্তবােন সাংক্রান্ত 

প্রয়তয়বদন, মন্ত্রীসভ্া দবঠয়ক গৃহীত য়সদ্ধান্তসমূয়হর বাস্তবােন প্রয়তয়বদন ও য়বয়ভ্ন্ন মন্ত্রণালয়ে চায়হত তথ্যায়দ 

জপ্ররণসহ োতীে উন্নেন জমলা আয়োেন এ অয়ধিাখার মাধ্যয়ম এ সম্পন্ন করা হয়েয়ছ। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের 

২০১৭-২০১৮ অর্ থবছয়রর বায়ষ থক প্রয়তয়বদন ও অয়ধিাখা হয়ত প্রকাি করা হয়েয়ছ। 

 

ঙ. িদন্ত শাখা: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত িাখাে মন্ত্রণালয়ে প্রাি সকল প্রকার অয়ভ্য়যায়গর তদয়ন্তর য়বষয়ে 

কায থক্রম গ্রহণ, খাদ্য সাংগ্রহ/ব্যবস্থাপনা সম্পয়কথত সাংবাদপত্র ও গণমাধ্যয়ম প্রকায়িত ও প্রাি অন্যান্য 

অয়ভ্য়যাগ সমূহ তদন্তক্রয়ম প্রয়তয়বদন জপি, খাদ্য মন্ত্রণালোধীন অয়ধদির/দির/সাংযুি অয়েয়সর কম থকতথা ও 

কম থচারীয়দর য়বরুয়দ্ধ প্রাি সকল প্রকার অয়ভ্য়যায়গর উপর কায থক্রম গ্রহণ য়বষেক তদন্ত পয়রচালনা করা হে। 

অয়ভ্য়যাগগুয়লা অনলাইয়ন অর্বা িাকয়যায়গ পাওো যাে। গত জুন/১৮ হয়ত জুলাই/১৯ পয থন্ত প্রাি 

অয়ভ্য়যাগও য়নষ্পয়ত্তর সাংখ্যা সাংক্রান্ত তথ্যায়দ য়নম্নবয়ণ থত "ছয়ক" জদো হ'ল:  

 

মায়সর নাম জের প্রাি অয়ভ্য়যাগ য়নষ্পয়ত্তকৃত অয়ভ্য়যাগ 

জুলাই/১৮ ০৪টি জনই ০১টি 

আগি/১৮ ০৩টি ০৪টি -- 

জসয়েম্বর/১৮ ০৮টি জনই -- 

অয়টাবর/১৮ ০৮টি ১০টি ০২টি 

নয়ভ্ম্বর/১৮ ১৮টি ০২টি -- 
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মায়সর নাম জের প্রাি অয়ভ্য়যাগ য়নষ্পয়ত্তকৃত অয়ভ্য়যাগ 

য়িয়সম্বর/১৮ ২০টি  ৩ টি ০১টি 

োনুোয়র/১৯ ২২টি  জনই জনই 

জেব্রুোয়র/১৯ ২২টি  ০৫টি  ০২টি 

মাচ থ/১৯  ২৫টি  ১১টি  ০১টি  

এয়প্রল/১৯  ৩৫টি  ১১টি  ০১টি  

জম/১৯  ৪৪টি  ১০টি  ০১টি 

জুন/১৯ ৫৩টি  ০৫টি  ০২টি 

 

জুলাই/২০১৮ হয়ত জুন/২০১৯ পয থন্ত প্রাি অয়ভ্য়যায়গর সাংখ্যা ৬৪টি, য়নষ্পয়ত্তর সাংখ্যা ১১টি এবাং অয়নষ্পন্ন 

রয়েয়ছ ৫৩টি।  

  

GRS এর পুরাতন ভ্াস থন পয়রবতথন কয়র নতুন ভ্াস থন প্রবতথন করাে জুলাই/২০১৯ এর পর জর্য়ক প্রাি 

তথ্যায়দ অনুযােী ০৭টি অয়ভ্য়যাগ পওো জগয়ছ। এর ময়ধ্য ০৫টি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয সাংয়িি এবাং ০২টি 

খাদ্য অয়ধদির সাংয়িি। অয়ভ্য়যাগগুয়লা তদন্তাধীন রয়েয়ছ।  

 

ি. আইয়সটি জসল: সরকায়রর য়িয়েটাল বাাংলায়দি প্রয়তিা কায থক্রয়মর অাংি য়হয়সয়ব ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র 

খাদ্য মন্ত্রণালে ও খাদ্য অয়ধদিয়ররয়বয়ভ্ন্ন কায থক্রম গৃহীত/বাস্তবায়েত হয়েয়ছ। য়নয়চ এগুয়লার য়ববরণ জদো 

হল: 

➢ খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নয়র্ ব্যবস্থাপনা সেটওেোয়রর মাধ্যয়ম নতুন ই-োইয়লাং য়সয়িম চালু করা হয়েয়ছ 

এবাং সকল কম থকতথা ই- োইয়লাং য়সয়িম ব্যবহার কয়রন। 

➢ খাদ্য মন্ত্রণালয়ে online Grivence Redress System প্রবতথন করা হয়েয়ছ। এর 

মাধ্যয়ম জয জকান নাগয়রক জয জকান কম থকতথার য়বরুয়দ্ধ অয়ভ্য়যাগ করয়ত পারয়বন এবাং অয়ভ্য়যায়গর 

েলােল জদখয়ত পারয়বন। 

➢ খাদ্য মন্ত্রণালয়ে দবয়দয়িক জিয়নাং ব্যবস্থাপনা য়সয়িম দতরী করা হয়েয়ছ। এর মাধ্যয়ম দবয়দয়িক 
জিয়নাং ব্যবস্থাপনা সহেতর হয়েয়ছ। 

➢ জখালা বাোয়র খাদ্যিে য়বক্রে (ওএমএস)কায থক্রম ময়নটয়রাং এর েন্য ওএমএস এোপস দতরী করা 

হয়েয়ছ। 

➢ মন্ত্রণালয়ের সকল কম থকতথা/কম থচায়র এবাং খাদ্য অয়ধদির ও য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয়যর ১ম জিণীর 
কম থকতথায়দর ছুটির আয়বদন অনলাইয়ন গ্রহন ও য়নষ্পয়ত্ত করা হয়ে।  

➢ খাদ্য অয়ধদিয়রর মামলা সাংক্রান্ত তথ্য সাংরযয়ণর েন্য য়নয়ম থত Suit Information 

System নামক সেটওেোর আয়রা যুয়গায়পায়যাগী করা হয়েয়ছ। উি সেটওেোয়র এখন পয থন্ত 

খাদ্য অয়ধদিরাধীন ১,৩৬৫টি মামলার তথ্য এয়ি করা হয়েয়ছ।  

➢ েনবল তথ্য ব্যবস্থাপনা: খাদ্য অয়ধদিয়রর কম থকতথা/ কম থচারীগয়ণর ব্যয়িগত তথ্য, পয়দান্নয়ত, 

প্রয়িযণ, জগ্রয়িিন তায়লকা প্রভৃয়ত িাটায়বয়ে সাংরযয়ণর েন্য েনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়ের গাইিলাইন 

অনুযােী Personal Information Management System (PIMS) 

নামক অনলাইন য়ভ্য়ত্তক একটি সেটওেোর প্রণেন করা হয়েয়ছ। উি সফ্টওেোয়র এখন পয থন্ত খাদ্য 

অয়ধদিরাধীন ৯,৩৪৬ েন কম থকতথা ও কম থচারীর তথ্য এয়ি সম্পন্ন হয়েয়ছ।  

➢ অয়িট ব্যবস্থাপনা (অভ্েন্তরীণ):খাদ্য অয়ধদিয়রর েন্য অনলাইন অয়িট (অভ্েন্তরীণ) ব্যবস্থাপনা 

য়সয়িম প্রস্তুত করা হয়েয়ছ। এটি বাস্তবায়েত হয়ল অভ্েন্তরীণ য়নরীযা ব্যবস্থা আয়রা িয়িিালী হয়ব 

এবাং দ্রুত অয়িট য়নস্পয়ত্তয়ত গুরুত্বপূণ থ অবদান রাখা সম্ভব হয়ব। 
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➢ ধান, চাল ও গম সাংগ্রহ কায থক্রম:বাাংলায়দি কয়টটউটার কাউয়িল এর ICT প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম 

য়মলারয়দর য়নকট হয়ত চাল এবাং প্রকৃত কৃষয়কর য়নকট হয়ত ধান ও গম সাংগ্রয়হর অনলাইন য়ভ্য়ত্তক 

সেটওেোর প্রণেন করা হয়েয়ছ। এটি বাস্তবায়েত হয়ল প্রকৃত কৃষক উপকৃত হয়ব এবাং সাংগ্রহ 

কায থক্রয়ম আয়রা স্বেতা আসয়ব। 

➢ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাে য়বশ্বব্যাাংয়কর অর্ থােয়ন খাদ্য অয়ধদির কর্তথক আধুয়নক খাদ্য 

সাংরযণাগার য়নম থাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়েত হয়চছ। এ প্রকয়ল্পর Sub-Component 

B2এরআওতাে প্রায়তিায়নক সযমতা বৃয়দ্ধর অাংি য়হয়সয়ব খাদ্য ব্যবস্থাপনা কায থক্রমসমূহয়ক তথ্য 

প্রযুয়ি য়নভ্থর করার উয়দ্যাগ জনো হয়েয়ছ। সারায়দয়ি ইোরয়নট য়ভ্য়ত্তক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও 

ময়নটয়রাং কায থক্রম প্রবতথন এবাং E-Service ব্যবস্থার প্রবতথয়নর মাধ্যয়ম Service 

Delivery সহেতর করা হয়ব। উি প্রকয়ল্পর আওতাে খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুয়ি 

য়নভ্থর করার লয়যে য়নম্নবয়ণ থত কায থক্রম গ্রহণ করা হয়েেঃ 

✓ খাদ্য অয়ধদিয়রর সকল কায থালয়ে কয়ম্পউটার/ল্যাপটপ স্থাপন; 

✓ সকল কায থালয়ে জনটওোকথ স্থাপন; 

✓ তথ্য প্রযুয়ি ব্যবহার উপয়যাগী প্রয়িযণ প্রদান ও প্রয়িয়যত েনবল গয়ে জতালা; 

✓ খাদ্য ব্যবস্থাপনার কায থক্রমসমূহয়ক সেটওেোয়র রূপান্তর করা এবাং দ্রুত জসবা য়নয়িত 

করা; 

✓ দ্রুততম সময়ের ময়ধ্য তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা য়নয়িত করা; 

✓ স্বেতা ও েবাবয়দয়হতা য়নয়িত করা। 

 

➢ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.mofood.gov.bd)এবাং খাদ্য অয়ধদিয়রর 

ওয়েবসাইট (www.dgfood.gov.bd) বাাংলা ও ইাংয়রেীয়ত সম্পূণ থ নতুন আয়েয়ক 

হালনাগাদ করা হয়েয়ছ। সাইটসমূয়হ গুরত্বপূণ থ তথ্যায়দ য়বয়িষতেঃখাদ্যিে মজুদ, সাংগ্রহ, খালাস, 

য়বয়ল-য়বতরণ, বায়ষ থক কম থসম্পাদন চুয়ি, তথ্য অয়ধকার, োতীে শুদ্ধাচার জকৌিল, 

য়নয়োগ/বদয়ল/পয়দান্নয়ত/প্রজ্ঞাপন, আইন/য়বয়ধ/নীয়তমালা, েয়টাগ্যালারী ইতোয়দ সয়ন্নয়বয়িত আয়ছ 

এবাং প্রয়তয়দন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হে।  

➢ খাদ্য অয়ধদিয়রর সকল ১ম জিণীর কম থকতথায়ক (অয়ধদিয়রর জেলা পয থাে পয থন্ত) ইোরয়নট 

ব্যবহায়রর আওতাে আনা হয়েয়ছ। সকল কম থকতথার ওয়েবয়ভ্য়ত্তক ই-জমইল একাউে জখালা হয়েয়ছ 

এবাং সরকায়র সকল পয়ত্র ই-জমইল একাউে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েয়ছ। 

➢ ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র খাদ্য অয়ধদিয়রর কায থক্রময়ক গয়তিীল করার েন্য য়নয়ম্ন বয়ণ থত কয়ম্পউটার 

যন্ত্রাাংি সাংগ্রহ করা হয়েয়ছ। 

 খাদ্য 

ভ্বন 

মাঠ পয থায়ের স্থাপনা মন্তব্য 

কয়ম্পউটার ১৪১ ৬৫ • ই-নয়র্র কায থক্রম বাস্তবােয়নর েন্য খাদ্য 

অয়ধদিয়রর এবাং মাঠ পয থায়ের আঞ্চয়লক ও 

জেলা খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর কায থালেসমূয়হর েন্য 

কয়ম্পউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাাংি ক্রে, ক্রয়ের 

েন্য অনুয়মাদন ও অর্ থমঞ্জুরী জদওো হে।  

ল্যাপটপ ০২ - 

য়প্রোর ০৭ ৬৭ 

জস্কনার ০২ ৬৫ 

ইউয়পএস  ৬৫ 

নতুন কয়ম্পউটার গুয়লায়ত Network সাংয়যাগ 

স্থাপন করা হয়েয়ছ। 

 

 

 

http://www.mofood.gov.bd/
http://www.dgfood.gov.bd/
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য়চত্র-OMS App 

 

 

 

য়চত্র-অনলাইবন ছুটির আববদন 

 

 

 

য়চত্র-খাদ্য অর্িদপ্তবরর মামলা ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়যার 
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য়চত্র-অর্িট ম্যাবনজবমন্ট র্সবেম সফ্টওয়যার: খাদ্য অর্িদপ্তর 

 

 

বার্ষ িক কম িসপাদন ব্যবস্থাপনা: 

গত ০৪.০৭.২০১৮ য়ি: তায়রয়খ প্রধানমন্ত্রীর কায থালয়ে মাননীে প্রধানমন্ত্রীর উপয়স্থয়তয়ত মর্ন্ত্রপয়রষদ সয়চব 

েনাব জমাহাম্মদ িয়েউল আলম এবাং এবাং খাদ্য সয়চব েনাব িাহাবুয়িন আহমদ এর ময়ধ্য বায়ষ থক 

কম থসম্পাদন চুয়ি ২০১৮-১৯ স্বাযয়রত হে।  

 

 র্িত্র: খাদ্য সয়চব েনাব িাহাবুয়িন আহমদ মাননীে প্রধানমন্ত্রীর য়নকট হয়ত চুয়ির কয়প গ্রহণ করয়ছন 

চুর্ক্তর সকৌশলিি উবেশ্যসমূহ: 

6. কৃষকয়দর প্রয়ণাদনা মূল্য য়নয়িতকরণ এবাং খাদ্যিয়ের য়নরাপত্তা মজুত গয়ে জতালা  

7. র্নরাপদ খাদ্য প্রার্প্ত ও পুর্ি পর্রর্স্থর্ির উন্নয়ন 

8. সামার্জক র্নরাপিা খাবি খাদ্যশে সরবরাহ সজারদারকরণ; 

9. খাদ্যশবের (িান, িাল ও িম) বাোরমূল্য য়স্থয়তিীল ও প্রাপ্যতা র্নর্শ্চিকরণ 

10. খাদ্যনীর্ি, সকৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রার্িষ্ঠার্নক সিমিা বৃর্দ্ধকরণ 

আবর্শ্যক সকৌশলিি উবেশ্যসমূহ: 

1. বায়ষ থক কম থসম্পাদন চুয়ি বাস্তবােন জোরদারকরণ 

2. কায থপদ্ধয়ত, কম থপয়রয়বি ও জসবার মায়নান্নেন   
3. আর্থ িক ও সপদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

4. জািীয় শুদ্ধািার সকৌশল ও িথ্য অর্িকার বাস্তবায়ন সজারদারকরণ 
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উপয়রউি উয়িশ্যসমূহ বাস্তবােয়নর েন্য জমাট ৫৫ (পঞ্চান্ন)টি কায থক্রম গ্রহণ করা হে। এর ময়ধ্য খাদ্য 

মন্ত্রণালে ৪৮টি কায থক্রয়ম পূণ থ পয়েে অেথন কয়র ৪টি কায থক্রয়ম আাংয়িক এবাং ৩টি কায থক্রয়ম জকান পয়টট 

অেথন কয়রয়ন। জমাটি ১০০ নম্বয়রর ময়ধ্য খাদ্য মন্ত্রণালে ৮৮ নম্বর অেথন কয়র। 

 

অয়তয়রি সয়চব জবগম সালমা মমতাে-জক আহবােক এবাং জপ্রাগ্রামার েনাব জমা: জমাবারক জহায়সনয়ক 

সদে সয়চব কয়র খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৭(সাত) সদে য়বয়িি এয়পএ বাস্তবােন কয়মটি রয়েয়ছ। কয়মটির সায়ব থক 

তত্বাবধায়নর েয়ল গত ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র খাদ্য মন্ত্রণালে য়নয়ম্নাি সােল্য অেথন কয়রয়ছ:   

• মাত্র ১০ টাকা সকর্জ দবর ৫০ লাখ পর্রবাবরর মবে ৭.৫০ লাখ সময়িক টন খাদ্যশে র্বিরণ করা 

হবয়বছ; 

• কৃষকবদর প্রবণাদনা মূল্য প্রদান এবাং খাদ্য র্নরাপিা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করবণর লবিয ২২ লাখ সমেঃ টন 

খাদ্যিে সাংগ্রহ করা হয়েয়ছ;   

• বাোয়র খাদ্য প্রাপ্যিা সহজলিয করা এবাং য়নম্নআয়ের েনয়গািীর খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার লবিয 

সময়ন্বত য়বতরণ কম থসূর্িবি ১৪.৫০ লাখ সময়িক টন খাদ্যশে সরবরাহ করা হবয়বছ; 

• য়নরাপদ খায়দ্যর জরগুয়লটয়র ব্যবস্থার উন্নয়বনর জন্য ২টি প্রর্বিানমালা প্রণয়ন এবাং র্বর্িন্ন প্রর্িষ্ঠাবনর 

সাবথ ২টি সমব ািা স্মারক স্বাির করা হবয়বছ; 

• খাদ্যশবের মূল্য র্স্থর্িশীল রাখার েন্য ওএমএস খায়ত ২.৬৮ লাখ সময়িক টন িম র্বক্রয় করা হবয়বছ 

• সরকারী খাদ্য গুদায়মর ধারণযমতা ২১.৫০ লাখ জময়িক টয়ন উন্নীতকরণ করা হয়েয়ছ। 

 

 

শুদ্ধাচারেঃ 

 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর শুদ্ধাচার জকৌিল কম থ-পয়রকল্পনা প্রণেণপূব থক বাস্তবােন করা 

হয়েয়ছ। কম থ-পয়রকল্পনা বাস্তবােয়ন মন্ত্রণালয়ের স্ব-মূল্যােন প্রয়তয়বদয়ন ৯৭.০৬% নম্বর অয়েথত হয়েয়ছ। 

ময়ন্ত্রপয়রষদ য়বভ্াগ কর্তথক চূোন্ত মূল্যােন চলমান আয়ছ। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীয়তমালা, ২০১৭ অনুযােী 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র ১-১০ম জগ্রিভুি কোটাগয়রয়ত ০১ (এক) েন েনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, য়সয়নের 

সহকারী সয়চব এবাং ১১-২০ জগ্রিভূি কোটাগরীয়ত ০১ (এক) েন েনাব জমােঃ আয়নসুর রহমান, অয়েস 

সহােক-জক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েয়ছ। 

 
পয়রকল্পনা ও উন্নেন অনুয়বভ্াগ:  
ক. পয়রকল্পনা-১ িাখা: বতথমান সরকার দায়েত্ব গ্রহয়ণর পর জদয়ির মানুয়ষর খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার লয়যে ২০২১ 

সায়লর ময়ধ্য সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিে ধারণ যমতা ২৭ লয জম.টয়ন উন্নীত করার উয়দ্যাগ গ্রহণ করা হে। এ পয়রয়প্রয়যয়ত 

সরকায়রর সিম পঞ্চবায়ষ থক পয়রকল্পনা এবাং রূপকল্প ২০২১ এর সায়র্ সমন্বে কয়র জদয়ি আধুয়নক খাদ্য গুদাম ও সাইয়লা 

য়নম থায়ণর কায থক্রম গ্রহণ করার েয়ল বতথমায়ন জদয়ি সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিে সাংরযয়ণর য়বদ্যমান ধারণযমতা প্রাে ২১.৭২ 

লয জম.টয়ন উন্নীত হয়েয়ছ। আরওপ্রাে ৫.৮৬ লয জম.টন ধারণ যমতার আধুয়নক খাদ্য গুদাম ও সাইয়লা য়নম থায়ণর লয়যে 

উয়িখয়যাগ্য কয়েকটি প্রকল্প বতথমায়ন বাস্তবােনাধীন রয়েয়ছ। এছাো খাদ্যিয়ের সাংরযণ যমতা বৃয়দ্ধ এবাং য়বদ্যমান গুদায়মর 

ধারণ যমতা বোে রাখার লয়যে নতুন উন্নেন প্রকল্প গ্রহয়ণর কায থক্রম চলমান রয়েয়ছ।  
 

পয়রকল্পনা-২ ও পয়রকল্পনা-৩ িাখাে বতথমায়ন কায থক্রম সীয়মত হওোে অনুয়বভ্ায়গর সকল কায থক্রম পয়রকল্পনা-১ িাখার 

মাধ্যয়ম কায থক্রম পয়রচালনা করা হয়ে।  
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সাংগ্রহ ও সরবরাহ অনুয়বভ্াগ:  
 

ক. অভ্েন্তরীণ সাংগ্রহ িাখা: খাদ্য মন্ত্রণালে কর্তথক প্রণীি অিযন্তরীণ খাদ্যশে সাংগ্রহ নীর্িমালা-২০১৭ অনু ায়ী চলয়ত ২০১৮-

১৯ অর্ থ বছয়র আমন সাংগ্রহ জমৌসুয়ম ৮.০০ লাখ জম:টন য়সদ্ধ চাল সাংগ্রয়হর য়সদ্ধান্ত গ্রহণ কয়র ৭ লাখ ৯৯ হাোর ৯৬৭ জময়িক 

টন য়সদ্ধ আমন চাল সাংগ্রহ করা হয়েয়ছ। খাদ্য পর্রকল্পনা ও পর্রিারণ কর্মটির র্সদ্ধান্ত অনু ায়ী চলয়ত জবায়রা সাংগ্রহ-২০১৯ 

জমৌসুয়ম ৪.০০ লাখ জম:টন ধান, ১০.০০ লাখ জম:টন য়সদ্ধ চাল ও ১.৫০ লাখ জম:টন আতপ চাল সাংগ্রয়হর লযেমাত্রা য়নধ থারণ 

করা হয়। লিযমাত্রার র্বপরীবি  থাক্রবম ৩,৯৯,৮৬১ সম. টন িান, ৯,৯৯,৯৮৬ সম. টন র্সদ্ধ িাল ও ১,৪৯,৯৮৮ সম. টন 

আিপ িাল সাংগৃর্হি হয়। গম সাংগ্রহ-২০১৯ জমৌসুয়ম ০.৫০ লাখ জম:টন গম সাংগ্রয়হর লযেমাত্রা য়নধ থারণ করা হয়, লযেমাত্রার 

য়বপরীয়তর ৪৪,১৫৮ জম. টন গম সাংগৃয়হত হে। িবমর সাংগ্রহ মূল্য প্রর্িবকর্জ ২৮.০০ টাকা, সবাবরা সাংগ্রহ-২০১৯ সমৌসুবম 

িাবনর সাংগ্রহ মূল্য প্রর্িবকর্জ ২৬.০০ টাকা, র্সদ্ধ িাবলর সাংগ্রহ মূল্য প্রর্িবকর্জ ৩৬.০০ টাকা এবাং আিপ িাবলর সাংগ্রহ মূল্য 

প্রর্িবকবজ ৩৫.০০ টাকা র্নি িারণ করা হয়। এ সাংগ্রহ অর্ি ান সবরজর্মন পর্রদশ িন ও িত্ত্বাবিান করার জন্য মন্ত্রণালবয়র ২০ 

জন কম িকিিাবক দার্য়ত্ব প্রদান করা হয়।  

 
খ. দবয়দয়িক সাংগ্রহ শাখা: ২০১৮-২০১৯ অথ ি বছবর সাংবশার্িি বাবজবট র্নজস্ব অবথ ি ০.১৫ লাখ সমর্িক টন িাল এবাং ৫.৫০ 

লাখ সমর্িক টন িম র্ববদশ সথবক আমদার্নর সাংস্থান র্ছল। সস অনু ায়ী সরকাবরর র্নজস্ব অবথ ি এ অথ িবছবর ৪.৫০ লাখ 

সমর্িক টন িম এর ক্রয়ের জন্য আন্তজিার্িক দরপবত্রর মােবম এবাং র্জ টু র্জ র্ির্িবি রার্শয়ান সফিাবরশন সথবক ১.০০ লাখ 

সমর্িক টন িম সাংগ্রবহর কা িক্রম গ্রহণ করা হে। যার ময়ধ্য ৩,৮০,০০০ জময়িক টন সরবরাহকারী কর্তথক ইয়তাময়ধ্যই সরবরাহ 

করা হয়েয়ছ এবাং অবয়িি ১,৭০,০০০ জময়িক টন িীঘ্রই সরবরাহকারী কর্তথক সরবরাহ করা হয়ব।  

 

গ. সরবরাহ-১ িাখা:  
 

১।      োতীে সামায়েক য়নরাপত্তা জকৌিল বাস্তবােন সাংক্রান্ত খসো কম থ-পয়রকল্পনা পয থায়লাচনার  লয়যে “খাদ্য য়নরাপত্তা ও 

দুয়য থাগ সহােতা” ক্লািারভুি মন্ত্রণালেসমূয়হর জোকাল পয়েে কম থকতথাগয়ণর সমন্বয়ে ৯(নে) সদে য়বয়িি কয়মটির  সভ্া 

৩(য়তন) মাস অন্তর অন্তর অনুয়িত হে। খাদ্য  মন্ত্রণালে কর্তথক য়লি মন্ত্রণালে য়হয়সয়ব সকল সদে মন্ত্রণালয়ের সামায়েক 

য়নরাপত্তা জকৌিয়লর কম থ-পয়রকল্পনার অগ্রগয়ত ময়নটয়রাং করা হে।  

 

২। স্বল্প মূয়ল্য জরিনেঃ খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চ, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগায়নর িয়মক), সিস্ত্রবায়হনী, পুয়লিবায়হনী, য়বয়েয়ব, 

আনসার, জেলখানা, কোয়িট কয়লয়ে স্বল্প মূয়ল্য জরিন প্রদান অনুয়মাদন করা হে। 

 

৩। খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চেঃ খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চয়ত ইউয়নেন পয থায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হতয়দরদ্র পয়রবারয়ক তায়লকাভ্ি করা 

হয়েয়ছ এবাং বছয়র কম থাভ্াবকালীন ৫ মাস অর্ থাৎ জসয়েম্বর, অয়টাবর ও নয়ভ্ম্বর এবাং মাচ থ ও এয়প্রল মায়স প্রয়তয়কয়ে ১০/- 

টাকা মূয়ল্য প্রয়ত মায়স ৩০ জকয়ে কয়র চাল য়বতরণ করা হে। এ কম থসূয়চয়ত ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র ৭ লাখ ৪৩ হাোর ৮ 

িত ৩৮ জময়িক টন চাল য়বতরণ করা হয়েয়ছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র এ কম থসূয়চর আওতাে জদয়ির ২৪টি উপয়েলাে 

পুয়িচাল য়বতরণ করা হয়েয়ছ। ২০২০ সায়ল তা ১০০টি উপয়েলাে উন্নীত করার য়সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েয়ছ। পুয়িচাল য়বষেক 

সমন্বে কয়মটি গঠন করা হয়েয়ছ। প্রয়ত ৩ (য়তন) মাস অন্তর অন্তর উি কয়মটির সভ্া অনুয়িত হে। উি কয়মটি পুয়িচাল 

সাংয়িি সকল মন্ত্রণালয়ের কায থক্রম সমন্বে কয়র।  

 

৪।       জখালা বাোয়র য়বক্রে(ওএমএস):  এ কম থসূচীর আওতাে খাদ্যিয়ের বাোরমূয়ল্যর উদ্ধথগয়তর প্রবণতা জরাধ এবাং 

য়নম্নআয়ের েনয়গািীয়ক মূল্য সহােতা প্রদায়নর েন্য য়বভ্াগীে, জেলা ও উপয়েলা িহরসহ ইউয়নেন পয থায়ে ওএমএস 

কম থসূচীয়ত চাল ও আটা য়বক্রে করা হে। ইহা মন্ত্রণালয়ের য়নেস্ব কম থসূর্ি। বতথমায়ন ওএমএস কম থসূচীয়ত ৩০ টাকা জকয়ে 

দয়র চাল এবাং ১৮ টাকা জকয়ে দয়র আটা য়বক্রে কায থক্রম পয়রচায়লত হে। এ কায থক্রম ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র ৯,০৩১ জমেঃ 

টন চাল য়বতরয়ণর অনুয়মাদন জদো হে। মেদা য়ময়লর মাধ্যয়ম গম ভ্ায়েয়ে ওএমএস য়িলায়রর মাধ্যয়ম জখালাবাোয়র আটা 

য়বক্রে একটি গুরুত্বপূণ থ কায থক্রম। এ কায থক্রয়মর আওতাে ঢাকা মহানগর, িম ন জেলা, অন্যান্য য়বভ্াগীে িহর ও জেলা িহর 

পয থায়ে আটা য়বক্রে করা হে। এ কায থক্রয়ম ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র ২,৬৪,০৩৪ লাখ জম. টন গম আটা দতয়র কয়র ও ৯,০০৩ 

জময়িক টন চাল য়বতরণ করা হে। ওএমএস কা িক্রবম বাাংলাবদশ সর্িবালয় সকবে জখালা আটার পয়রবয়তথ ২ জকয়ে 

প্যায়কটোত আটা সািেী মূয়ল্য (প্যায়কট ৪২ টাকা, অনুরূপ ২য়কয়ের জখালাবাোয়র দাম ৬৫ টাকা) য়বতরণ করা হয়ে, যা 

পয থােক্রয়ম সারায়দয়ি সম্প্রসায়রত করা হয়ব।  
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য়চত্র-খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সয়চব জনাব িাহাবুয়িন আহমদ কর্তথক ওএমএস কম থসূয়চর প্যায়কট আটা য়বতরণ কায থক্রম উয়িাধন 

 

৫।        মেদা য়মল তায়লকাভূয়ি ও জপষণ যমতা য়নধ থারণেঃ ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র ৪০টি মেদাকয়লর তায়লকাভূয়ির 

অনুয়মাদন করা হে এবাং য়ময়লর য়বপরীয়ত গম বরাি জদো হে।  

 

 . সরবরাহ-২: ২০১৮-২০১৯ অথ ি বছবর সরবরাহ-২ শাখা উবেখব াগ্য গুরুত্বপূণ থ কা িক্রমসমূহ র্নম্নরুপ: 

 

(১) সমবহরপুর সজলার মুর্জবনির উপবজলায় নতুন খাদ্য গুদাম র্নম িাজণর লবিয ১.০০ একর জর্ম অর্িগ্রহবণর প্রশাসর্নক 

অনুবমাদন প্রদান। 

 

(২) খাদ্য অর্িদপ্তরািীন নারায়ণিঞ্জ সাইবলা সজটিবি ব্যবহৃি পুরািন আনবলািার অপসারণপূব িক িদস্থবল প্রর্ি ঘন্টায় ২০০ 

সম: টন খালাস িমিা সপন্ন নতুন ০২ (দুই) টি Stationary Type Pneumatic Ship Unloader 

ক্রবয়র প্রশাসর্নক ও আর্থ িক অনুবমাদন প্রদান। 

  

(০৩) খাদ্য অর্িদপ্তবরর র্বর্িন্ন এলএসর্ি, র্সএসর্ি, সাইবলা, সপাট ি ও ঘাবট ব্যবহাবরর জন্য ১০০০ টি র্ির্জটাল প্লাটফরম সেল 

ও ১৮ টি র্ির্জটাল ওবয়ব্রীজ সেল ক্রবয়র আর্থ িক ও প্রশাসর্নক অনুবমাদন প্রদান। 

  

(০৪) সুনামিঞ্জ সজলার দর্িণ সুনামিঞ্জ উপবজলায় “১.০৫ লি সম:টন নতুন খাদ্য গুদাম র্নম িাণ” শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় 

নতুন খাদ্য গুদাম র্নম িাবণর জন্য ১.০০ একর জর্ম অর্িগ্রহবণর প্রশাসর্নক অনুবমাদন প্রদান। 

 

(০৫) সকেীয় খাদ্য পর্রবহন ঠিকাদারবদর ১০.৫০% কা িদর বৃর্দ্ধর প্রশাসর্নক অনুবমাদন প্রদান। 

(০৬) কক্সবাজার সজলার সপকুয়া উপবজলায় নতুন খাদ্য গুদাম র্নম িাবণর লবিয ২.০০ একর জর্ম অর্িগ্রহবণর প্রশাসর্নক 

অনুবমাদন প্রদান। 

(০৭) ৫০ সকর্জ িারণিমিাসপন্ন ১.৫০ সকাটি র্পস এবাং ৩০ সকর্জ িারণিমিাসপন্ন ৫.৭০ সকাটি র্পস সমাট ৭.২০ সকাটি 

র্পস বস্তা ক্রবয়র প্রশাসর্নক অনুবমাদন প্রদান (সরকার্র প্রর্িষ্ঠান র্ববজএমর্স এর র্নকট সথবক ৫০% এবাং সবসরকার্র 

প্রর্িষ্ঠাজনর র্নকট সথবক ৫০% হাবর ক্রবয়র শবিি)। 

 

(০৮) খাদ্য গুদাবম মজুদ খাদ্যশবের কীট র্নয়ন্ত্রবণর জন্য ১০০০টি গ্যাসপ্রুফ শীট ক্রবয়র প্রশাসর্নক অনুবমাদন প্রদান। 

 

(০৯)  সরল র্বিাবির মােবম অর্প িি কা ি র্হবসবব িালশহর সরল সেশন সথবক আশুিঞ্জ সাইবলা প িন্ত ৫.৭২ র্ক:র্ম: সরল 

লাইবনর সমরামি ও প্রর্িস্থাপবনর প্রশাসর্নক অনুবমাদন প্রদান। 
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(১০) খাদ্য গুদাবম রর্িি সরকার্র খাদ্যশবের কীট র্নয়ন্ত্রণ/দমন কাবজ ব্যবহাবরর জন্য ১৫ (পবনর সম:টন এলুর্মর্নয়াম 

ফসফাইি (ট্যাববলট) এবাং ১২০০০ (বার হাজার) র্লটার র্পর্রর্মফস র্মথাইল (৫০ ইর্স) িরল কীটনাশক ক্রবয়র প্রশাসর্নক 

অনুবমাদন প্রদান করা হয়। পরবিীবি ১২০০০ (বার হাজার) র্লটার র্পর্রর্মফস র্মথাইল (৫০ ইর্স) িরল কীটনাশক ক্রবয়র 

আর্থ িক অনুবমাদন প্রদান করা হয়। 

 

 

বায়েট ও অয়িট অনুয়বভ্াগ:  

 

বায়েট ও অয়িট অনুয়বভ্ায়গর অধীয়ন অয়িট অয়ধিাখাে ১ েন অয়তয়রি সয়চব, বায়েট ও য়হসাব অয়ধিাখাে ১ েন উপ 

সয়চব, ১ েন বায়েট অয়েসার, ১ েন প্রিাসয়নক কম থকতথাসহ ১ েন অয়েস সহােক এবাং অয়িট-১, ২ ও ৩ িাখাে ৩ েন উপ 

সয়চবসহ ২ েন প্রিাসয়নক কম থকতথা কম থরত আয়ছন। মন্ত্রণালয়ের বায়েট ব্যবস্থাপনা ও য়নরীযার সাংক্রান্ত কায থায়দ এ 

অনুয়বভ্ায়গর সম্পাদন করা হয়ে র্ায়ক।  

 

বায়েট ব্যবস্থাপনা 

সরকায়র ব্যয়ের দযতা ও কায থকায়রতা বৃয়দ্ধর লয়যে খাদ্য মন্ত্রণালে এবাং এর আওতাধীন সকল প্রয়তিায়ন মধ্যয়মোয়দ বায়েট  

কাঠায়মা (Mid-Term Budgetary Framework, MTBF) পদ্ধয়তর আওতাে আনা হয়েয়ছ। সরকায়র অর্ থ 

ও বায়েট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এবাং অর্ থ মন্ত্রণালয়ের য়নয়দ থিনার আয়লায়ক ইয়তাময়ধ্য একেন অয়তয়রি সয়চয়বর জনর্তয়ত্ব 

বায়েট ও য়নরীযা নায়ম একটি স্বতন্ত্র অনুয়বভ্াগ সৃয়ি করা হয়েয়ছ। মন্ত্রণালয়ের সয়চয়বর জনর্তয়ত্ব বায়েট ব্যবস্থাপনা কয়মটি 

এবাং বায়েট ও য়নরীযা অনুয়বভ্ায়গর অয়তয়রি সয়চয়বর জনর্তয়ত্ব বায়েট ওোয়কথাং গ্রুপ গঠন করা হয়েয়ছ। যার মাধ্যয়ম 

মন্ত্রণালয়ের সাময়গ্রক বায়েট ব্যবস্থাপনা কায থক্রম সম্পন্ন হয়ে।  

 

য়নরীযা 

সরকায়রর য়বপুল পয়রমাণ আয়র্ থক ব্যবস্থাপনাে পয়রচায়লত েনগুরত্বপূণ থ দিরসমূয়হর সায়ব থক কায থক্রয়মর স্বেতা, েবাবয়দয়হতা, 

য়মতব্যয়েতা, যর্ায়যাগ্যতা ও েলপ্রসূতা য়নয়িত করার লয়যে অভ্েন্তরীণ ও বয়হেঃ য়নরীযা কায থক্রম অব্যাহত আয়ছ। অভ্েন্তরীণ 

য়নরীযা মূলতেঃ খাদ্য অয়ধদিয়রর অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্ায়গর মাধ্যয়ম একেন অয়তয়রি পয়রচালয়কর জনর্তয়ত্ব সম্পন্ন হয়ে 

র্ায়ক। পযান্তয়র বয়হেঃ য়নরীযা বাাংলায়দয়ির মহায়হসাব য়নরীযক ও য়নেন্ত্রয়কর অধীন য়বয়ভ্ন্ন দির যর্া বায়ণয়েেক য়নরীযা 

অয়ধদির, য়সয়ভ্ল অয়িট অয়ধদির, স্থানীে ও রােস্ব অয়িট অয়ধদির, দবয়দয়িক সাহায্যপুি প্রকল্প অয়িট অয়ধদির ইতোয়দ 

কর্তথক সম্পন্ন হয়ে র্ায়ক। এ সাংক্রান্ত অভ্েন্তরীণ ও বয়হেঃ অয়িট আপয়ত্তসমূয়হর য়নস্পয়ত্তর/তদারয়কর কাে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের 

বায়েট ও য়নরীযা অনুয়বভ্ায়গর মাধ্যয়ম সম্পন্ন হয়ে র্ায়ক। মন্ত্রণালয়ের অয়তয়রি সয়চব বায়েট ও অয়িট এর জনর্তয়ত্ব (উইাং 

প্রধান) খসো ও সাংকলন আপয়ত্ত সমূহ য়নষ্পয়ত্তর কাে হয়ে র্ায়ক।  

 

অভ্েন্তরীণ য়নরীযা 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্েন্তরীণ জকান য়নরীযা ব্যবস্থা জনই। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সয়চবালে অাংয়ির কায থক্রম শুধুমাত্র বয়হেঃ 

য়নরীযা কায থক্রয়মর আওতাে সম্পন্ন হয়ে র্ায়ক। মন্ত্রণালয়ের বয়হেঃ য়নরীযা কায থক্রম প্রধানতেঃ স্থানীে ও রােস্ব অয়িট 

অয়ধদির কর্তথক সম্পন্ন হয়ে আসয়ছ। 

 

অয়িট আপয়ত্ত: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বায়ণয়েেক য়নরীযা কায থক্রম বাাংলায়দয়ির মহায়হসাব য়নরীযক ও য়নেন্ত্রয়কর অধীন য়বয়ভ্ন্ন 

অয়িট অয়ধদির কর্তথক পয়রচায়লত হয়ে র্ায়ক। অয়িট কর্তথক আপয়ত্ত উত্থাপয়নর পর মাঠ পয থাে হয়ত এর িিিীট েবাব খাদ্য 

অয়ধদিয়রর মাধ্যয়ম মন্ত্রণালয়ে জপৌৌঁছায়না হে। আয়র্ থক অয়নেয়মর গুরুত্ব য়বয়বচনা কয়র বায়ণয়েেক অয়িট আপয়ত্তসমূহ সাধারণ, 

অয়গ্রম, খসো ও সাংকলন য়হয়সয়ব জিয়ণভুি করা হে। সাধারণ জিয়ণর আপয়ত্তসমূহ মাঠ পয থায়ের আঞ্চয়লক দিয়রর মাা্ধ্যয়ম 

স্থানীেভ্ায়ব য়নষ্পয়ত্ত করা হে। গুরুতর আয়র্ থক অয়নেম য়হয়সয়ব য়বয়বয়চত অয়গ্রম জিয়ণভূি অয়িট আপয়ত্তসমূহ মূখ্য য়হসাব 

রযণ কম থকতথা তর্া মন্ত্রণালয়ের সয়চয়বর উপর োয়র হে এবাং উি আপয়ত্তসমূয়হর েবাব মাঠ পয থাে হয়ত এয়ন মন্ত্রণালয়ে 

প্রয়োেনীে যাচাইয়ের পর সাংয়িি অয়িট অয়ধদিয়র জপ্ররণ করা হে। অয়গ্রম, খসো ও সাংকলণভূি অয়িট আপয়ত্তসমূহ 

মন্ত্রণালয়ের মাধ্যয়ম য়নষ্পয়ত্ত করা হে। 

 

ক. বায়েট িাখা: সরকায়র ব্যয়ে দযতা ও কায থকায়রতা বৃয়দ্ধর লয়যে খাদ্য মন্ত্রণালে এবাং এর আওতাধীন সকল প্রয়তিায়নর 

মধ্যয়মোদী বায়েট কাঠায়মা MTBF (Mid Term Budget Framework) পদ্ধয়তর আওতাে আনা হয়েয়ছ। 

সরকায়র অর্ থ ও বায়েট ব্যস্থাপনা আইন, ২০০৯ এবাং অর্ থ য়বভ্ায়গর য়নয়দ থিনার আয়লায়ক একেন যুগ্ম সয়চব/অয়তয়রি 

সয়চয়বর জনর্তয়ত্ব বায়েট অনুয়বভ্াগ সৃয়ি করা হয়েয়ছ।অর্ থবছয়রর বায়েট প্রণেন ও বাস্তবােয়ন মন্ত্রণালয়ের সয়চব ময়হাদয়ের 
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জনর্তয়ত্ব বায়েট প্রণেয়ন ২টি, সাংয়িায়ধত বায়েট প্রণেয়ন ১টি এবাং বায়েট বাস্তবােয়ন ৫টি 'বায়েট বাস্তবােন কয়মটি' এর সভ্া 

অনুয়িত হয়েয়ছ। তাছাো যুগ্ম সয়চব/অয়তয়রি সয়চয়বর জনর্তয়ত্ব ওোয়কথাং কয়মটির সভ্া অনুয়িত হয়ে র্ায়ক যার মাধ্যয়ম 

মন্ত্রণালয়ের সাময়গ্রক বায়েট ব্যবস্থাপনা কায থক্রম সম্পন্ন করা হে। য়নয়ম্ন অর্ থবছর য়ভ্য়ত্তক বণ থনা করা হয়লা: 

(হাোর টাকাে) 

ক্র:নাং অর্ থ বছর অনুয়িত য়বএময়স 

সভ্ার সাংখ্যা 

ওোয়কথাং গ্রুয়পর সভ্ার 

সাংখ্যা 

বায়েট বরাি ব্যয়েত অর্ থ 

১। ২০১৭-১৮ ৭ ২ ১৪৩৪২,৪৪,১৯ ১৩০৪৮,৯৮,৫৭ 

২। ২০১৮-১৯ ৮ ১ ১৫৭৫১,০৯,৫০ ১৪২৩০,৭৮,৩৫ 

৩। ২০১৯-২০ ৩ ১ ১৭১৫২,৯৯,৮৭ চলমান 

 

 

খ. য়হসাব িাখা:  ২০১৮-২০১৯ অথ ি বছবর য়হসাব শাখার গুরুত্বপূণ ি ও উবেখব াগ্য কা িক্রমসমূহ র্নম্নরুপ: 

১। মন্ত্রণালয়ের কম থকতথা/কম থচারীয়দর জবতন ও ভ্াতায়দর আেন ও ব্যেন এর দায়েত্ব পালন; 

২। মন্ত্রণালয়ের কম থকতথায়দর অন-লাইয়ন জবতন য়নধ থারণ, প্রণেন ও সাংরযণ; 

৩। কম থকতথা কম থচারীয়দর দবয়দয়িক ভ্রমণ য়বল, অভ্েন্তরীণ ভ্রমণ য়বল, আনুষয়েক য়বল, আপ্যােন য়বলসহ অন্যান্য সকল য়বল 

প্রস্তুতকরণ, প্রণেন ও সাংরযণ; 

৪। মন্ত্রণালয়ের য়হসাব সাংরযণ ও সাংকলন, কোি বই ও অন্যান্য জরয়েিার য়লখন, প্রতেেন ও সাংরযণ; 

৫। মন্ত্রণালয়ের কম থচারীয়দর চাকরী বই য়লখন ও সাংরযণ; 

৬। মন্ত্রণালয়ের কম থচারীয়দর ছুটির য়হসাব সাংরযণ; 

৭। মন্ত্রণালয়ের প্রধান য়হসাবরযণ কম থকতথার কায থালয়ের সায়র্ জযাগায়যাগ রযাকরণ; 

৮। জবসাময়রক অয়িট/স্থানীে ও রােস্ব অয়িটসহ অন্যান্য অয়িট কায়য থ সহােতা প্রদান;  

৯। য়হসায়বর সাংগয়তসাধনসহ য়হসায়বর সয়ে সম্পকথযুি অন্যান্য য়বষোবয়ল; 

১০। জগয়েয়টি/নন-জগয়েয়টি কম থকতথা/ কম থচারীয়দর জবতন ভ্াতা ও চাকুয়র সাংক্রান্ত জরকি থ সাংরযণ;  

 
 

আইন জকাষ:  

 ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর কায থাবয়ল সম্পয়কথত ‘বায়ষ থক প্রয়তয়বদন’ সাংক্রান্ত এ মন্ত্রণালয়ের আইন জকাষ িাখাে 

পায়কস্তান সাময়রক িাসন আময়ল প্রণীত ‘The Food (Special Courts) Act-1956 এবাং Food 

Grains Supply (Preventions of Prejudicial Activity) Ordinace-1979 আইন ২টি 

বাাংলা ভ্াষাে রুপান্তর করা হয়েয়ছ।   

           

 খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ ইউয়নট (এেয়পএমইউ): 

 

এেয়পএমইউ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটি অনুয়বভ্াগ। ১ েন মহাপয়রচালক (গয়বষণা পয়রচালক জর্য়ক পয়দান্নয়তপ্রাি বা জপ্রষয়ণ 

যুগ্ম-সয়চব, তয়ব বতথমায়ন একেন অয়তয়রি সয়চব কম থরত) এর অধীয়ন ৪ েন গয়বষণা পয়রচালক, ৬ েন সহয়যাগী গয়বষণা 

পয়রচালক, ৯ েন গয়বষণা কম থকতথা, ১ েন জনটওোকথ/ওয়েবসাইট ম্যায়নোর, ১ েন িাটায়বে ম্যায়নোর এবাং ১ েন 

িকুয়ময়ণ্টিন অয়েসার এর সমন্বয়ে এ অনুয়বভ্াগ গঠিত। কায থাবলীর উপর য়ভ্য়ত্ত কয়র এেয়পএমইউ-জক ৪ (চার) টি িাখাে 

য়বভ্ি করা হয়েয়ছ। যর্া: (ক) নীয়ত ও সমন্বে,  (খ) খায়দ্যর লভ্েতা,  (গ) খাদ্য  প্রায়ির সুয়যাগ ও ( ) খায়দ্যর দেয়বক 

ব্যবহার/পুয়ি। এ অনুয়বভ্াগ বাাংলায়দয়ির খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা পয়রবীযণসহ সরকায়রর খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা নীয়ত ও এর 

কম থ-পয়রকল্পনা প্রণেয়ন কায়রগয়র সহােতা প্রদান কয়র র্ায়ক। এছাোও, য়বয়ভ্ন্ন মন্ত্রণালে কর্তথক প্রণীত খসো য়বয়ধমালা/নীয়তর 

উপর খাদ্য মন্ত্রণালে সাংয়িি মতামত প্রদান কয়র র্ায়ক। জয সকল প্রয়তিান খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা নীয়ত দতয়র ও প্রয়োগ এর 

কায়ে েয়েত আয়ছ জযমন-খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ কয়মটি (FPMC), খাদ্য নীয়ত ওোয়কথাং গ্রুপ (FPWG),  

য়র্য়মটিক টিম (TT) ইতোয়দ-জক সায়ব থক সহয়যায়গতা কয়র র্ায়ক। টিটি ও টিিায়িউয়ে এর সদেয়দর মাধ্যয়ম এেয়পএমইউ 

মন্ত্রণালেসমূয়হর মায়ে কায থকর সমন্বে সাধন এবাং ‘খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা ইসুেয়ত কায থকর মতয়বয়নমে এবাং তথ্য উপায়ত্তর 

য়বয়িষণ কায থক্রম ’খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তার সঠিক গয়ত প্রকৃয়ত উপস্থাপয়ন েলপ্রসূভ্ায়ব সহােতা কয়র আসয়ছ। 

 

োতীে খাদ্যনীয়ত কম থপয়রকল্পনা এবাং খাদ্য য়নরাপত্তাে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP) ময়নটয়রাং বাাংলায়দয়ির 

জপ্রযাপয়ট সাময়গ্রক খাদ্য য়নরাপত্তা য়বষেটি বহুমায়ত্রক জযখায়ন য়বয়ভ্ন্ন মন্ত্রণালে/য়বভ্াগ স্বস্ব কম থসূয়চ ও জকৌিলসমূহ 
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বাস্তবােয়নর মাধ্যয়ম একটি য়নভ্থরয়যাগ্য খাদ্য য়নরাপত্তা ব্যবস্থা গয়ে জতালার লয়যে কাে করয়ছ। কারণ খাদ্য য়নরাপত্তার েন্য 

খায়দ্যর সহে লভ্েতা (availability), খাদ্য  প্রায়ির সুয়যাগ (access to food) ও খায়দ্যর দেয়বক ব্যবহার  

(utilization of food) সমভ্ায়ব অপয়রহায থ এবাং এটি অেথয়ন সকয়লর সয়ম্ময়লত প্রোস আবশ্যক য়বয়বয়চত হওোে 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উয়দ্যায়গ ১৭টি মন্ত্রণালে/য়বভ্ায়গর সমন্বয়ে োতীে খাদ্য নীয়ত কম থপয়রকল্পনা বাস্তবােয়নর প্রোস চলয়ছ। 

কৃয়ষ, খাদ্য য়নরাপত্তা ও পুয়ি উন্নেয়নর েন্য সরকার কর্তথক প্রণীত রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP-1, 2011-15) এর 

জমোদ ইয়তাময়ধ্য জিষ হয়েয়ছ। েয়ল সিম পঞ্চ-বায়ষ থক পয়রকল্পনা ও এসয়িয়ে (SDG) এর সায়র্ সামঞ্জে জরয়খ কৃয়ষ, খাদ্য 

য়নরাপত্তা এবাং পুয়ি উন্নেয়নর েন্য ২০১৬ পরবতী হালনাগাদ রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP-2) প্রণেয়নর প্রয়োেনীেতা 

জদখা জদওোে য়বয়ভ্ন্ন য়বষয়ে ৮ টি কায়রগয়র দল (Technical Working Group) গঠয়নর মাধ্যয়ম ২০১৬-২০ 

জমোয়দ য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP-2) প্রণেয়নর কাে সম্পন্ন হয়েয়ছ। অন্যান্য বছয়রর ন্যাে ২০১৬-১৭ 

অর্ থবছয়রর োতীে খাদ্যনীয়ত ও এর কম থপয়রকল্পনা বাস্তবােন এবাং রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা পয়রবীযণ প্রয়তয়বদন ২০১৮ 

(বাাংলা সাংস্করণ) মন্ত্রণালে/এেয়পএমইউ এর ওয়েবসাইয়ট (www.mofood.gov.bd) প্রকাি করা হয়েয়ছ। োতীে 

খাদ্যনীয়তর এই কম থপয়রকল্পনার আওতাে সায়ব থক খাদ্য য়নরাপত্তার েন্য য়চয়িত ২৬ টি জযয়ত্র উন্নেন ও য়সআইয়পর 

অগ্রায়ধকারমূলক ১২টি জযয়ত্রর অগ্রগয়ত পয়রবীযণ কয়র পয়রবীযণ প্রয়তয়বদন প্রকায়িত হয়েয়ছ, যা োতীে ও আন্তেথায়তক 

পয়রমেয়ল সমাদৃত হয়েয়ছ। য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP-2) বাস্তবােন পয়রবীযণ প্রয়তয়বদন প্রণেয়নর েন্য 

খাদ্য মন্ত্রণালেসহ সাংয়িি সকল মন্ত্রণালে/য়বভ্াগ/এয়েয়ির প্রয়তয়নয়ধগয়ণর অাংিগ্রহয়ণ ৫(পাঁচ) য়দন ব্যাপী একটি প্রয়িযণ-

কম থিালা আয়োেনসহ প্রয়োেনীে কায থক্রম চলমান রয়েয়ছ। তথ্য ব্যবস্থাপনা সরকায়রর য়িয়েটাল বাাংলায়দি রুপকল্প 

বাস্তবােয়নর উয়িয়শ্য তথ্যায়দ সাংগ্রহ, সাংরযণ ও আদান-প্রদায়নর উন্নততর তথ্য প্রযুয়ি ব্যবহার করা হয়ে। খাদ্য য়নরাপত্তা 

সাংয়িি মন্ত্রণালে/য়বভ্াগসমূয়হর ময়ধ্য ইোরয়নটয়ভ্য়ত্তক তথ্য আদান-প্রদায়নর লয়যে খাদ্য য়নরাপত্তা ও পুয়ি সাংক্রান্ত 

ইনেরয়মিন য়সয়িম (Food Security and Nutrition Information System) স্থাপন করা 

হয়েয়ছ। এই ইনেরয়মিন য়সয়িম এর মাধ্যয়ম প্রার্য়মকভ্ায়ব খাদ্য অয়ধদির এর তথ্য ব্যবস্থাপনা য়বভ্াগ (এমআইএসএেএম), 

কৃয়ষ য়বপণন অয়ধদির এবাং জহয়লনয়কলার ইোরন্যািনাল এর ময়ধ্য তথ্য আদান প্রদায়নর কায থক্রম চলমান রয়েয়ছ। খাদ্য 

মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ ইউয়নট (FPMU) এর ওয়েবসাইয়ট (www.fpmu.gov.bd) খাদ্য ও 

খাদ্য য়ভ্য়ত্তক পুয়ি য়নরাপত্তার সায়র্ সাংয়িি হালনাগাদ িাটায়বইে সকয়লর েন্য (Public) উন্মুি করা হয়েয়ছ, যা খাদ্য ও 

পুয়ি য়নরাপত্তামূলক গয়বষণা ও য়সদ্ধান্ত গ্রহয়ণ যুগান্তকারী য়হয়সয়ব য়বয়বয়চত।  

৩.০ খাদ্য পয়রয়স্থয়ত (২০১৮-১৯) 

জদয়ির খাদ্য য়নরাপত্তার প্রধান য়তনটি উপাদান/য়নোমক যর্া খাদ্য প্রাপ্যতা (Food Availability), 

েনগয়ণর খাদ্য প্রায়ির প্রয়বিায়ধকার তর্া ক্রে যমতা (Access to Food) এবাং পুয়ি অবস্থার (Nutritional 

Status) উয়িখয়যাগ্য উন্নেনসায়ধত হয়েয়ছ। খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তার এসব মাত্রা মূলত: জদয়ির সায়ব থক খাদ্য পয়রয়স্থয়ত তর্া 

অভ্েন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যিে আমদানী, বাোয়র সরবরাহ ও চায়হদার উপর য়নভ্থরিীল। বতথমান সময়ের চায়হদায়ক য়হয়সয়ব 

য়নয়ে জদয়ির আপামর েনগয়ণর পুয়িগত অবস্থায়ক য়বয়বচনাে য়নয়ে পুয়িয়ক সব থায়ধক গুরুত্ব য়দয়ে পুয়ি সাংয়বদনিীল খাদ্য 

ব্যবস্থা সম্পয়কথত য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP-2), ২০১৬-২০২১ প্রণেন ও প্রকাি করা হয়েয়ছ। CIP-2 

ময়নটয়রাং য়রয়পাট থ ২০১৯ প্রকাি ও ওয়েবসাইয়ট আপয়লাি করা হয়েয়ছ। ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র জদয়ির সায়ব থক খাদ্য পয়রয়স্থয়ত 

য়ছল য়নম্নরূপ:  

৩.১  উৎপাদন ও সরবরাহ পয়রয়স্থয়ত 
কৃয়ষ মন্ত্রণালে কর্তথক জদয়ি ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র খাদ্য িয়ের উৎপাদন লযেমাত্রা ধায থ করা হয়েয়ছল সব থয়মাট 

৩৭৭.৪৬ লাখ জম. টন (চাল ৩৬৪.৫৯ লাখ জম. টন এবাং গম ১২.৮৭ লাখ জম. টন)। বাাংলায়দি পয়রসাংখ্যান বুেয়রার 

(য়ব .য়ব.এস (২০১  চূোন্ত প্রাক্কলন অনুসায়র ৭-১৮ অর্ থবছয়র চায়লর আকায়র আউি ২৭.১০ লাখ জম. টন, আমন ১৩৯.৯৩ লাখ 

জম. টন, জবায়রা ১৯৫ .৭৬  লাখ জম.টন ও গয়মর উপাদন ১০.৯৯ লাখ জম.টন উৎপায়দত হয়েয়ছ। এ য়হসায়ব জমাট চায়লর 

উৎপাদন ৩৬২ .৭ ৯ লাখ জম.টন এবাং জদয়ি সব থয়মাট খাদ্যিয়ের উৎপাদন হয়েয়ছল ৩৭৩.৭৮ লাখ জম.টন। 

সারণী-৩.১ : অভ্েন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন 

 

চাল/গম 

 

২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

*কৃয়ষ মন্ত্রণালে কর্তথক প্রস্তায়বত লযেমাত্রা য়বয়বএস কর্তথক চূোন্ত প্রাক্কয়লত 

আবাদ (লাখ জহটর) উৎপাদন (লাখ জমেঃ টন) আবাদ (লাখ 

জহটর) 

উৎপাদন (লাখ জমেঃ টন) 

আউি 

আমন 

জবায়রা 

১১.২৫ 

৫৬.৪৩ 

৪৮.৪২ 

২৭.০২ 

১৪১.৩৪ 

১৯৬.২৩ 

১০.৭৫ 

৫৬.৭৯ 

৪৮.৫৯ 

২৭.১০ 

১৩৯.৯৩ 

১৯৫.৭৬ 

জমাট চাল ১১৬.১০ ৩৬৪.৫৯ ১১৬.১৩ ৩৬২.৭৯ 

গম ৩.৯০ ১২.৮৭ ৩.৫১ ১০.৯৯ 

সমাট খাদ্যশে (িাল ও িম) ১২০.০০ ৩৭৭.৪৬ ১১৯.৬৪ ৩৭৩.৭৮ 

সূত্রেঃ ১) বাাংলায়দি পয়রসাংখ্যান বুেয়রা (য়বয়বএস), পয়রকল্পনা মন্ত্রণালে,  ২) কৃয়ষ মন্ত্রণালে কর্তথক প্রস্তায়বত লযেমাত্রা ।  

http://www.mofood.gov.bd/
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জলখয়চত্র-৩.১: ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র খাদ্যিয়ের আনুপায়তক উৎপাদন পয়রয়স্থয়ত য়নয়ম্ন পাই চায়ট থর মাধ্যয়ম উপস্থাপন করা হয়লা: 

 

 

      উৎস: কৃয়ষ মন্ত্রণালে কর্তথক প্রস্তায়বত লযেমাত্রা । 

 

খাদ্যিয়ের অভ্েন্তরীণ উৎপাদন এবাং সরবরাহ বৃয়দ্ধর েন্য ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র সরকায়রর য়নেস্ব অয়র্ থ ৬.০০ (চাল ০.৫০ ও 

গম ৫.৫০) লাখ জমেঃ টন খাদ্যিে আমদায়নর সাংয়িায়ধত বায়েয়টর য়বপরীয়ত ০.১৫ লাখ জম.টন চাল ও ৩.৮১ জম.টন গম 

আমদায়ন করা হয়েয়ছ। সাম্প্রয়তককায়ল উন্নেন সহয়যাগী জদি/সাংস্থাসমূয়হর নীয়ত-জকৌিল পয়রবতথয়নর কারয়ণ জদয়ি দবয়দয়িক 

খাদ্য সাহায়য্যর পয়রমাণ উয়িখয়যাগ্যভ্ায়ব হ্রাস জপয়েয়ছ। ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র সরকায়র বায়েয়ট খাদ্যিে য়বতরণ কম থসূয়চর 

আওতাে য়বতরণকৃত ২৫.৯৪ লাখ জমেঃ টন খাদ্যিয়ের য়বপরীয়ত দবয়দয়িক খাদ্য সাহায়য্যর পয়রমাণ য়ছল মাত্র ১.৪৯ লাখ জমেঃ 

টন।  

৩.২ খাদ্যিয়ের মূল্য পয়রয়স্থয়ত 

৩.২.১ অভ্েন্তরীণ মূল্য পয়রয়স্থয়ত 
গত (২০১৮-১৯) অর্ থবছয়র (জুলাই/২০১৮-জুন/২০১৯) অভ্েন্তরীণ বাোয়র জমাটা চায়লর খুচরা ও পাইকারী গে মূল্য পূব থ 

অর্ থবছয়রর তুলনাে উভ্ে জযয়ত্রই প্রাে ১৭% ও ১৮% হ্রাস জপয়েয়ছ। জুলাই/১৮ মায়স জমাটা চায়লর খুচরা ও পাইকারী মূল্য 

য়কছুটা বৃয়দ্ধ জপয়লও পরবতী মাসগুয়লায়ত ক্রমান্বয়ে হ্রাস জপয়ত র্ায়ক। অপরয়দয়ক জুলাই মায়স আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য 

য়কছুটা কম র্াকয়লও পরবতীয়ত য়কছুটা বৃয়দ্ধ জপয়ত র্ায়ক। কৃয়ষ মন্ত্রণালয়ের কৃয়ষ য়বপণন অয়ধদির জর্য়ক প্রাি তথ্য অনুযােী 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়রর চাল ও গয়মর োতীে গে মূল্য ও আন্তেথায়তক বাোর মূল্য য়নয়চর সারণীিয়ে জদখা জযয়ত পায়র।    

 

সারণী ৩.২: জমাটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পয থায়ে োতীে গে মূল্য 

মায়সর নাম জমাটা চাল (টাকা/জকয়ে) গম (টাকা/জকয়ে) জখালা আটা (টাকা/জকয়ে) 

খুচরা পাইকারী খুচরা পাইকারী খুচরা পাইকারী 

জুলাই/১৮ ৩৭.০৮ ৩৪.৭৭ ২৫.৩০ ২২.৯১ ২৫.৩১ ২২.৮১ 

আগি/১৮ ৩৬.৪৯ ৩৪.১৯ ২৫.৬১ ২৩.১৪ ২৫.৪৮ ২৩.০৫ 

জসয়েম্বর/১৮ ৩৬.৩২ ৩৩.৭৬ ২৬.৩০ ২৩.৮৭ ২৬.৫০ ২৩.৯৮ 

অয়টাবর/১৮ ৩৪.৮৩ ৩২.৪৭ ২৬.৮১ ২৪.২৬ ২৬.৫৮ ২৪.০৩ 

নয়ভ্ম্বর/১৮ ৩৩.৬১ ৩১.২৫ ২৬.৯৫ ২৪.৪০ ২৬.৮৮ ২৪.৩৬ 

য়িয়সম্বর/১৮ ৩২.৫৭ ৩০.২৫ ২৬.৫০ ২৩.৮৬ ২৬.৯৬ ২৫.০২ 

োনুোয়র/১৯ ৩৩.০২ ৩০.৮০ ২৭.৩৬ ২৫.৬২ ২৮.১২ ২৫.৬৩ 

জেব্রুোয়র/১৯ ৩২.৩৮ ২৯.৯৫ ২৮.১৮ ২৫.১১ ২৮.০৯ ২৫.৬৩ 

মাচ থ/১৯ ৩১.৩২ ২৮.৭১ ২৮.৪২ ২৫.৮৩ ২৮.০৬ ২৫.৫৭ 

এয়প্রল/১৯ ৩০.৬৯ ২৮.১৩ ২৬.৮৯ ২৩.৭৮ ২৬.০৬ ২৫.০০ 

জম/১৯ ২৯.৭৪ ২৭.৪০ ২৬.৯৩ ২৪.১৭ ২৬.৯৬ ২৪.৩১ 

জুন/১৯ ২৯.১১ ২৬.৬৪ ২৬.৪৩ ২৩.৯৮ ২৬.৭২ ২৪.১২ 

গে 

(২০১৮-১৯) ৩১.১০ ৩০.৬৯ ২৬.৮১ ২৪.২৪ ২৬.৮১ ২৪.৪৬ 

    সূত্র : কৃয়ষ য়বপণন অয়ধদির (কৃয়ষ মন্ত্রণালে)। 
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জলখয়চত্র-৩.২: জমাটা চায়লর খুচরা ও পাইকারী পয থায়ে োতীে গে মূল্য 

 

 

        জলখয়চত্র-৩.৩: জখালা আটার খুচরা ও পাইকারী পয থায়ে োতীে গে মূল্য 

 

 

 

৩.২.২ আন্তেথায়তক মূল্য পয়রয়স্থয়ত  
য়বগত এক বছয়র (জুলাই/১৮-জুন/১৯) আন্তেথায়তক বাোয়র চাল ও গয়মর রিায়ন মূল্য জদি ও প্রকারয়ভ্য়দ হ্রাস বৃয়দ্ধর প্রবণতা 

লযে করা জগয়লও ভ্ারয়ত এ য়চত্র য়বপরীত জদখা যাে। য়সদ্ধ চায়লর (৫%ভ্াো) রিায়ন মূল্য (এে.ও.য়ব) গত জুলাই/১৮ মায়সর  

তুলনাে জুন/১৯ মায়স র্াইল্যাে, ভ্ারত ও পায়কস্তায়ন যর্াক্রয়ম প্রাে ১০%, ১৪% ও ৭% বৃয়দ্ধ জপয়েয়ছ এবাং য়ভ্য়েতনাম 

(আতপ) তা প্রাে ৭% হ্রাস জপয়েয়ছ । একই সময়ে যুিরায়ষ্ট্রর লাল নরম গয়মর রিায়ন (এে.ও.য়ব) মূল্য প্রাে ১০% বৃয়দ্ধ 

জপয়েয়ছ, ইউয়ক্রনীে গয়মর মূল্য অপয়রবয়তথত ও রায়িোন য়ময়লাং গয়মর মূল্য ১% হ্রাস জপয়েয়ছ। 

    

মাস চাল (টন প্রয়ত মায়কথন িলায়র রিায়ন মূল্য) গম (টন প্রয়ত মায়কথন িলায়র রিায়ন মূল্য) 

র্াই ৫% য়সদ্ধ 

চাল (এে.ও.য়ব 

ব্যাাংকক) 

১৫% আতপ চাল 

(য়ভ্য়েতনাম) 

৫% য়সদ্ধ চাল 

(ভ্ারত) 

৫% য়সদ্ধ চাল 

(পায়কস্তান) 

ইউএস নাং-২ 

লাল নরম গম 

(এেওয়ব গালে) 

ইউয়ক্রনীে 

য়ময়লাং গম 

(এেওয়ব িাক 

য়স) 

রায়িোন 

য়ময়লাং গম 

(এেওয়ব িাক 

য়স) 

জুলাই/১৮ ৩৫৩.৬০ ৩৫২.৪০ ৩৩৩.৬০ ৩৫৭.৬০ ২০৩.০০ ২০২.০০ ২০৬.০০ 

আগি/১৮ ৩৬৫.০০ ৩৪২.৫০ ৩৩৮.৭৫ ৩৬০.০০ ২২১.০০ ২২৬.০০ ২২৮.০০ 

জসয়েম্বর/১৮ ৩৬২.৭৫ ৩৫২.০০ ৩৪২.০০ ৩৪৯.৫০ ২০৩.০০ ২১৯.০০ ২২২.০০ 

অয়টাবর/১৮ ৩৭৫.৮০ ৩৫৫.৬০ ৩৪৭.৮০ ৩৫৫.০০ ২১০.০০ ২৩০.০০ ২৩২.০০ 

নয়ভ্ম্বর/১৮ ৪১৬.০০ ৩৫৭.৭৫ ৩৬৪.২৫ ৩৭৬.২৫ ২১০.০০ ২২৬.০০ ২২৯.০০ 

য়িয়সম্বর/১৮ ৪২৮.২৫ ৩৪৮.০০ ৩৮৪.০০ ৩৫৭.৫০ ২১৭.০০ ২৩২.০০ ২৩৫.০০ 

োনুোয়র/১৯ ৪৪৯.৬০ ৩৪২.২০ ৩৮৬.০০ ৪১৬.০০ ২১৯.০০ ২৩৭.০০ ২৪২.০০ 
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মাস চাল (টন প্রয়ত মায়কথন িলায়র রিায়ন মূল্য) গম (টন প্রয়ত মায়কথন িলায়র রিায়ন মূল্য) 

র্াই ৫% য়সদ্ধ 

চাল (এে.ও.য়ব 

ব্যাাংকক) 

১৫% আতপ চাল 

(য়ভ্য়েতনাম) 

৫% য়সদ্ধ চাল 

(ভ্ারত) 

৫% য়সদ্ধ চাল 

(পায়কস্তান) 

ইউএস নাং-২ 

লাল নরম গম 

(এেওয়ব গালে) 

ইউয়ক্রনীে 

য়ময়লাং গম 

(এেওয়ব িাক 

য়স) 

রায়িোন 

য়ময়লাং গম 

(এেওয়ব িাক 

য়স) 

জেব্রুোয়র/১৯ ৩৮৫.৭৫ ৩৯৪.২৫ ৩৬১.৭৫ ৪০০.২৫ ২২১.০০ ২৪০.০০ ২৪৫.০০ 

মাচ থ/১৯ ৩৭৫.৮০ ৪০৪.০০ ৩৭১.৪০ ৩৮২.৪০ ২০২.০০ ২২৮.০০ ২২৯.০০ 

এয়প্রল/১৯ ৩৭৬.২৫ ৩৭৩.৭৫ ৩৭২.৭৫ ৩৯০.২৫ ১৯৭.০০ ২২৩.০০ ২২৬.০০ 

জম/১৯ ৩৮৯.২৫ ৩৪৮.৫০ ৩৮৫.০০ ৩৯০.০০ ১৯৯.০০ ২০৯.০০ ২১২.০০ 

জুন/১৯ ৩৮৭.৫০ ৩২৯.০০ ৩৮০.৫০ ৩৮২.০০ ২২৩.০০ ২০২.০০ ২০৩.০০ 

গে      (২০১৮-

১৯) 

৩৮৮.৮০ ৩৫৮.৩৩ ৩৬৩.৯৮ ৩৭৬.৪০ ২১০.৪২ ২২২.৮৩ ২২৫.৭৫ 

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

সারণী ৩.৩: আন্তেথায়তক বাোর মূল্য পয়রয়স্থয়ত 

 

     জলখয়চত্র ৩.৪: গয়মর আন্তেথায়তক বাোর মূল্য পয়রয়স্থয়ত 

                               

আন্তেথায়তক পয থায়ে য়বয়িষ কয়র ধান ও গম উৎপাদনকারী জদিসমূয়হ অনুকূল আবহাওো, অভ্েন্তরীণ উৎপাদন পয়রয়স্থয়ত ও 

মূল্য সহনীে মাত্রাে র্াকয়লও আন্তেথায়তক বাোয়র ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়রর গে মূল্য পূব থ বছয়রর তুলনাে য়কছুটা বৃয়দ্ধর প্রবণতা 

লযে করা য়গয়েয়ছল, যার প্রভ্াব বাাংলায়দয়ির অভ্েন্তরীণ বাোয়রও পয়েয়ছল।   

 

৩ .২.৩ েনগয়ণর ক্রে যমতা, জভ্াগ ও পুয়ি পয়রয়স্থয়ত : 

খাদ্য ক্রেযমতা 
 

বাাংলায়দয়ির প্রধান খাদ্য িে বা Staple foodএর মূল্য য়স্থয়তিীল র্াকাে এবাং জদয়ির মানুয়ষর গে আে বৃয়দ্ধ পাওোে 

দয়রদ্র ও য়নম্ন আয়ের মানুয়ষর খাদ্য ক্রে যমতা বৃয়দ্ধ জপয়েয়ছ। য়বয়বএস জর্য়ক প্রকায়িত হাউসয়হাল্ড ইনকাম এক্সয়পয়েচার 

সায়ভ্থ ২০১০ এর তথ্য অনুযােী বাাংলায়দয়ির মানুয়ষর দায়রয়দ্রের হার ২০০৫ সায়ল ৪০% জর্য়ক ২০১০ এ ৩১.৫% এ জনয়ম 

এয়সয়ছল। য়বয়বএয়সর হাউসয়হাল্ড ইনকাম এক্সয়পয়েচার সায়ভ্থ ২০১৬ এর য়প্রয়লয়মনারী য়রয়পাট থ অনুযােী বাাংলায়দয়ি দায়রয়দ্রের 

হার ২৪.৩%। সব থয়িষ তথ্য অনুযােী, বতথমায়ন বাাংলায়দয়ি দায়রয়দ্রের হার ২১.৮% (প্রয়যপন)। খাদ্যয়ভ্য়ত্তক কম থসূয়চসহ 

সরকায়রর নানা গণমুখী সময়োপয়যাগী এবাং বাস্তব কম থসূয়চর েয়ল এ অগ্রগয়ত সায়ধত হয়েয়ছ। অন্যয়দয়ক ২০০৫-০৬ অর্ থ বছয়র 

জযখায়ন ১ য়দয়নর মজুরী য়দয়ে ৪-৫ জকয়ে চাল জকনা জযত, জসখায়ন ২০১৬-১৭ অর্ থ বছয়র ১ য়দয়নর কৃয়ষ মজুরী য়দয়ে প্রাে ৯ 

জকয়ে জমাটা চাল জকনা যাে (সূত্রেঃ কৃয়ষ পয়রসাংখ্যান বষ থগ্রন্থ ২০১৭)।   

 

বাাংলায়দয়ির অনুদ্ধথ ৫ বছর বেসী য়িশুয়দর পুয়ি পয়রয়স্থয়ত  

খাদ্য তনরািত্তার ৩টি ধাতির মতে িািংলাতেশ িেেমাতন খাতদ্যর লভ্যো এিিং প্রাপ্যোর তেক তেতয় অতনক উন্নতে লাভ্ করতলও 

খাতদ্যর জজতিক ব্যিহার ও পুতির তেক তেতয় এখতনা আতরা উন্নতের সুত াি রতয়তছ। িািংলাতেতশর অনুদ্ধে ৫ িছর িয়সী তশশুতের 

েীর্ েতময়ােী অপুতি িা খি েোর (stunting) হার ২০০৪ সতন ৫১% হর্তক হ্রাস হিতয় ২০১৭-১৮ সতন ৩১% হতয়তছ। কম 

http://www.fao.org/
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ওজন (underweight) সম্পন্ন অনুর্ধ্ে ৫ িছর িয়সী তশশুতের হার ২০০৪ সতন ৪৩% হর্তক কতম ২০১৭-১৮ সতন ২২% 

এ হনতম এতসতছ। এছাড়া অনুর্ধ্ে ৫ িছর িয়সী তশশুতের হেতে স্বল্পতময়াতে অপুতি িা কৃশকায়োর (wasting) হার  ২০০৪ 

সতন ১৫% হর্তক কতম ২০১৭-১৮ সতন ৮% এ হনতম এতসতছ। েতি এসত তজ টাতি েট অনু ায়ী অপুতির এই হার আতরা কম 

হওয়া উতচে।  

 

হটতিল-৩.৪ িািংলাতেতশর অনুর্ধ্ে ৫ িয়সী তশশুতের পুতি িতরতস্থতে  

 

সূচক ২০১৭-১৮ ২০০৪ 

খি েোর (stunting) হার (%) ৩১.৫ ৫১ 

কম ওজন (underweight) এর হার (%) ২২ ৪৩ 

কৃশকায়োর (wasting) হার  (%) ১৫ ৮ 

 

সূত্রেঃ য়বয়িএইচএস ২০১৭-১৮, য়নয়পাট থ, স্বাস্থে ও পয়রবার কল্যাণ মন্ত্রণালে। 

য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯ 
 

য়িশু অপুয়ি হ্রায়স বাাংলায়দি ইয়তাময়ধ্য য়কছু উয়িখয়যাগ্য পদয়যপ গ্রহণ কয়র সেলতা জপয়েয়ছ। য়কন্তু য়কয়িার-

য়কয়িারীয়দর পুয়ি অবস্থার উন্নয়ত সাধন এখনও একটি বে চোয়লঞ্জ য়হয়সয়ব রয়ে জগয়ছ। োয়তসাং  জ ায়ষত “য়েয়রা হাোর বা 

ক্ষুধার অবসান” চোয়লঞ্জ জমাকায়বলাে জনর্তত্ব জদোর েন্য বাাংলায়দয়ির তরুণ সমােয়ক সম্পৃি করার অাংি য়হয়সয়ব স্বাস্থে ও 

পয়রবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহয়যায়গতাে খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ ইউয়নট(এেয়পএমইউ)-খাদ্য মন্ত্রণালে, বাাংলায়দি 

ইিটিটিউট অে আইয়সটি ইন জিয়ভ্লপয়মে (য়বআইআইয়ি) এবাং োয়তসাংয় র খাদ্য ও কৃয়ষ সাংস্থার (FAO) ‘অপুয়ি 

দূয়রকরয়ণ চোয়লঞ্জ জমাকায়বলা' (মাচ)’ প্রকয়ল্পর জযৌর্ আয়োেয়ন র্ততীে বায়রর মত োতীে পুয়ি সিাহ উদযাপনকায়ল গত ২৭ 

এয়প্রল ২০১৯ য়ি: তায়রখ িয়নবার বেবন্ধু আন্তেথায়তক সয়ম্মলন জকয়ন্দ্র (য়বআইয়সয়স) য়দনব্যায়প ‘য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি 

২০১৯” অনুয়িত হে। এবায়রর য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯ এর প্রয়তপাদ্য য়বষে য়ছল: একটি পুয়ি উন্নত য়বয়শ্বর েন্য 

তারুয়ণ্যর অাংিগ্রহণ উৎসায়হতকরণ।   

 

জদয়ি য়বরােমান অপুয়ি পয়রয়স্থয়ত উন্নেয়নর চোয়লঞ্জ জমাকায়বলাে সারা জদয়ি য়নউয়িিন ক্লাব প্রয়তয়িত হয়েয়ছ এবাং 

য়নউয়িিন ক্লাব কর্তথক গৃহীত উয়দ্যাগগুয়লায়ক র্তণমূল পয থায়ে য়বস্তৃত করা হয়ে। বতথমায়ন প্রাে ২৪০০ মাধ্যয়মক য়বদ্যালে, 

কয়লে ও য়বশ্বয়বদ্যালে পয থায়ের য়িযার্ী য়কয়িার-য়কয়িারী ও তরুণয়দর কণ্ঠস্বয়র প্রয়তেলয়নর  মাধ্যয়ম পুয়ি উন্নেন বাতথাসমূহ 

প্রচায়রত হয়ে। য়নউয়িিন ক্লাব  য়কয়িার-য়কয়িারী ও তরুণয়দরয়ক পুয়ি সম্পয়কথ জ্ঞান বৃয়দ্ধ, খাদ্য গ্রহয়ণ সদভ্োস অনুিীলন এবাং 

বন্ধু-বান্ধব, পয়রবার পয়রেন ও তায়দর য়নে য়নে এলাকার েনগয়ণর ময়ধ্য সাব থযয়ণকভ্ায়ব মতামত ও অয়ভ্জ্ঞতা য়বয়নমে 

করার েন্য একটি জোরাম য়হসায়ব কাে করয়ছ ।  

 

য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯-এ প্রাে ৭০০ েন তরুণ-তরুণী, সরকায়র কম থকতথাবৃি, োতীে ও আন্তেথায়তক 

প্রয়তিান, সুিীল সমাে, জবসরকায়র প্রয়তিান এবাং একায়িয়মো জর্য়ক প্রয়তয়নয়ধসহ প্রাে ১০০০ েন উপয়স্থত য়ছয়লন। 

বাাংলায়দি য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯ এর উয়িাধনী অনুিায়ন সভ্াপয়ত য়ছয়লন েনাব িাহাবুিীন আহমদ, সয়চব, খাদ্য 

মন্ত্রণালে এবাং প্রধান অয়তয়র্ য়ছয়লন বাাংলায়দি সরকায়রর মাননীে কৃয়ষ মন্ত্রী িেঃ জমােঃ আব্দুর রাজ্জাক, এময়প এবাং য়বয়িষ 

অয়তয়র্ য়হয়সয়ব মাননীে খাদ্য মন্ত্রী েনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এময়প। 

 

সমাপনী অয়ধয়বিয়নর সভ্াপয়ত য়ছয়লন স্বাস্থে জসবা য়বভ্ায়গর সয়চব েনাব জমােঃ আসাদুল ইসলাম এবাং প্রধান অয়তয়র্ য়ছয়লন 

বাাংলায়দি সরকায়রর তথ্য ও জযাগায়যাগ প্রযুয়ি য়বভ্ায়গর মাননীে প্রয়তমন্ত্রী েনাব জুনায়েদ আহয়মদ পলক এময়প। 
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য়চত্র: য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯ এর উয়দ্ধাধনী অনুিায়ন মাননীে কৃয়ষ মন্ত্রী ি. জমােঃ আব্দুর রাজ্জাক, এময়প, মাননীে খাদ্য মন্ত্রী েনাব সাধন চন্দ্র 

মজুমদার, এময়প ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সয়চব েনাব িাহাবুয়িন আহমদসহ অন্যান্য অয়তয়র্বৃি 

য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯ এর উয়িশ্যসমূহ:  
য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯-এর সায়ব থক উয়িশ্য  য়ছল “সকয়লর পুয়িমান উন্নেয়ন এবাং য়বয়িষত: য়কয়িার-

য়কয়িারী ও তরুণয়দর ময়ধ্য পুয়ি সয়চতনতা ও খাদ্য গ্রহয়ণ সদভ্োস অনুিীলয়ন উদ্ভাবনী উপােগুয়লার সন্ধায়ন োতীে ও 

আঞ্চয়লক পয থায়ের তরুণয়দর জনটওোকথগুয়লায়ক উৎসাহ প্রদান”। পুয়ি উন্নেয়ন এক প্লোটেয়ম থ একয়ত্র কাে করার েন্য 

য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯ সহস্রায়ধক য়কয়িার-য়কয়িারী ও তরুণসহ কৃয়ষ, খাদ্য, পুয়ি  ও স্বাস্থে য়বয়িষজ্ঞ, নীয়তয়নধ থারক, 

উন্নেন সহয়যাগী এবাং জবসরকায়র খাতয়ক একয়ত্রত কয়রয়ছল। উয়িিসমূহ য়ছল:  

১)  য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯  তরুণয়দর সম্পৃি কয়র পুয়ি উন্নেয়ন কাে করার সামথ্যথ দতয়র করা, 

২) জনর্তত্ব প্রদায়ন ভ্য়বষ্যৎ প্রেন্ময়ক উৎসায়হত কয়র পুয়ি উন্নেয়নর োতীে লযে অেথয়ন জটকসইভ্ায়ব য়েয়রা হাোর 

 বা ক্ষুধার অবসান সাংয়িি চোয়লঞ্জ জমাকায়বলাে অবদান রাখয়ব, 

৩) বাাংলায়দয়ির েন্য একটি যয়র্াপযুি খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা নীয়ত প্রণেয়ন ভূয়মকা রাখা, এবাং  

৪) তরুণ সমাে ও অন্যান্য অাংিীেনয়দর ময়ধ্য যূর্বদ্ধতা িয়িিালী করার েন্য কাে করা,  

৫) খাদ্য য়নরাপত্তা ও পুয়ি য়বষয়ে যুবসমায়ের জনর্তয়ত্বর দযতা এবাং গভ্ীর কায়রগয়র জ্ঞায়নর সযমতা  

   বৃয়দ্ধ করা। 

য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি ২০১৯ এ গৃহীত কায থক্রম: 
োতীে পুয়ির উন্নেয়ন য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি আয়োেন একটি উয়িখয়যাগ্য  টনা। উয়িাধনী অনুিায়ন প্রধান অয়তয়র্, য়বয়িষ 

অয়তয়র্ এবাং অন্যান্য অয়তয়র্গয়ণর বিব্য এই আয়োেনয়ক উৎসায়হত কয়রয়ছ। মাননীে কৃয়ষমন্ত্রী তাঁর ভ্াষয়ণ বাাংলায়দয়ির 

খাদ্য য়নরাপত্তা ও পুয়ি পয়রয়স্থয়তর উপর আয়লাকপাত কয়রয়ছন। য়তয়ন য়বয়িষভ্ায়ব মা ও য়িশুয়দর পুয়িগত অবস্থা, 

বেেঃসয়ন্ধযণ প্রাি জময়েয়দর অপুয়ি এবাং ওেনায়ধকে েয়নত পুয়ি সমোর কর্া উয়িখ কয়রয়ছন। মাননীে খাদ্যমন্ত্রী 

বাাংলায়দয়ি খাদ্যমান ও পুয়ি উন্নত করার েন্য য়কয়িার-য়কয়িারী ও তরুণয়দর সায়র্ সম্পৃি হবার উপর জোর য়দয়েয়ছন যা  

এসয়িয়ে-সমূহ য়বয়িষ কয়র এসয়িয়ে-২ জত অবদান রাখয়ব মতামত ব্যি কয়রয়ছন। উন্নেন সহয়যাগী য়হয়সয়ব ইউএসএআইয়ি 

এবাং ইউয়রাপীে ইউয়নেন (ইইউ), োয়তসাংয় র খাদ্য ও কৃয়ষ সাংস্থার প্রয়তয়নয়ধবৃি বাাংলায়দয়ির পুয়ি উন্নেয়ন অয়ধকতর 

সহােতা প্রদায়নর প্রতেে ব্যি কয়রয়ছন। 
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উয়িাধনী অনুিায়ন য়বয়ভ্ন্ন য়িযা প্রয়তিান জর্য়ক আগত য়নউয়িিন ক্লাব এর তরুণ তরুণীয়দর িারা পুয়ি উন্নেয়ন য়নয়েয়দর 

সম্পৃিতা ব্যি কয়র দৃঢ় কয়ে িপর্ গ্রহণ কয়রয়ছ। য়বয়ভ্ন্ন য়নউয়িিন ক্লায়বর অাংিগ্রহয়ণর মাধ্যয়ম য়নউয়িিন অয়লয়ম্পোি 

২০১৯ এ য়নম্নয়লয়খত প্রয়তয়যায়গতাসমূহ সবার দৃয়ি আকষ থণ কয়র- 

❖ ফুি য়িোইন প্রয়তয়যায়গতা 

❖ ওয়পন ইোরয়নট চোয়লঞ্জ 

❖ স্বাস্থেসম্মত খায়দ্যর চাট থ/তায়লকা প্রণেন 

❖ রন্ধন প্রয়তয়যায়গতা 

❖ ‘ক্ষুধা ও অপুয়ি মুি য়বশ্ব’ য়বষয়ে রচনা প্রয়তয়যায়গতা 

সমাপনী অনুিায়ন প্রধান অয়তয়র্ য়বয়ভ্ন্ন প্রয়তয়যায়গতাে য়বেেীয়দর মায়ে পুরস্কার য়বতরণ কয়রন। য়দনব্যাপী এই য়নউয়িিন 

অয়লয়ম্পোি অনুিায়নর আয়োেন জদয়ির তরুণ-তরুণীয়দর ময়ধ্য পুয়ি য়বষয়ে সয়চতনতা বৃয়দ্ধয়ত সহােক হয়ব এ প্রতোিা কয়র 

সমাপণী অনুিায়নর মাধ্যয়ম এই অনুিায়নর সমাি জ াষণা করা হে।   

৪.১.১ অভ্েন্তরীণ সাংগ্রহ 

২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র আমন জমৌসুয়ম অভ্েন্তরীণভ্ায়ব খাদ্যিে সাংগ্রয়হর লয়যে মাননীে খাদ্যমন্ত্রীর সভ্াপয়তয়ত্ব অনুয়িত খাদ্য 

পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ কয়মটির (এেয়পএময়স’র) সভ্াে প্রয়ত জকয়ে য়সদ্ধ চায়লর মূল্য  ৩৬.০০ টাকা য়নধ থারণপূব থক আমন 

জমৌসুয়ম অভ্েন্তরীণ ভ্ায়ব ৬.০০ লাখ জমেঃ টন য়সদ্ধ আমন চাল সাংগ্রয়হর লযেমাত্রা য়নধ থারণ করা হে। এেয়পএময়স’র পূব থ-

য়সদ্ধায়ন্তর আয়লায়ক খাদ্য মন্ত্রণালে পরবতীয়ত বাস্তবতার য়নয়রয়খ য়বতরণ চায়হদা য়মটিয়ে সরকায়র মজুদ বৃয়দ্ধকয়ল্প য়নধ থায়রত 

সাংগ্রহ লযেমাত্রার অয়তয়রি ২.০০ লাখ জমেঃ টন য়সদ্ধ চালসহ জমাট ৮.০০ লাখ জমেঃটন আমন য়সদ্ধ চাল সাংগ্রহ কয়র। 

সাংগ্রয়হর সমেসীমা ২৮ জেব্রুোয়র ২০১৯ জর্য়ক ৭ য়দন বয়ধ থত কয়র ০৭/০৩/২০১৯ য়িেঃ পয থন্ত য়নয়ধ থায়রত হে এবাং সাংগ্রয়হর 

কায থক্রম পয়রচায়লত হে। এেয়পএময়স’র পরবতী সভ্াে (২৮/০৩/২০১৯ য়িেঃ তায়রয়খ) বয়ধ থত সমেসীমাসহ সাংগৃয়হত অয়তয়রি 

২.০০ লাখ জমেঃটন আমন চাল সাংগ্রয়হর ভূতায়পয অনুয়মাদন গ্রহণ করা হে।   

 

২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র গম সাংগ্রহ জমৌসুয়ম এেয়পএময়স’র য়সদ্ধান্ত অনুযােী অভ্েন্তরীণ উৎস জর্য়ক প্রয়ত জকয়ে ২৮ টাকা দয়র ৫০ 

হাোর জম.টন গম জকনার য়সদ্ধান্ত গৃহীত হে। লযেমাত্রার য়বপরীয়তর ৪৪,১৫৮ জম. টন গম সাংগৃয়হত হে। 

গত ২৮/০৩/২০১৯ য়িেঃ তায়রয়খ এেয়পএময়স’র সভ্াে ২০১৯ সায়লর জবায়রা সাংগ্রহ জমৌসুয়ম (০২/০৫/২০১৯-৩১/০৮/২০১৯ 

য়িেঃ) প্রয়ত জকয়ে ধায়নর সাংগ্রহ মূল্য ২৬.০০ টাকা য়হসায়ব ১.৫০ লাখ জময়িক টন ধান সরাসয়র কৃষকয়দর য়নকট জর্য়ক এবাং 

প্রয়ত জকয়ে য়সদ্ধ চায়লর মূল্য ৩৬.০০ টাকা য়হসায়ব (প্রয়ত জকয়ে আতপ চাল ৩৫.০০ টাকা) ১২.৫০ লাখ জময়িক টন চাল (য়সদ্ধ 

চাল ১০.০০ লাখ জময়িক টন এবাং আতপ চাল ১.৫০ লাখ জময়িক টন) ক্রয়ের লযেমাত্রা য়নয়ে ০২.০৫.২০১৯ য়িেঃ তায়রখ জর্য়ক 

জবায়রা সাংগ্রহ কায থক্রম আরম্ভ হে। পরবতীয়ত খাদ্য মন্ত্রণালে বাস্তবতার য়নয়রয়খ সরকায়র মজুদ বৃয়দ্ধকয়ল্প য়নধ থায়রত লযেমাত্রার 

অয়তয়রি ২.৫০ লাখ জমেঃটন ধান লযেমাত্রা য়নধ থারণ কয়র। লিযমাত্রার র্বপরীবি  থাক্রবম ৩,৯৯,৮৬১ সম. টন িান, 

৯,৯৯,৯৮৬ সম. টন র্সদ্ধ িাল ও ১,৪৯,৯৮৮ সম. টন আিপ িাল সাংগৃর্হি হয় অর্ থাৎ সব থয়মাট ২৩,০৩,৯৯৭ (য়তইি লাখ য়তন 

হাোর নেিত সাইয়ত্রি) জমেঃ টন  সাংগৃহীত অয়তয়রি জবায়রা ধায়নর অনুয়মাদন পরবতী এেয়পএময়স সভ্াে গ্রহণ করা হে। 

৪.১.২ দবয়দয়িক সাংগ্রহ/সরকায়র আমদায়ন 
২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র সাংয়িায়ধত বায়েয়ট য়নেস্ব অয়র্ থ ০.৫০ লাখ জময়িক টন চাল এবাং ৫.৫০ লাখ জময়িক টন গম য়বয়দি 

জর্য়ক আমদায়নর সাংস্থান য়ছল। জস অনুযােী সরকায়রর য়নেস্ব অয়র্ থ ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র ০.১৫ লাখ জম.টন চাল ও ৩.৮১ লাখ 

জম.টন গম সব থয়মাট ৩.৯৬ লাখ জম.টন খাদ্যিে আমদায়ন করা হয়েয়ছ। উয়িখ্য, ২০১৯-২০ অর্ থবছয়রর বায়েয়ট চাল ও গম 

আমদায়নর সাংস্থান রাখা হয়েয়ছ যর্াক্রয়ম ২.০০ লাখ জম.টন ও ৫.০০ লাখ জম.টন।    

৪.১.৩ জবসরকায়র আমদায়ন 
২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র জবসরকায়র পয থায়ে জমাট ৫২.৯০ লাখ জময়িক টন খাদ্যিে আমদায়ন করা হে, যার ময়ধ্য ১.৩৫ লাখ 

জময়িক টন চাল এবাং ৫১.৫৫ লাখ জময়িক টন গম। 

  

সারণী-৪.১ সরকায়র ও জবসরকায়র পয থায়ে ২০১৮-১৯ অর্ থবছর ও পূব থবতী অর্ থবছয়রর (২০১৭-১৮) চাল ও গম আমদায়নর তুলনামূলক য়চত্র 

আমদায়নর পয থাে ২০১৮-১৯  (লাখ জময়িক টন) ২০১৭-১৮  (লাখ জময়িক টন) 

চাল গম চাল গম 

সরকায়র 

আমদায়ন 

য়নেস্ব অয়র্ থ ০.১৫ ৩.৮১ ৮.৬৪ ৪.০৩ 

দবয়দয়িক সাহায্য ০.৫৬ ০.৯৩ ০.২২ ১.০২ 

জবসরকায়র আমদায়ন ১.৩৫ ৫১.৫৫ ৩০.০৭ ৫৩.৭৬ 

সব থয়মাট আমদায়ন ২.০৬ ৫৬.২৯ ৩৮.৯৩ ৫৮.৮১ 

উৎস: খাদ্য অয়ধদির। 
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৪.১.৪ সময়োতা স্মারক  
চাল উৎপাদয়ন বাাংলায়দি স্বোংসম্পূণ থ হয়লও গম উৎপাদন এখনও চায়হদার য়নয়চ রয়েয়ছ। বতথমায়ন জদয়ি জয খাদ্যিে 

আমদায়ন করয়ত হে তার ময়ধ্য অয়ধকাাংিই গম। সরকায়র পয থায়ে আমদায়ন করয়ত জয সব প্রয়ক্রো অনুসরণ করয়ত হে তায়ত 

আমদায়ন কায থক্রম জবি য়বলয়ম্বত হে। সরকায়র পয থায়ে দরপয়ত্রর মাধ্যয়ম খাদ্যিে আমদায়নর েন্য জয সব সরবরাহকারী 

সরকায়রর সায়র্ চুয়িবদ্ধ হন, তায়দর অয়নয়কই দাম জবয়ে জগয়ল চুয়ি অনুযােী মালামাল সরবরাহ করয়ত অপারগতা প্রকাি 

কয়রন। অপরয়দয়ক, অয়নক রিায়নকারক জদি অয়স্থয়তিীল মূল্য পয়রয়স্থয়তয়ত রিায়ন কায থক্রম সীয়মত কয়র জেয়ল বা বন্ধ কয়র 

জদে। এধরয়ণর পয়রয়স্থয়তয়ত জদয়ি খাদ্য য়নরাপত্তা য়বয়িত হবার আিাংকা দতয়র হে। এরুপ সাংকটাপন্ন পয়রয়স্থয়ত জর্য়ক 

উত্তরয়ণর লয়যে য়নয়ব থয়ি ও দ্রুততম সময়ে গম ও চাল আমদায়ন করার েন্য য়বয়ভ্ন্ন জদয়ির সরকায়রর সায়র্ বাাংলায়দি সরকার 

সময়োতা স্মারক (MOU) স্বাযর কয়রয়ছ। গম আমদায়নর েন্য ইউয়ক্রন ও রায়িো এবাং চাল আমদায়নর েন্য য়ভ্য়েতনাম, 

কয়ম্বায়িো, মাোনমার ও র্াইল্যায়ের সায়র্ বাাংলায়দি সরকায়রর MOU রয়েয়ছ। 

৪.২ খাদ্যিে সরবরাহ ও য়বতরণ 

৪.২.১ সামায়েক য়নরাপত্তা কম থসূয়চ 
জদয়ির সকল মানুয়ষর খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তার পািাপায়ি সামায়েক উন্নেন কম থসূয়চয়ত খাদ্যিে য়বতরণ সরকায়রর 

গণমুখী বয়লি পদয়যপ য়হয়সয়ব য়বয়বয়চত। সরকায়র য়বতরণ পদ্ধয়তর (PFDS) আওতাে য়বগত ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়রর 

সাংয়িায়ধত বায়েট অনুসায়র সরকায়র খাদ্যিে য়বতরয়ণর লযেমাত্রা য়ছল ২৮.৩৮ লাখ জময়িক টন, যার ময়ধ্য আয়র্ থক খায়ত 

১৫.৮৭ লাখ জময়িক টন এবাং ত্রাণমূলক খায়ত ১২.৫১ লাখ জময়িক টন। উি বায়েয়টর য়বপরীয়ত প্রকৃত জমাট য়বতরয়ণর 

পয়রমাণ ২৫.২০ লাখ জময়িক টন; যার ময়ধ্য আয়র্ থক খায়ত য়বতরয়ণর পয়রমাণ য়ছল ১৩.৮৭ লাখ জম. টন ও ত্রাণমূলক খায়ত 

য়বতরয়ণর পয়রমাণ য়ছল ১১.৩৩ লাখ জম. টন। য়নয়ম্ন সরকায়র য়বতরণ পদ্ধয়তর (PFDS) আওতাে য়বগত ২০১৮-১৯ 

অর্ থবছয়রর সাংয়িায়ধত বায়েট ও য়বতরণ সারণী ও জলখয়চয়ত্র উপস্থাপন করা হ’ল।  

 

সারণী-৪.২ ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র খাদ্য বায়েট ও প্রকৃত য়বতরণ 

য়পএেয়িএস খাতসমূহ 

২০১৮-১৯ 

বায়েট (জময়িক টন) য়বতরণ (জময়িক টন) 

চাল গম জমাট চাল গম জমাট 

আ
য়র্
থ ক
 খ
াত

 

ইয়প ২১০০০০ ১৩৭০০০ ৩৪৭০০০ ২০১৭৭৯ ১৩২২১২ ৩৩৩৯৯৩ 

ওয়প ১৬০০০ ৩০০০ ১৯০০০ ১৭৮৮১ ৩৯৭৭ ২১৮৫৮ 

এলইআই ১২০০০ ১১০০০ ২৩০০০ ৪০৬০ ৯৯০২ ১৩৯৬২ 

ও.এম.এস/ চতুর্ থ জিয়ণর 

কম থচারী/ মুয়িয়যাদ্ধা 
১০০০০০ ৩৫০০০০ ৪৫০০০০ ৯০৩১ ২৬৪০২৭ ২৭৩০৫৮ 

খাদ্য বান্ধব কম থসূয়চ ৭৪৮০০০ ০ ৭৪৮০০০ ৭৪৩৮৩৮ ০ ৭৪৩৮৩৮ 

উপ-জমাট: ১০৮৬০০০ ৫০১০০০ ১৫৮৭০০০ ৯৭৬৫৮৯ ৪১০১২০ ১৩৮৬৭০৯ 

অ
-
আ
য়র্
থ ক
 খ
াত

 

কায়বখা ১৪০০০০ ১১৯২৩০ ২৫৯২৩০ ২০১০২২ ১৮৯৩১ ২১৯৯৫৩ 

য়ভ্য়েয়ি ৩৬৭২০০ ০ ৩৬৭২০০ ৩৬৪৭০৮ ০ ৩৬৪৭০৮ 

তজআর ১২৫০০০ ০ ১২৫০০০ ৫৫২৬৬ ০ ৫৫২৬৬ 

য়ভ্য়েএে ৪২০০০০ ০ ৪২০০০০ ৪১৬৩২৪ ০ ৪১৬৩২৪ 

পাব থতে চট্টগ্রাম য়বষেক ও 

অন্যান্য 

৫০০০০ ৩০০০০ ৮০০০০ 
৫৯১১৭ ১৬৯৬০ ৭৬০৭৭ 

উপ-জমাট: ১১০২২০০ ১৪৯২৩০ ১২৫১৪৩০ ১০৯৬৪৩৭ ৩৫৮৯১ ১১৩২৩২৮ 

সব থয়মাটেঃ ২১৮৮২০০ ৬৫০২৩০ ২৮৩৮৪৩০ ২০৭৩০২৬ ৪৪৬০১১ ২৫১৯০৩৭ 

 

উৎস: খাদ্য অয়ধদির 
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জলখয়চত্র-৪.১: য়বগত ২০১৮ -১ ৯ অর্ থবছয়র সরকায়র খায়ত খাদ্যিে য়বতরয়ণর য়চত্র  

 

 

৪.৩.২ খাদ্যিে মজুদ 
০১ জুলাই ২০১৮ তায়রয়খ জদয়ির খাদ্য গুদামসমূয়হ সরকায়র জমাট মজুদ য়ছল ১৩.১৫ লাখ জময়িক টন। ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়রর 

০১ জুলাই ২০১৮ জর্য়ক ৩০ জুন ২০১৯ পয থন্ত খাদ্য গুদামসমূয়হ খাদ্যিে (চাল ও গম) মজুয়দর পয়রমাণ (মায়সর সমায়ি 

মজুদ) য়নয়চর সারণীয়ত জদখায়না হ’ল। 

সারণী -৪.৯: মাসওোরী খাদ্যিয়ের মজুদ (২০১৮-১৯) 

মাস চাল (লাখ জমেঃ টন) গম ( লাখ জমেঃটন) জমাট (লাখ জমেঃটন) 

১ ২ ৩ ৪ 

জুলাই/১৮ ১২.৯৮ ২.৭৩ ১৫.৭১ 

আগি/১৮ ১৩.২৯ ২.৪২ ১৫.৭১ 

জসয়েম্বর/১৮ ১৩.৩৯ ২.৩৮ ১৫.৭৭ 

অয়টাবর/১৮ ১১.০৮ ২.৬৪ ১৩.৭২ 

নয়ভ্ম্বর/১৮ ৯.০৮ ২.২৭ ১১.৩৫ 

য়িয়সম্বর/১৮ ১০.৯৭ ১.৮০ ১২.৭৭ 

োনুোয়র/১৯ ১৩.৪৩ ১.৭৪ ১৫.১৭ 

জেব্রুোয়র/১৯ ১৪.৩২ ১.৪৪ ১৫.৭৬ 

মাচ থ/১৯ ১২.৩৭ ১.৫৫ ১৩.৯২ 

এয়প্রল/১৯ ১০.৩৬ ১.৯৩ ১২.২৯ 

জম/১৯ ১০.৯৬ ২.১৫ ১৩.১১ 

জুন/১৯ ১৩.০৭ ২.৯১ ১৫.৯৮ 

 

জলখয়চত্র-৪.২: ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র মাসওোরী খাদ্যিে (চাল ও গম) য়বতরণ 
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৮. পয়রবীযণ ও মূল্যােন কায থক্রম 
৮.১ খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ কয়মটি (এেয়পএময়স) কর্তথক সম্পায়দত গুরুত্বপূণ থ কায থাবয়ল 
খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ কয়মটির সভ্াপয়ত মাননীে খাদ্যমন্ত্রীর সভ্াপয়তয়ত্ব ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র জমাট ৩টি সভ্া অনুয়িত 

হে। সভ্াে জদয়ির সায়ব থক খাদ্য উৎপাদন, সাংগ্রহ (অভ্েন্তরীণ সাংগ্রহ ও আমদানী), মজুদ, য়বতরণ পয়রয়স্থয়ত, খাদ্যিয়ের মূল্য 

পয়রয়স্থয়ত পয থায়লাচনা ও মূল্যােনপূব থক সূিু খাদ্য ব্যবস্থাপনা তর্া োতীে খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িতকয়ল্প য়বয়ভ্ন্ন গুরুত্বপূণ থ য়সদ্ধান্ত 

গ্রহণ করা হে। 

 

২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র মাননীে খাদ্যমন্ত্রীর সভ্াপয়তয়ত্ব অনুয়িত সভ্াে খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ কয়মটি কর্তথক গৃহীত 

উয়িখয়যাগ্য য়সদ্ধান্তসমূহ য়নয়ম্ন উয়িখ করা হল:  

০৯/০৯/২০১৮ য়িেঃ তায়রয়খর সভ্াে গৃহীত য়সদ্ধান্তসমূহ: 

➢ জদয়ি খাদ্যিয়ের উৎপাদন ও বাোর মূল্য সয়ন্তাষেনক পয থায়ে রাখার য়বষয়ে সাংয়িি মন্ত্রণালে/য়বভ্ায়গর প্রয়চিা 

অব্যাহত রাখা। 

➢ সরকায়র খাদ্যিয়ের মজুদস্তর সব থদা সয়ন্তাষেনক পয থায়ে বোে রাখা। 

➢ ২০১৮ সায়লর জবায়রা সাংগ্রহ জমৌসুয়ম বয়ধ থত সমোসীমাসহ (১৫.০৯.২০১৮ য়ি:) অয়তয়রি ৩.৫০ লাখ জম. টন জবায়রা 

য়সদ্ধ চাল, ০.৫০ লাখ জম. টন জবায়রা আতপ চাল এবাং ১,২৩, ০০০ জম. টন জবায়রা ধানয়ক চায়ল রূপান্তর কয়র 

৭৯,৯৫০ জম. টন জবায়রা চাল সাংগ্রয়হর ভূতায়পয অনুয়মাদন করা।  

➢ নামমাত্র মূল্য য়নধ থারণ করার য়বষেটি পরবতী পয থায়ে য়বয়বচনা করা।  

➢ কক্সবাোর অঞ্চয়ল জরায়হোয়দর েন্য য়বয়ভ্ন্ন উৎস জর্য়ক প্রাি য়বয়ভ্ন্ন খাদ্য সামগ্রীর তথ্য দুয়য থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালে কর্তথক উপস্থাপন করা।  

 

১৮/১১/২০১৮ য়িেঃ তায়রয়খর সভ্াে গৃহীত য়সদ্ধান্তসমূহ: 

➢ জদয়ি খাদ্যিয়ের উৎপাদন ও বাোর মূল্য সয়ন্তাষেনক পয থায়ে রাখার য়বষয়ে সাংয়িি মন্ত্রণালে/য়বভ্ায়গর প্রয়চিা 

অব্যাহত রাখা। 

➢ সরকায়র খাদ্যিয়ের মজুদস্তর সব থদা সয়ন্তাষেনক পয থায়ে বোে রাখা। 

➢ ভুট্টার উৎপাদন, আমদায়ন ও এলয়স পয়রয়স্থয়তর তথ্য এেয়পএময়স সভ্াে উপস্থাপন করা। 

➢ ২০১৮-১৯ সায়ল সরকায়রভ্ায়ব আমন সাংগ্রহ জমৌসুয়ম অভ্েন্তরীণ উৎে জর্য়ক ৬.০০ লাখ জম.টন য়সদ্ধ আমন চাল 

সাংগ্রহ করা। 

➢ ২০৮-১৯ অর্ থবছয়র আমন েসল জর্য়ক প্রয়ত জকয়ে য়সদ্ধ চায়লর মূল্য ৩৬.০০ টাকা য়হসায়ব সাংগ্রহ করা হয়ব। আমন 

সাংগ্রয়হর সমেসীমা য়নধ থারণ করা হে ০১ য়িয়সম্বর, ২০১৮ জর্য়ক ২৮ জেব্রুোয়র, ২০১৯ য়িেঃ পয থন্ত। তয়ব, খাদ্য 

মন্ত্রণালে প্রয়োেনীেতার য়নয়রয়খ ধান ও চাল সাংগ্রয়হর সমেসীমা হ্রাস/বৃয়দ্ধ করয়ত পারয়ব। 

➢  সমুয়দ্র ও হাওে অঞ্চয়ল মাছ ধরা য়নয়ষদ্ধকালীন মৎেেীবী পয়রবারয়ক খাদ্য সহােতা বাবদ সরকায়র খাদ্যিে 

য়বতরণ য়বষয়ে মৎে ও প্রায়ণসম্পদ মন্ত্রণালে জর্য়ক সুয়নয়দ থি প্রস্তাব পাওো জগয়ল পরবতী এেয়পএময়স সভ্াে 

আয়লাচনা ক্রয়ম য়সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ব।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

২৮/০৩/২০১৯ য়িেঃ তায়রয়খর সভ্াে গৃহীত য়সদ্ধান্তসমূহ 

➢ জদয়ি খাদ্যিয়ের উৎপাদন ও বাোর মূল্য সয়ন্তাষেনক পয থায়ে রাখার য়বষয়ে সাংয়িি মন্ত্রণালে/য়বভ্ায়গর প্রয়চিা 

অব্যাহত রাখা। 

➢ সরকায়র খাদ্যিয়ের মজুদস্তর সব থদা সয়ন্তাষেনক পয থায়ে বোে রাখা। 

➢ ২০১৯ সায়লর অভ্েন্তরীণ উৎস জর্য়ক ৫০ হাোর জম. টন গম সাংগ্রহ করা, গয়মর সরকায়র সাংগ্রহ মূল্য জকয়ে প্রয়ত 

২৮/-টাকা, গম সাংগ্রয়হর সমেসীমা ১ এয়প্রল ২০১৯ জর্য়ক ৩০ জুন ২০১৯ পয থন্ত করা, প্রয়োেনীেতার য়নয়রয়খ 

মন্ত্রণালে গম সাংগ্রয়হর পয়রমাণ ও সমেসীমা হ্রাস/বৃয়দ্ধ করয়ত পারার যমতা জদো এবাং ১.০০ লাখ জম.টন গম 

দবয়দয়িক উৎস জর্য়ক য়েটুয়ে পদ্ধয়তয়ত আমদায়ন করা। 

➢ ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র আমন সাংগ্রহ জমৌসুয়ম বয়ধ থত সমেসীমাসহ অয়তয়রি ১,৯৯,৯৬৭ জম.টন আমন চাল সাংগ্রয়হর 

ভূতায়পয অনুয়মাদন।  
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➢ ২০১৯ সায়লর জবায়রা েসল জর্য়ক প্রয়ত জকয়ে ধায়নর সাংগ্রহ মূল্য ২৬.০০ টাকা য়হসায়ব ১.৫০ লাখ জময়িক টন ধান 

সরাসয়র কৃষকয়দর য়নকট জর্য়ক এবাং প্রয়ত জকয়ে য়সদ্ধ চায়লর মূল্য ৩৬.০০ টাকা য়হসায়ব (প্রয়ত জকয়ে আতপ চাল 

৩৫.০০ টাকা) ১২.৫০ লাখ জময়িক টন চাল (য়সদ্ধ চাল ১০.০০ লাখ জময়িক টন এবাং আতপ চাল ১.৫০ লাখ জময়িক 

টন) চাতাল ব্যবসােীয়দর য়নকট জর্য়ক ক্রয়ের য়সদ্ধান্ত গৃয়হত হে। জবায়রা সাংগ্রয়হর সমেসীমা য়নধ থারণ করা হে ২৫ 

এয়প্রল, ২০১৯ জর্য়ক ৩১ আগি, ২০১৯ য়িেঃ পয থন্ত। তয়ব, খাদ্য মন্ত্রণালে প্রয়োেনীেতার য়নয়রয়খ ধান ও চাল 

সাংগ্রয়হর সমেসীমা হ্রাস/বৃয়দ্ধ করয়ত পারয়ব। 

➢ সমুয়দ্র মাছ ধরা য়নয়ষদ্ধকালীন মৎেেীবী পয়রবারয়ক ২০১৯-২০ অর্ থবছর জর্য়ক য়বয়িষ য়ভ্য়েএে কায থক্রম য়হয়সয়ব 

মায়সক ৪০ জকয়ে হায়র ৫.১৬ লাখ জেয়লয়ক পয়রবারয়ক খাদ্য সহােতা প্রদান করা হয়ব এবাং এ খায়ত ব্যয়েত অর্ থ 

মৎে ও প্রায়ণসম্পদ মন্ত্রণালয়ের য়নেস্ব বরাদ্ধ জর্য়ক সাংস্থান করয়ত হয়ব।    

 

৮.১.১ খাদ্য য়নরাপত্তাে য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP-2) ময়নটয়রাং 
 

খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তার মত েটিল ও বহুমায়ত্রক য়বষয়ে য়বয়ভ্ন্ন মন্ত্রণালে/য়বভ্াগ স্বস্ব কম থসূয়চ ও জকৌিলসমূহ বাস্তবােয়নর 

মাধ্যয়ম একটি য়নভ্থরয়যাগ্য খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা ব্যবস্থা গয়ে জতালার লয়যে য়বয়ভ্ন্ন কায থক্রম পয়রচালনা করয়ছ।  সিম পঞ্চ-

বায়ষ থক পয়রকল্পনা ও এসয়িয়ে (SDG) এর সায়র্ সামঞ্জে জরয়খ কৃয়ষ, খাদ্য য়নরাপত্তা এবাং পুয়ি উন্নেয়নর েন্য পুয়ি 

সাংয়বদনিীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পয়কথত য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP-2 2016-21) প্রণেন করা হয়েয়ছ। য়িতীে 

রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP-2 2016-21) এর বাস্তবােন কায থক্রম চলমান রয়েয়ছ।   

 

প্রয়ত বছয়রর ন্যাে ২০১৭-১৮ অর্ থবছয়রর য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (CIP-2 2016-21) পয়রবীযণ প্রয়তয়বদন 

২০১৯ (বাাংলা ও ইাংয়রয়ে সাংস্করণ) মন্ত্রণালে/এেয়পএমইউ এর ওয়েব সাইয়ট 

(www.mofood.gov.bd/www.fpmu.gov.bd ) প্রকাি করা হয়েয়ছ।  
 

৮.১.২ পয়রবীযণ এবাং সমন্বয়ের েন্য প্রায়তিায়নক কাঠায়মা 

জয সকল প্রয়তিান খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা নীয়ত দতয়র, পয়রকল্পনা ও প্রয়োগ ইতোয়দ কায়ে েয়েত আয়ছ জযমন, খাদ্য 

পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ কয়মটি (এেয়পএময়স), য়র্য়মটিক টিম (টিটি), খাদ্য নীয়ত ওোয়কথাং গ্রুপ (FPWG) ইতোয়দ তায়দরয়ক 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ ইউয়নট (এেয়পএমইউ) সায়ব থক সহয়যায়গতা প্রদান কয়র। এেয়পএমইউ 

প্রার্য়মকভ্ায়ব য়র্য়মটিক টিয়মর সভ্া এবাং অনানুিায়নক সমন্বয়ের মাধ্যয়ম আন্ত:মন্ত্রণালে সমন্বে এবাং তথ্য উপাত্ত য়বয়নমে 

িয়িিালী করার কায়ে য়নযুি র্ায়ক।  

উপয়রায়িয়খত অবস্থাে ‘খাদ্য নীয়ত ওোয়কথাং গ্রুপ’- এর য়নয়দ থিনাে য়র্য়মটিক দলসমূহ োতীে খাদ্য নীয়ত কম থপয়রকল্পনা ও 

য়সআইয়প-২ ময়নটয়রাং কয়র এবাং য়বয়ভ্ন্ন মন্ত্রণালে/য়বভ্াগ ও সাংস্থা জর্য়ক আয়র্ থক উপাত্ত এবাং য়সআইয়প ’র লযে ও েলােল 

সূচয়কর তথ্য সাংগ্রয়হর মাধ্যয়ম বায়ষ থক ময়নটয়রাং য়রয়পাট থ প্রণেয়ন সহােতা কয়র। এছাোও য়র্য়মটিক টিমসমূহ অাংিীদারয়দর 

য়নয়ে পরামি থমূলক সভ্ার মাধ্যয়ম ময়নটয়রাং য়রয়পায়ট থর খসো প্রণেন কয়র এবাং এর েলােল পয থায়লাচনা কয়র র্ায়ক। এই 

সাংস্থাসমূয়হর ময়ধ্য কায থকরীভ্ায়ব সমন্বে এবাং সেলভ্ায়ব কায থক্রম সম্পন্ন করার একটি সুির পদ্ধয়ত য়হয়সয়ব এটি 

)এেয়পএমইউ(  প্রয়তয়িত হয়েয়ছ।  

 

৮.১.৩ নীয়ত উন্নেন / চলমান কম থসূয়চ 

নতুনভ্ায়ব এবাং দ্রুত খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা নীয়ত প্রণেয়নর উয়দ্যাগ এেয়পএমইউ-জত জনো হয়েয়ছ। প্রর্য়মই য়বয়ভ্ন্ন পয থায়ের 

৭টি কয়মটি (৫টি কায়রগয়র উপ-কয়মটিসহ) করা হে। য়বয়ভ্ন্ন মন্ত্রণালে, সাংস্থার প্রয়তয়নয়ধ সমন্বয়ে এতদসাংয়িি োতীে 

নীয়তমালা, জকৌিলপত্র ইতোয়দ পয থায়লাচনা সমাি হয়েয়ছ। কয়েকটি আন্ত:মন্ত্রণালে দবঠক, উন্নেন সহয়যাগীয়দর সায়র্ দবঠক 

এবাং ৫টি কায়রগয়র উপ-কয়মটির দবঠক জুন ২০১৯ য়ি: এর ময়ধ্য সম্পন্ন হয়েয়ছ। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বায়ষ থক কম থসম্পাদন চুয়ি 

২০১৯-২০ অনুযােী জম, ২০২০ সায়লর ময়ধ্য নতুন নীয়তমালার খসো চূোন্ত করয়ত হয়ব।    

এেয়পএমইউ -এ র উন্নত প্রায়তিায়নক দযতার কারয়ণ য়র্য়মটিক টিম (টিটি) সদেয়দর সরবরাহকৃত তথ্য-উপায়ত্তর সাংগ্রহ 

য়নয়িতকরণসহ ময়নটয়রাং য়রয়পায়ট থর গুণগতমান এবাং ব্যবহৃত আয়র্ থক তথ্য-উপায়ত্তর গ্রহণয়যাগ্যতার য়নিেতা য়বধান করা 

সম্ভব হয়ে। টিটি ও ‘খাদ্য নীয়ত ওোয়কথাং গ্রুয়পর সদেয়দর মাধ্যয়ম মন্ত্রণালেসমূয়হর ময়ধ্য সমন্বে সাধন এবাং ‘খাদ্য ও পুয়ি 

য়নরাপত্তা ইসুেয়ত কায থকর মতয়বয়নমে এবাং তথ্য উপায়ত্তর য়বয়িষণ কায থক্রম ’খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তার সঠিক গয়ত প্রকৃয়ত 

উপস্থাপয়ন েলপ্রসূভ্ায়ব সহােতা কয়র আসয়ছ। এছাো, টিটি সদেয়দর মাধ্যয়ম প্রাি তথ্য-উপাত্তসমূহ ময়নটয়রাং িাটায়বে 

হালনাগাদকরয়ণ সহােতা কয়র, যা পয়রবীযণ প্রয়ক্রোয়ক সহােতা কয়র। টিটি সদেগণ য়সআইয়প-এর আয়র্ থক উপাত্তসমূহ 

সাংয়িি মন্ত্রণালে/য়বভ্াগ জর্য়ক সাংগ্রহ কয়র যাচাই বাছাই-পূব থক পয়রবীযণ কায়ে ব্যবহায়রর উপয়যাগী কয়র সরবরাহ কয়র 

আসয়ছ। উপরন্তু, ‘বায়ষ থক উন্নেন কম থসূয়চ ’- এর আয়র্ থক তথ্য উপাত্ত পয়রকল্পনা কয়মিন এবাং পয়রকল্পনা মন্ত্রণালয়ের 'বাস্তবােন 

পয়রবীযণ ও মূল্যােন য়বভ্াগ' কর্তথক প্রকায়িত বায়ষ থক প্রকল্প বাস্তবােন অগ্রগয়তর প্রয়তয়বদন এর সায়র্ য়ময়লয়ে সতেেন করা 

হে। 

http://www.mofood.gov.bd/www.fpmu.gov.bd
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এেয়পএমইউ (FPMU) এর বয়ধ থত ভূয়মকা: 

এেয়পএমইউ খাদ্য য়নরাপত্তা ও পুয়ি য়বষয়ে বহুমুখী (multi-sectoral) নীয়ত পরামি থ প্রদায়নর মাধ্যয়ম তার অবস্থানয়ক 

অয়নক িয়িিালী কয়রয়ছ। এর ময়ধ্য রয়েয়ছ সমন্বে, পয়রবীযণ এবাং নীয়ত প্রণেন য়বষেক সহােতা কায থক্রম য়বয়িষভ্ায়ব 

উয়িখয়যাগ্য। সাম্প্রয়তক সময়ে এেয়পএমইউ-এর অন্যতম কায থক্রম হয়ে য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা-২। খাদ্য ও পুয়ি 

য়নরাপত্তামূলক গভ্য়ন থি প্রয়ক্রোসমূহ, জযমন: নব-প্রয়তয়িত বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয, োতীে পুয়ি কায থক্রম বাস্তবােয়ন 

োতীে য়িোয়রাং কয়মটির গঠন ইতোয়দ কায থক্রয়ম এেয়পএমইউ য়নেয়মতভ্ায়ব য়নয়োয়েত রয়েয়ছ। এছাোও এেয়পএমইউ 

জটকসই উন্নেন অভ্ীি (SDG) লযেমাত্রা য়বয়িষ কয়র এসয়িয়ে’র লযে-২ “ক্ষুধা দূরীকরণ, খাদ্য য়নরাপত্তা ও উন্নত পুয়ি 

অেথন এবাং জটকসই কৃয়ষ উন্নেন” এর কম থপয়রকল্পনা প্রণেয়ন েয়েত আয়ছ।        

 

৮.১.৪ তথ্য ব্যবস্থাপনা   

সরকায়রর য়িয়েটাল বাাংলায়দি রুপকল্প বাস্তবােয়নর উয়িয়শ্য তথ্যায়দ সাংগ্রহ, সাংরযণ ও আদান-প্রদায়নর উন্নততর তথ্য 

প্রযুয়ি ব্যবহার করা হয়ে। খাদ্য য়নরাপত্তা সাংয়িি মন্ত্রণালে/য়বভ্াগসমূয়হর ময়ধ্য ইোরয়নটয়ভ্য়ত্তক তথ্য আদান-প্রদায়নর 

লয়যে খাদ্য য়নরাপত্তা ও পুয়ি সাংক্রান্ত ইনেরয়মিন য়সয়িম (Food Security and Nutrition 

Information System) স্থাপন করা হয়েয়ছ। এই ইনেরয়মিন য়সয়িম এর মাধ্যয়ম প্রার্য়মকভ্ায়ব খাদ্য অয়ধদির 

এর তথ্য ব্যবস্থাপনা য়বভ্াগ (এমআইএসএেএম), কৃয়ষ য়বপণন অয়ধদির এবাং জহয়লনয়কলার ইোরন্যািনাল এর ময়ধ্য তথ্য 

আদান প্রদায়নর কায থক্রম চলমান রয়েয়ছ। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পয়রকল্পনা ও পয়রধারণ ইউয়নট (FPMU) এর 

ওয়েবসাইয়ট www.mofood.gov.bd/ www.fpmu.gov.bd) হালনাগাদ িাটায়বইে সকয়লর েন্য 

(Publicly) উন্মুি করা হয়েয়ছ।  

 

৮.১.৫ প্রকািনা কায থক্রম:  

এেয়পএমইউ কর্তথক য়নেয়মতভ্ায়ব জদিীে ও আন্তেথায়তক পয থায়ে বাোয়র খাদ্যিয়ের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, 

চায়হদা, মজুদ তর্া সাময়গ্রক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য য়নরাপত্তা ও খাদ্য সম্পকীে অন্যান্য য়বষোয়দর তথ্যায়দ ও য়বয়িষণমূলক 

দদয়নক, সািায়হক, পায়যক, দত্রমায়সক ও য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (য়সআইয়প২) পয়রবীযণ (Monitoring) 

প্রয়তয়বদনসহ চায়হদা ও বাস্তবতার য়নয়রয়খ য়বয়ভ্ন্ন সময়ে গয়বষণা এবাং েনকল্যাণমূলক খাদ্য য়নরাপত্তা ও পুয়ি য়বষেক 

য়নয়দ থয়িকা/পুয়স্তকা প্রকাি করা হে। দদয়নক প্রয়তয়বদয়ন খাদ্যিে পয়রয়স্থয়ত, সরকায়র অভ্েন্তরীণ সাংগ্রহ পয়রয়স্থয়ত এবাং 

সরকায়র য়বতরণ এর একটি য়চত্র র্ায়ক। সািায়হক প্রয়তয়বদয়নর মাধ্যয়ম দদয়নক প্রয়তয়বদয়ন উয়িয়খত তথ্যসমূয়হর এক সিায়হর 

তূলনামূলক য়চত্র বা পয়রবতথন তুয়ল ধরা হে।  পায়যক প্রয়তয়বদন (Fortnightly Foodgrain Outlook)-এ 

মূলতেঃ বাাংলায়দি ও আন্তেথায়তক বাোয়র চাল ও গয়মর মূয়ল্যর পায়যক পয়রবতথন, Trade prospect ও খাদ্য 

পয়রয়স্থয়তর হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত প্রকাি করা হে। দত্রমায়সক বাাংলায়দি খাদ্যিে পয়রয়স্থয়ত প্রয়তয়বদন (Bangladesh 

Food Situation Report) এ বছর জুয়ে বাাংলায়দয়ির খাদ্য পয়রয়স্থয়তর য়ববরণসহ আন্তেথায়তক খাদ্য পয়রয়স্থয়তর 

য়বয়িষণ ও পূব থাভ্াস প্রদান করা হয়ে র্ায়ক। CIP পয়রবীযণ প্রয়তয়বদয়ন (Monitoring Report) খাদ্য ও পুয়ি 

য়নরাপত্তা য়বষয়ে সাময়গ্রক অগ্রগয়তর য়চত্র প্রয়তেয়লত হে।  

 

গত ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এেয়পএমইউ কর্তথক প্রকায়িত প্রয়তয়বদয়নর তথ্যায়দ য়নয়ম্নর ছয়ক জদখায়না হয়লা:    

 সারণী-৮.১: ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এেয়পএমইউ কর্তথক প্রকায়িত প্রয়তয়বদয়নর তথ্যায়দ 

প্রয়তয়বদন/ প্রকািনার নাম ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র প্রকায়িত সাংখ্যা 

দদয়নক খাদ্যিে পয়রয়স্থয়ত প্রয়তয়বদন ২৪৮ টি 

সািায়হক খাদ্যিয়ের তূলণামূলক য়ববরণী (মাননীে প্রধানমন্ত্রীর কায থালয়ের েন্য) ৫২ টি 

পায়যক খাদ্যিে পয়রয়স্থয়ত প্রয়তয়বদন ২৬ টি 

দত্রমায়সক বাাংলায়দি খাদ্যিে পয়রয়স্থয়ত প্রয়তয়বদন  ৪ টি 

য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা )য়সআইয়প -২( বাস্তবােন  পয়রবীযণ প্রয়তয়বদন (অর্ থবছর ২০১৭-

১৮) ইাংয়রয়ে ও বাাংলা সাংষ্করণ 

১ টি 

 

 

http://www.fpmu.gov.bd/


33 

 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন:  

 

মন্ত্রণালয়ের কায়ের গয়তিীলতা ও উদ্ভাবনী দযতা বৃয়দ্ধ এবাং নাগয়রক জসবা প্রদান প্রয়ক্রো দ্রুত ও সহেীকরয়ণর পন্থা উদ্ভাবন ও 

চচ থার লয়যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইয়নায়ভ্িন টিম গঠন করার পর স্ব স্ব কায থালয়ের জসবা প্রদান প্রয়ক্রো এবাং কায়ের অভ্েন্তরীণ 

প্রয়ক্রোর গুণগত পয়রবতথন আনেন করা হয়েয়ছ। ইয়তাময়ধ্য এ মন্ত্রণালে ২টি উদ্ভাবনী উয়দ্যাগ বাস্তবায়েত হয়েয়ছ। যার একটি 

হয়লা- ফুি জগ্রয়িি প্যায়কয়টর মাধ্যয়ম ওএমএস এর আটা য়বয়ক্র। ওএমএস কায থক্রয়মর আওতাে চয়লর পািাপায়ি জখালা আটা 

য়বয়ক্র করা হে। জখালা আটা য়বয়ক্রয়ত য়বয়ভ্ন্ন অসুয়বধা পয়রলয়যত হওোে পাইলট প্রয়েট য়হয়সয়ব বাাংলায়দি সয়চবালয়ে ফুি 

জগ্রয়িি প্যায়কটোতকৃত ওএমএস আটা য়বয়ক্রর কায থক্রম শুরু হয়েয়ছ। পয থােক্রয়ম সারায়দয়ি  এ কায থক্রম শুরু করা হয়ব। 

েনবান্ধব, পয়রেন্ন, মানসম্মত, সঠিক ওেন এর য়নিেতা য়দয়ে ওএমএয়সর আটা সরবরাহ করা হয়ে য়বধাে ইয়তাময়ধ্য “ফুি 

জগ্রয়িি প্যায়কয়টর মাধ্যয়ম ওএমএস এর আটা য়বয়ক্র” েনয়প্রেতা জপয়েয়ছ। অন্য উদ্ভাবনী উয়দ্যাগটি হয়লা ওএমএস জমাবাইল 

এোপ দতয়র। এ এোপটির মাধ্যয়ম জখালা বাোয়র চাল-আটা য়বয়ক্রর স্বেতা আনেন করা হয়েয়ছ।  

 

১. উদ্ভাবয়নর য়িয়রানাম: "এয়সআর য়িয়েটালাইয়েিন"। বায়ষ থক জগাপনীে অনুয়বদন (এয়সআর) সরকায়র কম থচায়রর য়নকট খুবই 

গুরুত্বপূণ থ। অয়নক জযয়ত্র জদখা যাে জয, সঠিকভ্ায়ব এয়সআর পূরণ করা হে না, য়বলয়ম্ব দায়খল করা হে, যর্াসময়ে অনুস্বাযর 

করা হে না, জয জকান সময়ে এয়সআর হায়রয়ে যাওো বা নি হওো, এয়সআর এর অবস্থান না োনাসহ নানা ধরয়নর ত্রুটি 

য়বচুেয়ত পয়রলয়যত হে। এয়ত অনুয়বদনাধীন কম থকতথায়দর তথ্য সাংরযণ, চাকয়র স্থােীকরণ, য়বয়ভ্ন্ন পয়দ পদােন, পয়দান্নয়ত, 

জগ্রি প্রদান ইতোয়দ জযয়ত্র য়সদ্ধান্ত গ্রহণ কায থক্রম ব্যাহত হে এবাং অয়নক জযয়ত্র অনুয়বদনাধীন কম থকতথা যয়তগ্রস্ত হয়ত পায়রন, 

যা জকানভ্ায়বই কাম্য নে। উপরন্তু এটি শৃঙ্খলা পয়রপন্থী। এ সকল য়বষেয়ক গুরুত্ব য়দয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইয়নায়ভ্িন টিম 

'এয়সআর য়িয়েটালাইয়েিন'  উদ্ভাবনী উয়দ্যাগটি গ্রহণ কয়রয়ছ। একটি Online Based Software এর মাধ্যয়ম 

এয়সআর এর সকল তথ্য সয়ন্নয়বিন করা হয়ে।  

 

 

 
 

য়চত্র: 'এয়সআর য়িয়েটালাইয়েিন'  এর Online Based Software 

 

  

১. উদ্ভাবয়নর য়িয়রানাম: "ওএমএস ময়নটয়রাং এোপ এক্সয়টনিন"। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন টিম জখালাবাোয়র চাল-আটা 

য়বয়ক্রর স্বেতা আনেয়নর েন্য জমাবাইল এোপ দতয়র কয়রয়ছ। এই এোয়পর মাধ্যয়ম ওএমএস এর কায়ে য়নয়োয়েত িায়কর 

অবস্থান,  িায়ক অয়বয়ক্রত চাল ও আটার পয়রমাণ োনা যাে। বতথমায়ন এ এোপটির মাধ্যয়ম ঢাকা িহয়রর ওএমএস এর 

কায থক্রম তদারয়ক করা হয়ে। এই কায থক্রম চট্টগ্রাম, রােিাহী, খুলনা, য়সয়লট য়বভ্াগীে িহয়র সম্প্রসারয়ণর েন্য ওএমএস 

ময়নটয়রাং এোপ এক্সয়টনিন নায়ম আয়রকটি উয়দ্যাগ গ্রহণ করা হয়েয়ছ।  
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য়চত্র: ওএমএস Management System Software 

 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের SDG-সাংক্রান্ত কায থক্রম 

োয়তসাংয় র জটকসই উন্নেন অভ্ীি বা Sustainable Development Goals (SDGs) বাস্তবােয়নর লয়যে 

এর অভ্ীি এবাং লযেমাত্রাসমূয়হর সায়র্ বাাংলায়দি সরকায়রর ৭ম পঞ্চবায়ষ থক পয়রকল্পনার (২০১৬-২০) সমন্বে কয়র য়বয়ভ্ন্ন 

মন্ত্রণালে/য়বভ্ায়গর সায়র্ কায থক্রম সাংয়িি লযেমাত্রাসমূহ পয়রকল্পনা কয়মিন কর্তথক SDG Mapping প্রণেন করা 

হয়েয়ছ। SDG Mappingঅনুযােী প্রণীত য়বয়ভ্ন্ন মন্ত্রণালে /য়বভ্ায়গর  সায়র্ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কম থপয়রকল্পনা চূোন্ত করা 

হয়েয়ছ। জদয়ির খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা এবাং য়নরাপদ খাদ্য য়নয়িত করার লয়যে SDG কম থপয়রকল্পনার আয়লায়ক খাদ্য 

মন্ত্রণালে কর্তথক য়বয়ভ্ন্ন কায থক্রম এবাং উন্নেন প্রকল্প চলমান রয়েয়ছ।  

 

 (ক) SDG বাস্তবােয়ন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কায থসাংয়িি দায়েত্বাবলীেঃপয়রকল্পনা কয়মিন কর্তথক প্রণীত SDG Mapping 

অনুযােী ১টি টায়গ থট (Target 12.3) বাস্তবােয়নর জযয়ত্র খাদ্য মন্ত্রণালে Lead Ministry ও ৩টি টায়গ থট 

(Target 2.1, 2.2 ও Target 2.c) বাস্তবােয়নর জযয়ত্র খাদ্য মন্ত্রণালে Co-Lead Ministry য়হয়সয়ব কাে 

করয়ছ। এছাো ১২টি টায়গ থট (Target-1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 12.1, 17.18) 

 বাস্তবােয়নর জযয়ত্র খাদ্য মন্ত্রণালে Associate Ministry য়হয়সয়ব কাে করয়ছ। 

 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কায থসাংয়িি ৭টি SDG Goal এর ১৬টি Target এবাং ২৫টি Indicator য়নম্নরূপ : 

Role of Ministry of 

Food 

Related Goals of SDG 

(7 goals) 

Related Targets of SDG 

(16 targets) 

Related indicators of SDG 

(25 indicators) 

Ministry of Food 

as Lead Ministry 

Goal 12 Target 12.3 12.3.1 

Ministry of Food 

as Co-Lead 

Ministry 

Goal 2 Target 2.1, 2.2, 2.c 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.c.1 

Ministry of Food 

as Associate 

Ministry 

Goal 1, Goal 2, Goal 5, 

Goal 6, Goal 8, Goal 

12, Goal 17 

Target 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 

2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 

12.1, 17.18 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 2.3.1, 2.4.1, 5.4.1, 

6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 

12.1.1, 17.18.1, 17.18.2, 

17.18.3 

 

(খ) Lead এবাং Co-Lead Ministry য়হয়সয়ব খাদ্য মন্ত্রণালে সাংয়িি Performance 

Measurement Indicator সমূয়হর য়বস্তায়রত য়ববরণ য়নম্নরূপেঃ 

A. Ministry of Food as Lead Ministry (Target 12.3)   

SDG Targets Global Indicators 

for SDG Targets 

Lead/Co-Lead 

Ministries/Division 

Associate Ministries/ 

Division 

1 2 3 4 

Target 12.3. By 2030, halve per capita 

global food waste at the retail and 

consumer levels and reduce food 

losses along production and supply 

chains, including post-harvest losses 

12.3.1 Global Food 

Loss Index (GFLI) 

Lead: Ministry of 

Food (MoF) 

Co-Lead: 
MoA 

MoInf; MoC; 
MoFL; SID; 
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B. Ministry of Food as Co-Lead Ministry (Target 2.1, 2.2, 2.c) 

SDG Targets Global Indicators 

for SDG Targets 

Lead/Co-Lead 

Ministries/Division 

Associate Ministries/ 

Division 

1 2 3 4 

2.1 By 2030, end hunger and ensure 

access by all people, in particular the 

poor and people in vulnerable 

situations, including infants, to safe, 

nutritious and sufficient food all year 

round 

2.1.1 Prevalence 

of under-

nourishment 

Lead: 
MoA; 
Co-Lead: 
MoFL 
Co-Lead: 
Ministry of Food 

(MoF) 

MoDMR; 
MoHFW; 
MoInd; 
MoWCA; 
MoInf; MoE; 
MoPME; SID; 

2.1.2 Prevalence 

of population with 

moderate or 

severe food 

insecurity, based 

on the Food 

Insecurity 

Experience Scale 

(FIES) 

Lead: 
MoA; 
Co-Lead: 
MoFL 
Co-Lead: 
Ministry of Food 

(MoF) 

MoDMR; 
MoHFW; 
MoInd; 
MoWCA; 
MoInf; MoE; 
MoPME; SID 

Target 2.2. By 2030, end all forms of 

malnutrition, including achieving, by 

2025, the internationally agreed 

targets on stunting and wasting in 

children under 5 years of age, and 

address the nutritional needs of 

adolescent girls, pregnant and 

lactating women and older persons. 

2.2.1 Prevalence 

of stunting (height 

for age <-2 *SD 

from the median 

of the WHO Child 

Growth 

Standards) among 

children under 

five years of age. 

Lead: 
MoHFW 
Co-Lead: 
Ministry of Food 

(MoF) 
 

MoA; 
MoDMR; 
MoFL; 
MoInd; 
MoSW; 
MoWCA; 
MoInf; MoE; 
MoPME; SID 

2.2.2 Prevalence 

of malnutrition 

(weight for height 

>+2 or <-2 *SD 

from the median 

of the WHO Child 

Growth 

Standards) among 

children under 

five, 

disaggregated by 

type (wasting and 

overweight) 

Lead: 
MoHFW 
Co-Lead: 
Ministry of Food 

(MoF) 

 

MoA; 
MoDMR; 
MoFL; 
MoInd; 
MoSW; 
MoWCA; 
MoInf; MoE; 
MoPME; SID 

Target 2.c. Adopt measures to ensure 

the proper functioning of food 

commodity markets and  their 

derivatives and facilitate timely 

access to market information, 

including on food reserves, in order to 

help limit extreme food price volatility 

2.c.1 Indicator of 

(food) Price 

Anomalies (IPA) 

Lead: 
MoC 
Co-Lead 
Ministry of Food 

(MoF) 

 

MoInf; 
MoPA; SID 
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(গ) SDG বাস্তবােয়ন খাদ্য মন্ত্রণালে কর্তথক গৃহীত কায থাবয়ল: 

(১) SDG বাস্তবােয়নর েন্য প্রধানমন্ত্রীর কায থালে ,ময়ন্ত্রপয়রষদ য়বভ্াগ এবাং পয়রকল্পনা কয়মিয়নর সায়র্ সমন্বে কয়র খাদ্য 

মন্ত্রণালে কাে করয়ছ।  

(২) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কায থসাংয়িি SDG টায়গ থটসমূয়হর কম থপয়রকল্পনা প্রণেন করা হয়েয়ছ, যা ইয়তাময়ধ্য পয়রকল্পনা কয়মিন 

কর্তথক চূোন্ত করা হয়েয়ছ। জদয়ির খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা য়নয়িত করার লয়যে SDG কম থপয়রকল্পনার আয়লায়ক খাদ্য 

মন্ত্রণালে কর্তথক য়বয়ভ্ন্ন উন্নেন প্রকল্প/কায থক্রম বাস্তবােনাধীন রয়েয়ছ এবাং নতুন উন্নেন প্রকল্প/কায থক্রম গ্রহণ করা হয়ে।  

 

(৩) SDG-2 (Zero Hunger) বাস্তবােয়নর জযয়ত্র মাননীে প্রধানমন্ত্রীর য়দকয়নয়দ থিনার আয়লায়ক সমগ্র জদয়ি অয়ত  

দয়রদ্র ৫০ লাখ পয়রবায়রর ময়ধ্য খাদ্য বান্ধব কম থসূয়চ চালু রয়েয়ছ। অয়ত দয়রদ্র েনগয়ণর পুয়ি য়নরাপত্তা য়নয়িত করার লয়যে 

খাদ্য বান্ধব কম থসূয়চয়ত েটি থোইি রাইস য়বতরণ কম থসূয়চ চালু করা হয়েয়ছ। এছাো, স্বল্প আয়ের েনগণ যায়ত কম মূয়ল্য 

খাদ্যিে পাে তা য়নয়িত করার লয়যে জখালা বাোয়র খাদ্যিে কম থসূয়চ (ওএমএস) কায থক্রম চালু রয়েয়ছ। তাছাো, খাদ্য 

মন্ত্রণালে অন্যান্য মন্ত্রণালে জযমন-ময়হলা ও য়িশু য়বষেক মন্ত্রণালে, দুয়য থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালে এর সায়র্ সমন্বে 

কয়র য়বয়ভ্ন্ন সামায়েক য়নরাপত্তা কম থসূয়চ (VGD, VGF etc.) বাস্তবােন করয়ছ।  

 

(৪) জদয়ির েনসাধারয়ণর য়নরাপদ খাদ্য য়নয়িত করার লয়যে SDG-2 বাস্তবােয়নর য়নয়মত্ত য়নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর 

আয়লায়ক খাদ্য মন্ত্রণালে এবাং বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয কর্তথক য়বয়ভ্ন্ন কায থক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ছ। য়নরাপদ খাদ্য 

আইন, ২০১৩ বাস্তবােয়নর লয়যে ৬টি প্রয়বধানমালা এবাং ৩টি য়বয়ধমালা জগয়েট আকায়র প্রকাি করা হয়েয়ছ। 

 

(৫) SDG Target 12.3 (By 2030, halve per capita global food waste at the 

retail and consumer levels and reduce food losses along production and 

supply chains, including post-harvest losses) বাস্তবােয়নর জযয়ত্র জবইেলাইন িায়ি সম্পন্ন 

করার েন্য FAO এর Technical Cooperation Programme (TCP) হয়ত কায়রগয়র সহােতা প্রকল্প 

গ্রহয়ণর লয়যে খাদ্য মন্ত্রণালে হয়ত ইআরয়িয়ত প্রস্তাব জপ্ররণ করা হয়েয়ছ। প্রস্তাবটি FAO এর অগ্রায়ধকার এর তায়লকাে 

অন্তভু থি হয়েয়ছ। এ য়বষয়ে FAO এর সায়র্ জযাগায়যাগ অব্যাহত আয়ছ।  

 

(৬) সরকায়র পয থায়ে খাদ্য গুদায়মর ফুি লস হ্রায়সর লয়যে Assessment of current grain losses and 

identifying reducing them িায়ির কাে চলমান রয়েয়ছ। এ জিয়লভ্ায়রবলটি  SDG 12.3 (Food Loss)এর েন্য 

খুবই গুরুত্বপূণ থ। খাদ্য মন্ত্রণালে SDG 12.3 (Indicator 12.3.1  ) ) এর Lead Ministry য়হয়সয়ব কাে করয়ছ। খাদ্য 

অয়ধদির কর্তথক পয়রচালনাধীন জদয়ির ১০টি জেলাে য়নব থায়চত খাদ্য গুদায়ম জবায়রা এবাং আমন রাইয়সর Loss 

estimation এর য়বষয়ে IFPRI কাে করয়ছ। ১৫ মাসব্যাপী Sample জগািাউয়ন জিার কয়র য়নয়দ থি সমে পর পর 

খাদ্যিয়ের ওেন এবাং গুণাগুণ য়বয়িষণ করা হয়ে। য়িয়সম্বর ২০১৯ এর ময়ধ্য চূোন্ত প্রয়তয়বদন প্রণেয়নর লয়যে কায থক্রম 

চলমান আয়ছ। 

 

(৭) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কায থ সাংয়িি SDG Implementation Review (SIR)Report 2019 প্রণেন 

করা হয়েয়ছ। উি প্রয়তয়বদয়ন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাে বাস্তবােনাধীন এসয়িয়ে টায়গ থটসমূয়হর [Lead য়হয়সয়ব ১টি 

(12.3) ,Co-Lead য়হয়সয়ব ৩টি (2.1, 2.2, 2.C) এবাং Associate য়হয়সয়ব ১২টি] হালনাগাদ অগ্রগয়ত  

উপস্থাপন করা হয়েয়ছ। 

 

(৮) মন্ত্রণালয়ের কায থসাংয়িি এসয়িয়ে টায়গ থটসমূহ সুিুভ্ায়ব বাস্তবােয়নর য়বষেটি ময়নটয়রাং এর লয়যে এ মন্ত্রণালয়ের 

অয়তয়রি সয়চব (প্রিাসন) এর জনর্তয়ত্ব সাংস্থা প্রধান ও সাংয়িি কম থকতথার সমন্বয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এসয়িয়ে ময়নটয়রাং কয়মটি 

এবাং অয়তয়রি সয়চব (বায়েট ও অয়িট) এর জনর্তয়ত্ব এসয়িয়ে ময়নটয়রাং সহােক কয়মটি গঠন করা হয়েয়ছ।  

 

 

তথ্য অয়ধকার য়নয়িতকরণায়র্ থ তথ্য অবমুিকরণ য়নয়দ থয়িকা প্রণেণ:  

বতথমান সরকার নাগয়রকগয়ণর তথ্য প্রয়ির অয়ধকার য়নয়িত করার লয়যে সরকার তথ্য অয়ধকার আইন ২০০৯ প্রণেন কয়রয়ছ। 

এই আইয়নর ০৪ ধারাে প্রয়তেক নাগয়রয়কর তথ্য প্রায়ির  অয়ধকারয়ক স্বীকৃয়ত প্রদান করা হয়েয়ছ। এই আইয়ন তথ্য সরবরায়হর 

লয়যে প্রয়তেক কর্তথপযয়ক তথ্য প্রদান ইউয়নয়টর েন্য ০১ েন দায়েত্বপ্রাি কম থকতথা য়নযুি করার য়বধান রাখা হয়েয়ছ। খাদ্য 

মন্ত্রণালয়ের যাবতীে কায থক্রয়মর তথ্য নাগয়রকয়দর অবয়হত হওোর সুয়বধায়ধ থ এই তথ্য অবমুিকরণ য়নয়দ থয়িকা ২০১৯ প্রকাি 

করা হয়েয়ছ। জদয়ির সায়ব থক আর্ থ সামায়েক অবস্থার উন্নেয়ন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কায থক্রম স্বেতার সায়র্ েনগয়ণর জ্ঞাতায়র্ থ 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাি করা হয়েয়ছ এবাং প্রয়তয়দন ওয়েবসাইট আপয়িট করা হে। 
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তথ্য অয়ধকার য়বষয়ে দায়েত্ব প্রাি কম থকতথা: 

কম থকতথার নাম ও পদবী  ঠিকানা  জমাবাইল ও অয়েস 

নম্বর  

ই-জমইল  

জনাব অর্নমা রানী র্বশ্বাস,  

উপ সর্িব (অিযন্তরীণ প্রশাসন-২) 

খাদ্য মন্ত্রণালে 

বাাংলাবদশ সর্িবালয় 

ঢাকা। 

 

০১৭১২৬৫৩৩৩৪ 

+৮৮০২৯৫৪০১৫৪ 

admin2@mofood.gov.bd  

 

য়বকল্প দায়েত্ব প্রাি কম থকতথা: 

কম থকতথার নাম ও পদবী  ঠিকানা  জমাবাইল ও অয়েস 

নম্বর 

ই-জমইল 

ি. মুর্নরা সুলিানা,   

উপসর্িব (অর্িট-২) 

খাদ্য মন্ত্রণালে 

বাাংলাবদশ সর্িবালয় 

ঢাকা। 

০১৭১৫-০৩৩৬৫৯  

+৮৮০২৯৫৪০৮৮২ 

dsaudit2@mofood.gov.bd  

 

আয়পল কর্তথপয 

কম থকতথার নাম ও পদবী  ঠিকানা   জমাবাইল ও অয়েস 

নম্বর 

ই-জমইল 

েনাব িাহাবুয়িন আহমদ 

সয়চব 

খাদ্য মন্ত্রণালে 

বাাংলাবদশ সর্িবালয় 

ঢাকা। 

০১৭১১২৮৮৯৭১ 

+৮৮০২৯৫৪০০৮৮ 

secretary@mofood.gov.bd  

 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়রর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দির/সাংস্থাসমূয়হর প্রকল্প বাস্তবােন:  
 

(১) সারায়দয়ি ১.০৫ লয জম.টন ধারণ যমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম য়নম থাণ  

সরকায়রর খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার প্রয়তশ্রুয়ত বাস্তবােয়নর লয়যে সম্পূণ থ য়েওয়ব অর্ থােয়ন ‘সারায়দয়ি ১.০৫ লয জম.টন 

ধারণ যমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম য়নম থাণ’ িীষ থক প্রকল্পটি ৩৯৫.৮৮য়কাটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হয়ত জুন 

২০২০য়মোয়দ বাস্তবােনাধীন রয়েয়ছ। প্রকয়ল্পর আওতাে সারায়দয়ির ৮টি য়বভ্ায়গ ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপয়েলাে নতুন 

১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ জমেঃ টয়নর ৪৮টি ও ৫০০ জমেঃ টয়নর ১১৪টি) য়নম থায়ণর েন্য য়নধ থায়রত আয়ছ। এ প্রকয়ল্পর আওতাে 

জুন ২০১৯ পয থন্ত জমাট ৭৯,০০০ জম.টন ধারণ যমতার ১২৯টি খাদ্য গুদাম (১০০০ জম.টয়নর ২৯টি এবাং ৫০০ জম.টয়নর ১০০টি) 

এর য়নম থাণ কাে সম্পন্ন হয়েয়ছ। ইয়তাময়ধ্য ৫৪,৫০০ জম. টন ধারণ যমতার জমাট ৯০টি খাদ্য গুদাম (৫০০ জম. টয়নর ৭১টি 

এবাং ১০০০ জম. টয়নর ১৯টি)খাদ্য অয়ধদিয়রর য়নকট হস্তান্তর করা হয়েয়ছ। জুন ২০১৯ পয থন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুয়ঞ্জত বাস্তব 

অগ্রগয়ত ৮২%।জুন ২০১৯ পয থন্ত সময়ে প্রকয়ল্পর আওতাে খাদ্য অয়ধদিয়রর য়নকট হস্তান্তয়রত খাদ্য গুদামসমূয়হর তায়লকা 

য়নম্নরূপ: 

 

 

প্যায়ক

ে নাং 

য়বভ্ায়গর 

নাম 
জেলার নাম উপয়েলা এলএসয়ি/য়সএসয়ির নাম 

য়নম থাণ কাে সমাপায়ন্ত হস্তান্তয়রত খাদ্য গুদায়মর 

সাংখ্যা 

৫০০ জম:টন 

ধারণ 

যমতার 

খাদ্য গুদাম  

১০০০ 

জম:টন 

যমতার 

খাদ্য গুদাম  

জমাট হস্তান্তয়রত 

খাদ্য গুদায়মর 

সাংখ্যা 

১ 

ঢাকা 

টাোইল 
সয়খপুর সয়খপুর এলএসয়ি  ১টি ১টি 

২ মধুপুর 
মধুপুর এলএসয়ি 

১টি  
১টি 

৩ োমালপুর োমালপুর য়সাংহোনী এলএসয়ি 
১টি ১টি 

২টি 

৪ জনত্রয়কানা বাউয়ি বাউয়ি এলএসয়ি ১টি  
১টি 

৫ মেমনয়সাংহ মুিাগাছা মুিাগাছা এলএসয়ি  ১টি 
১টি 

০৬ ঢাকা সূত্রাপুর কলতাবাোর ২টি  ২টি 

৭ 
মায়নকগঞ্জ 

হয়ররামপুর য়েটকা এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৮ 
সাটুয়রো সাটুয়রো এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৯ নারােণগঞ্জ বির নারােণগঞ্জ য়সএসয়ি 
 ১টি ০১টি 

  ঢাকা য়বভ্ায়গর উপয়মাট = ৭টি ৪টি ১১টি 

mailto:admin2@mofood.gov.bd
mailto:dsaudit2@mofood.gov.bd
mailto:secretary@mofood.gov.bd
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প্যায়ক

ে নাং 

য়বভ্ায়গর 

নাম 
জেলার নাম উপয়েলা এলএসয়ি/য়সএসয়ির নাম 

য়নম থাণ কাে সমাপায়ন্ত হস্তান্তয়রত খাদ্য গুদায়মর 

সাংখ্যা 

৫০০ জম:টন 

ধারণ 

যমতার 

খাদ্য গুদাম  

১০০০ 

জম:টন 

যমতার 

খাদ্য গুদাম  

জমাট হস্তান্তয়রত 

খাদ্য গুদায়মর 

সাংখ্যা 

১০ 

রােিাহী  

রােিাহী  

দুগ থাপুর দুগ থাপুর এলএসয়ি ১টি  ১টি 

১১ তায়নার তায়নার এলএসয়ি ১টি  ১টি 

১২ তায়নার কামারগাঁও এলএসয়ি ১টি  ১টি 

১৩ বা া বা া এলএসয়ি ১টি  ১টি 

১৪ বগুো আদমদীয়  সান্তাহার সাইয়লা এলএসয়ি ১টি  ১টি 

১৫ 

নওগাঁ 

পত্নীতলা নায়েরপুর এলএসয়ি ১টি  ১টি 

১৬ বদলগায়ছ বদলগায়ছ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

১৭ 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

১৮ নায়চাল নায়চাল এলএসয়ি ১টি  ১টি 

১৯ জভ্ালাহাট জভ্ালাহাট এলএসয়ি ১টি  ১টি 

২০ পাবনা ঈশ্বরদী মুলাডুয়ল এলএসয়ি ৩টি  ৩টি 

  রােিাহী য়বভ্ায়গর উপয়মাট = ১৩টি  ১৩টি 

২১ 

রাংপুর 

ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ  জভ্ামরাদহ এলএসয়ি 
 

১টি ১টি 

২২ পঞ্চগে জবাদা পাঁচপীর বাোর এলএসয়ি 
 

১টি ১টি 

২৩ 

য়দনােপুর 

য়বরামপুর চরকাই এলএসয়ি ১টি  ১টি 

২৪ জগাোইন াট রানীগঞ্জ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

২৫ য়চয়ররবির য়চয়ররবির  এলএসয়ি ১টি  ১টি 

২৬ পাব থতীপুর আমবােী এলএসয়ি ২টি  ২টি 

২৭   জগায়বিগঞ্জ ময়হমাগঞ্জ এলএসয়ি  ১টি ১টি 

  রাংপুর য়বভ্ায়গর উপয়মাট = ৫টি ৩টি ৮টি 

২৮ 

খুলনা 

সাতযীরা 

সাতযীরা সদর সাতযীরা সদর এলএসয়ি ৪টি ১টি ৫টি 

২৯  তালা পাটয়কল  াটা এলএসয়ি  ১টি ১টি 

৩০ কলায়রাো কলায়রাো এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৩১ 

য়েনাইদহ 

দিলকূপা দিলকূপা এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৩২ হয়রনাকুে হয়রনাকুে এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৩৩ কায়লগঞ্জ কায়লগঞ্জ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৩৪ 

চুোিাো 

চুোিাো সদর চুোিাো সদর এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৩৫ চুোিাো সদর সয়রােগঞ্জ এলএসয়ি ২টি  ২টি 

৩৬ েীবননগর েীবননগর এলএসয়ি  ১টি ১টি 

৩৭ 

কুয়িো 

কুয়িো সদর েগতী এলএসয়ি  ১টি ১টি 

৩৮ জভ্োমারা জভ্োমারা এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৩৯ য়মরপুর য়মরপুর এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৪০ 

জময়হরপুর 

জময়হরপুর সদর জময়হরপুর সদর এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৪১ জময়হরপুর সদর আমঝুয়প এলএসয়ি ১টি  ১টি 

    খুলনা য়বভ্ায়গর উপয়মাট= ১৫টি ৪টি ১৯টি 

৪২ 

  

বয়রিাল  বাবুগঞ্জ বাবুগঞ্জ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৪৩ 

জভ্ালা 

জবারহানউয়িন জবারহানউয়িন এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৪৪ লালয়মাহন লালয়মাহন এলএসয়ি ১টি  ১টি 

    বয়রিাল য়বভ্ায়গর উপয়মাট= ৩টি  ৩টি 

৪৫ 

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম 

িাবলমুয়রাং জদওোনহাট য়সএসয়ি ৩টি  ৩টি 

৪৬ বাঁিখালী চাঁদপুর  াট ১টি  ১টি 
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প্যায়ক

ে নাং 

য়বভ্ায়গর 

নাম 
জেলার নাম উপয়েলা এলএসয়ি/য়সএসয়ির নাম 

য়নম থাণ কাে সমাপায়ন্ত হস্তান্তয়রত খাদ্য গুদায়মর 

সাংখ্যা 

৫০০ জম:টন 

ধারণ 

যমতার 

খাদ্য গুদাম  

১০০০ 

জম:টন 

যমতার 

খাদ্য গুদাম  

জমাট হস্তান্তয়রত 

খাদ্য গুদায়মর 

সাংখ্যা 

৪৭ খাগোছয়ে পানছয়ে পানছয়ে এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৪৮  চাঁদপুর চাঁদপুর সদর চাঁদপুর য়সএসয়ি ১টি ৫টি ৬টি 

৪৯ 

কুয়মিা 

িাক্ষ্মনপাো িাক্ষ্মণপাো এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৫০ দাউদকায়ি দাউদকায়ি এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৫১ 

িাহ্মণবায়েো 

য়বেেনগর চাঁন্দুরা এলএসয়ি  ১টি ১টি 

৫২ আখাউো আখাউো এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৫৩ সরাইল সরাইল এলএসয়ি  ১টি ১টি 

৫৪ কসবা কসবা এলএসয়ি  ১টি ১টি 

৫৫ িাক্ষ্মনবায়েো িাক্ষ্মণবায়েো এলএসয়ি ১টি  ১টি 

  চট্টগ্রাম য়বভ্ায়গর উপ জমাট = ১০টি ৮টি ১৮টি 

৫৬ 

য়সয়লট 

হয়বগঞ্জ 

বায়নোরচাং বায়নোরচাং এলএসয়ি ২টি  ২টি 

৫৭ নবীগঞ্জ নবীগঞ্জ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৫৮ মাধবপুর  মাধবপুর এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৫৯ বাহুবল বাহুবল এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৬০ 

জমৌলভ্ীবাোর 

বেয়লখা বেয়লখা এলএসয়ি ২টি  ২টি 

৬১ কমলগঞ্জ ভ্ানুগাছ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৬২ শ্রীমেল শ্রীমেল এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৬৩ রােনগর রােনগর এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৬৪ 

য়সয়লট 

বালাগঞ্জ তাঁেপুর এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৬৫ েয়কগঞ্জ েয়কগঞ্জ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৬৬ জগাোইন াট জগাোইন াট এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৬৭ জকাম্পায়নগঞ্জ জকাম্পায়নগঞ্জ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৬৮ য়সয়লট সদর য়সয়লট সদর এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৬৯ বালাগঞ্জ বালাগঞ্জ এলএসয়ি ১টি  ১টি 

৭০ সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ ময়িকপুর এলএসয়ি ২টি  ২টি 

  য়সয়লট য়বভ্ায়গর উপ জমাট = ১৮টি  ১৮টি 

  সব থয়মাট = ৭১টি ১৯ ৯০টি 

য়নম থাণ কাে সমাপায়ন্ত ৫৪,৫০০ জম. টন ধারণ যমতার জমাট ৯০টি খাদ্য গুদাম (৫০০ জম. টয়নর ৭১টি এবাং ১০০০ জম. টয়নর ১৯টি)খাদ্য অয়ধদিয়রর য়নকট 

হস্তান্তর করা হয়েয়ছ।  

 

র্িত্র-প্রকয়ল্পর আওতাে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপয়েলাে মুলাডুয়ব এলএসয়ি'য়ত য়নয়ম থত প্রয়তটি ৫০০ জম.টন ধারণ যমতাসম্পন্ন ৩টি নতুন খাদ্য গুদাম  
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(২) Modern Food Storage Facilities Project :  

 

দুয়য থাগকালীন এবাং দুয়য থাগ পরবতী সময়ে জদয়ি খাদ্য সরবরাহ স্বাভ্ায়বক রাখার লয়যে খাদ্য মজুদ যমতা বৃয়দ্ধর েন্য 

“আধুয়নক খাদ্য সাংরযণাগার য়নম থাণ” প্রকল্পটি ১৯১৯.৯৭ জকাটি (য়েওয়ব ৩.৩৫ জকাটি + IDA Loan ১৮৭৬.৬২ জকাটি + 

সুয়বধায়ভ্াগী কর্তথক প্রয়দে ৪০.০০ জকাটি) টাকা ব্যয়ে োনুোয়র ২০১৪ হয়ত জুন ২০২০ জমোয়দ বাস্তবােনাধীন রয়েয়ছ। জদয়ির 

৮টি জকৌিলগত স্থায়ন (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারােণগঞ্জ, মধুপুর, মেমনয়সাংহ, বয়রিাল এবাং ময়হশ্বরপািা)জমাট ৫ লয ৩৫ 

হাোর ৫ িত জময়িক টন ধারণ যমতার ৮টি আধুয়নক িীল সাইয়লা য়নম থাণ করা হয়ব।  এ কায থক্রয়মর অাংি য়হয়সয়ব আশুগঞ্জ 

(১,০৫,০০০ জম.টন), মেমনয়সাংহ (৪৮,০০০ জম.টন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ জম.টন) সাইয়ট জমাট ২,০১,০০০ জম.টন ধারণ যমতার 

আধুয়নক িীল সাইয়লা য়নম থাণ কাে চলমান রয়েয়ছ। জুন ২০১৯ পয থন্ত সময়ে এ ৩টি সাইয়টর য়নম থাণ কায়ের অগ্রগয়ত ৩৭%। খাদ্য 

অয়ধদিয়রর ৬টি আঞ্চয়লক অয়েয়স খায়দ্যর গুণগতমান পরীযার েন্য ৬টি আধুয়নক Food Testing Laboratory 

এর ময়ধ্য ৫টি সাইয়টর য়নম থাণ কাে চলমান রয়েয়ছ। ইয়তাময়ধ্য ৪০% কাে সম্পন্ন হয়েয়ছ। 

 

প্রকয়ল্পর আওতাে জদয়ির দুয়য থাগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপয়েলাে ৫ লয পায়রবায়রক সাইয়লা য়বতরণ কায থক্রম গ্রহণ করা 

হয়েয়ছ। মাননীে প্রধানমন্ত্রী গত ০৬.০৫.২০১৮ তায়রয়খ য়ভ্য়িও কনোয়রয়িাংয়ের মাধ্যয়ম োলকাঠি জেলার ৩টি উপয়েলাে 

পায়রবায়রক সাইয়লা য়বতরণ কায থক্রম শুভ্ উয়িাধন কয়রয়ছন। জুন, ২০১৯ পয থন্ত সময়ে জমাট ১৭ জেলার ৫২টি উপয়েলাে 

৩,৯০,০০০টি পায়রবায়রক সাইয়লা য়বতরণ করা হয়েয়ছ। প্রকয়ল্পর আওতাে য়িয়েটাল পাবয়লক ফুি য়িয়িয়বউিন চালুর লয়যে 

এ কায থক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ছ। খাদ্য অয়ধদিয়রর মাঠ পয থায়ের গুরুত্বপূণ থ ১৫টি স্থাপনাে Digital Track Weigh 

Bridge স্থাপয়নর কায থক্রম চলমান রয়েয়ছ। জুন, ২০১৯ পয থন্ত সময়ে ৭টি Digital Track Weigh Bridge 
হোেওভ্ার করা হয়েয়ছ। এছাো, প্রকয়ল্পর আওতাে সময়ন্বত খাদ্য নীয়ত গয়বষণা কায থক্রম চলমান রয়েয়ছ। জুন, ২০১৯ পয থন্ত 

প্রকয়ল্পর ক্রমপুয়ঞ্জত বাস্তব অগ্রগয়ত ৪৫%। 

 

 

 

য়চত্র: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীে মন্ত্রী জনাব সািন িে মজুমদার, এমর্প কর্তথক মেমনয়সাংয়হ য়নম থাণাধীন ৪৮,০০০ জম.টন 

ধারণযমতা সম্পন্ন আধুয়নক িীল সাইয়লার য়নম থাণ কাে পয়রদি থন 
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য়চত্র- পায়রবায়রক সাইয়লা য়বতরণ  

 
পায়রবায়রক সাইয়লার উয়িখয়যাগ্য ব্যবহায়রক সুয়বধা: 
 পায়রবায়রক সাইয়লা ফুিয়গ্রি প্লায়িয়কর দতয়র। এয়ত ধান, চাল বা বীে সাংরযণ করয়ল গুণগত মান নি হে না; 
 সাইয়লা বায়ুয়রাধক য়বধাে এর য়ভ্তয়র বাতাস ঢুকয়ত পায়র না। েয়ল সাংরয়যত খাদ্য সামগ্রী ও বীয়ের যর্াযর্ মান 

বোে র্ায়ক; 
 য়বজ্ঞানয়ভ্য়ত্তক নকিা অনুযােী প্রস্তুত হওোে এয়ত সাংরয়যত ধান, চাল বা অন্যান্য দ্রব্যায়দর গুণগতমান দী থয়দন যাবৎ 

অক্ষুন্ন র্ায়ক;  
 প্রাকৃয়তক দুয়য থাগপ্রবণ (ঘূয়ণ থেে, েয়লাচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ইতোয়দ) এলাকাসমূয়হর ভুিয়ভ্াগী পয়রবারগুয়লা সাইয়লায়ত ধান, 

চাল, য়চো, মুয়ে, বীে সাংরযণ কয়র আপদকালীন খাদ্য চায়হদা জমটায়ত পারয়ব;  
 এ পায়ত্র পায়ন প্রয়বয়ির প্রয়তয়রাধক ব্যবস্থা র্াকাে (Water tight seal) পায়নয়ত য়নময়জ্জত অবস্থােও সাংরয়যত 

খাদ্য িে নি হে না; 

 পায়নয়ত য়নময়জ্জত অবস্থাে খু ৌঁটি বা গায়ছর সায়র্ িি কয়র জেঁয়ধ রাখার েন্য এ পায়ত্রর সায়র্ হুক/রয়ি/য়চইন লাগায়নার 

মেবুত ব্যবস্থা আয়ছ;  

 দুয়য থায়গর পয়র সাংরয়যত বীে েয়ময়ত বপন কয়র তাৎযয়ণকভ্ায়ব েসল উৎপাদন শুরু করা যাে; 

 প্রয়তটি পায়রবায়রক সাইয়লার ধারণযমতা ৭০ য়লটার যায়ত ৫৬ জকয়ে  চাল বা ৪০ জকয়ে ধান সাংরযণ করা যাে; 

 ফুিয়গ্রি প্লায়িয়কর দতয়র পায়রবায়রক সাইয়লা ওেয়ন হালকা (৬.৫ জকয়ে) ও মেবুত হওোে এক োেগা জর্য়ক অন্য 

োেগাে সহয়ে স্থানান্তর করা যাে এবাং সহয়ে নি হে না। 
 

(৩) সারায়দয়ি পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষয়েক সুয়বধায়দর জমরামত এবাং নতুন অবকাঠায়মা য়নম থাণ: প্রকল্পটি ৩১৬ .৮৭৫৭ 

জকাটি টাকা (সম্পূণ থ য়েওয়ব  অর্ থােয়ন) জুলাই, ২০১৮ – জুন, ২০২১ জমোয়দ বাস্তবােয়নর য়নয়মত্ত গত১০.০৭.২০১৮ য়ি. 

তায়রয়খ একয়নক সভ্াে অনুয়মায়দত হে। সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিে মজুয়দর কায থকরী ধারণ যমতা বোে রাখার লয়যে খাদ্য 

অয়ধদির কর্তথক পয়রচায়লত সারায়দয়ি পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষয়েক সুয়বধায়দর জমরামত  এবাং নতুন অবকাঠায়মা য়নম থাণ 

করা প্রকল্পটির মূল লযে। প্রকল্পটির আওতাে জদয়ির ৬২টি জেলার ২১৪টি উপয়েলাে খাদ্য অয়ধদিয়রর ২৩৭টি স্থাপনাে প্রাে 

৩.২১ লাখ জময়িক টন ধারণ যমতা সম্পন্ন ৫৫০টি খাদ্য গুদামসহ আনুষয়েক সুয়বধায়দর জমরামত ও ২০টি নতুন অবকাঠায়মা 

য়নম থাণ করা হয়ব। প্রকয়ল্পর আওতাে চলয়ত ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র ১৬টি প্যায়কয়ে ২২টি জেলার ৩৫টি স্থাপনাে খাদ্য গুদাম ও 

আনুষয়েক সুয়বধায়দর জমরামত এবাং অবকাঠায়মা য়নম থায়ণর লয়য গত ১১/০৩/২০১৯ তায়রয়খ কায থায়দি প্রদান করা হে। 

বতথমায়ন ১৬টি প্যায়কয়ের কাে চলমান রয়েয়ছ। উি ১৬টি প্যায়কয়ের গে বাস্তব অগ্রগয়ত ৪৫%। জুন ২০১৯ পয থন্ত সময়ে 

প্রকল্পটির ক্রমপুয়ঞ্জত বাস্তব অগ্রগয়ত ১০%। 
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(৪) Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food: 

প্রকল্পটি USAID এর অর্ থােয়ন খাদ্য মন্ত্রণালে এবাং োয়তসাংয় র খাদ্য ও কৃয়ষ সাংস্থা (FAO) কর্তথক ৪৬.৭০১৪ জকাটি 

টাকা ব্যয়ে মাচ থ ২০১৪ হয়ত আগি ২০১৯ জমোয়দ বাস্তবােনাধীন রয়েয়ছ। য়নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবােন য়নয়িত 

করার লয়যে প্রায়তিায়নক ও কায়রগয়র সযমতা বৃয়দ্ধ করা এ প্রকয়ল্পর মূল উয়িশ্য। প্রকয়ল্পর আওতাে য়নরাপদ খাদ্য আইন, 

২০১৩ বাস্তবােয়নর লয়যে ৬টি প্রয়বধানমালা এবাং ৩টি য়বয়ধমালা জগয়েট আকায়র প্রকাি করা হয়েয়ছ: 
 

• য়নরাপদ খাদ্য (রাসােয়নকদূষক, টয়ক্সন ও যয়তকর অবয়িিাাংি) প্রয়বধানমালা, ২০১৭ 

• খায়দ্যর নমুনা সাংগ্রহ, পরীযা এবাং য়বয়িষণ প্রয়বধানমালা, ২০১৭ 

• খাদ্য-সাংয়যােন দ্রব্য ব্যবহার প্রয়বধানমালা, ২০১৭ 

• জমােকাবদ্ধ খাদ্য জলয়বয়লাং প্রয়বধানমালা, ২০১৭ 

• য়নরাপদ খাদ্য (স্বাস্থেসম্মত পয়রয়বি সাংরযণ) প্রয়বধানমালা, ২০১৮ 

• বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয কম থচারী চাকরী প্রয়বধানমালা, ২০১৮ 

• য়নরাপদ খাদ্য (খাদ্য দ্রব্য েিকরণ ও প্রিাসয়নক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধয়ত) য়বয়ধমালা, ২০১৪  

• য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয (কায়রগয়র কয়মটি) য়বয়ধমালা, ২০১৭ 

• বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয আয়র্ থক য়বয়ধমালা, ২০১৯। 

 

য়নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবােয়নর লয়যে বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয়যর ৫ বছয়রর জকৌিলগত পয়রকল্পনা প্রণেন 

করা হয়েয়ছ। এছাো, য়নরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবােয়নর েন্য েনসয়চতনতামূলক কায থক্রম (Awareness 

Program) চলমান রয়েয়ছ। জুন ২০১৯ পয থন্ত প্রকয়ল্পর সায়ব থক বাস্তবােন অগ্রগয়ত ৯২%।  

 

নতুন উন্নেন প্রকল্প গ্রহণ: 

৭ম পঞ্চবায়ষ থক পয়রকল্পনা ও জটকসই উন্নেন লযেমাত্রা (SDG)  এর সায়র্ সামঞ্জে জরয়খ খাদ্যিয়ের সাংরযণ যমতা বৃয়দ্ধ 

এবাং য়বদ্যমান গুদায়মর ধারণ যমতা বোে রাখাসহ জদয়ির খাদ্য য়নরাপত্তা এবাং য়নরাপদ খাদ্য য়নয়িত করার লয়যে খাদ্য 

মন্ত্রণালে কর্তথক নতুন উন্নেন প্রকল্প গ্রহণ কায থক্রম চলমান রয়েয়ছ। দয়রদ্র েনসাধারয়ণর পুয়ি য়নরাপত্তার য়বষেটি য়বয়বচনাে 

য়নয়ে“খাদ্যিয়ের পুয়িমান য়নয়িত করার লয়যে য়প্রয়মক্স কায়ন থল জময়িন ও ল্যাবয়রটরী স্থাপন এবাং অবকাঠায়মা য়নম থাণ” 

িীষ থক প্রকল্প এবাং য়নরাপদ খাদ্য য়নয়িত করার প্রায়তিায়নক সযমতা বৃয়দ্ধর অাংি য়হয়সয়ব“বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য 

কর্তথপয়যর সযমতা বৃয়দ্ধকরণ” িীষ থক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েয়ছ। অয়ধকন্তু জদয়ির েনসাধারয়ণর য়নরাপদ খাদ্য য়নয়িত করার 

েন্য ফুি জসেটি জরোয়রি ল্যাবয়রটরী স্থাপন এবাং কৃষকয়দরয়ক প্রয়ণাদনা প্রদায়নর লয়যে সমগ্র জদিব্যাপী ধান শুকায়না ও 

সাংরযয়ণর ব্যবস্থাসহ আধুয়নক ধায়নর সাইয়লা য়নম থাণ এবাং সময়ন্বত রাইস য়মল য়নম থায়ণর লয়যে প্রকল্প গ্রহয়ণর উয়দ্যাগ জনো 

হয়েয়ছ। এছাো, খাদ্য গুদায়মর ধারণ যমতা বৃয়দ্ধ এবাং আধুয়নকােন সাংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহয়ণর আনুষয়েক কায থক্রম অব্যাহত 

রয়েয়ছ।  
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খাদ্য অয়ধদির 
 

সাাংগঠয়নক কাঠায়মােঃ  

য়িতীে য়বশ্বযুয়দ্ধর মাোমায়ে সমে ১৯৪৩ সায়ল অয়বভ্ি বাাংলাে ভ্োবহ দুয়ভ্থয (Great Bengal Famine) 

জমাকায়বলাে জবেল য়সয়ভ্ল সাপ্লাই য়বভ্াগ প্রয়তিা লাভ্ কয়র। ১৯৪৭ সায়ল য়িটিি ভ্ারত য়বভ্ি হয়ল খাদ্য ও জবসাময়রক 

সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) য়বভ্াগ নায়ম তৎকালীন পূব থ পায়কস্তায়ন এ য়বভ্ায়গর কায থক্রম শুরু হে। ১৯৫৬ 

সায়ল খাদ্য য়বভ্ায়গর স্থােী কাঠায়মা প্রদান করা হয়লও, সরবরাহ, বেন ও জরিয়নাং, সাংগ্রহ, চলাচল ও সাংরযণ, পয়রদি থন ও 

য়নেন্ত্রণ ইতোয়দ পয়রদির পৃর্কভ্ায়ব কায থক্রম অব্যাহত রায়খ। ১৯৮৪ সায়ল প্রিাসয়নক সাংস্কায়রর মাধ্যয়ম সকল পয়রদির 

একীভূত হয়ে বতথমান সময়ের পুনগ থঠিত খাদ্য অয়ধদির (Directorate of Food) প্রয়তিা লাভ্ কয়র এবাং য়নম্নরূপ 

সাাংগঠয়নক কাঠায়মায়ত পুনেঃয়বন্যস্ত হে। নব্বই দিয়কর জিষভ্ায়গ প্রয়িযণ য়বভ্াগ নায়ম নতুন একটি য়বভ্াগ খাদ্য অয়ধদিয়র 

সাংয়যায়েত হে। তাছাো য়বয়ভ্ন্ন সমে নতুনভ্ায়ব প্রিাসয়নক য়বভ্াগ ও উপয়েলা সৃয়ি হওোে খাদ্য অয়ধদিয়রর মাঠ পয থায়ের 

সাাংগঠয়নক কাঠায়মা সম্প্রসায়রত হে। মহাপয়রচালক খাদ্য অয়ধদিয়রর প্রধান য়নব থাহী য়হয়সয়ব সায়ব থক দায়েত্ব পালন কয়রন। 

মহাপয়রচালয়কর অধীয়ন ১েন অয়তয়রি মহাপয়রচালক অপায়রিনাল কম থকায়ে সহােতা কয়রন। মহাপয়রচালয়কর য়বয়ভ্ন্নমুখী 

কম থকায়ে অয়ধদিয়রর ৭টি য়বভ্ায়গ ৭ েন পয়রচালক সহােতা কয়র র্ায়কন। খাদ্য অয়ধদিয়রর য়বয়ভ্ন্ন পয থায়ের কম থকতথা-

কম থচারীগণ মহাপয়রচালয়কর অধীয়ন অয়প থত য়নে য়নে দায়েত্ব সম্পাদন কয়রন। মাঠ পয থায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সায়ব থক কায থক্রম 

সম্পাদয়নর েন্য জদয়ির প্রিাসয়নক য়বভ্ায়গর সায়র্ সেয়ত জরয়খ সারায়দিয়ক ৭টি অঞ্চয়ল য়বভ্ি করা হয়েয়ছ। অঞ্চল তর্া 

য়বভ্ায়গর দায়েয়ত্ব য়নয়োয়েত আঞ্চয়লক খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর অধীয়ন জেলাসমূয়হর দায়েয়ত্ব য়নয়োয়েত র্ায়কন জেলা খাদ্য 

য়নেন্ত্রকগণ। প্রয়ত উপয়েলাে ১ েন কয়র উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রক য়নয়োয়েত আয়ছন। সারা জদয়ির জকৌিলগত স্থায়ন সাইয়লা, 

য়সএসয়ি এবাং জদয়ির প্রাে সকল উপয়েলাে কমপয়য ১টি এলএসয়ি, গুরুত্বপূণ থ উপয়েলাে দুই বা তয়তায়ধক এলএসয়ি’র 

মাধ্যয়ম খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রিাসয়নক ও অপায়রিনাল কায থাবয়ল সম্পাদন করা হে। 

 

mviYx-০1 t Lv`¨ Awa`ß‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvixi gÄywiK…Z c` msL¨v  

µwgK bs c` bvg c` msL¨v 

01| gnvcwiPvjK 1 

02| AwZt gnvcwiPvjK 1 

03| AvBb Dc‡`óv  1 

04| cwiPvjK 7 

05| cÖavb wgjvi 1 

06| AwZt cwiPvjK 8 

07| cÖavb wbqš¿K, XvKv †ikwbs, ঢাকা 1 

08| AvÂwjK Lv`¨ wbqš¿K 6 

09| mvB‡jv AaxÿK 6 

10| †Rjv Lv`¨ wbqš¿K/PjvPj I msiÿY wbqš¿K/Dc-cwiPvjK/Dc-cwiPvjK(KvwiMix)/mnt AvÂwjK Lv`¨ 

wbqš¿K/wmwbqi cÖwkÿK 

102 

11| iÿY cÖ‡KŠkjx 6 

12| mnKvix Lv`¨ wbqš¿K/BÝUªv±i/g¨v‡bRvi wmGmwW/wbe©vnx Kg©KZ©v(wgj)/cÖkvmwbK Kg©KZ©v(mvB‡jv) 71 

13| mnt iÿY cÖ‡KŠkjx/mnt cwiPvjK/g¨v‡bRvi wcBDwc/mnt cÖavb wgjvi 24 

14| wm‡÷g Gbvwj÷ 1 

15| †cÖvMÖvgvi 1 

16| mnt †cÖvMÖvgvi 3 

17| imvqbwe` 1 

18| mnKvix imvqbwe` 8 

19| Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K/mggvb ৬৩৭ 

20| AviGgB 6 

21| 2q †kÖYx (জগ্রি-১০) 1,757 

22| 3q †kÖYx (জগ্রি-১১-১৬) 5,416 

23| 4_© †kÖYx (জগ্রি-১৬-২০) 5,610 

 ‡gvU Rbej  13,676 
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লযে I D‡Ïk¨ Ges Kvh©µg 

j¶¨ I D‡Ïk¨t 

➢ Riæix MÖvnK‡`i Lv`¨`ªe¨ mieivn Kiv (Lv`¨km¨ Avg`vwb I †ikb); 

➢ AvcrKvjxb gRyZ M‡o †Zvjv (wbivcËv gRy`); 

➢ Lv`¨km¨ Drcv`‡b ¯̂q¤¢iZv AR©‡b mnvqZv Kiv (Af¨šÍixY msM Ön); 

➢ mvgvwRK wbivcËv †eóbxi Pvwn`v m„Rb Kiv (wfwRwW, wfwRGd, KvweLv I wUAvi); 

➢ g~j¨ w¯’wZkxjZv AR©b Kiv (IGgGm); 

➢ Kvh©Ki I wbf©i‡hvM¨ Lv`¨ msM Ön,mieivn Ges weZiY e¨e¯’vcbv; 

➢ K…lK Ges †fv³v-evÜe Lv`¨ g~j¨ KvVv‡gv AR©b; 

➢ Kvh©Ki I hy‡Mvc‡hvMx Lv`¨ weZiY e¨e¯’v/c×wZ c ÖeZ©b; 

➢ Liv I ỳwf©¶ Ges Lv`¨ msKU cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvi mdj e¨e¯’vcbv; 

➢ `wi ª̀ I mvgvwRKfv‡e ewÂZ RbMY‡K Lv`¨ msM Ö‡n mnvqZv c Ö̀ vb; 

➢ Lv`¨ wbivcËv bxwZ‡K ỳ‡h©vM e¨e¯’vcbv/ÎvY weZiY e¨e¯’vcbvi mv‡_ mgwš̂ZKiY; 

➢ j¶¨wfwËK Lv‡Z Rbmvavi‡Yi Kv‡Q Lv`¨km¨ h_vmg‡q †cuŠQv‡bv; Ges 

➢ †ckv`vix, m¶g Ges `¶ Kg©xevwnbx M‡o †Zvjv|  
 

 Kvh©µgt 

❖ †`‡ki mvwe©K Lv`¨ e¨e¯’vcbv M‡o †Zvjv I Zv cwiPvjbv Kiv; 

❖ RvZxq Lv`¨ bxwZi Kjv‡KŠkj ev Í̄evqb Kiv; 

❖ wbf©ikxj RvZxq Lv`¨ wbivcËv c×wZ cÖwZwôZ Kiv; 

❖ wbiwew”Qbœ Lv`¨k‡m¨i mieivn e¨e¯’v c ÖwZwôZ Kiv; 

❖ Lv`¨ Lv‡Z wewfbœ c ÖKvi Dbœqbg~jK cÖKí (¯‹xg) c ÖYqb I ev Í̄evqb Kiv; 

❖ †`‡k Lv`¨km¨ I Lv`¨ ª̀‡e¨i mieivn cwiw¯’wZi Dci bRi ivLv; 

❖ Lv`¨km¨ msMÖn Ges weZiY e¨e¯’vmn Ab¨vb¨ Lv`¨ mvgM Öx †hgb- wPwb, জভ্াR¨ জতj, jeণ BZ¨vw`i mieivn I 

g~j¨ cwiw¯’wZi Dci bRi ivLv; 

❖ †ikwbs Ges Ab¨vb¨ weZiY Lv‡Z Lv`¨ mvgMÖxi weZiY e¨e¯’v wbwðZ Kiv; 

❖ Lv`¨k‡m¨i evRvi `‡ii w ’̄wZkxjZv wbwðZ Kivi c`‡ÿc M ÖnY Kiv; 

❖ ¸ণMZ gv‡bi ch©vß cwigvY Lv‡`¨i gRyZI msi¶Y wbwðZ Kiv; 

❖ Lv`¨ ev‡RU, wnmve I A_©, Lv`¨ cwiKíbv, M‡elYv Ges cwiex¶Y (gwbUwis) msµvšÍ Kvh©µg m¤úv`b; 

❖ Drcv`KM‡Yi Drcvw`Z Lv`¨k‡m¨i b~¨bZg mnvqK g~j¨ cÖ̀ v‡bi e¨e¯’v M ÖnY Kiv; Ges 
 

প্রিাসনয়বভ্াগেঃ 

সাংস্থাপন িাখােঃ 

খাদ্য অয়ধদির হয়ত মাঠ পয থায়ে য়বস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার য়বিাল কম থকাে পয়রচালনার েন্য ১৩,৬৭৬টি পয়দর মঞ্জুরী রয়েয়ছ। 

মঞ্জুরীকৃত পয়দর ময়ধ্য অকায থকর য়বয়ভ্ন্ন স্থাপনাে পয়দর সাংখ্যা ২০৮০। কায থকর স্থাপনাে মঞ্জুরীকৃত পয়দর সাংখ্যা ১১,৫৯৬, 

যার য়বপরীয়ত বতথমায়ন কম থরত রয়েয়ছন ৭,৮৬৮ েন। য়নয়ম্নর ছয়ক খাদ্য অয়ধদিয়রর মঞ্জুরীকৃত, কম থরত ও শূন্য পয়দর তথ্য 

প্রদত্ত হয়লােঃ 

পয়দর জিণী মঞ্জুরীকৃত 

পদ 

মঞ্জুরীকৃত পয়দর ময়ধ্য 

অকায থকর স্থাপনাে পয়দর 

সাংখ্যা 

কায থকর স্থাপনাে 

মঞ্জুরীকৃত পয়দর 

সাংখ্যা 

কম থরত কায থকর 

স্থাপনাে 

শূন্য পদ 

প্রর্ম জিয়ণ কোিার ও আইন 

উপয়দিা 

(২ে হয়ত ৯ম জগ্রি) 

২৩৬ ০ ২৩৬ ১০০ ১৩৬ 

প্রর্ম জিয়ণ: নন-কোিার 

(৫ম হয়ত ৯ম জগ্রি) 

৬৫৭ ১৯ ৬৩৮ ৪৯০ ১৪৮ 

য়িতীে জিয়ণ 

(১০ম জগ্রি) 

১৭৫৭ ৩৪৬ ১৪১১ ১১৫৪ ২৫৭ 

র্ততীে জিয়ণ 

(১১তম জর্য়ক ১৬তম জগ্রি) 

৫৪১৬ ৩৭৪ ৫০৪২ ২২২১ ২৮২১ 

চতুর্ থ জিয়ণ 

(১৭তম জর্য়ক ২০তম জগ্রি) 

৫৬১০ ১৩৪১ ৪২৬৯ ৩৯০৩ ৩৬৬ 

জমাট= ১৩৬৭৬ ২০৮০ ১১৫৯৬ ৭৮৬৮ ৩৭২৮ 



45 

 

খাদ্য অয়ধদিয়রর েনবল সাংক্রান্ত তথ্য: 
 

১ম জিয়ণর কোিার পদসমূয়হ খাদ্য অয়ধদির/খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চায়হদা জমাতায়বক বাাংলায়দি সরকায়র কম থ কয়মিয়নর 

সুপায়রি এর জপ্রয়যয়ত েনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যয়ম য়নয়োগ হয়ে র্ায়ক। ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র ১ম জিয়ণর কোিারপয়দ 

৩৬তম য়বয়সএস এর মাধ্যয়ম ১১ েন কম থকতথায়ক সহকারী খাদ্য য়নেন্ত্রক/সমমায়নর পয়দ ও ০৬ েনয়ক সহকারী রযণ 

প্রয়কৌিলী/সমমান পয়দ য়নয়োগ করা হয়েয়ছ এবাং ৩৭তম য়বয়সএস এর মাধ্যয়ম ০১ েনয়ক সহকারী রযণ প্রয়কৌিলী পয়দ 

য়নয়োগ করা হয়েয়ছ।৩৬তম য়বয়সএস (নন-কোিার ) হয়ত খাদ্য পয়রদি থক (২ে জিয়ণ) পয়দ ১২০ েনয়ক য়নয়োগ জদো হয়েয়ছ। 

তম্ময়ধ্য ৮৭ েন জযাগদান কয়রয়ছন। উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রক/সমমান (১ম জিণী নন-কোিার) পয়দ ৩৭তম য়বয়সএস হয়ত ৫২ 

েনয়ক বাাংলায়দি সরকারী কম থকয়মিন কর্তথক সুপায়রি করা হয়েয়ছ। 

 

খাদ্য অয়ধদিরাধীন উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রক/সমমান (নন-কোিার, ১ম জিয়ণ) হয়ত সহকারী খাদ্য য়নেন্ত্রক/ সমমান পয়দ 

জেেিতা অনুযােী ৩৫ (পঁেয়ত্রি) েনয়ক চলয়ত দায়েত্ব/পয়দান্নয়তর প্রদায়নর লয়যে ৪৮ (আটচয়িি) েয়নর তায়লকা মন্ত্রণালয়ে 

জপ্ররণ করা হয়েয়ছ। খাদ্য পয়রদি থক/সমমান পদ হয়ত উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রক/সমমান পয়দ পয়দান্নয়তর লয়যে ৩৫ েয়নর প্রস্তাব 

বাাংলায়দি সরকারী কম থ কয়মিয়ন জপ্ররয়ণর য়নয়মত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ে জপ্ররণ করা হয়েয়ছ। 

 

৩৭তম, ৩৮তম ও ৪১ তম য়ব.য়স.এস জর্য়ক ১ম জিয়ণর কোিার,২ে জিণী নন-কোিার শূন্যপদ পূরয়ণর লয়যে য়নম্নরূপভ্ায়ব 

চায়হদা জপ্ররণ করা হয়েয়ছেঃ 
 

পয়দর জিণী ১ম জিয়ণর সাধারণ 

(কোিার) 

১ম জিয়ণর কোিার 

কায়রগরী 

২ে জিয়ণর নন-কোিার 

৩৭ তম য়ব.য়স.এস - - ৭৫টি 

৩৮ তম য়ব.য়স.এস ৫ টি ২ টি - 

৪১ তম য়ব.য়স.এস ৮টি ৫টি - 

জমাট= ১৩ টি ৭ টি ৭৫টি 

 

খাদ্য অয়ধদিয়রর সরাসয়র জকাটাে ৩ে জিণীর ১১৩৯ টি এবাং ৪র্ থ জিণী ২৭ টিসহ জমাট ১১৬৬টি টি শূন্য পদ পূরয়ণর েন্য 

য়নয়োগ য়বজ্ঞয়ি োয়র করা হয়েয়ছ।২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র ১ম জিণী নন-কোিার, ২ে জিণী এবাং ৩ে জিয়ণর য়বয়ভ্ন্ন পয়দ 

৮৮৩েনয়ক পয়দান্নয়ত জদো হয়েয়ছ। 

 

 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র ১ম জিণী নন-কোিার, ২ে জিণী এবাং ৩ে জিয়ণর য়বয়ভ্ন্ন পয়দ পয়দান্নয়ত সাংক্রান্ত তথ্যেঃ 

 

ক্র. 

নাং 

জয পদ হয়ত পয়দান্নয়ত জদো হয়েয়ছ 

(পয়দর নাম ও জবতন জস্কল) 

জয পয়দ পয়দান্নয়ত প্রদান করা হয়েয়ছ 

(পয়দর নাম ও জবতন জস্কল) 

পয়দান্নয়তর 

সাংখ্যা 

১. খাদ্য পয়রদি থক ও সমমান/প্রধান সহকারী 

ও সমমান/সুপারভ্াইোর 

জবতন জস্কল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রক/সমমান 

জবতন জস্কল: ২২০০০-৫৩০৬০/- 

 

২৯১ 

২. উপ-খাদ্য পয়রদি থক 

জবতন জস্কল: ১১০০০-২৬৫৯০/- 

খাদ্য পয়রদি থক 

জবতন জস্কল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

২৮৭ 

৩. সহকারী উপ-খাদ্য পয়রদি থক 

জবতন জস্কল: ৯৭০০-২৩৪৯০/- 

উপ-খাদ্য পয়রদি থক 

জবতন জস্কল: ১১০০০-২৬৫৯০/- 

৬৩ 

৪. জেম্যান/য়নরাপত্তা প্রহরী 

জবতন জস্কল: ৮২৫০-২০০১০/- 

সহকারী উপ-খাদ্য পয়রদি থক 

জবতন জস্কল: ৯৭০০-২৩৪৯০/- 

১৩২ 

৫. িাটা এয়ি কয়িাল অপায়রটর 

জবতন জস্কল: ৯৩০০-২২৪৯০/- 

 

উচ্চমান সহকারী/অয়িটর/ য়হসাবরযক 

কাম কোয়িোর/ সাঁটমুদ্রাযয়রক কাম 

কয়ম্পউটার অপায়রটর / সমমান 

জবতন জস্কল: ১০২০০-২৪৬৮০/- 

৬২ 
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ক্র. 

নাং 

জয পদ হয়ত পয়দান্নয়ত জদো হয়েয়ছ 

(পয়দর নাম ও জবতন জস্কল) 

জয পয়দ পয়দান্নয়ত প্রদান করা হয়েয়ছ 

(পয়দর নাম ও জবতন জস্কল) 

পয়দান্নয়তর 

সাংখ্যা 

৬. প্রধান জমকায়নক/ সহকারী জোরম্যান/ 

ওয়েল্ডার/ য়মলরাইট/ ইয়লকয়িয়িোন/ য়ভ্-

ইয়লকয়িয়িোন/ সমমান 

জবতন জস্কল: ৯৭০০-২৩৪৯০/- 

জোরম্যান/ জমকায়নকোল জোরম্যান/ 

ইয়লকয়িকোল জোরম্যান 

 

জবতন জস্কল: ১০২০০-২৪৬৮০/- 

১১ 

৭. সহকারী অপায়রটর/য়িয়ভ্ির সরদার 

জবতন জস্কল: ৯৩০০-২২৪৯০/- 

অপায়রটর 

জবতন জস্কল: ৯৭০০-২৩৪৯০/- 

৩৭ 

 জমাট  ৮৮৩ 

 

খাদ্য অয়ধদিয়রর য়নয়োগ ও পয়দান্নয়ত সাংক্রান্ত তথ্য: 

 

এছাো অয়তয়রি মহাপয়রচালক ও পয়রচালক পদসমূয়হর আপ জগ্রয়িিয়নর প্রস্তায়ব েনপ্রিান মন্ত্রণালয়ের সম্ময়ত পাওো জগয়ছ। 

সারায়দয়ি জেলা/উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর কায থালে ও অন্যান্য স্থাপনাসমূয়হ পদ সৃেয়নর কায থক্রম চলমান আয়ছ।  

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে জয সকল স্থাপনাসমূয়হর নতুন পদ সৃেয়নর প্রস্তাব জপ্ররণ করা হয়েয়ছ তায়দর নায়মর তায়লকা: 

 

ক্র. নাং স্থাপনার নাম প্রস্তায়বত 

পদ সাংখ্যা 

সমন্বে/

স্থানান্তর 

নতুন সৃেয়নর েন্য 

প্রস্তায়বত পয়দর সাংখ্যা 

০১ ৮ টি িীল সাইয়লা (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বয়রিাল, মেমনয়সাংহ, 

ময়হশ্বরপািা, মধুপুর, আশুগঞ্জ ও নারােণগঞ্জ)। 

৭১৮ ০ ৭১৮ 

০২ আঞ্চয়লক খাদ্য য়নেন্ত্রক, মেমনয়সাংহ। ১৩ ০ ১৩ 

০৩ উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর দির, গুইমারা, খাগোছয়ে। ০৪ ০ ০৪ 

০৪ জকন্দ্রীে আধুয়নক খাদ্য পরীযাগার ও আঞ্চয়লক আধুয়নক খাদ্য 

পরীযাগার - য়িউটি জিিয়ন ০৬ (ছে) টি য়িয়ভ্িনাল ল্যাবয়রটরী। 

৬৮ ০ ৬৮ 

০৫ উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর দির, কণ থফুয়ল, চট্টগ্রাম ০৪ ০ ০৪ 

০৬ উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর দির, ওসমানী নগর, য়সয়লট ০৪ ০ ০৪ 

০৭ উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর দির, রাোবালী, পটুোখালী ০৪ ০ ০৪ 

০৮ উপয়েলা খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর দির, লালমাই, কুয়মিা ০৪ ০ ০৪ 

০৯ সান্তাহার সাইয়লা, সান্তাহার, বগুো ১৫৬ ১২৪ ৩২ 

১০ Modern Food Storage Facilities িীষ থক 

প্রকয়ল্পর আওতাে খাদ্য অয়ধদািরাধীন স্থাপনাে আইয়সটি খায়ত 

পদ সৃেন 

৩০১ ০৮ ২৯৩ 

 সব থয়মাট ১২৭৬ ১৩২ ১১৪৪ 

 

শুদ্ধাচার য়বষেকেঃ 

 

খাদ্য অয়ধদিয়র ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর শুদ্ধাচার জকৌিল কম থ-পয়রকল্পনা প্রণেণপূব থক বাস্তবােন করা হয়েয়ছ। কম থ-

পয়রকল্পনা বাস্তবােয়ন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূল্যােন অনুযােী ৮৩.৭৫ নম্বর অয়েথত হয়েয়ছ। এছাো োতীে শুদ্ধাচার জকৌিল 

(NIS) ২০১৯-২০ অর্ থ বছয়রর কম থপয়রকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগয়ত পয়রবীযণ কাঠায়মা প্রয়তয়বদন খাদ্য অয়ধদিয়রর প্রিাসন 

য়বভ্াগ হয়ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ে জপ্ররণ কয়র অনুয়মাদন গ্রহণ করা হয়েয়ছ। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীয়তমালা, ২০১৭ অনুযােী 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র ১-১০ম জগ্রিভুি খাদ্য অর্িদপ্তবরর প্রশাসন র্বিাবির সহকারী উপ পর্রিালক (সাংস্থাপন) জনাব সমােঃ 

আবদুর রহমান, ১১-২০ জগ্রিভূি জনাব রায়হান উর্েন, অর্ফস সহকারী কাম কর্পউটার মুদ্রাির্রক, িলািল, সাংরিণ ও 

সাইবলা র্বিাি, খাদ্য অর্িদপ্তর এবাং খাদ্য অয়ধদিয়রর মাঠ পয থায়ের ১-১০ম জগ্রিভুি আঞ্চয়লক খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, িট্টগ্রাম জনাব 

সমােঃ মাহবুবুর রহমান-সক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েয়ছ। 
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উন্নেনমূলক কায থক্রমেঃ 

 

(i) খাদ্য অয়ধদিয়রর সিম তলাে সভ্াকয়য ইয়েয়রের জিয়কায়রিন, জচোর জটয়বলসহ আধুয়নক কয়ম্পউটার ল্যাব স্থাপন 

করা হয়েয়ছ। 

(ii) ২ে তলাে সভ্া কয়য ইয়েয়রের জিয়কায়রিন, নতুন কনোয়রি রুয়ম জটয়বল ও জচোর ক্রে এবাং স্থাপনসহ চালু করা 
হয়েয়ছ।  

(iii) খাদ্য অয়ধদিয়রর ২ে তলাে সভ্া কয়য নতুন সাউে য়সয়িম ক্রে এবাং স্থাপন করা হয়েয়ছ।  
(iv) ২ে তলাে জিয়কায়রিনসহ জসবা জিস্ক স্থাপন এবাং ২ে তলাে মহাপয়রচালক ও অয়তয়রি মহাপয়রচালয়কর কায থালয়ে 

এয়ক্সস কয়িাল জিার স্থাপন করা হয়েয়ছ। 

(v) খাদ্য অয়ধদিয়রর প্রয়ত তলাে য়িয়েটাল হায়েরা য়সয়িম স্থাপন করা হয়েয়ছ। 
(vi) খাদ্য ভ্বয়নর প্রয়ত তলাে য়বশুদ্ধ পায়নর য়েল্টার স্থাপন। 

 

তদন্ত ও মামলা িাখােঃ 

খাদ্য অয়ধদিয়রর প্রিাসন য়বভ্ায়গর তদন্ত ও মামলা িাখা হয়ত শৃঙ্খলা ভ্য়ের অয়ভ্য়যায়গ সরকায়র কম থচায়র (শৃঙ্খলা ও 

আয়পল) য়বয়ধমালা, ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও য়বয়ধমালার আয়লায়ক য়বভ্াগীে মামলা আনেন করা হে। ২০১৮-২০১৯ 

অর্ থবছর পয থন্ত খাদ্য অয়ধদির হয়ত ১২৪ েয়নর য়বরুয়দ্ধ য়বভ্াগীে মামলা আনেন করা হয়েয়ছ। তন্ময়ধ্য ৪৮ েনয়ক অব্যাহয়ত ,

১৫ েনয়ক লঘুদে এবাং ৮ েনয়ক গুরুদে প্রদান করা হয়েয়ছ। বতথমায়ন য়বভ্াগীে মামলার কায থক্রম দ্রুত য়নষ্পন্ন করার েন্য 

মাঠ পয থায়ের আঞ্চয়লক ও জেলা কায থালে হয়ত ১১তম জগ্রি হয়ত ২০ তম জগ্রি পয থন্ত কম থচারীয়দর য়বরুয়দ্ধ শৃঙ্খলা ভ্য়ের 

অয়ভ্য়যায়গ লঘুদয়ের আতওতাে য়বভ্াগীে মামলা য়নষ্পয়ত্ত করা হয়েয়ছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র জিয়ষ এ.টি মামলা-১৫টি, এ. 

এ. টি মামলা-৫টি, য়রট মামলা-৫৯টি, য়সয়পএলএ মামলা ৫টি, য়রয়ভ্উ মামলা-২টি, কনয়টম্পট মামলা-৭টি চলমান আয়ছ।  

২০১৮ -২০১ ৯ অর্ থবছয়রর য়বভ্াগীে মামলা য়নষ্পয়ত্ত সাংক্রান্ত তথ্য 

য়বভ্াগীে মামলা 

প্রয়তয়বদনাধীন বছয়র জমাট 

য়বভ্াগীে মামলার সাংখ্যা 

প্রয়তয়বদনাধীন বছয়র য়নষ্পয়ত্তকৃত মামলার 

সাংখ্যা 

 অব্যাহয়ত লঘুদে প্রাি গুরুদে প্রাি 

১২৪ ৪৮ ১৫ ৮ 
 

 

য়বভ্াগীে মামলা ছাো অন্যান্য চলমান মামলা সাংক্রান্ত তথ্য 

মামলার ধরণ মামলার সাংখ্যা 

এ .টি মামলা  ১৫ টি 

এ .এ.টি মামলা  ৫ টি 

য়রট মামলা )চলমান(  ৫৯ টি 

য়সয়পএলএ মামলা ৫ টি 

য়রয়ভ্উ মামলা ২ টি 

কনয়টম্পট মামলা ৭ টি 

জবতন, পয়দান্নয়ত ও প্রয়িযণ (য়পয়পটি): 
 

খাদ্য অয়ধদিয়রর, প্রিাসন য়বভ্ায়গর জবতন, পয়দান্নয়ত ও প্রয়িযণ (য়পয়পটি) িাখা হয়ত খাদ্য অয়ধদিরাধীন ১ম জিয়ণ 

(কোিার/নন-কোিার) কম থকতথায়দর য়প আর এল ও জপনিন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে জপ্ররণ করা হে। এছাো খাদ্য 

অয়ধদিরাধীন কম থকতথা-কম থচায়রয়দর জস্বোে অবসর, য়েয়পএে অয়গ্রম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতর জগ্রি, সম্মানীভ্াতা, মন্ত্রণালয়ে 

য়রয়পাট থ প্রদান (ময়ন্ত্রপয়রষদ কর্তথক প্রদত্ত ছয়ক অয়নষ্পন্ন জপনিন জকইস/মায়সক/ বাৎসয়রক), আয়র্ থক যমতা প্রদান, ভ্রমন য়বল 

অনুয়মাদন, বয়কো জবতনভ্াতা, জধালাইভ্াতা, নাস্তাভ্াতা মঞ্জুরকরণ, জবতন সমতাকরণ এবাং কল্যাণ তহয়বয়ল আয়র্ থক 

অনুদায়নর আয়বদন জপ্ররণ সাংক্রান্ত কায থায়দ সম্পন্ন করা হে।  

 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র খাদ্য অয়ধদিয়রর য়পয়পটি িাখা হয়ত ২৭ েন কম থচারীর য়প আর এল ও জস্বোে অবসর মঞ্জুর করা 

হয়েয়ছ এবাং ২৮ েন কম থকতথার য়প আর এল মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে জপ্ররণ করা হয়েয়ছ। অয়ধদিয়রর ১০ েন কম থচারীর 

জপনিন মঞ্জুর করা হয়েয়ছ ও ৪৫ েন কম থকতথার জপনিন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে জপ্ররণ করা হয়েয়ছ।  

 

এছাোও ১২২ েন কম থকতথা-কম থচারীর য়েয়পএে অয়গ্রম মঞ্জুর, ৩৬ টি ভ্রমণ য়বল অনুয়মাদন, ২৭ েন কম থকতথা-কম থচারীয়ক না-

দাবী সনদ প্রদান, ২৮ েন কম থকতথায়ক আেন-ব্যেন যমতা প্রদান, ৩৫০৮ েন কম থকতথা-কম থচারীয়ক সম্মানীভ্াতা প্রদান ও ১১ 

েন কম থকতথা-কম থচায়রর আয়র্ থক অনুদায়নর আয়বদন কল্যাণ তহয়বয়ল জপ্ররণ করা হয়েয়ছ। ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র খাদ্য অয়ধদির 

ও এর আওতাধীন দিরসমূহ হয়ত য়প আর এল ও জপনিন মঞ্জুরীর তথ্যায়দ য়নয়ম্ন উপস্থাপন করা হয়লােঃ  
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য়প আর এল মঞ্জুরী জপনিন মঞ্জুরী 

অয়ধদির ও এর 

আওতাধীন দির 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব 

জপ্ররণ 

অয়ধদির ও এর 

আওতাধীন দির 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব 

জপ্ররণ 

২৩০ েন ২৮ েন ২৪৮ েন ৪৫ েন 

   
সরবরাহ, বেন ও য়বপণন য়বভ্াগেঃ 

 

সরকায়র খাদ্যিে য়বতরণ ব্যবস্থা(য়পএেয়িএস): 
 

 

জদয়ির সকল মানুয়ষর খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার য়বষেটিয়ক সরকার সয়ব থাচ্চ অগ্রায়ধকার য়দয়েয়ছ। জদয়ির মানুয়ষর খাদ্য 

চায়হদা য়বয়বচনা কয়র প্রয়োেনীে পয়রমাণ খাদ্যিে অভ্েন্তরীণ উৎপাদন জর্য়ক সাংগ্রহ ও য়বয়দি জর্য়ক আমদায়ন করা হে 

এবাং য়পএেয়িএস খায়ত সরবরাহ কয়র খাদ্যিয়ের বাোর দর য়স্থয়তিীল রাখা হে এবাং সামায়েক য়নরাপত্তা কম থসূয়চয়ত দুেঃস্থ 

ও য়নম্নআয়ের মানুয়ষর েন্য খাদ্য সহােতা প্রদান করা হে। য়পএেয়িএস খাত প্রধানতেঃ আয়র্ থক ও অনায়র্ থক খায়ত য়বভ্ি। 

 

আয়র্ থক খাতেঃ 
 

আয়র্ থক খায়ত স্বল্পমূয়ল্য খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চ, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগায়নর িয়মকয়দর েন্য) এবাং ভ্তুথয়ক মূয়ল্য 

সিস্ত্রবায়হনী, পুয়লি বায়হনী, য়বয়েয়ব, আনসার, জেলখানা, কোয়িট কয়লয়ে খাদ্যিে য়বতরণ করা হে।  
 

খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চেঃ 
 

খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চয়ত ইউয়নেন পয থায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হতদয়রদ্র পয়রবারয়ক তায়লকাভুি করা হয়েয়ছ এবাং বছয়র 

কম থাভ্াবকালীন ৫ মাস অর্ থাৎ জসয়েম্বর, অয়টাবর ও নয়ভ্ম্বর এবাং মাচ থ ও এয়প্রল মায়স প্রয়তয়কয়ে ১০/- টাকা মূয়ল্য প্রয়ত 

মায়স ৩০ জকয়ে কয়র চাল য়বতরণ করা হে। এ কম থসূয়চয়ত ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র ৭.৪৪ লাখ জম.টন চাল য়বতরণ করা 

হয়েয়ছ।   

 

জখালা বাোয়র য়বক্রে (ওএমএস): 

 

 
 

য়চত্র-ওএমএস এর মাধ্যয়ম খাদ্য য়বতরণ কম থসূয়চ 

 

খাদ্যিয়ের বাোর দয়র ঊর্ধ্থগয়ত জরাধ এবাং দয়রদ্র ও য়নম্ন আেভূি মানুয়ষর কি লা য়বর লয়যে ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র ওএমএস 

কম থসূয়চয়ত চাল ও আটা য়বতরণ করা হে। এ কম থসূয়চয়ত মূলতেঃ দয়রদ্র ও য়নম্ন আেভূি জিণীর মানুষ সািেী মূয়ল্য খাদ্য সহােতা 

লাভ্ কয়র। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়রর য়বয়ভ্ন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, িম ন জেলা, অন্যান্য য়বভ্াগীে, জেলা ও উপয়েলা সদয়র চাল 

য়বক্রে কায থক্রম পয়রচায়লত হে। এ কায থক্রয়ম ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র ৯,০৩১ জম.টন চাল য়বতরণ করা হয়েয়ছ। 
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মেদা য়ময়লর মাধ্যয়ম গম ভ্ায়েয়ে ওএমএস য়িলায়রর মাধ্যয়ম জখালাবাোয়র আটা য়বক্রে খাদ্য য়বভ্ায়গর একটি গুরুত্বপূণ থ কায থক্রম। 

এ কায থক্রয়মর আওতাে ঢাকা মহানগর, িম ন জেলা, অন্যান্য য়বভ্াগীে িহর ও জেলা িহর পয থায়ে আটা য়বক্রে করা হে। এ 

কায থক্রয়ম ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র ২.০৩ লাখ (২.৬৪ জম.টন গয়মর য়বপরীয়ত) জম.টন আটা য়বতরণ করা হয়েয়ছ। 

 

বতথমায়ন ওএমএস কা িক্রবম জখালা আটার পয়রবয়তথ ২ জকয়ে প্যায়কটোত আটা সািেী মূয়ল্য (প্যায়কট ৪২ টাকা, অনুরূপ 

২য়কয়ের জখালাবাোয়র দাম ৬৫ টাকা) য়বতরয়ণর কায থক্রম শূরু করা হয়েয়ছ।   

 

এলইআইেঃ 

চা-সাংসয়দর আওতাভূি চা-বাগানসমূয়হ কম থরত গয়রব ও দুেঃস্থ িয়মকয়দর মায়ে বছয়র ৬ মাস চাল এবাং ৬ মাস গম ওএমএস 

দয়র খাদ্যিে সরবরাহ করা হে। এ কম থসূয়চয়ত ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র ৪,০৬০ জম.টন চাল ও ৯,৯০২ জম.টন গম য়বতরণ 

করা হয়েয়ছ।   

 

অনায়র্ থক খায়ত য়বতরণ (Non-Monetized): 

অনায়র্ থক খায়ত য়বনামূয়ল্য খাদ্যিে য়বতরণ করা হে এবাং সামায়েক য়নরাপত্তা জবিয়নয়ত অন্তভূ থি য়ভ্য়েয়ি, য়ভ্য়েএে, য়েআর, 

কায়বখা, টিআর, স্কুল য়েয়িাং অনায়র্ থক খাত য়হয়সয়ব য়বয়বয়চত। 

 

বতথমান সরকার ২০০৯ সায়ল দায়েত্ব গ্রহয়ণর পর দায়রদ্র জমাচনয়ক অন্যতম সমো য়বয়বচনা কয়র নানামুখী সামায়েক য়নরাপত্তা 

কম থসুয়চ গ্রহণ ও বাস্তবােন কয়রয়ছ। জদয়ির সকল মানুয়ষর খাদ্য ও য়নরাপত্তা য়নয়িত করার উয়িয়শ্য সরকার য়বয়ভ্ন্ন মন্ত্রণালয়ের 

মাধ্যয়ম সামায়েক য়নরাপত্তামূলক নানামুখী কম থসূয়চ বাস্তবােন কয়র র্ায়ক। আে বধ থন, কম থসৃেন, িম য়বয়নয়োগ ইতোয়দ 

বাস্তবােয়নর েন্য সরকার নানামুখী উন্নেনমূলক কম থসূয়চয়ত য়বয়নয়োগ কয়র র্ায়ক। 

 

বায়েট বরাি অনুযােী ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র য়পএেয়িএস-এ খাত য়ভ্য়ত্তক খাদ্যিে য়বতরয়ণর য়হসাব য়নয়ম্ন জদখায়না হয়লােঃ 

সারণী: ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র খাদ্য বায়েট ও প্রকৃত য়বতরণ 

য়পএেয়িএস খাতসমূহ 

২০১৮-১৯ 

বায়েট (জময়িক টন) য়বতরণ (জময়িক টন) 

চাল গম জমাট চাল গম জমাট 

আ
য়র্
থ ক
 খ
াত

 

ইয়প ২১০০০০ ১৩৭০০০ ৩৪৭০০০ ২০১৭৭৯ ১৩২২১২ ৩৩৩৯৯৩ 

ওয়প ১৬০০০ ৩০০০ ১৯০০০ ১৭৮৮১ ৩৯৭৭ ২১৮৫৮ 

এলইআই ১২০০০ ১১০০০ ২৩০০০ ৪০৬০ ৯৯০২ ১৩৯৬২ 

ও.এম.এস/ চতুর্ থ জিয়ণর 

কম থচারী/ মুয়িয়যাদ্ধা 
১০০০০০ ৩৫০০০০ ৪৫০০০০ ৯০৩১ ২৬৪০২৭ ২৭৩০৫৮ 

খাদ্য বান্ধব কম থসূয়চ ৭৪৮০০০ ০ ৭৪৮০০০ ৭৪৩৮৩৮ ০ ৭৪৩৮৩৮ 

উপ-জমাট: ১০৮৬০০০ ৫০১০০০ ১৫৮৭০০০ ৯৭৬৫৮৯ ৪১০১২০ ১৩৮৬৭০৯ 

অ
-
আ
য়র্
থ ক
 খ
াত

 

কায়বখা ১৪০০০০ ১১৯২৩০ ২৫৯২৩০ ২০১০২২ ১৮৯৩১ ২১৯৯৫৩ 

য়ভ্য়েয়ি ৩৬৭২০০ ০ ৩৬৭২০০ ৩৬৪৭০৮ ০ ৩৬৪৭০৮ 

তজআর ১২৫০০০ ০ ১২৫০০০ ৫৫২৬৬ ০ ৫৫২৬৬ 

য়ভ্য়েএে ৪২০০০০ ০ ৪২০০০০ ৪১৬৩২৪ ০ ৪১৬৩২৪ 

পাব থতে চট্টগ্রাম য়বষেক ও 

অন্যান্য 

৫০০০০ ৩০০০০ ৮০০০০ 
৫৯১১৭ ১৬৯৬০ ৭৬০৭৭ 

উপ-জমাট: ১১০২২০০ ১৪৯২৩০ ১২৫১৪৩০ ১০৯৬৪৩৭ ৩৫৮৯১ ১১৩২৩২৮ 

সব থয়মাটেঃ ২১৮৮২০০ ৬৫০২৩০ ২৮৩৮৪৩০ ২০৭৩০২৬ ৪৪৬০১১ ২৫১৯০৩৭ 

 

উৎস: খাদ্য অয়ধদির 
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য়পএেয়িএস খায়ত ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়রর খাদ্যিয়ের বায়েট ও য়বয়ল-য়বতরণ (বার গ্রাে) 

 

 
 

 

মাস য়ভ্য়ত্তক চাল ও আটার বাোর দরেঃ 
 

সুপয়রকয়ল্পতভ্ায়ব ২০০৯-২০১৯ সায়ল সরকায়র খাদ্য য়বতরণ ব্যবস্থার (য়পএেয়িএস) খাতসমূয়হ খাদ্যিয়ের বরাি, য়বয়ল-

য়বতরণ এবাং তদারয়ক ও ময়নটয়রাং এর েয়ল বাোয়র খাদ্যিয়ের সরবরাহ ও বাোর মূল্য য়স্থয়তিীল য়ছল। েনগয়ণর খাদ্য 

য়নরাপত্তা য়নয়িত হওোে সরকায়রর অেীকার বাস্তবােন হয়েয়ছ এবাং ভ্াবমূয়তথ উজ্জ্বল হয়েয়ছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর চাল 

ও আটার মাস য়ভ্য়ত্তক গে বাোর মূল্য য়নয়ম্ন জদখায়না হয়লােঃ 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়রর মাস য়ভ্য়ত্তক গে বাোর দর 
 

য়হসাবেঃ টাকা/প্রয়তয়কয়ে 

মায়সর নাম চাল আটা 

RyjvB/2018 37.37 22.80 

AvMó/2018 37.19 22.68 

‡m‡Þ¤̂i/2018 37.08 22.83 

A‡±vei/2018 36.37 22.70 

b‡f¤̂i/2018 35.20 22.73 

wW‡m¤̂i/2018 34.16 22.93 

Rvbyqvix/2019 33.73 23.58 

‡deªæqvix/2019 33.02 23.24 

gvP©/2019 32.51 23.84 

GwcÖj/2019 31.95 23.60 

‡g/2019 32.25 24.28 

Ryb/2019 30.52 23.50 
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২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়রর মাস য়ভ্য়ত্তক গে বাোর দয়রর য়চত্র 

 

 

 

 

 

সাংগ্রহ য়বভ্াগেঃ 
 

অভ্েন্তরীণ সাংগ্রহ 

খাদ্য মন্ত্রণালে কর্তথক প্রণীি অিযন্তরীণ খাদ্যশে সাংগ্রহ নীর্িমালা-২০১৭ অনু ায়ী চলয়ত ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র আমন সাংগ্রহ 

জমৌসুয়ম ৮.০০ লাখ জম:টন য়সদ্ধ চাল সাংগ্রয়হর য়সদ্ধান্ত গ্রহণ কয়র ৭ লাখ ৯৯ হাোর ৯৬৭ জময়িক টন য়সদ্ধ আমন চাল সাংগ্রহ 

করা হয়েয়ছ। খাদ্য পর্রকল্পনা ও পর্রিারণ কর্মটির র্সদ্ধান্ত অনু ায়ী চলয়ত জবায়রা সাংগ্রহ-২০১৯ জমৌসুয়ম ৪.০০ লাখ জম:টন 

ধান, ১০.০০ লাখ জম:টন য়সদ্ধ চাল ও ১.৫০ লাখ জম:টন আতপ চাল সাংগ্রয়হর লযেমাত্রা য়নধ থারণ করা হয়। লিযমাত্রার 

র্বপরীবি  থাক্রবম ৩,৯৯,৮৬১ সম. টন িান, ৯,৯৯,৯৮৬ সম. টন র্সদ্ধ িাল ও ১,৪৯,৯৮৮ সম. টন আিপ িাল সাংগৃর্হি হয়। 

গম সাংগ্রহ-২০১৯ জমৌসুয়ম ০.৫০ লাখ জম:টন গম সাংগ্রয়হর লযেমাত্রা য়নধ থারণ করা হয়, লযেমাত্রার য়বপরীয়তর ৪৪,১৫৮ জম. 

টন গম সাংগৃয়হত হে। িবমর সাংগ্রহ মূল্য প্রর্িবকর্জ ২৮.০০ টাকা, সবাবরা সাংগ্রহ-২০১৯ সমৌসুবম িাবনর সাংগ্রহ মূল্য 

প্রর্িবকর্জ ২৬.০০ টাকা, র্সদ্ধ িাবলর সাংগ্রহ মূল্য প্রর্িবকর্জ ৩৬.০০ টাকা এবাং আিপ িাবলর সাংগ্রহ মূল্য প্রর্িবকবজ 

৩৫.০০ টাকা র্নি িারণ করা হয়। এ সাংগ্রহ অর্ি ান সবরজর্মন পর্রদশ িন ও িত্ত্বাবিান করার জন্য মন্ত্রণালবয়র ২০ জন 

কম িকিিাবক দার্য়ত্ব প্রদান করা হয়।  

 

দবয়দয়িক সাংগ্রহ/সরকায়র আমদায়ন 
 

২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র সাংয়িায়ধত বায়েয়ট য়নেস্ব অয়র্ থ .১৫ লাখ জম.টন চাল এবাং ৫.৫০ লাখ জম:টন গম য়বয়দি জর্য়ক 

আমদায়নর সাংস্থান য়ছল। জস অনুযােী সরকায়রর য়নেস্ব অর্ থােয়ন ২০১৮-১৯ অর্ থবছর জিয়ষ ৩.৮০ লাখ জম:টন গম এবাং 

১৪.৬৭৮ জম:টন চাল য়বয়দি হয়ত আমদায়নর মাধ্যয়ম প্রাি হে। বায়েয়ট ৫.৫ লাখ জম:টন গয়মর ময়ধ্য য়েটুয়ে পদ্ধয়তয়ত 

১.০০ লাখ জম:টন এবাং আন্তেথায়তক দরপয়ত্রর মাধ্যয়ম প্রাে ৭০,০০০ জম:টন সব থয়মাট ১.৭০ লাখ জম: টন গম চুয়ি 

জমাতায়বক খালায়সর অয়পযাে রয়েয়ছ। 

 

পয়রদি থন, উন্নেন ও কায়রগরী জসবা য়বভ্াগেঃ 
 

পয়রদি থন, উন্নেন ও কায়রগরী জসবা য়বভ্ায়গর মাধ্যয়ম ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র সম্পায়দত গুরুত্বপূণ থ কায থাবয়ল য়নম্নরূপেঃ 

খাদ্যিে পরীযণ ও মান য়নেন্ত্রণেঃ খাদ্যিয়ের গুণগত মান যাচাই ও য়নয়িতকরয়ণর লয়যে খাদ্য অয়ধদিয়রর পয়রদি থন, 

উন্নেন ও কায়রগরী জসবা য়বভ্ায়গর আওতাে২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র জকন্দ্রীে পরীযাগায়র ২৪৯টি এবাং আঞ্চয়লক 

পরীযাগারসমূয়হ ১১৬৭টি সহ সব থয়মাট ১৪১৬টি খাদ্যিয়ের নমূনা পরীযা করা হে। 
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নতুন য়লেট ক্রেেঃ 
 

খাদ্য ভ্বয়নর কম থকতথা এবাং কম থচারীয়দর ব্যবহায়রর েন্য ০১ (এক) টি প্যায়সঞ্জার য়লেট সরবরাহ ও স্থাপন কায়ের েন্য 

দরদাতা প্রয়তিায়নর সয়ে গত ০৬/০২/২০১৮ য়ি: তায়রয়খ খাদ্য অয়ধদিয়রর চুয়ি স্বাযয়রত হে। ইয়তাময়ধ্য য়লেট স্থাপয়নর 

কাে সম্পন্ন হয়েয়ছ। খাদ্য অয়ধদিয়রর ২নাং য়লেটি অয়ত পুরাতন হওোে নতুন য়লেট ক্রয়ের প্রয়ক্রো চলমান আয়ছ। 

 

ময়েিার য়মটার ক্রেেঃ 
 

খাদ্য িয়ের গুণগতমান পরীযার েন্য ৪০০ টি ময়েিার য়মটার ক্রয়ের লয়যে গত ১৩/০৩/২০১৮ য়িেঃ তায়রয়খর ১৬৬ নাং স্মারয়ক 

সরবরাহকারী প্রয়তিায়নর অনুকূয়ল সরবরাহ আয়দি প্রদান করা হে। গত ১৩/০৮/২০১৮ য়ি: তায়রয়খর ৭৪৩ নাং স্মারয়ক নমুনা 

পরীযয়ণর েন্য BRTC, BUET এ পত্র জপ্ররণ করা হে এবাং উি প্রয়তিান হয়ত সয়ন্তাষেনক প্রয়তয়বদন পাওো যাে। জস 

জমাতায়বক ময়েিার য়মটার জতেগাঁও য়সএসয়িয়ত সরবরাহ ও গ্রহয়ণর পর সকল আঞ্চয়লক খাদ্য য়নেন্ত্রক দিয়র বেন করা হয়েয়ছ।  

 

কীটনািক ক্রেেঃ 
 

সারায়দয়ির খাদ্য গুদায়ম রয়যত খাদ্যিে কীটমুি রাখার লয়যে প্রয়ত বছর কীটনািক ক্রে করা হে। এর ধারাবায়হকতাে গত 

১৪/১১/২০১৮ য়িেঃ তায়রয়খর ১০৫৫ নাং স্মারয়ক দরপত্র আহ্বান করা হে। ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র১৫ (পয়নর) জম.টন 

এোলুয়ময়নোম েসোইি (ট্যাবয়লট) এবাং ১২,০০০ (বার হাোর) য়লটার য়পয়রয়মেস য়মর্াইল তরল ৫০ ইয়স কীটনািক ক্রে 

করা হয়েয়ছ। চায়হদা অনুযােী উভ্ে প্রকার কীটনািক আঞ্চয়লক খাদ্য য়নেন্ত্রকয়দর বরাি প্রদান করা হয়েয়ছ। 

 

গ্যাস প্রুে িীট ক্রেেঃ 
 

২০০ (দুইিত) টি গ্যাস প্রুে িীট (GP Sheet) ক্রয়ের লয়যে ঠিকাদারী প্রয়তিায়নর সয়ে গত ০৬/০৬/২০১৮ য়িেঃ তায়রয়খ 

খাদ্য অয়ধদিয়রর চুয়ি সম্পায়দত হে এবাং ০৬/০৬/২০১৮ য়িেঃ তায়রয়খর ৫১৭ নাং স্মারয়ক সরবরাহ আয়দি প্রদান করা হে। 

সরবরাহ আয়দি জমাতায়বক গত ০৬/১২/২০১৮ য়িেঃ তায়রখ ২০০টি গ্যাস প্রুে িীট জকন্দ্রীে কীট য়নেন্ত্রণ জিায়র সরবরাহ করা 

হয়েয়ছ। গত ১২/১২/২০১৮ য়িেঃ তায়রয়খর ১১৯৫ নাং স্মারয়ক নমুনা য়বআরটিয়স, বুয়েয়ট জপ্ররণ করা হে এবাং গত ২৬/১২/২০১৮ 

য়িেঃ তায়রয়খ পরীযণ েলােল অত্র দিয়র জপ্ররণ করা হে। নমুনার পরীযণ েলােল সয়ন্তাষেনক হওোে গ্যাসপ্রুে িীট গ্রহণপূব থক 

মাঠ পয থায়ে য়বতরণ করা হয়েয়ছ।    

 

আনয়লািার ক্রেেঃ 

 

চট্টগ্রাম সাইয়লায়ত োহাে হয়ত খাদ্যিে দ্রুত খালায়সর লয়যে য়বদ্যমান পুরাতন আনয়লািায়রর স্থয়ল  োে ২০০ জম.টন খালাস যমতাসম্পন্ন 

একটি নতুন Pneumatic Mobile Ship Unloader প্রয়তস্থাপয়নর েন্য VIGAN Engineering, Belgium এর 

সায়র্ ২৯,৪১,০০০ (ঊনয়ত্রি লাখ একচয়িি হাোর) ইউয়রা মূয়ল্য চুয়ি সম্পায়দত হে। এছাো নারােণগঞ্জ সাইয়লায়ত  োে ২০০ জম.টন খালাস 

যমতাসম্পন্ন ২টি য়েক্সি টাইপ িীপ আনয়লািার প্রয়তটি ২৫,২৯,০২৬.০০ ইউয়রা দয়র সব থয়মাট ৫০,৫৮,০৫২.০০ ইউয়রা মূয়ল্য ক্রের েন্য 

VIGAN Engineering, Belgium এর সায়র্ যর্াক্রয়ম গত ০১/০১/২০১৮ এবাং ১৮/১১/২০১৮ য়িেঃ তায়রয়খ চুয়ি স্বাযয়রত হে। 

Unloader প্রয়তস্থাপয়নর েন্য িীঘ্রই (PSI) সম্পন্ন করা হয়ব। 

 

কায়ঠর িায়নে ক্রেেঃ 

 

এলএসয়ি, য়সএসয়ি ও সাইয়লায়ত ব্যবহায়রর েন্য ৫০০০ (পাঁে হাোর) য়পস উয়িন িায়নে ক্রয়ের লয়যে গত ৩০/১০/২০১৭ য়িেঃ তায়রয়খ 

বাাংলায়দি বন য়িল্প উন্নেন কয়প থায়রিন (BFIDC) এর সয়ে খাদ্য অয়ধদিয়রর চুয়ি সম্পায়দত হে এবাং ০৫/১১/২০১৭ য়িেঃ তায়রয়খর ১৬৫০ 

নাং স্মারয়ক কায থায়দি প্রদান করা হে। গত ৩১/০৩/২০১৯ য়িেঃ তায়রয়খর ময়ধ্য ৫০০০ য়পস িায়নে য়বয়ভ্ন্ন খাদ্য গুদায়ম সরবরাহ করা হয়েয়ছ।  

 

য়িয়েটাল ওয়েিীে এবাং য়িয়েটাল প্লাটেরম জস্কল ক্রে 

 

মাঠ পয থায়ে খাদ্যিয়ের সঠিক ওেন য়নয়িতকরয়ণর লয়যে ১৮টি য়িয়েটাল ওয়েিীে জস্কল এবাং ১০০০টি য়িয়েটাল প্লাটেরম 

জস্কল ক্রয়ের েন্য গত ১৯/১২/২০১৮ য়িেঃ তায়রয়খ িকইোি থ এে ইয়ঞ্জয়নোয়রাং য়লেঃ, বাাংলায়দি জনয়ভ্, জসানাকািা, নারােণগঞ্জ এর সায়র্ ৪৩.২০ 

জকাটি টাকাে চুয়ি স্বাযয়রত হে। জুন/২০১৯ মায়স ১০০০টি য়িয়েটাল প্লাটেরম জস্কল য়বয়ভ্ন্ন জকয়ন্দ্র সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েয়ছ এবাং 

জস্কয়লর চুয়িমূল্য অর্ থাৎ ৩১.৫০ জকাটি টাকা সরবরাহকারী প্রয়তিায়নর অনুকূয়ল পয়রয়িাধ করা হয়েয়ছ।  
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জস্কল রযণায়বযণ ও জমরামতেঃ 

 

খাদ্যিয়ের সঠিক ওেন য়নয়িতকরয়ণর লয়যে খাদ্য অয়ধদিয়রর পয়রদি থন, উন্নেন ও কায়রগরী জসবা য়বভ্ায়গর আওতাে 

সাইয়লা, য়সএসয়ি ও এলএসয়িসমূয়হ অবয়স্থত জস্কলসমূহ দত্রমায়সক য়ভ্য়ত্তয়ত চুয়িবদ্ধ ঠিকাদারী প্রয়তিায়নর মাধ্যয়ম 

রযণায়বযণ ও জমরামত করা হে। বতথমায়ন মাঠ পয থায়ে য়িয়েটাল প্লাটেরম, য়িয়েটাল িাক জস্কল ও জমকায়নকোল 

জস্কলরযণায়বযণ ও জমরামত কায থক্রম চলমান আয়ছ।  

 

পয়রদি থন ও কায়রগরী সহােতা কায থক্রমেঃ 

 

নতুন য়নম থাণ ও জমরামত কােেঃ 

খাদ্য অয়ধদিরাধীন সারায়দয়ির েরােীণ থ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম সমূহ জমরামত কয়র প্রয়ত বছর গুদায়মর কায থকর ধারণ 

যমতা বৃয়দ্ধ করা হে। এছাো নতুন স্থাপনা য়নম থায়ণর আওতাে অয়েস ভ্বন, সীমানা প্রাচীর, িীপটিউবওয়েল স্থাপনসহ য়বয়ভ্ন্ন 

উন্নেন কাে বাস্তবােন করা হয়ে র্ায়ক।গত ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র রােস্ব বায়েয়টর আওতাে বাস্তবায়েত নতুন য়নম থাণ এবাং 

জমরামত ও রযণায়বযণ কায়ের য়ববরণ য়নয়ম্ন উয়িখ করা হলেঃ 

 

(ক)  নতুন য়নম থাণ কােেঃ খাদ্য অয়ধদিয়রর পয়রদি থন, উন্নেন ও কায়রগরী জসবা য়বভ্াগ কর্তথক নতুন য়নম থায়ণর আওতাে ২০১৮-

১৯ অর্ থ বছয়র ১৯টি নতুন য়নম থাণ কাে বাস্তবােয়নর েন্য ই-য়েয়প পদ্ধয়তয়ত দরপত্র আহ্বান করা হে। তন্ময়ধ্য ১৮টি কায়ের 

কায থায়দি প্রদান করা হয়েয়ছ। ১৮টি কায়ের ময়ধ্য ৮টি কাে সমাি হয়েয়ছ। বায়ক ৯টি কায়ের গে অগ্রগয়ত ৪৮.৩৩%। 

অবয়িি ১টি কায়ের দরপত্র মূল্যােন কায থক্রম চলমান আয়ছ। এসব কায়ের ময়ধ্য জেলা খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর অয়েস ভ্বন, অন্যান্য 

অয়েস ভ্বন, িাে জকাোট থার, দায়োোর জকাোট থার, আরয়সয়স রাস্তা ও সীমানা প্রাচীরয়নম থাণ অন্তভূ থি রয়েয়ছ।  

 

(খ) জমরামত ও রযণায়বযণ কােেঃ খাদ্য অয়ধদিয়রর পয়রদি থন, উন্নেন ও কায়রগরী জসবা য়বভ্াগ হয়ত ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র 

জমাট ২৫টি জমরামত ও রযণায়বযণ কাে বাস্তবােয়নর েন্য ই-য়েয়প পদ্ধয়তয়ত দরপত্র আহ্বানপূব থক কায থায়দি প্রদান করা 

হয়েয়ছ। উি ২৫টি কায়ের ময়ধ্য ৭টি কাে সমাি হয়েয়ছ। জুন/২০১৯ পয থন্ত অবয়িি ১৮টি কায়ের গে অগ্রগয়ত ৭২.২৫%। 

এসব জমরামত ও সাংরযণ কায়ের ময়ধ্য এলএসয়ি, য়সএসয়ি, সাইয়লা, অয়েস ভ্বন, আবায়সক ভ্বন, সীমানা প্রাচীর ও 

অন্যান্য স্থাপনা অন্তভূ থি রয়েয়ছ। 

 

উন্নেনেঃ 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র খাদ্য অয়ধদির কর্তথক গৃহীত উন্নেন কায থক্রম ও অেথনসমূহ 

জদয়ির সকল মানুয়ষর খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করয়ত খাদ্যিে সাংরযয়ণর ধারণযমতা বৃয়দ্ধ করা অতেন্ত েরুয়র। এ লযে 

বাস্তবােয়নর ধারাবায়হকতাে বতথমায়ন খাদ্য অয়ধদিরাধীন ৩টি প্রকল্প চলমান রয়েয়ছ। যার য়ববরণ য়নম্নরূপেঃ 

 

সারায়দয়ি ১.০৫ লয জম.টন ধারণ যমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম য়নম থাণ  

এ প্রকয়ল্পর আওতাে ১০০০ জম.টন ধারণ যমতার ৪৮টি এবাং ৫০০ জম.টন ধারণ যমতার ১১৪টি গুদামসহ জমাট ১৬২টি গুদাম 

য়নম থাণ করা হয়ে। ইয়তাময়ধ্য ৫০০ জম.টন ধারণযমতার ৭৩টি এবাং ১০০০ জম.টন ধারণযমতার ২০টি গুদায়মর য়নম থাণ কাে 

সম্পন্ন হয়েয়ছ। যার জমাট ধারণযমতা ৫৬,৫০০ জম.টন। জুন/২০১৯ পয থন্ত প্রকয়ল্পর সায়ব থক অগ্রগয়ত ৮২%। প্রকল্পটি আিামী 

৩০ জুন, ২০২০ সমাপ্ত হবব। 
 

 

চলাচল, সাংরযণ ও সাইয়লা য়বভ্াগেঃ 

সরকায়রখায়ত অভ্েন্তরীণ সাংগৃহীত ও আমদায়নকৃত খাদ্যিে প্রয়োেয়নর য়নয়রয়খ স্বল্প ব্যয়ে যর্াসম্ভব সঠিক পয়রমাণ, সঠিক 

সমে ও সঠিক স্থায়ন মজুত ও সাংরযয়ণর েন্য জকন্দ্রীে, য়বভ্াগীে ও জেলাে অভ্েন্তরীণভ্ায়ব োরীকৃত চলাচল সূয়চর আওতাে 

য়নরাপদ স্থানান্তর  করাই এ য়বভ্ায়গর প্রধান কাে। খাদ্যিে মজুত ও চায়হদা অনুযােী খাদ্য উিৃত্ত জেলাসমূহ হয়ত খাদ্য  াটয়ত 

জেলাসমূয়হ সুয়নয়িথি পয়রকল্পনা গ্রহণপূব থক চলাচলসূয়চ বাস্তবােন করা হয়ে র্ায়ক।  
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সরকায়র গুদাম ও সাইয়লাসমূয়হর ধারণযমতা: 

                                                                                                             (ধারণযমতা জম.টয়ন) 

ক্রঃনিং স্থািনা 
কায থকর স্থাপনার 

সাংখ্যা 

অকায থকর 

স্থাপনার সাংখ্যা 

হমাট স্থািনার 

সিংখ্যা 

হমাট ধারণ 

েমো 

হমাট কা েকতর 

ধারণ েমো 

১ এলএসত  ৫৮০ ৫৩ ৬৩৩ ১২৭৬৩৫৬ ১১৭৯৫৪৪ 

২  তসএসত  ১১ ১ ১২ ৫১৮১৫২ ৪৮৮১৫২ 

৩  সাইতলা ৫ ১ ৬ ২৭৫৮০০ ২৭৫০০০ 

৪ ফ্লাওয়ার তমল ১ ০ ১ ১০০০০ ১০০০০ 

৫ ওয়য়যারহাউজ ১ ০ ১ ২৫০০০ ১৫০০০ 

হমাট = ৫৯৮ ৫৫ ৬৫৩ ২১০৫৩০৮ ১৯৬৭৬৯৬ 

 

উয়িখ্য জয, ১.০৫ লয জম.টন প্রকয়ল্পর আওতাে সারা জদয়ির এলএসয়ি/য়সএসয়িয়ত জুন/২০১৯ পয থন্ত ৩৬,৫০০ জম.টন 

ধারণযমতা বৃয়দ্ধ জপয়েয়ছ। 
 

খাদ্যিে পয়রবহণ: 

খাদ্যিে পয়রবহয়ণর েন্য সারায়দয়ি জমাট ২৬৮১ েন য়বয়ভ্ন্ন জিয়ণর পয়রবহণ ঠিকাদার কম থরত রয়েয়ছ যার তথ্য য়নম্নরূপেঃ 

 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র পয়রবহণ ঠিকাদায়রর সাংখ্যােঃ 

পয থাে মাধ্যম সাংখ্যা 

জকন্দ্রীে ও য়বভ্াগীে য়সআরটিয়স ৬১২ 

জমের কোয়রোর/য়িয়বয়সয়স ১৬৭ 

জরল ০৩ 

য়বভ্াগীে জমের কোয়রোর/য়িয়বয়সয়স ১৬৭ 

য়িআরটিয়স ১২৭৯ 

জেলা আই আর টি য়স ৪০৫ 

আই য়ব য়স য়স ০৪৮ 

জমাট ঠিকাদায়রর সাংখ্যা = ২৬৮১ 
 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র জকন্দ্রীেভ্ায়ব খাদ্যিে পয়রবহয়ণর পয়রমাণেঃ 

পণ্য জরল সেক জনৌ জমাট (য়ম.টন) 

চাল (য়ম.টন) ২৯১৯৯ ৩৮৩১০৬ ১৫৩৮৪১ ৫৬৬১৪৬ 

গম (য়ম.টন) ৪৭৫৮৯ ৩১০১২৫ ৩০৩০৭৩ ৬৬০৭৮৭ 

জমাট (য়ম.টন) ৭৬৭৮৮ ৬৯৩২৩১ ৪৫৬৯১৪ ১২২৬৯৩৩ 

পয়রবহয়ণর হার ৬.২৬% ৫৬.৫০% ৩৭.২৪% ১০০% 
 

 

খাদ্যিে মজুতেঃ 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র মাসওোরী  খাদ্যিয়ের মজুত য়ববরণী: 

মাস চাল  

(য়ম.টন) 

গম (য়ম.টন) ধান (চাল আকায়র) জমাট (য়ম.টন) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জুলাই/১৮ ৯৮৬২৬৪ ২৫৯২২৫ ২০৭২ ১২৪৭৫৬১ 

আগাি/১৮ ১২৯১১৪২ ২৭৩৪৬৩ ৬৮৫৭ ১৫৭১৪৬১ 

জসয়েম্বর/১৮ ১৩১৭০১৬ ২৪১৮১২ ১১৫৭৩ ১৫৭০৪০১ 

অয়টাবর/১৮ ১৩২৯৯৭৪ ২৩৭৫৯৯ ৮৮৮৬ ১৫৭৬৪৫৯ 

নয়ভ্ম্বর/১৮ ১১০৩৭০৩ ২৬৪০৮৭ ৪১৮১ ১৩৭১৯৭১ 

য়িয়সম্বর/১৮ ৯০৫৯৯৫ ২২৬৬৩৩ ১৭৫৯ ১১৩৪৩৮৭ 

োনুোয়র/১৯ ১০৯৬৩৩৩ ১৭৯৯০৭ ১০০৪ ১২৭৭২৪৩ 

জেব্রুোয়র/১৯ ১৩৪১৭৬৬ ১৭৩৬৫৫ ৮৭৭ ১৫১৬২৯৯ 

মাচ থ/১৯ ১৪৩০৯২৮ ১৪৩৬২৬ ৮৭৭ ১৫৭৫৪৩১ 

এয়প্রল/১৯ ১২৩৬৬৬৪ ১৫৫১০৫ ২৩১ ১৩৯১৯৯৯ 

জম/১৯ ১০৩৬০৭৪ ১৯২৬১৯ ০ ১২২৮৬৯৩ 

জুন/১৯ ১০৮২৬৯৭ ২১৪৫৭৭ ১২৯৮৮ ১৩১০২৬১ 
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গুদাম ভ্াো প্রদানেঃ 

য়বয়ভ্ন্ন সরকায়র ও জবসরকায়র সাংস্থার চায়হদার জপ্রয়যয়ত গুদাম ভ্াো নীয়তমালা অনুসরণপূব থক ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র WFP, 

CARE, TCB, TCB, ACFও প্রতোিা বাাংলায়দিসহ জমাট ০৫(পাঁচ)টি প্রয়তিায়নর য়নকট খাদ্য অয়ধদিরাধীন 

অব্যবহৃত গুদাম ভ্াো বাবদ সব থয়মাট রােস্ব অজৃন-১,৮০,২৮,৮৬৪/- (এক জকাটি আয়ি লাখ আটাি হাোর আটিত জচৌষয়ট্ট) 

টাকা। 

য়বয়ভ্ন্ন সাংস্থার য়নকট ভ্াো প্রদানকৃত গুদামসমূয়হর তথ্য: 

(তহসাি হম.টতন)   

সাংস্থার নাম গুদায়মর সাংখ্যা ধারণযমতা 

WFP ১০ ১০,০০০ 

TCB ৪ ২,০০০ 

ACF ১ ১,০০০ 

CARE ২ ১,০০০ 

প্রতোিা ১ ৫০০ 

জমাট= ১৮ ১৪,৫০০ 

 

যন্ত্রাাংি ক্রেেঃ 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র আশুগঞ্জ সাইয়লার সাব-জিিয়নর েন্য ৩৯,৪৬,৮০০.০০ (ঊনচয়িি লাখ জছচয়িি হাোর আটিত) 

টাকা ব্যয়ে ১টি ১১ জকয়ভ্ HT Switch Gear, ১টি LT Switch Gear ও PFI প্লােসহ আনুষয়েক 

যন্ত্রাাংি ক্রে করা হয়েয়ছ। 

 

অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্াগেঃ 

সেল সময়ন্বত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যয়ম জদয়ির সকল নাগয়রয়কর েন্য সকল সময়ে খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার লয়যে 

খাদ্য অয়ধদিয়রর অধীন মাঠ পয থায়ের য়বয়ভ্ন্ন দির কর্তথক কায থ সম্পাদন করা হয়ে র্ায়ক। সরকায়রর য়বপুল পয়রমাণ আয়র্ থক 

ব্যবস্থাপনাে পয়রচায়লত েন গুরুত্বপূণ থ উি দিরসমূয়হর সায়ব থক কায থক্রয়মর স্বেতা, েবাবয়দয়হতা, য়মতব্যয়েতা, যর্ায়যাগ্যতা 

ও েলপ্রসূতা য়নয়িত করার লয়যে অভ্েন্তরীণ য়নরীযা কায থক্রম অব্যাহত আয়ছ। অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্াগ একেন অয়তয়রি 

পয়রচালয়কর অধীয়ন সরাসয়র মহাপয়রচালক খাদ্য অয়ধদিয়রর য়নেন্ত্রণাধীন। সরকায়র আইনকানুন, নীয়তমালা, য়বয়ধয়বধান 

যর্াযর্ভ্ায়ব বাস্তবােন, সম্পয়দর সুিু ব্যবহার, য়হসাবরযণ পদ্ধয়তর সঠিকতা যাচাই, পদ্ধয়তগত ত্রুটি-য়বচুেয়ত য়নেয়মতভ্ায়ব 

উদ  াটন ও সাংয়িাধন, সরকায়র ব্যে য়মতব্যয়েতা, যধায়যাগ্যতা ও েলপ্রসূতাসহকায়র য়নব থাহ করার লয়যে সরকায়র অর্ থ ও 

খাদ্য িে/সামগ্রীয়লনয়দয়নর উপর সাংরয়যত য়হসায়বর খয়তোনসমূয়হর যর্ার্ থতা যাচাই এবাং যেযয়তর তথ্য উদ  াটন করাই 

অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্ায়গর প্রধান কাে। অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্ায়গর কাে বতথমায়ন দুইভ্ায়ব পয়রচায়লত হে যর্া- বাৎসয়রক 

য়নরীযা এবাং য়বয়িষ য়নরীযা।  

 

অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্ায়গর েনবল ও য়নরীযা দল গঠনেঃ 
 

অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্ায়গ মঞ্জুয়রকৃত েনবল সাংখ্যা ৮৮ েন। য়কন্তু বতথমায়ন কম থরত আয়ছ ২৯ েন। েনবল সাংকয়টর কারয়ণ 

খাদ্য অয়ধদিয়র মাঠ ময থায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা য়নধ থায়রত সময়ের ময়ধ্য য়নরীযা সম্পন্ন করা সম্ভব হে না। সাধারণত ১ (এক) 

েন সুপায়রনয়টনয়িেয়ক প্রধান কয়র য়নরীযা দল গঠন করা হয়ে র্ায়ক। য়কন্তু ১১ টি সুপায়রনয়টনয়িে ও ৪১টি অয়িটয়রর পয়দ 

জকান জলাকবল না র্াকাে প্রতোয়িত মায়নর য়নরীযা দল গঠন ব্যাহত হয়ে। জলাকবল সাংকয়টর কারয়ণ য়নরীযা দলয়ক অতেন্ত 

স্বল্প সময়ের ময়ধ্য য়নরীযা সম্পন্ন করয়ত হয়ে। 
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সারয়ণ-০১। ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্াগ কর্তথক সম্পায়দত য়নরীযা কায থক্রমেঃ 

অর্ থ 

বছর 

জমাট 

জেলার 

সাংখ্যা 

জপ্রয়রত 

য়নরীযা 

দয়লর 

সাংখ্যা 

য়নরীযা দল 

কর্তথক য়নরীযা 

সম্পায়দত 

জেলার সাংখ্যা 

য়নরীযা দল 

কর্তথক য়নরীযা 

সম্পায়দত 

সাংস্থাপনার 

সাংখ্যা 

য়নরীযা দল 

কর্তথক 

উত্থায়পত 

আপয়ত্তর 

সাংখ্যা 

উত্থায়পত 

আপয়ত্তয়ত েয়েত 

টাকার পয়রমাণ। 

(জকাটি টাকাে) 

২০১৮-

১৯ 

৬৪ ০৬ ২২ ৪০২ ৯৯৫ ৮.৬৯ 

 

অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্ায়গর ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়রর কায থাবলীর বায়ষ থক প্রয়তয়বদন । 

 ( টাকার অাংক জকাটি টাকাে) 

অভ্েন্তরীণ য়নরীযা আপয়ও 

িিসীয়ট 

েবায়বর 

সাংখ্যা 

য়নষ্পয়ওকৃত 

য়নরীযা আপয়ত্ত 

 

অয়নষ্পন্ন য়নরীযা  

আপয়ত্ত 

সাংখ্যা 
টাকার 

পয়রমাণ 

সাংখ্যা টাকার 

পয়রমাণ 

সাংখ্যা টাকার 

পয়রমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

পূব থবতী বৎসয়রর জের ( জুলাই /১৮)   =  ৪১৮৭১ 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বৎসয়রর সাংয়যােন =     ৯৯৫ 

 

১১০০.৭০ 

    ৮.৬৯ 

 

১৯৯ 

 

১৬৬০ 

 

১২.০৯ 

 

৪১২০৬   

 

১০৯৭.৩

০ 

                                        জমাট = ৪২৮৬৬ ১১০৯.৩৯      

 

অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্ায়গর েনবল ও য়নরীযা দল গঠনেঃ 
 

অয়িট ম্যায়নেয়মে সফ্টওেোর দতয়রেঃ 

রুপকল্প’ ২০২১ বাস্তবােয়নর লয়যে অভ্েন্তরীণ য়নরীযা েয়রয়প প্রাি তথ্যায়দ তথ্যভ্াোয়র সাংরযণ, য়নরীযার অন্যান্য সকল 

প্রকার তথ্যায়দ হালনাগাদ করণ, চলমান য়নরীযা কায থক্রম য়িয়েটালাইেি করণ, কম থকতথা-কম থচারীয়দর অবসরলয়ে অনাপয়ত্ত 

সনদ প্রায়ি  সহেলভ্ে করণ, ঠিকাদারয়দর চূোন্ত য়বল পয়রয়িায়ধ জদনা-পাওনা সমন্বেকরণ এবাং সয়ব থাপয়র যর্াসময়ে য়নরীযা 

আপয়ত্ত েবাব প্রদান ও য়নষ্পয়ত্তকরণ ইতোয়দর লয়যে Audit Management Software দতয়রর কাে সম্পন্ন 

হয়েয়ছ । বতথমায়ন িাটা এয়ি সম্পয়ন্নর কাে চলয়ছ। এ ছাো অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্াগ কর্তথক উত্থায়পত অয়িট আপয়ত্ত সাংক্রান্ত 

তথ্যায়দ সাংরযণ, তথ্যায়দ আপয়লাি, য়রয়পাটি থাং ও েবাব প্রদায়নর লয়যে সেটওোয়রর ব্যবহার ও  অয়িট সাংক্রান্ত তথ্যায়দ 

হালনাগাদ করয়ণর েন্য য়বভ্াগ/জেলা কায থালে দির প্রধান ,িাটা এয়ি অপায়রটর/অয়িট কায়ের সায়র্ সম্পৃি 

কম থকতথা/কম থচারীগণয়ক ব্যবহায়রক প্রয়িযণ প্রদায়নর প্রয়ক্রো চলয়ছ। 

 

বায়ণয়েেক য়নরীযা য়বভ্াগেঃ 

খাদ্য অয়ধদিয়রর বায়ণয়েেক য়নরীযা কায থক্রম সম্পাদয়নর জযয়ত্র বাাংলায়দয়ির মহায়হসাব য়নরীযক ও য়নেন্ত্রয়কর অধীন 

বায়ণয়েেক অয়িট অয়ধদির মুখ্য দায়েত্ব পালন কয়র র্ায়ক। বায়ণয়েেক অয়িট কর্তথক উত্থায়পত আপয়ত্ত অনুযােী অর্ থ আদাে, 

অবয়লাপন ইতোয়দসহ সাময়গ্রকভ্ায়ব আপয়ত্ত য়নষ্পয়ত্তর দায়েত্ব মন্ত্রণালয়ের বায়েট ও য়নরীযা অনুয়বভ্াগ এর অধীন অয়ধিাখা 

ও অয়িট-১, অয়িট-২ এবাং অয়িট-৩ িাখার উপর ন্যস্ত। অয়িট অয়ধদির কর্তথক আপয়ত্ত উত্থাপয়নর পর মাঠ পয থাে হয়ত এর 

িি িীট েবাব খাদ্য অয়ধদিয়রর মাধ্যয়ম মন্ত্রণালয়ে জপৌৌঁছাে। আয়র্ থক অয়নেয়মর গুরুত্ব য়বয়বচনা কয়র বায়ণয়েেক অয়িট 

আপয়ত্ত সমূহ সাধারণ, অয়গ্রম, খসো ও সাংকলন য়হয়সয়ব জিয়ণভুি করা হে। সাধারণ জিয়ণর আপয়ত্ত সমূহ মাঠ পয থায়ের 

আঞ্চয়লক দিয়রর মাধ্যয়ম স্থানীেভ্ায়ব য়নষ্পয়ত্ত করা হে। গুরুতর আয়র্ থক অয়নেম য়হয়সয়ব য়বয়বয়চত অয়গ্রম জিয়ণভুি অয়িট 

আপয়ত্ত সমূয়হর েবাব মাঠ পয থাে হয়ত আনেন কয়র খাদ্য অয়ধদিয়র প্রয়োেনীে যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যয়ম 

সাংয়িি অয়িট অয়ধদিয়র জপ্ররণ করা হে। এছাো ও খসো ও সাংকলনভুি অয়িট আপয়ত্ত সমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যয়ম য়নষ্পয়ত্ত 

করা হে। 
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২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর বায়ণয়েেক য়নরীযা কায থক্রমেঃ 

সাংস্থা/দির য়নরীযার 

ধরণ 

পূব থবতী বছয়রর জের 

(০১/০৭/১৮ এর প্রারয়ম্ভক 

য়স্থয়ত) 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়রর য়নরীযার তথ্য সমাপনীয়ের 

(৩০/০৬/১৯ এর 

সমাপনী য়স্থয়ত) 

আপয়ত্তর

সাংখ্যা 

েয়েত অয়র্ থর 

পয়রমাণ 

(জকাটি টাকা) 

উত্থায়পত

আপয়ত্তর

সাংখ্যা 

েয়েত অয়র্ থর 

পয়রমাণ 

(জকাটি টাকা) 

আপয়ত্ত 

য়নষ্পয়ত্তর 

সাংখ্যা 

েয়েত অয়থ্যর 

পয়রমাণ 

(জকাটি টাকা) 

আপয়ত্তর

সাংখ্যা 

েয়েত অয়র্ থর 

পয়রমাণ 

(জকাটি টাকা) 

খাদ্য 

অয়ধদির 

বায়ণয়েেক

য়নরীযা 

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

  

 

অয়িট আপয়ত্ত য়নষ্পয়ত্ত ও অয়িট কায থক্রম সুি ুব্যবস্থাপণার লয়যে গৃহীত কায থক্রমেঃ 

দী থ য়দয়নর পুয়ঞ্জভূত ও েয়ম র্াকা প্রাে চয়িি হাোর অয়িট আপয়ত্ত খাদ্য অয়ধদিয়রর েন্য একটা মস্ত বে জবাো দতরী 

কয়রয়ছল। য়কন্তু অয়ধদিয়রর অয়িট অনু-য়বভ্ায়গর য়নরলস প্রয়চিা ও কয়ঠার পয়রিয়মর েয়ল প্রয়তয়বদনাধীন অর্ থ বছয়র অয়িট 

আপয়ত্তর সাংখ্যা জনয়ম আয়স আঠার হাোয়র। এই আঠার হাোর আপয়ত্তর জভ্তয়র সাধারণ, অয়গ্রম, খসো ও সাংকলন জিয়ণভূি 

আপয়ত্তসমূহ দ্রুত য়নষ্পয়ত্তর লয়যে অয়ি টঅনু-য়বভ্াগ কাে কয়র যায়ে। 

 

য়ি-পযীে ও য়ত্র-পযীে কয়মটির মাধ্যয়ম য়নষ্পয়ত্তেঃ 
 

য়ি-পযীেসভ্ােঃ 

খাদ্য অয়ধদিয়রর অধীয়ন য়বয়ভ্ন্ন স্থাপনার য়বপরীয়ত বতথমায়ন অয়নষ্পন্ন আঠার হাোর আপয়ত্তর ময়ধ্য ১৩,৯৮৩ টি আপয়ত্তই 

সাধারণ জিয়ণভুি। এধরয়নর আপয়ত্তসমূহ িিিীট েবায়বর মাধ্যয়ম স্বাভ্ায়বক প্রয়ক্রোে য়নষ্পয়ত্তর পািাপায়ি য়ি-পযীে সভ্ার 

মাধ্যয়ম য়নষ্পয়ত্তর প্রয়ক্রোর উপর সয়ব থাচ্চ জোর জদো হয়েয়ছ। বতথমায়ন ৭টি য়বভ্ায়গ ৭ েন আঞ্চয়লক খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর জনর্তয়ত্ব 

য়নেয়মতভ্ায়ব সভ্া কয়র সাধারণ জিণীর য়নরীযা আপয়ত্তসমূহ য়নষ্পয়ত্তর লয়যে কায থক্রম চলমান রয়েয়ছ । 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়রর বায়ণয়েেক য়নরীযা কায থক্রমেঃ 

সাংস্থা/দির 
য়নরীযার 

ধরণ 

য়ি-পযীে সভ্ার তথ্য 

২০১৭-১৮ অর্ থ 

বছয়রর সভ্া 

২০১৮-১৯ অর্ থ 

বছয়রর সভ্া 

২০১৭-১৮ 

আয়লায়চত আপয়ত্ত 

২০১৮-১৯ 

আয়লায়চত আপয়ত্ত 

২০১৭-১৮ 

সুপায়রিকৃত 

আপয়ত্ত 

২০১৮-১৯ 

সুপায়রিকৃত 

আপয়ত্ত 

খাদ্য 

অয়ধদির 

বায়ণয়েেক 

য়নরীযা 
১৭ ২৮ ৫৮৯ ৭৮৪ ৫১৩ ৬৭৭ 

 

য়ত্র-পযীে সভ্ােঃ 

গুরুতর আয়র্ থক অয়নেম সাংয়িি অয়গ্রম ও খসো জিয়ণভুি আপয়ত্তসমূহ স্বাভ্ায়বক প্রয়ক্রোে য়নষ্পয়ত্তর পািাপায়ি য়ত্র-পযীে 

কয়মটির মাধ্যয়ম য়নষ্পয়ত্ত ত্বরায়ন্বত করার জোর উয়দ্যাগ গ্রহণ করা হয়েয়ছ। য়নেয়মত সভ্া অনুিায়নর মাধ্যয়ম য়নরীযা আপয়ত্ত 

য়নষ্পয়ত্তর কায থক্রম সয়ন্তাষেনকভ্ায়ব এয়গয়ে যায়ে। য়নয়ম্নাি জলখয়চয়ত্র তা উপস্থাপন করা হয়লােঃ 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর বায়ণয়েেক য়নরীযা কায থক্রমেঃ 

সাংস্থা/দির য়নরীযার 

ধরণ 

য়ত্র-পযীে সভ্ার তথ্য 

২০১৭-১৮ অর্ থ 

বছয়রর সভ্া 

২০১৮-১৯ অর্ থ 

বছয়রর সভ্া 

২০১৭-১৮ 

আয়লায়চত আপয়ত্ত 

২০১৮-১৯ 

আয়লায়চত আপয়ত্ত 

২০১৭-১৮ 

সুপায়রিকৃত 

আপয়ত্ত 

২০১৮-১৯ 

সুপায়রিকৃত 

আপয়ত্ত 

খাদ্য 

অয়ধদির 

বায়ণয়েেক 

য়নরীযা 

২৫ ২১ ৫৪৯ ৪৮৩ ৪১২ ৩৫৭ 
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 ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়রর বায়ণয়েেক য়নরীযা সাংক্রান্ত তথ্য 

*য়ি-পযীে   **য়ত্র-পযীে 

 

 

বায়েট ব্যবস্থাপনা ও য়নরীযা কায থক্রম 
 

বায়েট ব্যবস্থাপনা 

সরকায়র ব্যয়ের দযতা ও কায থকায়রতা বৃয়দ্ধর লয়যে খাদ্য অয়ধদিরয়ক মধ্যয়মোয়দ বায়েট কাঠায়মা (Medium Term 

Budget Framework, MTBF) পদ্ধয়তর আওতাে আনা হয়েয়ছ। এমটিয়বএে পদ্ধয়ত প্রবতথয়নর অন্যতম প্রধান 

উয়িশ্য হয়লা বায়েট ব্যবস্থাপনার জযয়ত্র অয়ধদিয়রর সযমতা(Capacity) বৃয়দ্ধ করা এবাং অয়ধকতর কর্তথত্ব ও দায়েত্ব 

য়নয়ে সরকায়রর নীত ও উয়িশ্য অনুযােী বায়েট প্রণেন করা। দযতার সায়র্ বায়েট বাস্তবােন এবাং পূব থয়নধ থায়রত লযেমাত্রার 

য়বপরীয়ত প্রকৃত অেথন ময়নটয়রাং, উদ্ভুত পয়রয়স্থয়ত জমাকায়বলা করা ও প্রয়োেন মায়েক তা সাংয়িাধন করা এর অন্যতম প্রধান 

কাে। 

 

খাদ্য অয়ধদিয়রর ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়রর বায়েট সার-সাংয়যপেঃ 
 

খাদ্য অয়ধদিয়রর প্রয়তয়বদনাধীন ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়রর বায়েট ও ব্যয়ের সার-সাংয়যপ য়নয়চ জদো হয়লােঃ ব্যে বায়েট 

২০১৮-১৯ 

(হাোর টাকাে) 

খায়তর য়ববরণ ২০১৮-১৯ 

মূল বায়েট সাংয়িায়ধত বায়েট প্রকৃত ব্যে 

খাদ্য অয়ধদির 

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

খাদ্য সাংগ্রহ ও য়বতরণ ১৪৭৩৫,৭২,৬১ ১৪৫১৮,০১,৭০ ১৩১০২,৭৫,৪৮ 

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

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

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

 

 

প্রায়ি বায়েট (২০১৮-১৯)  

                                                                                                 (হাোর টাকাে) 

অয়ধদির/সাংস্থা/অপায়রিন ইউয়নট প্রায়ি বায়েট 

২০১৮-১৯ 

সাংয়িায়ধত প্রায়ির বায়েট  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত প্রায়ি           

২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ 

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

 

খাদ্য বায়েয়টর আওতাে খাদ্য সাংগ্রহ ও য়বতরণ/য়বপণন, লযেমাত্রা ও অেথন: 

 

প্রয়ত অর্ থবছয়রর ন্যাে প্রয়তয়বদনাধীন অর্ থবছয়র (২০১৮-১৯) খাদ্য বায়েয়টর আওতাে সরকার অভ্েন্তরীণ ও দবয়দয়িক উৎস 

হয়ত খাদ্যিে (চাল ও গম) সাংগ্রহ কয়রয়ছ এবাং য়পএেয়িএস এর আওতাে তা য়বতরণ কয়রয়ছ। ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র বায়েট 

অনুযােী খাদ্যিে সাংগ্রহ ও য়বতরয়ণ ধায থকৃত লযেমাত্রা ও প্রকৃত অেথয়নর য়ববরণ য়নম্নরূপ: 
 

*৬৭৭ 
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খাদ্য বায়েয়টর লযেমাত্রা ও প্রকৃত অেথন, ২০১৮-১৯ 

খায়তর য়ববরণ বায়েট অনুযােী লযেমাত্রা প্রকৃত অেথন 

সাংগ্রহ পয়রমাণ 

(লাখ জম: টয়ন) 

মূল্য 

(জকাটি 

টাকাে) 

পয়রমাণ 

(লাখ জম: টয়ন) 

মূল্য পয়রয়িাধ 

(জকাটি টাকাে) 

জখালাবাোয়র খাদ্যিে য়বক্রে বাবদ 

ভ্তুথয়ক 

০ ৩৩৫০.২০ ০ ৩০৫১.২৯ 

দবয়দয়িক অনুদান িারা আমদায়ন ১.২৮           

(চাল-০.৪২ 

 গম-০.৮৬) 

৪২৭.১৪ ১.৩৮         

(চাল-০.৫৬    

গম-০.৮২) 

৫১১.৩০ 

য়নেস্ব সম্পদ িারা আমদায়ন ৬.০০ 

(চাল-০.৫০         

গম-৫.৫০) 

১৫৪২.২৮ ৩.৯৬ 

(চাল-০.১৫         

গম-৩.৮১) 

১০৪৭.৫৪ 

অভ্েন্তরীণ সাংগ্রহ ২১.৮১ 

(চাল-২১.৩১         

গম-০.৫০) 

৮২৪৬.৮৬ ২৪.২৩ 

(চাল-২৩.৮২         

গম-০.৪১) 

৭৭৮২.২৭ 

পয়রচালন ব্যে ০ ৯৫১.৫৪ ০ ৭১০.৩৬ 

প্রায়তিায়নক ব্যে ০ ৫৪৯.৫৭ ০ ৪৭১.৭৪ 

জমাট= ২৯.০৯ 

(চাল-২২.২৩        

গম-৬.৮৬) 

১৫০৬৭.৫৯ ২৯.৫৭ 

(চাল-২৪.৫৩        

গম-৫.০৪ ) 

১৩৫৭৪.৫০ 

য়বতরণ 

জমাট নগদ য়বক্রে (চাল) ১০.৮৬ ১০৭১.০০ ৯.৭৭ ৭৯১.৩২ 

জমাট নগদ য়বক্রে (গম) ৫.০০ ৫৩৮.০০ ৪.১০ ৪২০.৫৪ 

কায়বখা (চাল) ১.৪০ ৬০৭.০০ ২.০১ ৮৭১.২৪ 

কায়বখা (গম) ১.১৯ ৩৫৮.০০ ০.১৯ ৫৬.৮৩ 

য়ভ্য়েয়ি/টিআর/য়েআর/ইতোয়দ (চাল) ৯.৬২ ৪১৭০.০০ ৮.৯৫ ৩৮৮০.৭৩ 

য়ভ্য়েয়ি/টিআর/য়েআর/ইতোয়দ (গম) ০.৩০ ৯০.০০ ০.১৭ ৫০.৯১ 

ভ্তুথয়ক ০ ৪৬০০.০০ ০ ৪২৮২.৯৭ 

জমাট ২৮.৩৭ ১১৪৩৪.০০ ২৫.১৯ ১০৩৫৪.৫৪ 

উৎস : য়হসাব ও অর্ থ য়বভ্াগ, খাদ্য অয়ধদির, ঢাকা। 

প্রয়িযণ য়বভ্াগেঃ 
 

খাদ্য অয়ধদিয়রর গণকম থচারীয়দর েন্য অভ্েন্তরীণ ও দবয়দয়িক প্রয়িযণ নীয়তমালা” ২০১৭ প্রণেন করা হয়েয়ছ। ২০১৮-১৯ 

অর্ থবৎসয়রর প্রয়িযণ য়বভ্ায়গর বায়ষ থক কম থ-পয়রকল্পনার বাস্তবােন য়নম্নরুপেঃ 

 

ক্র নাং কম থসূচী অাংিগ্রহণকারীর সাংখ্যা 

১. খাদ্য পয়রদি থকয়দর (চেঃদােঃ) য়বভ্াগীে প্রয়িযণ, ২০১৮ ৩টি ব্যায়চ (২২+২৯+২৭) ৭৮(আটাত্তর) েন 

২. নন-কোিার খাদ্য পয়রদি থকয়দর য়বভ্াগীে প্রয়িযণ জকাস থ, ২০১৯ ২টি ব্যায়চ 

(৩৩+২৪) 

৫৭(সাতান্ন) েন 

৩. কায়রগরী খাদ্য পয়রদি থকয়দর য়বয়িষ প্রয়িযণ জকাস থ, ২০১৯ ১টি ব্যায়চ (২৯) ২৯(ঊনয়ত্রি) েন 

৪. পয়দান্নয়তপ্রাি উপ-খাদ্য পয়রদি থকয়দর য়বভ্াগীে প্রয়িযণ জকাস থ, ২০১৮১৯ 

৭টি ব্যায়চ (২৩+৩২+৩২+৩৩+২৮+২৯+২৮) 

২০৫ (দুইিত পাঁচ) েন 

৫. কম থকতথা/কম থচারীয়দর iBAS++ BACS বাস্তবােন সাংক্রান্ত প্রয়িযণ কম থিালা 

(১ম ও ২ে ব্যাচ, ২০১৮) 

১২৫ (একিত পঁয়চি) েন 

৬. অনলাইয়ন জবতন য়বলদায়খল সাংক্রান্ত য়বষয়ে কম থকতথায়দর প্রয়িযণ প্রদান। ৫০ (পঞ্চাি) েন 

৭. অনলাইয়ন জবতন য়বলদায়খল সাংক্রান্ত য়বষয়ে কম থকতথা/কম থচারীয়দর প্রয়িযণ প্রদান। ৭৭ (সাতাত্তর) েন 

৮. “অয়েয়সর কম থ ব্যবস্থাপনা” য়বষেক প্রয়িযণ ব্যাপ, ২০১৯ ৩টি ব্যায়চ 

(৩৫+৩২+৩৩)  

১০০ (একিত) েন 

 জমাট = ৭২১ (সাতািত একুি) েন 
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প্রয়িযণ য়বভ্াগ ২০১৮-১৯ অর্ থবৎসয়র য়বয়ভ্ন্ন জকায়স থ (ইন হাউে) খাদ্য য়বভ্ায়গ ৭২১ (সাতিত একুি) েন 

কম থকতথা/কম থচারীয়দর ১৯ টি ব্যায়চ ২৮৫৫২.৫ েন ো প্রয়িযয়ণর পািাপায়ি জদয়ির য়বয়ভ্ন্ন প্রয়তিায়ন ৪২ টি য়বয়ভ্ন্ন 

জকাস থ/কম থসূয়চয়ত ১৬১ (একিত একষয়ট্ট) েন কম থকতথা/কম থচারীয়দর প্রয়িযয়ণর েন্য জপ্ররণ করা হে। এ ছাোও য়বয়দি 

প্রিয়যয়ণ ৩ (তয়ন) েন কথমকথতায়ক প্রয়রণ করা হে। এ সকল প্রয়িযণ কম থসূয়চয়ত অাংিগ্রহয়ণর েয়ল খাদ্য অয়ধদিয়রর দযতা, 

গয়তিীলতা, স্বেতা ও েবাবয়দয়হতা বৃয়দ্ধর পািাপায়ি য়িয়েটাল বাাংলায়দি য়বয়নম থাণ ও SDG অেথয়নর পয়র্ সহােক ভূয়মকা 

পালন করয়ছ। 

 

কয়ম্পউটার জনটওোকথ ইউয়নটেঃ 

কয়ম্পউটার জনটওোকথ ইউয়নয়টর কায থক্রমসমূহেঃ 

ইয়তাপূয়ব থ পউকা য়বভ্াগ হয়ত কয়ম্পউটার ও জনটওোকথ সম্পয়কথত ক্রে জসবা কায থক্রম পয়রচালনা করা হয়তা। ২০১৬-২০১৭ 

অর্ থ বছর হয়ত এ সকল কায থক্রম কয়ম্পউটার জনটওোকথ ইউয়নট হয়ত সম্পাদয়নর েন্য অয়েস আয়দি োরী করা হে। জস সমে 

হয়ত অদ্যাবয়ধ পয থন্ত কয়ম্পউটার জনটওোকথ ইউয়নট এ সকল কায থক্রম পয়রচালনা কয়র আসয়ছ। য়নয়ম্ন ২০১৮-২০১৯ অর্ থ 

বছয়রর আইয়সটি কায থক্রম বণ থনা করা হল। 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছর 

 খাদ্য ভ্বন মাঠ পয থায়ের স্থাপনা মন্তব্য 

কয়ম্পউটার ১৪১ ৬৫ • ই-নয়র্র কায থক্রম বাস্তবােয়নর েন্য খাদ্য অয়ধদিয়রর 

এবাং মাঠ পয থায়ের আঞ্চয়লক ও জেলা খাদ্য 

য়নেন্ত্রয়কর কায থালেসমূয়হর েন্য কয়ম্পউটার ও 

অন্যান্য যন্ত্রাাংি ক্রে, ক্রয়ের েন্য অনুয়মাদন ও 

অর্ থমঞ্জুরী জদওো হে। 

ল্যাপটপ ০২ - 

য়প্রোর ০৭ ৬৭ 

জস্কনার ০২ ৬৫ 

ইউয়পএস  ৬৫ 

নতুন কয়ম্পউটার গুয়লায়ত Network সাংয়যাগ স্থাপন 

করা হয়েয়ছ। 

 

কয়ম্পউটার ল্যাব স্থাপন 

• খাদ্য অয়ধদিয়রর প্রয়িযণ য়বভ্ায়গ ২৫ েয়নর প্রয়িযণ উপয়যাগী ২৫টি কয়ম্পউটার সয়জ্জত কয়ম্পউটার ল্যাব স্থাপন 

করা হে।  

•  উি কয়ম্পউটারসমূয়হ ইোরয়নট সাংয়যাগ প্রদায়নর েন্য একটি জনটওোকথ স্থাপন করা হে।  

 

ওোই-োই জনটওোকথ স্থাপন 

• খাদ্য ভ্বয়ন জমাবাইল ইোরয়নট সাংয়যাগ জপয়ত ওোই-োই জনটওোকথ স্থাপন করা হয়েয়ছ। 

 

তথ্য প্রযুয়ি য়নভ্ থর খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Food Storage and Market Monitoring System) 

FS&MMS: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাে য়বশ্ব ব্যাাংয়কর অর্ থােয়ন খাদ্য অয়ধদির কর্তথক “আধুয়নক খাদ্যিষ্য সাংরযণাগার 

য়নম থাণ” িীষ থক প্রকল্প বাস্তবায়েত হয়ে। এ প্রকয়ল্পর Sub-Component B2 এর আওতাে খাদ্য ব্যবস্থাপনা 

কায থক্রমসমূহয়ক তথ্য প্রযুয়ি য়নভ্থর এবাং জদিব্যাপী অনলাইন য়ভ্য়ত্তক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও ময়নটয়রাং কায থক্রম প্রবতথন 

করার উয়দ্যাগ জনো হয়েয়ছ। উি প্রকয়ল্পর আওতাে খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদূঢ় ও তথ্য প্রযুয়ি য়নভ্থর করার লয়যে য়নম্নবয়ণ থত 

কায থক্রম গ্রহণ করা হয়ে। 
 

o খাদ্য অয়ধদিয়রর সকল কায থালয়ে কয়ম্পউটার ও আনুষাংয়েক যন্ত্রাাংি ও জনটওোকথ স্থাপন; 

o প্রয়িযণ প্রদায়নর মাধ্যয়ম তথ্য প্রযুয়ি ব্যবহার উপয়যাগী প্রয়িয়যত েনবল গয়ে জতালা; 

o খাদ্য ব্যবস্থাপনার কায থক্রমসমূহয়ক সেটওেোয়র রূপান্তর করা এবাং দ্রত জসবা য়নয়িত করা; 

o দ্রুততম সময়ের ময়ধ্য তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা য়নয়িত করা; 

o স্বেতা ও েবাবয়দয়হতা য়নয়িত করা। 
 

ইয়তাময়ধ্য কয়ম্পউটার ও আনুষাংয়েক যন্ত্রাাংি ও জনটওোকথ স্থাপয়নর কায থক্রম শুরু হয়েয়ছ।  
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Movement Programming Software (Least Cost Route):  খাদ্য অয়ধদিয়রর চসসা 

য়বভ্ায়গর আওতাে Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, 

Movement Programming Software and Reviewing of Godown and 

Transit Loss- িীষ থক সমীযা/েয়রপ কায থক্রম সম্পন্ন হে। এ কায থক্রয়ম Least Cost Route এর 

উপর য়ভ্য়ত্ত কয়র Movement Programming Software প্রণেন করা হে। উি সেটওোরটির 

উপর পয়রচালন প্রয়িযণ ইয়তাময়ধ্য সম্পন্ন হয়েয়ছ। আিা করা যাে, চসসা য়বভ্াগ উি সেটওোরটি ব্যবহায়রর 

মাধ্যয়ম চলাচল সাংক্রান্ত কায থক্রম গ্রহণ করয়বন। 

 

অয়ধদির ও মাঠ পয থায়ে কয়ম্পউটার ও জনটওোকথ স্থাপনেঃ খাদ্য অয়ধদিয়রর সকল উপয়েলা কায থালয়ে কয়ম্পউটার 

ও আনুষয়েক যন্ত্রপায়ত (কয়ম্পউটার, জস্কনার, য়প্রোর, ইউয়পএস) স্থাপন করা হয়েয়ছ। তথ্য ও জযাগায়যাগ প্রযুয়ি 

য়বভ্ায়গর ইনয়ো সরকার প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম মাঠ পয থায়ে জেলা ও উপয়েলা কায থালয়ে ইোরয়নট কায়নকটিয়ভ্টি স্থাপন 

করা হয়েয়ছ। এছাো Modern Food Storage Facilities Project  প্রকয়ল্পর আওতাে মাঠ 

পয থায়ের খাদ্য গুদামসহ সকল কায থালয়ে কয়ম্পউটার ও জনটওোকথ স্থাপন এবাং ইোরয়নট কায়নকটিয়ভ্টি প্রদায়নর 

লয়যে কায থক্রম চলমান আয়ছ। 

 

ধান, চাল ও গম সাংগ্রহ কায থক্রমেঃ বাাংলায়দি কয়ম্পউটার কাউয়িল এর LICT প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম য়মলারয়দর য়নকট 

হয়ত চাল এবাং প্রকৃত কৃষয়কর য়নকট হয়ত ধান ও গম সাংগ্রয়হর অন-লাইন য়ভ্য়ত্তক সেটওোর প্রণেন করা হয়েয়ছ। 

২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র জিরপুর জেলার নকলা উপয়েলাে ধান সাংগ্রহ কায থকম পরীযামূলকভ্ায়ব উি সেটওোয়রর 

মাধ্যয়ম পয়রচালনার েন্য LICT প্রকল্প কর্তথক প্রয়োেনীে প্রয়িযণ প্রদান করা হে। উি কায থক্রয়ম কৃয়ষ সম্প্রসারণ 

অয়ধদিয়রর উপয়েলা কায থালেয়ক সমৃ্পি করা হে। এটি বাস্তবায়েত হয়ল মধ্যস্বত্তয়ভ্াগীর জদৌরাত্ম হ্রাস পায়ব। েয়ল 

প্রকৃত কৃষক উপকৃত হয়ব এবাং সাংগ্রহ কায থক্রয়ম আয়রা স্বেতা আসয়ব। 

 

অয়িট ব্যবস্থাপনা (অভ্েন্তরীণ): খাদ্য অয়ধদিয়রর অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্ায়গর েন্য অন-লাইন অয়িট ব্যবস্থাপনা 

য়সয়িম প্রস্তুত করা হয়েয়ছ। অভ্েন্তরীণ য়নরীযা য়বভ্াগ সেটওোয়রর ব্যবহার শুরু করয়লও মাঠ-পয থায়ের 

কায থালেসম থয়হর সাংয়িি কম থকতথা-কম থচরীর প্রয়িযণ সম্পন্ন না হওোে মাঠ-পয থায়ের এখয়না বাস্তবােন শুরু করা 

যােয়ন। অয়চয়রই মাঠ-পয থায়ের কম থকতথা-কম থচারীয়দর প্রয়িযণ সম্পন্ন কয়র মাঠ পয থায়ে বাস্তবােন করা হয়ব। এটি 

বাস্তবায়েত হয়ল অভ্েন্তরীণ য়নরীযা ব্যবস্থা আয়রা িয়িিালী হয়ব এবাং দ্রুততর সময়ে অয়িট য়নস্পয়ত্তয়ত গুরুত্বপূণ থ 

অবদান রাখা সম্ভব হয়ব। 

 

মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনােঃ খাদ্য অয়ধদিয়রর মামলা সাংক্রান্ত তথ্য সাংরযয়ণর েন্য Suit Information 

System প্রস্তুত করা হে পরবতীয়ত আয়রা যুয়গাপয়যাগী করা হয়েয়ছ। মামলার তথ্যসমূহ মাঠ পয থায়ের 

কায থালেগুয়লা হয়ত য়নেয়মত হালনাগাদ করার েয়ল মামলা সাংক্রান্ত কায থক্রয়ম গয়তিীলতা এয়সয়ছ। 

 

ই-োইয়লাং য়সয়িমেঃ খাদ্য অয়ধদিয়র নয়র্ ব্যবস্থাপনাে ই-োইয়লাং য়সয়িম চালু করা হয়েয়ছ। মাঠ পয থায়ের 

আঞ্চয়লক খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর দির ও জেলা খাদ্য য়নেন্ত্রয়কর দিরসমূহও পয থােক্রয়ম ই-োইয়লাং য়সয়িম ব্যবহার শুরু 

হয়েয়ছ। 

 

খাদ্য অয়ধদিয়রর ওয়েবসাইটেঃ খাদ্য অয়ধদিয়রর ওয়েবসাইট অর্ থাৎ www.dgfood.gov.bd 

(য়িয়েফুি.বাাংলা) োতীে ওয়েব-জপাট থায়লর সায়র্ সাংযুি করা হয়েয়ছ। গুরুত্বপূণ থ তথ্যায়দ য়বয়িষতেঃ আন্তেথায়তক ও 

অভ্েন্তরীণ দরপত্র, খাদ্য িে সাংগ্রহ ও য়বয়ল-য়বতরণ, প্রজ্ঞাপন, অয়েস আয়দি, NOC ইতোয়দ তথ্য সয়ন্নয়বি করা 

হয়েয়ছ। য়বয়ভ্ন্ন য়বভ্ায়গর জসবা বক্স রয়েয়ছ যা সাংয়িি য়বভ্াগ হয়ত তথ্য পাওো সায়পয়য য়নেয়মত হালনাগাদ করা 

হে। 

http://www.dgfood.gov.bd/
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বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয 

(1) রূিকল্প (Vision):   

জীিন ও স্বাস্থয সুরোয় সকতলর জন্য তনরািে খাদ্য। 

 

(2) অতভ্লেয (Mission):  

তনরািে খাদ্য ব্যিস্থািনার সাতর্ জতড়ে সিংতিি সকল সিংস্থা, খাদ্যতশল্প ও খাদ্য ব্যিসায়ী এিিং সুশীল সমাতজর 

সহত াতিোয়  র্া র্ তিজ্ঞানতভ্তত্তক তিতধ-তিধান জেরী ও কা েকর প্রতয়াি এিিং খাদ্য শৃঙ্খল িতরিীেণ ও 

ব্যিস্থািনার সাতর্ তনতয়াতজে সিংস্থাসমূতহর কা েক্রম ফলপ্রসূভ্াতি সমন্বতয়র মােতম জীিন ও স্বাস্থয সুরো। 

 

(3) সাাংগঠয়নক কাঠায়মা 
 

     য়বজ্ঞানসম্মত পদ্ধয়তয়ত য়নরাপদ খাদ্য প্রায়ির অয়ধকার য়নয়িতকরয়ণ সরকার য়নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণেন 

কয়র। আইনটি ১ জেব্রুোয়র ২০১৫ তায়রয়খ কায থকর হে। এ আইয়নর অধীন ২ জেব্রুোয়র ২০১৫ তায়রয়খ সরকার 

বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয নায়ম একটি কর্তথপয প্রয়তিা কয়র। একটি সাংয়বয়ধবদ্ধ সাংস্থা য়হয়সয়ব 

কর্তথপয়যর প্রধান দায়েত্ব ও কায থাবয়ল হয়ে খাদ্য-শৃঙ্খলা সাংয়িি কায থক্রম য়নেন্ত্রণ ও পয়রবীযণ এবাং য়নরাপদ 

খাদ্য ব্যবস্থাপনার সায়র্ সাংয়িি সকল সাংস্থার কায থাবয়লর সমন্বে সাধন করা। একেন জচোরম্যান, চারেন 

সদে ও একেন সয়চয়বর সমন্বয়ে গঠিত বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয ঢাকাে খাদ্য অয়ধদিয়রর খাদ্য 

ভ্বয়ন প্রধান কায থালে স্থাপয়নর মাধ্যয়ম কায থক্রম শুরু হয়েয়ছল এবাং পরবতীয়ত ইস্কাটন গায়ি থনস্থ প্রবাসী কল্যাণ 

ভ্বয়ন ভ্াোকৃত ফ্ল্োয়ট কর্তথপয়যর প্রধান কায থালে স্থাপন কয়র কায থক্রম পয়রচায়লত হয়ে। বতথমায়ন কর্তথপয়যর 

৩৬৫  েন জলাকবয়লর একটি সাাংগঠয়নক কাঠায়মা (টিওঅোেই) েনপ্রিাসন মন্ত্রণালে কর্তথক অনুয়মায়দত 

হয়েয়ছ এবাং উি পয়দ য়নয়োগ প্রয়ক্রোধীন। 

 

(4) কায থাবয়ল 
 

িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিে প্রতেষ্ঠার ির হর্তক হেতশর প্রতেযক মানুতষর সুস্বাস্থয রোতর্ ে তনরািে খাদ্য  

তনতিে করার লতেয তিতভ্ন্ন কা েক্রম িাতিায়ন করতছ। তনরািে খাদ্য উৎিােতনর সতহে জতড়ে সকল 

হিকতহাল্ডারতের সতচেন করার লতেয তিতভ্ন্ন প্রকার সতচেনোমূলক কা েক্রম িতরচাতলে হতয়তছ। তনরািে 

খাতদ্যর সাতর্ জতড়ে তিতভ্ন্ন সরকাতর-হিসরকাতর সিংস্থার সাতর্ সমন্বয় কতর খাদ্য শৃঙ্খতলর সকল ততর খাতদ্যর 

তনরািেো তনতিে করার প্রতয়াজনীয় কা েক্রম েহণ করা হতয়তছ। িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিে কর্তেক 

জুলাই 2018 হতে জুন 201৯ ি েন্ত জনিতণর তনরািে খাদ্য তনতিে করার লতেয হ  সকল কা েক্রম 

িাতিাতয়ে হতয়তছ োর তিতাতরে তিিরণ তনতে প্রোন করা হতলা: 

 

1. তনরািে খাতদ্যর প্রাপ্যো তনতিেকরতণ খাদ্য উৎিােন, আমোতন, প্রতক্রয়াকরণ, মজুে, সরিরাহ ও তিক্রয় 

সিংতিি কা েক্রম তনয়ন্ত্রণ ও িতরিীেণ; 

2. তনরািে খাদ্য ব্যিস্থািনার সাতর্ সিংতিি সকল সিংস্থার কা োিলী সমন্বয় সাধন; 

3. খাদ্য ব্যিসার হেতে তনরািে খাদ্য সনতের জন্য সনে প্রোনকারী সিংস্থাসমূহতক সহত াতিো প্রোন; 

4. খাদ্য িরীোিার এযাতক্রত তটশতনর জন্য সিংতিি সিংস্থাতক সহত াতিো প্রোন;  

5. আমোতনেব্য খাদ্যদ্রতব্যর মানেন্ড ও িরীেণ িদ্ধতে তনধ োরতণর জন্য সিংতিি সিংস্থাতক সহত াতিো প্রোন; 

6. খাদ্য ও পুতি তনরািত্তা তিষয়ক নীতেমালা িা তিতধমালা প্রণয়ন এিিং তিদ্যমান নীতেমালা িা তিতধমালা 

সিংতশাধন িা হালনািােকরতণ সরকারতক প্রতয়াজনীয় জিজ্ঞাতনক িরামশ ে ও কাতরিতর সহায়ো প্রোন;  

7. তনরািে খাদ্য সম্পতকে জনসতচেনো সৃতি । 
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(5) োতয়রকৃে মামলার তিিরণ: 

মামলার ধরণ দায়েরকৃত জমাট মামলার সাংখ্যা 

১ ২ 

কর্তথপয়যর পয়য দায়েরকৃত মামলা ৭৩টি 

কর্তথপয়যর য়বরুয়দ্ধ দায়েরকৃত মামলা ৫টি 

 
য়নরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ ও অন্যান্য আইয়ন মাঠ পয থায়ে 

দায়েরকৃত মামলা 

৩৭৫ টি 

জমাট মামলার সাংখ্যা ৪৫৩ টি 

 

(6) হমািাইল হকাট ে িতরচালনার তিিরণ: 

হমািাইল হকাতট ের 

সিংখ্যা 

হমািাইল হকাট ে কর্তেক প্রেত্ত শাততর তিিরণ 

মামলা োতয়তরর                       

সিংখ্যা 

কারােন্ড জতরমানা 

১ ২ ৪ ৫ 

2841 টি 5164 টি 90 জন 

১২১ জন          

১,৩৬,১৭,৯৪০/- 

584.51 লে টাকা 

 
 

(7) খাতদ্যর নমুনা সিংেতহর তিররণ: 

      কর্তেিে কর্তেক তনতয়াতজে স্বাস্থয অতধেপ্ততরর তনরািে খাদ্য িতরেশ েক কর্তেক সিংগৃহীে নমুনা: 

 

খাদ্য নমুনা 

সিংেতহর সিংখ্যা 

িরীোিাতর হপ্রতরে 

নমুনার সিংখ্যা 

প্রাপ্ত খোঁটি 

নমুনার সিংখ্যা 

প্রাপ্ত হভ্জাল 

নমুনার সিংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

3566 2462 2088 374 
 

     

(8) তনরািে খাদ্য িতরেশ েক কর্তেক খাদ্য স্থািনা ও িাজার িতরেশ েতনর তিিরণ: 

িাজার িতরেশ েতনর সিংখ্যা হনাটিশ প্রোতনর সিংখ্যা অিরাতধর ধারা 

১ ২ ৩ 

7832 ৬৫৬ ৩৮ ও ৩৯ 

 

(9) িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিতের জনিল তনতয়াি: িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিতের অনুতমাতেে 365 

জন জনিল কাঠাতমার মতে ৪২ জন চতুর্ ে হেতণর কম েচাতর আউটতসাতস েিং এর মােতম তনতয়াি করা হতয়তছ। 

িেেমাতন ১1৪ জন ৩য় হেতণ এিিং 102 জন ১ম হেতণর কম েকেো-কম েচাতর তনতয়াতির প্রতক্রয়া চলমান আতছ। 

(10) প্রতশেতণর তিিরণ: 
 

    হেতশর অভ্যন্তরতণ প্রতশেণ 

প্রতশেতণর ধরণ প্রতশেণ কম েসূতচর হমাট 

সিংখ্যা 

প্রতশেতণর হময়াে হমাট প্রতশেণার্ীর 

সিংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

হিকতহাল্ডারতের প্রতশেণ ১০ ব্যাচ 1-3 তেন 1050 জন 

ইন-হাউজ প্রতশেণ 03 ব্যাচ 01 তেন 46 জন 

হমাট 1৩ ব্যাচ - 1096 জন 
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ছতি: িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিে কর্তেক আতয়াতজে তনরািে খাদ্য িতরেশ েকতের প্রতশেণ কা েক্রতমর উতবাধন 

কতরন জনাি শাহাবুতিন আহমে, সতচি, খাদ্য মন্ত্রণালয়। 

  : 6.২ জিতেতশক প্রতশেণ  

প্রতেতিেনাধীন অর্ ে-িছতর প্রতশেতণর জন্য তিতেশ িমনকারী কম েকেোর সিংখ্যা ১১ জন। 

 

(11) হসতমনার/ওয়াকেশি সিংক্রান্ত েথ্য: 

 

হসতমনার/কম েশালার ধরণ কম েশালার অনুষ্ঠাতনর স্থান হসতমনার/ওয়াকেশতির 

সিংখ্যা 

হসতমনার/ওয়াকেশতি 

অিংশেহণকারীতের সিংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

জােীয় ি োতয় অনুতষ্ঠে 

কম েশালা 

হকআইতি অত তটাতরয়াম, ঢাকা 
০২ টি 9০০ জন 

প্রতশেণ কম েশালা 

 
তিজ অত তটাতরয়াম, ঢাকা ০৭ টি 462 জন 

হজলা ি োতয়র কম েশালা ও 

র যাতল 

খুলনা, িগুড়া, নওিোঁ, চোঁিাইনিািিঞ্জ, 

কক্সিাজার 
০৫ টি ১30০ জন 

হমাট ১৪ টি 2662 জন 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছতি: িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিে কর্তেক নওিোঁয় অনুতষ্ঠে কম েশালায় উিতস্থে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাি সাধন 

চন্দ্র মজুমোর এমতি। 
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ছতি: িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিে কর্তেক আতয়াতজে র যাতল: ১. র যাতল -খুলনা, ২. র যাতল - নওিোঁ ৩. জনসমাতিশ- িগুড়া। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছতি: িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিে কর্তেক আতয়াতজে তিয়াম ফাউতন্ডশন, কক্সিাজাতর অনুতষ্ঠে ইতনাতভ্শন কম েশালা। 
 

 

 

(12) জােীয় তনরািে খাদ্য তেিস ২০১৯ উে ািন:  

• কৃতষতিে ইনতিটিউশন িািংলাতেশ কমতেক্স, ঢাকায় 3 হফব্রুয়ানর ২০১৯ োতরতখ িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য 

কর্তেিে জােীয় তনরািে খাদ্য তেিস ২০১9 উে াতিে হয়; 

• প্রধান অতেতর্:  হশখ হাতসনা এমতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, িণপ্রজােন্ত্রী িািংলাতেশ সরকার; 

• তিতশষ অতেতর্:  . হমাঃ আব্দুর রাজ্জাক এমতি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃতষ মন্ত্রণালয়, িণপ্রজােন্ত্রী িািংলাতেশ সরকার 

এিিং জনাি হমাঃ সাধন চন্দ্র মজুোর, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়, িণপ্রজােন্ত্রী িািংলাতেশ সরকার; 

• উতবাধনী তেতন জােীয় তনরািে খাদ্য তেিস উিলতেয এক িণ োঢয র যাতল অনুতষ্ঠে হয়; 

• কৃতষতিে ইনতিটিউশন িািংলাতেশ কমতেক্স, ঢাকায় ২ তেন ব্যাতি তনরািে খাদ্য হমলা ২০১9 অনুতষ্ঠে হয়; 

• ৩টি গ্রুতি ১২ জন ছাে-ছােীতক রচনা প্রতেত াতিোয় পুরষ্কার তিেরণ করা হয়; 

• হেতশর সকল হজলা ও উিতজলায় একত াতি জােীয় তনরািে খাদ্য তেিস ২০১9 উে াতিে হয় এিিং জােীয় 

তেিস উিলতে ব্যািক প্রচার-প্রচারণা চালাতনা হয়; 

• িহুল প্রকাতশে জােীয় জেতনক প্রতেকায় মহামান্য রাষ্ট্রিতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্ েমন্ত্রী, মাননীয় 

কৃতষমন্ত্রী, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালতয়র সতচি এিিং িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিতের হচয়ারম্যাতনর 

িাণী সম্বতলে হক্রাড়িে প্রকাশ করা হয়; 
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• প্রতর্ে শা হলখক ও তিজ্ঞানী কর্তেক তলতখে প্রিন্ধািলী তনতয় জােীয় তেিস উিলতে একটি আকষ েণীয় সুযতভ্নীর 

প্রকাশ করা হয়। 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছতি:  জােীয় তনরািে খাদ্য তেিস ২০১৮ উিলতেয উতবাধনী অনুষ্ঠাতন উিতস্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সমািে অতেতর্বৃন্দ, 

র যালী ও রচনা প্রতেত াতিোয় তিজয়ীতের মতে পুরস্কার তিেরতণর তচে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ছতি:  জােীয় তনরািে খাদ্য তেিস ২০১9 উিলতেয তনরািে খাদ্য কর্তেিে কর্তেক প্রকাতশে সুযতভ্নীর এর প্রেে এর তচে। 
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(13) তিতধমালা  /প্রতিধানমালা প্রণয়ন :  

 

 য়বগত ২০১৮-১৯ অর্ থ বছয়র বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয কর্তথক ০১টি য়বয়ধমালা ও ০২টি 

প্রয়বধানমালা প্রণেন করা হয়েয়ছ এবাং এসআরও নম্বরসহ জগয়েট োরী হয়েয়ছ। জসগুয়লা য়নয়ম্ন প্রদত্ত হয়লা: 

(1) বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয কম থচারী চাকুয়র প্রয়বধানমালা, ২০১৮ 

(2) য়নরাপদ খাদ্য (স্বাস্থেসম্মত পয়রয়বি সাংরযণ) প্রয়বধানমালা, ২০১৮ 

(3) বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয আয়র্ থক য়বয়ধমালা, ২০১৯ 

 

(14)  উন্নয়ন প্রকল্প েহণ : 

             (ক) বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয়যর কায থক্রময়ক প্রায়তিায়নকীকরয়ণর লয়যে োয়তসাংয় র খাদ্য ও 

কৃয়ষ সাংস্থার সহয়যায়গতাে ইিটিটিউিনালাইয়েিন অব ফুি জসেটি ইন বাাংলায়দি ের জসোর ফুি 

(আইএেএস-য়ব) িীষ থক প্রকল্পটি বাস্তবায়েত হয়ে। 
 

             (খ) বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয়যর কায থক্রম সুিুভ্ায়ব সম্পাদয়নর লয়যে ৪৭.০০ জকাটি টাকার 

‘‘বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয়যর দৃঢ় বুয়নোদ স্থাপয়ন দযতা উন্নেন’’ িীষ থক উন্নেন প্রকয়ল্পর  

য়িয়পয়প পয়রকল্পনা কয়মিয়ন দায়খল করা হয়েয়ছ যা বতথমায়ন অনুয়মাদয়নর চুোন্ত পয থায়ে আয়ছ।  
 

(15) সমতিাো চুতি স্বাের:  

তনরািে খাদ্য সিংতিি তিতভ্ন্ন সিংস্থা /তিভ্াতির সাতর্ সমন্বতয়র মােতম তনরািে খাদ্য আইন 2013 তনরািে ও অন্যান্য 

খাদ্য সিংতিি আইতনর সুষ্ঠু প্রতয়াি  সমন্বয় ও সহত াতিো বৃতদ্ধ কতর জনসাধারতণর জন্য খাতদ্যর তনরািেো তনতিে 

করার লতেয আলাি-আতলাচনা ও সমতিাো মােতম একটি েে তনরািে খাদ্য ব্যিস্থািনা সৃতিকতল্প তনেতলতখে ০2 টি 

প্রতেষ্ঠাতনর সাতর্ সমতিাো চুতি স্বােতরর প্রতক্রয়া সম্পন্ন করা হতয়তছ। 

              (১) কৃতষ সম্প্রসারণ অতধেপ্তর 

              )2 ( জােীয় হভ্ািা অতধকার সিংরেণ অতধেপ্তর;    

 

(16) সয়চতনতামূলক কায থক্রম: 

(1) খাতদ্যর তনরািেো তিষতয় মাঠ ি োতয় তনতোি প্রচারসামেী তিেরণ করা হতয়তছ: 

• 0২ ধরতণর তলফতলট তিেরণ- 04 লে টি 

• 02 তিষতয় হিািার  জেরী   - 01 লে টি 

(2) িে-িতেকা ও হটতলতভ্শন চযাতনলসমূতহ তনরািে খাদ্য সতচেনোমূলক প্রচারণা। 

(3) সতচেনোমূলক হফইসবুক কযাতম্পইন, হমািাইলতফাতন ম্যাতসজ প্রোন। 

(4) রমজান মাতস তিকআি ভ্যান সতজ্জে কতর মাইতকিং, প্রচারিে ও বুকতলট তিেরতণর মােতম তিতশষ 

প্রচারণা।  

(5) িতিে রমজাতন খাদ্যদ্রতব্য তনরািত্তার সম্ভাব্য ঝুঁতকসমূহ হমাকাতিলায় করণীয় সম্পতকে ও ফলমূল ও 

শাকসিতজতে ফরমাতলন প্রতয়াি তিষতয় তিভ্রাতন্ত দূরীকরতণ িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিে কর্তেক 

তিতভ্ন্ন জেতনক প্রতেকায় িণতিজ্ঞতপ্ত প্রকাতশে। 

(6) একটি  কুতমন্টারী তফল্ম জেরী কতর তিতভ্ন্ন মােতম প্রচাতরে হতে। 

(7) ত এফতি এর মােতম চারটি টিতভ্ স্পট তনম োণ করা হতয়তছ। 

(8) কর্তেিতের হচয়ারম্যান ও সেস্যিণ তিতভ্ন্ন তপ্রন্ট ও ইতলকট্রতনক তমত য়ার আমন্ত্রতণ তনরািে খাদ্য 

সিংতিি তিতভ্ন্ন আতলাচনা অনুষ্ঠাতন অিংশেহণ কতর র্াতকন। 

(9) সরকাতর ও হিসরকাতর হটতলতভ্শন চযাতনতল টিতভ্ স্ক্রতলর মােতম তনরািে খাদ্য তিষয়ক িােো ও 

হিািান প্রচাতরর ব্যিস্থা করা হতয়তছ। 

(10)  িতিে ঈদুল আজহায় তনরািে হকারিানীর িশু উৎিােন ও তিক্রয় তিষতয় সিংিােিতে িণতিজ্ঞতপ্ত, 

মাইতকিং, হিািার, তলফতলট তিেরতণর মােতম তিতশষ প্রচারণা। 

(11) হজলা প্রশাসক ও উিতজলা তনি োহী অতফসারতের মােতম সারা হেতশ সতচেনোমূলক িািতলক 

তমটিিং, মাইতকিং ও তভ্ত ও প্রেশ েনীর মােতম প্রচারণা চালাতনা হয়। 
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(১৭)   প্রতেতিেনাধীন অর্ ে -িছতর সম্পাতেে অন্যান্য উতেখত াগ্য কা োিতল :  

(1) য়নরাপদ খাদ্য সাংয়িি য়বয়ভ্ন্ন জযয়ত্র য়বজ্ঞানয়ভ্য়ত্তক পরামি থ প্রদায়নর েন্য য়বয়িষজ্ঞ জটকয়নকোল কয়মটি গঠয়নর 

কাে চলমান রয়েয়ছ ; 

(2) জদিীে খায়দ্যর মান জকায়িক্স এর মায়নর সায়র্ সমন্বেকরয়ণর কায থক্রম চলয়ছ; 

(3) ঢাকা য়সটি কয়প থায়রিয়নর অন্তভূ থি ময়তয়েল, য়দলকুিা, গুয়লস্থান, জতাপখানা, েয়করাপুল ও পল্টন এলাকার 

জহায়টলগুয়লয়ত য়নরাপদ খাদ্য য়নয়িত করার লয়যে বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয়যর উয়দ্যায়গ গ্রীনয়োন 

এলাকা জ াষনা করার কায থক্রয়মর অাংি য়হয়সয়ব ১২0 টি জহায়টয়লর েরীপ সম্পন্ন করা হয়েয়ছ। ইয়তাময়ধ্য 

মাননীে খাদ্য মন্ত্রী েনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এময়প এর উপয়স্থয়তয়ত ৫৭ টি জহায়টলয়ক ব্লু ও গ্রীণ য়িকার প্রদান 

করা হয়েয়ছ। 

(4) প্রয়ক্রোোত কৃয়ষপণ্য (উয়দ্ভদোত) রিানীর েন্য বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয স্বাস্থেগত/রিানী সনদ 

(Health Certificate/Export Certificate) প্রদান করার কায থক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ছ; 

(5) খাদ্যস্থাপনা পয়রদি থন, খাদ্য নমুনা সাংগ্রহ, মামলা দায়ের ও পয়রচালনা কায়ে সহােতার েন্য স্বাস্থে অয়ধদির, 

খাদ্য অয়ধদির, য়সটি করয়প থায়রিন ও জপৌরসভ্ার দায়েত্বপ্রাি ৭২৮ েন য়নরাপদ খাদ্য পয়রদি থক মাঠ পয থায়ে  

দায়েত্ব পালন করয়ছ; 

(6) মাঠ পয থায়ে য়বয়ভ্ন্ন খাদ্যনমুনা তাৎযয়নকভ্ায়ব পরীযা করার েন্য ২টি জমাবাইল ল্যাবয়রটয়র ভ্োন  আইএেএস-

য়ব প্রকল্প জর্য়ক বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপযয়ক সরবরাহ করার কাে প্রয়ক্রোধীন আয়ছ; 

(7)  বাাংলায়দি য়নরাপদ খাদ্য কর্তথপয়যর ওয়েবসাইয়ট এর  উন্নেন করা হয়েয়ছ; 

(8) ইয়নায়ভ্িন কার্য্কক্রথয়মর আওতাে য়তনটি পর্ খাবায়রর ভ্োনয়ক আধুয়নকীকরণ কয়র য়নরাপদ খাদ্য য়বয়ক্রর 

ব্যবস্থা করার েন্য একটি কার্য্কক্রথম গ্রহণ করা হয়েয়ছ। 

(9) বাাংলায়দয়ি এনায়েথ য়রাংকস নায়মর জকামল পানীয়ের োতীে মান (BDS) না র্াকাে এনায়েথ য়রাংকস এর 

উৎপাদন, আমদায়ন ও য়বক্রে বয়ন্ধর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েয়ছ। 

(10) ফ্রায়ির ল্যাকটায়সস জকাম্পায়ন কর্তথক উৎপায়দত এবাং জেস ইোরন্যািনাল কর্তথক আমদায়নকৃত ও 

বাোরোতকৃত জবয়বয়কোর ফুয়ি োলয়মায়নলা এয়গানা নামক েীবানুর উপয়স্থয়ত পাওোে উি পণ্য েি কয়র 

বাোর হয়ত প্রতোহার করা হে এবাং আদালয়তর রাে জমাতায়বক র্ধ্াংস করা হে। 
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তচে: িািংলাতেশ তনরািে খাদ্য কর্তেিতের উতদ্যাতি েীনতজান এলাকা হর্াষনা করার কা েক্রতমর অিংশ তহতসতি 

মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাি সাধন চন্দ্র মজুমোর এমতি এর উিতস্থতেতে ৫৭ টি হহাতটলতক তিকার প্রোন করা 

হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচে: িতিে রমজান উিলতেয তনরািে খাদ্য তিক্রতয় জনসতচেনো সম্পতকে প্রচার-প্রচারণার উতবাধন কতরন মাননীয় খাদ্য 

মন্ত্রী জনাি সাধন চন্দ্র মজুমোর এমতি। 



70 

 

একনেয়র খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯অর্ থবছয়রর প্রধান অেথনসমূহ: 
(ক) ০২ জেব্রুোয়র “োতীে য়নরাপদ খাদ্য য়দবস” এ মাননীে প্রধানমন্ত্রীর উপয়স্থয়তয়ত ২০১৯ সায়ল ২ে বার োতীে এবাং জেলা 

ও উপয়েলা পয থায়ে আেম্বরপূণ থভ্ায়ব এ য়দবসটি পালন করা হে। 

 

য়চত্র: মাননীে প্রধানমন্ত্রীর উপয়স্থয়তয়ত ২০১৯ সায়লর োতীে য়নরাপদ খাদ্য য়দবস পালন। 

(খ) অভ্েন্তরীণভ্ায়ব খাদ্যিে সাংগ্রহেঃ 

সরকার কৃষকয়দর প্রয়ণাদনা মূল্য প্রদান এবাং ইয়তাময়ধ্যই আপদকালীন মজুদ গয়ে জতালার েন্য ২০১৮-২০১৯ অর্ থ 

বছয়র ১৯.৫০ লাখ জময়িক টন চাল, ৪ লাখ জময়িক টন ধান এবাং ৫০ হাোর জময়িক টন গম অর্ থাৎ সব থয়মাট ২৪ লাখ 

জময়িক টন খাদ্যিে অভ্েন্তরীণভ্ায়ব সাংগ্রহ লযেমাত্রা য়নধ থারণ করা হে। লযেমাত্রার য়বপরীয়ত এ পয থন্ত ৪৪,১৫৮ 

জময়িক টন গম এবাং ৩,৭৭,৯৬৫ জময়িক টন ধান ও ১৮,৮১,৮৭৪ জময়িক টন চাল অর্ থাৎ অর্ থ বছয়র সব থয়মাট 

২৩,০৩,৯৯৭ জময়িক টন অভ্েন্তরীণ উৎস হয়ত খাদ্যিে সাংগৃয়হত হয়েয়ছ যা গত অর্ থ বছয়রর জচয়ে ৬১% জবিী। 

ধান-চাল সাংগ্রয়হর কায থক্রম চলমান আয়ছ। এছাো ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র দবয়দয়িক সূত্র হয়ত ৫,৫০,০০০ জময়িক 

টন গম সাংগ্রয়হর লযেমাত্রা য়নধ থারণ কয়র কায থায়দি প্রদান করা হয়েয়ছ। যার ময়ধ্য ৩,৮০,০০০ জময়িক টন 

সরবরাহকারী কর্তথক ইয়তাময়ধ্যই সরবরাহ করা হয়েয়ছ এবাং অবয়িি ১,৭০,০০০ জময়িক টন িীঘ্রই সরবরাহকারী 

কর্তথক সরবরাহ করা হয়ব।  

 

(গ) খাদ্যিে য়বতরণ: ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র Public Food Distribution System (PFDS) 

খাি অথ িাৎ ইয়প, ওয়প, এলইআই, খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চ, কায়বখা, য়ভ্য়েয়ি, টিআর য়ভ্য়েএে, পাব থতে চট্টগ্রাম য়বষেক 

য়বয়ভ্ন্ন প্রকল্প ইতোয়দ খায়ত সব থয়মাট ৪,৪৬,০১১ জময়িক টন গম ও ২০,৭৩,০২৬ জময়িক টন চাল সব থয়মাট 

২৫,১৯,০৩৭ (পঁয়চি লাখ উয়নি হাোর সাইয়ত্রি) জময়িক টন খাদ্যিে য়বতরণ করা হয়েয়ছ যা গত অর্ থ বছয়রর 

জচয়ে ২৩% জবিী। 

 

( ) সারায়দয়ি ১.০৫ লয জম.টন ধারণ যমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম য়নম থাণ প্রকল্প বাস্তবােন:  

সরকায়রর খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার প্রয়তশ্রুয়ত বাস্তবােয়নর লয়যে সম্পূণ থ য়েওয়ব অর্ থােয়ন ‘সারায়দয়ি ১.০৫ 

লয জম.টন ধারণ যমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম য়নম থাণ’ িীষ থক প্রকল্পটি ৩৯৫.৮৮ জকাটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ 

হয়ত জুন ২০২০ জমোয়দ বাস্তবােনাধীন রয়েয়ছ। প্রকয়ল্পর আওতাে সারায়দয়ির ৮টি য়বভ্ায়গ ৫৪টি জেলার ১৩১টি 

উপয়েলাে নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ জমেঃ টয়নর ৪৮টি ও ৫০০ জমেঃ টয়নর ১১৪টি) য়নম থায়ণর েন্য য়নধ থায়রত 

আয়ছ। অর্ থবছয়র জমাট ৭৯,০০০ জম.টন ধারণ যমতার ১২৯টি খাদ্য গুদাম (১০০০ জম.টয়নর ২৯টি এবাং ৫০০ 

জম.টয়নর ১০০টি) এর য়নম থাণ কাে সম্পন্ন হয়েয়ছ, যার ময়ধ্য ৫৪টি খাদ্য গুদাম খাদ্য অয়ধদিয়রর য়নকট হস্তান্তর করা 

হয়েয়ছ যার ধারণ যমতা ৩০,৫০০ জময়িক টন। । জুন ২০১৯ পয থন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুয়ঞ্জত বাস্তব অগ্রগয়ত ৮২%। 

 

(ঙ) Modern Food Storage Facilities Project  বাস্তবােন 

(i) দুয়য থাগকালীন এবাং দুয়য থাগ পরবতী সময়ে জদয়ি খাদ্য সরবরাহ স্বাভ্ায়বক রাখার লয়যে খাদ্য মজুদ যমতা 

বৃয়দ্ধর েন্য আধুয়নক খাদ্য সাংরযণাগার য়নম থাণ প্রকল্পটি ১৯১৯.৯৭ জকাটি (য়েওয়ব ৩.৩৫ + IDA Loan 

১৮৭৬.৬২ জকাটি + সুয়বধায়ভ্াগী কর্তথক প্রয়দে ৪০.০০ জকাটি) টাকা ব্যয়ে োনুোয়র ২০১৪ হয়ত জুন ২০২০ জমোয়দ 

বাস্তবােনাধীন রয়েয়ছ। প্রকয়ল্প আওতাে জদয়ির ৮টি জকৌিলগত স্থায়ন (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারােণগঞ্জ, মধুপুর, 

মেমনয়সাংহ, বয়রিাল এবাং ময়হশ্বরপািা)  জমাট ৫ লয ৩৫ হাোর জময়িক টন ধারণ যমতার ৮টি আধুয়নক িীল 

সাইয়লা য়নম থায়ণর লয়যে কায থক্রম চলয়ছ। আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ জম.টন), মেমনয়সাংহ (৪৮,০০০ জম.টন) ও মধুপুর 

(৪৮,০০০ জম.টন) সাইয়ট জমাট ২,০১,০০০ জম.টন ধারণ যমতার ৩টি আধুয়নক িীল সাইয়লা য়নম থায়ণর কায থক্রম  চলমান। 

জুন, ২০১৯ পয থন্ত অগ্রগয়ত ৩৭%। প্রকয়ল্পর আওতাে ৬টি Food Testing Lab য়নম থাণ কাে ৩৬% সম্পন্ন 

হয়েয়ছ। 
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(ii) প্রকয়ল্পর আওতাে জদয়ির দুয়য থাগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপয়েলাে ৫ লয পায়রবায়রক সাইয়লা য়বতরণ 

কায থক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ছ। মাননীে প্রধানমন্ত্রী গত ০৬/০৫/২০১৮ তায়রয়খ য়ভ্য়িও কনোয়রয়িাংয়ের মাধ্যয়ম 

োলকাঠি জেলার ৩টি উপয়েলাে পায়রবায়রক সাইয়লা য়বতরণ কায থক্রম উয়িাধন কয়রয়ছন। জুন, ২০১৯ পয থন্ত জমাট 

৩,৯০,০০০টি পায়রবায়রক সাইয়লা য়বতরণ করা হয়েয়ছ। 

  

(iii) প্রকয়ল্পর আওতাে য়িয়েটাল পাবয়লক ফুি য়িয়িয়বউিন (প্রর্কউরবমন্ট, মুিবমন্ট, সোবরজ) চালুর লয়যে 

অবটাবমশন পদ্ধর্িবি ব্যবস্থাপনা/ মর্নটর্রাং কায থক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ছ। এছাো, সময়ন্বত খাদ্য নীয়ত গয়বষণা 

কায থক্রম শুরু হয়েয়ছ। 

 

(চ) Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food প্রকল্প 

বাস্তবােন: 

প্রকল্পটি USAID এর অর্ থােয়ন খাদ্য মন্ত্রণালে এবাং োয়তসাংয় র খাদ্য ও কৃয়ষ সাংস্থা (FAO) কর্তথক ৪৬.৭০১৪ 

সকাটি টাকা ব্যবয় মাি ি ২০১৪ হবি আগি ২০১৯ জমোয়দ বাস্তবােনাধীন রয়েয়ছ। য়নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ 

বাস্তবােন য়নয়িত করার লয়যে প্রায়তিায়নক ও কায়রগয়র সযমতা বৃয়দ্ধ করা এ প্রকয়ল্পর মূল উয়িশ্য। প্রকয়ল্পর 

আওতাে এ অর্ থবছয়র ২টি প্রয়বধানমালা এবাং ১টি য়বয়ধমালা প্রণেন ও জগয়েট প্রকাি করা হয়েয়ছ। 

য়বয়ধমালা/প্রয়বয়ধমালাগুয়লা: 

(১) বাাংলাবদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপি আর্থ িক র্বর্িমালা, ২০১৯ 

(২) বাাংলাবদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপি কম িিারী িাকুর্র প্রর্বিানমালা, ২০১৮ এবাং 

(৩) র্নরাপদ খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি পর্রববশ সাংরিণ) প্রর্বিানমালা, ২০১৮ 

 

(ছ)  “সারায়দয়ি পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষয়েক সুয়বধায়দর জমরামত  এবাং নতুন অবকাঠায়মা য়নম থাণ”  িীষ থক প্রকল্প 

বাস্তবােন: 

প্রকল্পটি ৩১৬.৮৭৫৭ জকাটি টাকা (সম্পূণ থ য়েওয়ব) অর্ থােয়ন জুলাই, ২০১৮ হয়ত জুন, ২০২১ জমোয়দ বাস্তবােয়নর 

য়নয়মত্ত গত ১০/০৭/২০১৮ তায়রয়খ একয়নক সভ্াে অনুয়মায়দত হে। সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিে মজুয়দর কায থকরী 

ধারণ যমতা বোে রাখার লয়যে খাদ্য অয়ধদির কর্তথক পয়রচায়লত সারায়দয়ি পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষয়েক 

সুয়বধায়দর জমরামত এবাং নতুন অবকাঠায়মা য়নম থাণ করা প্রকল্পটির মূল লযে। প্রকল্পটির আওতাে জদয়ির ৬২টি 

জেলার ২১৪টি উপয়েলাে খাদ্য অয়ধদিয়রর ২৩৭টি স্থাপনাে প্রাে ৩.২১ লয জম.টন ধারণ যমতা সম্পন্ন ৫৫০টি 

খাদ্য গুদামসহ আনুষয়েক সুয়বধায়দর জমরামত ও ২০টি নতুন অবকাঠায়মা য়নম থাণ করা হয়ব। প্রকয়ল্পর আওতাে 

চলয়ত ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়র ১৬টি প্যায়কয়ে ২২টি জেলার ৩৫টি স্থাপনাে খাদ্য গুদাম ও আনুষয়েক সুয়বধায়দর 

জমরামত এবাং অবকাঠায়মা য়নম থায়ণর লয়য গত ১১/০৩/২০১৯ তায়রয়খ কায থায়দি প্রদান করা হে। জুন, ২০১৯ পয থন্ত 

সময়ে প্রকল্পটির ক্রমপুয়ঞ্জত বাস্তব অগ্রগয়ত ১০%। 

 

(ে)  সামায়েক য়নরাপত্তা কম থসূয়চ বাস্তবােন: 

 

(১) খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চেঃ 

 জদয়ির সবয়চয়ে বে সামায়েক য়নরাপত্তা কম থসূয়চ “খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চ”য়ত সরকার বছয়র ৫ মাস কম থাভ্াবকালীন 

সমে অর্ থাৎ মাচ থ-এয়প্রল এবাং জসয়েম্বর-নয়ভ্ম্বর মায়স ১০/- টাকা জকয়ে দয়র জমাট ৫০ লাখ পয়রবায়রর ময়ধ্য পয়রবার প্রয়ত 

৩০ জকয়ে কয়র অর্ থবছয়র সব থয়মাট প্রাে ৭.৪৪ লাখ জময়িক টন খাদ্যিে য়বতরণ করা হয়েয়ছ। পয়রবার প্রয়ত গে েনসাংখ্যা 

৪.০৬ য়হসায়ব প্রাে ২ জকাটি ৩ লাখ দয়রদ্র মানুষ এ কম থসুয়চর সুয়বধা জভ্াগ করয়ছ, যা দায়রদ্রে দূরীকরয়ণ গুরুত্বপূণ থ ভূয়মকা পালন 

করয়ছ। 

 

(২) ওএমএস চাল/ আটা য়বক্রে কম থসূয়চেঃ 

(i) ঢাকা মহানগর, জতেগাঁও সায়কথল (য়করানীগঞ্জসহ) এবাং ৪টি িম ন জেলার ময়ধ্য ঢাকা, নারােনগঞ্জ, 

নরয়সাংদী ও গােীপুর জেলাে প্রয়তয়কয়ন্দ্র ০২ (দুই) জময়িক টন কয়র জমাট ২৩১টি জকয়ন্দ্র প্রয়তয়দন আটা 

য়বক্রে করা হয়ে। অন্যান্য য়বভ্াগীে ও জেলা িহয়রর ৪০৬টি জকয়ন্দ্র প্রয়তয়দন ০১ জময়িক টন কয়র 

প্রয়তয়দন ৯২০ জময়িক টন আটা য়বতরণ (প্রয়তমায়স ২৬ য়দন) য়বতরণ করা হয়ে। এছাো ৩টি পাব থতে 

জেলাে (রাোমাটি, খাগোছয়ে ও বািরবান) ২৭টি জকয়ন্দ্র প্রয়তয়দন ২ জময়িক টন কয়র আটা য়বতরণ করা 

হে। জসই সায়র্ চায়হদা অনুযােী প্রয়তয়দন প্রয়ত জকয়ন্দ্র ১ জময়িক টন কয়র চাল য়বতরণ করা হে। এরূয়প 
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২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছয়র জমাট ২,৭৩,০৫৮ (দুই লাখ য়তহাত্তর হাোর আটান্ন) জময়িক টন গম (আটা দতয়র 

কয়র) এবাং চায়হদা অনুযােী ৯,০৩১ (নে হাোর একয়ত্রি) জময়িক টন চাল য়বতরণ করা হয়েয়ছ।  

(ii) ওএমএস কা িক্রবম জখালা আটার পয়রবয়তথ ২ জকয়ে প্যায়কটোত আটা সািেী মূয়ল্য (প্যায়কট ৪২ টাকা, 

অনুরূপ ২য়কয়ের জখালাবাোয়র দাম ৬৫ টাকা) য়বতরণ করা হয়ে।  

 

(ে) বতথমান সরকার দায়েত্ব গ্রহয়ণর পর জদয়ির মানুয়ষর খাদ্য য়নরাপত্তা য়নয়িত করার লয়যে সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিে 

ধারণ যমতা ২০২১ সায়লর ময়ধ্য ২৭ লয জম.টয়ন উন্নীত করার উয়দ্যাগ গ্রহণ করা হে। এ পয়রয়প্রয়যয়ত সরকায়রর সিম 

পঞ্চবায়ষ থক পয়রকল্পনা এবাং রূপকল্প ২০২১ এর সায়র্ সমন্বে  কয়র জদয়ি আধুয়নক খাদ্য গুদাম ও সাইয়লা য়নম থায়ণর কায থক্রম 

গ্রহণ করা হে। এর েয়ল বতথমায়ন জদয়ি সরকায়র পয থায়ে খাদ্যিে সাংরযয়ণর ধারণযমতা প্রাে ২১.৭২ লয জম.টয়ন উন্নীত 

হয়েয়ছ।  

 

(ঞ) জদয়ির ৯৬টি উপয়েলাে পুয়িমান সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহেঃ ময়হলা ও য়িশু য়বষেক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ WFP ও 

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহয়যায়গতাে VGD কম থসূয়চর অয়ধয়ন প্রয়তটি দুস্থ পয়রবারয়ক কাি থ প্রয়ত ৩০ জকয়ে হায়র েটিোইি চাল 

প্রয়ত মায়স য়বয়ল করা হে। এ চায়ল Vitamin-A, B-1, B-12, Folic Acid, Iron ও Zinc Fortify করা 

হয়ে র্ায়ক। এতদব্যতীত খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চয়ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তোধায়ন ২৪টি উপয়েলাে পুয়িচাল য়বতরণ করা হয়ে। 

বেবন্ধুর েন্মিত বায়ষ থকী উপলয়যে ২০২০ সায়ল ১০০টি উপয়েলাে এ কম থসূয়চ সম্প্রসারণ করা হয়ব। 

 

 (ট) সাকথ ফুি ব্যাাংক এয়গ্রয়ময়ের আওতাে সাকথভূি জদয়ির েন্য বাাংলায়দি ৮০,০০০ জময়িক টন খাদ্য  সরবরায়হর 

য়নিেতা প্রদান কয়রয়ছ। 

 

(ঠ)  বতথমান ও ভ্য়বষ্যয়তর চোয়লয়ঞ্জর কর্া মার্াে জরয়খ খাদ্য মন্ত্রণালে পুয়ি সাংয়বদনিীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নেন য়বষয়ে 

য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (য়সআইয়প-২) (২০১৬-২০২০) প্রণেন কয়রয়ছ। এই পয়রকল্পনা ৭ম পঞ্চবায়ষ থকী 

পয়রকল্পনা এবাং োয়তসাংয় র জটকসই উন্নেন অভ্ীি (এসয়িয়ে) এর সায়র্ সেয়তপূব থক বাস্তবােন পয়রবীযণ করা 

হয়ে।  

 

(ি) ২০১৮-২০১৯ অর্ ে িছতর ২৮৪১টি হমািাইল হকাট ে িতরচালনার মােতম ৫১৬৪টি মামলা োতয়র কতর 5,84,51,00০ 

(িোঁচ হকাটি চুরাতশ লাখ একান্ন হাজার) টাকা অর্ েেণ্ড এিিং ৯০ জনতক কারােণ্ড প্রোন করা হতয়তছ। 

(ঢ) পাইলট য়ভ্য়ত্তক জদয়ির ৮ (আট)টি য়বভ্ায়গর ৮ (আট)টি উপয়েলাে খাদ্যবান্ধব কম থসূয়চর উপকার জভ্াগীয়দর চাল 

য়বতরয়ণর স্থান, কাল ও সমে সম্পয়কথ SMS প্রদান পদ্ধয়ত চালু করা হয়েয়ছ। সারায়দয়ি এ কম থসূয়চ সম্প্রসারয়ণর 

য়সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েয়ছ। 

 

(ণ) অর্ থবছয়র দদয়নক খাদ্যিে পয়রয়স্থয়ত প্রয়তয়বদন ২৪৮টি, সািায়হক খাদ্যিয়ের তুলনামূলক য়ববরণী (মাননীে 

প্রধানমন্ত্রীর কায থালয়ের েন্য) ৫২টি, পায়যক খাদ্যিে পয়রয়স্থয়ত প্রয়তয়বদন ২৬টি, দত্রমায়সক বাাংলায়দি খাদ্যিে 

পয়রয়স্থয়ত প্রয়তয়বদন ৪টি, য়িতীে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (য়সআইয়প-২) বাস্তবােন পয়রবীযণ প্রয়তয়বদন 

(ইাংয়রয়ে ও বাাংলা সাংষ্করণ) ১টি (অর্ থবছর ২০১৭-১৮) প্রণেন ও প্রকাি করা হয়েয়ছ।  

 

(ত) োতীে খাদ্য ও পুয়ি য়নরাপত্তা নীয়ত ২০১৯ প্রণেয়নর লয়যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সয়চয়বর সভ্াপয়তয়ত্ব একটি খসো 

পয থায়লাচনা ও অনুয়মাদন কয়মটি, এেয়পএমইউ মহাপয়রচালয়ক আহ্বােক কয়র খসো নীয়ত প্রস্তুয়তর েন্য একটি 

কয়মটি, খসো নীয়ত প্রস্তুত কয়মটিয়ক কায়রগয়র সহােতা প্রদান করার েন্য ০৫টি কায়রগয়র উপ-কয়মটি গঠন করা 

হয়েয়ছ। ইয়তাময়ধ্য ০৫টি কায়রগয়র উপ-কয়মটির প্রয়তটির ১টি কয়র জমাট ০৫টি সভ্া অনুয়িত হয়েয়ছ। এছাো এই 

নীয়ত প্রণেয়নর েন্য কৃয়ষ মন্ত্রণালে এর পয়লয়স সায়পাট থ ইউয়নট (আপসু), স্বাস্থে ও পয়রবার কল্যাণ মন্ত্রণালে এর 

বাাংলায়দি োতীে পুয়ি পয়রষদ এবাং সাধারণ অর্ থনীয়ত য়বভ্াগ (য়েইয়ি)-এ ৩ (য়তন) টি কিায়ল্টিন সভ্া অনুয়িত 

হয়েয়ছ। International Food Policy Research Institute (IFPRI) এর সহয়যায়গতাে 

উন্নেন সহয়যাগীসহ একটি উচ্চ পয থায়ের সাংলাপ অনুয়িত হয়েয়ছ। ২ে রাষ্ট্রীে য়বয়নয়োগ পয়রকল্পনা (য়সআইয়প-২) এর 

বাস্তবােয়নর ময়নটয়রাং য়রয়পাট থ প্রণেয়নর েন্য ৫টি য়র্য়মটিক টিয়মর ৩(য়তন) টি সভ্া, সয়চয়বর সভ্াপয়তয়ত্ব ফুি 

পয়লয়স ওোয়কথাং গ্রুয়পর ১টি সভ্া ও জিকয়হাল্ডার কিায়ল্টিন অনুয়িত হয়েয়ছ এবাং ময়নটয়রাং য়রয়পাট থ ২০১৯ ও তার 

সার-সাংয়যপ মাননীে প্রধানমন্ত্রীর UNGA জত অাংিগ্রহয়ণর েন্য খাতয়ভ্য়ত্তক য়িয়ের সয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 

জপ্ররণ করা হয়েয়ছ। 

 

(র্) ঢাকার মতেতিল, তেলকুশা, গুতলস্থান, িল্টন, সতচিালয় এলাকায় অিতস্থে হহাতটল হরততোঁরাতক হেত িং িদ্ধতের (এ+, 

এ, তি, ও তস) আওোয় আনায়ন কা েক্রতম অিংশ তহতসতি 57টি হহাতটল হরততোঁরাতক এ+ (েীন) ও এ (ব্লু) তিকার 

প্রোন কতর তনয়তমে মতনটতরিং করা হতে। এ কম েসূতচ সম্প্রসারতণর িতরকল্পনা েহণ করা হতয়তছ। 



 


