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মন্ত্রী 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

বাাংলানদশ সর্চবালয় 
 

বাণী 
 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধুর মনর্তনে একসাগর রনক্তর র্বর্নমনয় বাাংলানদশ ম মন মাত্র নয় মানস স িনবাচ্চ 

আত্মিযানগর মাধ্যনম স্বাধীনিা অজিন কনরনে, মিমর্ন ব িিমান গণিার্ন্ত্রক সরকানরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

জনননত্রী মশখ হার্সনার মনর্তনে দৃপ্ত পদনক্ষনপ র্বনশ্বর বুনক উন্নয়ননর র্মর্েনল এর্গনয় চলনে। িথ্য প্রযুর্ক্ত 

এ মক্ষনত্র প্রধানিম র্নয়ামক হনয় কাজ করনে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ও এ র্মর্েনল িানদর কম িিৎপরিার স্বাক্ষর 

মরনখ চনলনে দক্ষিার সানথ।  

 

‘এখন সময় উদ্ভাবনন ও উন্নয়নন’ এ প্রিযয়দীপ্ত কিম জ্ঞনক সামনন মরনখ খাদ্য মন্ত্রণালয় নতুন নতুন উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর মাধ্যনম র্ডর্জটাল কম ি নজ্ঞ শার্মল হনয়নে সুখী ও উন্নি বাাংলানদশ গড়ার লনক্ষয। মাঠ প িানয় 

নাগর্রক মসবা সহজীকরননর মক্ষনত্র খাদ্য মন্ত্রণালনয়র র্ননবর্দিপ্রাণ কমীবার্হনীর দ্বারা উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগসমূহ র্ননয় ‘ বার্ষ িক ইননানেশন প্রর্িনবদন ২০১৮-১৯’ নানম একটি সাংকলন প্রকার্শি হনি  ানচ্ছ 

মজনন আর্ম আনর্িি। 

 

প্রযুর্ক্তবান্ধব বিিমান সরকার সনব িাত্তম ব্যবহার কনর বাাংলানদশনক উন্নয়ননর মসাপাননর শীনষ ি প্রর্ির্িি 

করার দৃঢ়প্রিযনয় িার উপর অর্প িি সমস্ত কম ি জ্ঞ সফলিার সানথ সম্পাদন করনে। সরকানরর মকর্বননট 

র্ডর্েশন এবাং প্রধানমন্ত্রীর কা িালনয়র এটুআই মপ্রাগ্রাম ম ৌথোনব র্বর্েন্ন মন্ত্রণালয়/র্বোগ, সাংস্থা/দপ্তর 

এবাং মাঠ প্রশাসননর কম িকিিানদর কম িশালায় সমৃ্পক্ত করার মাধ্যনম নাগর্রক মসবায় উদ্ভাবন আইর্ডয়া 

সৃজননর র্নর্বড় প্রনচষ্টা চার্লনয়  ানচ্ছ। ইর্িহাস সৃর্ষ্টকারী বাাংলানদনশর এটুআই মপ্রাগ্রামনক এখন সাকিভুক্ত 

ভুটান ও মালদ্বীপও িানদর উন্নয়ননর মনডল র্হনসনব গ্রহণ কনরনে। র্ডর্জটাল বাাংলানদনশর আদনল গৃহীি 

‘র্ডর্জটাল মালদ্বীপ’ ও ‘র্ডর্জটাল ভুটান’ কম িসূর্চ আমানদর গর্ব িি কনরনে ম খানন বাাংলানদনশর মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী মশখ হার্সনার র্ডর্জটাল প্রিযয় মালদ্বীপ ও ভুটান র্ননজনদর উন্নয়নন গ্রহণ করনে। এসবই 

আমানদর মদনশর জনগনণর উদ্ভাবনী সক্ষমিার পর্রচয় বহন কনর।  

 

আর্ম আশা কর্র খাদ্য মন্ত্রণালয় বাাংলানদনশর সাংগ্রামী মানুষনক নতুন নতুন উদ্ভাবনী উনদ্যানগর মাধ্যনম 

সাংগঠিি কনর িানদর আথ ি-সামার্জক উন্নয়ননক েরার্ন্বি করনি ভূর্মকা রাখনব।  র্ডর্জটাল বাাংলানদনশর 

কম িপ্রিযয় িানদর উদ্ভাবনী কম িপ্রনরণা হনব। আর্ম আরও আশা কর্র, খাদ্য মন্ত্রণালয় বাাংলার মখনট খাওয়া 

সাংগ্রামী মানুষনক িানদর মসবার মাধ্যনম এমনোনব আত্মপ্রিযয়ী কনর গনড় তুলনব  ানি কনর এসব 

সাংগ্রামী পর্রশ্রমী মানুনষরা ‘হষ ি মাখা মুখমন্ডনল-র্রক্তিানক জয় কনর-দাঁড়ানব র্বনশ্বর বুনক-সফলিায় 

উদ্ভার্সি হনয়।’ 

 

আর্ম খাদ্য মন্ত্রণালনয়র উদ্ভাবন কম ি নজ্ঞর সানথ সাংর্িষ্ট সকলনক অর্েনিন জানার্চ্ছ এবাং উদ্ভাবন 

কম ি নজ্ঞর উত্তনরাত্তর সফলিা কামনা করর্ে । 

 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাাংলানদশ র্চরজীবী মহাক। 

 

 

(সাধন চন্দ্র মজুমদার) 
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খাদ্য মন্ত্রণালয় 

বাাংলানদশ সর্চবালয় 
 

বাণী 
 

বাাংলানদশনক একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র র্হনসনব গনড় মিালার লনক্ষয খাদ্য মন্ত্রণালয় মদনশর জনগনণর 

আথ িসামার্জক উন্নয়ননর পাশাপার্শ খাদ্য র্নরাপত্তা, পুর্ষ্টকর খাদ্য ও র্নরাপদ খাদ্যমান র্নর্িিকরনণর 

লনক্ষয র্বর্েন্ন পর্রকল্পনা ও পদনক্ষপ গ্রহণ কনরনে। জার্িসাংঘ মঘার্ষি মটকসই উন্নয়ন অেীষ্ট অজিনন খাদ্য 

মন্ত্রণালয় র্নরলসোনব কাজ কনর  ানচ্ছ। মদনশ খাদ্যশনস্যর সরবরাহ ও মূল্য র্স্থর্িশীল করাসহ জনগনণর 

প্রনবশার্ধকার ও প্রাপ্যিা র্নর্িিকরনণ খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক গৃহীি কা িক্রম র্বনশষ কনর খাদ্যশস্য 

সাংগ্রহ, সরবরাহ, খাদ্যশস্য পর্রবহন ও সাংরক্ষণ এবাং অবকাঠানমাগি উন্নয়ন পর্রকল্পনা বাস্তবায়ননও 

কা িকর ভূর্মকা পালন করনে।  

খাদ্য মন্ত্রণালয় মসবা প্রদান পদ্ধর্িনক সহজির ও জনবান্ধব করার লনক্ষয আন্তর্রকোনব কাজ কনর  ানচ্ছ। 

সহজির ও জনবান্ধব মসবা পদ্ধর্ি চালু করনি হনল সৃজনশীল উদ্ভাবনী উনদ্যাগ গ্রহণ করা প্রনয়াজন। আর 

এই উনিশ্য বাস্তবায়নন মসবা গ্রহীিার প্রকৃি অবস্থা, সমস্যাসমূহ র্চর্িিকরণ, সৃজনশীল সমাধান 

পর্রকল্পনা, পর্রবিিন ব্যবস্থাপনা ও দলীয় উনদ্যাগ গ্রহনণর লনক্ষয খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ইননানেশন টিম 

কা িকর ভূর্মকা পালন করনে।  উদ্ভাবন মকৌশলনক গুরুে র্দনয় জনগনণর মদারনগাড়ায় মসবা মপৌৌঁনে মদওয়ার 

অাংশ র্হনসনব র্বর্েন্ন মসবা অনলাইন র্ের্ত্তক করা হনচ্ছ  ানি জনগনণর সময়,  ািায়াি ও অথ ি সাশ্রয় 

হয়।  সীর্মি সম্পনদর সনব িাৎকৃষ্ট ব্যবহানরর মাধ্যনম মানসম্পন্ন মসবা প্রদান করনি উদ্ভাবনী মকৌশনলর 

মকান র্বকল্প মনই। এ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সাংস্থা এবাং অর্ধদপ্তর কর্তিক বেরব্যাপী উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন করা হনয়নে। কম িপর্রকল্পনার উনিশ্য হল সরকার্র কম িচার্রনদর দক্ষিা বৃর্দ্ধর 

মাধ্যনম নাগর্রক মসবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসাংহিকরণ। আর এই মসবা প্রর্ক্রয়ানক সহজির ও 

জনবান্ধব করার লনক্ষয উদ্ভাবন কা িক্রম র্বকানশর উনিনশ্য র্বর্েন্ন প িানয় ইননানেশন টিম গঠন করা 

হনয়নে।  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মঘার্ষি র্ডর্জটাল বাাংলানদশ গড়ার প্রিযনয় খাদ্য মন্ত্রণালয় র্বর্েন্ন উদ্ভাবনী কা িক্রম 

উৎসার্হি করনি উদ্ভাবনী ওয়াকিশপ আনয়াজন, ইননানেশন ফাণ্ড প্রবিিন এবাং উদ্ভাবনী ধারণানক স্বীকৃর্ি 

প্রদান করনে। উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নন সরকার্রোনব অথ ি সাংস্থাননরও র্বধান বানজনট অন্তভু িক্ত করা 

হনয়নে।এ প্রর্িনবদন প্রকানশর সানথ সাংর্িষ্ট খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অর্ধদপ্তর, এফর্পএমইউ এবাং 

বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর সকল সদস্যনক আর্ম আন্তর্রক অর্েনিন জানাই। আমার র্বশ্বাস এ 

প্রর্িনবদনন এ মন্ত্রণালনয়র বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উনদ্যাগ এবাং চলমান উদ্ভাবনী উনদ্যাগসমূনহর গৃর্হি 

কা িক্রম সম্পনকি সুস্পষ্ট িথ্য ও ধারণার সর্ন্ননবশ ঘটনব।  

 

 

(শাহাবুর্িন আহমদ) 
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অর্ির্রক্ত সর্চব ও র্চফ ইননানেশন অর্ফসার 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

বাাংলানদশ, সর্চবালয় 
  

বাণী 

উদ্ভাবন মানন হনচ্ছ সময় ধাপ ও খরচ কর্মনয় সরকার্র মসবানক জনগননর মদাড়নগাড়ায় মপৌনে মদয়া । মস 

লনক্ষয গি ০৮/০৪/২০১৩ িার্রনখ মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর প্রজ্ঞাপন জার্রর মাধ্যনম জনপ্রশাসননর উদ্ভাবনী 

শর্ক্ত বৃর্দ্ধ ও নাগর্রক মসবা প্রর্ক্রয়া দ্রুি ও সহজীকরনণর পন্থা উদ্ধাবন ও চচ িার লনক্ষয সরকার প্রনিযক 

মন্ত্রণালয়/র্বোগ প িানয়র র্চফ ইননানেশন অর্ফসার এবাং সাংস্থা/ মজলা/ উপনজলা প িানয় ইননানেশন 

অর্ফসানরর মনর্তনে ইননানেশন টিম গঠননর র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কনর। গি ০৪/০৬/২০১৩ িার্রনখ প্রথম খাদ্য 

মন্ত্রণালনয়র অর্ির্রক্ত সর্চব (প্রশাসন) মনর্তনে  ইননানেশন কর্মটি গঠন করা হয়। পরবিীনি 

০৮/০৪/২০১৫ িার্রনখ যুগ্ম সর্চব (বানজট ও অর্ডট) ও ১১/০৪/২০১৭ িার্রনখ অর্ির্রক্ত সর্চব (বানজট ও 

র্হসাব) এর মনর্তনে খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ইননানেশন টিম পুন িগঠন করা হয়। মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর র্ননদ িশনা 

অনু ায়ী উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০১৮-২০১৯ মি ১৬ টি মকৌশল, ৩৫ টি কা িক্রম ও ১০০ নম্বর  রনয়নে। 

িার মনধ্য অন্যিম মকৌশলগুনলা হনচ্ছ উদ্ভাবন সক্ষমিা বৃর্দ্ধর কম িশালা অনুিান, সাংর্িষ্ট কম িকিিানদর 

র্বনদনশ প্রর্শক্ষন,স্বীয় দপ্তনরর মসবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উনদ্যাগ আহবান ও  াচাই-বাোই-সাংক্রান্ত কা িক্রম, 

উদ্ভাবনী উনদ্যানগর পাইলটিাং, ইননানেশন মশানকর্সাং, উদ্ভাবনী উনদ্যাগ আঞ্চর্লক ও জািীয় প িানয় 

বাস্তবায়ন ,ইননানেশন মমন্টর্রাং , ইননানেটরনদর স্বীকৃর্ি বা প্রনণাদনা প্রদান, ইননানেশন খানি বরাি 

প্রদান, পাট িনারশীপ ও মনটওয়ার্কিাং ,ইননানেশন-সাংক্রান্ত িথ্য হালনাগাদকরণ, ই-মসবা তির্র ও বাস্তবায়ন, 

মসবা পদ্ধর্ি সহর্জকরণ, আওিাধীন অর্ধদপ্তর/ দপ্তর সাংস্থার ইননানেশন কা িক্রম পর্রবীক্ষণ।    

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র বাস্তবার্য়ি ইননানেশন এর মনধ্য প্রকৃি কৃষকনদর র্নকট হনি ধান সাংগ্রহ ব্যবসায়ীনদর 

লাইনসনের আওিায় র্ননয় আসা, ফুড মগ্রনডড প্যানকনটর মাধ্যনম ওএমএস এর আটা র্বর্ক্র, ওএমএস 

এযাপ চালু কনর চাল/আটা র্বর্ক্রর স্বচ্ছিা আনয়ন, র্নরাপদ পথখাবার চালু অন্যিম। ২০১৮-১৯ সানলর 

চলমান নতুন আইর্ডয়াসমূনহর মনধ্য এর্সআর র্ডর্জটাইনলশন,র্ডর্জটাইনলজশননর ও এসএমএনসর 

মাধ্যনম ১০ টাকার চাল প্রদান, খাদ্যবান্ধব কম িসূর্চর উপকারনোগীনদর মানে চাল র্বিরণ মর্নটর্রাং এযাপ 

তির্র, র্ফঙ্গার র্প্রনন্টর মাধ্যনম ওএমএস এর চাল ও আটা প্রদান , র্নরাপদ সাইনলা, রাণীশাংককল 

উপনজলায় ধান/গম সাংগ্রহকানল নমুনা পরীক্ষাকরণ ও  র্বর্ননদ িশ অবর্হিকরণ বুথ তির্র অন্যিম। 

এোড়াও আরও মবশ কনয়কটি কম িশালা মথনক অননক োনলা োনলা আইর্ডয়া এনসনে ম গুনলা বাস্তবার্য়ি 

হনল খাদ্য মন্ত্রণালনয়র খাদ্য এবাং পুর্ষ্ট র্নরাপত্তা মসবা প্রদাননর মান অননক বৃর্দ্ধ পানব  া রুপকল্প ২০২১ 

এবাং এসর্ডর্জ ২০৩০ বাস্তবায়নন সহায়ক ভূর্মকা রাখনব বনল আশা রার্খ। 

 

(সালমা মমিাজ) 
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সম্পাদকীয় 

 

উন্নয়ননর পূব িশিি হনচ্ছ মসবার মান উন্নয়ননর মাধ্যনম জনগনণর জীবন মান উন্নয়ন। জনগনণর জীবনমান 

উন্নয়ননর লক্ষযমাত্রার অাংশ র্হনসনব সমর্ন্বি খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যনম মদনশর সকল নাগর্রনকর সকল 

সমনয়র জন্য খাদ্য পুর্ষ্ট র্নরাপত্তা র্নর্িি করাই খাদ্য মন্ত্রণালনয়র মূল লক্ষয। আর এই লক্ষয অজিননর জন্য 

উদ্ভাবনী মকৌশনলর মকান র্বকল্প মনই। মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোগ ও এ টু আই উদ্ভাবননর মাধ্যনম প্রাপ্ত সাশ্রয়ী ও 

জনর্প্রয় ধারণাসমূহ প্রর্ির্নয়ি উৎসানহর সঞ্চার কনর চনলনে। এ লনক্ষয সো, কম িশালা, মসর্মনার এবাং 

ইননানেশন মমলা করা হনচ্ছ। উদ্ভাবনী কা িক্রমনক আরও গর্িশীল করনি ইননানেশন ফান্ড প্রবিিন, 

উদ্ভাবনী ধারণানক পুরস্কৃিকরণ ইিযার্দর প্রচলন করা হনয়নে। মন্ত্রণালনয়র র্সর্নয়র কম িকিিাগণ মমনটর 

র্হনসনব দার্য়ে পালন করনেন। এ োনব নাগর্রক মসবার উদ্ভাবন চচ িার মাধ্যনম মসবা প্রর্ক্রয়া সহজির হয় 

এবাং কানজর গুণগি পর্রবিিন সার্ধি হয়। 

বার্ষ িক ইননানেশন প্রর্িনবদন খাদ্য মন্ত্রণালনয়র একটি গুরুেপূণ ি প্রকাশনা, প্রকাশনাটির মূল উনিশ্য হনচ্ছ 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ইননানেশন কম িকান্ড সম্পনকি সরকার এবাং সাংর্িষ্ট সাংস্থা সমূহসহ জনগণনক 

মন্ত্রণালনয়র উদ্ভাবনী কা িক্রম সম্পনকি অবর্হি করা । ২০১৮-২০১৯ অথ ি বেনর মন্ত্রণালয়, খাদ্য অর্ধদপ্তর 

এবাং র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী কা িক্রম এবাং চলমান উদ্ভাবনী কা িক্রমসমূহ এ 

প্রর্িনবদনন তুনল ধরা হনয়নে। 

প্রর্িনবদন প্রণয়ননর জন্য গঠিি কর্মটি কনয়কটি সোয় র্মর্লি হনয় িথ্য উপাত্ত  াচাই ও সর্ন্ননবশ কনর 

িা  থা থোনব র্বন্যস্ত করার জন্য আন্তর্রকোনব কাজ কনরনে। এই প্রকাশনাটি সফল করনি  ারা িথ্য, 

ের্ব এবাং শ্রম র্দনয়নেন িানদরনক আন্তর্রক ধন্যবাদ জানাই। 

 

 

(ড. অর্নমা রাণী নাথ) 

যুগ্ম-সর্চব 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 
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সূর্চপত্র  

ক্রর্মক 

নাং 

র্বষয়  পৃিা নাং 

১ এক নজনর খাদ্য মন্ত্রণালয় ১০-১২ 

২ উদ্ভাবনী ধারণার পটভূর্ম ১৩-১৬ 

৩ খাদ্য মন্ত্রণালনয়র বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০১৮-১৯ ১৭-২২ 

৪ খাদ্য অর্ধদপ্তনরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০১৮-১৯ ২৩-২৭ 

৫ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০১৮-১৯ ২৮-৩২ 

৬ ইননানেশন টিনমর র্বনদনশ প্রর্শক্ষণ ৩৩-৩৪ 

৭ খাদ্য মন্ত্রণালনয়র বাস্তবার্য়ি এবাং চলমান উদ্ভাবনসমূহ ৩৫-৬৩ 

৮ খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ের্বষ্যি উদ্ভাবনী উনদ্যাগসমূহ ৬৪ 

৯ খাদ্য অর্ধদপ্তনরর ের্বষ্যি উদ্ভাবনী উনদ্যাগসমূহ ৬৪ 

১০ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর ের্বষ্যি উদ্ভাবনী উনদ্যাগসমূহ ৬৫ 

১১ অর্ফস আনদশ ৬৬-৭২ 

১২ খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ইননানেশন টিম ৭৩ 
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এক নজনর খাদ্য মন্ত্রণালয় 

র্দ্বিীয় র্বশ্বযুদ্ধকালীন পর্রর্স্থর্িনি ১৯৪৩ সানল অর্বেক্ত বাাংলায় সৃষ্ট েয়াবহ দুর্ে িক্ষ মমাকানবলার  লনক্ষয 

ও খাদ্য সামগ্রী সরবরানহর জন্য র্িটিশ োরনি মবঙ্গল র্সর্েল সাপ্লাই র্ডপাট িনমন্ট প্রর্ির্িি হয়। এ 

র্ডপাট িনমন্ট প্রধান প্রধান শহনর র্বর্ধবদ্ধ মরশর্নাং ব্যবস্থা চালু করিঃ দ্রুি উক্ত মরশর্নাং ব্যবস্থা সম্প্রসার্রি 

কনর। োরিবষ ি র্বের্ক্তর পর ১৯৫৫ সানল র্সর্েল সাপ্লাই র্ডপাট িনমন্ট র্বলুপ্ত করা হনল এর র্বরূপ প্রোব 

পর্রলর্ক্ষি হয়। পর্রর্স্থর্ি মমাকানবলায় ১৯৫৬ সানল কৃর্ষ ও খাদ্য মন্ত্রণালনয়র অধীনন র্সর্েল সাপ্লাই 

অবয়নব খাদ্য র্বোগ চালু করা হয়। বাাংলানদশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সানল খাদ্য ও মবসামর্রক 

সরবরাহ মন্ত্রণালয় প্রর্ির্িি হয়। পরবিীনি এ মন্ত্রণালয় র্বর্েন্ন সমনয় খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুন িাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুন িাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালনয়র অধীনন খাদ্য 

র্বোগ ইিযার্দ নানম পর্রচার্লি হনি থানক। সব িনশষ মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর ১৩ মসনেম্বর ২০১২ র্রঃ 

িার্রনখর ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২. ২০১২.৯৬ নাং পত্র সাংখ্যা দ্বারা খাদ্য ও দুন িাগ ব্যবস্থাপনা 

মন্ত্রণালয়নক পুনগ িঠিি কনর (১) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং (২) দুন িাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নানম ২টি 

মন্ত্রণালয় প্রর্ির্িি হনল খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বিন্ত্র র্হনসনব প্রর্িিা লাে কনর।  

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র কা িাবর্ল 

o মদনশর সার্ব িক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পর্রচালনা 

o জািীয় খাদ্য নীর্ি-মকৌশনলর বাস্তবায়ন 

o র্নে িরন াগ্য জািীয় খাদ্য র্নরাপত্তা ব্যবস্থা প্রর্িিা 

o খাদ্যশনস্যর আমদার্ন-রপ্তার্ন ও মবসামর্রক সরবরাহ 

o খাদ্য খানির র্বর্েন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

o মদনশর খাদ্য সরবরাহ পর্রর্স্থর্ি প িনবক্ষণ 

o খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সাংগ্রহ ও র্বিরণ 

o মরশর্নাং ব্যবস্থাপনা 

o খাদ্যশস্য  ও  খাদ্যদ্রনব্যর  পর্রদশ িন  ও  র্বনিষণ  এবাং  আমদার্ন,  রপ্তার্ন  ও  স্থানীয়  পনের   

গুণগিমান  সাংরক্ষণ 

o খাদ্যশনস্যর মূল্য র্নধ িারণ ও মূনল্যর র্স্থর্িশীলিা আনয়ন 

o খাদ্যশনস্যর চলাচল ও সাংরক্ষণ 

o মজুদ রক্ষণানবক্ষণ ও প িাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ সাংরক্ষণ 

o খাদ্য বানজট, র্হসাব ও অথ ি ব্যবস্থাপনা 

o খাদ্য পর্রকল্পনা, গনবষণা ও পর্রধারণ 

o র্নরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কা িক্রম। 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র লক্ষয ও উনিযশ্য 
 

লক্ষয:  

• সকল সমনয় মদনশর সকল মানুনষর জন্য র্নেিরন াগ্য খাদ্যর্নরাপত্তা ব্যবস্থা র্নর্িি করা। 

উনিশ্য: 

• মদনশর খাদ্য র্নরাপত্তার উন্নয়ন এবাং দর্রদ্র জনগনণর জন্য খাদ্য  সহায়িা প্রদান; 

• র্নরাপদ ও পুর্ষ্টকর খাদ্য সরবরাহ র্নর্িি করণ; 

• খাদ্য প্রার্প্ত র্নর্িি করার লক্ষয জনগনণর ক্রয় ক্ষমিা বৃর্দ্ধকরণ। 



  10 

 
 

 

 খাদ্য মন্ত্রণালনয়র সাাংগঠর্নক কাঠানমা 

সকল সমনয় মদনশর সকল মানুনষর জন্য র্নেিরন াগ্য খাদ্য র্নরাপত্তা ব্যবস্থা র্নর্িি করার িি র্ননয় নীর্ি 

র্নধ িারণ ও বাস্তায়ননর গুরুে র্বনবচনা কনর মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর সব িনশষ ১৩.০৯.২০১২ িার্রনখর 

০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬ নাং পনত্রর মাধ্যনম খাদ্য ও দুন িাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়নক পুনগ িঠিি 

কনর (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং (খ) দুন িাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ নানম দু’টি স্বিন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃর্ষ্ট হয়। নতুন 

মন্ত্রণালয় গঠিি হনলও র্বলুপ্ত খাদ্য র্বোনগর জন্য প্রন াজয জনবল খাদ্য মন্ত্রণালনয়র কাঠানমানি 

অপর্রবর্িিি রাখা হয়। (১) প্রশাসন ও উন্নয়ন (২) সাংগ্রহ ও সরবরাহ এবাং (৩) বানজট ও অর্ডট এবাং (৪) 

খাদ্য পর্রকল্পনা ও পর্রধারণ ইউর্নট নানম ৪টি অনুর্বোনগর মাধ্যনম মন্ত্রণালনয়র সার্ব িক কম িকান্ড 

সম্পার্দি হনয় থানক। প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুর্বোগ ১ জন অর্ির্রক্ত সর্চব, সাংগ্রহ ও সরবরাহ এবাং 

বানজট ও অর্ডট অনুর্বোগ দুটি যুগ্ম-সর্চব এবাং খাদ্য পর্রকল্পনা ও পর্রধারণ ইউর্নট একজন যুগ্ম-সর্চব 

বা সমম িাদার কম িকিিার অধীনন র্নয়র্ন্ত্রি হয়। 

প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুর্বোগ; প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুর্বোনগর অধীনন অেযন্তরীণ প্রশাসন, সাংস্থা প্রশাসন, 

মসবা, সমন্বয় ও সাংসদ, িদন্ত এবাং পর্রকল্পনা অর্ধশাখা পর্রচার্লি হয়। এ অনুর্বোগ মন্ত্রণালয় ও সাংযুক্ত 

দপ্তনরর জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রর্শক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, শাংখলা, মপনশন ও সমন্বয় র্বষয়ার্দসহ 

উন্নয়ন কা িক্রনমর নীর্ি র্নধ িারণ কা িার্দ সম্পাদন কনর থানক। 

সাংগ্রহ ও সরবরাহ অনুর্বোগ; সাংগ্রহ ও সরবরাহ অনুর্বোনগর অধীনন সরবরাহ-১, সরবরাহ-২, তবনদর্শক 

সাংগ্রহ ও অেযন্তরীণ সাংগ্রহ অর্ধশাখাসমূহ পর্রচার্লি হয়। এ অনুর্বোগ খাদ্যশনস্যর অেযন্তরীণ ও 

তবনদর্শক সাংগ্রহ, চলাচল, মজুদ, সরবরাহ ও সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত নীর্ি র্নধ িারণ কা িার্দ সম্পাদন কনর 

থানক। 

বানজট ও অর্ডট অনুর্বোগ; বানজট ও অর্ডট অনুর্বোনগর অধীনন বানজট ও র্হসাব এবাং ৩টি অর্ডট 

অর্ধশাখার কা িাবর্ল সম্পার্দি হয়। মন্ত্রণালনয়র বানজট ব্যবস্থাপনা এবাং বার্ণর্জযক অর্ডট র্নষ্পর্ত্তর 

লনক্ষয প্রনয়াজনীয় কা িার্দ সম্পাদন কনর থানক। 

খাদ্য পর্রকল্পনা ও পর্রধারণ ইউর্নট (এফর্পএমইউ); এ ইউর্ননট যুগ্ম-সর্চব বা সম পদম িাদার ১ জন 

মহাপর্রচালনকর অধীনন র্বর্েন্ন র্বষনয় গনবষণা পর্রচালনা এবাং মদনশর সার্ব িক খাদ্য পর্রর্স্থর্ি 

পর্রবীক্ষণসহ সরকানরর খাদ্যনীর্ি ও কম ি পর্রকল্পনা প্রণয়ন ও কার্রগর্র সহায়িা কা িক্রম সম্পার্দি হয়। 

সাংনক্ষনপ খাদ্য অর্ধদপ্তর 

খাদ্য অর্ধদপ্তর খাদ্য মন্ত্রণালনয়র অধীনস্ত একমাত্র সাংস্থা। র্দ্বিীয় র্বশ্বযুনদ্ধর পর্রর্স্থর্িনি অর্বেক্ত বাাংলায় 

উদূ্ভি েয়াবহ দুর্ে িক্ষ (Great Famine) মমাকানবলায় বিিমাননর খাদ্য অর্ধদপ্তর ঐ সমনয়  র্সর্েল 

সাপ্লাই র্বোগ নানম প্রর্িিা লাে কনর। ১৯৪৭ সানল র্িটিশ োরি র্বেক্ত হনল খাদ্য ও মবসামর্রক 

সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) র্বোগ নানম িৎকালীন পূব ি পার্কস্তানন  াত্রা শুরু কনর। 

১৯৫৭ সানল খাদ্য র্বোনগর স্থায়ী কাঠানমা প্রদান করা হনলও প্রশাসন, সাংগ্রহ, সরবরাহ, বন্টন ও মরশর্নাং, 

চলাচল ও সাংরক্ষণ, পর্রদশ িন ও মান র্নয়ন্ত্রণ, র্হসাব ও অথ ি ইিযার্দ পর্রদপ্তর পৃথকোনব কা ি সম্পাদন 

অব্যাহি রানখ। ১৯৮৪ সানল প্রশাসর্নক সাংস্কার কা িক্রনমর ফনল ৬টি পর্রদপ্তর একীভূি হনয় পুনগ িঠিি 

খাদ্য অর্ধদপ্তর (Directorate General of Food) প্রর্িিা লাে কনর। নববইনয়র দশনকর 

মশষোনগ প্রর্শক্ষণ নানম নতুন একটি র্বোগ খাদ্য অর্ধদপ্তনর সাংন ার্জি হয়। 
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মহাপর্রচালক খাদ্য অর্ধদপ্তনরর প্রধান র্নব িাহী র্হনসনব সার্ব িক দার্য়ে পালন কনরন। একজন অর্ির্রক্ত 

মহাপর্রচালক অপানরশনাল কম িকানন্ড মহাপর্রচালকনক সার্ব িক সহায়িা প্রদান কনরন। মহাপর্রচালনকর 

র্বর্েন্নমুখী কম িকানন্ডর জন্য অর্ধদপ্তনরর ৭টি র্বোনগ ৭ জন পর্রচালক র্ননয়ার্জি আনেন। খাদ্য 

অর্ধদপ্তনরর র্বর্েন্ন প িানয়র কম িকিিা-কম িচার্রগণ পর্রচালকবৃনির অধীনন অর্প িি র্নজ র্নজ দার্য়ে 

সম্পাদন কনরন। 

মাঠ প িানয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্ব িক কা িক্রম সম্পাদননর জন্য মদনশর প্রশাসর্নক র্বোনগর সানথ সঙ্গর্ি 

মরনখ সারা মদশনক ৭টি অঞ্চনল র্বেক্ত করা হনয়নে। অঞ্চল িথা র্বোনগর দার্য়নে র্ননয়ার্জি আঞ্চর্লক 

খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর অধীনন মজলাসমূনহর দার্য়নে র্ননয়ার্জি থানকন মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রকগণ। প্রর্ি উপনজলায় 

১ জন কনর উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক র্ননয়ার্জি আনেন। মদশজুনড় মমাট ৫টি সাইনলা, ১৩টি র্সএসর্ড এবাং 

৬৩১টি এলএসর্ড আনে। এসকল খাদ্য গুদানমর বিিমান কা িকরী ধারণ ক্ষমিা প্রায় ১৯.৫০ লক্ষ মম: টন। 

সারা মদনশর মকৌশলগি স্থানন সাইনলা, র্সএসর্ড এবাং মদনশর প্রায় সকল মজলা-উপনজলায় কমপনক্ষ ১টি 

এলএসর্ড, গুরুেপূণ ি উপনজলায় দুই বা িনিার্ধক এলএসর্ড’র মাধ্যনম খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসর্নক ও 

অপানরশনাল কা িাবর্ল সম্পাদন করা হয়। 

সাংনক্ষনপ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

বাাংলানদশ জািীয় সাংসদ র্বগি ১০ অনটাবর ২০১৩ িার্রনখ মদনশর নাগর্রনকর জীবন ও স্বাস্থয সুরক্ষায় 

র্নরাপদ খাদ্য প্রার্প্তর অর্ধকার র্নর্িি করার লনক্ষ র্নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুনমাদন কনরনে। 

র্বজ্ঞানসম্মি পদ্ধর্ির  থা থ অনুশীলননর মাধ্যনম র্নরাপদ খাদ্যপ্রার্প্তর অর্ধকার র্নর্িি করনি খাদ্য 

উৎপাদন, আমদার্ন, প্রর্ক্রয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, র্বপণন ও র্বক্রয় সাংর্িষ্ট কা িক্রম সমন্বনয়র মাধ্যনম 

সহন াগীিা প্রদান এবাং র্নয়ন্ত্রণ করার লনক্ষ গি ২ মফব্রুয়ার্র ২০১৫ িার্রনখ বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য 

কর্তিপক্ষ গঠিি হনয়নে। আইননর আনলানক এবাং গৃহীি উৎকৃষ্ট পন্থায় খাবার সব সময় এবাং সকনলর জন্য 

সব িনচ্চা সুরক্ষায় ও স্বাস্থযসম্মিোনব মপৌৌঁোননা এ কর্তিপনক্ষর অন্যিম দার্য়ে। জনগনণর প্রিযাশা এবাং 

বিিমান সরকানরর সর্দচ্ছার প্রর্ি শ্রদ্ধা মরনখ কর্তিপক্ষ িার সকল সামথ্যি র্ননয় এবাং ঐকার্ন্তকিার সানথ 

র্নরলস প্রনচষ্টা চার্লনয় ম নি বদ্ধপর্রকর। বাাংলানদনশ একটি আধুর্নক ও প্রযুর্ক্তর্নেির র্নরাপদ খাদ্য 

ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি চালু কনর বাাংলানদশ সরকানরর রূপকল্প ২০২১ অজিননর মি মহর্ি এ কানজ কর্তিপক্ষ 

সকনলর আন্তর্রক সহন ার্গিা কামনা কনর। 

খাদ্য র্নরাপত্তায় অাংশীদার 

মন্ত্রণালয়সমূহ 

কৃর্ষ মন্ত্রণালয় 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

দুন িাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় 

পার্ন সম্পদ মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার পর্ি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

মর্হলা র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 

স্বাস্থয মন্ত্রণালয় 

বার্ণজয মন্ত্রণালয় 

অথ ি মন্ত্রণালয় 

পর্রকল্পনা মন্ত্রণালয় 
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জার্িসাংনঘর সাংস্থাসমূহ; 

জার্িসাংনঘর খাদ্য ও কৃর্ষর্বষয়ক সাংস্থা (এফএও) 

র্বশ্ব খাদ্য কম িসূর্চ (ডর্িউএফর্প) 

র্বশ্ব স্বাস্থয সাংস্থা )ডর্িউএইচও(  

জার্িসাংঘ র্শশু িহর্বল (United Nations Children's Fund) বা ইউর্ননসফ 

জার্িসাংঘ উন্ন ়ন কম িসূর্চ (United Nations Development Programme) বা ইউএনর্ডর্প 

আন্তজিার্িক কৃর্ষ উন্নয়ন িহর্বনলর (আইএফএর্ড)  

 

উদ্ভাবননর পটভূর্ম 

উদ্ভাবন বা ইননানেশন এর ধারণাটি মূলিঃ মবসরকার্র খাি মথনক এনসনে। সরকার্র খানি এর সাংঙ্গা, 

প্রনয়াগ ও পর্রব্যর্প্ত র্ননয় িার্িকগনণর র্বর্েন্ন মি ও প িানলাচনা রনয়নে। পৃর্থবীব্যার্প সরকার্র খানি 

উদ্ভাবন র্বষয়ক একক বা সব িজনগ্রাহয সাংজ্ঞা মনই। যুক্তরানজযর ন্যাশনাল অর্ডট অর্ফনসর এক প্রর্িনবদনন 

সরকার্র প িানয় উদ্ভাবন বলনি বুোননা হনয়নে; 

➢ অন্য মকান প্রর্িিান, মসটর বা মদশ হনি মকান সৃজনশীল চচ িা র্নজ মক্ষনত্র অনুকরণ করা; অথবা 

➢ সম্পূণ ি নতুন একটি চচ িার অবিারণা করা;  া 

প্রশাসর্নক পদ্ধর্ি অথবা মসবা প্রদাননর প্রর্ক্রয়ায় ইর্িবাচক পর্রবিিন আনন। এটি মোটখাট 

পর্রবিিন হনি পানর  া ক্রমাগিোনব র্বদ্যমান ব্যবস্হা ও পদ্ধর্ির ধারাবার্হক উন্নয়নন ভূর্মকা 

রানখ। 

আইর্ডইও (www.ideo.org) এর মনি, উদ্ভাবন বলনি মকান পে বা পদ্ধর্ি বা মসবার উন্নয়ন বা 

অর্েন াজন বা প্রবিিন মবাোয়  া জনগনণর জন্য নতুন সুর্বধা বা উপকার তির্র কনর। 

উদ্ভাবনী উনদ্যানগ সৃজনশীলিা প্রনয়াজন। িনব সৃজনশীলিা এবাং উদ্ভাবন এক নয়। ম খানন সৃজনশীলিা 

প্রধানিঃ মননাজাগর্িক ও ধারণা মকর্ন্দ্রক মসখানন উদ্ভাবন প্রনয়ার্গক বা চচ িা মকর্ন্দ্রক। নাগর্রক মসবায় 

উদ্ভাবন বলনি মসবা প্রদান প্রর্ক্রয়ার এমন মকান পর্রবিিননর সূচনা করা  ার ফনল সাংর্িষ্ট মসবা গ্রহনণর 

মক্ষনত্র নাগর্রনকর আনগর তুলনায় সময়, খরচ ও অর্ফস  ািায়াি সাশ্রয় হয়। 

িনব র্বদ্যমান চচ িার পর্রবিিন মহাক বা অন্যত্র মথনক র্নজ মক্ষনত্র অনুসরণ করা চচ িা মহাক বা সম্পূণ ি নতুন 

মকান চচ িা মহাক না মকন, জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন এমন একটি র্বষয়  া র্নজ অর্ধনক্ষনত্র নতুন বা পর্রবর্িিি 

অবস্হায় সৃর্ষ্ট কনর এবাং এর ফনল নতুনোনব জনসুর্বধা বৃর্দ্ধ পায়। এটি এমন নতুনে  া এর আনগ র্নজ 

অর্ধনক্ষনত্র প্রনয়াগ বা চচ িা হয়র্ন। ইননানেশন র্নর্দ িষ্ট একক মকান সরল মরখায় চনলনা। এনক্ষনত্র ব্যথ িিা 

এবাং সফলিা উেনয়রই সমান সুন াগ রনয়নে। 

উদ্ভাবনী ধারণার উৎস 

িার্িকগনণর আনলাচনা এবাং এ সাংক্রান্ত গনবষণা িথ্য মথনক জানা  ায় ম , সরকার্র খানি উদ্ভাবনী ধারণা 

ও উনদ্যাগ ঐর্িহযগিোনব উচ্চ প িায় মথনক এনলও উপযুক্ত পর্রনবশ তির্র করা মগনল এটি র্নম্ন প িানয়র 

গণকম িচার্রগনণর র্নকট মথনক অর্ধক হানর আসনি পানর। উচ্চ প িানয়র কম িকিিা বা রাজকনর্িক মনর্তে 

মথনক ম  উদ্ভাবনী উনদ্যাগ মনয়া হয় িা প্রধানিঃ নীর্ি র্নধ িারণী র্বষয়ক ও িা ম্যানক্রা প্রকৃর্ির সমস্যা 

সাংর্িষ্ট। অন্যর্দনক, র্নজ প িায় মথনক আগি উদ্ভাবনী উনদ্যাগগুনলা অনপক্ষাকৃি ক্ষুদ্র আকানরর এবাং 
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স্হানীয় প িানয়র সমস্যা মকর্ন্দ্রক,  া সরাসর্র প্রার্ন্তক মসবাগ্রহীিার জন্য নতুন সুন াগ সুর্বধা সৃর্ষ্ট কনর। 

আর এ ধরননর  উনদ্যাগগুনলা কম প্রচার বা প্রসার লাে কনর। এোড়া, মবসরকার্র খাি, সুশীল সমাজ এবাং 

সাধারণ নাগর্রক মথনকও সরকার্র উদ্ভাবননর ধারণা আসার বৃহত্তর সুন াগ র্বদ্যমান। র্বনশষি: সমস্যা 

র্চর্িিকরণ, উদ্ভাবনী ধারণার সঞ্চালন, উদ্ভাবনী ধারণার সঞ্চালন, উদ্ভাবনী প্রকনল্পর র্ডজাইন ও পর্রকল্পনা 

প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং মূল্যায়ন িথা সমগ্র উদ্ভাবন চনক্র মসবা গ্রহীিার সরাসর্র সাংর্িষ্টিানক বিিমানন 

সাম্প্রর্িক সমনয় র্বনশষোনব গুরুে মদয়া হয়। 

 

সরকার্র খানি উদ্ভাবননর চার্লকাশর্ক্ত 

সরকার্র প িানয় উদ্ভাবননর মক্ষনত্র শর্ক্তশালী মনর্তে, জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী সাংস্কৃর্ি, প্রর্িিার্নক সক্ষমিা, 

গণকম িচার্রগনণর দক্ষিা, প্রননাদনা, এবাং ঝৌঁর্ক গ্রহনণর মানর্সকিা-মক জরুরী বনল মনন করা হয়। 

জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী সাংস্কৃর্ি গনড় মিালার মক্ষনত্র ইউনরার্পয়ান কর্মর্শন র্ননম্নর র্বষয়গুনলার প্রর্ি 

গুরুোনরানপর পরামশ ি প্রদান কনর- 

➢ উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষামূলক প্রনয়ানগর মক্ষনত্র উচ্চ প িানয়র সহন ার্গিা; 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর সানথ উচ্চ প িানয়র কম িকিিাগনণর সর্ক্রয় সমৃ্পর্ক্ত; 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর জন্য প্রনণাদনা; 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যাগ পর্রকল্পনায় মসবাগ্রহীিার সম্পৃর্ক্ত; এবাং 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর বাস্তবায়ননাত্তর মূল্যায়ন। 
 

উদ্ভাবন সাংস্কৃর্ি গনড় মিালার লনক্ষয প্রর্িিানন দূরদৃর্ষ্টসম্পন্ন, ম াগ্য ও দক্ষ কম িকিিাগণনক পৃিনপাষকিা 

এবাং উৎসার্হি করা প্রনয়াজন। আর উদ্ভাবননর সফলিার জন্য প্রর্িিান প্রধান বা টিম র্লডানরর অবশ্যই 

সরকার্র খানি উদ্ভাবন সম্পনকি, উদ্ভাবননর প্রর্ক্রয়া ও পদ্ধর্ি সম্পনকি, অেীষ্ট মগার্ির সমস্যা ও চার্হদা, 

এবাং প্রর্িিাননর লক্ষয ও উনিযনশ্যর আনলানক মকাথায় কখন উদ্ভাবন দরকার মস সম্পনকি স্বচ্ছ ও পর্রপূণ ি 

ধারণা থাকা দরকার। 

সরকার্র খানি উদ্ভাবননর মক্ষত্র ও জীবনচক্র 

ইউনরাপীয় ইউর্নয়ননর এক প্রর্িনবদনন সরকার্র প িানয় উদ্ভাবননর ম  মক্ষত্রগুনলা র্চর্িি করা হনয়নে িার 

মনধ্য অন্যিম: 

➢ সরকার্র কম িপদ্ধর্িনি উদ্ভাবন,  ার উনিশ্য হনচ্ছ দক্ষিার বৃর্দ্ধ; 

➢ পনের মক্ষনত্র উদ্ভাবন; 

➢ মসবার মক্ষনত্র উদ্ভাবন; 

➢ মসবা গ্রহীিানদর সানথ ম াগান ানগর পদ্ধর্ি বা প্রর্ক্রয়ায় মক্ষনত্র উদ্ভাবন; এবাং 

➢ নীর্িমালা প্রণয়ননর মক্ষনত্র উদ্ভাবন। 
 

উদ্ভাবননর র্নম্নরূপ একটি জীবনচক্র রনয়নে 

 

  

 

চা           

উদ্ভাবনী পাইলট 

ক্রমবৃর্দ্ধ বা বৃহত্তর 

প্রর্িফলন (scale up 

& replicate 

innovations) 

 

উদ্ভাবনী পাইলট 

বাস্তবায়ন 

(implement 

innovations) 

 

উদ্ভাবনী ধারণা এবাং 

পর্রবিিননর নকশা প্রণয়ন 

(Jevelop 

imovativeideas) 

 

চার্লকাশর্ক্ত র্চর্িিকরণ 

এবাংসাংর্িষ্ট প্রর্িিান ও 

ব্যর্ক্তর জন্য প্রনণাদনা 

প্রবিিন 

(clarify drivers & 

offer incentives) 
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ম নহতু নতুন নতুন র্বষয় র্ননয় পরীক্ষা র্নরীক্ষা বা  াচাই বাোই করা হয় মসনহতু এর প্রর্ক্রয়ায় ব্যথ িিার 

ঘটনা ঘটাও স্বাোর্বক। ইননানেশননর মক্ষনত্র উর্ধ্িিন কর্তিপক্ষসহ সাংর্িষ্ট সকলনক ঝর্ক মমাকানবলার 

প্রবণিা/মানর্সকিা থাকনি হয়। 

 

উদ্ভাবননর প্রর্িবন্ধকিা 

সরকার্র খানি উদ্ভাবননর প্রধান প্রর্িবন্ধকিা হনচ্ছ আমলািনন্ত্রর ঐর্িহযগি র্স্থিাবস্থা প্রবণিা এবাং ঝৌঁর্ক 

র্বমুখিা। সরকার্র কানজ পূব িবিীিানক অনুসরণ করা হয় আর সুর্নর্দষ্টি র্নয়ম-পদ্ধর্ি মমনন চলা হয়। 

এনক্ষনত্র  ব্যর্িক্রম এবাং ব্যথ িিানক র্নরুৎসার্হি করা হয়। আর গণকম িচার্রগনণর সামার্জকীকরণ মসোনবই 

করা হনয়নে। িাঁরা র্নয়ম মার্ফক রুটিন কাজ করনি অেযস্ত এবাং অর্ধকির সচ্ছি;  া ব্যর্িক্রমী উনদ্যাগ 

গ্রহণনক বাধাগ্রস্থ কনর। এোড়া, ঝৌঁর্ক গ্রহনণ সাহর্সকিা এবাং সফল উদ্ভাবনী উনদ্যানগর জন্য পৃথক মকান 

প্রনণাদনার ব্যবস্থা নাই। সরকার্র প িানয় উদ্ভাবন র্বষয়ক এক গনবষণায় এ সাংক্রান্ত র্ননম্নাক্ত 

প্রর্িবন্ধকিাগুনলা তুনল ধরা হনয়নে- 

➢ সম্পনদর অপ্রতুলিা; 

➢ উদ্ধিিন কর্তিপনক্ষর সমথ িননর অোব; 

➢ নতুন উনদ্যানগ কম িচার্রগনণর বাধা প্রদান; 

➢ মসবা গ্রর্হিার অজ্ঞিা বা পিাৎপদিা; 

➢ আইনগি জটিলিা; এবাং 

➢ ঝৌঁর্ক গ্রহণ না করার প্রবণিা। 
 

উদ্ভাবনন সফলিার উপায় 

ম াগ্য মনর্তনের মাধ্যনম সরকার্র প্রর্িিানন প্রর্ির্নয়ি উদ্ভাবনী উনদ্যাগ গ্রহণ করা এবাং এর মাধ্যনম 

জনগনণর কার্িি মসবানক মানসম্মি প িানয় মনয়া সম্ভব। উদ্ভাবনন সফলিার প্রধান উপায়গুনলা হনচ্ছ- 

➢ ম াগ্য ও কা িকরী মনর্তে; 

➢ উদ্ধিিন কর্তিপনক্ষর অকুন্ঠ সমথ িন; 

➢ উদ্ভাবন সম্পনকি স্বচ্ছ ধারণা; 

➢ লক্ষয ও উনিনশ্যর সানথ সাংগর্ি মরনখ র্নজ প্রর্িিানন উদ্ভবন সাংস্কৃর্ি গনড় মিালা/ 

➢ ঝৌঁর্ক গ্রহনণর মানর্সকিা; 

➢ কর্নি সহকমীনদর উদ্ভাবনী ব্যথ িিানক সহজোনব গ্রহণ করা ; 

➢ প্রনণানদনার ব্যবস্থা রাখা, মহাক িা আর্থ িক বা অন্য ম  মকান ধরানণর স্বীস্কৃর্ি; 

➢ সনব িাপর্র, জনসুর্বধা বৃর্দ্ধর আকাঙক্ষা আর উদ্ভাবর্ন উনদ্যানগ জনসম্পৃর্ক্তর মানর্সকিা। 

 

সরকার্র খানি উদ্ভাবন কানজ উৎসার্হি করার পর্রনবশ তির্র করা এবাং উদ্ভাবননর জন্য প্রর্িবন্ধকিা সৃর্ষ্ট 

কনর এরূপ আইন, র্নয়ম, রীর্ি এবাং প্রার্িিার্নক কাঠানমার সাংস্খার প্রনয়াজন। আনগই বলা হনয়নে ম , 

র্বদ্যমান চচ িায় পর্রবিিন মহাক বা অন্যত্র মথনক র্নজ মক্ষনত্র অনুকরণ করা চচ িা মিাক বা সম্পূণ ি নতুন মকান 

চচ িা মিাক না মকন, জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন এমন একটি র্বষয়  া র্নজ অর্ধনক্ষনত্র নতুন বা পর্রবর্িিি 

অবস্থার সৃর্ষ্ট কনর এবাং এর ফনল নতুনোনব জনসুর্বঘধা বৃর্দ্ধ পায়। এটি এবন নতুনে  া এর আনগ র্নজ 
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অর্ধনক্ষনত্র প্রনয়াগ বা চচ িা হয়র্ন। আর নতুন চচ িার প্রনচষ্টা স্বাোর্বকোনবই ঝৌঁর্কপূণ ি। প্রনচষ্টাটি সফল র্কাংবা 

বা ব্যথ ি হনি পানর। উদ্ভাবনী উনদ্যানগর সানথ জৌঁর্কর এ সম্পনকির কারনণ জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী চচ িা করা 

দুরুহ। সরকার্র জনবল র্নয়ম মার্ফক রুটিন কাজ করনি অেযস্ত এবাং অর্ধকির সচ্ছি। ফনল উদ্ভাবনী 

চচ িার সানথ গণকম িচার্রগণনক সমৃ্পক্ত করা কঠিন হনি পানর। এ চযানলঞ্জনক সামনন মরনখ জনপ্রশাসনন 

উদ্ভাবনী চচ িার সাংস্কৃর্ি তির্র করনি এবাং এ লনক্ষয সরকার্র কম িকিিাগনণর সক্ষমিা বৃর্দ্ধ করনি একনসস 

টু ইনফরনমশন মপ্রাগ্রাম মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সরকার্র প্রর্শক্ষণ প্রর্িিান এবাং মাঠ 

প্রশাসননর ম ৌথাোনব র্বর্েন্ন কম িসূর্চ বাস্তবায়ন করনে। 

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ইননানেশন কা িক্রম 

জনগনণর খাদ্য র্নরাপত্তা র্নর্িি করার লনক্ষয জািীয় খাদ্য নীর্ি ও মকৌশনলর মাধ্যনম র্নরাপদ খাদ্য 

মজুদ গনড় মিালা এবাং খাদ্য সরবরাহ স্বাোর্বক মরনখ খাদ্যশনস্যর মূল্য সহনীয় প িানয় রাখার জনন্য খাদ্য 

মন্ত্রণালয় র্নরলসোনব কাজ কনর  ানচ্ছ। খাদ্য মন্ত্রণালনয়র আওিাধীন দুটি সাংস্থা রনয়নে খাদ্য অর্ধদপ্তর 

ও বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ। ইনিামনধ্য র্নরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আওিায় ২০১৫ সানল 

বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ কা িক্রম শুরু কনরনে। মদনশর  সার্ব িক খাদ্য পর্রর্স্থর্ি অেযন্তরীণ 

উৎপাদন ও সাংগ্রহ, খাদ্যশস্য আমদার্ন বা বাজানরর সরবরাহ ও চার্হদার উপর র্নে িরশীল। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর এবাং অত্র মন্ত্রণালনয়র দার্য়েপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবাং সর্চব মনহাদনয়র  থা থ র্ননদ িশনায় 

গৃহীি  থা থ পদনক্ষনপর কারনণ এ মন্ত্রণালয় একটি গুরুেপূণ ি মন্ত্রণালয় র্হনসনব পর্রগর্ণি হনচ্ছ। 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মঘার্ষি র্ডর্জটাল বাাংলানদশ গড়ার প্রিযনয় এবাং মসবাসমূহ জনগনণর র্নকট সহজলেয 

করার লনক্ষয খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং খাদ্য অর্ধদপ্তর ও র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ র্বর্েন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বা 

প্রকল্প প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করনে। মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর উদ্ভাবন সাংক্রান্ত নীর্িমালার আনলানক এ 

মন্ত্রণালয় ২০১৬ সানল বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা প্রস্তুি কনর। মন্ত্রণালনয়র কম িপর্রকল্পনায় মমাট ৬ টি 

কা িক্রম আনে।  ার প্রনিযকটি কা িক্রম শুরু হনয়নে ও চালু আনে। 

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র কম িপর্রকল্পনার অগ্রগর্ি র্ননম্ন তুনল ধরা হনলা: 

 

১. র্নজ অর্ফনসর মসবা সহর্জকরণ বা মসবায় উদ্ভাবন; 

মন্ত্রণালনয়র মসবাসমূহ সহনজ প্রার্প্তর এবাং র্বর্েন্ন র্বষনয় িথ্য সহনজ জানার জন্য মন্ত্রণালনয় একটি 

“ফ্রন্টনডস্ক” স্থাপন করা হনয়নে। এোড়া মন্ত্রণালনয় আগি দশ িনাথীনদর বসার সুর্বধার জন্য একটি 

অনপক্ষাগার স্থাপন করা হনয়নে। সময় ও চার্হদার সানথ সমন্বয় কনর কম িবন্টন পুনর্ব িন্যাস কর্মটি গঠন 

কনর র্নর্দ িষ্ট সমনয়র মনধ্য প্রর্িনবদন প্রদাননর জন্য বলা হনয়নে। 

 

২. ই- মসবা; 

মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা- কম িচারীনদর অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা (মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা-কম িচারীনদর 

তনর্মর্ত্তক ছুটি ব্যিীি সকল ছুটি অনলাইনন সম্পাদন) শুরু হনয়নে ও চালু আনে। মন্ত্রণালনয়র 

কম িকিিা/কম িচারী এবাং খাদ্য অর্ধদপ্তনরর ১ম মশ্রণীর কম িকিিানদর সকল প্রকার ছুটি অনলাইনন সম্পাদন 

করা হনচ্ছ। 
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৩. ই- ফাইর্লাং সম্প্রসারণ; 

মমাট কানজর ৩০% ই- ফাইর্লাং এর মাধ্যনম সম্পার্দি হনচ্ছ। মন্ত্রণালনয়র শাখা/ অর্ধশাখার নর্থ 

প িায়ক্রনম ই- ফাইর্লাং এর মাধ্যনম সম্পাদন করা হনচ্ছ। প িায়ক্রনম ই-ফাইর্লাং কা িক্রম বাস্তবায়ন করা 

হনব। গি ১৬.০৯.২০১৬ িার্রনখ মন্ত্রণালনয় ই ফাইর্লাং চালু করা হনয়নে এবাং বিিমানন সকল শাখায় ই 

ফাইর্লাং এর মাধ্যনম নর্থ র্নষ্পর্ত্ত করা হনচ্ছ। উনিখ্য ম , মন্ত্রণালনয় ই ফাইর্লাং এর মাধ্যনম নর্থ 

র্নষ্পর্ত্তর হার বাড়নে। 

 

৪. উদ্ভাবন ধারণা ব্যবস্থাপনা ও মস্কলআপ; 

উদ্ভাবন ধারণা আহবান কনর সাংর্িষ্ট সকল উদ্ভাবন ধারণা আহবান কনর ইননানেশন আইর্ডয়া সমূহ 

 থা থোনব সম্পাদননর লনক্ষয মন্ত্রণালনয় এবাং অর্ধদপ্তনর মমন্টর র্ননয়াগ করা হনয়নে। মমন্টরগন উদ্ভাবনী 

প্রকল্পগুনলা সঠিকোনব কাজ করনে র্কনা বা মকান অসুর্বধা আনে র্কনা িা প িানলাচনা কনর সহায়িা 

করনে। মন্ত্রণালনয় ০১ (এক) টি আইর্ডয়া বক্স স্থাপন করা হনয়নে। র্নয়র্মি মার্সক ইননানেশন কর্মটির 

সোয় ইননানেশন বক্স মথনক প্রাপ্ত আইর্ডয়াসমূহ আনলাচনা ও প িানলাচনা করা হনচ্ছ। অনলাইনন উদ্ভাবনী 

ধারণা প্রদাননর জন্য মন্ত্রণালনয়র ওনয়বসাইনট একটি প্লযাটফম ি/নমনু প্রবিিন করা হনয়নে। ম  মকহ উক্ত 

প্লযাটফম ি ব্যবহার কনর উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান করনি পানরন।  

 

৫.অধঃস্তন অর্ফনসর ইননানেশন কা িক্রম িদারর্ক; 

মন্ত্রণালনয়র অধীনস্থ দপ্তর সমূনহর ইননানেশন কর্মটির সো র্নয়র্মি হনচ্ছ র্কনা িা মন্ত্রণালয় মথনক 

র্নয়র্মি প িনবক্ষণ করা হনয় থানক। ইননানেশন উনদ্যাগ বাস্তবায়নন র্বর্েন্ন ধরননর সহন ার্গিা করা 

হনচ্ছ। 

 

৬. প্রর্শক্ষণ;  

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সাংস্থার ইননানেশন কম িকিিাগণনক ০২ (দুই) র্দনব্যাপী ইননানেশন প্রর্শক্ষণ 

মদয়া হনয়নে। িাোড়া মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা / কম িচারীগণনক ২ র্দননর ই - ফাইর্লাং এর প্রর্শক্ষণ মদয়া 

হনয়নে। a2i কর্তিক আনয়ার্জি র্বর্েন্ন কম িশালা, ওয়াকিশপ ও প্রর্শক্ষনণ কম িকিিার মননানয়ন ও 

অাংশগ্রহণ র্নর্িি করা হনচ্ছ। 

 

 

  

ের্ব; খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক আনয়ার্জি ৫ (পাঁচ) র্দনব্যাপী “নাগর্রক মসবায় উদ্ভাবন” র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 

কম িশালা 
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৭. ইননানেটরনদর আর্থ িক সহায়িা প্রদান; 

ইননানেটরনদর আর্থ িক সহায়িা প্রদাননর জন্য অথ ি মন্ত্রণালনয়র সম্মর্িক্রনম পৃথক মকাড (৪৮২৯- গনবষণা 

/ উদ্ভাবনী ব্যয়) মখালা হনয়নে এবাং টাকা বরানির জন্য পত্র মদয়া হনয়নে।  

 

৮. পুরস্কার প্রদান; 

মন্ত্রণালনয়র আওিাধীন অর্ধদপ্তর সমূনহর ০১ (এক) জননক পুরস্কার প্রদান করা হনয়নে। ০১ (এক) জননক 

প্রনণাদনা র্হনসনব র্বনদনশ প্রর্শক্ষনণ মপ্ররণ করা হনয়নে। অর্ধদপ্তর হনিও ইননানেটরগণনক নানারূপ 

প্রনণাদনা দাননর জন্য র্ননদ িশনা প্রদান করা হনয়নে। 

 

৯.পাট িনারর্শপ ও মনটওয়ার্কিাং; 

মসবা পদ্ধর্ি সহজীকরণ, ই-ফাইর্লাং, ইননানেশন ইিযার্দ র্বষনয় প্রর্শক্ষণ প্রদাননর জন্য এটুআই ও সাংর্িষ্ট 

অন্যান্য প্রর্িিান/অাংশীজন র্চর্িিকরণ ও িানদর সনঙ্গ র্নয়র্মি ম াগান াগ করা হনচ্ছ। িাোড়া উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ বাস্তবায়নন র্বর্েন্ন সমনয় এটুআই এর কম িকিিাগনণর পরামশ ি ও সহায়িা মনয়া হনচ্ছ। 

 

১০. মসাস্যাল র্মর্ডয়ার ব্যবহার; 

মসবায় উদ্ভাবন প্রর্ক্রয়া এবাং মাঠ প িানয় চলমান প্রকল্পসহ সার্ব িক কা িক্রম েরার্ন্বি করার লনক্ষয ই-মমইল 

ব্যবহানরর পাশাপার্শ অর্ধনস্থ দপ্তরসমূনহর মফইজবুক র্লাংক মন্ত্রণালনয়র ওনয়বসাইনট 

(www.mofood.gov.bd)  সাংযুক্ত করা হনয়নে। মন্ত্রণালনয় প্রচারন াগ্য মকান উদ্ভাবনী ধারণা পাওয়া 

 ায়র্ন। উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবার্য়ি হনল িা মসাস্যাল র্মর্ডয়ায় প্রচার করার সুন াগ রনয়নে। 

 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোগ কর্তিক মপ্রর্রি েক মমািানবক খাদ্য মন্ত্রণালনয়র উদ্ভাবন সাংক্রান্ত 

কম িপর্রকল্পনার প্রর্িনবদন-২০১৮-২০১৯ 

 

 

http://www.mofood.gov.bd/
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মন্ত্রণালনয়র বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
1
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

প্রর্েন  

7 

১.১ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা প্রর্েন 

১.১.১কম যপবরকল্পনা 

প্রর্ীত 
তাবরখ 4 10-8-17 

৩১-7-

২০18 

৫-৮-

২০18 

৯-৮-

২০18 
১৪-৮-

২০18 
২০-৮-

২০১৮ 
 

১.২ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা মবিপবরষদ 

বিভাদ্দে প্রপ্ররর্  

১.২.১ মবিপবরষদ 

বিভাদ্দে প্রপ্রবরত  

তাবরখ 
১ - 

১২-৮- 

২০18 

২০-৮- 

২০18 

২৬-৮- 

২০18 
৩০-৮- 

২০18 
৫-৯-

২০১৮ 
 

১.৩ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা  তথ্য 

িাতােদ্দন প্রকাশ 

১.৩.১ তথ্য িাতােদ্দন 

প্রকাবশত 

তাবরখ 
২ - 

১৬-৮-

২০18 

২০-৮-

২০18 

২৫-৮-

২০18 
৩০-৮-

২০18 
৫-৯-

২০১৮ 
 

২ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দমর সভা 
6 

২.১ ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুবষ্ঠত সভা 

সংখ্যা 

 
৪ 8 ১০ ০৯ ০৮ - - 

10 

২.২ ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর 

সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিােন 

২.২.১  িাস্তিাবেত 

বসদ্ধান্ত   
% 2 80% ১০০% ৯৫% ৮০% ৭৫% - 

 

100% 

৩ 
উদ্ভািন সক্ষ্মতা 

বৃবদ্ধ 
১০ 

৩.১ এক বদদ্দনর 

ওবরদ্দেনদ্দেশন/ 

কম যশালা/প্রসবমনার 

৩.১.১ অনুবষ্ঠত 

কম যশালা/ প্রসবমনার 
সংখ্যা  ৩ - 3 2 1 -  

 

5 

৩.২ উদ্ভািন সক্ষ্মতা বৃবদ্ধর 

লদ্দক্ষ্য ০২ বদদ্দনর প্রবশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন  

৩.২.১ আদ্দোবর্ত  

প্রবশক্ষ্র্ 

সংখ্যা  

(র্ন) 
৩ - 16 14 12 10 8 

 

40 

 

৩.৩ উদ্ভািন সক্ষ্মতা বৃবদ্ধি্র 

লদ্দক্ষ্য ০৫ বদদ্দনর প্রবশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন 

৩.৩.১ আদ্দোবর্ত 

প্রবশক্ষ্র্  

সংখ্যা  

(র্ন) 
২ - 10 8 6 4 2 

 

20 

                                                           
• প্রকৃত অর্যন র্বদ থাদ্দক তাহদ্দল বলবপিদ্ধ করদ্দত হদ্দি।  
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মন্ত্রণালনয়র বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
1
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৩.৪ উদ্ভািন কার্ যক্রদ্দমর 

সদ্দে সম্পকৃ্ত কম যকতযােদ্দর্র 

বিদ্দদদ্দশ বশক্ষ্া সফর  

৩.৪.১   বশক্ষ্া সফদ্দর  

প্রপ্রবরত  

সংখ্যা  

(র্ন) 

2 

 
- 

 

৩ 

 

 

 

২ 

 

 

 

১ 

 

 

- - 5 

৪ 

স্বীে দপ্তদ্দরর 

প্রসিাে উদ্ভািনী 

ধারর্া/ উদ্দযাে 

আহিান, র্াচাই-

িাছাই-সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম 

4 

৪.১ উদ্ভািনী উদ্দযাে/ধারর্া 

আহিান এিং প্রাপ্ত উদ্ভািনী  

ধরর্াগুদ্দলা  র্াচাই-

িাছাইপূি যক তাবলকা প্রকাশ  

৪.১.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের তাবলকা 

প্রকাবশত 

তাবরখ 2 - 
৩০-০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

 

৪.২ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে/ধারর্াসমূহ আইবিো 

ব্াংদ্দক 

(ideabank.gov.bd) র্মা 

রাখা 

৪.২.১ আইবিো ব্াংদ্দক 

র্মাকৃত উদ্দযাে 
 সংখ্যা 2 - 

১০-০৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৫-৯-

২০১৮ 

৩০-৯-

২০১৮ 

 

৫ 

উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং 

10 

৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের পাইলটিং 

িাস্তিােন 

৫.১.১ পাইলটিং 

িাস্তিাবেত  
তাবরখ ৪ - 

৩০-০৪-

২০১৯ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৬-৫-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

 

৫.২ মাঠ পর্ যাদ্দে চলমান 

উদ্ভািনী প্রকল্পসমূহ 

সদ্দরর্বমন পবরদশ যন ও 

প্রদ্দোর্নীে সহােতা প্রদান 

৫.২.১ পবরদশ যনকৃত 

প্রকল্প  এিং সহােতা 

প্রদানকৃত প্রকল্প   

সংখ্যা  ৪ - 1 - - - - 

 

 

2 

৫.৩ আওতাধীন দপ্তর 

সংস্থার  পাইলটিং প্রকদ্দল্পর 

তাবলকা ততবর ও 

ওদ্দেিসাইদ্দে প্রকাশ 

৫.৩.১ তাবলকা প্রর্ীত 

ও ওদ্দেিসাইদ্দে 

প্রকাবশত 

তাবরখ ২ - 
৫-০৫-

২০১৯ 

১২-৫-

২০১৯ 
১৬-৫-

২০১৯ 
২০-৫-

২০১৯ 

২৫-৫-

২০১৯ 

 

৬ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকবসং 
10 

৬.১ নূন্যতম ০১টি 

ইদ্দনাদ্দভশন প্রশাদ্দকবসং 

৬.১.১ আদ্দোবর্ত 

ইদ্দনাদ্দভশন প্রশাদ্দকবসং  
তাবরখ ৬ - 

১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

১৫-৬-

২০১৯ 
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মন্ত্রণালনয়র বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
1
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

আদ্দোর্ন 

৬.২ প্রশাদ্দকবসং-এর মাধ্যদ্দম 

প্ররবিদ্দকশনদ্দর্াগ্য উদ্ভািনী 

উদ্দযাে বনি যাচন  

৬.২.১ উদ্ভািনী উদ্দযাে 

বনি যাবচত 
সংখ্যা ৪ - ৩ ২ ১ - - 

 

 

1 

৭ 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চবলক ও 

র্াতীে পর্ যাদ্দে 

িাস্তিােন 

৬ 

৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভািনী 

উদ্দযাে আঞ্চবলক/ র্াতীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিাবেত  

৭.১.১ িাস্তিােদ্দনর র্ন্য 

অবফস আদ্দদশ র্াবরকৃত 

 

তাবরখ 
৪ - 

 

১০-৬-

২০১৯ 

১৬-

৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

৩০-৩-

২০১৯ 

 

৭.২ িাস্তিাবেত উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের িকুদ্দমদ্দেশন 

ততবর ও প্রকাশনা  

৭.২.১ িকুদ্দমদ্দেশন  

প্রকাবশত 

 

তাবরখ 
২ - 

১৬-৬-

২০১৯ 

২০-

৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

২৮-৬-

২০১৯ 

৩০-৬-

২০১৯ 

 

৮ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রমেবরং 
৬ 

৮.১ প্রমের-প্রমবে  

বনি যাচন ও তাবলকা প্রস্তুত।   

৮.১.১ বনি যাবচত প্রমের-

প্রমবের তাবলকা 
তাবরখ ৩ - 

২৯-০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৫-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

 

৮.২ দুই বদদ্দনর প্রমেবরং 

কম যশালা আদ্দোর্ন 

৮.২.১ আদ্দোবর্ত 

প্রমেবরং কম যশালা 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩ - 

 

16 
14 12 10 8 

 

20 

৯ 
স্বীকৃবত িা 

প্রদ্দর্াদনা প্রদান 
10 

৯.১ উদ্ভািকদ্দদর 

প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক পত্র/ সনদপত্র 

/দ্দক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠাবনক পত্র/ 

সনদপত্র /দ্দক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃত 

সংখ্যা 5 - 1 - - - - 

 

 

 

2 

৯.২ উদ্ভািকেদ্দর্র প্রদদ্দশ 

বশক্ষ্া সফর/প্রবশক্ষ্র্ /নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্ররর্ 

৯.২.১ বশক্ষ্া সফর/ 

প্রবশক্ষ্র্/নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম 

প্রপ্রবরত 

সংখ্যা 2 - - 2 1 - - 

 

 

3 

৯.৩ উদ্ভািকেদ্দর্র বিদ্দদদ্দশ ৯.৩.১ বশক্ষ্া সফর/ সংখ্যা  3 -  1 - - -  
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মন্ত্রণালনয়র বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
1
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

বশক্ষ্া সফর/প্রবশক্ষ্র্ /নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্ররর্  

প্রবশক্ষ্র্/নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম 

প্রপ্রবরত  

 

2 

 

3 

১০ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

খাদ্দত িরাে 
৪ 

১০.১ ইদ্দনাদ্দভশন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন িাদ্দর্ে 

িরাে 

১০.১.১ িাদ্দর্ে 

িরােকৃত 
 োকা ২ - 

 

40 35 30 25 20 

 

45 

১০.২  ইদ্দনাদ্দভশন-সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন 

িরােকৃত অথ য ব্ে 

১০.২.১ ইদ্দনাদ্দভশন-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিােদ্দন িরােকৃত 

অথ য ব্বেত 

 

% ২ - ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

 

    100 

11 
পাে যনারশীপ ও 

প্রনেওোবকযং 
৩ 

১১.১ সংবিষ্ট 

প্রবতষ্ঠান/অংশীর্ন 

বচবিতকরর্ ও তাদ্দদর সদ্দে 

সমদ্দ াতা স্মারক স্বাক্ষ্র 

১১.১.১ স্বাক্ষ্বরত 

সমদ্দ াতা স্মারক 

সমদ্দ াতা 

স্মারদ্দকর 

সংখ্যা 

৩ - 3 2 1 - - 

 

     3 

১২ 

ইদ্দনাদ্দভশন-

সংক্রান্ত তথ্য 

হালনাোদকরর্ 

৩ 

১২.১ িথ্য বািায়নন 

ইদ্দনাদ্দভশন কন যাদ্দরর সকল 

তথ্য হালনাোদকরর্ 

 

১২.১.১ তথ্য 

হালনাোদকৃত 
তাবরখ ৩ - 

৩১-১২-

২০১৮ 

৩-১-

২০১৯ 

৮-১-

২০১৯ 

১৫-১-

২০১৯ 

২০-১-

২০১৯ 

 

১৩ 
ই-প্রসিা ততবর ও 

িাস্তিােন 
৪ 

 ১৩.১ ই-মসবা ততবর ও 

িাস্তিােন করা 

১৩.১.১ নূন্যিম ০১ টি 

ই-মসবা বাস্তবার্য়ি 
তাবরখ ৪ 

- 

 

 

১৫-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

৩১-৩-

২০১৯ 

৩০-৪-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

 

১৪ 
প্রসিা পদ্ধবত 

সহবর্করর্ 
৩ 

১৪.১ নূন্যিম ০১ টি প্রসিা 

পদ্ধবত সহবর্করর্ ও 

িাস্তিােন 

১৪.১.১ সহর্জকরণ-

সাংক্রান্ত অর্ফস আনদশ 

জার্র 

তাবরখ ৩ - 
১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

 

১৫ 
আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর 
৬ 

১৫.১ আওিাধীন অর্ধদপ্তর/ 

দপ্তর সাংস্থার ইননানেশন 

১৫.১.১ আওিাধীন 

দপ্তর/ সাংস্থার বার্ষ িক 
তাবরখ ৩ - 

১৪-৮-

২০১৮ 

২০-

৮-

২৬-৮-

২০১৮ 

২৮-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 
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মন্ত্রণালনয়র বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
1
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

সাংস্থার 

ইননানেশন 

কা িক্রম 

পর্রবীক্ষণ 

কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন 

কা িক্রম পর্রবীক্ষণ 

কম িপর্রকল্পনা প্রণীি  ২০১৮ 

১৫.২ আওিাধীন অর্ধদপ্তর/ 

দপ্তর সাংস্থার ইননানেশন 

কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষণ  

১৫.২.১ আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর সাংস্থার 

সনঙ্গ আনয়ার্জি 

ইননানেশন টিনমর সো   

   

সংখ্যা ৩ - ৩ ২ ১ - - 

 

 

3 

1৬ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

মূল্যােন 

৮ 

১৬.১ িাবষ যক উদ্ভািন 

পবরকল্পনার অধ য-িাবষক স্ব-

মূল্যােন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যাবেত 

অধ য- িাবষ যক প্রবতদ্দিদন 

তাবরখ 
৩ - 

3১-1-

২০19 

৫-২-

২০19 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 
 

১৬.২ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার অধ য- িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন 

মবিপবরষদ বিভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৬.২.১ অধ য- িাবষ যক 

মূি্ল্যােন  প্রবতদ্দিদন 

প্রপ্রবরত  

তাবরখ 
১ - 

৫-২-

২০19 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২০-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 
 

১৬.৩ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার িাবষক স্ব-

মূল্যােন  

১৬.৩.১ িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন 

প্রস্তুতকৃত  

তাবরখ 
৩ - 

১৫-৭-

২০১৯ 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-7-

২০19 
 

১৬.৪ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার িাবষক স্ব-

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন  

মবিপবরষদ বিভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৬.৪.১ মূল্যােন   

প্রবতদ্দিদন প্রপ্রবরত 

তাবরখ 
১ - 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-7-

২০19 
৫-৮-

২০১৯ 
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খাদ্য অর্ধদপ্তনরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
2
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধার

র্ 

অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

প্রর্েন  

7 

১.১ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা প্রর্েন 

১.১.১কম যপবরকল্পনা 

প্রর্ীত 
তাবরখ 4 03/07/17 

৩১-7-

২০18 

৫-৮-

২০18 

৯-৮-

২০18 
১৪-৮-

২০18 
২০-৮-

২০১৮ 
 

১.২ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা মবিপবরষদ 

বিভাদ্দে প্রপ্ররর্  

১.২.১ মবিপবরষদ 

বিভাদ্দে প্রপ্রবরত  

তাবরখ 
১ 10/08/17 

১২-৮- 

২০18 

২০-৮- 

২০18 

২৬-৮- 

২০18 
৩০-৮- 

২০18 
৫-৯-

২০১৮ 
 

১.৩ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা  তথ্য িাতােদ্দন 

প্রকাশ 

১.৩.১ তথ্য 

িাতােদ্দন প্রকাবশত 

তাবরখ 
২ 16/07/17 

১৬-৮-

২০18 

২০-৮-

২০18 

২৫-৮-

২০18 
৩০-৮-

২০18 
৫-৯-

২০১৮ 
 

২ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দমর সভা 
6 

২.১ ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুবষ্ঠত সভা 

সংখ্যা 

 
৪ 8 ১০ ০৯ ০৮ - - 10 

২.২ ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর সভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিােন 

২.২.১  িাস্তিাবেত 

বসদ্ধান্ত   
% 2 85% ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ -  

৩ 
উদ্ভািন সক্ষ্মতা 

বৃবদ্ধ 
১০ 

৩.১ এক বদদ্দনর 

ওবরদ্দেনদ্দেশন/ 

কম যশালা/প্রসবমনার 

৩.১.১ অনুবষ্ঠত 

কম যশালা/ প্রসবমনার 
সংখ্যা  ৩ 1 2 1 - - - ৩ 

৩.২ উদ্ভািন সক্ষ্মতা বৃবদ্ধর 

লদ্দক্ষ্য ০২ বদদ্দনর প্রবশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন  

৩.২.১ আদ্দোবর্ত  

প্রবশক্ষ্র্ 

সংখ্যা  

(র্ন) 
৩ - ৬০ ৫০ ৪০ ২০ - 6০ 

৩.৩ উদ্ভািন সক্ষ্মতা বৃবদ্ধি্র 

লদ্দক্ষ্য ০৫ বদদ্দনর প্রবশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন 

৩.৩.১ আদ্দোবর্ত 

প্রবশক্ষ্র্  

সংখ্যা  

(র্ন) 
২ 17 ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ - ৬০ 

                                                           
• প্রকৃত অর্যন র্বদ থাদ্দক তাহদ্দল বলবপিদ্ধ করদ্দত হদ্দি।  
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খাদ্য অর্ধদপ্তনরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
2
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধার

র্ 

অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৩.৪ উদ্ভািন কার্ যক্রদ্দমর সদ্দে 

সম্পৃক্ত কম যকতযােদ্দর্র বিদ্দদদ্দশ 

বশক্ষ্া সফর  

৩.৪.১   বশক্ষ্া 

সফদ্দর  প্রপ্রবরত  

সংখ্যা  

(র্ন) 
2 2 ৩ ২ ১ - - ৪ 

৪ 

স্বীে দপ্তদ্দরর 

প্রসিাে উদ্ভািনী 

ধারর্া/ উদ্দযাে 

আহিান, র্াচাই-

িাছাই-সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম 

4 

৪.১ উদ্ভািনী উদ্দযাে/ধারর্া 

আহিান এিং প্রাপ্ত উদ্ভািনী  

ধরর্াগুদ্দলা  র্াচাই-িাছাইপূি যক 

তাবলকা প্রকাশ  

৪.১.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের তাবলকা 

প্রকাবশত 

তাবরখ 2 ০১/০9/18 

৩০-

০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 
 

৪.২ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে/ধারর্াসমূহ আইবিো 

ব্াংদ্দক (ideabank.gov.bd) 

র্মা রাখা 

৪.২.১ আইবিো 

ব্াংদ্দক র্মাকৃত 

উদ্দযাে 

 সংখ্যা 2 - 
১০-০৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৫-৯-

২০১৮ 

৩০-৯-

২০১৮ 
 

৫ 

উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং 

10 

৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের পাইলটিং িাস্তিােন 

৫.১.১ পাইলটিং 

িাস্তিাবেত  
তাবরখ ৪ 1২/04/18 

৩০-০৪-

২০১৯ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৬-৫-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 
 

৫.২ মাঠ পর্ যাদ্দে চলমান 

উদ্ভািনী প্রকল্পসমূহ সদ্দরর্বমন 

পবরদশ যন ও প্রদ্দোর্নীে 

সহােতা প্রদান 

৫.২.১ পবরদশ যনকৃত 

প্রকল্প  এিং 

সহােতা প্রদানকৃত 

প্রকল্প   

সংখ্যা  ৪ 1 2 1 - - - 3 

৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার  

পাইলটিং প্রকদ্দল্পর তাবলকা 

ততবর ও ওদ্দেিসাইদ্দে প্রকাশ 

৫.৩.১ তাবলকা 

প্রর্ীত ও 

ওদ্দেিসাইদ্দে 

প্রকাবশত 

তাবরখ ২ 1২/04/18 
৫-০৫-

২০১৯ 

১২-৫-

২০১৯ 
১৬-৫-

২০১৯ 
২০-৫-

২০১৯ 

২৫-৫-

২০১৯ 
 

৬ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকবসং 
10 

৬.১ নূন্যতম ০১টি ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকবসং আদ্দোর্ন 

৬.১.১ আদ্দোবর্ত 

ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকবসং  

তাবরখ ৬ - 
১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

১৫-৬-

২০১৯ 
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খাদ্য অর্ধদপ্তনরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
2
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধার

র্ 

অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৬.২ প্রশাদ্দকবসং-এর মাধ্যদ্দম 

প্ররবিদ্দকশনদ্দর্াগ্য উদ্ভািনী 

উদ্দযাে বনি যাচন  

৬.২.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে বনি যাবচত 
সংখ্যা ৪ - ৩ ২ ১ - - 3 

৭ 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চবলক ও 

র্াতীে পর্ যাদ্দে 

িাস্তিােন 

৬ 

৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভািনী 

উদ্দযাে আঞ্চবলক/ র্াতীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিাবেত  

৭.১.১ িাস্তিােদ্দনর 

র্ন্য অবফস আদ্দদশ 

র্াবরকৃত 

 

তাবরখ 
৪ 09/০৫/১৮ 

 

১০-৬-

২০১৯ 

১৬-

৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

৩০-৩-

২০১৯ 
 

৭.২ িাস্তিাবেত উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের িকুদ্দমদ্দেশন ততবর 

ও প্রকাশনা  

৭.২.১ িকুদ্দমদ্দেশন  

প্রকাবশত 

 

তাবরখ 
২ 05/০7/১7 

১৬-৬-

২০১৯ 

২০-

৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

২৮-৬-

২০১৯ 

৩০-৬-

২০১৯ 
 

৮ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রমেবরং 
৬ 

৮.১ প্রমের-প্রমবে  বনি যাচন 

ও তাবলকা প্রস্তুত।   

৮.১.১ বনি যাবচত 

প্রমের-প্রমবের 

তাবলকা 

তাবরখ ২০/০৭/১৮ 09/08/17 
২৯-০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৫-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 
 

৮.২ দুই বদদ্দনর প্রমেবরং 

কম যশালা আদ্দোর্ন 

৮.২.১ আদ্দোবর্ত 

প্রমেবরং কম যশালা 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩  2০ 18 16 14 12 20 

৯ 
স্বীকৃবত িা 

প্রদ্দর্াদনা প্রদান 
10 

৯.১ উদ্ভািকদ্দদর 

প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠাবনক 

পত্র/ সনদপত্র /দ্দক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ 

প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক পত্র/ 

সনদপত্র /দ্দক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃত 

সংখ্যা 5 3 3 2 1 - - ৩ 

৯.২ উদ্ভািকেদ্দর্র প্রদদ্দশ বশক্ষ্া 

সফর/প্রবশক্ষ্র্ /নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্ররর্ 

৯.২.১ বশক্ষ্া সফর/ 

প্রবশক্ষ্র্/নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম 

প্রপ্রবরত 

সংখ্যা 2 3 ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ 

৯.৩ উদ্ভািকেদ্দর্র বিদ্দদদ্দশ ৯.৩.১ বশক্ষ্া সফর/ সংখ্যা  3 ২ ৩ ২ ১ - - 4 
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খাদ্য অর্ধদপ্তনরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
2
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধার

র্ 

অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

বশক্ষ্া সফর/প্রবশক্ষ্র্ /নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্ররর্  

প্রবশক্ষ্র্/নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম 

প্রপ্রবরত  

১০ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

খাদ্দত িরাে 
৪ 

১০.১ ইদ্দনাদ্দভশন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন িাদ্দর্ে 

িরাে 

১০.১.১ িাদ্দর্ে 

িরােকৃত 
 োকা ২ 10 10 09 08 07 06 25 

১০.২  ইদ্দনাদ্দভশন-সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন িরােকৃত 

অথ য ব্ে 

১০.২.১ 

ইদ্দনাদ্দভশন-সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন 

িরােকৃত অথ য 

ব্বেত 

% ২ 70% ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০% 

11 
পাে যনারশীপ ও 

প্রনেওোবকযং 
৩ 

১১.১ সংবিষ্ট 

প্রবতষ্ঠান/অংশীর্ন বচবিতকরর্ 

ও তাদ্দদর সদ্দে সমদ্দ াতা 

স্মারক স্বাক্ষ্র 

১১.১.১ স্বাক্ষ্বরত 

সমদ্দ াতা স্মারক 

সমদ্দ াতা 

স্মারদ্দকর 

সংখ্যা 

৩ ১ 1 - - - - ১ 

১২ 

ইদ্দনাদ্দভশন-

সংক্রান্ত তথ্য 

হালনাোদকরর্ 

৩ 

১২.১ িথ্য বািায়নন 

ইদ্দনাদ্দভশন কন যাদ্দরর সকল 

তথ্য হালনাোদকরর্ 

১২.১.১ তথ্য 

হালনাোদকৃত 
তাবরখ ৩ ৩১/১২/18 

৩১-১২-

২০১৮ 

৩-১-

২০১৯ 

৮-১-

২০১৯ 

১৫-১-

২০১৯ 

২০-১-

২০১৯ 
 

১৩ 
ই-প্রসিা ততবর ও 

িাস্তিােন 
৪ 

 ১৩.১ ই-মসবা ততবর ও 

িাস্তিােন করা 

১৩.১.১ নূন্যিম ০১ 

টি ই-মসবা 

বাস্তবার্য়ি 

তাবরখ ৪ 22/11/17 
১৫-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

৩১-৩-

২০১৯ 

৩০-৪-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 
 

১৪ 
প্রসিা পদ্ধবত 

সহবর্করর্ 
৩ 

১৪.১ নূন্যিম ০১ টি প্রসিা 

পদ্ধবত সহবর্করর্ ও িাস্তিােন 

১৪.১.১ সহর্জকরণ-

সাংক্রান্ত অর্ফস 

আনদশ জার্র 

তাবরখ ৩ 12/04/18 
১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 
 

১৫ আওিাধীন ৬ ১৫.১ আওিাধীন অর্ধদপ্তর/ ১৫.১.১ আওিাধীন তাবরখ ৩ 17/07/18 ১৪-৮- ২০- ২৬-৮- ২৮-৮- ৩০-৮-  
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খাদ্য অর্ধদপ্তনরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-১৮
2
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধার

র্ 

অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর 

সাংস্থার 

ইননানেশন 

কা িক্রম 

পর্রবীক্ষণ 

দপ্তর সাংস্থার ইননানেশন 

কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন কা িক্রম 

পর্রবীক্ষণ 

দপ্তর/ সাংস্থার 

বার্ষ িক 

কম িপর্রকল্পনা 

প্রণীি  

২০১৮ ৮-

২০১৮ 

২০১৮ ২০১৮ ২০১৮ 

১৫.২ আওিাধীন অর্ধদপ্তর/ 

দপ্তর সাংস্থার ইননানেশন 

কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

পর্রবীক্ষণ  

১৫.২.১ আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর 

সাংস্থার সনঙ্গ 

আনয়ার্জি 

ইননানেশন টিনমর 

সো   

সংখ্যা ৩ - - - - - -  

1৬ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

মূল্যােন 

৮ 

১৬.১ িাবষ যক উদ্ভািন 

পবরকল্পনার অধ য-িাবষক স্ব-

মূল্যােন 

১৬.১.১ স্ব-

মূল্যাবেত অধ য- 

িাবষ যক প্রবতদ্দিদন 

তাবরখ 
৩ ০৬/০৮/১৭ 

3১-1-

২০19 

৫-২-

২০19 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 
 

১৬.২ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার অধ য- িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন মবিপবরষদ 

বিভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৬.২.১ অধ য- 

িাবষ যক মূি্ল্যােন  

প্রবতদ্দিদন প্রপ্রবরত  

তাবরখ 
১ ০৮/01/18 

৫-২-

২০19 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২০-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 
 

১৬.৩ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার িাবষক স্ব-

মূল্যােন  

১৬.৩.১ িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন 

প্রস্তুতকৃত  

তাবরখ 
৩ ০৮/01/18 

১৫-৭-

২০১৯ 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-7-

২০19 
 

১৬.৪ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার িাবষক স্ব-

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন  

মবিপবরষদ বিভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৬.৪.১ মূল্যােন   

প্রবতদ্দিদন প্রপ্রবরত 

তাবরখ 
১ ০৮/01/18 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-7-

২০19 
৫-৮-

২০১৯ 
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র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-

১৮
3
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

প্রর্েন  

7 

১.১ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা প্রর্েন 

১.১.১কম যপবরকল্পনা 

প্রর্ীত 
তাবরখ 4 10-8-17 

৩১-7-

২০18 

৫-৮-

২০18 

৯-৮-

২০18 
১৪-৮-

২০18 
২০-৮-

২০১৮ 
 

১.২ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা মবিপবরষদ 

বিভাদ্দে প্রপ্ররর্  

১.২.১ মবিপবরষদ 

বিভাদ্দে প্রপ্রবরত  

তাবরখ 
১ - 

১২-৮- 

২০18 

২০-৮- 

২০18 

২৬-৮- 

২০18 
৩০-৮- 

২০18 
৫-৯-

২০১৮ 
 

১.৩ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা  তথ্য 

িাতােদ্দন প্রকাশ 

১.৩.১ তথ্য িাতােদ্দন 

প্রকাবশত 

তাবরখ 
২ - 

১৬-৮-

২০18 

২০-৮-

২০18 

২৫-৮-

২০18 
৩০-৮-

২০18 
৫-৯-

২০১৮ 
 

২ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দমর সভা 
6 

২.১ ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুবষ্ঠত সভা 

সংখ্যা 

 
৪ 8 ১০ ০৯ ০৮ - - 

10 

২.২ ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর 

সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিােন 

২.২.১  িাস্তিাবেত 

বসদ্ধান্ত   
% 2 80% ১০০% ৯৫% ৮০% ৭৫% - 

 

100% 

৩ 
উদ্ভািন সক্ষ্মতা 

বৃবদ্ধ 
১০ 

৩.১ এক বদদ্দনর 

ওবরদ্দেনদ্দেশন/ 

কম যশালা/প্রসবমনার 

৩.১.১ অনুবষ্ঠত 

কম যশালা/ প্রসবমনার 
সংখ্যা  ৩ - 3 2 1 -  

 

5 

৩.২ উদ্ভািন সক্ষ্মতা বৃবদ্ধর 

লদ্দক্ষ্য ০২ বদদ্দনর প্রবশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন  

৩.২.১ আদ্দোবর্ত  

প্রবশক্ষ্র্ 

সংখ্যা  

(র্ন) 
৩ - 16 14 12 10 8 

 

40 

 

৩.৩ উদ্ভািন সক্ষ্মতা বৃবদ্ধি্র 

লদ্দক্ষ্য ০৫ বদদ্দনর প্রবশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন 

৩.৩.১ আদ্দোবর্ত 

প্রবশক্ষ্র্  

সংখ্যা  

(র্ন) 
২ - 10 8 6 4 2 

 

20 

                                                           
• প্রকৃত অর্যন র্বদ থাদ্দক তাহদ্দল বলবপিদ্ধ করদ্দত হদ্দি।  
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র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-

১৮
3
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৩.৪ উদ্ভািন কার্ যক্রদ্দমর 

সদ্দে সম্পকৃ্ত কম যকতযােদ্দর্র 

বিদ্দদদ্দশ বশক্ষ্া সফর  

৩.৪.১   বশক্ষ্া সফদ্দর  

প্রপ্রবরত  

সংখ্যা  

(র্ন) 

2 

 
- 

 

৩ 

 

 

 

২ 

 

 

 

১ 

 

 

- - 5 

৪ 

স্বীে দপ্তদ্দরর 

প্রসিাে উদ্ভািনী 

ধারর্া/ উদ্দযাে 

আহিান, র্াচাই-

িাছাই-সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম 

4 

৪.১ উদ্ভািনী উদ্দযাে/ধারর্া 

আহিান এিং প্রাপ্ত উদ্ভািনী  

ধরর্াগুদ্দলা  র্াচাই-

িাছাইপূি যক তাবলকা প্রকাশ  

৪.১.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের তাবলকা 

প্রকাবশত 

তাবরখ 2 - 
৩০-০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

 

৪.২ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে/ধারর্াসমূহ আইবিো 

ব্াংদ্দক 

(ideabank.gov.bd) র্মা 

রাখা 

৪.২.১ আইবিো ব্াংদ্দক 

র্মাকৃত উদ্দযাে 
 সংখ্যা 2 - 

১০-০৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৫-৯-

২০১৮ 

৩০-৯-

২০১৮ 

 

৫ 

উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং 

10 

৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের পাইলটিং 

িাস্তিােন 

৫.১.১ পাইলটিং 

িাস্তিাবেত  
তাবরখ ৪ - 

৩০-০৪-

২০১৯ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৬-৫-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

 

৫.২ মাঠ পর্ যাদ্দে চলমান 

উদ্ভািনী প্রকল্পসমূহ 

সদ্দরর্বমন পবরদশ যন ও 

প্রদ্দোর্নীে সহােতা প্রদান 

৫.২.১ পবরদশ যনকৃত 

প্রকল্প  এিং সহােতা 

প্রদানকৃত প্রকল্প   

সংখ্যা  ৪ - 1 - - - - 

 

 

2 

৫.৩ আওতাধীন দপ্তর 

সংস্থার  পাইলটিং প্রকদ্দল্পর 

তাবলকা ততবর ও 

ওদ্দেিসাইদ্দে প্রকাশ 

৫.৩.১ তাবলকা প্রর্ীত 

ও ওদ্দেিসাইদ্দে 

প্রকাবশত 

তাবরখ ২ - 
৫-০৫-

২০১৯ 

১২-৫-

২০১৯ 
১৬-৫-

২০১৯ 
২০-৫-

২০১৯ 

২৫-৫-

২০১৯ 

 

৬ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকবসং 
10 

৬.১ নূন্যতম ০১টি 

ইদ্দনাদ্দভশন প্রশাদ্দকবসং 

৬.১.১ আদ্দোবর্ত 

ইদ্দনাদ্দভশন প্রশাদ্দকবসং  
তাবরখ ৬ - 

১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

১৫-৬-

২০১৯ 
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র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-

১৮
3
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

আদ্দোর্ন 

৬.২ প্রশাদ্দকবসং-এর মাধ্যদ্দম 

প্ররবিদ্দকশনদ্দর্াগ্য উদ্ভািনী 

উদ্দযাে বনি যাচন  

৬.২.১ উদ্ভািনী উদ্দযাে 

বনি যাবচত 
সংখ্যা ৪ - ৩ ২ ১ - - 

 

 

1 

৭ 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চবলক ও 

র্াতীে পর্ যাদ্দে 

িাস্তিােন 

৬ 

৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভািনী 

উদ্দযাে আঞ্চবলক/ র্াতীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিাবেত  

৭.১.১ িাস্তিােদ্দনর র্ন্য 

অবফস আদ্দদশ র্াবরকৃত 

 

তাবরখ 
৪ - 

 

১০-৬-

২০১৯ 

১৬-

৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

৩০-৩-

২০১৯ 

 

৭.২ িাস্তিাবেত উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের িকুদ্দমদ্দেশন 

ততবর ও প্রকাশনা  

৭.২.১ িকুদ্দমদ্দেশন  

প্রকাবশত 

 

তাবরখ 
২ - 

১৬-৬-

২০১৯ 

২০-

৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

২৮-৬-

২০১৯ 

৩০-৬-

২০১৯ 

 

৮ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রমেবরং 
৬ 

৮.১ প্রমের-প্রমবে  

বনি যাচন ও তাবলকা প্রস্তুত।   

৮.১.১ বনি যাবচত প্রমের-

প্রমবের তাবলকা 
তাবরখ ৩ - 

২৯-০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৫-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

 

৮.২ দুই বদদ্দনর প্রমেবরং 

কম যশালা আদ্দোর্ন 

৮.২.১ আদ্দোবর্ত 

প্রমেবরং কম যশালা 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩ - 

 

16 
14 12 10 8 

 

20 

৯ 
স্বীকৃবত িা 

প্রদ্দর্াদনা প্রদান 
10 

৯.১ উদ্ভািকদ্দদর 

প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক পত্র/ সনদপত্র 

/দ্দক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠাবনক পত্র/ 

সনদপত্র /দ্দক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃত 

সংখ্যা 5 - 1 - - - - 

 

 

 

2 

৯.২ উদ্ভািকেদ্দর্র প্রদদ্দশ 

বশক্ষ্া সফর/প্রবশক্ষ্র্ /নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্ররর্ 

৯.২.১ বশক্ষ্া সফর/ 

প্রবশক্ষ্র্/নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম 

প্রপ্রবরত 

সংখ্যা 2 - - 2 1 - - 

 

 

3 

৯.৩ উদ্ভািকেদ্দর্র বিদ্দদদ্দশ ৯.৩.১ বশক্ষ্া সফর/ সংখ্যা  3 -  1 - - -  
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 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-

১৮
3
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

বশক্ষ্া সফর/প্রবশক্ষ্র্ /নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্ররর্  

প্রবশক্ষ্র্/নদ্দলর্ 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম 

প্রপ্রবরত  

 

2 

 

3 

১০ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

খাদ্দত িরাে 
৪ 

১০.১ ইদ্দনাদ্দভশন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন িাদ্দর্ে 

িরাে 

১০.১.১ িাদ্দর্ে 

িরােকৃত 
 োকা ২ - 

 

40 35 30 25 20 

 

45 

১০.২  ইদ্দনাদ্দভশন-সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন 

িরােকৃত অথ য ব্ে 

১০.২.১ ইদ্দনাদ্দভশন-

সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিােদ্দন িরােকৃত 

অথ য ব্বেত 

 

% ২ - ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

 

    100 

11 
পাে যনারশীপ ও 

প্রনেওোবকযং 
৩ 

১১.১ সংবিষ্ট 

প্রবতষ্ঠান/অংশীর্ন 

বচবিতকরর্ ও তাদ্দদর সদ্দে 

সমদ্দ াতা স্মারক স্বাক্ষ্র 

১১.১.১ স্বাক্ষ্বরত 

সমদ্দ াতা স্মারক 

সমদ্দ াতা 

স্মারদ্দকর 

সংখ্যা 

৩ - 3 2 1 - - 

 

     3 

১২ 

ইদ্দনাদ্দভশন-

সংক্রান্ত তথ্য 

হালনাোদকরর্ 

৩ 

১২.১ িথ্য বািায়নন 

ইদ্দনাদ্দভশন কন যাদ্দরর সকল 

তথ্য হালনাোদকরর্ 

 

১২.১.১ তথ্য 

হালনাোদকৃত 
তাবরখ ৩ - 

৩১-১২-

২০১৮ 

৩-১-

২০১৯ 

৮-১-

২০১৯ 

১৫-১-

২০১৯ 

২০-১-

২০১৯ 

 

১৩ 
ই-প্রসিা ততবর ও 

িাস্তিােন 
৪ 

 ১৩.১ ই-মসবা ততবর ও 

িাস্তিােন করা 

১৩.১.১ নূন্যিম ০১ টি 

ই-মসবা বাস্তবার্য়ি 
তাবরখ ৪ 

- 

 

 

১৫-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

৩১-৩-

২০১৯ 

৩০-৪-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

 

১৪ 
প্রসিা পদ্ধবত 

সহবর্করর্ 
৩ 

১৪.১ নূন্যিম ০১ টি প্রসিা 

পদ্ধবত সহবর্করর্ ও 

িাস্তিােন 

১৪.১.১ সহর্জকরণ-

সাংক্রান্ত অর্ফস আনদশ 

জার্র 

তাবরখ ৩ - 
১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

 

১৫ 
আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর 
৬ 

১৫.১ আওিাধীন অর্ধদপ্তর/ 

দপ্তর সাংস্থার ইননানেশন 

১৫.১.১ আওিাধীন 

দপ্তর/ সাংস্থার বার্ষ িক 
তাবরখ ৩ - 

১৪-৮-

২০১৮ 

২০-

৮-

২৬-৮-

২০১৮ 

২৮-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 
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র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 

 ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

বিষদ্দের 

মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭-

১৮
3
 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রনক্ষপণ 

)

Proje

ction(  

২০১৯-২০ 

অসাধারর্ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

সাংস্থার 

ইননানেশন 

কা িক্রম 

পর্রবীক্ষণ 

কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন 

কা িক্রম পর্রবীক্ষণ 

কম িপর্রকল্পনা প্রণীি  ২০১৮ 

১৫.২ আওিাধীন অর্ধদপ্তর/ 

দপ্তর সাংস্থার ইননানেশন 

কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষণ  

১৫.২.১ আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর সাংস্থার 

সনঙ্গ আনয়ার্জি 

ইননানেশন টিনমর সো   

   

সংখ্যা ৩ - ৩ ২ ১ - - 

 

 

3 

1৬ 

উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

মূল্যােন 

৮ 

১৬.১ িাবষ যক উদ্ভািন 

পবরকল্পনার অধ য-িাবষক স্ব-

মূল্যােন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যাবেত 

অধ য- িাবষ যক প্রবতদ্দিদন 

তাবরখ 
৩ - 

3১-1-

২০19 

৫-২-

২০19 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 
 

১৬.২ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার অধ য- িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন 

মবিপবরষদ বিভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৬.২.১ অধ য- িাবষ যক 

মূি্ল্যােন  প্রবতদ্দিদন 

প্রপ্রবরত  

তাবরখ 
১ - 

৫-২-

২০19 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২০-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 
 

১৬.৩ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার িাবষক স্ব-

মূল্যােন  

১৬.৩.১ িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন 

প্রস্তুতকৃত  

তাবরখ 
৩ - 

১৫-৭-

২০১৯ 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-7-

২০19 
 

১৬.৪ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার িাবষক স্ব-

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন  

মবিপবরষদ বিভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৬.৪.১ মূল্যােন   

প্রবতদ্দিদন প্রপ্রবরত 

তাবরখ 
১ - 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-7-

২০19 
৫-৮-

২০১৯ 
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র্বনদনশ প্রর্শক্ষণ 

গি ২৯ আগে ২০১৭ িার্রনখ মর্ন্ত্রপর্রষদ সর্চব মনহাদনয়র উপর্স্থর্িনি মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগ অনুর্িি 

সোয় উদ্ভাবনচচ িা ও উনদ্যানগর সাংখ্যা বৃর্দ্ধর লনক্ষয মন্ত্রণালয়/র্বোগ/অর্ধদপ্তনরর স্বীয় উনদ্যানগ 

কম িকিিানদর র্বনদনশ মপ্ররনণর উনদ্যাগ ও পর্রকল্পনা গ্রহণ করার সুপার্রশ করা হয়। এ সোয় 

বাস্তবায়নকারী কর্তিপক্ষ র্হনসনব ম  সকল মন্ত্রণালয়নক এ র্বষনয় উনদ্যাগ গ্রহনণর জন্য র্চর্িি করা হয়, 

িার মনধ্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ও র্েল । 

 

গি ২১ মথনক ২২ জুন ২০১৮ িার্রখ প িন্ত মস্পননর জারনগাজা শহনর ইননানেশন সাংক্রান্ত কনফানরনে 

অাংশগ্রহণ করা হয়। কনফানরেটির উনিশ্যগুনলার মনধ্য র্েল উদ্ভাবনী ধ্যান ধারণা র্বকর্শিকরণ, উদ্ভাবনী 

চচ িার প্রানয়ার্গকর্দকগুনলা র্নজ প্রর্িিানন প্রর্িফলন, উদ্ভাবনী চচ িার মাধ্যনম মসবা প্রর্ক্রয়া সহজীকরণ ও 

মসবার গুণগিমান র্নর্িিকরণ। উক্ত কনফানরনে র্বর্েন্ন মদনশর প্রর্ির্নর্ধগণ অাংশগ্রহণ কনরন। মস 

র্নর্রনখ উদ্ভাবনী চচ িা র্বকর্শিকরণ ও কার্িি মসবার গুণগি মান র্নর্িিকরনণর উনিনশ্য উক্ত সনম্মলনন 

অাংশগ্রহনণর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অর্ধদপ্তনরর ইননানেশন কানজ সম্পৃক্ত কম িকিিাগণনক অাংশগ্রহণ 

কনর । 

  

 ের্ব ; “IOT Conference” এ অাংশগ্রহণকারী কম িকিিাগণ 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র অর্ির্রক্ত সর্চব ও চীফ ইননানেশন অর্ফসার, মবগম সালমা মমিাজ এর মনর্তনে গঠিি 

প্রর্ির্নর্ধদল গি ২১ মথনক ২২ জুন ২০১৮ িার্রখ প িন্ত মস্পননর জারনগাজা শহনর ইননানেশন সাংক্রান্ত 

“IOT Conference” এ অাংশগ্রহণকারী কম িকিিাগননর িার্লকা র্নম্নরুপ; 

 

১। মবগম সালমা মমিাজ  

 

যুগ্মসর্চব ও র্চফ ইননানেশন অর্ফসার, খাদ্য মন্ত্রণালয় 

২। জনাব  র্চত্তরঞ্জন ব্যাপারী   পর্রচালক ও ইননানেশন অর্ফসার, খাদ্য অর্ধদপ্তর।   

৩। জনাব আবুল কালাম আজাদ উপসর্চব ও সদস্য, ইননানেশন টিম, খাদ্য মন্ত্রণালয় । 

৪। জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান র্সর্নয়র সহকারী সর্চব ও সদস্য সর্চব, ইননানেশন 

টিম, খাদ্য মন্ত্রণালয়। 

৫। জনাব মমাহাম্মদ ইসমাইল র্ময়া সহন াগী গনবষণা পর্রচালক, এফর্পএমইউ  ও সদস্য 

ইননানেশন টিম, খাদ্য মন্ত্রণালয়। 

৬।  জনাব মমাঃ মমাবারক মহানসন মপ্রাগ্রামার ও সদস্য, ইননানেশন টিম, খাদ্য মন্ত্রণালয়। 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

খায মির্ালে কর্তযক িাস্তিাবেত এিং চলমান উদ্দযােসমূদ্দহর তাবলকা; 

 

ক্রবমক নং উদ্দযাে সমূহ মন্তব্ 

১ ফুড মগ্রনডড প্যানকনটর মাধ্যনম ওএমএস এর আটা র্বক্রয়  িাস্তিাবেত 

২ মখালা বাজানর খাদ্যশস্য র্বক্রয় (ও এমএস) মর্নটর্রাং এযাপ িাস্তিাবেত 

৩ র্নরাপদ পথ খাবার র্বক্রয় িাস্তিাবেত 

৪ খাদ্যবান্ধব কম িসূচীর আওিায় মোক্তানদর খাদ্যশস্য প্রার্প্ত মর্নটর্রাং িাস্তিাবেত 

৫ ও এম এস কা িক্রনম অর্ধকির স্বচ্ছিা আনয়ন িাস্তিাবেত 

৬ র্নরাপদ সাইনলা  

(সাইনলানি দূঘ িটনা র্ননরাধক ব্যবস্থাপনা ফরনমর মাধ্যনম   

দার্য়েরি মফারম্যান/সুপারোইজার অথবা দার্য়েরি ব্যর্ক্তর মসফটি 

ইকুইপনমন্ট ব্যবহার র্নর্িিকরণ ।) 

চলমান 

৭ প্রকৃি কৃষকনদর র্নকট মধনক ধান ও গম সাংগ্রহ িাস্তিাবেত 

8 মেঁনস্তারাসমুনহর খানদ্যর র্নরাপদিা র্নর্িি কনল্প র্নরাপদ খাদ্য 

এলাকা তিরী 

িাস্তিাবেত 

৯ খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীনদর লাইনসনের আওিায় র্ননয় আসা িাস্তিাবেত 

১০ এ র্স আর র্ডর্জটালাইনজশণ চলমান 

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র উদ্ভাবন 

সরকার্র কম িচারীনদর দক্ষিা বৃর্দ্ধর মাধ্যনম নাগর্রক মসবা সহর্জকরণ ও সুশাসন সুসাংহিকরনণ 

জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন চচ িার ভূর্মকা গুরুেপূণ ি। সরকার্র মসবা প্রর্ক্রয়ানক সহজির ও জনবান্ধব করার লনক্ষয 

উদ্ভাবন কা িক্রম র্বকানশর উনিনশ্য র্বর্েন্ন প িানয় উদ্ভাবন টিম গঠন করা হনয়নে। উদ্ভাবন উনদ্যাগ গ্রহণ ও 

উনদ্যাগ গ্রহনণর সুন াগ সৃর্ষ্ট, দক্ষিা উন্নয়ন এবাং প্রনয়াজনীয় নীর্ি-পদ্ধর্ি প্রণয়নন উদ্ভাবন টিমসমূহ 

উনিখন াগ্য ভূর্মকা রাখনে।  

 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ-১ 

উদ্ভাবননর র্শনরানাম; ফুডনগ্রনডড প্যানকনটর মাধ্যনম ওএমএস এর আটা র্বক্রয়।  

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র উদ্ভাবন টিম ‘ফুড মগ্রনডড প্যানকনটর মাধ্যনম ওএমএস এর আটা র্বর্ক্র’ নানম পাইলট 

প্রকল্প গ্রহণ কনরনে। খাদ্যশনস্যর বাজার দনর উদ্ধিগর্ি মরাধ এবাং দর্রদ্র ও র্নম্নআয়ভুক্ত মানুনষর কষ্ট লাঘনবর 

লনক্ষয ওএমএস কম িসূর্চনি চাল ও আটা র্বিরণ করা হয়। এ কম িসূর্চনি মূলিঃ দর্রদ্র ও র্নম্নআয়ভূক্ত মশ্রণীর 

মানুষ সাশ্রয়ী মূনল্য খাদ্য সহায়িা লাে কনর। ওএমএস কা িক্রনমর আওিায় চানলর পাশাপার্শ মখালা আটা 

র্বর্ক্র করা হনিা। মখালা আটা র্বর্ক্রনি র্বর্েন্ন অসুর্বধা পর্রলর্ক্ষি হওয়ায় উদ্ভাবন র্হসানব পাইলট আকানর 

বাাংলানদশ সর্চবালনয় ফুডনগ্রনডড প্যানকটজািকৃি ওএমএস আটা র্বর্ক্রর কা িক্রম শুরু করা হনয়নে। এ 

কা িক্রনম মোক্তা প িানয় ২ মকর্জ প্যানকট আটার মূল্য ৪২.০০ টাকা কনর র্বর্ক্র হনচ্ছ । উনিখ্য ম , 

অন্যান্য এলাকায় ওএমএস কা িক্রনম মখালা আটা মোক্তা প িানয় প্রর্ি মকর্জ ১৮.০০ টাকা র্হসানব র্বর্ক্র 

করা হনচ্ছ। সর্চবালয় ম নহতু প্রশাসননর প্রাণনকন্দ্র মসজন্য সর্চবালনয়র  কম িকিিা কম িচারী সর্মর্ির 

মাধ্যনম এ কা িক্রম শুরু করা হনয়নে। প িায়ক্রনম সারানদনশ এ কা িক্রম শুরু করা হনব। জনবান্ধব, পর্রচ্ছন্ন, 
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মানসম্মি, সঠিক ওজন এর র্নিয়িা র্দনয় ওএমএনসর আটা সরবরাহ করা হনচ্ছ র্বধায় ইনিামনধ্য “ফুড 

মগ্রনডড প্যানকনটর মাধ্যনম ওএমএস এর আটা র্বর্ক্র” জনর্প্রয়িা মপনয়নে।  

 

  

ের্ব; সর্চব, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক ফুড মগ্রনডড প্যানকনটর মাধ্যনম ওএমএস এর আটা র্বক্রয় কা িক্রম 

উনদ্বাধন 

প্যানকট আটার সুর্বধা র্নম্নরুপঃ 

1) প্যানকট আটা বহনন সুর্বধাজনক । আলাদা ব্যাগ আনার প্রনয়াজন মনই; 

2) ফুডনগ্রনডড প্যানকনটর মাধ্যনম হওয়ায় গুণগি মাননর র্নিয়িা রনয়নে; 

3) আনগ মখালা র্বর্ক্র হওয়ানি অপর্রচ্ছন্ন ও দূর্ষি হওয়ার সম্ভাবনা র্েল এখন আর িা মনই; 

4) পর্রমানপর প্রনয়াজন মনই র্বধায় দ্রুি সরবরাহ করা  ায় ফনল এখন লাইনন মবর্শক্ষণ দাঁড়াননার 
প্রনয়াজন হয় না; 

5) জনবান্ধব, পর্রচ্ছন্ন, মানসম্মি, সঠিক ওজন এর র্নিয়িা র্দনয় ওএমএনসর আটা সরবরাহ করা হনচ্ছ; 

6) সনব িাপর্র বাজানর দুই মকর্জ আটার মূল্য কমপনক্ষ ৬৫ টাকা র্কন্তু বিিমান পদ্ধর্িনি ওএমএনস 

মক্রিাগণ পানচ্ছন ৪২ টাকায়। 

 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ-২ 

উদ্ভাবননর র্শনরানাম; মখালা বাজানর খাদ্যশস্য র্বক্রয় (ওএমএস) মর্নটর্রাং এযাপ। 

কীোনব  াত্রা শুরু/ পটভূর্ম; 

পাবর্লক ফুড র্ডর্ির্বউশন র্সনেনমর আওিায় মখালা বাজানর খাদ্যশস্য র্বক্রয় সরকানরর একটি গুরুেপূণ ি 

কম িসূর্চ। খাদ্যশনস্যর বাজার মূনল্যর উর্ধ্িগর্ি মরাধ কনর র্নম্ন আনয়র জননগার্িনক মূল্য সহায়িা মদওয়া 

এবাং বাজারদর র্স্থর্িশীল রাখার লনক্ষয এ কম িসূর্চ পর্রচালনা করা হয়। এ কম িসূর্চটি মখালা বাজার 

খাদ্যশস্য র্বক্রয় বা ও.এম.এস কা িক্রম নানম পর্রর্চি।  

ওএমএস কা িক্রনমর আওিায় ঢাকা মহানগরীর  ৯ টি অপানরশনাল এর্রয়ার ৭৮ টি পনয়নন্ট ম মন- 

জুরাইন বাজার, র্মরপুর আনসার কযাম্প, কচুনক্ষি বাজার, বাবুবাজার, চকবাজার ইিযার্দ পনয়নন্ট 

ট্রাকন ানগ বাজারদনরর মচনয় কম মূনল্য প্রর্ি মকর্জ চাল ৩০ টাকা এবাং প্রর্ি মকর্জ আটা ১৮ টাকা দনর 

ওএমএস  র্ডলানরর মাধ্যনম র্বর্ক্র করা হনয় থানক। 
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ের্ব; ওএমএস র্বক্রয় কা িক্রম 

কা িক্রনমর পর্রর্ধ; 

বিিমানন পর্রচার্লি ওএমএস পদ্ধর্িনি শুক্রবার ব্যিীি সপ্তানহ ০৬ র্দন প্রর্ির্দন সকাল ৯টা হনি র্বকাল 

৫ টা প িন্ত ০২ মম. টন চাল এবাং ০১ মম. টন আটা প্রর্িটি ওএমএস র্ডলানরর মাধ্যনম র্বক্রয় করা  ায় । 

পর্রচালনা ও িিাবধান; 

ক) প্রধান র্নয়ন্ত্রক, ঢাকা মরশর্নাং এর িিাবধানন ঢাকা মহানগরীনি, আঞ্চর্লক খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর িিাবধানন 

অন্যান্য র্বোগীয় সদনর , মজলা খাদ্য র্ন ন্ত্রকনদর িিাবধানন মজলা সদর এবাং উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর 

িিাবধানন উপনজলা সদনর ও মজলা/উপনজলা সদর বর্হভূ িি মপৌরসোয় ওএমএস কা িক্রম পর্রচার্লি হয় 

। 

খ)  ট্রাক র্ডলার/নদাকান র্ডলার/উেয় প্রকার র্ডলানরর মাধ্যনম এই কা িক্রম পর্রচালনা করা হয় । 

গ) খাদ্য মন্ত্রণালনয়র অনুনমাদনক্রনম খাদ্য অর্ধদপ্তনরর ক্ষমিা প্রাপ্ত ম  মকান কম িকিিা, স্থানীয় প্রশাসন বা 

র্সটি কনপ িানরশন/নপৌরসোর ম  মকান ক্ষমিা প্রাপ্ত কম িকিিা ওএমএস র্ডলারনদর কাজ িদারর্ক করনি 

পারনবন । 

র্বক্রয় প্রর্ক্রয়া; 

র্নম্নবর্ণ িি র্নয়মাবর্ল অনুসরণ কনর চাল/গম/আটা র্বক্রয় করনি পারনবন 

ক) সকাল ৯.০০ টা হনি র্বকাল ৫.০০ টা অথবা চাল/গম/আটা মশষ না হওয়া প িন্ত মদাকান মখালা 

রাখনি হয় । 

খ) র্দন মশনষ মমাট র্বক্রয় ও মজুদ র্হসাব মজুদ মরর্জষ্টানর র্লর্পবদ্ধ করা হয় । 

গ) র্ডলানরর কা িক্রম িদারর্ক করার জন্য প্রনয়াজনীয় সাংখ্যক িদারর্ক কম িকিিা র্ননয়াগ করা হয় । 

সাংর্িষ্ট  কম িকিিার উপর্স্থর্িনি চাল/গম/আটা র্বক্রয় শুরু করা হয় ।  

ঘ) ওএমএস কা িক্রম বন্ধ হবার পর ও মকান র্ডলানরর র্নকট উনত্তার্লি র্কন্তু অর্বর্ক্রি চাল/ আটা মথনক 

মগনল িা এ নীর্িমালার আওিায় র্বক্রয় কনর র্নঃনশষ করনি হয় । 

 

ট্রানক চাল/আটা/গম র্বক্রয় প্রর্ক্রয়া; 

ক) র্ননয়ার্জি র্ডলারনক প্রর্ির্দন পর্রমাণমি খাদ্যশস্য র্বক্রনয়র জন্য বরাি করা হয় । 

খ) র্ডলারনক ট্রানক খাদ্যশস্য র্বক্রনয়র জন্য প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করনি হয় এবাং  াবিীয় খরচ র্নব িাহ 

করনি হয় । 
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গ) র্ডলারনক প্রর্ির্দননর র্বক্রয়ন াগ্য পর্রমাণ খাদ্যশনস্যর মূল্য সাংর্িষ্ট খানি জমা র্দনয় আনগর র্দন 

র্ডও (নডর্লোর্র অড িার) গ্রহন করনি হয় এবাং খাদ্যশস্য র্বর্ক্রর র্দন র্সএসর্ড/এলএসর্ড হনি 

চাল/আটা/গম  গ্রহণপূব িক সকাল ৯.০০ টার মনধ্য র্বক্রয় মকনন্দ্র মপৌোনি হয় । 

ঘ) ট্রানক খাদ্যশস্য র্বক্রয় মর্নটর্রাং এর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অর্ধদপ্তর কর্তিক একজন কনর 

কম িকিিা/কম িচারী র্ননয়াগ করা হয় । 

 

মর্নটর্রাং; 

 

প্রধান র্নয়ন্ত্রক ঢাকা মরশর্নাং, আঞ্চর্লক খাদ্য র্নয়ন্ত্রক ও মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব অর্ধনক্ষনত্রর 

ওএমএস এর জন্য উনত্তার্লি এ র্বর্ক্রি চাল/আটা/গনমর র্হসাব মর্নটর্রাং এর জন্য র্নজ র্নজ কা িালনয় 

র্নয়ন্ত্রন কক্ষ খুনলন । এসব র্নয়ন্ত্রণ কক্ষ হনি র্ডলার সাংখ্যা, উনত্তার্লি ও র্বক্রনয়র পর্রমাণ ও আনুষর্ঙ্গক 

র্বষয়ার্দ ফযাক্স/ ই-মমইল/ মটর্লনফান-এ ঐ র্দন র্বকাল ৬.০০ ঘটিকার মনধ্য খাদ্য অর্ধদপ্তনরর 

ম্যাননজনমন্ট  ইনফরনমশন র্সনেম  এন্ড মর্নটর্রাং (এমআইএসএন্ডএম) র্বোনগর র্নয়ন্ত্রণ কনক্ষ জানাননার 

ব্যবস্থা গ্রহণ করনি হয় । খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অর্ধদপ্তনরর কম িকিিার সমন্বনয় প্রনয়াজনীয় সাংখ্যক 

মর্নটর্রাং টিম গঠন করা হয়। মর্নটর্রাং টিম সনরজর্মনন ওএমএস কা িক্রম পর্রদশ িনপূব িক প্রর্িনবদন জমা 

মদন । 

 

পর্রবিিননর শুরুর কথা অথবা এই উনদ্যানগ র্ক র্ক কল্যান বনয় এনননে; 

 

ওএমএস কা িক্রনম র্ননয়ার্জি ট্রাকটি র্নর্দ িষ্ট সমনয় র্নর্দ িষ্ট জায়গায় অবস্থান করনে র্ক’না িা ম  মকান 

সময় জানা সম্ভবপর র্েল না । িাোড়া ট্রার্ফক জযানমর কারনন মর্নটর্রাং কমকিিিার পনক্ষ সব জায়গায় 

পর্রদশ িন করা সম্ভবপর হনিা না । এ সকল সমস্যা দূর্রকরণ ও মর্নটর্রাং ব্যবস্থা মজারদার করার লনক্ষয 

ওএমএস এযাপ চালু করা হনয়নে। এ এযানপর মাধ্যনম মর্নটর্রাং কম িকিিাগণ অর্ফনস বনসই ট্রানকর অবস্থান 

মর্নটর্রাং করনি পানরন। মর্নটর্রাং কম িকিিা অর্ফস মথনকই সাব িক্ষর্নক মর্নটর্রাং কা িক্রম পর্রচালনা 

করনি পারায় একর্দনক সময়, অর্ধক ব্যয় ও মোগার্ন্ত কনমনে । র্বক্রয় প্রর্ির্নর্ধরা র্বক্রয় কা িক্রম শুরুর 

সময় ওএমএস অযাপস এ লগইন কনর এবাং র্বক্রয়কালীন সময় সাব িক্ষর্নক অনলাইনন থাকনব এবাং র্বক্রয় 

মশষ হওয়ার পনর অযাপস এ লগ আউট করনব। ফনল মর্নটর্রাং কম িকিিা, র্বক্রয় প্রর্ির্নর্ধর সানথ 

সাব িক্ষর্নক অনলাইনন ম াগান াগ স্থাপন করনি পানর এবাং র্বক্রনয়র সব িনশষ অবস্থা জাননি পানর । 

ের্বষ্যনি মর্নটর্রাং কম িকিিা মমাবাইল অযাপ ব্যবহার কনর ম  মকান সময় র্ের্ডও কনলর মাধ্যনম র্বক্রয় 

প্রর্ির্নর্ধর সানথ কথা বলনি পারনবন। 

 

উপকারনোগী বা অাংশীজননর প্রর্ির্ক্রয়া/অনুভূর্ি; 

বিম িানন মমাবাইল অযানপর কারনন ট্রাকটি র্নর্দ িষ্ট জায়গায় র্নর্দ িষ্ট সমনয় উপর্স্থি আনে র্ক’না িা জানা 

 ায় । ট্রাকটি র্নর্দ িষ্ট জায়গায় র্নর্দ িষ্ট সমনয় উপর্স্থি না থাকনল উপকারনোগী মফান কনর উদ্ধিিন 

কর্তিপক্ষনক জানানি পানর । কর্তিপক্ষ িাৎক্ষর্নকোনব মমাবাইল অযাপ ব্যবহার কনর র্বক্রয় প্রর্ির্নর্ধর 

ট্রানকর গর্ির্বর্ধ লক্ষয করনি পানর । র্ডলার প্রর্ির্দন কমপনক্ষ দুইবার র্বক্রয় কা িক্রনমর লাইে টাইম 

ের্ব তুনল পাঠায় ফনল র্বক্রয় কা িক্রনম স্বচ্ছিা পর্রলর্ক্ষি হয় । মমাবাইল অযানপর মাধ্যনম  সকল 

র্ডলানরর নাম, র্বক্রয় প্রর্ির্নর্ধর মমাবাইল নাম্বার, ট্রানকর অবস্থান সম্পনকি জানা  ায় । র্বক্রয় প্রর্ির্নর্ধর 

সানথ স্বাক্ষাি না কনরও ট্রানকর অবস্থান সম্পনকি জানা  ায় র্বধায় র্বক্রয় কা িক্রনম জবাবর্দর্হিা ও 

স্বচ্ছিা পর্রলর্ক্ষি হয় । 
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ের্ব; ওএমএস অযাপ এর সাহানে র্ডলারনদর 

অবস্থান মর্নটর্রাং 

 

 

ের্ব; ওএমএস অযাপ  

 

ের্ব; ওএমএস অযাপ এর সাহানে র্ডলারনদর অবস্থান মর্নটর্রাং 

 

 

 

 

 

 

    ের্ব; উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম 

 

 

       ের্ব: উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম  

    উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম  

ক্রর্মক 

নাং 

সদস্য/সদস্যনদর নাম ও ঠিকানা 

১ সালমা মমিাজ, অর্ির্রক্ত সর্চব ও র্চফ ইননানেশন অর্ফসার, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলানদশ 

সর্চবালয়। 

২ জনাব আব্দুিাহ আল মামুন, পর্রচালক, চলাচল, সাংরক্ষণ ও সাইনলা র্বোগ, খাদ্য 

অর্ধদপ্তর। 

৩ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, র্সর্নয়র সহকারী সর্চব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলানদশ সর্চবালয়। 

৪ িপন কুমার দাস, প্রধান র্নয়ন্ত্রক, ঢাকা মরশর্নাং, ঢাকা । 

৫ মঞ্জুর আলম, র্সনেম এনার্লে, খাদ্য অর্ধদপ্তর, ঢাকা। 

৬ মমাহাম্মদ ইসমাইল র্ময়া, সহন াগী গনবষণা পর্রচালক, এফর্পএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়। 

৭ মমাঃ মমাবারক মহানসন, মপ্রাগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয় । 
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উদ্ভাবনী উনদ্যাগ-৩ 

উদ্ভাবননর র্শনরানাম; র্নরাপদ পথ খাবার র্বক্রয় 

র্কোনব  াত্রা শুরু/পটভূর্ম; 

বাাংলানদনশর র্নম্ন র্বত্ত ও মধ্যর্বত্ত মলাক জন কম খরনচ খাবার জন্য পথ খাবার গ্রহণ কনরন। িাোড়া, 

চাকুরীজীর্ব, স্কুল কনলনজর োত্র-োত্রী, শ্রমজীর্ব মানুষ ব্যাপক োনব পথ খাবার গ্রহণ কনর থানক। র্কন্তু 

প িাপ্ত পর্রস্কার-পর্রচ্ছন্নিার অোব ও র্নম্নমাননর খাবার গ্রহনণর ফনল অননক পথখাবার গ্রহণকারী ব্যর্ক্তর 

শরীনর খানদ্যর মাধ্যনম ক্ষর্িকর জীবানুর সাংক্রমণ ঘনট থানক।  ার ফনল পথখাবার গ্রহণকারী মানুষ 

জীবানুঘটিি র্বর্েন্ন মরানগ আক্রান্ত হনয় থানক। র্নরাপদ পথ খাবার চালু করনল এসকল মানুনষর জন্য কম 

দানম পথখাবার সরবরাহ করা সম্ভব এবাং মানুষ খাদ্য বার্হি মরাগ মথনক রক্ষা পানব। এ কা িক্রম 

বাস্তবায়ননর জন্য সর্চবালনয়র পাশ্বিবিী র্িনজন পথখাবার র্বনক্রিানক র্নব িাচন করা হয় এবাং িানদর 

র্নরাপদ খাদ্য র্বক্রয় সম্পনকি প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। র্নব িার্চি র্বনক্রিানদর র্িনটি ভ্রাম্যমান েযান ও 

খাদ্য র্বক্রনয়র জন্য আনুষর্ঙ্গক দ্রব্যার্দ র্বনামূনল্য সরবরাহ করা হয়। 

 

র্নব িার্চি র্িনজন পথখাবার র্বনক্রিার নাম ও র্নধ িার্রি স্থান হনলাঃ 

1.  

ক্র: নাং নাম র্নব িার্চি স্থান 

১. আব্দুল খানলক  সর্চবালয় র্লাংক মরাড 

২. মমাঃ বাদশা গুর্লস্তান র্জনরা পনয়ন্ট 

৩. কামাল মহানসন ওসমানী উদ্যাননর সম্মুখোগ 

 

 

2. পর্রবিিননর শুরুর কথা অথবা এই উনদ্যাগ র্ক র্ক কল্যাণ বনয় এনননে; 

• এ উদ্ভাবননর ফনল র্িনজন মলানকর কম িসাংস্থান হনয়নে এবাং িানদর কা িক্রমনক লক্ষয কনর 

আরও অননক পথখাবার ব্যবসায়ী র্নরাপদ খাদ্য ব্যবসানয় উদ্বুদ্ধ হনচ্ছন। এ সকল পথখাবার 

র্বনক্রিার র্নকট মথনক মানুষ র্নরাপদ খাবার গ্রহণ করনে এবাং মানুষ খাবার গ্রহননর মাধ্যনম 

মরাগাক্রান্ত হনচে না। 

• র্নরাপদ খাবার র্বক্রনয়র কারনন পথখাবার র্বনক্রিানদর খাবার র্বর্ক্র অননক মবনড়নে এবাং িারা 

মবশী লােবান হনচ্ছন। 

• সকল মশ্রণীর মানুষ র্নর্িনন্ত কমদানম পথখাবার গ্রহণ করনে। 

 

3. উপকারনোগী বা অাংশীজননর প্রর্ির্ক্রয়া/অনুভূর্ি; 

• উপকার মোগী পথখাবার র্বনক্রিারা অননক লােবান হওয়ায় এবাং মক্রিার সাংখ্যা বৃর্দ্ধ পাওয়ায় 

িারা অননক  সন্তুষ্ট।  

• মানুষ র্নর্িনন্ত কমদানম পথখবার গ্রহণ করনে। 

• অন্যান্য পথখাবার ব্যবসায়ী র্নরাপদ খাদ্য ব্যবসানয় উদ্বুদ্ধ হনচ্ছন। 
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4. র্চত্র: 

 

    ের্ব; র্নরাপদ পথখাবার েযান র্বিরণ ও প্রর্শক্ষণ 

 

5. উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম: 

১ মমাঃ মমাকানম্মল হক, , সর্চব, বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

২ কাজী মগালাম মিৌর্সক, পর্রচালক, বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

৩ এ এস এম এস জুনবরী, পর্রচালক, বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

৪ আবু মহনা মমাঃ মমাস্তফা কামাল, উপসর্চব, বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

৫ ড. মশখ নুরুল আলম, উপসর্চব, বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

৬ অর্নমা রানী র্বশ্বাস, উপসর্চব, বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ 

 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ-৪ 

উদ্ভাবননর র্শনরানাম; খাদ্যবান্ধব কম িসূর্চর আওিায় মোক্তানদর খাদ্যশস্য প্রার্প্ত মর্নটর্রাং। 

কীোনব  াত্রা শুরু/ পটভূর্ম; 

মদনশর হিদর্রদ্র মানুনষর খাদ্য র্নরাপত্তা র্নর্িিকনল্প খাদ্য অর্ধদপ্তর কর্তিক খাদ্যবান্ধব কম িসূর্চর 

আওিায় মদনশর ৫০ লাখ হিদর্রদ্র পর্রবারনক বেনরর কম িাোবকালীন ০৫ মাস (মাচ ি-এর্প্রল, মসনেম্বর-

ননেম্বর) ১০ টাকা মকর্জ দনর পর্রবারপ্রর্ি মানস ৩০ মকর্জ কনর চাল সরবরাহ করা হয়। এ কম িসূর্চ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ হার্সনার একটি ব্র্যার্ন্ডাং কম িসূর্চ। গি মসনেম্বর/১৮ মানস সরাইল উপনজলায় এ 

কম িসূর্চনি র্ডলার কর্তিক মোক্তানদর মানে চাল র্বিরণ কা িক্রম পর্রদশ িন করনি  াই। মোক্তাগণ 

র্ডলানরর মদাকাননর সামনন লাইনন দাঁর্ড়নয় চাল র্ননচ্ছন মদখা মগনলা। সঠিকোনব চাল পানচ্ছন র্কনা 

কনয়কজন মোক্তার কানে জাননি চাওয়া হয়।  

 

২-৩ জন মোক্তা সঠিকোনব চাল পানচ্ছন বনল জানানলও র্ডলানরর সামনন এ র্বষনয় কথা বলনি 

অর্ধকাাংশ মোক্তার মানে অস্বর্স্ত লক্ষয করা মগনলা। বুো মগনলা র্ডলার স্থানীয় প্রোবশালী ব্যর্ক্ত হওয়ায় 

চাল ওজনন কম মদওয়া/র্নধ িার্রি সময় মদাকান মখালা না থাকা/অন্য মকান অসুর্বধা থাকনলও মোক্তা েনয় 

র্কছু বলনেন না। পানে িার নামটি িার্লকা হনি বাদ পনড়  ায়। সরকার্র মকান র্বোগ/অর্ফস হনি এ 

মসবা মদয়া হনচ্ছ এবাং মসবা প্রার্প্তনি মকান অসুর্বধা হনল মকান অর্ফনস ম াগান াগ করনি হনব এ র্বষনয় 

মোক্তানদর মকান ধারণা মনই। র্ডলানরর মদাকাননর সামনন কর্তিপনক্ষর সানথ ম াগান ানগর নম্বর না থাকায় 

মোক্তা চাল প্রার্প্তনি মকান অসুর্বধার (সঠিক ওজন, র্নধ িার্রি মূল্য, চানলর মান) সম্মুখীন হনল িাৎক্ষর্ণক 

কর্তিপক্ষনক জানাননার সুন াগ পানচ্ছন না। দাপ্তর্রক ব্যস্তিার কারনণ ট্যাগ অর্ফসার/িদারর্ক কম িকিিা 

সাব িক্ষর্ণক র্ডলানরর মদাকানন উপর্স্থি থাকনি পানরন না। স্থানীয় জনপ্রর্ির্নর্ধর মাধ্যনম চাল র্বর্ক্রর 
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িার্রখ ও সময় জানাননা হয়, ফনল অননক মোক্তা িথ্য পান না। ডাটানবজ-এ মোক্তার মমাবাইল নম্বর না 

থাকায় িাৎক্ষর্নক/ম  মকান সময় মোক্তার খাদ্যশস্য প্রার্প্তর র্বষয়টি  াচাই করা  ায় না। 

 

সমস্যা সমাধাননর জন্য উপনজলা ও মজলা কম িকিিার মমাবাইল নম্বর সম্বর্লি মফস্টুন তির্র কনর সকল 

র্ডলানরর মদাকানন টার্ননয় মদয়া হনলা। র্ডলানরর মাধ্যনম মোক্তানদর মমাবাইল নম্বর সাংগ্রহ কনর র্বদ্যমান 

ডাটানবজ-এ অন্তিভুক্ত করা হনলা। মাস মশনষ অর্ফস হনি তদবচয়ন র্ের্ত্তনি ১-২% মোক্তানক মফান করা 

হনলা। মানসর শুরুনি মোক্তানক বাল্ক এসএমএস পাঠাননা হনলা। সরাইল উপনজলায় উনদ্যাগটির মাধ্যনম 

র্ডলারনদর চাল র্বিরণ কা িক্রনম স্বচ্ছিা বৃর্দ্ধ পাওয়ায় পাশ্বিবিী নার্সরনগর উপনজলানিও উনদ্যাগটির 

বাস্তবায়ন শুরু করা হনলা। 

 

পর্রবিিননর শুরুর কথা অথবা এই উনদ্যাগ র্ক র্ক কল্যাণ বনয় এনননে; 

 

উপনজলা ও মজলা কম িকিিার মমাবাইল নম্বর সম্বর্লি মফস্টুন প্রনিযক র্ডলানরর মদাকানন টার্ননয় মদয়ার 

পর মোক্তাগণ সহনজ ও র্নে িনয় িানদর সমস্যা অর্ফসনক জানানি শুরু করনলন। উপনজলা 

অর্ফসার/অধীনস্থ কম িচারীর মাধ্যনম সনরজর্মন অর্েন াগ  াচাই কনর সমস্যা সমাধান কনর মদয়া হনলা। 

ডাটানবজ হনি মমাবাইল নম্বর র্ননয় তদবচয়ন র্ের্ত্তনি ১-২% মোক্তানক মফান কনর সঠিকোনব চাল 

পাওয়ার র্বষয়টি  াচাই করা হনলা। বাল্ক এসএমএনসর মাধ্যনম মোক্তানদরনক চাল র্বর্ক্র শুরুর িার্রখ ও 

সময় জার্ননয় মদয়া হনলা। মোক্তানদর মানে চাল র্বিরনণর র্বষনয় র্ডলারনদর মানর্সকিার পর্রবিিন 

হনলা এবাং চাল র্বিরণ কা িক্রনম স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা বৃর্দ্ধ মপনলা। পাইলটভুক্ত ০২টি উপনজলার 

১৮,৮৪২টি হিদর্রদ্র পর্রবার র্ডলানরর কাে মথনক সঠিকোনব চাল পানচ্ছন এবাং সরকার্র মসবায় সন্তুর্ষ্ট 

প্রকাশ কনরনেন। এ উনদ্যানগর ফনল র্েশন-২০২১ এ উর্ির্খি সরকার কর্তিক সুলেমূনল্য (১০ টাকা মকর্জ) 

হিদর্রদ্র মানুষনক চাল সরবরানহর অঙ্গীকার সফলোনব বাস্তবায়ন হনচ্ছ। 

 

উনদ্যাগ বাস্তবায়ননর পর মোক্তানদর অর্েন াগ দার্খনলর জন্য সময় ও অথ ি ব্যয় কনর দূর-দূরান্ত হনি 

অর্ফনস আসনি হনচ্ছ না। ম নকান সময় মমাবাইনল মফান কনর সাংর্িষ্ট কম িকিিার র্নকট িার 

সমস্যা/অসুর্বধার র্বষয়টি জানানি পারনেন এবাং দ্রুিিম সমনয়র মনধ্য সমস্যার সমাধান পানচ্ছন। 

উনদ্যানগর ফনল অর্েন াগ দার্খনলর জন্য মসবা গ্রর্হিার সময় লাগনে ৩-৪ র্মর্নট, পূনব ি ম খানন সময় 

লাগি ২-৩ ঘন্টা। পূনব ি  ািায়ানির খরচ র্েল ১০০-১৫০ টাকা, বিিমানন মসখানন খরচ হনচ্ছ ৫-৬ টাকা। 

পূনব ি ১-২ বার অর্ফস র্ের্জট করনি হনিা, এখন অর্ফস র্ের্জনটর প্রনয়াজন হনচ্ছ না।  

 

উপকারনোগী বা অাংশীজননর প্রর্ির্ক্রয়া/ অনুভূর্ি; 

 

উনদ্যানগর র্বষনয় উপকারনোগীগণ বনলন, র্ডলানরর মদাকাননর সামনন টানাননা মফস্টুনন কম িকিিানদর 

মমাবাইল নম্বর থাকায় আমরা খুব সহনজ আমানদর সমস্যা/অর্েন াগ অর্ফসনক জানানি পারর্ে এবাং 

দ্রুিিম সমনয়র মনধ্য অর্েন ানগর সমাধান পার্চ্ছ। এখন টাকা ও সময় ব্যয় কনর অর্ফনস র্গনয় অর্েন াগ 

দার্খনলর প্রনয়াজন পনড়না। আনগ র্ডলানরর সামনন িদারর্ক কম িকিিার কানে চাল প্রার্প্ত সাংক্রান্ত অর্েন াগ 

মদয়ার ব্যাপানর আমানদর মানে অনীহা কাজ করনিা। বিিমানন আমরা র্নে িনয় ও স্বিঃস্ফূিিোনব আমানদর 

সমস্যা/অর্েন াগ অর্ফসনক জানানি পারর্ে। পূনব ি ইউর্প মমম্বার/র্ডলানরর সানথ ম াগান াগ কনর খাদ্যশস্য 

র্বিরণ শুরুর িার্রখ জাননি হনিা। এখন অর্ফস হনি এসএমএনসর মাধ্যনম র্বিরনণর িার্রখ মানসর 

শুরুনিই জার্ননয় মদয়া হনচ্ছ। বিিমানন প্রনিযক মাস মশনষ অর্ফস হনি মফান কনর সঠিকোনব চাল প্রার্প্তর 

র্বষয়টি  াচাই করা হনচ্ছ। এ উনদ্যানগর ফনল র্ডলারনদর মনধ্য অর্নয়নমর প্রবণিা হ্রাস মপনয়নে, িারা 

সরকার র্নধ িার্রি সময় প িন্ত মদাকান মখালা রাখনেন এবাং আমানদরনক সঠিকোনব চাল সরবরাহ করনেন।  
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ের্ব; আইর্ডয়া বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত কা িক্রনমর র্চত্র 

 

ের্ব; র্ডলানরর মদাকানন টানাননার জন্য প্রস্তুিকৃি 

মফস্টুন 

 

ের্ব; র্ডলানরর মদাকানন টানাননা মফস্টুন 

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম; 

১. 
সুবীর নাথ মচৌধুরী,  

মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, িাহ্মণবার্ড়য়া। 

২. 
কাউসার সজীব,  

উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, িাহ্মণবার্ড়য়া সদর, িাহ্মণবার্ড়য়া। 

৩. 
মমাঃ আবু কাউোর,  

সাংরক্ষণ ও চলাচল কম িকিিা, িাহ্মণবার্ড়য়া সদর এলএসর্ড, িাহ্মণবার্ড়য়া। 

৪. 
মমাঃ শামীম আহনমদ,  

উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, সরাইল, িাহ্মণবার্ড়য়া। 

৫. 
মমাঃ মাসুক র্ময়া,  

ডাটা এর্ি/কনিাল অপানরটর, মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর কা িালয়, িাহ্মণবার্ড়য়া। 
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                ের্ব; আইর্ডয়া বাস্তবায়ন টিম 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ-৫ 

উদ্ভাবননর নাম; ওএমএস কা িক্রনম অর্ধকির স্বচ্ছিা আনয়ন। 

ম োনব  াত্রা হনলা শুরু; 

খাদ্য অর্ধদপ্তনর ২০১৬ সানল ম াগদান কনরই খুলনায় কাজ শুরু কর্র, মসখানন ওএমএস র্বক্রয়নকন্দ্র 

পর্রদশ িন করনি র্গনয় মদখনি পাই ম ,র্শশুসহ মর্হলা, বৃদ্ধ ও র্বর্েন্ন মলাকজন  লাইন ধনর চাল ও আটা 

ক্রনয়র জন্য দাঁর্ড়নয় আনে আর র্ডলার পর্রমাপ কনর চাল/আটা প্রদান করনেন। আবার র্ডলানরর সাংখ্যা 

মবশী হবার কারনন মরানটশন কনর এনকক র্দন এনকক র্ডলার র্বর্ক্র কনরন, ফনল দর্রদ্র মোক্তাগন জাননন 

না কখন মকান মদাকান মখালা থাকনব আর কখন বন্ধ থাকনব।অর্ধকন্তু র্ডলার কর্তিক হয়রার্ন হনল, 

িদারর্ক কম িকিিা দার্য়নে অবনহলা করনল অর্েন াগ করার জন্য মোক্তারা কাউনক খুনেঁ পান না। 

এসব র্বষয় র্ননয় র্চন্তাোবনা কনর পরবিীনি  খন মুেীগঞ্জ মজলার দার্য়ে র্ননয় ২০১৮ সানল কাজ শুরু 

কর্র িখন এখাননও একই সমস্যা মদখনি পাই এবাং একই সানথ সুন াগ আনস জনগননর মোগার্ন্ত 

কমাননার জন্য কাজ করার। িাই কাজ শুর করার জন্য প্রথনম মবশ র্কছু র্দন প িনবক্ষণ করার পর 

র্ডলারনদর র্ননয় আনলাচনা কনর মবশ র্কছু র্বষয় পর্রবিিননর র্সন্ধান্ত মনয়া হয়। এবাং ধানপ ধানপ িা 

বাস্তবায়ন করা হয়। 

প্রথনমই, মরানটশন বার্িল কনর সব গুনলা র্বক্রয় মকন্দ্র প্রর্ির্দন মখালা মরনখ ১ টননর স্থনল ৫০০ মকর্জ 

র্বক্রয় করনি র্ননদ িশ মদই। অথ িাৎ একর্দননর বরাি দুই র্দনন র্বক্রয় করনব।  এনি র্ডলানর পর্রচালন ব্যয় 

মবনড়  াওয়ায় িানদর মক ওএমএস এর চাল ও আটা োড়াও ডাল, মিল, লবন ইিযার্দ মুর্দ পে র্বক্রনয়র 

জন্য পরামশ ি মদয়া হয়।নসই সানথ সাধারন মুর্দ ব্যাবসায়ীনদর মনিা ৫ মকর্জর ব্যাগ মদাকানন মরনখ 

মদাকান মখালার আনগই প্যানকট কনর রাখনি বলা হয়। 

র্দ্বিীয়ি, র্বক্রয় মকনন্দ্রর ব্যানানর অর্েন াগ/পরাম িশ প্রদাননর জন্য র্ননজর নাম্বার মদয়া হয়। এরপর মোট 

র্ের্জটিাং কাড ি তিরী কর্র, ম খানন, সকল র্ডলার, িদারর্ক কম িকিিা এবাং আমার মফান নম্বর ও র্ডলানরর 

মদাকাননর অবস্থান মদয়া হয়। িারপর,   িদারর্ক কম িকিিা, কম িচারী ও র্ডলারনদর মাধ্যনম র্বিরন করার 

ব্যবস্থা করা হয় এবাং উন্নয়ন মমলায় আমানদর েনল প্যানকটজাি আটা ও চাল র্বক্রয় এর সানথ এই কাড ি 

র্বিরন করা হয়। 

র্তিীয়ি, সবনচনয় জনবহুল স্থান র্হনসনব মজলা প্রশাসনকর কা িালয় প্রাঙ্গনন একটি র্বক্রয় মকন্দ্র স্থাপন 

করা হয় ম খানন তদর্নক ১ টন বরাি মদয়া হয় এবাং প্রর্িমানস একজন র্ডলার একই স্থানন র্বক্রয় 

করনেন।  
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চতুথ ি, গর্লর র্েির অবর্স্থি র্বক্রয় মকন্দ্রসমূনহর মূল রাস্তায় র্দক র্ননদ িশক র্চি মদয়া হয়। এর পাশাপার্শ, 

সঠিক োনব র্বক্রয় এবাং একই ব্যর্ক্ত একার্ধকবার পে ক্রয় রর্হি করা এবাং সমস্ত র্হসাব স্বচ্ছ ও সহজ 

করার জন্য ট্যাব/ মফানন র্ফঙ্গার র্প্রনন্টর মাধ্যনম র্ডর্জটাল মাোর মরাল ও র্বক্রয় ব্যবস্থাপনা র্নর্িি 

করার জন্য নতুন কনর আনরকটি আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর জন্য আইর্সটি র্ডর্েশনন সফটওয়যার তিরী 

প্রর্ক্রয়াধীন রনয়নে।  

পর্রিিননর শুরুর কথা অথবা এই উনদ্যাগ র্ক  কল্যাণ বনয় এনননে; 

এসকল কাজ করার পর মথনক মোক্তাগণ র্নয়র্মি একই মদাকান মথনক প্রর্ির্দন আটা/চাল র্কননি 

পারনেন। মকান র্ডলার মদাকান খুলনি মদরী করনল বা অর্নয়ম করনল িারা সরাসর্র র্ডলারনক বা মজলা 

খাদ্য র্নয়ন্ত্রকনক মফান করনি পারনেন। মোক্তানদর কানে এবাং ব্যানানর আমার মফান নম্বর থাকায় 

র্ডলারগণ সিকি হনয় কাজ করনেন এবাং দর্রদ্র মোক্তাগন হয়রার্ন মুক্ত োনব প্যানকটজাি করা আটা কম 

সমনয় র্ননি পারনে। ফনল, বাসা মথনক আটা মনয়ার জন্য পাত্র বা ব্যাগ আনার প্রনয়াজন পড়নে না।  

মজলা প্রশাসনকর কা িালয় এর পানশই আদালি েবন এবাং মবশ র্কছু সরকার্র অর্ফস রনয়নে। এসব 

অর্ফনস সমগ্র মুেীগঞ্জ মজলা মথনকই প্রর্ির্দন প্রচুর মানুষ মসবা র্ননি আনস। অন্যান্য মসবার পাশাপার্শ 

িারা খাদ্য অর্ধদপ্তনরর ওএমএস কা িক্রনমর মসবাও এখান মথনক মনয়ার সুন াগ পানচ্ছ। 

তদর্নক ৫ টন বরানির অনুকূনল ১০০০ পর্রবানরর  ৫ র্দননর রসদ র্হনসনব গনড় কমপনক্ষ প্রায় ২০ হাজার 

জন (পর্রবারপ্রর্ি ৪ জন ধনর) র্নয়র্মি স্বল্প সমনয় ওএমএস মসবার মাধ্যনম স্বল্প মূনল্য আটা/চাল এর 

সুর্বধা পানচ্ছ। মদশব্যার্প এ উনদ্যাগ মরর্প্লনকট করনল  তদর্নক ৮০ হাজার পর্রবার র্হনসনব ৪-৫ লক্ষ 

জনগন বিিমাননর মথনক উন্নি মসবা র্ননয় উপকৃি হনব। 

উপকারনোগী বা অাংশীজননর প্রর্ির্ক্রয়া/অনুভূর্ি;  

ওএমএস কা িক্রনম উপযু িক্ত পদ্ধর্িগুনলা বাস্তবায়ন করার পর জকনক উপকারনোগী জানান ম , িারা এখন 

সপ্তানহর শুক্রবার ব্যিীি প্রর্ির্দনই ম  মকান র্বক্রয়নকন্দ্র হনি আটা র্ননি পানরন। ম  মকান প্রনয়াজনন 

র্ডলার অথবা মজলা খাদ্য অর্ফনস ম াগান াগ করনি পানরন।িানদর এখন আর লম্বা সময় লাইনন দাড়াঁনি 

হয় না।এোড়া, জনবহুল কম িনক্ষনত্র কম দানম চাল আটা ক্রয় করনি পারায় িানদর  ািায়াি োড়া ও 

সময় মেঁনচ  ায়। সাব িক্ষর্ণক নজরদার্রনি থাকায় র্ডলারগণ িানদর সানথ আনগর মথনক োনলা আচরণ 

করনেন বনল জানান।এই কা িক্রম এোনব চলার কারনন র্ির্ন খুবই আনর্িি।  

টির্সর্ে; 

 সময় খরচ  ািায়াি 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর আনগ ৩০ র্মর্নট -১ ঘণ্টা _ ১ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পনর ৫ র্মর্নট _ ১ বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর ফনল 

মসবাগ্রহীিার প্রিযার্শি মবর্নর্ফট 
৫৫ র্মর্নট _ আনগরমিই (একবার) 

অন্যান্য; 

 

জনগন ওএমএস মফানন মজনন র্ননি পারনব। দীঘ ি সময় লাইনন 

দাড়াঁনি হনব না। ওএমএস র্বক্রয় মকন্দ্র সহনজ খু ৌঁনজ পানব। ব্যাগ 

সরবরানহর কারনন  খন িখন চাল/আটা র্ননি পারনব। সাধারণ 

জনগনণর সানথ খাদ্য র্বোনগর সরাসর্র ম াগান াগ স্থার্পি হনব।  
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উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম  

 সদস্য/সদস্যনদর নাম ও ঠিকানা 

১। মমাঃফরহাদ খিকার, মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক (োরপ্রাপ্ত), মুর্েগঞ্জ )বিিমানন মশরপুর(  

২। সার্ময়া মাহমুদ,খাদ্য পর্রদশ িক, মজখার্ন মুর্েগঞ্জ 

৩। তসয়দ মমাঃ িাজুল ইসলাম, উচ্চমান সহকারী, মজখার্ন মুর্েগঞ্জ (বিিমানন খাদ্য অর্ধদপ্তর) 

৪। মমাঃ শামীম মহানসন, উপ-খাদ্য পর্রদশ িক, মজখার্ন মুর্েগঞ্জ 

৫। মমাঃ সুমন শাহ, উপ-খাদ্য পর্রদশ িক, মজখার্ন মুর্েগঞ্জ 

 

ের্ব: উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম কা িক্রনমর ের্ব  

  

ের্ব :র্বস্তার্রি িথ্য ও অর্েন ানগর নাম্বার সম্বর্লি ব্যানার       ের্ব; র্বক্রয় শুরুর আনগই প্যানকট কনর রাখা আটা  

  

 

ের্ব; ওএমএস কা িক্রনমর র্বস্তার্রি িথ্য সম্বর্লি ওএমএস কাড ি 

র্ের্ডও র্লাংকঃ https://photos.app.goo.gl/JwsjxwBSVLDp8NYXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/JwsjxwBSVLDp8NYXA
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উদ্ভাবনী উনদ্যাগ ; ০৬ 

 

উদ্ভাবননর র্শনরানাম; র্নরাপদ সাইনলা 

 

(সাইনলানি দূঘ িটনা র্ননরাধক ব্যবস্থাপনা ফরনমর মাধ্যনম   দার্য়েরি মফারম্যান/সুপারোইজার অথবা 

দার্য়েরি ব্যর্ক্তর মসফটি ইকুইপনমন্ট ব্যবহার র্নর্িিকরণ ) 

 

মসবা গ্রহণকারী; 

পনয়ন্ট সুপারোইজার, মফারম্যান/সুপারোইজার, শ্রর্মক। 

 

মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয়?  

 

সাইনলা অধীক্ষনকর/রক্ষণ প্রনকৌশলীর র্ননদ িশনায় মটকর্নকযাল সমস্যার সমাধান করনি হয়, রক্ষণানবক্ষনণ 

প্রনয়াজনীয় সকল ঝৌঁর্কপূণ ি কাজ ম মন: ওনয়র্ডাং, গ্রাইর্ন্ডাং, শীট কাটিাং, অর্ির্রক্ত উচ্চিায় কম িসম্পাদনন 

মসফটি নীর্িমালা না থাকায়,  র্বনা মসফটি ইকুযইপনমনন্ট  কাজ সম্পন্ন করা হয়।  

   

 

 

র্চর্িি মসবা প্রদান করার মক্ষনত্র/ প্রার্প্তর মক্ষনত্র র্বদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূলকারণ : 

র্বদ্যমান সমস্যা সমস্যার মূল কারণ সমস্যার কারনণ মসবা 

গ্রর্হিানদর মোগার্ন্ত 

 ার্ন্ত্রক/কবদুযর্িক ত্রুটি সমাধানন 

মসফটি ইকুযইপনমন্ট ব্যবহার না করা 

মসফটি ইকুযইপনমন্ট ব্যবহানর র্ননদ িশনা 

/ডকুনমনন্টশন না থাকা 

শ্রর্মক/সাইনলা 

কমচারীরা ম  মকান 

দুঘ িটনায় পড়নি 

পানরন । 

দুঘ িটনা র্নয়ন্ত্রনন কা িকরী ব্যবস্থা না 

থাকা 

র্বনা মসফটি ইকুযইপনমন্ট ব্যবহানর 

ঝৌঁর্কপূণ ি কাজ ম মন: ওনয়র্ডাং, গ্রাইর্ন্ডাং, 

শীট কাটিাং, অর্ির্রক্ত উচ্চিায় 

কম িসম্পাদন করা । 
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সমস্যার ভুক্তনোগী কারা ?   

শ্রর্মক/সাইনলা কম িচারীরা/নফারম্যান/নমকার্নক/ইনলর্ির্শয়ান 

সমাধাননর উপায়; 

 

আইর্ডয়ার র্ববরণ;  

  

সাইনলা অধীক্ষনকর/রক্ষণ প্রনকৌশলীর র্ননদ িশনায় মটকর্নকযাল সমস্যার সমাধান করনি হয়, রক্ষণানবক্ষনণ 

প্রনয়াজনীয় সকল ঝৌঁর্কপূণ ি কাজ ম মন: ওনয়র্ডাং, গ্রাইর্ন্ডাং, শীট কাটিাং, অর্ির্রক্ত উচ্চিায় কম িসম্পাদন 

করা হয়। এনক্ষনত্র ,  ার্ন্ত্রক/কবদুযর্িক ত্রুটি সমাধানন মসফটি ইকুযইপনমন্ট ব্যবহার এ র্ননদ িশনা 

/ডকুনমনন্টশন না থাকায় দূঘ িটনা ঘটার সম্ভাবনা মদখা  ায়। ঝৌঁর্কপূণ ি কাজ ম মন: ওনয়র্ডাং, গ্রাইর্ন্ডাং, শীট 

কাটিাং, অর্ির্রক্ত উচ্চিায় কম িসম্পাদননর পূনব ি   সাইনলা অধীক্ষনকর অনুমর্িক্রনম  সকল ধরননর মসফটি 

ইকুযপনমন্ট  ম মন – মসফটি সু, মসফটি মহলনমট, গনগালস/সাদা চশমা, মাস্ক, ওনয়র্ডাং র্শড, হযান্ড 

মলােস, মসফটি এনপ্রান, ফুল বর্ড মবল্ট, মসফটি মবল্ট, , লাস,  হারর্নাংস, ইিার্দ পর্রধান কনর কাজ করনি 

হনব। একটি র্নর্দ িষ্ট  ফরম এ ঝৌঁর্কপূণ ি কানজর র্ববরন ও মসফটি ইকুযইপনমন্ট র্ক ব্যবহৃি হনব িা র্লর্পবদ্ধ 

কনর ,পরবিীনি  কম িকিিার র্ননদ িশনায় কা িক্রম শুরু করনি হনব । 

 

সমস্যা সমাধানন নতুনে; 

 

• একটি জব ফরম প্রস্তুি ও মসফটি সরঞ্জামার্দ পর্রধান পূব িক ঝৌঁর্কপূণ ি  কম ি সম্পাদন । 

• মসফটি ইকুযইপনমন্ট  ব্যবহানর নীর্িমালা প্রণয়ন। 

• সাইনলার র্বর্েন্ন  ার্ন্ত্রক, তবদুু্র্িক ও অন্যান্য কম িস্থনল ‘র্নরাপত্তাই সব িানগ্র’ অথবা ‘মসফটি ফােি” 

র্েকার লাগানি হনব ।  

• র্চর্কৎসা বা স্বাস্থযবাবদ প্রর্ি মানস প্রর্ি কম িচারীর স্বাস্থয পরীক্ষার  সুন াগ সৃর্ষ্ট হনব । 

 

সরঞ্জামার্দ; 

 

মসফটি ইকুযপনমন্ট  ম মন – মসফটি সু, মসফটি মহলনমট, গনগালস/সাদা চশমা, মাস্ক, ওনয়র্ডাং র্শড, 

হযান্ড মলােস, ফনটানোলটিক মসালার লাইট, মসফটি এনপ্রান, ফুল বর্ড মবল্ট, মসফটি মবল্ট, , লাস,  

হারর্নাংস ইিযার্দ সরঞ্জামার্দ  ক্রয় করনি হনব । 

 

গৃর্হি উনদ্যাগটি এসর্ডর্জ ২০৩০ এর মকান মকান GOAL এর সানথ সম্পৃক্ত? 

GOAL-9, Industry, Innovation and Infrastructure 
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 নতুন প্রনসস ম্যাপঃ 

 

 

 

কা িক্রমসমূহ: 

  

• একটি জব ফরম প্রস্তুি ও মসফটি ইকুযইপনমন্ট  ব্যবহানর নীর্িমালা প্রণয়ন। 

• বাাংলানদনশ অবর্স্থি সকল সাইনলা সমুনহ প্রর্িটি ঝর্কপূন ি কানজর র্বপরীনি র্ক র্ক মসফটি 

ইকুযইপনমন্ট  প্রনয়াজন এর িার্লকা প্রনয়ণ । 

•  সাইনলার র্বর্েন্ন  ার্ন্ত্রক, তবদুু্র্িক ও অন্যান্য কম িস্থনল ‘র্নরাপত্তাই সব িানগ্র’ অথবা ‘মসফটি 

ফােি” র্েকার লাগানি হনব ।  

সমস্যার সমাধান

সমস্যার সমাধানন কা িক্রম ও জব ফরনম র্বস্তার্রি 

র্লর্পবদ্ধকরণ

মফারম্যান/মমকার্নক/ইনল

র্ির্শয়াননর মসফটি 

সরঞ্জামার্দ পর্রধান 

পূব িককম ি সম্পাদন

রক্ষণ প্রনকৌশলী/সাইনলা অধীক্ষক কর্তিক 

 ার্ন্ত্রক/তবদুযর্িক মফারম্যাননক র্লর্খি র্ননদ িশনা প্রদান

মফারম্যান/মমকার্নক কর্তিক রক্ষণ 

প্রনকৌশলী/সাইনলা অধীক্ষকনক র্নর্দ িষ্ট ফরনম 

র্লর্খিোনব অবর্হিকরণ।

দুঘ িটনা র্ননরাধক 

ব্যবস্থাপনা ফরনমর

ব্যবহার এবাং

মসফটি সরঞ্জামার্দ

পর্রধান পূব িক ঝৌঁর্কপূণ ি 

কম ি সম্পাদন 

হযাঁ 

হযাঁ 
 

না 

না 

P= পনয়ন্ট সুপারোইজার 

T= ০ র্দন 

P= রক্ষণ প্রনকৌশলী/সাইনলা অধীক্ষক 

T= ০ র্দন 

P=মফারম্যান/নমকার্নক/ইনলর্ির্শয়ান 

 
T= ০ র্দন 

P= মফারম্যান/নমকার্নক/ইনলর্ির্শয়ান 

T= ০ র্দন 

 

 

P= মফারম্যান/নমকার্নক/ইনলর্ির্শয়ান 

T= ১ র্দন 

 

P= মফারম্যান/নমকার্নক/ইনলর্ির্শয়ান 

T= ০-১ র্দন 

 

 

 

 

না 
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• সাইনলার সাংর্িষ্ট সকলনক নতুন ব্যবস্থা ও জব ফরম সম্পনকি ISO Certified 

Institution এর মাধ্যনম প্রর্শক্ষণ প্রদান। 

 

প্রিযার্শি ফলাফল )TCV (  

   

ম  মকান ধরনণর ঝৌঁর্কপূণ ি কাজ ম মন: ওনয়র্ডাং, গ্রাইর্ন্ডাং, শীট কাটিাং, অর্ির্রক্ত উচ্চিায় কম িসম্পাদননর 

পূনব ি মফারম্যান ও   সাইনলা অধীক্ষনকর অনুমর্িক্রনম মসফটি র্নর্িিপূব িক কাজ সম্পন্ন করনি হনব। 

•  এই ফরমটি ব্যবহানরর মাধ্যনম সাইনলানি কম িরি সকল কম িকিিা-কম িচারীর র্নরাপত্তা র্নর্িি 

হনব। 

•  সম্ভাব্য ঝৌঁর্ক সমূহ র্চর্িিকরণ এবাং কা িকরী ব্যবস্থা গ্রহণ র্নর্িি করা সম্ভব হনব। 

•  প িাপ্ত কম ি র্নরাপত্তা এবাং সুির কম ি পর্রনবশ র্নর্িি করা সম্ভব হনব। 

•  পরবিীনি প িায়ক্রনম বাাংলানদনশ অবর্স্থি সকল সরকার্র র্শল্প প্রর্িিান সমুনহ প্রর্িটি ঝৌঁর্কপূণ ি 

কানজর মাত্রা সমীক্ষণ এবাং িদানু ায়ী মসফটি  ইকুযপনমন্ট এর িার্লকা প্রনয়ণ ও মসফটি 

ইকুযইপনমন্ট  ব্যবহানর নীর্িমালা প্রণয়ণ সম্ভব হনব । 

• এমর্বর্বএস/র্বনশষজ্ঞ ডাক্তানরর মাধ্যনম প্রর্ি মানস দুই র্দন স্বাস্থয মসবা প্রদান র্নর্িি করা 

হনব। 

 

উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম;   

টিম র্লডার  সদস্য সদস্য  সদস্য 

খিকার মসরাজুস সানলকীন 

রক্ষণ প্রনকৌশলী 

আশুগঞ্জ সাইনলা 

মমাঃ নুরুজ্জামান 

সহকারী পর্রচালক 

খাদ্য র্বোগীয় মকন্দ্রীয় ওয়াকিশপ, 

সানয়দাবাদ, ঢাকা। 

 

 

রানজশ দাশ গুপ্ত 

সহকারী রক্ষণ প্রনকৌশলী 

চট্টগ্রাম  সাইনলা 

 

সাইফুল ইসলাম  

সহকারী মফারম্যান 

আশুগঞ্জ সাইনলা 

 

আইর্ডয়া পাইলট করার জন্য প্রনয়াজনীয় কা িক্রম 

মাইলনোন একটির্েটি মক করনব? Time 

জানুয়ারী/১৯ মফব্রুয়ারী/১৯ মাচ ি/১৯ 

অবর্হিকরণ কর্তিপক্ষনক অবর্হিকরণ ও অনুমর্ি গ্রহণ টিম র্লডার    

গঠন প্রস্তার্বি পদ্ধর্ি বাস্তবায়নকারী দল গঠন ও 

পদ্ধর্ি প িানলাচনা 

টিমর্লডার+ 

সদস্য 

   

প্রস্তুিকরণ র্বদ্যমান সাইনলা সমুনহর মনধ্য ম  মকান  

দুইটি সাইনলানি র্গনয় সম্ভাব্য ঝৌঁর্ক িার্লকা 

প্রণয়ন এবাং র্বর্েন্ন কানজর র্বপরীনি মসফটি 

ইকুযইপনমন্ট  ব্যবহানরর িার্লকা প্রণয়ন ।   

টিমর্লডার+ 

সদস্য 

   

প্রর্শক্ষণ  ISO Certified Institution  

এর প্রর্শক্ষনকর মাধ্যনম  র্বর্েন্ন কানজর 

র্বপরীনি ঝৌঁর্ক িার্লকা প্রণয়ন এবাং র্বর্েন্ন 

কানজর র্বপরীনি মসফটি ইকুযপনমন্ট  

ব্যবহানর প্রর্শক্ষণ প্রদান ।   

 Resource 
person   

   

ফরম 

চালুকরণ 

          জব ফরম চালু করা টিমর্লডার+ 

সদস্য 
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পরীক্ষামূলক 

ব্যবহার 

ম  মকান র্িনটি ঝৌঁর্কপূণ ি িার্লকা  কানজর 

র্বপরীনি মসফটি ইকুযইপনমন্ট  ব্যবহানরর 

িার্লকা প্রণয়ন, ক্রয় এবাং ব্যবহার চালুকরণ 

। িদানু ায়ী, ফরম ব্যবহার শুরু করা। 

সাইনলা 

অপানরশনন  

সাংর্িষ্ট  ব্যর্ক্ত 

 

   

স্বাস্থয মসবা 

চালুকরণ 

প্রর্ি মানস দুই র্দন স্বাস্থয মসবা প্রদান র্নর্িি 

করা হনব। 

সরকারী 

মমর্ডকযানলর 

সনদধারী ম  মকান 

এমর্বর্বএস/র্বনশ

ষজ্ঞ র্চর্কৎসক 

   

 াচাই আশুগঞ্জ সাইনলানি র্ের্সনটর মাধ্যনম 

মসফটি ইকুযপনমন্ট  ব্যবহার এবাং ফরম 

ব্যবহার  াচাই । 

টিমর্লডার+ 

সদস্য 

   

প্রর্িনবদন  টিমর্লডার ও অন্যান্য সদস্য কর্তিক ঊর্ধ্িিন 

কর্তিপনক্ষর র্নকট প্রর্িনবদন দার্খল ।  

 টিমর্লডার ও 

সাংর্িষ্ট সদস্যবৃি  

   

 

 

 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ-৭ 

 

উদ্ভাবননর র্শনরানাম; প্রকৃি কৃষকনদর র্নকট মথনক ধান ও গম সাংগ্রহ । 

 

বাস্তবায়নকারীর নাম, পদর্ব, কম িস্থল ও মফান নাং: মমাঃ মর্নরুল হক, উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী 

সদর, পটুয়াখালী অর্ির্রক্ত   

দার্য়নে- কলাপাড়া, পটুয়াখালী (বিিমানন- বগুড়া সদর, বগুড়া)। মমাবাইল নম্বর: ০১৭৪০৬১০০০৯, 

মটর্লনফান: ০৫১-৬৫১১৭। 

প্রকল্পটি গ্রহনণর মপ্রক্ষাপট ; বাাংলানদশ কৃর্ষ প্রধান মদশ। এ মদনশর মানুনষর প্রধান ফসল ধান ও গম। 

কৃষকরা সূন িাদয় মথনক সূ িাস্ত প িন্ত অক্লান্ত পর্রশ্রম কনর ধান ও গম উৎপাদন কনর থানক। কৃষকনদর 

উৎপার্দি খাদ্যশস্য শুধু আমানদর মদনশর মানুনষর চার্হদা মমটায় না; পৃর্থবীর র্বর্েন্ন মদনশ রপ্তার্ন হনয় 

থানক। র্কন্তু স্থানীয় প্রোবশালী ও মধ্যসিনোগীনদর মদৌরানত্ম প্রকৃি কৃষক উৎপার্দি ধান/গম সরকানরর 

র্নকট র্বক্রয় করনি পানরনা এবাং ন্যােমূল্য মথনক বর্ঞ্চি হয়। ম  সব কৃষকনদর উৎপার্দি খাদ্যশস্য 

আমরা প্রর্ির্দন েক্ষণ কনর থার্ক, িারাই  র্দ অবনহর্লি থানক, উৎপার্দি খাদ্যশনস্য ন্যােমূল্য না পায়; 

িনব মসটি হনব আমানদর মদনশর উন্নয়ননর একটি বড় অন্তরায়। কলাপাড়া উপনজলাটি মদনশর দর্ক্ষণাঞ্চনল 

অবর্স্থি। এখানকার উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক র্হনসনব অর্ির্রক্ত দার্য়ে গ্রহনণর পর সাংগ্রহ মমৌসুনম ধান 

সাংগ্রনহর সময় প্রকৃি কৃষকনদর র্নকট মথনক ধান ও গম সাংগ্রহ আইর্ডয়াটি বাস্তবায়ননর ধারণা গ্রহণ করা 

হয়। 

 

মন্ত্রীপর্রষদ র্বোগ, এটুআই ও র্বোগীয় কর্মশনানরর কা িালয়, বর্রশাল আনয়ার্জি ০২/০৬/২০১৪ হনি 

০৭/০৬/২০১৪ র্র: িার্রনখ বর্রশাল সার্কিট হাউনজ Workshop on Innovation in 

Public Service- এ অাংশগ্রহণ কর্র । Workshop- এ মদনশর দর্ক্ষণাঞ্চনল অথ িাৎ বর্রশাল 

র্বোনগ র্কোনব সরকানরর খাদ্যশস্য সাংগ্রহ কা িক্রম মজারদার করা  ায় এবাং প্রকৃি কৃষনকর র্নকট 

মথনক ধান সাংগ্রনহর র্বষয় একটি মনডল উপস্থাপন করা হয়। পরবিীনি ২১/১২/২০১৪ র্র: হনি 

২৪/১২/২০১৪ র্র: প িন্ত সাোরস্থ বাাংলানদশ মলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ মকনন্দ্র Workshop on 
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Innovation Project Design- এ অাংশগ্রহণ কর্র । ২৪/১২/২০১৪ র্র: িার্রখ সকাল ১০ 

ঘটিকায় খাদ্য মন্ত্রণালনয়র Innovation Team এর সম্মুনখ প্রকৃি কৃষকনদর র্নকট মথনক ধান ও 

গম সাংগ্রহ র্বষয়ক একটি পাইলট প্রকল্প উপস্থাপন কর্র। ৩০/০৯/২০১৫ র্র: িার্রখ পুনরায় বর্রশাল 

র্বোগীয় ইননানেশন সানকিনল মাননীয় মন্ত্রী পর্রষদ সর্চব, পর্রকল্পনা সর্চবসহ উদ্ধিিন কর্তিপনক্ষর সম্মুনখ 

উপস্থাপন কর্র। এরই ধারাবার্হকিায় ২৫/১০/২০১৫ র্র: িার্রখ মাননীয় মূখ্য সর্চব মনহাদনয়র সঞ্চালনায় 

ধাননর ন্যােমূল্য র্নর্িিকরণ র্বষয়ক মসাশ্যাল র্মর্ডয়া সাংলাপ অনুর্িি হয়। কৃষকনদর উৎপার্দি ধাননর 

ন্যােমূল্য র্নর্িিকরনণ এই মসাশ্যাল র্মর্ডয়া সাংলাপ র্বরাট ভূর্মকা পালন কনর। 

 

বাস্তবায়ননর প্রর্ক্রয়া ; পটুয়াখালী মজলার কলাপাড়া উপনজলার টিয়াখালী, নীলগঞ্জ, ধানখালী, মর্হপুর, 

চম্পাপুর ও লিাচাপলী ইউর্নয়ননর ৫১ জন প্রকৃি কৃষনকর র্নকট মথনক ধান মরাপননর সময় প্রকৃি 

কৃষনকর জািীয় পর্রচয়পত্র নাং, মমাবাইল নম্বর এবাং ব্যাাংক একাউন্টসহ ডাটানবস তির্র কনর সাংর্িষ্ট 

ইউর্নয়ন র্ডর্জটাল মসন্টার ও উপনজলা ওনয়ব মপাট িানল ডাটানবস প্রদশ িন করার ব্যবস্থা করা হয়। 

ডাটানবসভূক্ত প্রকৃি কৃষক মথনক ধান সাংগ্রহ পূব িক ব্যাাংক একাউনন্টর মাধ্যনম মূল্য পর্রনশাধ করা হয়। 

 

এই উনদ্যাগ কী কী কল্যাণ বনয় এনননে  ; কৃষকগণ িানদর সময় অপচয়, কানজ র্বঘ্ন ঘটা ও  ািায়াি 

খরচ মথনক মুর্ক্ত মপনয়নে। িানদর উৎপার্দি ধাননর ন্যােমূল্য মপনয় উচ্ছ্বর্সি ও িানদর মনধ্য ব্যাপক 

উৎসাহ-উিীপনা পর্রলর্ক্ষি হনয়নে। 

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ২৭/০৮/২০১৫ র্র: িার্রনখ অনুর্িি আগে/২০১৫ মানসর মার্সক সমন্বয় সোয় 

উপস্থার্পি পাইলট প্রকল্পটি সারা মদনশ Replicate করার র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়। গৃহীি এই প্রকনল্পর 

আনলানক সাংগ্রহ র্বোগ, খাদ্য অর্ধদপ্তর, ঢাকা’র ০৫/০৫/২০১৬ র্র: িার্রনখর ৭১০ নাং স্মারনক সাংগ্রহ 

নীর্িমালা সাংনশার্ধি হয় এবাং ২০১৭ সানলর নীর্িমালায় ধাননর উৎপাদন র্বনবচনা কনর সাংগ্রনহর 

লক্ষযমাত্রা র্নধ িারণ ও ডাটানবসকৃি কৃষকনদর র্নকট হনি ধান/গম সাংগ্রহ পূব িক িানদর ব্যাাংক একাউনন্ট 

মূল্য পর্রনশানধর র্বষয়টি সাংন ার্জি হয়। এই প্রকনল্পর ফলাফনলর র্ের্ত্তনি বাাংলানদশ কর্ম্পউটার 

কাউর্েনলর এলআইর্সটি  প্রকনল্পর আওিায় প্রকৃি কৃষনকর র্নকট হনি ধান সাংগ্রনহর জন্য জািীয় 

পর্রচয়পত্র  াচাইনয়র সুর্বধা মরনখ ই-সার্ে িস প্রণয়ন করা হনয়নে।   

 

প্রকল্প সাংর্িষ্ট ের্বঃ 
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 ের্ব ; প্রকল্পটির জািীয়/স্থানীয় স্বীকৃর্ি/পুরষ্কারঃ পটুয়াখালী মজলার মশ্রি ইননানেশন কম িকিিা র্হনসনব পুরস্কার গ্রহণ। 

 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ-৮ 

মরনস্তারাঁ সমূনহ খানদ্যর র্নরাপদিা র্নর্িিকনল্প“র্নরাপদ খাদ্য এলাকা তির্র”  

পাইলটিাং এর্রয়া; মর্ির্েল, র্দলখুশা, পল্টন, মিাপখানা, গুর্লস্তান এবাং সর্চবালয় এলাকা  

মপ্রক্ষাপট; র্নরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধর্ির অাংশ র্হনসনব বাাংলানদনশ প্রথমবানরর মনিা মহানটল 

মরস্টুনরন্ট সমূনহর মান র্নধ িারণ িথা মগ্রর্ডাং পদ্ধর্ির সূচনা কনরনে বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ। এটি 

একটি আন্তজিার্িক মানসম্মি মগ্রর্ডাং পদ্ধর্ি। র্বনশ্বর উন্নি মদশগুনলানি এই পদ্ধর্ি অবলম্বন করা হনয় থানক। 

প্রথম প িানয় রাজধানীর ৫৭টি মহানটল-মরনস্তারাঁনক মগ্রর্ডাং পদ্ধর্ির আওিায় আনা হনয়নে। এসব প্রর্িিাননর 

মনধ্য এ-প্লাস মপনয়নে ১৮টি এবাং এ-মগ্রড মপনয়নে ৩৯টি। রাজধানীর ২০০টি মহানটল-মরনস্তারাঁ মথনক এই 

মহানটলগুনলানক র্নব িার্চি করা হনয়নে।  

 

অগ্রার্ধকার ও উনিশ্যসমূহ; খাবানরর মান, রান্নার পর্রনবশ, পনের মান, পর্রনবশনা, পর্রনবশনকারীর ও 

অবকাঠানমাগি পর্রষ্কার-পর্রচ্ছন্নিাসহ  র্কছু র্বষয় র্বনবচনায় র্ননয় এই মগ্রর্ডাং করা হনয়নে। মূলি র্নরাপদ 

খাদ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধর্ির ব্যবহার ও ইননানেটিে আইর্ডয়ার অাংশ র্হনসনব এ পদনক্ষপ গ্রহণ করা হনয়নে। 

এর ফনল মরস্টুনরন্ট সমূনহ একটি দীঘ িনময়াদী পর্রবিিন সার্ধি হনব।  

 

ব্যবহৃি সৃজনশীল পদ্ধর্িসমূহ; খাবানরর মান, র্বশুদ্ধিা, পর্রনবশ, মডনকানরশন, মর্নটনর রান্নাঘনরর পর্রনবশ 

মদখা  াওয়ার ব্যবস্থা ও খাদ্য স্থাপনায় কম িরি কমীনদর স্বাস্থয র্বধান মানা সাংক্রান্ত র্বষনয়র র্ের্ত্তনি 

মরনস্তারাঁগুনলানক চার কযাটাগর্রনি র্চর্িি করা হনয়নে। মান র্ননদ িশক সূচনকর র্বচানর ৯০ নম্বনরর মবর্শ মস্কার 

হনল সবুজ বনণর ি র্েকার ‘এ+’, মস্কার ৮০ এর মবর্শ হনল নীল বনণর ি র্েকার বা ‘এ’, ৫৫ মথনক ৭৯ প িন্ত 
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মস্কার হনল হলুদ বনণর ি ‘র্ব’ এবাং ৪৫ মথনক ৫৫ মস্কার হনল কমলা বনণর ি ‘র্স’ কযাটাগর্র করা হনয়নে। ‘এ’ 

প্লানসর মানন হনচ্ছ মেঁনস্তারাটি উত্তম, এ মানন োনলা। আর ‘র্ব’ মানন গড়পড়িা োনলা এবাং ‘র্স’ মানন মগ্রড 

মপর্ন্ডাং।   

 

বিিমান সরকানরর অঙ্গীকার “পুর্ষ্টসম্মি ও র্নরাপদ খানদ্যর র্নিয়িা”। মটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিন 

মানসম্মি খানদ্যর সনঙ্গ সম্পকিযুক্ত। এসর্ডর্জর লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী খাদ্য র্নরাপদিা ও সুস্বানস্থযর জন্য 

আমানদর র্নরাপদ খাদ্য র্নর্িি করা জরুরী র্বধায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অঙ্গীকার বাস্তবায়ননর জন্য 

অাংশ র্হনসনব র্নরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্িনি এ কা িক্রম  মদশব্যাপী িা ের্ড়নয় মদয়ার জন্য উনদ্যাগ 

গ্রহণ করা হনয়নে। এর ফনল মোক্তাগণ সরাসর্র উপকৃি হনবন।    

 

  

  

ের্ব ; মাননীয় মন্ত্রী , খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক মহানটল মরনস্তারাঁয় মগ্রর্ডাং পদ্ধর্ি প্রবিিন কম িসূর্চর উনদ্বাধন 

 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ-০৯ 

লাইদ্দসন্স প্রদান সহর্ীকরদ্দর্র মাধ্যদ্দম  খাযশস্য ব্িসােীদ্দদরলাইদ্দসন্স গ্রহদ্দর্ উদ্ধুদ্ধকরর্ ও িাস্তিােন 

 

কীভাদ্দির্াত্রাশুরু/ পেভূবম: 

মিী পবরষদ বিভাে ও মাননীে প্রধানমিীর কার্ যালদ্দের a2i প্রপ্রাগ্রাদ্দমর প্রর্ৌথ উদ্দযাদ্দে মাঠ পর্ যাদ্দের 

কম যকতযাদ্দদর উদ্ভািনী সক্ষ্মতা বৃবদ্ধর অংশ বহদ্দসদ্দি ‘নােবরক প্রসিাে উদ্ভািন’ শীষ যক প্রবশক্ষ্র্ প্রশদ্দষ ‘ 

লাইদ্দসন্স প্রদান সহর্ীকরদ্দর্র মাধ্যদ্দম খাযশস্য ব্িসােীদ্দদর লাইদ্দসন্স গ্রহদ্দন উদ্ধুদ্ধকরর্ ও িাস্তিােন’ 

উদ্ভািনী আইবিো বশদ্দরানাদ্দম প্রকল্প বির্াইন কবর এিং এটি খায মিনালদ্দের অবতবরক্ত সবচি মদ্দহাদদ্দের 

সভাপবতদ্দে েত ২৪/১২/২০১৪ বরিঃ তাবরদ্দখ অনুবষ্ঠত সভাে উপস্থাপন কবর। অতিঃপর সকদ্দলর মতামত ও 

সুপাবরদ্দশর আদ্দলাদ্দক অবধকতর সংদ্দশাধন পূি যক নীলফামারীর প্রিামার উপদ্দর্লাে পাইলে প্রকদ্দল্পর 

কার্ যক্রম শুরু কবর। সদ্দরর্বমন র্বরপ চাবলদ্দে ৮০র্ন খুচরা/পাইকারী ব্িসােীদ্দক ফুি প্রগ্রইন লাইদ্দসন্স এর 
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আওতাে বনদ্দে আসার র্ন্য  কার্ শুরু কবর। পাইলে প্রকল্প বহদ্দসদ্দি নীলফামারী প্রর্লার প্রিামার 

উপদ্দর্লার ৮০ র্ন বমলার এিং খুচরা/পাইকারী খাযশস্য ব্িসােীদ্দক লাইদ্দসদ্দন্সর আওতাে বনদ্দে আসার 

লদ্দক্ষ্য েত ০১/০৯/২০১৫ বরিঃ তাবরখ হদ্দত কার্ যক্রম শুরু কবর। শুরুদ্দতই আঞ্চবলক খায বনেিক, রংপুর 

মদ্দহাদদ্দের সাদ্দথ আদ্দলাচনা কদ্দর তাঁর সুবচবন্তত মতামত ও পরামশ য অনুর্ােী পাইলটিং এর কার্ যক্রম আরম্ভ 

কবর। এরপর বিষেটি প্রর্লা প্রশাসক মদ্দহাদে, স্থানীে েন্যমান্য ব্বক্তিে য, প্রর্লা ইদ্দনাদ্দভশন অবফসার, 

উপদ্দর্লা প্রচোরম্যান,  উপদ্দর্লা বনি যাহী অবফসার, প্রচম্বার অি কমাস য, আড়ৎদার, ব্িসােী সবমবত ও 

উপদ্দর্লা চালকল মাবলক সবমবতদ্দক অিবহত কবর। 

কার্টি শুরু করার প্রথমবদদ্দক প্রর্ো প্রচাদ্দখ পদ্দড় প্রসটি হদ্দলা লাইদ্দসন্স বনদ্দত হদ্দি  এ বিষদ্দে লাইদ্দসন্স  

গ্রহীতার অজ্ঞতা, সদ্দচতনতার অভাি, তথ্য সহর্লভয না হওো, টিআই এস সাটি যবফদ্দকে প্রদান, প্রেি 

লাইদ্দনন্স প্রদান, লাইদ্দসন্স প্রপদ্দত হেরানী, র্থার্থ তদারবকর অভাি, লাইদ্দসন্স বফ এর উপর ভযাে 

আদ্দরাদ্দপর বিধান থাকা, লাইদ্দসন্স বরবনউ করার র্ন্য লাইদ্দসদ্দন্সর প্রমোদ প্রশদ্দষ বনবদ যষ্ট সমদ্দের বিধান না 

রাখা এিং র্বরমানা প্রদান সাদ্দপদ্দক্ষ্ লাইদ্দসন্স বরবনউ করার সুদ্দর্াে না থাকা ও লাইদ্দসদ্দন্সর শতযসমুহ 

যুেদ্দপাদ্দর্ােী না থাকা। এসি চযাদ্দলঞ্জ বনদ্দে শুরু কবর বকভাদ্দি লাইদ্দসন্স প্রদান প্রবক্রোদ্দক আদ্দরা সহর্ ও 

ব্িসােীদ্দদর কাদ্দছ গ্রহর্দ্দর্াগ্য কদ্দর তুলা র্াে।  

 

পবরিতযদ্দনর শুরুর কথা অথিা এই উদ্দযাে কী কল্যার্ িদ্দে এদ্দনদ্দছ; 

 

 বনেস্বাক্ষ্কারীর িতযমান কম যস্থল নীলফামারী প্রর্লার প্রিামার উপদ্দর্লার শতভাে বমল মাবলক ও 

খাযশস্য ব্িসােীদ্দক লাইদ্দসন্স প্রদান সহর্ীকরদ্দর্র মাধ্যদ্দম তাদ্দদরদ্দক লাইদ্দসন্স এর  আওতাে বনদ্দে 

আসার র্ন্য পাইলে প্রকল্প গ্রহর্ কবর। প্রাথবমকভাদ্দি  খাযশস্য ব্িসােীদ্দদর  নাম, ঠিকানা ও প্রমািাইল 

নম্বরসহ তাবলকা সংগ্রহ কদ্দর লাইদ্দসন্স গ্রহর্ করার র্ন্য পত্র প্রপ্ররদ্দর্র পাশাপাবশ প্রমািাইদ্দল ক্ষুদ্দদ িাতযা 

পাঠাদ্দনা  হে। লাইদ্দসন্স গ্রহদ্দর্র র্ন্য প্রদ্দোর্নীে কাের্পত্র ও সরকার বনধ যাবরত বফস এর পবরমান, বফস 

র্মা প্রদাদ্দনর প্রকাি নম্বর  র্াবনদ্দে প্রদো হে। এ সমে লাইদ্দন্স প্রদান সহর্ করার র্ন্য  একটি প্রদ্দসস ম্যাপ  

ততবর কবর। নতুন ম্যাপ অনুর্ােী ব্িসােী  লাইদ্দসদ্দন্সর র্ন্য োকা র্মার চালাদ্দনর কবপ, র্াতীে 

পবরচেপদ্দত্রর কবপ ও দুই  কবপ পাসদ্দপাে য সাইদ্দর্র ছবি  বদদ্দলই সাদ্দথ সাদ্দথ লাইদ্দসন্স প্রস্তুত  কদ্দর দ্রুততম 

সমদ্দের মদ্দধ্য ব্াসােীদ্দক   প্রদান করা হে।   

 

 ব্িসােীদ্দদর সদ্দচতন করদ্দত লাইদ্দসন্স গ্রহদ্দর্র র্ন্য সরকাবর প্রর্ সকল আইন কানুন রদ্দেদ্দছ তা বিবর্োল 

ব্ানার ও প্রফস্টুদ্দন দশ যনীে স্থাদ্দন োবেদ্দে প্রদো হে। এছাড়াও লাইদ্দসন্স গ্রহদ্দন উদ্ধুদ্ধকরদ্দর্ প্রচার প্রচারনার 

অংশ বহদ্দসদ্দি  মাইবকংকরাসহ প্রর্লা খায বনেিক ও উপদ্দর্লা খায বনেিদ্দকর প্রমািাইল  নম্বর সংিবলত 

বিবভন্ন ধরদ্দনর বলফদ্দলে, পুবস্তকা বিতরর্  করা হে।  ব্িসােীরা  বফস সরকাবর প্রকাষাোদ্দর (চালাদ্দনর 

মাধ্যদ্দম িাংলাদ্দদশ ব্াংক/দ্দসানালী ব্াংদ্দকর প্রর্ প্রকান শাখাে) র্মা  প্রদোর পর চালাদ্দনর কবপ প্রর্লা 

খায বনেিক/উপদ্দর্লা খায বনেস্ত্রক িরাির র্মা বদদ্দল র্রুরী বভবত্তদ্দত  লাইদ্দসন্স প্রদাদ্দনর দাপ্তবরক 

প্রবক্রো সম্পন্ন কবর। লাইদ্দসন্স প্রস্তুত হদ্দল  সদ্দে সদ্দে ব্িসােীর প্রসলদ্দফাদ্দন এসএমএস প্রদান কদ্দর 

র্াবনদ্দে প্রদো হে আপনার লাইদ্দসন্স  প্রস্তুত । অবফস চলাকালীন প্রর্ প্রকান সমে লাইদ্দসন্স গ্রহর্ করদ্দত 

পারদ্দিন।  

 

লাইদ্দসন্স চুড়ান্ত হওোর ৭ বদদ্দনর মদ্দধ্য র্বদ উপকারদ্দভােী লাইদ্দসন্স গ্রহর্ না করদ্দত আদ্দসন তাহদ্দল 

প্ররবর্ষ্টার িাকদ্দর্াদ্দে/ব্িসােীর ব্িসা প্রবতষ্ঠাদ্দন বেদ্দে  লাইদ্দসন্স প্রদান কবর।  তাছাড়া  উন্নেন প্রমলােও 

ওোনস্টপ সাবভ যদ্দসর মাধ্যদ্দম  খাযশস্য ব্িােীদ্দক   লাইদ্দসন্স প্রদো হে। ব্িসােীরা ধীদ্দর ধীদ্দর উপলবদ্ধ 

কদ্দরন প্রর্, তারা  নূযন্যতম হেরাবন ছাড়া খুি সহদ্দর্  লাইদ্দসন্স বনদ্দত পারদ্দছন। এ ভাদ্দি ধীদ্দর ধীদ্দর 

প্রিামাদ্দরর সকল খাযশস্য  ব্িসােী  ফুিদ্দগ্রইন লাইদ্দসন্স বনদ্দে ব্িসা পবরচালনা করদ্দছন।বপ্রে ও  

ইদ্দলকেবনক বমবিোর  সাংিাবদকরাও লাইদ্দসন্স সহর্ীকরদ্দর্র বিষেটি বনদ্দে বিবভন্ন প্রবিদ্দিদন ততবর কদ্দর 

আমাদ্দদর উৎসাহ যুবেদ্দেদ্দছন। উক্ত প্রবক্রোর মধ্য বদদ্দে শুরু প্রথদ্দক প্রশষ পর্ যন্ত কার্ করাে প্রকল্পটি 
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সফলভাদ্দি সম্পন্ন করদ্দত সক্ষ্ম হদ্দেবছ। পাইলে প্রকল্পটি সফলভাদ্দি সম্পন্ন করদ্দত আঞ্চবলক খায বনেিক 

মদ্দহাদে, প্রর্লা প্রশাসক মদ্দহাদে, প্রিামার উপদ্দর্লা প্রশাসন এিং ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর প্রবতটি সদদ্দস্যর  

সাবি যক সহদ্দর্াবেতা  প্রপদ্দেবছ।  

 

উপকার প্রভােী িা অংশীর্দ্দনর প্রবতবক্রো/অনুভূবত; 

 

শুরুদ্দত উপকারদ্দভােীরা প্রর্খাদ্দন লাইদ্দসন্সইবনদ্দত অপরােতা প্রকাশ কদ্দরদ্দছন প্রসখাদ্দন একটি সমে তারাই 

আিার লাইদ্দসন্স বনদ্দত আগ্রহী হদ্দেদ্দছন। এর মূল কারর্ লাইদ্দসন্স  প্রদান পদ্ধবত সহর্ীকরর্ এিং ব্িসােীর 

দরর্াে বেদ্দে লাইদ্দসন্স প্রপৌৌঁদ্দছ প্রদো। উপকারদ্দভােীরা ঘদ্দর িদ্দস  লাইদ্দসন্স প্রপদ্দে র্ারপরনাই খুশী। অদ্দনক 

ব্িসােী  ধন্যিাদ প্রদোর র্ন্য আমার অবফদ্দস ছুদ্দে এদ্দসদ্দছন। প্রিামার উপদ্দর্লার  প্রমসাস য এসএম 

এোরপ্রাইদ্দর্র সত্ত্বাবধকারী পাইকারী খাযশস্য ব্িসােী প্রমািঃ সবফোর অনুভূবত ব্ক্ত করদ্দত বেদ্দে 

িদ্দলন,আদ্দে লাইদ্দসন্স প্রনোর বিষেটি র্ানদ্দলও আমরা হেরাবনর ভদ্দে অবফদ্দস প্রর্তাম না। অদ্দনক 

প্রপপারদ্দসর কথা িলত। আমাদ্দদর অদ্দনদ্দকরই সকল প্রপপারস না থাকাে  লাইদ্দসন্স প্রপতাম না। িতযমান 

প্রর্লা খায বনেিক মদ্দহাদদ্দের সাবি যক সহদ্দর্াবেতা ও লাইদ্দসন্স এর বনেমকানুন সহর্ করাে আমরা 

হেরাবন ছাড়াই লাইদ্দসন্স প্রপদ্দেবছ। তদ্দি আমাদ্দদর ব্িসােীদ্দদর  একটি দাবি আদ্দছ।  প্রসটি হদ্দলা  লাইদ্দসন্স 

বফ এর উপর প্রর্ ১৫% ভযাে বদদ্দত হে তা প্রর্ন তুদ্দল প্রদো হে। তাহদ্দল আমার বিশ্বাস শতভাে ব্িসােী 

লাইদ্দসন্স বনদ্দে ব্িসা করদ্দি। এদ্দত সরকারও রার্স্ব পাদ্দি এিং আমরাও লাইদ্দসন্স বনদ্দত আগ্রহী হি।  

 

প্রিামার উপদ্দর্লার প্রিাড়াোড়ী  ইউবনেদ্দনর প্রমসাস য আবখ ভযারাইটিদ্দসর সত্ত্বাবধকারী প্রমািঃ নূরনিী িদ্দলন, 

এতসহদ্দর্, অবফদ্দস না বেদ্দে খাযশস্য লাইদ্দসন্স পাি তা স্বদ্দেও কল্পনা কবরবন। আবম চালান র্মা প্রদোর 

একবদন পর আমার প্রমািাইদ্দল এসএমএস আদ্দস প্রর্ আপনার লাইদ্দসন্স প্রস্তুত। আবম বেদ্দে  লাইদ্দসন্স বনদ্দে 

আবস। এভাদ্দি লাইদ্দসন্স পাওোে আবম খুি খুবশ। 

 

প্রচানরর জন্য প্রস্তুিকৃি ব্যানার 
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আইবিো িাস্তিােন সংক্রান্ত কার্ যক্রদ্দমর বচত্র: 

 

 

 

 

 

 

ছবি; সহদ্দর্ই ফুিদ্দগ্রইন  লাইদ্দসন্স প্রপদ্দে প্রির্াে খুশী  প্রিামাদ্দরর ক্ষুদ্র ব্িসােী 

 

 

 

  

 

  

ছবি; উন্নেন প্রমলাে (২০১৭ ও ২০১৮) ওোনস্টপ সাবভ যদ্দসর মাধ্যদ্দম ব্িসােীদ্দদর ফুিদ্দগ্রইন লাইদ্দসন্স প্রদান করা হদ্দে 

 

উদ্ভািন ও িাস্তিােনটিম: 

সদস্য/সদস্যদ্দদর নাম ও ঠিকানা 

১. 
 

কার্ীসাইফুবেন, প্রর্লাখাযবনেিক, নীলফামারী। 

২. প্রমািঃ প্রমাফাদ্দেল প্রহাদ্দসন, উপদ্দর্লা খাযবনেিক, প্রিামার, নীলফামারী। 

৩. প্রমািঃ রাদ্দশদুল ইসলাম খন্দকার, খায পবরদশ যক প্রিামার, নীলফামারী। 

৪. প্রমািঃ সাইফুননিী, উপ-খাযপবরদশ যক, প্রর্লা খায বনেিদ্দকর কার্ যালে, নীলফামারী। 

৫. প্রমািঃ শমদ্দশর আলী প্রধান, িাো এবি/কদ্দিাল অপাদ্দরের, প্রর্লা খায বনেিদ্দকর কার্ যালে, নীলফামারী। 
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উদ্ভাবনী উনদ্যাগ-১০ 

 

উদ্ভাবনী উনদ্যানগর র্শনরানাম; এর্সআর  র্ডর্জটালাইনজশন। 

 

 সমস্যার সাংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ; 

 

1.  থাসমনয় ACR অনুস্বাক্ষর বা প্রর্ি স্বাক্ষর না হওয়া। 

2. ACR এর অবস্থান সম্পনকি অনুনবদনাধীন কম িকিিার অজ্ঞিা। 

3. ACR ম  মকান প িানয় নষ্ট অথবা হার্রনয়  াওয়ার আশঙ্কা। 

4. সাংরক্ষনকারী কর্তিপক্ষ কর্তিক ACR গ্রহনণর র্বষনয় সাংর্িষ্টনদর র্নকট িনথ্যর অোব। 

5. ACR সাংর্িষ্ট িনথ্যর অোনব অনুনবদনাধীন কম িকিিার পনদান্নর্ি বা আর্থ িক সুর্বধা প্রার্প্তনি 

বঞ্চনা। 

সমাধান; 

 

ক) সমাধান প্রর্ক্রয়ার র্ববরণঃ  

 

 Online based ১টি Software তির্র করা  হনব, ম খানন র্বদ্যমান ACR form এর 

সবগুনলা field সর্ন্ননবর্শি করা হনব। 

 

খ) র্বদ্যমান প্রনসস ম্যাপ 

• অনুনবদনাধীন কম িকিিা কর্তিক ডাক্তানরর প্রর্িনবদনসহ  থাসমনয় অনুস্বাক্ষরকারী কম িকিিার 

র্নকট ACR দার্খল। 

• অনুস্বাক্ষরকারী কম িকিিা কর্তিক  অনুস্বাক্ষর পূব িক প্রর্িস্বাক্ষরকারী কম িকিিার র্নকট ACR 

মপ্ররণ। 

• প্রর্িস্বাক্ষরকারী কম িকিিা কর্তিক প্রর্িস্বাক্ষর পূব িক সাংরক্ষণকারী কর্তিপনক্ষর র্নকট ACR 

মপ্ররণ। 

• ACR- এ র্বরুপ মন্তব্য থাকনল সাংরক্ষণকারী কর্তিপক্ষ কর্তিক অনুনবদনাধীন কম িকিিানক 

র্বরুপ মন্তনব্যর র্বষনয় ব্যাখ্যা িলব, প্রাপ্ত ব্যাখ্যা সনন্তাষজনক হনল র্বরুপ মন্তব্য অপননাদন বা 

সনন্তাষজনক না হনল অনুনবদনাধীন কম িকিিার মডার্শয়ানর র্বষয়টি র্লর্পবদ্ধকরণ। 

 

 

 

গ) প্রস্তার্বি প্রনসস ম্যাপঃ   

 

 

 

      

 

  

 

Online ACR 

form তির্র 

অনুনবদনাধীন কম িকিিা কর্তিক Online 

ACR form পূরণ 
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 সাংর্িষ্ট স্বাস্থয কম িকিিার র্নকট মপ্ররণ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কী ফলাফল তির্র হনব? 

 

ক) উপকারনোগীর সামার্জক অবস্থা এবাং সাংখ্যা 

খ) টির্সর্ে; 

 সময় খরচ  ািায়াি 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর আনগ ৩/৪ মাস - 
২বা িনিার্ধক 

বার 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর পনর ২১ র্দন - - 

আইর্ডয়া বাস্তবায়ননর ফনল মসবাগ্রহীিার 

প্রিযার্শি মবর্নর্ফট  
২/৩ মাস - 

১ বার বা নাও 

লাগনি পানর 

 

অন্যান্য সুর্বধা;  মসবা গ্রহীিার মানর্সক স্বর্স্ত, পনদান্নর্ি ও অন্যান্য আর্থ িক সুর্বধা প্রার্প্তর মক্ষনত্র র্নিয়িা 

এবাং সাংস্থাপন র্বষয়ার্দর দ্রুি ও সুি ুব্যবস্থাপনা সম্পন্ন । 

 

পাইলনটর স্থান; খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলানদশ সর্চবালয়, ঢাকা। 

 

বাস্তবায়ন কাল;  ০১ (এক) বের। 

ব্যাখ্যা প্রদান; িা সনন্তাষজনক হনল অব্যাহর্ি, না হনল 

মডার্শয়ানর র্বষয়টি র্লর্পবদ্ধকরণ। 

 

সাংর্িষ্ট স্বাস্থয কম িকিিার র্নকট মপ্ররণ 

অথবা, 

স্বাস্থযগি প্রর্িনবদনসহ সাংর্িষ্ট সফটওয়যানর আপনলাড 

 

অনুস্বাক্ষরকারী কম িকিিার র্নকট মপ্ররণ 

 

ACR অনুস্বাক্ষরক্রনম ও প্রর্িস্বাক্ষরকারী কম িকিিার র্নকট মপ্ররণ 

 

ACR প্রর্িস্বাক্ষর ও সাংরক্ষণকারী কর্তিপনক্ষর র্নকট মপ্ররণ 

 

র্বরুপ মন্তব্য থাকনল অনুনবদনাধীন কম িকিিানক ব্যাখ্যা িলব 
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টিমসদস্য; 

টিম র্লডার সদস্য-সর্চব সদস্য সদস্য 

আহনমদ ফয়সল ইমাম 

উপসর্চব  

মমাঃ  মমাবারক মহানসন 

মপ্রাগ্রামার 

জনাব মমা: ইসমাইল র্ময়া 

গনবষণা কম িকিিা 

মমাঃ মমনহদী হাসান মসাহাগ 

গনবষণা কম িকিিা 

 

প্রনয়াজনীয় র্রনসাস িঃ 

প্রনয়াজনীয় সম্পদ মকাথা হনি পাওয়া  ানব? 

খাি র্ববরণ প্রনয়াজনীয় অথ ি  

জনবল র্বদ্যমান প্রনয়াজন নাই  

বস্তুগি           সফট ওয়যার ০৫-০৮ লক্ষ টাকা মন্ত্রণালয় ও মেণ্ডর 

অন্যান্য প্রর্শক্ষণ ০২ লক্ষ টাকা মেণ্ডর ও আইর্সটি মসল 

প্রনয়াজনীয় মমাট  অথ ি ০৭-১০ লক্ষ টাকা  

 

  



61 
 
 

৯। কম িপর্রকল্পনাঃ 

 

ক্রবমক 

নং 
একটিবভটি প্রক করদ্দি? 

Time 

বিদ্দসম্বর র্ানুোবর প্রফব্রুোবর মাচ য এবপ্রল প্রম  জুন জুলাই আেস্ট প্রসদ্দেম্বর অদ্দটাির নদ্দভম্বর 

১। 

কর্তিপনক্ষর অনুনমাদন 
টিম 

র্ডনসম্বর-

২০১৮ 

           

২। 

সফট ওয়যার মস্পর্সর্ফনকশন 
টিম 

 জানু ়ারী-

২০১৯ 

          

৩। 

দরপত্র আহবান 

মন্ত্রণালয়  
  মফ্রব্রুয়ার্র-

২০১৯ 

         

৪। কা িানদশ প্রদান ঐ    মাচ ি-২০১৯         

৫। খসড়া সফটওয়যার প্রার্প্ত টিম     এর্প্রল-  জুন ২০১৯      

৬। ট্রায়াল এণ্ড এরর ঐ        জুলাই- আগে-১৯    

৭। 

প্রর্শক্ষণ মন্ত্রণালয় ও 

টিম 

         মসনেম্বর-১৯   

৮। পাইলটিাং            অনটাবর- ননেম্বর/২০১৯ 

 

 

মমাঃ মমাবারক মহানসন 

মপ্রাগ্রামার 

সদস্য সর্চব 
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খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ের্বষ্যি উদ্ভাবনী উনদ্যাগসমূহ; 

১. ই-গুদাম- ম্যানুয়াল পর্দ্ধিনি খাদ্য গুদানম খাদ্যশস্য প্রনবশ,সাংরক্ষণ ও বার্হনরর অনুনমাদন 

২. র্ফাংগার র্প্রন্ট মটকননালর্জ চালুকরন- এ খাদ্যশস্য র্বিরণ 

৩. র্শক্ষার র্বর্নমনয় খাদ্য-ক্ষুধািি অবস্থায় র্শক্ষা গ্রহণ করা অসচ্ছল োত্রোত্রীর পনক্ষ অসম্ভব । িাই খানদ্যর ব্যবস্থা করা অপর্রহা ি । 

৪. মটাল র্ফ (নটর্লনফান নাম্বার) চালুকরন-খানদ্যর মান র্নয়ন্ত্রণ ও খাদ্য সাংরক্ষণ, র্নরাপদ র্বষনয় অবর্হিকরনসহ সনচিনিা বৃর্দ্ধ । 

 

খাদ্য অর্ধদপ্তনরর ের্বষ্যি উদ্ভাবনী উনদ্যাগসমূহ; 

 

ক্রঃ নাং মসবার নাম র্শনরানাম 

০১. মখালা বাজানর খাদ্যশস্য র্বক্রয় কম িসূচীর র্বিরণ ব্যবস্থাপনা “তদর্নক কাজ ম খানন,  ওএমএস মকন্দ্র মসখানন” 

০২. খাদ্যবান্ধব কম িসূচীর অর্েন াগ ব্যবস্থাপনা “উপকার মোগীনদর মফারানম, অর্েন াগ র্নস্পর্ত্ত হনব মগরানম” 

০৩. পাইকারী লাইনসে প্রদান “অনলাইননর মাধ্যনম লাইনসে প্রার্প্ত” 

০৪. TR, GR, FFW এর মাধ্যনম খাদ্যশস্য র্বর্ল র্বিরণ “অনলাইননর প্রকল্প চাই ,খাদ্যশনস্যর র্নিয়িা পাই” 

০৫. তদব চয়ননর মাধ্যনম প্রকৃি কৃষকনদর র্নকট হনি ধান/গম সাংগ্রহ “প্রকৃি কৃষক র্নব িাচন কর্র, হয়রানীমুক্ত সাংগ্রহ কর্র” 

০৬. র্মল মথনক চাল সাংগ্রহ “এসএমএস-এ িথ্য পাঠাই, র্মনলর চাল সহনজ পাই” 

০৭. খাদ্যশস্য র্বর্ল র্বিরণ ব্যবস্থা  “সহনজ র্বর্ল আনদশ পাই, সময় খরচ দুই-ই বাচাই” 

০৮. খাদ্যবান্ধব কানড ি কোর সাংন াজন সুরর্ক্ষি খাদ্যবান্ধব কাড ি। 

০৯. চাল সাংগ্রনহর চুর্ক্ত সম্পাদন উপনজলা চুর্ক্তপনত্র স্বাক্ষর কর্র, সময় ও অথ ি সাশ্রয় কর্র।  

১০. পুর্ষ্ট ও র্নরাপদ খাদ্য র্বষয়ক সনচিনিা বৃর্দ্ধ পুর্ষ্টসমৃদ্ধ জার্ি চাই, পুর্ষ্টর মকান র্বকল্প নাই।  

১১. র্ে-ইনেনয়নসর মাধ্যনম পন্য মপ্ররণ/প্রার্প্ত মমাবাইল এযাপস এর মাধ্যনম খাদ্যশস্য পর্রবহন,  সাংক্রান্ত িথ্য আদান প্রদান।  

১২. খাদ্যবান্ধব কম িসূচীনি চাল র্বিরণ মোক্তানদর মদারনদাড়ায়, চাল মপৌনেঁ মদয়া। 

১৩. খাদ্যবান্ধব কম িসূচী খাদ্যবান্ধব কম িসূচীর উপকারনোগী  াচাই ও ডাটানবজ সফটওয়যার তির্র।  

১৪. মবসরকারী খাদ্যশনস্যর মজুনদর িথ্য সাংগ্রহ মবসরকারী খাদ্যশস্য মজুনদর সঠিক িথ্য র্নর্িিকরণ।  
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বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর ের্বষ্যি উদ্ভাবনী উনদ্যাগসমূহ; 

 

১. র্নরাপদ খাদ্য র্বষনয় পরামশ ি প্রদান পদ্ধর্ি সহজীকরণ। 

২. খাদ্য ব্যবসায়ী ও খাদ্য কমীনদর অনলাইন প্রর্শক্ষণ। 

৩. বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনক্ষর অর্ফর্সয়াল ইউটিউব চযাননল তিরী। 

৪. খাদ্যপে র্বক্রয়নকনন্দ্র িাপমাত্রা ডাটালগার ও ইনলকট্রর্নক মর্নটর স্থাপননর মাধ্যনম কুর্লাং-মচইন এর িাপমাত্রা প িনবক্ষণ। 

৫. প্রার্ণখানদ্য র্মট এন্ড মবান র্মল (এমর্বএম) এর র্বকল্প র্হনসনব র্ফসর্মল ও উর্দ্ভদ আর্মনষর ব্যবহার। 
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