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এক নজনর খাদ্য মন্ত্রণালয় 

র্িিীয় র্বশ্বযুদ্ধকালীন পর্রর্ির্িনি ১৯৪৩ সানল অর্বেক্ত বাাংলায় সৃষ্ট েয়াবহ দুর্েিে মমাকানবলার  লনেে ও খাদ্য সামগ্রী 

সরবরানহর জন্য র্িটিশ োরনি মবঙ্গল র্সর্েল সাপ্লাই র্িপাট িনমন্ট প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। এ র্িপাট িনমন্ট প্রধান প্রধান শহনর র্বর্ধবদ্ধ 

মরশর্নাং ব্যবিা িালুকরি  দ্রুি উক্ত মরশর্নাং ব্যবিা সম্প্রসার্রি কনর। োরিবষ ি র্বের্ক্তর পর ১৯৫৫ সানল র্সর্েল সাপ্লাই 

র্িপাট িনমন্ট র্বলুপ্ত করা হনল এর র্বরূপ প্রোব পর্রলর্েি হয়। পর্রর্ির্ি মমাকানবলায় ১৯৫৬ সানল কৃর্ষ ও খাদ্য মন্ত্রণালনয়র 

অধীনন র্সর্েল সাপ্লাই অবয়নব খাদ্য র্বোগ িালু করা হয়। বাাংলানদশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সানল খাদ্য ও মবসামর্রক 

সরবরাহ মন্ত্রণালয় প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। পরবিীনি এ মন্ত্রণালয় র্বর্েন্ন সমনয় খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুন্ িাগ 

ব্যবিাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুন্ িাগ ব্যবিাপনা মন্ত্রণালনয়র অধীনন খাদ্য র্বোগ ইিোর্দ নানম পর্রিার্লি হনি থানক। সব িনশষ 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর ১৩ মসনেম্বর ২০১২ র্ি. িার্রনখর ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২. ২০১২.৯৬ নাং পত্র সাংখ্যা িারা খাদ্য ও 

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

মন্ত্রণালয় প্রর্ির্ষ্ঠি হনল খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বিন্ত্র র্হনসনব প্রর্িষ্ঠা লাে কনর।  

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র কা্ িাবর্ল 

o মদনশর সার্ব িক খাদ্য ব্যবিাপনা পর্রিালনা 

o জািীয় খাদ্য নীর্ি-মকৌশনলর বাস্তবায়ন 

o র্নেিরন্াগ্য জািীয় খাদ্য র্নরাপত্তা ব্যবিা প্রর্িষ্ঠা 

o খাদ্যশনের আমদার্ন-রপ্তার্ন ও মবসামর্রক সরবরাহ 

o খাদ্য খানির র্বর্েন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

o মদনশর খাদ্য সরবরাহ পর্রর্ির্ি প্ িনবেণ 

o খাদ্যশে (িাল ও গম) সাংগ্রহ ও র্বিরণ 

o মরশর্নাং ব্যবিাপনা 

o খাদ্যশে  ও  খাদ্যদ্রনব্যর  পর্রদশ িন  ও  র্বনেষণ  এবাং  আমদার্ন,  রপ্তার্ন  ও  িানীয়  পনের   গুণগিমান  সাংরেণ 

o খাদ্যশনের মূল্য র্নধ িারণ ও মূনল্যর র্ির্িশীলিা আনয়ন 

o খাদ্যশনের িলািল ও সাংরেণ 

o মজুি রেণানবেণ ও প্ িাপ্ত খাদ্যশে মজুি সাংরেণ 

o খাদ্য বানজট, র্হসাব ও অথ ি ব্যবিাপনা 

o খাদ্য পর্রকল্পনা, গনবষণা ও পর্রধারণ 

o র্নরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কা্ িক্রম। 

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র লেে ও উনযেশ্য 

লেে:  

• সকল সমনয় মদনশর সকল মানুনষর জন্য র্নেিরন্াগ্য খাদ্যর্নরাপত্তা ব্যবিা র্নর্িি করা। 

উনযশ্য: 

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

• র্নরাপদ ও পুর্ষ্টকর খাদ্য সরবরাহ র্নর্িিকরণ; 

• খাদ্য প্রার্প্ত র্নর্িি করার লনেে জনগনণর ক্রয় েমিা বৃর্দ্ধকরণ। 

 

  



5 
 

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র সাাংগঠর্নক কাঠানমা 

সকল সমনয় মদনশর সকল মানুনষর জন্য র্নেিরন্াগ্য খাদ্য র্নরাপত্তা ব্যবিা র্নর্িি করার িি র্ননয় নীর্ি র্নধ িারণ ও 

বাস্তায়ননর গুরুত্ব র্বনবিনা কনর মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর সব িনশষ ১৩-০৯-২০১২ িার্রনখর ০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬ নাং 

পনত্রর মাধ্যনম খাদ্য ও দুন্ িাগ ব্যবিাপনা মন্ত্রণালয়নক পুনগ িঠিি কনর (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং (খ) দুন্ িাগ ব্যবিাপনা ও ত্রাণ 

নানম দু’টি স্বিন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃর্ষ্ট হয়। নতুন মন্ত্রণালয় গঠিি হনলও র্বলুপ্ত খাদ্য র্বোনগর জন্য প্রন্াজে জনবল খাদ্য মন্ত্রণালনয়র 

কাঠানমানি অপর্রবর্িিি রাখা হয়। (১) প্রশাসন ও উন্নয়ন (২) সাংগ্রহ ও সরবরাহ এবাং (৩) বানজট ও অর্িট 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 সর্িব, সাংগ্রহ ও সরবরাহ এবাং বানজট ও অর্িট অনুর্বোগ দুটি যুগ্ম-সর্িব এবাং খাদ্য 

পর্রকল্পনা ও পর্রধারণ ইউর্নট একজন যুগ্ম-সর্িব বা সমম্ িাদার কম িকিিার অধীনন র্নয়র্ন্ত্রি হয়। 

প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুর্বোগ: প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুর্বোনগর অধীনন অেেন্তরীণ প্রশাসন, সাংিা প্রশাসন, মসবা, সমন্বয় ও 

সাংসদ, িদন্ত এবাং পর্রকল্পনা অর্ধশাখা পর্রিার্লি হয়। এ অনুর্বোগ মন্ত্রণালয় ও সাংযুক্ত দপ্তনরর জনবল ব্যবিাপনা, প্রর্শেণ ও 

মানব সম্পদ উন্নয়ন, শাংখলা, মপনশন ও সমন্বয় র্বষয়ার্দসহ উন্নয়ন কা্ িক্রনমর নীর্ি র্নধ িারণ কা্ িার্দ সম্পাদন কনর থানক। 

সাংগ্রহ ও সরবরাহ অনুর্বোগ: সাংগ্রহ ও সরবরাহ অনুর্বোনগর অধীনন সরবরাহ-১, সরবরাহ-২, ববনদর্শক সাংগ্রহ ও 

অেেন্তরীণ সাংগ্রহ অর্ধশাখাসমূহ পর্রিার্লি হয়। এ অনুর্বোগ খাদ্যশনের অেেন্তরীণ ও ববনদর্শক সাংগ্রহ, িলািল, মজুদ, 

সরবরাহ ও সাংরেণ সাংক্রান্ত নীর্ি র্নধ িারণ কা্ িার্দ সম্পাদন কনর থানক। 

বানজট ও অর্িট অনুর্বোগ: বানজট ও অর্িট অনুর্বোনগর অধীনন বানজট ও র্হসাব এবাং ৩টি অর্িট অর্ধশাখার কা্ িাবর্ল 

সম্পার্দি হয়। মন্ত্রণালনয়র বানজট ব্যবিাপনা এবাং বার্ণর্জেক অর্িট র্নষ্পর্ত্তর লনেে প্রনয়াজনীয় কা্ িার্দ সম্পাদন কনর থানক। 

খাদ্য পর্রকল্পনা ও পর্রধারণ ইউর্নট (এফর্পএমইউ): এ ইউর্ননট যুগ্ম-সর্িব বা সমপদম্ িাদার ১ জন মহাপর্রিালনকর 

অধীনন র্বর্েন্ন র্বষনয় গনবষণা পর্রিালনা এবাং মদনশর সার্ব িক খাদ্য পর্রর্ির্ি পর্রবীেণসহ সরকানরর খাদ্যনীর্ি ও কম ি 

পর্রকল্পনা প্রণয়ন ও কার্রগর্র সহায়িা কা্ িক্রম সম্পার্দি হয়। 

সাংনেনপ খাদ্য অর্ধদপ্তর 

খাদ্য অর্ধদপ্তর খাদ্য মন্ত্রণালনয়র অধীনস্ত একমাত্র সাংিা। র্িিীয় র্বশ্বযুনদ্ধর পর্রর্ির্িনি অর্বেক্ত বাাংলায় উদ্ভূি েয়াবহ 

দুর্েিে (Great Famine) মমাকানবলায় বিিমাননর খাদ্য অর্ধদপ্তর ঐ সমনয়  র্সর্েল সাপ্লাই র্বোগ নানম প্রর্িষ্ঠা 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 িায়ী কাঠানমা প্রদান করা হনলও প্রশাসন, সাংগ্রহ, 

সরবরাহ, বন্টন ও মরশর্নাং, িলািল ও সাংরেণ, পর্রদশ িন ও মান র্নয়ন্ত্রণ, র্হসাব ও অথ ি ইিোর্দ পর্রদপ্তর পৃথকোনব কা্ ি 

সম্পাদন অব্যাহি রানখ। ১৯৮৪ সানল প্রশাসর্নক সাংস্কার কা্ িক্রনমর ফনল ৬টি পর্রদপ্তর একীভূি হনয় পুনগ িঠিি খাদ্য অর্ধদপ্তর 

(Directorate General of Food) প্রর্িষ্ঠা লাে কনর। নব্বইনয়র দশনকর মশষোনগ প্রর্শেণ নানম নতুন একটি 

র্বোগ খাদ্য অর্ধদপ্তনর সাংন্ার্জি হয়। 

মহাপর্রিালক খাদ্য অর্ধদপ্তনরর প্রধান র্নব িাহী র্হনসনব সার্ব িক দার্য়ত্ব পালন কনরন। একজন অর্ির্রক্ত মহাপর্রিালক 

অপানরশনাল কম িকানন্ড মহাপর্রিালকনক সার্ব িক সহায়িা প্রদান কনরন। মহাপর্রিালনকর র্বর্েন্নমুখী কম িকানন্ডর জন্য 

অর্ধদপ্তনরর ৭টি র্বোনগ ৭ জন পর্রিালক র্ননয়ার্জি আনেন। খাদ্য অর্ধদপ্তনরর র্বর্েন্ন প্ িানয়র কম িকিিা-কম িিারীগণ 

পর্রিালকবৃনের অধীনন অর্প িি র্নজ র্নজ দার্য়ত্ব সম্পাদন কনরন। 

মাঠ প্ িানয় খাদ্য ব্যবিাপনার সার্ব িক কা্ িক্রম সম্পাদননর জন্য মদনশর প্রশাসর্নক র্বোনগর সানথ সঙ্গর্ি মরনখ সারা 

মদশনক ৭টি অঞ্চনল র্বেক্ত করা হনয়নে। অঞ্চল িথা র্বোনগর দার্য়নত্ব র্ননয়ার্জি আঞ্চর্লক খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর অধীনন 

মজলাসমূনহর দার্য়নত্ব র্ননয়ার্জি থানকন মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রকগণ। প্রর্ি উপনজলায় ১ জন কনর উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক র্ননয়ার্জি 

আনেন। মদশজুনে মমাট ৫টি সাইনলা, ১৩টি র্সএসর্ি এবাং ৬৩১টি এলএসর্ি আনে। এসকল খাদ্য গুদানমর বিিমান কা্ িকরী 

ধারণেমিা প্রায় ১৯.৫০ লে মম. টন। সারা মদনশর মকৌশলগি িানন সাইনলা, র্সএসর্ি এবাং মদনশর প্রায় সকল মজলা-
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উপনজলায় কমপনে ১টি এলএসর্ি, গুরুত্বপূণ ি উপনজলায় দুই বা িনিার্ধক এলএসর্ি’র মাধ্যনম খাদ্য ব্যবিাপনার প্রশাসর্নক ও 

অপানরশনাল কা্ িাবর্ল সম্পাদন করা হয়। 

সাংনেনপ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপে 

বাাংলানদশ জািীয় সাংসদ র্বগি ১০ অনটাবর ২০১৩ িার্রনখ মদনশর নাগর্রনকর জীবন ও স্বািে সুরোয় র্নরাপদ খাদ্য 

প্রার্প্তর অর্ধকার র্নর্িি করার লনেে র্নরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুনমাদন কনরনে। র্বজ্ঞানসম্মি পদ্ধর্ির ্থা্থ অনুশীলননর 

মাধ্যনম র্নরাপদ খাদ্যপ্রার্প্তর অর্ধকার র্নর্িি করনি খাদ্য উৎপাদন, আমদার্ন, প্রর্ক্রয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, র্বপণন ও র্বক্রয় 

সাংর্েষ্ট কা্ িক্রম সমন্বনয়র মাধ্যনম সহন্ার্গিা প্রদান এবাং র্নয়ন্ত্রণ করার লনেে গি ২ মফব্রুয়ার্র ২০১৫ িার্রনখ বাাংলানদশ 

র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপে গঠিি হনয়নে। আইননর আনলানক এবাং গৃহীি উৎকৃষ্ট পন্থায় খাবার সব সময় এবাং সকনলর জন্য সনব িাচ্চ 

সুরোয় ও স্বািেসম্মিোনব মপৌৌঁোননা এ কর্তিপনের অন্যিম দার্য়ত্ব। জনগনণর প্রিোশা এবাং বিিমান সরকানরর সর্দচ্ছার প্রর্ি 

শ্রদ্ধা মরনখ কর্তিপে িার সকল সামর্থ্ি র্ননয় এবাং ঐকার্ন্তকিার সানথ র্নরলস প্রনিষ্টা িার্লনয় ম্নি বদ্ধপর্রকর। বাাংলানদনশ 

একটি আধুর্নক ও প্রযুর্ক্তর্নেির র্নরাপদ খাদ্য ব্যবিাপনা পদ্ধর্ি িালু কনর বাাংলানদশ সরকানরর রূপকল্প ২০২১ অজিননর মি 

মহর্ি এ কানজ কর্তিপে সকনলর আন্তর্রক সহন্ার্গিা কামনা কনর। 

খাদ্য র্নরাপত্তায় অাংশীদার 

মন্ত্রণালয়সমূহ: 

কৃর্ষ মন্ত্রণালয় 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

দুন্ িাগ ব্যবিাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

মৎে ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় 

পার্ন সম্পদ মন্ত্রণালয় 

িানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

মর্হলা র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 

স্বািে মন্ত্রণালয় 

বার্ণজে মন্ত্রণালয় 

অথ ি মন্ত্রণালয় 

পর্রকল্পনা মন্ত্রণালয় 

জার্িসাংনের সাংিাসমূহ: 

জার্িসাংনের খাদ্য ও কৃর্ষর্বষয়ক সাংিা (এফএও) 

র্বশ্ব খাদ্য কম িসূর্ি (ির্িউএফর্প) 

র্বশ্ব স্বািে সাংিা )ির্িউএইিও(  

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

জার্িসাংে উন্ন়্ন কম িসূর্ি (United Nations Development Programme) বা ইউএনর্ির্প 

আন্তজিার্িক কৃর্ষ উন্নয়ন িহর্বনলর (আইএফএর্ি) 
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উদ্ভাবননর পটভূর্ম 

উদ্ভাবন বা ইননানেশন এর ধারণাটি মূলি মবসরকার্র খাি মথনক এনসনে। সরকার্র খানি এর সাংঙ্গা, প্রনয়াগ ও পর্রব্যার্প্ত 

র্ননয় িার্িকগনণর র্বর্েন্ন মি ও প্ িানলািনা রনয়নে। পৃর্থবীব্যার্প সরকার্র খানি উদ্ভাবন র্বষয়ক একক বা সব িজনগ্রাহে সাংজ্ঞা 

মনই। যুক্তরানজের ন্যাশনাল অর্িট অর্ফনসর এক প্রর্িনবদনন সরকার্র প্ িানয় উদ্ভাবন বলনি বুঝাননা হনয়নে; 

➢ অন্য মকান প্রর্িষ্ঠান, মসটর বা মদশ হনি মকান সৃজনশীল িি িা র্নজ মেনত্র অনুকরণ করা; অথবা 

➢ সম্পূণ ি নতুন একটি িি িার অবিারণা করা; ্া প্রশাসর্নক পদ্ধর্ি অথবা মসবা প্রদাননর প্রর্ক্রয়ায় ইর্িবািক পর্রবিিন আনন।  

এটি মোটখাট পর্রবিিন হনি পানর ্া ক্রমাগিোনব র্বদ্যমান ব্যবস্হা ও পদ্ধর্ির ধারাবার্হক উন্নয়নন ভূর্মকা রানখ। 

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

প্রবিিন মবাঝায় ্া জনগনণর জন্য নতুন সুর্বধা বা উপকার বির্র কনর। 

উদ্ভাবনী উনদ্যানগ সৃজনশীলিা প্রনয়াজন। িনব সৃজনশীলিা এবাং উদ্ভাবন এক নয়। ম্খানন সৃজনশীলিা প্রধানি 

মননাজাগর্িক ও ধারণা মকর্িক মসখানন উদ্ভাবন প্রনয়ার্গক বা িি িা মকর্িক। নাগর্রক মসবায় উদ্ভাবন বলনি মসবা প্রদান প্রর্ক্রয়ার 

এমন মকান পর্রবিিননর সূিনা করা ্ার ফনল সাংর্েষ্ট মসবা গ্রহনণর মেনত্র নাগর্রনকর আনগর তুলনায় সময়, খরি ও অর্ফস 

্ািায়াি সাশ্রয় হয়। 

িনব র্বদ্যমান িি িার পর্রবিিন মহাক বা অন্যত্র মথনক র্নজ মেনত্র অনুসরণ করা িি িা মহাক বা সম্পূণ ি নতুন মকান িি িা মহাক 

না মকন, জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন এমন একটি র্বষয় ্া র্নজ অর্ধনেনত্র নতুন বা পর্রবর্িিি অবস্হায় সৃর্ষ্ট কনর এবাং এর ফনল 

নতুনোনব জনসুর্বধা বৃর্দ্ধ পায়। এটি এমন নতুনত্ব ্া এর আনগ র্নজ অর্ধনেনত্র প্রনয়াগ বা িি িা হয়র্ন। ইননানেশন র্নর্দ িষ্ট একক 

মকান সরল মরখায় িনলনা। এনেনত্র ব্যথ িিা এবাং সফলিা উেনয়রই সমান সুন্াগ রনয়নে। 

উদ্ভাবনী ধারণার উৎস 

িার্িকগনণর আনলািনা এবাং এ সাংক্রান্ত গনবষণা ির্থ্ মথনক জানা ্ায় ম্, সরকার্র খানি উদ্ভাবনী ধারণা ও উনদ্যাগ 

ঐর্িহেগিোনব উচ্চ প্ িায় মথনক এনলও উপযুক্ত পর্রনবশ বির্র করা মগনল এটি র্নম্ন প্ িানয়র গণকম িিারীগনণর র্নকট মথনক 

অর্ধক হানর আসনি পানর। উচ্চ প্ িানয়র কম িকিিা বা রাজননর্িক মনর্তত্ব মথনক ম্ উদ্ভাবনী উনদ্যাগ মনওয়া হয় িা প্রধানিঃ নীর্ি 

র্নধ িারণী র্বষয়ক ও িা ম্যানক্রা প্রকৃর্ির সমো সাংর্েষ্ট। অন্যর্দনক, র্নজ প্ িায় মথনক আগি উদ্ভাবনী উনদ্যাগগুনলা অনপোকৃি 

ক্ষুদ্র আকানরর এবাং স্হানীয় প্ িানয়র সমো মকর্িক, ্া সরাসর্র প্রার্ন্তক মসবাগ্রহীিার জন্য নতুন সুন্াগ-সুর্বধা সৃর্ষ্ট কনর। আর 

এ ধরননর  উনদ্যাগগুনলা কম প্রিার বা প্রসার লাে কনর। এোো, মবসরকার্র খাি, সুশীল সমাজ এবাং সাধারণ নাগর্রক মথনকও 

সরকার্র উদ্ভাবননর ধারণা আসার বৃহত্তর সুন্াগ র্বদ্যমান। র্বনশষি সমো র্ির্িিকরণ, উদ্ভাবনী ধারণার সঞ্চালন, উদ্ভাবনী 

প্রকনল্পর র্িজাইন ও পর্রকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং মূল্যায়ন িথা সমগ্র উদ্ভাবন িনক্র মসবা গ্রহীিার সরাসর্র সাংর্েষ্টিানক 

বিিমানন সাম্প্রর্িক সমনয় র্বনশষোনব গুরুত্ব মদওয়া হয়। 

সরকার্রখানি উদ্ভাবননর িার্লকাশর্ক্ত 

সরকার্র প্ িানয় উদ্ভাবননর মেনত্র শর্ক্তশালী মনর্তত্ব, জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী সাংস্কৃর্ি, প্রর্িষ্ঠার্নক সেমিা, গণকম িিারীগনণর 

দেিা, প্রনণাদনা, এবাং ঝৌঁর্ক গ্রহনণর মানর্সকিা-মক জরুরী বনল মনন করা হয়। জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী সাংস্কৃর্ি গনে মিালার 

মেনত্র ইউনরার্পয়ান কর্মশন র্ননম্নর র্বষয়গুনলার প্রর্ি গুরুত্বানরানপর পরামশ ি প্রদান কনর⎯ 

➢ উদ্ভাবনী ধারণার পরীোমূলক প্রনয়ানগর মেনত্র উচ্চ প্ িানয়র সহন্ার্গিা; 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর সানথ উচ্চ প্ িানয়র কম িকিিাগনণর সর্ক্রয় সম্পৃর্ক্ত; 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর জন্য প্রনণাদনা; 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যাগ পর্রকল্পনায় মসবাগ্রহীিার সম্পৃর্ক্ত; এবাং 

➢ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর বাস্তবায়ননাত্তর মূল্যায়ন। 

উদ্ভাবন সাংস্কৃর্ি গনে মিালার লনেে প্রর্িষ্ঠানন দূরদৃর্ষ্টসম্পন্ন, ম্াগ্য ও দে কম িকিিাগণনক পৃষ্ঠনপাষকিা এবাং উৎসার্হি 

করা প্রনয়াজন। আর উদ্ভাবননর সফলিার জন্য প্রর্িষ্ঠান প্রধান বা টিম র্লিানরর অবশ্যই সরকার্র খানি উদ্ভাবন সম্পনকি, 
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উদ্ভাবননর প্রর্ক্রয়া ও পদ্ধর্ি সম্পনকি, অেীষ্ট মগাষ্ঠীর সমো ও িার্হদা, এবাং প্রর্িষ্ঠাননর লেে ও উনযেনশ্যর আনলানক মকাথায় 

কখন উদ্ভাবন দরকার মস সম্পনকি স্বচ্ছ ও পর্রপূণ ি ধারণা থাকা দরকার। 

 

সরকার্রখানি উদ্ভাবননর মেত্র ও জীবনিক্র 

ইউনরাপীয় ইউর্নয়ননর এক প্রর্িনবদনন সরকার্র প্ িানয় উদ্ভাবননর ম্ মেত্রগুনলা র্ির্িি করা হনয়নে িার মনধ্য অন্যিম; 

➢ সরকার্র কম িপদ্ধর্িনি উদ্ভাবন, ্ার উনযশ্য হনচ্ছ দেিার বৃর্দ্ধ; 

➢ পনের মেনত্র উদ্ভাবন; 

➢ মসবার মেনত্র উদ্ভাবন; 

➢ মসবাগ্রহীিানদর সানথ ম্াগান্ানগর পদ্ধর্ি বা প্রর্ক্রয়ার মেনত্র উদ্ভাবন; এবাং 

➢ নীর্িমালা প্রণয়ননর মেনত্র উদ্ভাবন। 

 

উদ্ভাবননর র্নম্নরূপ একটি জীবনিক্র রনয়নে 

 

  

 

িা           

        

 

ম্নহতু নতুন নতুন র্বষয় র্ননয় পরীো-র্নরীো বা ্ািাই-বাোই করা হয় মসনহতু এর প্রর্ক্রয়ায় ব্যথ িিার েটনা েটাও 

স্বাোর্বক। ইননানেশননর মেনত্র উর্ধ্িিন কর্তিপেসহ সাংর্েষ্ট সকলনক ঝৌঁর্ক মমাকানবলার প্রবণিা/মানর্সকিা থাকনি হয়। 

উদ্ভাবননর প্রর্িবন্ধকিা 

সরকার্রখানি উদ্ভাবননর প্রধান প্রর্িবন্ধকিা হনচ্ছ আমলািনন্ত্রর ঐর্িহেগি র্িিাবিা প্রবণিা এবাং ঝৌঁর্ক র্বমুখিা। 

সরকার্র কানজ পূব িবিীিানক অনুসরণ করা হয় আর সুর্নর্দ িষ্ট র্নয়ম-পদ্ধর্ি মমনন িলা হয়। এনেনত্র ব্যর্িক্রম এবাং ব্যথ িিানক 

র্নরুৎসার্হি করা হয়। আর গণকম িিারীগনণর সামার্জকীকরণ মসোনবই করা হনয়নে। িাঁরা র্নয়ম মার্ফক রুটিন কাজ করনি 

অেেস্ত এবাং অর্ধকির সচ্ছে; ্া ব্যর্িক্রমী উনদ্যাগ গ্রহণনক বাধাগ্রস্ত কনর। এোো, ঝৌঁর্ক গ্রহনণ সাহর্সকিা এবাং সফল উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর জন্য পৃথক মকান প্রনণাদনার ব্যবিা নাই। সরকার্র প্ িানয় উদ্ভাবন র্বষয়ক এক গনবষণায় এ সাংক্রান্ত র্ননম্নাক্ত 

প্রর্িবন্ধকিাগুনলা তুনল ধরা হনয়নে⎯ 

➢ সম্পনদর অপ্রতুলিা; 

➢ উদ্ধিিন কর্তিপনের সমথ িননর অোব; 

➢ নতুন উনদ্যানগ কম িিারীগনণর বাধা প্রদান; 

➢ মসবাগ্রহীিার অজ্ঞিা বা পিাৎপদিা; 

➢ আইনগি জটিলিা; এবাং 

➢ ঝৌঁর্ক গ্রহণ না করার প্রবণিা। 

উদ্ভাবনন সফলিার উপায় 

ম্াগ্য মনর্তনত্বর মাধ্যনম সরকার্র প্রর্িষ্ঠানন প্রর্ির্নয়ি উদ্ভাবনী উনদ্যাগ গ্রহণ করা এবাং এর মাধ্যনম জনগনণর কার্িি 

মসবানক মানসম্মি প্ িানয় মনয়া সম্ভব। উদ্ভাবনন সফলিার প্রধান উপায়গুনলা হনচ্ছ- 

➢ ম্াগ্য ও কা্ িকরী মনর্তত্ব; 

➢ উদ্ধিিন কর্তিপনের অকুন্ঠ সমথ িন; 

➢ উদ্ভাবন সম্পনকি স্বচ্ছ ধারণা; 

➢ লেে ও উনযনশ্যর সানথ সাংগর্ি মরনখ র্নজ প্রর্িষ্ঠানন উদ্ভাবন সাংস্কৃর্ি গনে মিালা; 

উদ্ভাবনী পাইলট 

ক্রমবৃর্দ্ধ বা বৃহত্তর 

প্রর্িফলন (scale up 

& replicate 

innovations) 

 

উদ্ভাবনী পাইলট 

বাস্তবায়ন 

(implement 

innovations) 

 

উদ্ভাবনী ধারণা এবাং 

পর্রবিিননর নকশা প্রণয়ন 

(Develop 

innovative ideas) 

 

িার্লকাশর্ক্ত র্ির্িিকরণ 

এবাং সাংর্েষ্ট প্রর্িষ্ঠান ও 

ব্যর্ক্তর জন্য প্রনণাদনা 

প্রবিিন 

(clarify drivers & 

offer incentives) 
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➢ ঝৌঁর্ক গ্রহনণর মানর্সকিা; 

➢ কর্নষ্ঠ সহকমীনদর উদ্ভাবনী ব্যথ িিানক সহজোনব গ্রহণ করা ; 

➢ প্রনণাদনার ব্যবিা রাখা, মহাক িা আর্থ িক বা অন্য ম্ মকান ধরননর স্বীকৃর্ি; 

➢ সনব িাপর্র, জনসুর্বধা বৃর্দ্ধর আকািা আর উদ্ভাবনী উনদ্যানগ জনসম্পৃর্ক্তর মানর্সকিা। 

 

সরকার্র খানি উদ্ভাবন কানজ উৎসার্হি করার পর্রনবশ বির্র করা এবাং উদ্ভাবননর জন্য প্রর্িবন্ধকিা সৃর্ষ্ট কনর এরূপ 

আইন, র্নয়ম, রীর্ি এবাং প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠানমার সাংস্কার প্রনয়াজন। আনগই বলা হনয়নে ম্, র্বদ্যমান িি িায় পর্রবিিন মহাক বা 

অন্যত্র মথনক র্নজনেনত্র অনুকরণ করা িি িা মহাক বা সম্পূণ ি নতুন মকান িি িা মহাক না মকন, জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন এমন একটি 

র্বষয় ্া র্নজ অর্ধনেনত্র নতুন বা পর্রবর্িিি অবিার সৃর্ষ্ট কনর এবাং এর ফনল নতুনোনব জনসুর্বধা বৃর্দ্ধ পায়। এটি এমন 

নতুনত্ব ্া এর আনগ র্নজ অর্ধনেনত্র প্রনয়াগ বা িি িা হয়র্ন। আর নতুন িি িার প্রনিষ্টা স্বাোর্বকোনবই ঝৌঁর্কপূণ ি। প্রনিষ্টাটি সফল 

র্কাংবা ব্যথ ি হনি পানর। উদ্ভাবনী উনদ্যানগর সানথ ঝৌঁর্কর এ সম্পনকির কারনণ জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী িি িা করা দূরহ। সরকার্র 

জনবল র্নয়ম মার্ফক রুটিন কাজ করনি অেেস্ত এবাং অর্ধকির স্বচ্ছে। ফনল উদ্ভাবনী িি িার সানথ গণকম িিারীগণনক সম্পৃক্ত করা 

কঠিন হনি পানর। এ িোনলঞ্জনক সামনন মরনখ জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী িি িার সাংস্কৃর্ি বির্র করনি এবাং এ লনেে সরকার্র 

কম িকিিাগনণর সেমিা বৃর্দ্ধ করনি একনসস টু ইনফরনমশন মপ্রাগ্রাম, মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সরকার্র 

প্রর্শেণ প্রর্িষ্ঠান এবাং মাঠ প্রশাসনসহ সকনল একন্ানগ ম্ৌথোনব র্বর্েন্ন কম িসূর্ি বাস্তবায়ন করনে। 

 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ইননানেশন কা্ িক্রম 

জনগনণর খাদ্য র্নরাপত্তা র্নর্িি করার লনেে জািীয় খাদ্য নীর্ি ও মকৌশনলর মাধ্যনম র্নরাপদ খাদ্য মজুদ গনে মিালা 

এবাং খাদ্য সরবরাহ স্বাোর্বক মরনখ খাদ্যশনের মূল্য সহনীয় প্ িানয় রাখার জনন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় র্নরলসোনব কাজ কনর ্ানচ্ছ। 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র আওিাধীন দুটি সাংিা রনয়নে, খাদ্য অর্ধদপ্তর ও বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপে। ইনিামনধ্য র্নরাপদ খাদ্য 

আইন-২০১৩ এর আওিায় ২০১৫ সানল বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপে কা্ িক্রম শুরু কনরনে। মদনশর  সার্ব িক খাদ্য পর্রর্ির্ি 

অেেন্তরীণ উৎপাদন ও সাংগ্রহ, খাদ্যশে আমদার্ন বা বাজানরর সরবরাহ ও িার্হদার উপর র্নেিরশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবাং 

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র দার্য়ত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবাং সর্িব মনহাদনয়র ্থা্থ র্ননদ িশনায় গৃহীি ্থা্থ পদনেনপর কারনণ এ 

মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূণ ি মন্ত্রণালয় র্হনসনব পর্রগর্ণি হনচ্ছ। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোর্ষি র্ির্জটাল বাাংলানদশ গোর প্রিেনয় এবাং মসবাসমূহ জনগনণর র্নকট সহজলেে করার লনেে 

খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং খাদ্য অর্ধদপ্তর ও র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপে র্বর্েন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করনে। 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগর উদ্ভাবন সাংক্রান্ত নীর্িমালার আনলানক এ মন্ত্রণালয় ২০১৬ সানল বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা প্রস্তুি কনর। 

মন্ত্রণালনয়র কম িপর্রকল্পনায় মমাট ৬টি কা্ িক্রম আনে। ্ার প্রনিেকটি কা্ িক্রম শুরু হনয়নে ও িালু 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 ির্থ্ সহনজ জানার জন্য মন্ত্রণালনয় একটি “ফ্রন্টনিস্ক” িাপন 

করা হনয়নে। এোো মন্ত্রণালনয় আগি দশ িনাথীনদর বসার সুর্বধার জন্য একটি অনপোগার িাপন করা হনয়নে। সময় ও িার্হদার 

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 িিারীনদর অনলাইন ছুটি ব্যবিাপনা (মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা-কম িিারীনদর বনর্মর্ত্তক ছুটি ব্যিীি 

সকল ছুটি অনলাইনন সম্পাদন) িালু করা হনয়নে । মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা/কম িিারী এবাং খাদ্য অর্ধদপ্তনরর ১ম মশ্রর্ণর কম িকিিানদর 

সকল প্রকার ছুটি অনলাইনন সম্পাদন করা হনচ্ছ। 

৩. ই- ফাইর্লাং সম্প্রসারণ 
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গি ১৬-০৯-২০১৬ িার্রনখ মন্ত্রণালনয় ই-ফাইর্লাং িালু করা হনয়নে এবাং বিিমানন সকল শাখায় ই-ফাইর্লাং এর মাধ্যনম 

নর্থ র্নষ্পর্ত্ত করা হনচ্ছ।  

 

৪. উদ্ভাবন ধারণা ব্যবিাপনা ও মস্কলআপ 

উদ্ভাবন ধারণা আহবান কনর সাংর্েষ্ট সকল উদ্ভাবন ধারণা আহবান কনর ইননানেশন আইর্িয়াসমূহ ্থা্থোনব সম্পাদননর 

লনেে মন্ত্রণালনয় এবাং অর্ধদপ্তনর মমন্টর র্ননয়াগ করা হনয়নে। মমন্টরগণ উদ্ভাবনী প্রকল্পগুনলা সঠিকোনব কাজ করনে র্কনা বা 

মকান অসুর্বধা আনে র্কনা িা প্ িানলািনা কনর সহায়িা করনে। মন্ত্রণালনয় ০১ (এক) টি আইর্িয়া বক্স িাপন করা হনয়নে। 

র্নয়র্মি মার্সক ইননানেশন কর্মটির সোয় ইননানেশন বক্স মথনক প্রাপ্ত আইর্িয়াসমূহ আনলািনা ও প্ িানলািনা করা হনচ্ছ। 

অনলাইনন উদ্ভাবনী ধারণা প্রদাননর জন্য মন্ত্রণালনয়র ওনয়বসাইনট একটি প্লোটফম ি/নমনু প্রবিিন করা হনয়নে। ম্ মকহ উক্ত 

প্লোটফম ি ব্যবহার কনর উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান করনি পানরন।  

৫. অধঃস্তন অর্ফনসর ইননানেশন কা্ িক্রম িদারর্ক 

মন্ত্রণালনয়র অধীনি দপ্তরসমূনহর ইননানেশন কর্মটির সো র্নয়র্মি হনচ্ছ র্কনা িা মন্ত্রণালয় মথনক র্নয়র্মি প্ িনবেণ 

করা হনয় থানক। ইননানেশন উনদ্যাগ বাস্তবায়নন র্বর্েন্ন ধরননর সহন্ার্গিা করা হনচ্ছ। 

৬. প্রর্শেণ 

মন্ত্রণালয় ও অধীনি দপ্তর/সাংিার ইননানেশন কম িকিিাগণনক ০২ (দুই) র্দনব্যাপী ইননানেশন প্রর্শেণ মদয়া হনয়নে। 

িাোো মন্ত্রণালনয়র কম িকিিা / কম িিারীগণনক ২ র্দননর ই - ফাইর্লাং এর প্রর্শেণ মদয়া হনয়নে। a2i কর্তিক আনয়ার্জি র্বর্েন্ন 

কম িশালা, ওয়াকিশপ ও প্রর্শেনণ কম িকিিার মননানয়ন ও অাংশগ্রহণ র্নর্িি করা হনচ্ছ। 

৭. ইননানেটরনদর আর্থ িক সহায়িা প্রদান  

ইননানেটরনদর আর্থ িক সহায়িা প্রদাননর জন্য অথ ি মন্ত্রণালনয়র সম্মর্িক্রনম পৃথক মকাি (৪৮২৯- গনবষণা / উদ্ভাবনী ব্যয়) মখালা 

হনয়নে এবাং টাকা বরানযর জন্য পত্র মদয়া হনয়নে।  

৮. পুরস্কার প্রদান 

মন্ত্রণালনয়র আওিাধীন অর্ধদপ্তরসমূনহর ইননানেটরগণনক নানারূপ প্রনণাদনা দাননর জন্য র্ননদ িশনা প্রদান করা হনয়নে। 

৯. পাট িনারর্শপ ও মনটওয়ার্কিাং 

মসবা পদ্ধর্ি সহজীকরণ, ই-ফাইর্লাং, ইননানেশন ইিোর্দ র্বষনয় প্রর্শেণ প্রদাননর জন্য এটুআই ও সাংর্েষ্ট অন্যান্য 

প্রর্িষ্ঠান/অাংশীজন র্ির্িিকরণ ও িানদর সনঙ্গ র্নয়র্মি ম্াগান্াগ করা হনচ্ছ। িাোো উদ্ভাবনী উনদ্যাগ বাস্তবায়নন র্বর্েন্ন 

সমনয় এটুআই এর কম িকিিাগনণর পরামশ ি ও সহায়িা মনয়া হনচ্ছ। 

১০. মসাোল র্মর্িয়ার ব্যবহার 

মসবায় উদ্ভাবন প্রর্ক্রয়া এবাং মাঠ প্ িানয় িলমান প্রকল্পসহ সার্ব িক কা্ িক্রম ত্বরার্ন্বি করার লনেে ই-মমইল ব্যবহানরর 

পাশাপার্শ অর্ধনি দপ্তরসমূনহর মফইজবুক র্লাংক মন্ত্রণালনয়র ওনয়বসাইনট (www.mofood.gov.bd)  সাংযুক্ত করা 

হনয়নে।  

 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোগ কর্তিক মপ্রর্রি েক মমািানবক খাদ্য মন্ত্রণালনয়র উদ্ভাবন সাংক্রান্ত কম িপর্রকল্পনার প্রর্িনবদন ২০১৯-২০                                                          

http://www.mofood.gov.bd/
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মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোগ কর্তিক মপ্রর্রি েক মমািানবক খাদ্য মন্ত্রণালনয়র উদ্ভাবন সাংক্রান্ত কম িপর্রকল্পনার প্রর্িনবদন ২০১৯-২০    

ক্রম 

উনযশ্য 

(Objecti

ves) 

র্বষনয়র 

মান 

(Wei

ght 

of 

Obje

ctive

s) 

কা্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

 

 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন  

(
অজিন) 

মস্কার 

(Mark

)  

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মান 
িলর্ি 

মাননর র্ননম্ন 

১০০ % ৯০ % ৮০ % ৭০ % ৬০ %   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

প্রণয়ন  

৭ 

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা 

প্রণয়ন 

১.১.১কম িপর্রকল্পনা 

প্রণীি 
িার্রখ ৪ ৩০-৬-২০১৯ ৪-৭-২০১৯ ৮-৭-২০১৯ ১১-৭-২০১৯ ১৬-৭-২০১৯ 

০৩/০৭/২০১৯ ৪ 

১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগ মপ্ররণ  

১.২.১ মর্ন্ত্রপর্রষদ 

র্বোনগ মপ্রর্রি  

িার্রখ 
১ ৪-৭- ২০১৯ ১১-৭- ২০১৯ 

১৬-৭- 

২০১৯ 
২২-৭- ২০১৯ 

২৮-৭-

২০১৯ 

০৩/০৭/২০১৯ ১ 

১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা  

ির্থ্ বািায়নন প্রকাশ 

১.৩.১ ির্থ্ বািায়নন 

প্রকার্শি 

িার্রখ 
২ ১০-৭- ২০১৯ ১৪-৭- ২০১৯ 

১৮-৭- 

২০১৯ 
২২-৭-২০১৯ 

২৮-৭-

২০১৯ 

০৩/০৭/২০১৯ ২ 

২ 

ইননানেশন 

টিনমর সো 
৬ 

২.১ ইননানেশন টিনমর সো অনুষ্ঠান ২.১.১ সো অনুর্ষ্ঠি  
সাংখ্যা 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

২টি ১.৩৪% 

২.২ ইননানেশন টিনমর সোর র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

২.২.১  র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি   
% ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৫০% ১ 

৩ 

উদ্ভাবন খানি 

(নকাি নম্বর-

৩২৫৭১০৫) 

বরায 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত কা্ িক্রম 

বাস্তবায়নন বানজট  বরায  

৩.১.১ বানজট 

বরাযকৃি 
 টাকা ২ 

 
    

৫৫,০০,০০০/-  

৩.২ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত কা্ িক্রম 

বাস্তবায়নন বরাযকৃি অথ ি ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত 

কা্ িক্রম বাস্তবায়নন 

বরাযকৃি অথ ি ব্যর্য়ি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪,৩০,০০০/- ০০ 

৪ সেমিা বৃর্দ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা সহর্জকরণ 

র্বষনয় এক র্দননর কম িশালা/ 

মসর্মনার 

৪.১.১ কম িশালা/ 

মসর্মনার অনুর্ষ্ঠি 

সাংখ্যা  

২ 
৩      

০০ ০০ 

৪.২ উদ্ভাবনন সেমিা বৃর্দ্ধর লনেে 

দুই র্দননর প্রর্শেণ আনয়াজন  

৪.২.১ প্রর্শেণ 

আনয়ার্জি 

সাংখ্যা  

(৩০ জন) 
৩         

৩০ ৩ 

৪.৩ মসবা সহর্জকরনণ সেমিা 

বৃর্দ্ধর লনেে দুই র্দননর প্রর্শেণ 

আনয়াজন 

৪.৩.১ প্রর্শেণ 

আনয়ার্জি 

সাংখ্যা  

(৩০ জন) 
৩        

৩০ ৩ 

৫ 

স্বীয় দপ্তনরর 

মসবায় 

উদ্ভাবনী 

ধারণা/ 

উনদ্যাগ 

আহবান, 

্ািাই-বাোই-

৩ 

৫.১ উদ্ভাবনী উনদ্যাগ/ধারণা আহবান 

এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  ধরণাগুনলা  

্ািাই-বাোইপূব িক িার্লকা ির্থ্ 

বািায়নন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর িার্লকা ির্থ্ 

বািায়নন প্রকার্শি 

িার্রখ ৩ ৩-১১-২০১৯ ৫-১১-২০১৯ 
১০-১১-

২০১৯ 
১৭-১১-২০১৯ 

২০-১১-

২০১৯ 

৩-১১-২০১৯ ৩ 
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ক্রম 

উনযশ্য 

(Objecti

ves) 

র্বষনয়র 

মান 

(Wei

ght 

of 

Obje

ctive

s) 

কা্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

 

 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন  

(
অজিন) 

মস্কার 

(Mark

)  

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মান 
িলর্ি 

মাননর র্ননম্ন 

১০০ % ৯০ % ৮০ % ৭০ % ৬০ %   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

সাংক্রান্ত 

কা্ িক্রম 

৬ 

উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর 

পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

৭ 

৬.১ ন্যেনিম একটি উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর পাইলটিাং বাস্তবায়ননর 

সরকার্র আনদশ জার্র 

৬.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়ননর আনদশ 

জার্রকৃি 

িার্রখ ৪ ১৯-১২-২০১৯ ২৪-১২-২০১৯ 
৩০-১১-

২০১৯ 
৫-১-২০২০ ১০-১-২০২০ 

১৫/১০/২০১৯ ৪ 

৬.২ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন মূল্যার্য়ি 
িার্রখ ৩ ১-০৩- ২০২০ ৫-৩- ২০২০ 

১০-৩- 

২০২০ 
১৫-৩- ২০২০ 

১৯-৩- 

২০২০ 

  

৭ 

উদ্ভাবন 

প্রদশ িনী 

(মশানকর্সাং) 

৮ 

৭.১ ন্যেনিম একটি উদ্ভাবন প্রদশ িনীর 

(মশানকর্সাং) আনয়াজন 

৭.১.১ আনয়ার্জি 

উদ্ভাবন প্রদশ িনী 
িার্রখ ৬ ১৫-০৫-২০২০ ২২-৫-২০২০ 

২৯-৫-

২০২০ 
১০-৬-২০২০ 

১৫-৬-

২০২০ 

 ০০ 

৭.২ প্রদশ িনীর মাধ্যনম মশ্রষ্ঠ উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ র্নব িািন    

৭.২.১ মশ্রষ্ঠ উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ র্নব িার্িি  
সাংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

 ০০ 

৮ 

উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ 

আঞ্চর্লক ও 

জািীয় 

প্ িানয় 

বাস্তবায়ন 

৫ 
৮.১ ন্যেনিম একটি উদ্ভাবনী উনদ্যাগ 

আঞ্চর্লক/ জািীয় প্ িানয় বাস্তবায়ন 

৮.১.১ বাস্তবায়ননর 

জন্য অর্ফস আনদশ 

জার্রকৃি  

 

িার্রখ 
৫ 

 

১০-৬-২০২০ 

১৬-৬-২০২০ 
২০-৬-

২০২০ 
২৫-৬-২০২০ 

৩০-৬-

২০২০ 

 ০০ 

৯ 

স্বীকৃর্ি বা 

প্রনণাদনা 

প্রদান 

৯ 

৯.১ উদ্ভাবকগণনক প্রশাংসাসূিক উপ-

আনুষ্ঠার্নক পত্র/সনদপত্র /নক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রশাংসাসূিক 

উপ-আনুষ্ঠার্নক পত্র/ 

সনদপত্র /নক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃি 

সাংখ্যা 

(জন) 
৪      

সনদ প্রদান 

৬০ জন 

৪ 

৯.২ উদ্ভাবকগণনক মদনশ র্শো 

সফর/প্রর্শেণ /ননলজ মশয়ার্রাং  

মপ্রাগ্রানম মপ্ররণ 

৯.২.১ র্শো সফর/ 

প্রর্শেণ/ননলজ 

মশয়ার্রাং  মপ্রাগ্রানম 

মপ্রর্রি 

সাংখ্যা 

(জন) 
২      

 ০০ 

৯.৩ উদ্ভাবন কা্ িক্রনমর সনঙ্গ 

সম্পৃক্ত কম িকিিাগণনক র্বনদনশ র্শো 

সফর/ প্রর্শেণ /ননলজ মশয়ার্রাং  

মপ্রাগ্রানম মপ্ররণ  

৯.৩.১ র্শো সফর/ 

প্রর্শেণ/ননলজ 

মশয়ার্রাং  মপ্রাগ্রানম 

মপ্রর্রি  

সাংখ্যা  

(জন) 
৩ 

 

    

 ০২ 

১০ 
ির্থ্ 

বািায়নহাল
৮ 

১০.১ ইননানেশন টিনমর পূণ িাঙ্গ 

ির্থ্সহ বেরর্ের্ত্তক উদ্ভাবননর  সকল 

১০.১.১ উদ্ভাবননর ির্থ্ 

আপনলািকৃি/ 

র্নয়র্মি 

(%) 
৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

 ০২ 
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ক্রম 

উনযশ্য 

(Objecti

ves) 

র্বষনয়র 

মান 

(Wei

ght 

of 

Obje

ctive

s) 

কা্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

 

 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন  

(
অজিন) 

মস্কার 

(Mark

)  

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মান 
িলর্ি 

মাননর র্ননম্ন 

১০০ % ৯০ % ৮০ % ৭০ % ৬০ %   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

নাগাদকরণ ির্থ্ আপনলাি/ হালনাগাদকরণ হালনাগাদকৃি 

১০.২ বেরর্ের্ত্তক পাইলট ও 

বাস্তবার্য়ি মসবা সহর্জকরনণর ির্থ্   

আপনলাি/ হালনাগাদকরণ 

 

১০.২.১ মসবা 

সহর্জকরনণর ির্থ্ 

আপনলাি/ 

হালনাগাদকৃি 

 % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

 ২ 

১০.৩ বাস্তবার্য়ি র্ির্জটাল-মসবার 

ির্থ্   আপনলাি/ হালনাগাদকরণ 

 

১০.৩.১ র্ির্জটাল-

মসবার ির্থ্ আপনলাি/ 

হালনাগাদকৃি 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

 ২ 

১১ 

র্ির্জটাল 

মসবা বির্র ও 

বাস্তবায়ন 

৪ 

 ১১.১ ন্যেনিম একটি র্ির্জটাল মসবা 

বির্র ও বাস্তবায়ন করা 

 

১১.১.১ একটি র্ির্জটাল 

মসবা বাস্তবার্য়ি 
িার্রখ ৪ ১৫-২-২০২০ ১৫-৩-২০২০ 

৩১-৩-

২০২০ 
৩০-৪-২০২০ 

৩০-৫-

২০২০ 

 ৪ 

১২ 
মসবা 

সহর্জকরণ 
৮ 

১২.১ ন্যেনিম একটি মসবা পদ্ধর্ি 

সহর্জকরনণর পাইলটিাং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহর্জকরনণর 

পাইলটিাং বাস্তবায়ননর 

অর্ফস আনদশ জার্রকৃি 

 

িার্রখ ৪ 
১৫-১০- 

২০১৯ 

২০-১০- 

২০১৯ 

২৪-১০- 

২০১৯ 

২৮-১০- 

২০১৯ 

৩০-১০- 

২০১৯ 

 ০০ 

১২.২ ন্যেনিম একটি মসবা পদ্ধর্ি 

সহর্জকরণ সারানদনশ সম্প্রসারণ/ 

মরর্প্লনকশন 

 ১২.২.১ মসবা 

সহর্জকরণ   বাস্তবায়নন 

চুোন্ত অর্ফস আনদশ 

জার্রকৃি 

 

িার্রখ ৪ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-৪-২০২০ 
১৫-৫-

২০২০ 
৩০-৫-২০২০ 

১৫-৬-

২০২০ 

 ০০ 

১৩ পর্রবীেণ ৭ 

১৩.১ আওিাধীন অর্ধদপ্তর/ সাংিার 

উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন 

কা্ িক্রম পর্রবীেণ  

১৩.১.১ আওিাধীন 

দপ্তর/ সাংিার বার্ষ িক 

কম িপর্রকল্পনা প্রণীি  

 

িার্রখ  ৩ ৩০-৬-২০১৯ ৪-৭-২০১৯ ৮-৭-২০১৯ ১১-৭-২০১৯ ১৬-৭-২০১৯ 

  

১৩.২ স্বীয় দপ্তরসহ আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর সাংিার উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

পর্রবীেণ   

১৩.২.১ আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর সাংিার 

সনঙ্গ ইননানেশন টিনমর 

সো আনয়ার্জি 

সাংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

 ০০ 

১৩.৩ মাঠ প্ িানয় িলমান উদ্ভাবনী 

প্রকল্পসমূহ সনরজর্মন পর্রদশ িন ও 

প্রনয়াজনীয় সহায়িা প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পর্রদশ িনকৃি এবাং 

সহায়িা প্রদানকৃি      

সাংখ্যা 

(কয়টি) 
২      

 ০০ 

১৪ 

 

িকুনমনন্টশন  

প্রকাশনা  

৭ 

১৪.১ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উনদ্যানগর 

িকুনমনন্টশন বির্র ও প্রকাশনা 

(পাইলট ও সম্প্রসার্রি) 

১৪.১.১ িকুনমনন্টশন  

প্রকার্শি 

 

িার্রখ 
৪ ২০-০৫-২০২০ ২৫-৫-২০২০ 

৩১-৫-

২০২০ 
১০-৬-২০২০ 

১৫-৬-

২০২০ 

 ০০ 

১৪.২ মসবা সহর্জকরনণর 

িকুনমনন্টশন বির্র ও প্রকাশনা 

১৪.২.১ িকুনমনন্টশন 

প্রকার্শি 
িার্রখ ৩ ২০-০৫-২০২০ ২৫-৫-২০২০ 

৩১-৫-

২০২০ 
১০-৬-২০২০ 

১৫-৬-

২০২০ 

 ০০ 
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ক্রম 

উনযশ্য 

(Objecti

ves) 

র্বষনয়র 

মান 

(Wei

ght 

of 

Obje

ctive

s) 

কা্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

 

 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন  

(
অজিন) 

মস্কার 

(Mark

)  

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মান 
িলর্ি 

মাননর র্ননম্ন 

১০০ % ৯০ % ৮০ % ৭০ % ৬০ %   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৫ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পর্রকল্পনার অধ ি-বার্ষক 

স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অধ ি- বার্ষ িক 

প্রর্িনবদন স্ব-মূল্যার্য়ি 

িার্রখ 
৩ ৩০-১-২০২০ ৫-২-২০২০ ১০-২-২০২০ ১৭-২-২০২০ 

২০-২-

২০২০ 

 ৩ 

১৫.২  উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনার অধ ি- 

বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্িনবদন 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোনগ মপ্ররণ 

১৫.২.১ অধ ি- বার্ষ িক 

মূূ্ল্যায়ন  প্রর্িনবদন 

মপ্রর্রি  

িার্রখ 
১ ৫-২-২০২০ ১০-২-২০২০ ১৭-২-২০২০ ২০-২-২০২০ 

২৫-২-

২০২০ 

 ১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনার বার্ষক 

স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ বার্ষ িক 

মূল্যায়ন প্রর্িনবদন 

প্রস্তুিকৃি  

িার্রখ 
৩ ১৫-৭-২০২০ ২০-৭-২০২০ 

২৩-৭-

২০২০ 
২৬-৭-২০২০ 

৩০-৭-

২০২০ 

 ০০ 

১৫.৪ উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনার বার্ষক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রর্িনবদন  মর্ন্ত্রপর্রষদ 

র্বোনগ মপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রর্িনবদন মপ্রর্রি 

িার্রখ 
১ ২০-৭-২০২০ ২৩-৭-২০২০ 

২৬-৭-

২০২০ 
৩০-৭-২০২০ ৫-৮-২০২০ 

 ০০ 

 

 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোগ কর্তিক মপ্রর্রি েক মমািানবক খাদ্য অর্ধদপ্তনরর উদ্ভাবন সাংক্রান্ত কম িপর্রকল্পনার প্রর্িনবদন-২০১৯-২০ 

ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
 

অজিন 

 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মান 
িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

প্রণয়ন  

৭ 

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১কম িপর্রকল্পনা 

প্রণীি 
িার্রখ ৪ ৩০-৬-২০১৯ ৪-৭-২০১৯ 

৮-৭-

২০১৯ 
১১-৭-২০১৯ ১৬-৭-২০১৯ ২৪-০৬-২০১৯ 

১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা   

মন্ত্রণালয়/র্বোনগ মপ্ররণ  

১.২.১ মন্ত্রণালয়/ 

র্বোনগ মপ্রর্রি  
িার্রখ ১ ৪-৭- ২০১৯ ১১-৭- ২০১৯ 

১৬-৭- 

২০১৯ 

২২-৭- 

২০১৯ 
২৮-৭-২০১৯ ২৪-০৬-২০১৯ 

১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা  ির্থ্ বািায়নন 

প্রকাশ 

১.৩.১ ির্থ্ বািায়নন 

প্রকার্শি 
িার্রখ ২ ১০-৭- ২০১৯ ১৪-৭- ২০১৯ 

১৮-৭- 

২০১৯ 
২২-৭-২০১৯ ২৮-৭-২০১৯ ২৪-০৬-২০১৯ 

২ 
ইননানেশন 

টিনমর সো 
৬ 

২.১ ইননানেশন টিনমর সো 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ সো অনুর্ষ্ঠি  

সাংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ 

২.২ ইননানেশন টিনমর সোর ২.২.১  র্সদ্ধান্ত % ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬৫ 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
 

অজিন 

 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মান 
িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাস্তবার্য়ি   

৩ 

উদ্ভাবন খানি 

(নকাি নম্বর-

৩২৫৭১০৫) 

বরায 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত কা্ িক্রম 

বাস্তবায়নন বানজট  বরায  
৩.১.১ বানজট বরাযকৃি 

 লে 

টাকা 
২ 

২০ 
১৮ ১৬ ১৪ ১২ 

১২ 

৩.২ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত কা্ িক্রম 

বাস্তবায়নন বরাযকৃি অথ ি ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত 

কা্ িক্রম বাস্তবায়নন 

বরাযকৃি অথ ি ব্যর্য়ি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০  

৪ সেমিা বৃর্দ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা সহর্জকরণ 

র্বষনয় এক র্দননর কম িশালা/ 

মসর্মনার 

৪.১.১ কম িশালা/ 

মসর্মনার অনুর্ষ্ঠি 
সাংখ্যা  ৩ ২ ১ - - - - 

৪.২ উদ্ভাবনন সেমিা বৃর্দ্ধর 

লনেে দুই র্দননর প্রর্শেণ 

আনয়াজন  

৪.২.১ প্রর্শেণ 

আনয়ার্জি 

সাংখ্যা  

(জন) 
৩ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৩০ 

৪.৩ মসবা সহর্জকরনণ 

সেমিা বৃর্দ্ধর লনেে দুই 

র্দননর প্রর্শেণ আনয়াজন 

৪.৩.১ প্রর্শেণ 

আনয়ার্জি 

সাংখ্যা  

(জন) 
৩ ৬৪ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

৫ 

স্বীয় দপ্তনরর মসবায় 

উদ্ভাবনী ধারণা/ 

উনদ্যাগ আহবান, 

্ািাই-বাোই-

সাংক্রান্ত কা্ িক্রম 

৩ 

৫.১ উদ্ভাবনী উনদ্যাগ/ধারণা আহবান 

এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  ধরণাগুনলা  ্ািাই-

বাোইপূব িক িার্লকা ির্থ্ বািায়নন 

প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর িার্লকা ির্থ্ 

বািায়নন প্রকার্শি 

িার্রখ ৩ ৩-১১-২০১৯ ৫-১১-২০১৯ 
১০-১১-

২০১৯ 

১৭-১১-

২০১৯ 

২০-১১-

২০১৯ 
১৯-১০-২০১৯ 

৬ 

উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর 

পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

৭ 

৬.১ ন্যেনিম একটি উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর পাইলটিাং 

বাস্তবায়ননর সরকার্র আনদশ 

জার্র 

৬.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়ননর আনদশ 

জার্রকৃি 

িার্রখ ৪ ১৯-১২-২০১৯ ২৪-১২-২০১৯ 

৩০-

১১-

২০১৯ 

৫-১-২০২০ ১০-১-২০২০ 
২৪-১১-২০১৯ 

কৃষনকর অোপ 

৬.২ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর 

পাইলটিাং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন মূল্যার্য়ি 
িার্রখ ৩ ১-০৩- ২০২০ ৫-৩- ২০২০ 

১০-৩- 

২০২০ 

১৫-৩- 

২০২০ 

১৯-৩- 

২০২০ 
১৬-০২-২০২০ 

৭ 

উদ্ভাবন 

প্রদশ িনী 

(মশানকর্সাং) 

৬ 

৭.১ ন্যেনিম একটি উদ্ভাবন 

মন্ত্রণালয়/র্বোগ কর্তিক 

আনয়ার্জি প্রদশ িনীনি 

(মশানকর্সাং) অাংশগ্রহণ 

৭.১.১ আনয়ার্জি 

উদ্ভাবন প্রদশ িনীনি 

অাংশগ্রহণ 

িার্রখ ৬ ১৫-০৫-২০২০ ২২-৫-২০২০ 
২৯-৫-

২০২০ 
১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০     - 

৮ 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ 

আঞ্চর্লক ও 

জািীয় প্ িানয় 

৭ 

৮.১ ন্যেনিম একটি উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ আঞ্চর্লক/ জািীয় 

প্ িানয় বাস্তবায়ন 

৮.১.১ বাস্তবায়ননর জন্য 

অর্ফস আনদশ জার্রকৃি  

 

িার্রখ 
৭ 

 

১০-৬-২০২০ ১৬-৬-২০২০ 
২০-৬-

২০২০ 
২৫-৬-২০২০ ৩০-৬-২০২০ ১০-০২-২০২০ 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
 

অজিন 

 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মান 
িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

বাস্তবায়ন 

৯ 

স্বীকৃর্ি বা 

প্রনণাদনা 

প্রদান 

৯ 

৯.১ উদ্ভাবকগণনক প্রশাংসাসূিক 

উপ-আনুষ্ঠার্নক পত্র/সনদপত্র 

/নক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রশাংসাসূিক উপ-

আনুষ্ঠার্নক পত্র/ 

সনদপত্র /নক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদানকৃি 

সাংখ্যা 

(জন) 
৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ - 

৯.২ উদ্ভাবকগণনক মদনশ র্শো 

সফর/প্রর্শেণ /ননলজ মশয়ার্রাং  

মপ্রাগ্রানম মপ্ররণ 

৯.২.১ র্শো সফর/ 

প্রর্শেণ/ননলজ 

মশয়ার্রাং  মপ্রাগ্রানম 

মপ্রর্রি 

সাংখ্যা 

(জন) 
২ ১৫ ১০ ৫ - - - 

৯.৩ উদ্ভাবন কা্ িক্রনমর সনঙ্গ 

সম্পৃক্ত কম িকিিাগণনক র্বনদনশ 

র্শো সফর/ প্রর্শেণ /ননলজ 

মশয়ার্রাং  মপ্রাগ্রানম মপ্ররণ  

৯.৩.১ র্শো সফর/ 

প্রর্শেণ/ননলজ 

মশয়ার্রাং  মপ্রাগ্রানম 

মপ্রর্রি  

সাংখ্যা  

(জন) 
৩ ১৫ ১০ ৫ - - ৬ 

১০ 

ির্থ্ 

বািায়নহালনা

গাদকরণ 

৮ 

১০.১ ইননানেশন টিনমর পূণ িাঙ্গ 

ির্থ্সহ বেরর্ের্ত্তক উদ্ভাবননর  

সকল ির্থ্ আপনলাি/ 

হালনাগাদকরণ 

১০.১.১ উদ্ভাবননর ির্থ্ 

আপনলািকৃি/ 

হালনাগাদকৃি 

র্নয়র্মি 

(%) 
৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ 

১০.২ বেরর্ের্ত্তক পাইলট ও 

বাস্তবার্য়ি মসবা সহর্জকরনণর 

ির্থ্ আপনলাি/ হালনাগাদকরণ 

 

১০.২.১ মসবা 

সহর্জকরনণর ির্থ্ 

আপনলাি/ 

হালনাগাদকৃি 

 % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ 

১০.৩ বাস্তবার্য়ি র্ির্জটাল-

মসবার ির্থ্   আপনলাি/ 

হালনাগাদকরণ 

 

১০.৩.১ র্ির্জটাল-

মসবার ির্থ্ আপনলাি/ 

হালনাগাদকৃি 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ 

১১ 

র্ির্জটাল 

মসবা বির্র ও 

বাস্তবায়ন 

৪ 

 ১১.১ ন্যেনিম একটি র্ির্জটাল 

মসবা বির্র ও বাস্তবায়ন করা 

 

১১.১.১ একটি র্ির্জটাল 

মসবা বাস্তবার্য়ি 
িার্রখ ৪ ১৫-২-২০২০ ১৫-৩-২০২০ 

৩১-৩-

২০২০ 
৩০-৪-২০২০ ৩০-৫-২০২০ 

২৬-১১-২০১৯ 

কৃষনকর অোপ 

১২ 
মসবা 

সহর্জকরণ 
৮ 

১২.১ ন্যেনিম একটি মসবা 

পদ্ধর্ি সহর্জকরনণর পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহর্জকরনণর 

পাইলটিাং বাস্তবায়ননর 

অর্ফস আনদশ জার্রকৃি 

িার্রখ ৪ ১৫-১০- ২০১৯ 

২০-১০- 

২০১৯ 

২৪-

১০- 

২০১৯ 

২৮-১০- 

২০১৯ 

৩০-১০- 

২০১৯ 

১৫-১০-২০১৯ 

খাদ্যশে 

সাংগ্রনহর 

বস্তায় স্পষ্ট 

র্ির্জটাল 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
 

অজিন 

 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মান 
িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

মস্টনর্সল 

প্রদান। 

১২.২ ন্যেনিম একটি মসবা 

পদ্ধর্ি সহর্জকরণ সারানদনশ 

সম্প্রসারণ/ মরর্প্লনকশন 

১২.২.১ মসবা 

সহর্জকরণ   বাস্তবায়নন 

চুোন্ত অর্ফস আনদশ 

জার্রকৃি 

িার্রখ ৪ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-৪-২০২০ 
১৫-৫-

২০২০ 
৩০-৫-২০২০ ১৫-৬-২০২০ - 

১৩ পর্রবীেণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগনণর উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ বাস্তবায়ন 

কম িপর্রকল্পনা (কোনলণ্ডার) 

প্রণয়ন কা্ িক্রম পর্রবীেণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগনণর 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ 

বাস্তবায়ন কম িপর্রকল্পনা 

প্রণীি  

িার্রখ  ৩ ১৯-১২-২০১৯ ২৪-১২-২০১৯ 

৩০-

১১-

২০১৯ 

৫-১-২০২০ ১০-১-২০২০ 
৩০-০৭-

২০১৯ 

১৩.২  উদ্ভাবনী উনদ্যাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীেণ   

১৩.২.১ উদ্ভাবকগনণর 

সনঙ্গ উদ্ভাবনী উনদ্যাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

র্বষনয় টিনমর সো 

আনয়ার্জি 

সাংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - ৩ 

১৩.৩ মাঠ প্ িানয় িলমান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সনরজর্মন 

পর্রদশ িন ও প্রনয়াজনীয় 

সহায়িা প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পর্রদশ িনকৃি এবাং 

সহায়িা প্রদানকৃি      

সাংখ্যা 

(কয়টি) 
২ ৩ ২ ১ - - ৩ 

১৪ 

 

িকুনমনন্টশন  

প্রকাশনা  

৭ 

১৪.১ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর িকুনমনন্টশন বির্র 

ও প্রকাশনা (পাইলট ও 

সম্প্রসার্রি) 

১৪.১.১ িকুনমনন্টশন  

প্রকার্শি 

 

িার্রখ 
৪ ২০-০৫-২০২০ ২৫-৫-২০২০ 

৩১-৫-

২০২০ 
১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০ 

০২-০৫-

২০২০ 

১৪.২ মসবা সহর্জকরনণর 

িকুনমনন্টশন বির্র ও প্রকাশনা 

১৪.২.১ িকুনমনন্টশন 

প্রকার্শি 
িার্রখ ৩ ২০-০৫-২০২০ ২৫-৫-২০২০ 

৩১-৫-

২০২০ 
১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০ 

০২-০৫-

২০২০ 

১৫ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পর্রকল্পনার অধ ি-

বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অধ ি- বার্ষ িক 

প্রর্িনবদন স্ব-মূল্যার্য়ি 
িার্রখ ৩ ৩০-১-২০২০ ৫-২-২০২০ 

১০-২-

২০২০ 
১৭-২-২০২০ ২০-২-২০২০ ২০-১-২০২০ 

১৫.২  উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনার 

অধ ি- বার্ষ িক মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন মন্ত্রণালয়/ র্বোনগ 

মপ্ররণ 

১৫.২.১ অধ ি- বার্ষ িক 

মূূ্ল্যায়ন  প্রর্িনবদন 

মপ্রর্রি  

িার্রখ ১ ৫-২-২০২০ ১০-২-২০২০ 
১৭-২-

২০২০ 
২০-২-২০২০ ২৫-২-২০২০ ২০-১-২০২০ 

১৫.৩ উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনার 

বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ বার্ষ িক মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন প্রস্তুিকৃি  
িার্রখ ৩ ১৫-৭-২০২০ ২০-৭-২০২০ 

২৩-৭-

২০২০ 
২৬-৭-২০২০ ৩০-৭-২০২০ 

২৫-০৬-

২০২০ 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
 

অজিন 

 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মান 
িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১৫.৪ উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনার 

বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্িনবদন  

মন্ত্রণালয়/ র্বোনগ মপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রর্িনবদন মপ্রর্রি 
িার্রখ ১ ২০-৭-২০২০ ২৩-৭-২০২০ 

২৬-৭-

২০২০ 
৩০-৭-২০২০ ৫-৮-২০২০ 

২৮-০৬-

২০২০ 

 

 

 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বোগ কর্তিক মপ্রর্রি েক মমািানবক বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপনের  উদ্ভাবন সাংক্রান্ত কম িপর্রকল্পনার প্রর্িনবদন-২০১৯-২০ 

ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

প্রনেপণ 

(projecti

on) 

2019-

2020) 

অজিন 

র্িনসম্বর 

২০১৯ 

অর্জিি 

মান 

২০১৯

-

২০২০ 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম 
িলর্ি 

মান 

িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রক

ল্পনা 

প্রণয়ন  

৭ 

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা  

প্রণয়ন 

১.১.১ কম িপর্রকল্পনা 

প্রণীি 
িার্রখ  

২০/০৬/১৯ 
৪ 

৩০-৬-

২০১৯ 
৪-৭-২০১৯ ৮-৭-২০১৯ 

১১-৭-

২০১৯ 
১৬-৭-২০১৯ 

 ২০-০৬-

২০১৯ 

৪ 

১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা   

মন্ত্রণালয়/র্বোনগ 

মপ্ররণ  

১.২.১ মন্ত্রণালয়/ 

র্বোনগ 

মপ্রর্রি  

িার্রখ 

০২/০৭/১৯ 
১ 

৪-৭- 

২০১৯ 

১১-৭- 

২০১৯ 

১৬-৭- 

২০১৯ 

২২-৭- 

২০১৯ 
২৮-৭-২০১৯ 

 ০২-০৭-

২০১৯ 

১ 

১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা  

ির্থ্ বািায়নন 

প্রকাশ 

১.৩.১ ির্থ্ 

বািায়নন 

প্রকার্শি 

িার্রখ 

০২/০৭/১৯ 
২ 

১০-৭- 

২০১৯ 

১৪-৭- 

২০১৯ 

১৮-৭- 

২০১৯ 

২২-৭-

২০১৯ 
২৮-৭-২০১৯ 

 ২৩-০৭-

২০১৯ 

২ 

২ 

ইননানেশ

ন টিনমর 

সো 

৬ 

২.১ ইননানেশন টিনমর 

সো অনুষ্ঠান 

২.১.১ সো অনুর্ষ্ঠি  সাংখ্যা 

৬টি 

 

৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

 ৬টি ৪ 

২.২ ইননানেশন টিনমর 

সোর র্সদ্ধান্ত 

২.২.১  র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি   
৭৫% ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

 ৭৫% ১.৫ 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

প্রনেপণ 

(projecti

on) 

2019-

2020) 

অজিন 

র্িনসম্বর 

২০১৯ 

অর্জিি 

মান 

২০১৯

-

২০২০ 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম 
িলর্ি 

মান 

িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

বাস্তবায়ন 

৩ 

উদ্ভাবন 

খানি 

(নকাি 

নম্বর-

৩২৫৭১০

৫) বরায 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত 

কা্ িক্রম 

বাস্তবায়নন বানজট  

বরায  

৩.১.১ বানজট 

বরাযকৃি 
১০ লে টাকা ২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ 

 ১০ লে 

টাকা  

২ 

৩.২ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত 

কা্ িক্রম 

বাস্তবায়নন 

বরাযকৃি অথ ি ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভাবন-

সাংক্রান্ত 

কা্ িক্রম 

বাস্তবায়নন 

বরাযকৃি 

অথ ি ব্যর্য়ি  

১০০% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

 ১০ লে ২ 

৪ 
সেমিা 

বৃর্দ্ধ 
৯ 

৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা 

সহর্জকরণ র্বষনয় 

এক র্দননর 

কম িশালা/ 

মসর্মনার 

৪.১.১ কম িশালা/ 

মসর্মনার 

অনুর্ষ্ঠি 

২  

সাংখ্যা 
৩ ২ ১ - - - 

 ২ ৩  

৪.২ উদ্ভাবনন সেমিা 

বৃর্দ্ধর লনেে দুই 

র্দননর প্রর্শেণ 

আনয়াজন  

৪.২.১ প্রর্শেণ 

আনয়ার্জি 
সাংখ্যা 

৩০ জন 
৩ ২০ ১৬ ১২ ১০ ০৮ 

 ২৭ ৩ 

৪.৩ মসবা সহর্জকরনণ 

সেমিা বৃর্দ্ধর 

লনেে দুই র্দননর 

প্রর্শেণ আনয়াজন 

৪.৩.১ প্রর্শেণ 

আনয়ার্জি সাংখ্যা 

২৭ জন 
৩ ২০ ১৬ ১২ ১০ ০৮ 

  

২৭ জন 

 

৩ 

৫ 

স্বীয় 

দপ্তনরর 

মসবায় 

উদ্ভাবনী 

ধারণা/ 

উনদ্যাগ 

আহবান, 

৩ 

৫.১ উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ/ধারণা 

আহবান এবাং প্রাপ্ত 

উদ্ভাবনী  

ধরণাগুনলা  ্ািাই-

বাোইপূব িক 

িার্লকা ির্থ্ 

৫.১.১ উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর 

িার্লকা ির্থ্ 

বািায়নন 

প্রকার্শি 

৫-১১-২০১৯ 

িার্রখ 
৩ 

৩-১১-

২০১৯ 

৫-১১-

২০১৯ 

১০-১১-

২০১৯ 

১৭-১১-

২০১৯ 
২০-১১-২০১৯ 

  

 

 

৩ 

 

 

 

২.৭ 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

প্রনেপণ 

(projecti

on) 

2019-

2020) 

অজিন 

র্িনসম্বর 

২০১৯ 

অর্জিি 

মান 

২০১৯

-

২০২০ 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম 
িলর্ি 

মান 

িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

্ািাই-

বাোই-

সাংক্রান্ত 

কা্ িক্রম 

বািায়নন প্রকাশ  

৬ 

উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর 

পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

৭ 

৬.১ ন্যেনিম একটি 

উদ্ভাবনী উনদ্যানগর 

পাইলটিাং 

বাস্তবায়ননর 

সরকার্র আনদশ 

জার্র 

৬.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়ননর 

আনদশ 

জার্রকৃি 

২৪-১২-

২০১৯ 

িার্রখ 

৪ 
১৯-১২-

২০১৯ 

২৪-১২-

২০১৯ 

৩০-১১-

২০১৯ 

৫-১-

২০২০ 
১০-১-২০২০ 

  

 

৪ 

 

 

৩.৬ 

৬.২ উদ্ভাবনী উনদ্যানগর 

পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

মূল্যার্য়ি 

১০-০৩-

২০২০ 

িার্রখ 

৩ 
১-০৩- 

২০২০ 

৫-৩- 

২০২০ 

১০-৩- 

২০২০ 

১৫-৩- 

২০২০ 
১৯-৩- ২০২০ 

  

- 

 

২.৪ 

৭ 

উদ্ভাবন 

প্রদশ িনী 

(মশানক

র্সাং) 

৬ 

৭.১ ন্যেনিম একটি 

উদ্ভাবন 

মন্ত্রণালয়/র্বোগ 

কর্তিক আনয়ার্জি 

প্রদশ িনীনি 

(মশানকর্সাং) 

অাংশগ্রহণ 

৭.১.১ আনয়ার্জি 

উদ্ভাবন 

প্রদশ িনীনি 

অাংশগ্রহণ িার্রখ ৬ 
১৫-০৫-

২০২০ 

২২-৫-

২০২০ 

২৯-৫-

২০২০ 

১০-৬-

২০২০ 
১৫-৬-২০২০ 

  

- 

 

প্রদশ ি

নী হয় 

র্ন 

৮ 

উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ 

আঞ্চর্লক 

ও জািীয় 

প্ িানয় 

বাস্তবায়ন 

৭ 

৮.১ ন্যেনিম একটি 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ 

আঞ্চর্লক/ জািীয় 

প্ িানয় বাস্তবায়ন 

৮.১.১ বাস্তবায়ননর 

জন্য অর্ফস 

আনদশ 

জার্রকৃি  

২৪-১২-

২০১৯ 

িার্রখ 

৭ 

 

১০-৬-

২০২০ ১৬-৬-

২০২০ 

২০-৬-

২০২০ 

২৫-৬-

২০২০ 
৩০-৬-২০২০ 

  ৭ 

৯ 

স্বীকৃর্ি 

বা 

প্রনণাদনা 

৯ 

৯.১ উদ্ভাবকগণনক 

প্রশাংসাসূিক উপ-

আনুষ্ঠার্নক 

৯.১.১ প্রশাংসাসূিক 

উপ-

আনুষ্ঠার্নক 

সাংখ্যা 

২৭ জন 
৪ ৪ - - - - 

  

২৭ জন 

 

৪ 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

প্রনেপণ 

(projecti

on) 

2019-

2020) 

অজিন 

র্িনসম্বর 

২০১৯ 

অর্জিি 

মান 

২০১৯

-

২০২০ 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম 
িলর্ি 

মান 

িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রদান পত্র/সনদপত্র 

/নক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদান 

পত্র/ সনদপত্র 

/নক্রস্ট/ 

পুরস্কার 

প্রদানকৃি 

৯.২ উদ্ভাবকগণনক মদনশ 

র্শো 

সফর/প্রর্শেণ 

/ননলজ মশয়ার্রাং  

মপ্রাগ্রানম মপ্ররণ 

৯.২.১ র্শো সফর/ 

প্রর্শেণ/ননল

জ মশয়ার্রাং  

মপ্রাগ্রানম 

মপ্রর্রি 

সাংখ্যা 

২৭ জন 
২ ২০ ১৬ ১২ ১০ ৮ 

  

২৪-১১-

২০১৯ 

 

২ 

৯.৩ উদ্ভাবন কা্ িক্রনমর 

সনঙ্গ সম্পৃক্ত 

কম িকিিাগণনক 

র্বনদনশ র্শো 

সফর/ প্রর্শেণ 

/ননলজ মশয়ার্রাং  

মপ্রাগ্রানম মপ্ররণ  

৯.৩.১ র্শো সফর/ 

প্রর্শেণ/ননল

জ মশয়ার্রাং  

মপ্রাগ্রানম 

মপ্রর্রি  

২ সাংখ্যা 

 
৩ 

 

 

২ 

১ - - - 

    

 

৩  

১০ 

ির্থ্ 

বািায়ন 

হালনাগাদ

করণ 

৮ 

১০.১ ইননানেশন টিনমর 

পূণ িাঙ্গ ির্থ্সহ 

বেরর্ের্ত্তক 

উদ্ভাবননর  সকল 

ির্থ্ আপনলাি/ 

হালনাগাদকরণ 

১০.১.১ উদ্ভাবননর 

ির্থ্ 

আপনলািকৃি

/ 

হালনাগাদকৃ

ি 

র্নয়র্মি 

৫০% 
৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

  

 

৫০% 

 

 

২ 

১০.২ বেরর্ের্ত্তক 

পাইলট ও 

বাস্তবার্য়ি মসবা 

সহর্জকরনণর 

ির্থ্   আপনলাি/ 

হালনাগাদকরণ 

 

 

 

১০.২.১ মসবা 

সহর্জকরনণর 

ির্থ্ 

আপনলাি/হা

লনাগাদকৃি 

৫০% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

  

 

৫০% 

 

 

১ 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

প্রনেপণ 

(projecti

on) 

2019-

2020) 

অজিন 

র্িনসম্বর 

২০১৯ 

অর্জিি 

মান 

২০১৯

-

২০২০ 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম 
িলর্ি 

মান 

িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০.৩ বাস্তবার্য়ি 

র্ির্জটাল-মসবার 

ির্থ্   আপনলাি/ 

হালনাগাদকরণ 

 

১০.৩.১ র্ির্জটাল-

মসবার ির্থ্ 

আপনলাি/ 

হালনাগাদকৃ

ি 

১০০% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

  

১০০% 

 

২ 

১১ 

র্ির্জটাল 

মসবা 

বির্র ও 

বাস্তবায়ন 

৪ 

 ১১.১ ন্যেনিম একটি 

র্ির্জটাল মসবা 

বির্র ও 

বাস্তবায়ন করা 

 

১১.১.১ একটি 

র্ির্জটাল 

মসবা 

বাস্তবার্য়ি 

২০-১১-

২০২০ 

িার্রখ 

৪ 
১৫-২-

২০২০ 

১৫-৩-

২০২০ 

৩১-৩-

২০২০ 

৩০-৪-

২০২০ 
৩০-৫-২০২০ 

     

     ৪ 

      

   ৪ 

১২ 

মসবা 

সহর্জকর

ণ 

৮ 

১২.১ ন্যেনিম একটি 

মসবা পদ্ধর্ি 

সহর্জকরনণর 

পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

১২.১.১ 

সহর্জকরনণর 

পাইলটিাং 

বাস্তবায়ননর 

অর্ফস 

আনদশ 

জার্রকৃি 

১৫-১০-

২০১৯ 

িার্রখ 

৪ 
১৫-১০- 

২০১৯ 

২০-১০- 

২০১৯ 

২৪-১০- 

২০১৯ 

২৮-১০- 

২০১৯ 

৩০-১০- 

২০১৯ 

  

 

 

৪ 

১২.২ ন্যেনিম একটি 

মসবা পদ্ধর্ি 

সহর্জকরণ 

সারানদনশ 

সম্প্রসারণ/ 

মরর্প্লনকশন 

 ১২.২.১ মসবা 

সহর্জকরণ   

বাস্তবায়নন 

চুোন্ত অর্ফস 

আনদশ 

জার্রকৃি 

 

িার্রখ ৪ 
১৫-০৪-

২০২০ 

৩০-৪-

২০২০ 

১৫-৫-

২০২০ 

৩০-৫-

২০২০ 
১৫-৬-২০২০ 

  

 

 

 

১৩ পর্রবীেণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবকগনণর 

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ 

বাস্তবায়ন 

কম িপর্রকল্পনা 

(কোনলণ্ডার) 

প্রণয়ন কা্ িক্রম 

পর্রবীেণ  

১৩.১.১ 

উদ্ভাবকগনণর 

উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ 

বাস্তবায়ন 

কম িপর্রকল্প

না প্রণীি  

২০-১২-

২০১৯ 

িার্রখ 

৩ 
১৯-১২-

২০১৯ 

২৪-১২-

২০১৯ 

৩০-১১-

২০১৯ 

৫-১-

২০২০ 
১০-১-২০২০ 

   

 

২.৭ 

১৩.২ উদ্ভাবনী উনদ্যাগ ১৩.২.১ সাংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - -    
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

প্রনেপণ 

(projecti

on) 

2019-

2020) 

অজিন 

র্িনসম্বর 

২০১৯ 

অর্জিি 

মান 

২০১৯

-

২০২০ 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম 
িলর্ি 

মান 

িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

বাস্তবায়ন   

অগ্রগর্ি পর্রবীেণ   

উদ্ভাবকগনণর 

সনঙ্গ উদ্ভাবনী 

উনদ্যাগ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি 

র্বষনয় 

টিনমর সো 

আনয়ার্জি 

০২ 

  

১.৪ 

১৩.৩ মাঠ প্ িানয় 

িলমান উদ্ভাবনী 

প্রকল্পসমূহ 

সনরজর্মন 

পর্রদশ িন ও 

প্রনয়াজনীয় 

সহায়িা প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পর্রদশ িনকৃি 

এবাং সহায়িা 

প্রদানকৃি      
সাংখ্যা  

০১ 
২ ০১ - - - - 

   

 

২ 

১৪ 

 

িকুনমনন্ট

শন  

প্রকাশনা  

৭ 

১৪.১ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী 

উনদ্যানগর 

িকুনমনন্টশন 

বির্র ও প্রকাশনা 

(পাইলট ও 

সম্প্রসার্রি) 

১৪.১.১ িকুনমনন্টশন  

প্রকার্শি 
০২-০১-

২০২০ 

িার্রখ 

৪ 
২০-০৫-

২০২০ 

২৫-৫-

২০২০ 

৩১-৫-

২০২০ 

১০-৬-

২০২০ 
১৫-৬-২০২০ 

   

 

৪ 

১৪.২ মসবা 

সহর্জকরনণর 

িকুনমনন্টশন 

বির্র ও প্রকাশনা 

১৪.২.১ িকুনমনন্টশন 

প্রকার্শি 
০২-০১-

২০২০ 

িার্রখ 

৩ 
২০-০৫-

২০২০ 

২৫-৫-

২০২০ 

৩১-৫-

২০২০ 

১০-৬-

২০২০ 
১৫-৬-২০২০ 

   

৩ 

১৫ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রক

ল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন 

পর্রকল্পনার অধ ি-

বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অধ ি- বার্ষ িক 

প্রর্িনবদন 

স্ব-

মূল্যার্য়ি 

৩০-০১-

২০২০ 

িার্রখ 

৩ 
৩০-১-

২০২০ 
৫-২-২০২০ 

১০-২-

২০২০ 

১৭-২-

২০২০ 
২০-২-২০২০ 

  ৩ 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

প্রনেপণ 

(projecti

on) 

2019-

2020) 

অজিন 

র্িনসম্বর 

২০১৯ 

অর্জিি 

মান 

২০১৯

-

২০২০ 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম 
িলর্ি 

মান 

িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৫.২  উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনার 

অধ ি- বার্ষ িক 

মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন 

মন্ত্রণালয়/ 

র্বোনগ মপ্ররণ 

১৫.২.১ অধ ি- বার্ষ িক 

মূূ্ল্যায়ন  

প্রর্িনবদন 

মপ্রর্রি  

৩০-০১-

২০২০ 

িার্রখ 

১ 
৫-২-

২০২০ 

১০-২-

২০২০ 

১৭-২-

২০২০ 

২০-২-

২০২০ 
২৫-২-২০২০ 

   

 

১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনার 

বার্ষক স্ব-

মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ 

বার্ষ িক 

মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন 

প্রস্তুিকৃি  

২৪-০৬-

২০২০ 

িার্রখ 

৩ 
১৫-৭-

২০২০ 

২০-৭-

২০২০ 

২৩-৭-

২০২০ 

২৬-৭-

২০২০ 
৩০-৭-২০২০ 

  ৩ 

১৫.৪ উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনার 

বার্ষক স্ব-

মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন  

মন্ত্রণালয়/ 

র্বোনগ মপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রর্িনবদন 

মপ্রর্রি ২৫-০৬-

২০২০ 

িার্রখ 

১ 
২০-৭-

২০২০ 

২৩-৭-

২০২০ 

২৬-৭-

২০২০ 

৩০-৭-

২০২০ 
৫-৮-২০২০ 

   

 

১ 

১৬ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রক

ল্পনা 

মূল্যায়ন 

৯ 

১৬.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

পর্রকল্পনার অধ ি -বার্ষ িক 

স্ব-মূল্যায়ন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যার্য়ি 

অধ ি-বার্ষ িক 

প্রর্িনবদন 

২৪-০৬-

২০২০ 

িার্রখ 

৩      

  ৩ 

১৬.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম ি-পর্রকল্পনার 

অধ ি -বার্ষ িক 

মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন 

মর্ন্ত্রপর্রষদ 

১৬.২.১  অধ ি-বার্ষ িক 

মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন 

মপ্রর্রি 

 

৩০-০১-

২০২০ 

িার্রখ 
১      

  ১ 
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ক্রম উনযশ্য 
র্বষনয়র 

মান 
কা্ িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

 

একক 

কম িসম্পাদন 

সূিনকর মান 

লেেমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

প্রনেপণ 

(projecti

on) 

2019-

2020) 

অজিন 

র্িনসম্বর 

২০১৯ 

অর্জিি 

মান 

২০১৯

-

২০২০ 

অসাধারণ অর্ি উত্তম উত্তম 
িলর্ি 

মান 

িলর্ি মাননর 

র্ননম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

র্বোনগ মপ্ররণ 

   

১৬.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রল্পনার 

বার্ষ িক স্ব-

মূল্যায়ন 

১৬.৩.১  বার্ষ িক 

মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন 

প্রস্তুিকৃি 

২৪-০৬-

২০২০ 

িার্রখ 
৩      

  ৩ 

   

১৬.৪ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনার 

বার্ষ িক স্ব-

মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন 

মর্ন্ত্রপর্রষদ 

র্বোনগ মপ্ররণ 

১৬.৪.১  মূল্যায়ন 

প্রর্িনবদন 

মপ্রর্রি 

২৫-০৬-

২০২০ 

িার্রখ 

১      

  ১ 
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খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক বাস্তবার্য়ি উনদ্যাগসমূহ: 

 
  খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক পূনব ি উদ্ভার্বি ১১ টি বাস্তবার্য়ি উনদ্যাগসমূনহর িার্লকা; 

ক্রর্মক নাং উনদ্যাগ সমূহ মন্তব্য 

১ ফুি মগ্রনিি প্যানকনটর মাধ্যনম ওএমএস এর আটা র্বক্রয়  বাস্তবার্য়ি 

২ মখালা বাজানর খাদ্যশে র্বক্রয় (ও এমএস) মর্নটর্রাং এোপ বাস্তবার্য়ি 

৩ র্নরাপদ পথ খাবার র্বক্রয় বাস্তবার্য়ি 

৪ খাদ্যবান্ধব কম িসূিীর আওিায় মোক্তানদর খাদ্যশে প্রার্প্ত মর্নটর্রাং বাস্তবার্য়ি 

৫ ও এম এস কা্ িক্রনম অর্ধকির স্বচ্ছিা আনয়ন বাস্তবার্য়ি 

৬ র্নরাপদ সাইনলা (সাইনলানি দুে িটনা র্ননরাধক ব্যবিাপনা ফরনমর মাধ্যনম   

দার্য়ত্বরি মফারম্যান/সুপারোইজার অথবা দার্য়ত্বরি ব্যর্ক্তর মসফটি ইকুইপনমন্ট 

ব্যবহার র্নর্িিকরণ) । 

বাস্তবার্য়ি 

৭ প্রকৃি কৃষকনদর র্নকট মথনক ধান ও গম সাংগ্রহ বাস্তবার্য়ি 

৮ মেঁনস্তারাসমূনহর খানদ্যর র্নরাপদিা র্নর্িি কনল্প র্নরাপদ খাদ্য এলাকা বিরী বাস্তবার্য়ি 

৯ খাদ্যশে ব্যবসায়ীনদর লাইনসনের আওিায় র্ননয় আসা বাস্তবার্য়ি 

১০ এ র্স আর র্ির্জটালাইনজশন বাস্তবার্য়ি 

১১ এসএমএস এর মাধ্যনম মোক্তানদর অবর্হি কনর খাদ্যবান্ধব কম িসূিীর আওিায় িাল 

র্বিরণ কা্ িক্রম 

বাস্তবার্য়ি 

 

২০১৯-২০ অথ ি বেনর খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক বাস্তবার্য়ি এবাং িলমান উনদ্যাগসমূনহর িার্লকা; 

ক্রর্মক নাং উনদ্যাগ সমূহ মন্তব্য 

১ কৃষনকর অোপ বাস্তবার্য়ি 

২ এলএসর্ি/র্সএসর্ি হনি খাদ্যশে র্বিরণকানল র্বিরণকৃি র্সল প্রদান বাস্তবার্য়ি 

৩ খাদ্যশে সাংগ্রনহর বস্তায় স্পষ্ট র্ির্জটাল মস্টনর্সল প্রদান। বাস্তবার্য়ি 

৪ মগ্রিপ্রাপ্ত মহানটল/মরনস্তারার র্কনিন এর্রয়ায় স্বািেকর পর্রনবনশর নজরদার্র ব্যবিায় 

আধুর্নকায়ন 

 

বাস্তবার্য়ি 

৫ মহানটল/মরনস্তারায় খাদ্য প্রস্তুিকরণ প্রর্ক্রয়ার ্থা্থ প্ িনবেন বাস্তবার্য়ি 

৬ শ্রমেন এলাকায় ওএমএস এর িাল ও আটা র্বর্ক্র র্বষয়ক খাদ্য মন্ত্রণালনয়র 

ইননানেশন টিনমর কা্ িক্রনমর প্রর্িনবদন  

 

বাস্তবায়নাধীন 
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খাদ্য মন্ত্রণালনয়র উদ্ভাবন ২০১৯-২০ 

সরকার্র কম িিারীনদর দেিা বৃর্দ্ধর মাধ্যনম নাগর্রক মসবা সহর্জকরণ ও সুশাসন সুসাংহিকরনণ জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন িি িার 

ভূর্মকা গুরুত্বপূণ ি। সরকার্র মসবা প্রর্ক্রয়ানক সহজির ও জনবান্ধব করার লনেে উদ্ভাবন কা্ িক্রম র্বকানশর উনযনশ্য র্বর্েন্ন 

প্ িানয় উদ্ভাবন টিম গঠন করা হনয়নে। উদ্ভাবন উনদ্যাগ গ্রহণ ও উনদ্যাগ গ্রহনণর সুন্াগ সৃর্ষ্ট, দেিা উন্নয়ন এবাং প্রনয়াজনীয় নীর্ি-

পদ্ধর্ি প্রণয়নন উদ্ভাবন টিমসমূহ উনল্লখন্াগ্য ভূর্মকা রাখনে।  

 

০১। উনদ্যানগর র্শনরানাম:     কৃষনকর অোপ। 

০২। মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয়: 

 মবানরা বা আমন সাংগ্রহ মমৌসুনমর শুরুনি ধান সাংগ্রনহর জন্য এফর্পএমর্স সো হয়। উক্ত সোয় কৃষনকর র্নকট হনি 

কী পর্রমান ধান সাংগ্রহ করা হনব মসই র্সদ্ধান্ত হয়। উক্ত সোর র্সনদ্ধানন্তর আনলানক প্রনিেক উপনজলায় উৎপাদননর 

র্ের্ত্তনি ধাননর বরায মদয়া হয়। প্রাপ্ত বরানযর আনলানক উপনজলা সাংগ্রহ ও মর্নটর্রাং কর্মটি প্রকৃি কৃষনকর র্নকট 

হনি ধান সাংগ্রহ করার জন্য কৃর্ষ র্বোগ হনি প্রাপ্ত কৃষনকর িার্লকা হনি লটার্রর মাধ্যনম কৃষক র্নব িািন করা হয়। 

কৃষকনদর অবর্হি করার জন্য র্নব িার্িি কৃষনকর িার্লকা উপনজলা প্রশাসননর কা্ িালয়, খাদ্য গুদাম ও ইউর্নয়ন 

পর্রষদ কা্ িালনয় টানাননা হয়। র্নব িার্িি কৃষক র্বর্ননদ িশ সম্পন্ন ধান গুদানম সরবরাহ করনল কৃষনক ধাননর মূল্য 

পর্রনশানধর ওমম সনদ প্রদান করা হয়।  

   

র্বদ্যমান প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      ধান শুর্কনয়  

                                                                                                                           আনার জন্য                                                                                                                                           

   মফরিপ্রদান 

                                                                                                                না 

                                    হোঁ  

                                     

                                                                                      

 

                                                                               

                                                                                           

 

উপনজলা সাংগ্রহ ও মর্নটর্রাং কর্মটি কর্তিক লটার্রর মাধ্যনম কৃষক র্নব িািন 

কৃষক কর্তিক র্বর্ননদ িশ মি ধান গুদানম সরবরাহ 

 

সরবরাহকৃি ধাননর মূল্য পর্রনশাধ 

মশষ 

কৃর্ষ র্বোগ হনি কৃষনকর িার্লকা সাংগ্রহ 

 

সরবরাহকৃি ধান পরীো: 

র্বর্ননদ িশ মি র্ক’না? 

শুরু 

র্নব িার্িি কৃষনকর িার্লকা উপনজলা প্রশাসননর কা্ িালয়, খাদ্য 

গুদাম ও ইউর্নয়ন পর্রষদ কা্ িালনয় প্রদশ িণ 
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০৩। র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সমোসমূহ: 

ক. কৃষনকর িার্লকা কৃর্ষ র্বোগ কর্তিক সরবরাহ করনি র্বলম্ব হয়। 

খ. ম্যানুয়াল পদ্ধর্িনি লটার্র সম্পন্ন করনি অননক সময় প্রনয়াজন হয়।  

গ. র্নব িার্িি কৃষকনকর িার্লকা প্রনয়ণ, কর্ম্পউটার কনম্পাজ, কনম্পাজকৃি িার্লকা ্ািাই, কর্মটির সদেনদর 

স্বাের গ্রহণ ও প্রকানশ র্বলম্ব হয়। 

ে. কৃষনক উপনজলা প্রশাসননর কা্ িালয়, খাদ্য গুদাম ও ইউর্নয়ন পর্রষদ কা্ িালনয় র্গনয় জাননি র্ির্ন র্নব িার্িি হনয়নেন র্ক’না। 

ঙ. ধান সরবরাহ ও মূল্য পর্রনশানধর ওমম সাংগ্রনহর জন্য কৃষকনক দুই বার গুদানম আসনি হয়। 

০৪। সমো সমাধানন আইর্িয়ার র্ববরণ: 

মবানরা বা আমন সাংগ্রহ মমৌসুনমর শুরুনি কৃষক র্নবন্ধন ও র্নবর্ন্ধি কৃষক কর্তিক ধান সরবরানহর আনবদন মপ্ররনণর 

জন্য আগ্রহী কৃষনকর র্নকট হনি অোনপর মাধ্যনম আনবদন একটি র্নর্দ িষ্ট সময়সীমার মনধ্য গ্রহণ করা হয়। কৃষক 

র্নবন্ধন ও ধান সরবরানহর আনবদন উপনজলা কৃর্ষ কম িকিিা ্ািাই বাোই কনর অনুনমাদন কনরন। আিঃপর, 

উপনজলা সাংগ্রহ ও মর্নটর্রাং কর্মটি চূোন্ত িার্লকা হনি এক র্িনকই র্সনস্টনমর মাধ্যনম লটার্র সম্পন্ন কনরন। 

উপনজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক লাটার্রনি র্নব িার্িি কৃষকনক ধান সরবরানহর সময়সীমা উনল্লখ কনর অোনপর মাধ্যনম 

বরাযানদশ জার্র কনরন। বরাযানদশ জার্রর সানথ সানথ র্নব িার্িি কৃষক ক্ষুনদ বািিার মাধ্যনম অবর্হি হয়। এোোও 

কৃষক অোনপর মাধ্যনম বা অনলাইন র্সনস্টনম জাননি পানর মস র্নব িার্িি র্ক’না। র্নব িার্িি কৃষক র্বর্ননদ িশ সম্পন্ন 

ধান গুদানম সরবরাহ করনল কৃষনকর ব্যাাংক র্হসানব মূল্য পর্রনশাধ করার জন্য র্সনস্টনমর মাধ্যনম ব্যাাংনক ওমম 

সনদ মপ্ররণ করা হয়। কৃষকনক গুদানম আসনি হয় না। 

নতুন প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                             

                                   

                                                                                      

উপনজলা সাংগ্রহ ও মর্নটর্রাং কর্মটি কর্তিক 

লটার্রর মাধ্যনম কৃষক র্নব িািন 

 

কৃষক কর্তিক র্বর্ননদ িশ মি ধান গুদানম 

সরবরাহ 

 

সরবরাহকৃি ধাননর মূল্য পর্রনশাধ 

মশষ 

অোনপর মাধ্যনম কৃষক র্নবন্ধন/ ধান 

সরবরানহর আনবদন 

 

সরবরাহকৃি ধান 

পরীো: র্বর্ননদ িশ 

সম্পন্ন র্ক’না? 

এসএমএস মপ্ররনণর মাধ্যনম কৃষকনক 

বরাযানদশ অবর্হিকরণ 

শুরু 

উপনজলা কৃর্ষ 

কম িকিিা কর্তিক ্ািাই 

বাোই (গ্রহণ/বার্িল) 

গ্রহণ 

বাতিল 

র্নবন্ধন 

বার্িল 

ধান শুর্কনয় 

আনার জন্য 

মফরি প্রদান 

হোঁ না 
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০৫। পাইলটিাং এলাকা ও সময়: 

    সারণী: পাইলটিাং উপনজলাসমূনহর িার্লকা: 

র্বোগ মজলা ক্র.নাং উপনজলার নাম র্বোগ মজলা ক্র.নাং উপনজলার নাম 

ঢাকা ঢাকা ১। সাোর বর্রশাল বর্রশাল ১৩। বর্রশাল সদর 

 গাজীপুর ২। গাজীপুর সদর  মোলা ১৪। মোলা সদর 

 ফর্রদপুর ৩। ফর্রদপুর সদর রাজশাহী নওগাঁ ১৫। নওগাঁ সদর 
 

মার্নকগঞ্জ ৪। মার্নকগঞ্জ সদর  বগুো ১৬। বগুো সদর 

 নরর্সাংদী ৫। নরর্সাংদী সদর রাংপুর রাংপুর ১৭। রাংপুর সদর 

 র্কনশারগঞ্জ ৬। র্কনশারগঞ্জ সদর  র্দনাজপুর ১৮। র্দনাজপুর সদর 

 রাজবােী ৭। রাজবােী সদর খুলনা র্ঝনাইদহ ১৯। র্ঝনাইদহ সদর 

ময়মনর্সাংহ ময়মনর্সাংহ ৮। ময়মনর্সাংহ সদর  ্নশার ২০। ্নশার সদর 

 জামালপুর ৯। জামালপুর সদর  বানগরহাট ২১। বানগরহাট সদর 

 মশরপুর ১০। মশরপুর সদর  নোইল ২২। নোইলসদর 

িট্টগ্রাম িাহ্মণবার্েয়া ১১। িাহ্মণবার্েয়া সদর র্সনলট হর্বগঞ্জ ২৩। হর্বগঞ্জ সদর 

কুর্মল্লা ১২। কুর্মল্লা সদর দর্েণ  মমৌলেীবাজার ২৪। মমৌলেীবাজার সদর 

 

সময়: আমন/১৯-২০ সাংগ্রহ মমৌসুম ও মবানরা/২০২০ মমৌসুনম পরীোমূলক কা্ িক্রম পর্রিার্লি। 

 

০৬। ফলাফল (TCV++):  

 সময় খরি ্ািায়াি 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর আনগ  ২৫-৩০ র্দন 

িার্লকা সাংগ্রহ, লটার্র ও 

প্রকাশ 

৫০০-৬০০ টাকা ২-৩ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর পনর ১৫ র্দন (র্নবন্ধন ও লটার্র) 

িার্লকা সাংগ্রহ ও লটার্র 

কনর প্রকাশ 

১০ টাকা ১ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর ফনল মসবা গ্রর্হিার প্রিোর্শি 

মবর্নর্ফট 

১০-১৫ র্দন ৪৯০-৫৯০ টাকা ১-২ বার 

অন্যান্য 

(TCV কনমর্ন, র্কন্তু গুণগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য 

সুর্বধা মবনেনে অথ িাৎ অননক উনদ্যাগ এর সুফল টির্সর্ে 

র্দনয় বুঝাননা ্ানব না অথবা টির্সর্েনি পর্রবিিন োোও 

অন্যান্য দৃশ্যমান সুর্বধা থাকনি পানর। এসব র্কছুর র্ববরণ 

এখানন র্লখনি হনব) 

১) স্বচ্ছিা এনসনে।  

২) এক র্িনকই লটার্র সম্পন্ন। 

৩) এসএমএস এর মাধ্যনম কৃষকনক অবর্হি করা হনচ্ছ। 

৪) কৃষনকর ব্যাাংক র্হসানব মূল্য পর্রনশাধ। 

৫) সরকার্র খাদ্যশে সাংগ্রহ কা্ িক্রনম স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা 

(Good Governance) বৃর্দ্ধ পায়। 

 

০৭। উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম:  

 

 

 

খাদ্য অর্ধদপ্তনরর টিম  সহন্ার্গিায় 

১।  মঞ্জুর আলম  

র্সনস্টম এনার্লস্ট  

খাদ্য অর্ধদপ্তর 

 

 

২। আব্দুল্লাহ আল মামুন 

পর্রিালক, িসসা র্বোগ 

খাদ্য অর্ধদপ্তর 

বাাংলানদশ কর্স্পউটার কাউর্েল 
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০৮. মমন্টনরর ির্থ্: 

মমন্টর 

১। সানরায়ার মাহমুদ 

মহাপর্রিালক 

খাদ্য অর্ধদপ্তর 

২। ি: নাজমানারা খানুম 

সর্িব 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 
 

০৯. উনদ্যগ বাস্তবায়ননর ের্ব: 

 

র্িত্র: উনদ্যাগ বাস্তবায়নন মজলা প্রশাসকগনণর সানথ আন্ার্জি র্ের্িও কনফানরে 

 

 

র্িত্র:কৃষনকর অোপ পরীোমূলক বাস্তবায়ন পরবিী মির্বর্নময় সো র্িত্র: কৃষনকর অোপ র্নবন্ধন পদ্ধর্ি 
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উনদ্যানগর র্শনরানাম:  এলএসর্ি/র্সএসর্ি হনি খাদ্যশে র্বিরণকানল র্বিরণকৃি র্সল প্রদান। 

 

মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয়: 

 বিিমানন এলএসর্ি/র্সএসর্ি হনি খাদ্যশে র্বিরণকানল র্বিরনণর মকান র্সল প্রদান করা হয় না। র্পএফর্িএস 

খানি ্থা: ওএমএস, খাদ্যবান্ধব, টিআর, কার্বখা, র্ের্জর্ি, র্ের্জএফ, র্জআর, ইর্প-ওর্পসহ র্বর্েন্ন খানি খাদ্য 

অর্ধদপ্তনরর র্সলনমাহরকৃি বস্তায় খাদ্যশে র্বিরণ করা হয়। পানটর বস্তা পুন:ব্যবহারন্াগ্য র্বধায় র্বিরণকৃি 

খাদ্যশনের সরকার্র র্সলনমাহরকৃি খার্লবস্তা ধান-িানলর ব্যবসায়ী, র্মল মার্লক ও ব্যর্ক্ত প্ িানয় পুনরায় ব্যবহার 

করা হয়। মবসরকার্র প্ িানয় খাদ্য অর্ধদপ্তনরর র্সলনমাহরকৃি খার্লবস্তা িাল/গম বস্তাবর্েকরনণ ব্যবহানরর ফনল 

প্রায়শঃ আইনশঙ্খলা বার্হনী, খাদ্যশে ব্যবসায়ী ও জনসাধারনণর মানঝ র্বভ্রার্ন্তর সৃর্ষ্ট হয়। 

     

      র্বদ্যমান প্রনসস ম্যাপ- মনই। 

 

 

র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সমোসমূহ: 

ক. সরকার্র গুদাম হনি খাদ্যশে র্বিরণকানল বস্তায় র্বিরণকৃি র্সল/র্বিরণ র্িি প্রদান না করায় র্বিরণকৃি 

খাদ্যশনের বস্তা মদনখ র্বিরনণর খাি ও এলএসর্ির নাম সনাক্ত করা ্ায়না। 

খ. গুদাম হনি র্বিরণকৃি খাদ্যশে সাংগ্রহ কা্ িক্রনমর সময় অসাধু ব্যর্ক্তর মাধ্যনম পুনরায় গুদানম মফরি আসার 

সুন্াগ থানক।  

গ. আইনশঙ্খলা রোকারী বার্হনী, খাদ্যশে ব্যবসায়ী ও এলএসর্ি কর্তিপনের মনধ্য প্রায়শঃ ভুল 

মবাঝাবুর্ঝ/র্বভ্রার্ন্তর সৃর্ষ্ট হয়। 

ে. খাদ্য অর্ধদপ্তনরর র্সলনমাহরকৃি খার্ল বস্তায় মবসরকারী প্ িানয় খাদ্যশে মজুদ রাখা সাংক্রান্ত অ্ার্জি সমো 

সমাধানন খাদ্য র্বোগ, আইনশঙ্খলা বার্হনী ও িানীয় প্রশাসননর কম িকিিানদর সরকার্র মূল্যবান কম িেন্টা নষ্ট হয়।  

 

সমো সমাধানন আইর্িয়ার র্ববরণ: 

র্ি.ও গ্রহীিা কর্তিক খাদ্যশনের সরবরবাহ মনয়ার জন্য ট্রাক/উপযুক্ত ্ান গুদানমর মলার্িাং িনক মপ্লস করা হয়। 

এলএসর্ির শ্রর্মকগণ খাদ্যশে ের্িি বস্তা ট্রাক/্ানন মবাঝাইকানল রাবার স্টোম্প ও কানঠর িারা বির্র র্বিরণকৃি 

র্সনল অনমািনীয় লাল রাং লার্গনয় প্রনিেক বস্তার গানয় ‘র্বিরণকৃি, র্বিরনণর খানির নাম, র্ব-বার্েয়া সদর 

এলএসর্ি’ র্সল প্রদান করা হয়। র্সনলর আকার ৮ ইর্ঞ্চ × ৪ ইর্ঞ্চ। মরি হানেি রাংনয়র সানথ মেনক্সা র্থনার 

র্মর্শনয় লাল রাংনয়র র্মশ্রণ বির্র করা হয়। মট্র’র মনধ্য রাখা মফানম রাংনয়র র্মশ্রণ ঢালা হয় এবাং উক্ত রাংনয়র মনধ্য 

রাবার স্টোম্প োপ র্দনয় খাদ্যশনের বস্তায় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান করা হয়। র্থনার ব্যবহানরর কারনণ রাং দ্রুি 

শুর্কনয় ্ায় এবাং স্পষ্ট হয়। 
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নতুন প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                     

    

   

                                

    

                                                                                                     

 

 

পাইলটিাং এলাকা ও সময়: 

    িাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ি। 

    সময়: র্িনসম্বর/১৯-মফব্রুয়ার্র/২০ মাস। 

 

ফলাফল (TCV++):  

 সময় খরি ্ািায়াি 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর আনগ  ৮-১০ েন্টা 

 

৫০০০-৬০০০ টাকা ২-৩ বার 

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

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর ফনল মসবা 

গ্রর্হিার প্রিোর্শি মবর্নর্ফট 

৭.৫-৮ েন্টা ৪৯৯৫-৫৯৯০ টাকা ২-৩ বার 

অন্যান্য সুর্বধা 

(TCV কনমর্ন, র্কন্তু গুণগি মান 

বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনে 

অথ িাৎ অননক উনদ্যাগ এর সুফল 

টির্সর্ে র্দনয় বুঝাননা ্ানব না অথবা 

টির্সর্েনি পর্রবিিন োোও অন্যান্য 

দৃশ্যমান সুর্বধা থাকনি পানর। এসব 

র্কছুর র্ববরণ এখানন র্লখনি হনব) 

 

১) গুদাম হনি র্বিরণকৃি খাদ্যশনের বস্তা মদনখ সহনজই র্বিরনণর খাি ও 

এলএসর্ির নাম সনাক্ত করা ্ায়।  

২) গুদাম হনি র্বিরণকৃি খাদ্যশে পুনরায় গুদানম মফরি আসার সুন্াগ 

মনই। 

৩) আইনশঙ্খলা বার্হনী, খাদ্য র্বোগ ও খাদ্যশে ব্যবসায়ীর মনধ্য ভুল 

মবাঝাবুর্ঝর সৃর্ষ্ট হয় না। 

৪) সরকার্র খাদ্যশে র্বিরণ কা্ িক্রনম স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা (Good 

Governance) বৃর্দ্ধ পায়। 

এলএসর্ির শ্রর্মক কর্তিক খাদ্যশে ের্িি বস্তা ট্রাক/্ানন মবাঝাই শুরু 

 

খাদ্যশনের বস্তা মবাঝাইকানল ট্রাক/্ানন উনঠ বস্তার গানয় রাবার স্টোম্প ও 

কানঠর বির্র বে র্সল র্দনয় লাল রাংনয়র ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান 

 

মশষ 

খাদ্যশনের সরবরাহ মনয়ার জন্য র্ি.ও গ্রহীিা কর্তিক ট্রাক/উপযুক্ত ্ান 

গুদানমর মলার্িাং িনক মপ্লস করা 

 

শুরু 

‘র্বিরণকৃি’ র্সলযুক্ত বস্তায় সরকার্র গুদাম হনি খাদ্যশে র্বিরণ সম্পন্ন 
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উনদ্যাগ বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকি: 

ক) ‘র্বিরণকৃি’ র্সল বির্র: 

হািলওয়ালা কানঠর মফ্রনমর সানথ ‘র্বিরণকৃি, র্বিরনণর খানির নাম, র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি’ র্লখা সম্বর্লি 

রাবার স্টোম্প উন্নিমাননর গাম র্দনয় লার্গনয় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল বির্র করা হয়। 

রাবার স্টোনম্পর পর্রমাপ: ৮ ইর্ঞ্চ × ৪ ইর্ঞ্চ। রাবানরর র্থকননস- ০৭ র্ম.র্ম.। মূল অের ও সাংখ্যার আকার: 

‘র্বিরণকৃি’- ০২ মস.র্ম. এবাং র্বিরনণর খাি, এলএসর্ির নাম- ১.৫ মস.র্ম।  

রাবার স্টোম্প লাগাননার জন্য হািলওয়াল কানঠর মফ্রম: ৮.২৫ ইর্ঞ্চ × ৪.২৫ ইর্ঞ্চ। রাবার স্টোম্প উন্নি মাননর গাম 

র্দনয় কানঠর মফ্রনমর সানথ লাগাননা হয়। প্রর্িটি র্সল বির্রর খরি িাননেনদ ১৮০০-২০০০ টাকা। একটি এলএসর্ির 

জন্য গনে খাির্ের্ত্তক ০৮-১০টি র্সল বির্র করার প্রনয়াজন হয়। 

খ) অনমািনীয় কার্ল/রাংনয়র র্ববরণ: 

মরি হানেি র্লকুইনির সানথ ১ অনুপাি ৪ পর্রমানপ মেনক্সা র্থনার র্মশাননা হয়। ১০০ র্ম.র্ল. মরি হানেি এর সানথ 

৪০০ র্ম.র্ল. মেনক্সা র্থনার র্মর্শনয় লাল রাংনয়র র্মশ্রণ বির্র করা হয়। মট্র’র মনধ্য রাখা মফানম রাংনয়র র্মশ্রণ ঢালা হয় 

এবাং উক্ত রাংনয়র মনধ্য রাবার স্টোম্প োপ র্দনয় খাদ্যশনের বস্তায় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান করা হয়। র্থনার 

ব্যবহানরর কারনণ রাং দ্রুি শুর্কনয় ্ায় এবাং স্পষ্ট হয়। বির্রকৃি রাংনয়র র্মশ্রণ র্দনয় প্রায় ৫০০ র্পস বস্তায় র্বিরণকৃি 

র্সল প্রদান করা ্ায় এবাং প্রস্তুিকৃি রাংনয়র র্মশ্রণ ২-৩ র্দন প্ িন্ত ব্যবহার করা ্ায়।  

গ) কার্ল/রাংনয়র খরি: 

ক্র.নাং আইনটনমর নাম খরনির পর্রমাণ (প্রর্ি র্লটার/টাকা) 

১ মরি হানেি র্লকুইি ৫০০/- 

২ মেনক্সা র্থনার ২০০/- 

মমাট ৭০০/- 

 

র্বিরণকৃি র্সল প্রদাননর জন্য বস্তা প্রর্ি রাংনয়র খরি- ৩০ পয়সা। মরি হানেি র্লকুইি এবাং মেনক্সা র্থনার ২০-২৫ 

র্লটার ড্রানম পাওয়া ্ায়।  

ে) র্কোনব বস্তায় র্সল প্রদান করা হয়: 

খাদ্যশে মির্লোরী মনয়ার জন্য আগি ট্রাক/্ানন খাদ্যশে ের্িি বস্তা মবাঝাইকানল ট্রাক/্ানন উনঠ একজন র্নধ িার্রি 

শ্রর্মক বস্তার গানয় ‘র্বিরণকৃি’ র্সল প্রদান কনরন। 

 

উনদ্যাগ বাস্তবায়নন প্রনয়াজনীয় র্রনসানস ির পর্রমাণ: 

উনদ্যাগটি বাস্তবায়ননর জন্য ৫-৬ বানরর প্রনিষ্টায় (ট্রায়াল) চূোন্ত র্সলটি বির্র করা সম্ভব হনয়নে। র্বর্েন্ন ধরনণর রাং, 

র্থনার, সয়ার্বন মিল, মকনরার্সন ব্যবহার কনর ৭-৮ বার ট্রায়াল র্দনয় কার্ল/রাং চূোন্ত করা হনয়নে। বাস্তবায়নকারী 

টিমনক একার্ধকবার নরর্সাংদী, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় গমণ করনি হনয়নে। ট্রায়ানলর জন্য র্বর্েন্ন ধরননর র্সল বির্র, 

ট্রায়ানলর জন্য র্বর্েন্ন ধরননর রাং ক্রয়, িাহ্মণবার্েয়া সদর এলএসর্ির জন্য খাির্ের্ত্তক ১০টি র্সল বির্র, পাইলটিাং 

কানজ ব্যবহানরর জন্য রাং ক্রয়, র্সল প্রদাননর জন্য খন্ডকালীন শ্রর্মনকর মজুরী পর্রনশাধ ও পাইলট প্রকনল্পর র্ের্িও 

বির্রসহ প্রকল্পটি বাস্তবায়ননর জন্য মমাট ১,০১,৯০০ টাকা খরি হনয়নে।  
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উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: 

 

 

 

  খাির্ের্ত্তক র্সনলর নমুনা 
 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

খাদ্যবান্ধব 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

ওএমএস 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

র্ের্জর্ি 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

র্ের্জএফ 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

র্জআর 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

টিআর 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

পুর্লশ মরশন 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

র্বর্জর্ব মরশন 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

মসনাবার্হনী 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

কারাগার মরশন 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

ফায়ার সার্ে িস 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

কার্বখা 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

র্বনশষ প্রকল্প 

 

র্বিরণকৃি 

র্ব-বার্েয়া সদর এলএসর্ি 

সম্প্রীর্ি ও উন্নয়ন 

 

টিম র্লিার  মমন্টর 

সুবীর নাথ মিৌধুরী 

মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক 

িাহ্মণবার্েয়া। 

জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন  

পর্রিালক  

  িলািল, সাংরেণ ও সাইনলা র্বোগ 

খাদ্য অর্ধদপ্তর, ঢাকা। 
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প্রার্প্ত িান: 

র্সল:  এস.এ সাইন, ২৭/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা, মমাবাইল: ০১৭২৬-৬৮২১৪৫। 

কার্ল/রাং:  মার্হন এন্টারপ্রাইজ, ৫৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা, মমাবাইল নম্বর: ০১৯১১-৪১০২০৮। 

   

উদ্ভাবনী উনদ্যাগ বাস্তবায়ননর র্িত্র: 

  

র্িত্র: ইননানেশন ওয়াকিশপ: র্বিরণকৃি র্সল পর্রমাজিনন সর্িব, খাদ্য মন্ত্রণালয় এর র্দক র্ননদ িশনা 

 
র্িত্র:  র্বিরণকৃি র্সল 

 
র্িত্র: রাবার স্টোম্প 

 

র্িত্র: মরি হানেি র্লকুইি, মেনক্সা র্থনার, মট্র, মফাম 

 

র্িত্র: র্বিরণকৃি র্সলযুক্ত বস্তা 
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উনদ্যানগর র্শনরানাম: খাদ্যশে সাংগ্রনহর বস্তায় স্পষ্ট র্ির্জটাল মস্টনর্সল প্রদান। 

মসবাটি বিিমানন র্কোনব মদয়া হয়: 

 মবানরা বা আমন সাংগ্রহ মমৌসুনমর শুরুনি সাংগ্রহ কা্ িক্রনম ব্যবহা্ ি পর্রমাণ খার্ল বস্তায় এলএসর্ির োরপ্রাপ্ত 

কম িকিিা গুদানম র্ননয়ার্জি শ্রর্মকনদর র্দনয় ‘সাংগ্রহ মমৌসুম ও এলএসর্ির নাম’ সম্বর্লি মস্টনর্সল োপ প্রদান 

কনরন। এলএসর্ির নাম সম্বর্লি র্নর্দ িষ্ট সাংখ্যক খার্ল বস্তা চুর্ক্তবদ্ধ র্মল মার্লক িার র্মনল র্ননয় ্ান এবাং র্মনলর 

নাম, ঠিকানা সম্বর্লি মস্টনর্সল োপ প্রদান কনর বস্তাের্িি িাল এলএসর্িনি সরবরাহ কনরন। 

 

র্বদ্যমান প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                    

     

                                                                                                                   

                                

    

                                                                                       

                                     

                                                                                      

 

                                                                               

                                                                                         

 

 র্বদ্যমান পদ্ধর্িনি সমোসমূহ: 

ক. টিননর মনধ্য অের র্লনখ মস্টনর্সল বানাননা হয় র্বধায় বস্তায় প্রদত্ত মস্টনর্সল স্পষ্ট হয়না। 

খ. মস্টনর্সনলর রাং মলনে ্ায়/ দীে িিায়ী হয়না। 

গ. প্রায়শঃ বস্তার মস্টনর্সল মদনখ িাল সরবরাহকারী র্মলার, এলএসর্ির নাম ও সাংগ্রহ মমৌসুম সনাক্ত করা ্ায় না। 

মস্টনর্সলকৃি সরকার্র খার্ল বস্তা চুর্ক্তবদ্ধ র্মলারনক সরবরাহ 

 

র্মলার কর্তিক খার্ল বস্তায় র্মনলর মস্টনর্সল প্রদান 

 

স্পষ্ট মস্টনর্সল োপযুক্ত বস্তায় এলএসর্িনি িাল গ্রহণ 

 

মশষ 

এলএসর্িনি োকক কর্তিক খার্ল বস্তায় এলএসর্ির মস্টনর্সল প্রদান 

 

স্পষ্ট মস্টনর্সল োপযুক্ত বস্তায় 

িাল বস্তাবর্ে কনর 

এলএসর্িনি র্ননয় আসা 

শুরু 

হোঁ 

না 

িাল 

মফরি 

প্রদান 
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ে. এলএসর্ির োরপ্রাপ্ত কম িকিিা ও র্মলারনক একই বস্তায় আলাদাোনব মস্টনর্সল প্রদান করনি হয় অথ িাৎ একই 

প্রকৃর্ির কাজ দুইবার করা হয়, ফনল সময় মবর্শ লানগ। 

 

সমো সমাধানন আইর্িয়ার র্ববরণ: 

কানঠর মফ্রনম কর্ম্পউটানর বির্র র্িন র্প্রন্ট মপপানর র্মনলর নাম, ঠিকানা, সাংগ্রহ মমৌসুম, এলএসর্ির নাম, মজলা, 

উৎপাদননর সময় র্লনখ র্ির্জটাল মস্টনর্সল বির্র করা হয়। র্িন র্প্রনন্টর র্েিনরর বি িানরর পর্রমাপ: ১৬ ইর্ঞ্চ × 

১৪ ইর্ঞ্চ। মূল অের ও সাংখ্যার আকার ১.২৫ ইর্ঞ্চ - ১.৫ ইর্ঞ্চ। পার্নর মনধ্য সবুজ পাউিার রাং ও র্লকুইি সাদা 

গাম র্মর্শনয় রাংনয়র র্মশ্রণ বির্র করা হয়। একটি মটর্বনল খার্লবস্তা মরনখ িার উপর (খাদ্য অর্ধদপ্তনরর মলানগ 

সম্বর্লি বস্তার অপরর্পঠ) র্িন র্প্রনন্টর র্ির্জটাল মস্টনর্সল মফ্রমটি রাখা হয়। র্িন র্প্রনন্টর উপর প্রস্তুিকৃি রাংনয়র 

র্মশ্রণ মঢনল রাবার লাগাননা কানঠর হোনন্ডল িারা েষা র্দনয় মস্টনর্সল োপ প্রদান করা হয়। মস্টনর্সল দ্রুি শুর্কনয় 

্ায় এবাং স্পষ্ট হয়। র্মলার র্নজ খরনি িার র্মনলর জন্য র্ির্জটাল মস্টনর্সল বির্র কনরন এবাং র্ননজর র্মনল 

এলএসর্ি হনি সরবরাহকৃি সরকার্র বস্তায় র্মল ও এলএসর্ির র্ির্জটাল মস্টনর্সল োপ (র্িন র্প্রন্ট) প্রদান কনরন।  

নতুন প্রনসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                    

                                                                                                                      মফরি                                                                                                                                           

    

   

                                                                                                                     

                                

    

                                                                                                     

                                                                                       

                                     

                                                                                      

 

                                                                               

  

 

 

র্মলার কর্তিক খার্ল বস্তায় র্মনলর ও এলএসর্ির নাম সম্বর্লি 

র্ির্জটাল মস্টনর্সল োপ প্রদান (র্িন র্প্রন্ট) 

 

স্পষ্ট র্ির্জটাল মস্টনর্সলযুক্ত বস্তায় এলএসর্িনি িাল গ্রহণ 

 

মশষ 

চুর্ক্তবদ্ধ র্মলারনক এলএসর্ি হনি সরকার্র খার্ল বস্তা সরবরাহ 

 

স্পষ্ট র্ির্জটাল মস্টনর্সল 

োপযুক্ত বস্তায় িাল বস্তাবর্ে 

কনর এলএসর্িনি র্ননয় আসা 

শুরু 

িাল 

মফরি 

প্রদান 

না 

হোঁ 
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পাইলটিাং এলাকা ও সময়: 

    িাহ্মণবার্েয়া সদর উপনজলার সকল র্মল এবাং আশুগঞ্জ উপনজলাধীন ১১টি অনটানমটিক রাইস র্মল। 

সময়: আমন/১৯-২০ সাংগ্রহ মমৌসুম। 

 ফলাফল (TCV++):  

 সময় খরি ্ািায়াি 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর আনগ 

(এলএসর্িনি ও র্মনল প্রায় ২০০০ র্পস বস্তায় 

মস্টনর্সল প্রদান)  

৫-৬ েন্টা 

 

৫০০-৬০০ টাকা ১-২ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর পনর ২-৩ েন্টা ৫০০-৬০০ টাকা ১-২ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর ফনল মসবা গ্রর্হিার 

প্রিোর্শি মবর্নর্ফট 

২-৩ েন্টা একই একই 

অন্যান্য 

(TCV কনমর্ন, র্কন্তু গুণগি মান বৃর্দ্ধ 

র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনে অথ িাৎ অননক 

উনদ্যাগ এর সুফল টির্সর্ে র্দনয় বুঝাননা ্ানব 

না অথবা টির্সর্েনি পর্রবিিন োোও অন্যান্য 

দৃশ্যমান সুর্বধা থাকনি পানর। এসব র্কছুর 

র্ববরণ এখানন র্লখনি হনব) 

 

১) িাল সাংগ্রনহর বস্তায় স্পষ্ট র্ির্জটাল মস্টনর্সল থানক।  

২) মস্টনর্সনলর রাং দীে িিায়ী হয়/ সহনজ মুনে ্ায়না। 

৩) বস্তার মস্টনর্সল মদনখ সহনজই িাল সরবরাহকারী র্মলার, এলএসর্ির 

নাম, সাংগ্রহ মমৌসুম, উৎপাদননর সময় সনাক্ত করা ্ায়। 

৪) সরকার্র খাদ্যশে সাংগ্রহ কা্ িক্রনম স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা (Good 

Governance) বৃর্দ্ধ পায়। 

 

 উনদ্যাগ বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকি: 

ক) র্ির্জটাল মস্টনর্সল মফ্রম বির্র ও োপ প্রদান: 

কানঠর মফ্রনম কর্ম্পউটানর বির্র র্িন র্প্রন্ট মপপার লার্গনয় র্ির্জটাল মস্টনর্সল বির্র করা হয়। র্িন র্প্রনন্টর র্েিনরর 

বি িানরর পর্রমাপ: ১৬ ইর্ঞ্চ × ১৪ ইর্ঞ্চ। মূল অের ও সাংখ্যার আকার ১.২৫ ইর্ঞ্চ - ১.৫ ইর্ঞ্চ। একটি মটর্বনল খার্লবস্তা 

মরনখ িার উপর (খাদ্য অর্ধদপ্তনরর মলানগ সম্বর্লি বস্তার অপরর্পঠ) র্িন র্প্রনন্টর র্ির্জটাল মস্টনর্সল মফ্রমটি রাখা হয়। 

র্িন র্প্রনন্টর উপর প্রস্তুিকৃি রাংনয়র র্মশ্রণ মঢনল রাবার লাগাননা কানঠর হোনন্ডল িারা েষা র্দনয় মস্টনর্সল োপ প্রদান 

করা হয়।  

খ) মটকসই রাংনয়র র্মশ্রণ বির্রর প্রর্ক্রয়া: 

০৫ র্লটার পার্নর সানথ দুই িা িামি বা ৩০ গ্রাম সবুজ রাংনয়র পাউিার (র্মনা রাং) এবাং ১৫০ র্ম.র্ল. সাদা গাম 

র্মর্শনয় ৬০০-৭০০ র্পস খার্ল বস্তায় মস্টনর্সল প্রদাননর জন্য রাংনয়র র্মশ্রণ বির্র করা হয়। র্মর্শ্রি রাং ০৩-০৪ র্দন 

প্ িন্ত ব্যবহার করা ্ায়। 

গ) মস্টনর্সনলর খরি (১০০০ র্পস বস্তা): 

ক্র.নাং আইনটনমর নাম খরনির পর্রমাণ (টাকা) 

১ র্িন র্প্রন্টসহ র্ির্জটাল মস্টনর্সল মফ্রম  ৮০০/- 

২ রাং (৫০ গ্রাম) ৫০/- 
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৩ গাম (২৫০ গ্রাম)  ১০০/- 

৪ পার্ন - 

মমাট ৭৫০/- 

 

প্রর্ি র্পস বস্তায় মস্টনর্সল প্রদাননর জন্য গনে খরি- ৫০ পয়সা। 

ে) মস্টনর্সল মক, মকাথায় প্রনয়াগ করনব: 

িানলর বরাযপ্রাপ্ত রাইস র্মলার িার র্মনল সরকার্র বস্তায় মস্টনর্সল প্রনয়াগ করনব। 

ঙ) গুদাম হনি সরবরাহকৃি সরকার্র বস্তায় র্মলানরর িাল জমাদান র্নর্িিকরণ: 

খাদ্য অর্ধদপ্তনরর সরবরাহকৃি বস্তায় বস্তা উৎপাদনকারী জুট র্মনলর নাম/মকাি নম্বর র্লখা থানক। চুর্ক্তবদ্ধ রাইস 

র্মলারনক গুদাম হনি বস্তা সরবরানহর সময় বস্তা উৎপাদনকারী জুট র্মনলর নাম/মকাি নম্বর খামাল কাি ি/মরর্জস্টানর 

র্লনখ রাখা হয়। র্মলার িাল জমাদাননর সময় বস্তার গানয় উৎপাদনকারী জুট র্মনলর নাম/মকাি নম্বর ক্রসনিক কনর 

গুদাম হনি সরবরাহকৃি সরকার্র বস্তায় িাল জমাদাননর র্বষয়টি র্নর্িি করা হয়। 

উনদ্যাগ বাস্তবায়নন প্রনয়াজনীয় র্রনসানস ির পর্রমাণ: 

িাল সরবরানহর জন্য চুর্ক্তবদ্ধ রাইস র্মলার র্নজ খরনি র্ির্জটাল র্িন র্প্রন্ট বির্র কনর িার র্মনল মস্টনর্সল োপ 

প্রদান কনরন। পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়ননর জন্য মস্টনর্সল মফ্রম, রাং ও সাদা গাম ক্রয়, র্মল মার্লক ও কম িকিিানদর 

মনধ্য মিমননেশন এবাং পাইলটিাং র্ের্িও বির্রর জন্য মমাট ৩২,৫০০ টাকা খরি হনয়নে।  

উনদ্যাগ বাস্তবায়নন র্বদ্যমান নীর্িমালা/ আইন/ সাকুিলানর পর্রবিিন: 

খাদ্যশে সাংগ্রনহর বস্তায় মস্টনসীর প্রদাননর মেনত্র অেেন্তরীণ খাদ্যশে সাংগ্রহ নীর্িমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুনচ্ছনদ 

বলা আনে “খার্ল বস্তার একর্পনঠ এলএসর্ি/র্সএসর্ি ও মজলার নামসহ সাংগ্রহ মমৌসুম (মবানরা/আমন) স্পষ্টোনব মলখা 

মস্টনর্সল র্দনয় র্মলারনক বস্তা সরবরাহ করনি হনব। র্মল মথনক সরাসর্র গৃহীি িাল এবাং ধান োঁটাইনয়র প্রাপ্ত ফর্লি 

িাল, উেয় মেনত্র র্মলার বস্তার অপরর্পনঠ র্ননির র্দনক র্মনলর নাম সম্বর্লি মস্টনর্সনলর সুস্পষ্ট োপ (অের এবাং 

সাংখ্যার আকার কমপনে দুই ইর্ঞ্চ) প্রদান করনবন। মস্টনর্সনলর োপর্বহীন খাদ্যশে ের্িি বস্তা মকান গুদানম গ্রহণ করা 

্ানব না।”  

 

নীর্িমালায় পর্রবিিন প্রনয়াজন (অেেন্তরীণ খাদ্যশে সাংগ্রহ নীর্িমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুনচ্ছদ): 

“র্মল মথনক সরাসর্র গৃহীি িাল এবাং ধান োঁটাইনয়র প্রাপ্ত ফর্লি িাল, উেয় মেনত্র র্মলার খাদ্য অর্ধদপ্তনরর মলানগ 

সম্বর্লি বস্তার অপরর্পনঠ র্মনলর নাম, উপনজলা, সাংগ্রহ মমৌসুম (মবানরা/আমন), এলএসর্ি/র্সএসর্ি, মজলার নাম ও 

উৎপাদননর সময় সম্বর্লি র্িন র্প্রনন্টর বির্র র্ির্জটাল মস্টনর্সনলর সুস্পষ্ট োপ (মূল অের এবাং সাংখ্যার আকার 

কমপনে ১.২৫-১.৫ ইর্ঞ্চ) প্রদান করনবন। র্ির্জটাল মস্টনর্সনলর সুস্পষ্ট োপর্বহীন খাদ্যশে ের্িি মকান বস্তা গুদানম 

গ্রহণ করা ্ানব না।” 
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উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: 

 

 

 

মস্টনর্সনলর নমুনা 
 

 

 

 

 

 

                 

 

 

প্রার্প্ত িান: 

কানঠর মফ্রনম সাংযুক্ত র্িনর্প্রন্ট র্ির্জটাল মস্টনর্সল+সবুজ পাউিার রাং+র্লকুইি সাদা গাম: 

নবীন এন্টারপ্রাইজ, মপ্রাপাইটর: এইি.এম শর্হদুল ইসলাম (সুমন), ঠিকানা: ৬৭/২ র্সর্যক বাজার, ঢাকা-১০০০।  

মমাবাইল নম্বর: ০১৭১১-১২৩৪১৪, ০১৭০৪-১৮৬৬০৩। 

 

মস্টনর্সনলর নমুনা 
 

 

 

 

 

 

 

                    র্িত্র:  র্বদ্যমান পদ্ধর্ির মস্টনর্সল                                  র্িত্র:  উদ্ভার্বি পদ্ধর্ির র্ির্জটাল মস্টনর্সল  

টিম র্লিার  মমন্টর 

সুবীর নাথ মিৌধুরী 

মজলা খাদ্য র্নয়ন্ত্রক 

িাহ্মণবার্েয়া। 

মমাঃ মাহবুবুর রহমান 

আঞ্চর্লক খাদ্য র্নয়ন্ত্রক 

আঞ্চর্লক খাদ্য র্নয়ন্ত্রনকর কা্ িালয়, খুলনা 

(প্রাক্তন-আঞ্চর্লক খাদ্য র্নয়ন্ত্রক, িট্টগ্রাম) 

 

মম/ এর্লনগে অনটানমটিক রাইস র্মল 

আশুগঞ্জ। 

আমন/১৯-২০ সাংগ্রহ র্সদ্ধ িাল 

আশুগঞ্জ এলএসর্ি 

িাহ্মণবার্েয়া। 

উৎপাদন: র্িনস/১৯-মফব্রু/২০ 

১৬ ইর্ঞ্চ 

১৪ ইর্ঞ্চ 
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র্িত্র-২: ০৫ র্লটার পার্ন, দুই িা িামি রাং ও ১৫০ র্ম.র্ল. সাদা গাম র্দনয় বির্র রাংনয়র র্মশ্রণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্বদ্যমান পদ্ধর্ির মস্টনর্সলযুক্ত বস্তা                 উদ্ভার্বি পদ্ধর্িনি র্ির্জটাল মস্টনর্সলযুক্ত বস্তা 

 

র্িত্র-৩: উদ্ভার্বি পদ্ধর্িনি র্ির্জটাল মস্টনর্সলযুক্ত িানলর বস্তা 
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কৃষনকর অোনপর র্বর্েন্ন কা্ িক্রনমর র্িত্র 

 

র্িত্র: কৃষনকর অোনপর প্রর্শেণ কম িশালা 

 

র্িত্র: মহাপর্রিালক, খাদ্য অর্ধদপ্তনরর সোপর্িনত্ব অনুর্ষ্ঠি কৃষনকর অোনপর মির্বর্নময় সো  
 

 

র্িত্র: কৃষনকর অোনপর মাধ্যনম কৃষক র্নবন্ধননর প্রিারনা 
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২৯ ননেম্বর-০১ র্িনসম্বর  ২০১৯ অনুর্ষ্ঠি ইননানেশন কম িশালার র্িত্র 

 

র্িত্র: সর্িব, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক কম িশালায় অাংশগ্রহণকারীনদর মনধ্য সনদপত্র র্বিরন 

 

র্িত্র: সর্িব, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তিক কম িশালায় অাংশগ্রহণকারীনদর র্দক র্ননদ িশনা বক্তব্য  প্রদান 
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উনদ্যানগর র্শনরানাম: মগ্রিপ্রাপ্ত মহানটল/মরনস্তারার র্কনিন এর্রয়ায় স্বািেকর পর্রনবনশর নজরদার্র ব্যবিায় 

আধুর্নকায়ন 

 

র্ির্িি মসবাটি বিিমানন কীোনব মদয়া হয়? (বুনলট আকানর) র্ির্িি মসবাটি বিিমানন কীোনব মদয়া হয়? (প্রনসস ম্যাপ) 

 

➢ ঢাকা শহনরর র্নর্দ িষ্টসাংখ্যক মহানটল/নরনস্তারা 

র্ির্িকরণ। 

➢ আলর্কউমাস নামক একটি মবসরকার্র সাংিানক 

পর্রদশ িন এর দার্য়ত্ব প্রদান। 

➢ আলর্কউমাস কর্তিক পর্রদশ িন ও র্রনপাট ি প্রদান। 

➢ ফলাফল মূল্যায়ন ও প্ িনবেন। 

➢ র্বএফএসএ কর্তিপনের র্সদ্ধান্ত গ্রহন। 

➢ ফলাফনলর র্ের্ত্তনি মগ্রর্িাং প্রদান। 

➢ [ A+= 90-100, A=80-90, 

B=70-79, C=<59 ] 

 

 

 

 

সমো এবাং এর কারন ও প্রোব সম্পর্কিি সাংর্েপ্ত র্ববৃর্ি (why, what, who, where, when & how) 

র্ির্িি মসবার মূল সমো সমোর র্পেননর মূল কারণসমূহ মসবা গ্রহীিা/প্রদানকারী মোগার্ন্ত 

(TCV++) 

 

➢ সঠিক সমনয় পর্রদশ িন না করণ 

➢ মূল্যায়ণ না করণ 

➢ ফনলাআপ অোকশন না করা 

 

 

• দুব িল পর্রদশ িন ব্যবিা। 

• ্থা্থ পর্রদশ িন না করা। 

• মাননর উন্নয়ন না েটাননা। 

 Existing 

T 5 days 

C 2500/- 

V 5 times 

Q Very poor 

 

Identified Hotel and 

Restaurant 

Inspection 

Evaluate of 

Monitoring 

Decision 

taken by 

BFSA 

Grading:           A+= 90-100 

                    A= 80-90 

                    B= 70-79 

                 C= <59 

 

Alcumas 
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Why: Lack of Knowledge. 

What: খাদ্য র্নরাপদিা র্বষয়ক সনিিনিার অোব। 

Who: মহানটল/নরনস্তারা ব্যবসায়ী। 

Where: ফুি প্রনসর্সাং এর্রয়া। 

When: মরর্ফ্রজানরশন, কুর্কাং ইিোর্দ। 

How:   কাঁিা ও রান্না করা খাবার একনত্র মরর্ফ্রজানরটনর রাখা, মরর্ফ্রজানরটনরর িাপমাত্রার আদশ ি মান বজায় না রাখা। 

 

সমোর প্রস্তার্বি সমাধান/আইর্িয়া (বুনলট আকানর) সমোর প্রস্তার্বি সমাধান/আইর্িয়া (প্রনসস ম্যাপ) 

 

➢ র্ির্জটাল পদ্ধর্িনি (অোপস্/র্িোইস এর মাধ্যনম) 

মহানটল/মরনস্তারার র্কনিন এর্রয়ার পর্রনবশ 

র্ির্িিকরন। 

➢ কর্তিপে কর্তিক র্সদ্ধান্ত গ্রহন 

➢ র্ির্জটার্ল মগ্রর্িাং প্রদান 

➢ ্থা্থ সমনয় পর্রদশ িন ও প্ িনবেন 

➢ ম্যানুয়ার্ল পদনেপ গ্রহন। 

 

 

উনদ্যানগর র্শনরানাম: মগ্রি প্রদানকারী মহানটল/নরনস্তারায় স্বািেকর পর্রনবশ নজরধার্র (র্কনিন এর্রয়া) 

Identified Hotel of 

Residence 

Surveillance by Digitals 

E+M Digitals 

Prepare 

data 

base 

Decision 

Grading Digitals 

Monitoring in Real time 

App + Device 

Less tier 

Follow up Action: Manually  

Evaluation properly 
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প্রিোর্শি ফলাফল (TCV++) 

 সময়(র্দন) খরি(টাকা) ্ািায়াি (কিবার) 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর পূনব ি  ৫ র্দন 2500/- ৫ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর পনর প্রনয়াজন নাই নাই প্রনয়াজন নাই 

মমাট পাথ িকে 5 র্দন 2500/- ৫ বার 

অন্যান্য (TCV কনমর্ন, 

গুনগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা 

অন্যান্য সুর্বধা মবনেনে) 

TCV কনমনে এবাং গুনগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনে 

 

 

 

 

 

 

উনদ্যাগটির মনধ্য নতুনত্ব কী? 

অোপ র্ের্ত্তক র্ির্জটাল মসবা সাংন্াজন। ফনল TCV প্রায় শূন্য। মহানটল/নরনস্তারার ফুি প্রনসর্সাং এলাকাসহ সার্ব িক পর্রনবশ 

কর্তিপনের সাব িের্নক নজরদার্রনি থাকনব। 

 

আইর্িয়া পাইলটিাং টিম (নাম, পদবী, কম িিল, মমাবাইল): 

টিম র্লিার সদে-১ সদে-২ সদে-৩ সদে-৪ 

জনাব মমা: মরজাউল 
কর্রম 

সদে (যুগ্ম সর্িব) 

র্বএফএসএ 

০১৭২৬৮৯৯০৮৯ 

জনাব মমাো: কামার 
জান 

যুগ্মসর্িব (িদন্ত) 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

০১৭২০৮২৮৮২১ 

জনাব আবু সাইদ মমা: 
মনামান 

পর্রিালক (যুগ্ম সর্িব) 

র্বএফএসএ 

০১৫৫৮৫৫৮০২৯ 

জনাব আব্দুন নানসর 
খান 

সর্িব ও ইননানেশন 

টিম প্রধান 

র্বএফএসএ 

০১৭১৭৮৩৫২৬৭ 

জনাব আবদুর রহমান 

উপসর্িব ও 

ইননানেশন অর্ফসার 

র্বএফএসএ 

০১৭১০৮৮৫১৩৪ 

 

সদে-৫ সদে-৬ 

জনাব শম্পা কুন্ডু 

উপ-পর্রিালক 

র্বএফএসএ 

০১৭১৭৩১৪২০৩ 

জনাব মহাসনন আরা পর্প 

উপ-পর্রিালক 

র্বএফএসএ 

০১৮৩০০৫৭৫৭৫ 
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কনহাল্ডারনদর ির্থ্ (পাইলটিাং টিনমর বাইনর আইর্িয়াটি বাস্তবায়নন ম্ ম্ ব্যর্ক্ত/প্রর্িষ্ঠানসমূহ জর্েি) 

আইর্িয়ার অনুনমাদনকারী:  

মিয়ারম্যান, র্বএফএসএ 

পাট িনার:  

আইএফএস-র্ব প্রকল্প 

 

পরামশ িক/সহায়িাকারী: 

এটুআই, প্রধানমন্ত্রী কা্ িালয় 

 

র্বনরাধীিাকারী (্র্দ 

থানক) 

মহানটল/নরনস্তারা 

ব্যবসায়ী 

 

প্রনয়াজনীয় র্রনসাস ি: 

খািসমূহ র্ববরন প্রনয়াজনীয় 

অথ ি 

(প্রাক্কর্লি) 

উৎস 

o জনবল: 

o কার্রগর্র ্ন্ত্রপার্ি (সফ্টওয়ার/কর্ম্পউটার): 

o বস্তুগি উপকরণ (মস্টশনারী/বাল্ক এস এম এস 

ইিোর্দ): 

o অন্যান্য (প্রর্শেণ, পর্রদশ িন, সো, র্প্রর্ন্টাং 

ইিোর্দ): 

 

র্বএফএসএ কর্তিপনের- ৫ জন 

কর্ম্পউটার- ৫টি 

অর্ফস ফার্ন িিার 

প্ িায়ক্রনম র্নর্দ িষ্ট সাংখ্যক 

মহানটল/নরনস্তারার ম্যাননজার্রয়াল 

মলনেনল কম িকিিানদর প্রর্শেণ 

 

১০ লে 

২ লে  

     ১ লে  

 

র্বএফএসএ 

িহর্বল 

র্বএফএসএ 

িহর্বল 

র্বএফএসএ 

িহর্বল 

 

 

 

কাজ মক করনব? সময়কাল (মাস/িার্রখ) 

জানুয়ারি-

২০২০ 

ফেব্রুয়ারি-

২০২০ 

মার্চ -
২০২০ 

এরিল-

২০২০ 

ফম-২০২০ জনু-২০২০ 

অনুমমাদনকািী/উর্দ্চ তন কমচকতচ াি সামে 
আইরিয়া সম্পমকচ  আমলার্না ও মতামত গ্রহন 

 

সরর্ব ও 
ইমনামেশন 
টিম িধান 

26/12/20

১৯      

রূ্ড়ান্ত পাইলটিিং টিম গঠন ও তামদি সামে 
আইরিয়া সম্পমকচ  আমলার্না ও মতামত গ্রহন 

 

সরর্ব ও 
ইমনামেশন 
টিম িধান 

 02/01/202

0     

সকল ফেকমহাল্ডামিি সামে আইরিয়া সম্পমকচ  

আমলার্না ও মতামত গ্রহন 

 

ফর্য়ািমযান 

রবএেএসএ 
  

15/01/২০২

০    

ফসবাগ্রহীতামদি সামে আইরিয়া সম্পমকচ  

আমলার্না ও মতামত গ্রহন 

 

ফর্য়ািমযান 

রবএেএসএ 
   

02/02/২০

২0    

সকল পর্চাময়ি মতামত সমূমহি সিংকলন ও 

আইরিয়াটি রূ্ড়ান্তকিণ 

 

সরর্ব ও 
ইমনামেশন 
টিম িধান 

    
১০/03/20

20  

বামজট রূ্ড়ান্তকিন 

 

ফর্য়ািমযান 

রবএেএসএ 
     

15/03/20

20 

বামজট উপস্থাপন ও অনুমমাদন িারি/গ্রহন 

 

সরর্ব ও 
ইমনামেশন 
টিম িধান 

     
20/3/20

20 
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    ই-মমইল পাইলটিাং এলাকা 

    rejaul8283@gmail.com মর্ির্ঝল 

এলাকার ৫ টি 

মহানটল, ঢাকা 

    jsinquiry@mofood.gov.bd  

    asmnoman5366@gmail.com  

    ad2latc@gmail.com  

    abdurr657@gmail.com  

    shampakundu29bcs@yahoo.com  

    hosnearapopy30@gmail.com  

 

দপ্তর/প্রর্িষ্ঠাননর নাম: বাাংলানদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপে                                   

িার্রখ: ২৮/০১/২০২০ 
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র্ির্িি মসবার নাম: মহানটল/মরনস্তারায় খাদ্য প্রস্তুিকরণ প্রর্ক্রয়ার ্থা্থ প্ িনবেন 

 

র্ির্িি মসবাটি বিিমানন কীোনব মদয়া হয়? (বুনলট 

আকানর) 

র্ির্িি মসবাটি বিিমানন কীোনব মদয়া হয়? (প্রনসস ম্যাপ) 

 

❖ Monitoring by committee 

❖ Inspection by Magistrates 

❖ Instruction given by 

Posters/Banners. 

❖ Gradation by following check list 

❖ Unsustainable status of the 

Restaurant 

 

 

A 80-90 Good 
B 70-79 Medium 

C 1<59 Poor 

 

সমো এবাং এর কারন ও প্রোব সম্পর্কিি সাংর্েপ্ত র্ববৃর্ি (why, what, who, where, when & how) 

র্ির্িি মসবার মূল সমো সমোর র্পেননর মূল কারণসমূহ মসবা গ্রহীিা/প্রদানকারী মোগার্ন্ত 

(TCV++) 
 

➢ সঠিক সমনয় পর্রদশ িন না 

করণ 

➢ মূল্যায়ণ না করণ 

➢ ফনলাআপ অোকশন না করা 

 

 

• দুব িল পর্রদশ িন ব্যবিা। 

• ্থা্থ পর্রদশ িন না করা। 

• মাননর উন্নয়ন না েটাননা। 

 Existing 

T 5 days 

C 2500/- 

V 5 times 

Q Very poor 

 

Unsustainable status of the 

Restaurants 

Gradation by following check 

list 

 

Monitoring by 

committee 

Report to BFSA 

Inspection by the 

Magistrates 

Instruction by the 

Posters/Banners 
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Why: Lack of Knowledge. 

What: খাদ্য র্নরাপদিা র্বষয়ক সনিিনিার অোব। 

Who: মহানটল/নরনস্তারা ব্যবসায়ী। 

Where: ফুি প্রনসর্সাং এর্রয়া। 

When: মরর্ফ্রজানরশন, কুর্কাং ইিোর্দ। 

How:   কাঁিা ও রান্না করা খাবার একনত্র মরর্ফ্রজানরটনর রাখা, মরর্ফ্রজানরটনরর িাপমাত্রার আদশ ি মান বজায় না রাখা। 

 

সমোর প্রস্তার্বি সমাধান/আইর্িয়া (বুনলট 

আকানর) 

সমোর প্রস্তার্বি সমাধান/আইর্িয়া (প্রনসস ম্যাপ) 

 

উদ্ভাবনী আইর্িয়ার র্শনরানাম: মহানটল/মরনস্তারায় খাদ্য প্রস্তুিকরণ প্রর্ক্রয়ার ্থা্থ 

প্ িনবেন  

 

প্রিোর্শি ফলাফল (TCV++) 

 সময়(র্দন) খরি(টাকা) ্ািায়াি (কিবার) 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর পূনব ি  ৫ র্দন 2500/- ৫ বার 

আইর্িয়া বাস্তবায়ননর পনর প্রনয়াজন নাই নাই প্রনয়াজন নাই 

মমাট পাথ িকে 5 র্দন 2500/- ৫ বার 

অন্যান্য (TCV কনমর্ন, 

গুনগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা 

অন্যান্য সুর্বধা মবনেনে) 

TCV কনমনে এবাং গুনগি মান বৃর্দ্ধ র্কাংবা অন্যান্য সুর্বধা মবনেনে ্া মোক্তানদর র্তর্প্ত দান 

করনব। 

 

উনদ্যাগটির মনধ্য নতুনত্ব কী? 

 TCV প্রায় শূন্য। মহানটল/নরনস্তারার ফুি প্রনসর্সাং এলাকাসহ সার্ব িক পর্রনবশ মদশব্যাপী কর্তিপনের র্নয়র্মি প্ িনবেনন 

থাকনব। ফনল মোক্তা সাধারণ র্নর্িন্ত মনন র্নরাপদ খাদ্য গ্রহন করনি পারনব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

আইর্িয়া পাইলটিাং টিম (নাম, পদবী, কম িিল, মমাবাইল): 

টিম র্লিার সদে-১ সদে-২ সদে-৩ সদে-৪ 
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জনাব আব্দুন নানসর খান 

সর্িব ও ইননানেশন টিম 

প্রধান 

র্বএফএসএ 

০১৭১৭৮৩৫২৬৭ 

জনাব আবদুর রহমান 

উপসর্িব ও ইননানেশন 

অর্ফসার 

র্বএফএসএ 

০১৭১০৮৮৫১৩৪ 

ি. সহনদব িি সাহা 

পর্রিালক  

প্রনয়াগ ও প্রর্িপালন 

র্বএফএসএ 

০১৭১৭৮৩৫২৬৭ 

এ এস এস এম জুনবরী  

পর্রিালক 

পরীোগার সমন্বয় 

র্বএফএসএ 

০১৭২০০০২৯৮৯ 

মুহম্মদ ন্যনর আলম 

র্সর্যকী 

পর্রিালক 

সাংিাপন ও পর্রর্বেন 

র্বএফএসএ 

 

 

 

মস্টকনহাল্ডারনদর ির্থ্ (পাইলটিাং টিনমর বাইনর আইর্িয়াটি বাস্তবায়নন ম্ ম্ ব্যর্ক্ত/প্রর্িষ্ঠানসমূহ জর্েি) 

আইর্িয়ার অনুনমাদনকারী:  

মিয়ারম্যান, র্বএফএসএ 

পাট িনার:  

আইএফএস-র্ব প্রকল্প 

 

পরামশ িক/সহায়িাকারী: 

এটুআই, প্রধানমন্ত্রী কা্ িালয় 

 

র্বনরাধীিাকারী (্র্দ 

থানক) 

মহানটল/নরনস্তারা ব্যবসায়ী 

 

 

 

সদে-৫    

আবু মহনা মমাস্তফা কামাল 

উপসর্িব 

পর্রসাংখ্যান ও ির্থ্ প্রযুর্ক্ত 

র্বএফএসএ 

01715121840 

মমা: কাওোরুল ইসলাম 

র্সকদার 

অর্ির্রক্ত পর্রিালক 

(উপসর্িব) 

র্বএফএসএ 

০১৭৯০১৭৭৯৪৫ 

জনাব শম্পা কুন্ডু 

উপ-পর্রিালক 

র্বএফএসএ 

০১৭১৭৩১৪২০৩ 

জনাব মহাসনন আরা পর্প 

উপ-পর্রিালক 

র্বএফএসএ 

০১৮৩০০৫৭৫৭৫ 

কাজ মক 

করনব? 

সময়কাল (মাস/িার্রখ) 

জানুয়ার্র-

২০২০ 

মফব্রুয়ার্র-

২০২০ 

মাি ি-২০২০ এর্প্রল-

২০২০ 

মম-২০২০ জুন-২০২০ 

অনুনমাদনকারী/উদ্ধিিন কম িকিিার সানথ আইর্িয়া সম্পনকি 

আনলািনা ও মিামি গ্রহন 

 

সর্িব ও 

ইননানেশন 

টিম প্রধান 

২৬/১২/২

০১৯ 
     

চূোন্ত পাইলটিাং টিম গঠন ও িানদর সানথ আইর্িয়া সম্পনকি 

আনলািনা ও মিামি গ্রহন 

 

সর্িব ও 

ইননানেশন 

টিম প্রধান 

 ০২/০১/২০২০ 
    

সকল মস্টকনহাল্ডানরর সানথ আইর্িয়া সম্পনকি আনলািনা ও 

মিামি গ্রহন 

 

মিয়ারম্যান 

র্বএফএসএ   
১৫/০১/২০২

০    

মসবাগ্রহীিানদর সানথ আইর্িয়া সম্পনকি আনলািনা ও 

মিামি গ্রহন 

 

মিয়ারম্যান 

র্বএফএসএ    
০২/০২/২০২

০    

সকল প্ িানয়র মিামি সমূনহর সাংকলন ও আইর্িয়াটি 

চূোন্তকরণ 

 

সর্িব ও 

ইননানেশন 

টিম প্রধান 

    
১০/০৩/২০

২০  

বানজট চূোন্তকরন 

 

মিয়ারম্যান 

র্বএফএসএ      
১৫/০৩/২০

২০ 

বানজট উপিাপন ও অনুনমাদন প্রার্প্ত/গ্রহন 

 

সর্িব ও 

ইননানেশন 

টিম প্রধান 

     
২০/০৩/২০

২০ 
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প্রনয়াজনীয় র্রনসাস ি: 

খািসমূহ র্ববরন প্রনয়াজনীয় অথ ি 

(প্রাক্কর্লি) 
উৎস 

o জনবল : 

o কার্রগর্র ্ন্ত্রপার্ি (সফ্টওয়ার/কর্ম্পউটার): 

o বস্তুগি উপকরণ (মস্টশনারী/বাল্ক এস এম এস ইিোর্দ): 

o অন্যান্য (প্রর্শেণ, পর্রদশ িন, সো, র্প্রর্ন্টাং ইিোর্দ): 

 

র্বএফএসএ কর্তিপনের- ৭০ জন 

কর্ম্পউটার-৭০টি 

অর্ফস ফার্ন িিার 

প্ িায়ক্রনম র্নর্দ িষ্ট সাংখ্যক 

মহানটল/নরনস্তারার ম্যাননজার্রয়াল 

মলনেনল কম িকিিানদর প্রর্শেণ 

 

--  

-- 

       ৫ লে  

 

র্বএফএসএ িহর্বল 

র্বএফএসএ  

 

 

িহর্বল 

র্বএফএসএ িহর্বল 

  

আইর্িয়া ওনারনদর ির্থ্ (কম িশালায় ্ারা আইর্িয়া প্রণয়ন/নির্রনি যুক্ত আনেন): (নজেষ্ঠিার ক্রমানুসানর নয়) 

কম িকিিার নাম পদবী অর্ফস মমাবাইল ই-মমইল পাইলটিাং এলাকা 

প্রনফসর ি. মমা: আব্দুল আলীম সদে র্বএফএসএ ০১৭৩১৮৫৩৪১৭ maalim07@yaho

o.com 

মর্ির্ঝল এলাকার 

৫ টি মহানটল, ঢাকা 

জনাব মমা: মাহবুবুর রহমান গনবষণা 

পর্রিালক 

র্বএফএসএ ০১৭১৫২৮১৬৮০ rmahbubur10@y

ahoo.com 

 

জনাব মমা: কাওোরুল ইসলাম 

র্সকদার  

অর্ির্রক্ত 

পর্রিালক 

(উপসর্িব) 

র্বএফএসএ ০১৭৯০১৭৭৯৪৫ kawserul1173@

gmail.com 

 

জনাব মমাহাম্মদ মহলাল উর্যন উপসর্িব খাদ্য 

মন্ত্রণালয় 

০১৭১২৬৮৮৫৫৮ dsbudget@mofo

od.gov.bd 

 

জনাব মসর্লমুল আজম উপ-পর্রিালক 

(িপনরস) 

খাদ্য 

অর্ধদপ্তর 

০১৭১১১৯১৮১৫ selimuazam@ya

hoo.com 

 

জনাব মমা: মসর্লম মরজা র্হসাব রেক 

কাম-

কোর্শয়ার 

খাদ্য 

অর্ধদপ্তর 

০১৭১২৪৯৯৮২৬ salimreza2014@

gmail.com 

 

 

উদ্ভাবনী আইর্িয়ার বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা (নগন্ট িাট ি) 

মাইলনস্টান (অজিন) একটির্েটি (মাইলনস্টাননক অজিন করার জন্য কাজ) মক করনব? 

মানসর নাম 

জানুয়ার্র- মফব্রুয়ার্র মাি ি এর্প্রল মম জুন 

প্রাথর্মক প্রস্তুর্ি 

অর্ফস প্রধান / উদ্ধিিন কর্তিপনের সানথ আনলািনা, 

অবর্হিকরণ ও মমৌর্খক অনুমর্ি গ্রহণ 

 সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            

টিম গঠন  

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            

িানীয় গন্যমান্য ব্যর্ক্তনদর সানথ আনলািনা 

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 
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মাইলনস্টান (অজিন) একটির্েটি (মাইলনস্টাননক অজিন করার জন্য কাজ) মক করনব? 

মানসর নাম 

জানুয়ার্র- মফব্রুয়ার্র মাি ি এর্প্রল মম জুন 

উপকারনোগীনদর সানথ 

মি র্বর্নময় 

উপকারনোর্গনদর র্নব িািন ও িার্রখ র্নধ িারণ 

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            

ফরম বির্র   

উপসর্িব ও 

ইননানেশন 

অর্ফসার 

            

মিামি গ্রহণ   

উপসর্িব ও 

ইননানেশন 

অর্ফসার 

            

মিামি একত্রীকরণ   

উপসর্িব ও 

ইননানেশন 

অর্ফসার 

            

আইর্িয়া চুোন্তকরণ  

উপসর্িব ও 

ইননানেশন 

অর্ফসার 

            

বানজট বির্র ও িহর্বল 

সাংগ্রহ  

পাইলট করার জন্য বানজট বিরী 

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            

সম্পনদর সম্ভাব্য উৎসসমূহ সুর্নর্দ িষ্টকরণ 

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            

অথ ি সাংগ্রহ 

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            

উপকরণ ক্রয় 

উপকরনণর িার্লকা বির্র  

উপসর্িব ও 

ইননানেশন 

অর্ফসার 

            

ক্রয় সো 

পর্রিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ি) 

            

কা্ িানদশ মদওয়া  

পর্রিালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ি)  

            

মালামাল সরবরাহ ও গ্রহণ করা  পর্রিালক 

(প্রশাসন ও 
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মাইলনস্টান (অজিন) একটির্েটি (মাইলনস্টাননক অজিন করার জন্য কাজ) মক করনব? 

মানসর নাম 

জানুয়ার্র- মফব্রুয়ার্র মাি ি এর্প্রল মম জুন 

অথ ি) 

প্রর্শেণ ও প্রিারণা 

প্রর্শেনণর জন্য কনন্টন্ট বিরী  
আইটি 

ম্যাননজার 
            

প্রর্শেণাথী র্নব িািন 

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            

প্রর্শেনণর জন্য িার্রখ ও মেনুে র্নব িািন 

উপসর্িব ও 

ইননানেশন 

অর্ফসার 

            

িানীয় র্মর্িয়ায় প্রিার 

পর্রিালক 

(মোক্তা ও 

ঝর্ক) 

            

নতুন পদ্ধর্িনি মসবা 

প্রদান শুরু (পাইলট শুরু)  

আনুষ্ঠার্নকোনব নতুন পদ্ধর্িনি মসবা প্রদান শুরু করার 

জন্য িার্রখ ও অর্ির্থ র্নধ িারণ করা 

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            

র্লফনলট, মপাস্টার র্বিরণ করা  

পর্রিালক 

(প্রনয়াগ ও 

প্রর্িপালন) 

            

িানীয় র্ির্জটাল মনটওয়ানকির ব্যবহার কনর প্রিারণা 
আইটি 

ম্যাননজার 
            

নতুন পদ্ধর্িনি মসবা প্রদান শুরু করা 
আইটি 

ম্যাননজার 
            

মর্নটর্রাং  

মর্নটিরাং টিম গঠন 
মিয়ারম্যান, 

র্বএফএসএ 
            

মর্নটর্রাং টিনমর টিওআর র্নধ িারণ 

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            

মর্নটর্রাং প্রর্িনবদন বিরীর জন্য ফরম্যাট/ গাইিলাইন 

বিরী 

সর্িব ও 

ইননানেশন টিম 

প্রধান 

            



 

55 
 

মাইলনস্টান (অজিন) একটির্েটি (মাইলনস্টাননক অজিন করার জন্য কাজ) মক করনব? 

মানসর নাম 

জানুয়ার্র- মফব্রুয়ার্র মাি ি এর্প্রল মম জুন 

মূল্যায়ন  

মূল্যায়ননর জন্য কর্মটি গঠন 
মিয়ারম্যান, 

র্বএফএসএ 
            

মূল্যায়ননর জন্য সূিক/পর্রমাপক (মূল্যায়ননর 

মফ্রমওয়াকি) র্নধ িারণ 

মিয়ারম্যান, 

র্বএফএসএ 
            

মূল্যায়ন সাংক্রান্ত অগ্রগর্ি প্রর্িনবদন প্রস্তুি ও র্বিরণ   

উপসর্িব ও 

ইননানেশন 

অর্ফসার 

            

শুরু হনি মশষ প্ িন্ত সকল কা্ িক্রম র্ননয় প্রনজট 

িকুনমন্ট বিরী 

উপসর্িব ও 

ইননানেশন 

অর্ফসার 

            

িকুনমন্ট প্রকাশনা 

উপসর্িব ও 

ইননানেশন 

অর্ফসার 

            

 

০১। উনদ্যানগর র্শনরানাম:      

খাদ্য মন্ত্রণালনয়র ইননানেশন কা্ িক্রনমর আওিায় শ্রমেন এলাকায় ওএমএস এর িাল ও আটা র্বর্ক্রর এক কম িপর্রকল্পনা গ্রহন 

করা হয়। িদনপ্রর্েনি গানম িন্টস বা অন্যান্য র্শনল্প কম িরি র্নম্ন আনয়র শ্রর্মকনদর মানঝ ওএমএস এর িাল ও আটা র্বক্রনয় 

সহন্ার্গিা প্রদাননর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় মথনক শ্রম ও কম িসাংিান মন্ত্রণালনয়র সর্িব মনহাদয়নক পত্র র্দনয় অনুনরাধ জানাননা 

হয়। মস মমািানবক  শ্রম ও কম িসাংিান মন্ত্রণালয় মথনক র্বর্জএমইএ এবাং র্বনকএমইএ মক অনুনরাধ করা হয়। অিঃপর 

র্বর্জএমইএ এর সানথ ইননানেশন টিনমর  পে মথনক  ম্াগান্াগ কনর কম িসূর্িটি সূিারুরুনপ বাস্তবায়ননর জন্য ম্ৌথ 

কম িপর্রকল্পনা গ্রহনণর উনযনশ্য ১১ মাি ি ২০২০ িার্রনখ র্বর্জএমইএ এর সর্িব জনাব কনমানিার মমাঃ আব্দুর রাজ্জাক (অবঃ) এর 

সোপর্িনত্ব এক সো অনুর্ষ্ঠি হয়। সোয় খাদ্য মন্ত্রণালনয়র উপসর্িব জনাব মমাঃ হারুণ-অর রর্শদ, উপসর্িব জনাব শামীম 

হাসান, গনবষণা পর্রিালক জনাব র্ফনরাজ আল মাহমুদ, খাদ্য অর্ধদপ্তনরর িীফ কনরালার ঢাকা মরশর্নাং জনাব উৎপল কুমার দত্ত 

এবাং এর্ির্ি/এসর্িএম জনাব সদ িার মমাঃ আকবর মহানসন উপর্িি র্েনলন। র্বর্জএমইএ’র পে মথনক  অর্ির্রক্ত সর্িব জনাব 

মমাঃ রর্ফকুল ইসলামসহ অন্য র্িন জন উচ্চপদি কম িকিিা উপর্িি র্েনলন। এোো  কর্িপয় কারখানা বা গানম িন্টস এর 

প্রর্ির্নর্ধগনও উপর্িি র্েনলন। সোয় প্রাথর্মক োনব ১ মানসর জন্য ৭টি র্শল্পকারখানায় সপ্তানহ ৬ র্দন ওএমএস এর িাল ও 

আটা পাইলট আকানর র্বর্ক্রর র্বষনয়  আনলািনা হয়।   কা্ িক্রম শুরুর ১৫ র্দন পর ম্ৌথোনব কা্ িক্রমটি মূল্যায়ননর র্বষয়টিও 

আনলািনায় আনস।   



56 
 

 

র্বর্জএমইএর পে মথনক ৩ মকর্জ ওজননর িাল এবাং ২ মকর্জ ওজননর আটা প্যানকটজাি কনর িা র্বিরনণর  সুপার্রশ করা 

হয়। এোো িাল ও আটার পাশাপার্শ র্নিেপ্রনয়াজনীয় দ্রব্য ম্মন মিল, লবণ, িাল, র্ির্ন ইিোর্দ র্বিরণ করা ্ায় র্কনা িা 

র্বনবিনার জন্যও সুপার্রশ করা হয়। ওএমএস কা্ িক্রমটি শ্রমেন এলাকায় সফল বাস্তবায়ননর জন্য প্রনিেক কারখানার মথনক 

মফায়াল পনয়ন্ট র্নধ িারনণর র্সদ্ধান্তও গৃহীি হয়।   

সোর আনলার্িি র্বষয় এবাং র্সদ্ধান্তসমূহ খাদ্য মন্ত্রণালনয়র সর্িব মনহাদয়নক অবর্হি কনর িাঁর র্ননদ িশনা মমািানবক কা্ িক্রম 

শুরু করার জন্য ইননানেশন টিনমর সদেগণ একমি মপাষণ কনরন এবাং িদানুজায়ী প্রস্তুর্ি গ্রহণ কনরন।  র্কন্তু দুেিাগ্যজনকোনব 

মদনশ কনরানা োইরাস সাংক্রমনণর মাত্রা ক্রনমই বৃর্দ্ধ মপনি থানক ফনল সরকার ২৬ মাি ি ২০২০ িার্রখ মথনক সাধারণ ছুটি মোষণা 

কনর। অিীব দুঃনখর সানথ উনল্লখ করর্ে ম্, উক্ত প্রাণোর্ি োইরানস সাংক্রর্মি হনয় িীফ কনরালার ঢাকা মরশর্নাং জনাব উৎপল 

কুমার দত্ত মৃতুেবরণ কনরন।    সাধারণ ছুটি মোষণার ফনল জরুরী মসবা প্রদানকারী সাংিা ব্যিীি সকল অর্ফস আদালি র্শল্প 

কারখানা বন্ধ হনয় ্ায়, ম্ কারনণ কা্ িক্রমটি আর শুরু করা ্ায়র্ন। পরবিীনি পর্রর্ির্ি স্বাোর্বক হনল উক্ত কা্ িক্রমটি এর্গনয় 

মনয়া ্ানব বনল আশাবাদ ব্যক্ত করা ্ানচ্ছ। 
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খাদ্য মন্ত্রণালনয়র নতুন Online মসবা 

ACR Digitization 

বাস্তবায়নকারী: মমাহাম্মদ মমাবারক মহানসন 

মপ্রাগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয় 

 

মকন এই উনদ্যাগ: 

 

 ্থাসমনয় ACR অনুস্বাের বা প্রর্ি স্বাের না হওয়া। 

 ACR এর অবিান সম্পনকি অনুনবদনাধীন কম িকিিার অজ্ঞিা। 

 ACR ম্ মকান প্ িানয় নষ্ট অথবা হার্রনয় ্াওয়ার আশঙ্কা। 

 সাংরেনকারী কর্তিপে কর্তিক ACR গ্রহনণর র্বষনয় সাংর্েষ্টনদর র্নকট িনর্থ্র অোব। 

 ACR সাংর্েষ্ট িনর্থ্র অোনব অনুনবদনাধীন কম িকিিার পনদান্নর্ি বা আর্থ িক সুর্বধা প্রার্প্তনি বঞ্চনা। 

 প্রশাসর্নক প্রনয়াজনন র্নর্দষ্ট ির্থ্ সরবরানহ প্রচুর সমনয়র প্রনয়াজনীয়িা। 

 

ACR Digitization এর ফনল র্ক র্ক সুর্বধা হনয়নে: 

 

 এটি একটি online র্ের্ত্তক সফ্টওয়োর। ্ানি কম িকিিা/কম িিারীগণ ম্ মকান সমনয়, ম্ মকান িান হনি এর্সআর 

ফরমট পূরণ কনর সাবর্মট করনি পানরন এবাং অনুনবদনকারী ও প্রর্িস্বােরকারী online অনুনবদন ও প্রর্িস্বাের 

করনি পানরন। 

 ফরম পূরণ করা ্ানব অর্ি সহনজ। ম্মন কম িকিিা/কম িিারীগনণর ই ফাইল এর মপ্রাফাইল মথনক কমন ির্থ্সমূহ 

স্বয়াংর্ক্রয়োনব পূরণ হনয় ্ায়।   

 এর্সআর সাবর্মট করার সানথ সানথ প্রাপক এবাং মপ্ররক উেয়ই মনাটির্ফনকশন মদখনি পানরন। 

 মূল্যায়নকারী সহনজ মূূ্ল্যায়ন করনি পানরন। ম্মন নম্বরসমূহ স্বয়াংর্ক্রয়োনব ম্াগ হনয় ্ানব। এনি ভুনলর সম্ভাবনা 

থানক না। 

 এর্সআর দার্খনলর প্রর্িটি ধানপ স্বয়াংর্ক্রয়োনব সময় সাংরর্েি থানক এনি কম িকিিাগণ র্নধ িার্রি সমনয়র মনধ্য 

এর্সআর মূল্যায়ন ও প্রর্িস্বাের করনি উৎসার্হি হন। 

 র্সনস্টম মথনক অর্ি সহনজ ও কম সমনয় প্রনয়াজনীয় ম্ মকান ধরননর র্রনপাট ি প্রস্তুি করা ্ায়। 

 হারাননা বা নষ্ট হওয়ার আশাংকা দূর হনয়নে। 

 বিিমান পদ্ধর্ির মনিা হাি িকর্প র্প্রন্ট কনর রাখা ্ায়। 

 পুরািন এর্সআর এর ির্থ্াবল এর্ন্ট করার ব্যবিা রনয়নে। 

  Online- এ এর্সআর এর পর্রর্ির্ি (মকান মকান বেনরর এর্সআর জমা হনয়নে বা র্ক প্ িানয় রনয়নে িা জানা ্ায়)  
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  এর্সআর এর বিিমান ফরনমর মকানরূপ পর্রবিিন োোই র্সনস্টমটি সরকানরর সকল নীর্িমালা মমনন প্রস্তুি করা 

হনয়নে এবাং ই-ফাইর্লাং র্সনস্টনমর সানথ Intregration করা হনয়নে। 

 

 

ACR Digitization শীষ িক প্রর্শেনণ অাংশগ্রহণগ্রহণ করনেন মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অর্ধদপ্তনরর উধ িিন কম িকিিাবৃে 

 

বিিমান পর্রর্ির্ি: 

 ১৫/০১/২০২০ -২৩/০১/২০২০ িার্রখ প্ িন্ত ৯৭ জন কম িকিিা/কম িিারীনক প্রর্শেণ প্রদান করা হনয়নে। 

 গি ২৮/০১/২০২০ িার্রখ হনি পাইর্লটিাং র্হসানব িালু করা হনয়নে এবাং ৯০ জন কম িকিিা /কম িিারী ব্যবহার করনেন। 

  ের্বষ্যনি মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালনয়র অর্ধনস্ত দপ্তর ও সাংিার সকল কম িকিিা/কম িিারী এ র্সনস্টমটি ব্যবহার করনবন। 

  


