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ডফগত বায ডদ্ধান্ত  ঠন ও অনুয়ভাদন 

 

   ডডয়ম্বয/২০১৬ ভায় অনুডিত বায কাম যডফফযণীয ককান ডদ্ধান্ত ফা 

আয়রািনা ংয়াধনী/ভতাভত থাকয়র তা গ্রণায়য়ক্ষ কাম যডফফযণী 

অনুয়ভাদন কযা কময়ত ায়য। 

  



নয়বম্বয ভায়য ডদ্ধান্ত ফাস্তফায়নয অগ্রগডত এফং আয়রািযসূডি 

অনুমাী ডফলডবডিক উস্থান কযা র 



 
 

ডফলিঃ ১- অবযন্তযীণ খাদ্যস্য ংগ্র 

ক) কফায়যা ংগ্রিঃ 

ডদ্ধান্ত-১: অফডষ্ট ডযভান ধান দ্রুত ডভডরং ম্পন্ন কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ  

 ২০/১২/১৬ তাডযখ ম যন্ত ছাঁটাইয়য জন্য  যফযাকৃত ধায়নয ডযভান ৬,৬১,৯১৯ কভডিক টন  

 প্রাপ্ত পডরত িায়রয ডযভাণ ৪,২২,৬২৮ কভডিক টন  

 প্রাপ্য অফডষ্ট পডরত িায়রয ডযভান ৭,৬২০ কভডিক টন 

 ডভডরং এয জন্য অফডষ্ট ডযভান ধায়নয ডযভান ৮,৮০৫ কভডিক টন 

 

 

  

 

 

   

 
 



খ) আভন ংগ্র ২০১৬-২০১৭ কভৌসুভ 

আয়রািয ডফলিঃ  

 আভন ংগ্র রক্ষযভাত্রা  ডদ্ধিার ২.৫০ রাখ কভডিক টন  

 আত িায়রয রক্ষযভাত্রা ৫০,০০০ াজায কভডিক টন  

 িারকর ভাডরকগয়নয ায়থ চুডিকৃত ডযভান ??? কভডিক টন 

 ২২.১২.২০১৬ডি. তাডযখ ম যন্ত ংগৃীত ডযভান................. 

 ংগ্র রক্ষভাত্রা অজযয়ন ডফদ্যভান ডযডস্থডত আয়রািনা কযা কময়ত ায়য 

 

 

     

 

 

   

 
 



ডফলিঃ ২- গভ আভদাডন  

ডদ্ধান্ত-১  নুতন অথ যফছয়যয ফায়জট ফযাদ্দ য়ত গভ আভদাডনয প্রডিা দ্রুত শুরু কযয়ত 

য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ   

 ২০১৬-২০১৭ অথ যফছয়য ংয়াডধত  আভদাডন রক্ষযভাত্রা ৫.০০ রাখ কভডিক টন 

 ২ (দুই) রাখ কভডিক টন গভ ডজটুডজ দ্ধডতয়ত  যাডা কথয়ক  আভদাডনয জন্য 

১৪.১২.২০১৬ তাডযয়খ চুডি ম্পাডদত য়য়ছ  

অফডষ্ট গভ আভদাডনয প্রডিা ম যািয়ভ ম্পন্ন কযা য়ফ ।  

 



ডফলিঃ ৩- খাদ্যস্য ডফডর-ডফতযণ 

‘ক’: ডদ্ধান্তিঃ OMS খায়ত িার ডফি 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ OMS খায়ত িার ডফি স্থডগত আয়ছ   

      

‘খ’:   OMS খায়ত আটা ডফি 

ডদ্ধান্তিঃ মথামথ নজযদাডয কযয়খ আটা ডফি কাম যিভ অব্যাত যাখয়ত য়ফ। 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

OMS খায়ত আটা ডফিয়য জন্য ফায়জয়ট গয়ভয ফযাদ্দ ৩.০০ রাখ কভডিক  টন 

   ভদাকয়র এমাফৎ ফযাদ্দকৃত গয়ভয ডযভান ১.৩৭ রাখ কভডিক টন    

 ফযাদ্দকৃত গয়ভয আনুাডতক ায়য পডরত আটা ১.০৫ রাখ কভডিক   টন ।  

 ঢাকা ভানগয, ৩টি শ্রভঘন কজরা এফং কতজগাঁও ায়কযর ও ককযাণীগঞ্জ উয়জরা আটা 

ডফি অব্যত আয়ছ 

 

 

  

 



গিঃ  খাদ্যফান্ধফ কভ যসূডি 

ডদ্ধান্ত-১  ফ যাত্নক তকযতা অফরম্বন কয়য দ্রুততভ ভয়য ভয়ে তাডরকা চূড়ান্ত 

কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ   

 এ মাফৎ ৪৯ রাখ ১৩ াজায ৫৪৭ জন উকায কবাগীয  তাডরকা ততডয কযা য়য়ছ 

 ৯,৮৮৭ জন ডডরায ডনয়াগ ম্পন্ন য়য়ছ  

  নয়বম্বয/২০১৬ ম যন্ত ৩ রাখ ৮৮ াজায ৭৭৩ কভডিক টন িার উয়িারন কযা য়য়ছ  এফং 

ডফতযণকৃত িায়রয ডযভান ৩ রাখ ৮৮ াজায ৬৯৩ কভডিক টন 

  অডফডিত িায়রয ডযভান ৭৯.৯৫০ কভডিক টন  

 

 

 

 

 

 

  

 



ডফলিঃ ৩- খাদ্যফান্ধফ কভ যসূডি 

ডদ্ধান্ত-২  ফাকী ১টি উয়জরা উকাযয়বাগীয়দয তাডরকা ততযী ও ডডরায ডনয়াগ ম্পন্ন 

কয়য কদয়য কর ইউডনয়ন খাদ্যফান্ধফ এ কভ যসূডি পুয়যাদয়ভ িালু কযয়ত য়ফ   

 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ   

 ফ যয়ল াফনা কজরায াডথা উয়জরা উকাযয়বাগীয তাডরকা প্রণন কযা য়য়ছ   

  াডথা উয়জরা ডডরায ডনয়াগ কয়য খাদ্যফান্ধফ কভ যসূডি িালু কযা য়ডছর   

 

 

 

 

 

  

 



ডফলিঃ ৩- OMS কভ যসূডিয আটা কদাকান ডডরায়যয ডযফয়তয িাক ডডরায়যয 

ভােয়ভ ডফি ডনডিত কযয়ত য়ফ ।   

 ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ  

 কদাকায়নয ডযফয়তয নাযাণগঞ্জ ব্যডতত কতজগাঁও ায়কযর (ককযাণীগঞ্জ), ঢাকা ভানগয়য 

িায়কয ভােয়ভ OMS খায়ত আটা ডফি আাততিঃ স্থডগত আয়ছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ডদ্ধান্ত-৪     খাদ্যফান্ধফ কভ যসূডি তদাযডকয জন্য গঠিত কডভটিয দাডত্ব, কাম যডযডধ এফং 

কভাদ সুডনডদষ্ট উয়েখ কয়য আয়দ জাযী কযয়ত য়ফ  এফং খাদ্য ভন্ত্রণার ও খাদ্য 

অডধদপ্তয়যয কভ যকতযাগণয়ক কজরা ফন্টন কয়য ডদয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ  

 খাদ্য ভন্ত্রণারয়য যুগ্ম-ডিফ/উ-ডিফ ও খাদ্য অডধদপ্তয়যয একজন উ-ডযিারয়কয 

ভন্বয় ৮টি ডফবায়গ (ভভনডং  ) ৮টি টিভ তদাযডকয দাডয়ত্ব যয়য়ছ 

 ংয়াডধত আয়দ  জাযী কযা ডন।  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ডদ্ধান্ত-৫     খাদ্যফান্ধফ কভ যসূডিয কময়কান অডনয়ভয ডফরুয়দ্দ প্রয়মাজয কক্ষয়ত্র Special 

power Act/দূনীডত দভন প্রডতয়যাধ আইন/কপৌজদাযী অযায়ধয আওতা ভাভরা 

কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ  

 ডদ্ধান্ত ভাঠ-ম যায় করয়ক অফডত কযা য়য়ছ   

 ডডরাযী ফাডতর (১৩০টি), কভাফাইর ককায়ট যয ভােয়ভ জডযভানা (১০,০৪ রাখ)  ডফডবন্ন 

অডবয়মায়গ প্রা ২৯টি কপৌজদাযী ভাভরা কযা য়য়ছ  

কয়কজন উয়জরা খাদ্য ডনন্ত্রকয়ক ফদরী ডফবাগী ভাভরা আনা য়য়ছ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ডফলিঃ  াভাডজক ডনযািা কভ যসূডিয়ত খাদ্যস্য যফযা   

ডদ্ধান্তিঃ ফযাদ্দ অনুমাী াভাডজক ডনযািা কভ যসূডিয়ত খাদ্যস্য যফযা অব্যত যাখয়ত 

য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ  ২০১৬-২০১৭ অথ যফছয়য    

কাডফখা খায়ত  খাদ্যয়স্যয ফযাদ্দ িার ২৫ াজায ও গভ ১৫ াজায কভডিক টন  

 ডবডজডড খায়ত িার ফযাদ্দ ৩,১৫,০০০ কভডিক টন; # উয়িারন-১,১৫,২০৮কভডিক টন                        

 ডবডজএপ খায়ত িার ফযাদ্দ ৪,০০,০০০ কভিঃ টন; # উয়িারন-১,২০,৭৪৪ কভডিক টন 

স্কুর ডপডডং খায়ত গভ ফযাদ্দ ২২,৫০০ কভিঃ টন; # উয়িাডরত ২,৮৯৩ কভডিক টন 

 ডজআয খায়ত িার ফযাদ্দ ৮৮,০০০ কভিঃটন; # উয়িারন-২৭,২৬৯ কভিঃ টন 

 াফতযয িিগ্রাভ ডফলক প্রকল্প খায়ত ১৭,৯৫৭ কভডিক টন িার ও ৭,৩৮৬ কভডিক টন 

ডফতযণ কযা য়য়ছ  

এছাড়া, াফ যতয কজরামূয় ম্প্রীডত ও উন্নন খায়ত, াযায়দয় ইড ও ওড খায়ত খাদ্যস্য যফযা 

অব্যত আয়ছ   



ডফলিঃ ৪- খাদ্যয়স্যয ফাজায মূল্য ভডনটডযং 

ডদ্ধান্তিঃ খাদ্যয়স্যয ফাজায দয ডনডভত ম যয়ফক্ষণপূফ যক ভডনটডযং অব্যত যাখয়ত 

য়ফ এফং িার ও আটায ারনাগাদ মূল্য উস্থান কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 াযায়দয়য ফাজায দয ডনডভত ভডনটডযং কযা য়ে  

 কভাটা িায়রয খুিযা গড় ফাজায দয প্রডতয়কডজ ৩৭-৪০ টাকা  (২৩.১১.১৬ এয ফাজায দয,  

       এপডএভইউ য়ত প্রাপ্ত) 

 কখারা আটায গড় ফাজায দয প্রডতয়কডজ ২৪-২৬ টাকা 

আভান ধান পুয়যাদয়ভ কাটা শুরু য়র িায়রয দয কভায ম্ভাফনা যয়য়ছ   

                                 খাদ্য অডধদপ্তয প্রদি গড় ফাজাযদয 

                                    িার-৩৩.৪১ টাকা 

                                    ২। আটা-২৩.৮৫ টাকা 

    

 



ডফলিঃ ৫- গুদাভ ও অডপ বফন কভযাভত   

(ক) গুদাভ কভযাভতিঃ  

ডদ্ধান্ত-১: ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছয়যয যাজস্ব ফায়জয়টয আওতা গুদাভ কভযাভত কাজ 

ম্পন্ন ও অথ য ব্য ডনডিত কযয়ত য়ফ এফং ফাস্তফান অগ্রগডতয প্রকৃত তথ্য উস্থান 

কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ  

 ফতযভায়ন যাজস্ব খায়তয অধীয়ন ৬২টি রয়টয আওতা ৮০,৫০০ কভ: টয়নয গুদাভ কভযাভত ও 

যক্ষণায়ফক্ষয়ণয কাজ িরভান আয়ছ 

 কভাট চুডিমূল্য ২৫,৭৮,৫৫,৬১১.৫৩ টাকা 

  ৬২টি রয়টয কায়জয ভয়ে ২৯ টি কাজ ইয়তাভয়ে কল য়য়ছ 

  ১৫/১১/২০১৬ ডিিঃ তাডযখ ম যন্ত অফডষ্ট ৩৩টি রয়টয কায়জয অগ্রগডত ৭০.৩৩%  

  িরডত অথ য ফছয়য ঠিকাদাযয়দয অনুকুয়র ককান অথ য ডযয়াধ কযা মাডন 

 

    

 



(খ) গুদাভ কভযাভয়তয নীডতভারা প্রণনিঃ 

ডদ্ধান্ত-২:  আঞ্চডরক ম যায় অথ য ডফবাজন ও গুদাভ কভযাভয়তয নীডতভারা দ্রুত 

চূড়ান্ত কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

আখাডনগনয়ক ১.০০ (এক) ককাটি টাকা ম যন্ত পূতয কায়জয আডথ যক ক্ষভতা পূণিঃঅ যয়নয 

ত্র জাযী কযা য়য়ছ 

Sub delegation of Financial power এয আওতা PPA-

2003 এফং PPR-2008 অনুযণ কয়য ২০১৬-২০১৭ অথ যফছয কথয়ক নতুন 

ডনভ যাণ ও কভযাভত কযা ফাস্তফান কযা ম্ভফ য়ফ   

    

 



(গ) নতুন অডপ বফন ডনভ যাণ 

ডদ্ধান্ত-১: কর নতুন অডপ বফন ও অন্যান্য নতুন ডনভ যাণ কায়জয ডফস্তাডযত 

অগ্রগডত আগাভী বা উস্থান কযয়ত য়ফ    

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 ২০১৪-১৫ অথ য ফছয়যয ১৫টি রয়টয ভয়ে ১৩টি রয়টয কাজ ভাপ্ত য়য়ছ।  

 ২টি রয়টয কাজ অভাপ্ত যয়য়ছ  

  ১৫টি রয়টয ভয়ে ৫(াঁি)টি নতুন অডপ বফন অন্তর্ভ যি আয়ছ।  এয ভয়ে ডফ-

ফাড়ীা, মুন্পীগঞ্জ,নযডংদী, টাঙ্গাইর  দপ্তয়যয কাজ ভাপ্ত য়য়ছ।  

 যীতপুয  কজরায কজরা খাদ্য ডনন্ত্রক দপ্তয়যয অডপ বফয়নয কায়জয গড় 

অগ্রগডত ৯৩.১০%(গত ভায় ডছর ৯৩%)।  

 কানাইমুডড় এরএডড’য ওার ডনভ যায়ণয কাজটি শুষ্ক কভৌসুয়ভ কযায জন্য তাডগদা 

ত্র কদওা য়য়ছ 

        িভিঃ 



ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ  

 ২০১৫-১৬ অথ য ফছয়যয ডনভ যাণ কায়জ রট ংখ্যা ১৪টি  

  ০৬(ছ)টি রয়টয কাজ ভাপ্ত য়য়ছ 

  অফডষ্ট ৮টি রয়টয কায়জয অগ্রগডত ৬২.৯৮% 

  কজখাডন সুনাভগঞ্জ দপ্তয়যয অডপ বফন ডনভ যায়ণয স্থায়ন পুযাতন স্থানা এফং ০৫টি গাছ 

থাকা কাজটি শুরু কযয়ত ডফরম্ব য়য়ছ 

  গাছগুয়রা ০৫/০৯/২০১৬ ডিিঃ তাডযয়খ ডফডি য়য়ছ 

  অডপ বফন ডনভ যায়ণয াইডরং এয কাজ ইয়তাভয়ে ভাপ্ত য়য়ছ। অগ্রগডত ৩৫%   

 

 

    

 



ডফলিঃ ৬- খাদ্যয়স্যয ভান যীক্ষা             

ডদ্ধান্তিঃ খাদ্যয়স্যয নমুনা যীক্ষায রক্ষযভাত্রা অজযন কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছয়য নমুনা যীক্ষা রক্ষযভাত্রা ৪০০ 

নয়বম্বয/২০১৬ তাডযখ যীডক্ষত নমুনায ংখ্যা ৪৯৭ টি 

 রক্ষযভাত্রায অডতডযি খাদ্যয়স্যয নমুনা যীক্ষা কযা য়য়ছ 

  

 

 

 

    

 



ডফলিঃ ফাংরায়দ ডনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয প্রিাযণা       

ডদ্ধান্ত-১  ডনযাদ খাদ্য ম্পয়কয য়িতনতা বৃডদ্ধয জন্য প্রিায কাম যিভ আযও বৃডদ্ধ 

এফং কভাফাইর ককাট য ডযিারনা surveillance অব্যত যাখয়ত য়ফ 

 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 ডনযাদ খাদ্য ডফলয় য়িতনতা বৃডদ্ধয জন্য াযায়দয় ৪ (িায) প্রকায sticker, 

poster এফং pamphlet ডফডর কযা য়য়ছ  

 যংপুয ও ঢাকায কাযওান ফাজায যাজাী ও িিগ্রায়ভ এ মাফৎ ৪ টি ভত ডফডনভ 

বা অনুডিত য়য়ছ 

  ঢাকা ডফবাগী কডভনায এফং ফাংরায়দ ডনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয কমৌথ উয়দ্যায়গ 

কডনটাযী ইন্পয়ক্টযয়দয ১ টি ওাকয অনুডিত য়য়ছ   

 

  

 

 

    

 



ডফলিঃ ফাংরায়দ ডনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয নতুন অডপ বফন 

ডনভ যাণ      

ডদ্ধান্ত-২   খাদ্য অডধদপ্তয়যয ডছয়ন ডফদ্যভান খাডর  জাগা ফাংরায়দ ডনযাদ খাদ্য 

কর্তযয়ক্ষয বফন  ডনভ যায়ণয ডফল কবয়ফ কদখা কময়ত ায়য  

 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 ডফলটি ডনয় খাদ্য অডধদপ্তয়যয ায়থ আয়রািনা িরয়ছ তয়ফ এখয়না আনুিাডনক ককান 

বা ডন  

 

  

 

 

    

 



ডফলিঃ ৭- ফাডল যক কভ যম্পাদন চুডি (APA) ফাস্তফান  

ডদ্ধান্ত-১: ২০১৬-২০১৭ অথ যফছয়যয এডএ এয কাম যিভমূয়য রক্ষযভাত্রা 

অজযয়ন করয়ক য়িষ্ট থাকয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 ভডন্ত্রডযলদ ডফবায়গয ১৪/১২/২০১৬ তাডযয়খ ৫২৭ নং ত্র ংখ্যা পরাপর 

পুনিঃমূল্যায়ন েডত প্রদান  কযা য়য়ছ  

  ২০১৬-১৭ অথ য ফছয়য APAএয কয়কটি কাম যিভ, রক্ষযভাত্রা এফং কভ যসূিয়কয ভান 

পুনিঃডনধ যাযয়ণয প্রস্তাফ অনুয়ভাডদত য়য়ছ 

 ংয়াডধত APA website এ upload কযা য়য়ছ   

 ভডন্ত্রডযলদ ডফবায়গ ংয়াডধত কড upload এয জন্য কপ্রযণ কযা য়য়ছ  

জানুাযী ২০১৭ ভায়য ১ভ প্তায় লান্াডক মূল্যায়নয জন্য ব্যফস্থা কনা য়ফ   

 

 

 

 

 

 

    

 



ডফলিঃ ৮- জাতী শুদ্ধািায ককৌর ফাস্তফান 

ডদ্ধান্তিঃ ভন্ত্রাণারয়য শুদ্ধািায ককৌর ফাস্তফায়ন কর কভ যকতযায়ক র্ভডভকা যাখয়ত 

য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ    

  ২০১৬-১৭ অথ যফছয়যয কভ য-ডযকল্পনায কড ভডন্ত্রডযলদ ডফবায়গ কপ্রযণ কযা য়য়ছ 

 খাদ্য ভন্ত্রণারয়য ওয়ফ াইয়ট ডযকল্পনাটি আয়রাড কযা য়য়ছ 

কভ যডযকল্পনাটি চুড়ান্ত কযায জন্য বা অনুডিত য়য়ছ   

 ২০১৬-১৭ অথ য ফছয়যয ংয়াডধত কভ যডযকল্পনায ১ভ তত্রভাডক ডযফীক্ষন 

প্রডতয়ফদন ভডন্ত্রডযলদ ডফবায়গ কপ্রযণ কযা য়য়ছ   

 খাদ্য অডধদপ্তয ও ফাংরায়দ ডনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয প্রডক্ষণ ককায় য শুদ্ধািায 

ককৌর অন্তর্ভ যি কযা য়য়ছ   

কভ য-ডযকল্পনা ফাস্তফায়ন ভডনটডযং অব্যাত আয়ছ  

 

    

 



ডফলিঃ ৯-জাতী শুদ্ধািায ককৌর ফাস্তফান 

   

ডদ্ধান্তিঃ ডনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয ও খাদ্য অডধদপ্তযয়ক ডনজ ডনজ প্রডতিায়ন শুদ্ধািায 

ককৌর ফাস্তফায়ন র্ভডভকা যাখয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ     

 খাদ্য অডধদপ্তয়যয ডফডবন্ন ম যায় শুদ্ধািায ককৌর ফাস্তফায়ন কভ যসূডি শুরু কযা য়য়ছ 

BFSA য ককান অগ্রগডত জানায়না ডন 

 

    

 



ডফল-১০: E-file 

ডদ্ধান্তিঃ  

• আগাভী কপব্রুাডয ২০১৭ ভায়য ভয়ে ভন্ত্রণারয় e-file  system 

ফাস্তফায়ন ভডন্ত্রডযলদ ডফবায়গয ডনয়দ যনা যয়য়ছ। 

• E-file এ কাজ কযায কক্ষয়ত্র ভন্ত্রণার/ডফবাগ মূয়য ভয়ে খাদ্য 

ভন্ত্রণারয়য অফস্থান ৫/৬ এয ভয়ে। 

• মথামথবায়ফ e-file ফাস্তফাডত না য়র APAকত Mandatory 

objective এ নম্বয াওা মায়ফ না।  

• কর কক্ষয়ত্র e-file এ কাজ কযায জন্য বা আয়রািান কযা কময়ত 

ায়য 

 

     

 

    

 



ডফলিঃ ৯- অডবয়মাগ ব্যফস্থানা  

ডদ্ধান্ত-১ মথাভয় তদন্ত ম্পন্ন ও অডবয়মাগ ডনস্পডি কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ( নয়বম্বয/২০১৬ ভা মন্তয) 

  অডবয়মাগ তদন্ত ও ডনস্পডি অব্যাত আয়ছ 

 ভডন্ত্রডযলদ ডফবায়গ প্রডতয়ফদন ডনডভত কপ্রযণ কযা য়ে  

আগস্ট/২০১৬ ভায়য অডবয়মায়গয তথ্য ডনম্নরূ: 

 

 

 

    

 

অডবয়মায়গয 

ংখ্যা 

ডনস্পডিকৃত  

অডবয়মায়গয 

ংখ্যা 

অডনস্পন্ন 

অডবয়মায়গয 

ংখ্যা 

ডতন ভায়য ঊয়দ্ধয 

অডনস্পন্ন 

অডবয়মায়গয ংখ্যা  

ছ ভায়য ঊয়দ্ধয 

অডনস্পন্ন 

অডবয়মায়গয 

ংখ্যা 

ভন্তব্য  

২১৬ ১২৭ ৮৯ ১৩৪ ৫৭ খাদ্য অডধদপ্তয়য 

প্রডিাধীন ৪৬ টি  



ডফলিঃ ৯- অডবয়মাগ ব্যফস্থানা  

ডদ্ধান্ত-২ অডবয়মাগ ডনস্পডি ত্বযাডন্বত কযায জন্য খাদ্য অডধদপ্তয়য  ায়থ বা 

অব্যাত যাখয়ত  য়ফ ।   

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 নয়বম্বয ২০১৬ ভায় অডবয়মাগ ডনস্পডি কযায রয়ক্ষয  খাদ্য অডধদপ্তয়য একটি বা 

অনুডিত য়য়ছ   

পরাপর বা অফডত কযা কময়ত ায়য 

 কফনাভী অডবয়মাগ তদয়ন্তয পূয়ফ য scrutiny কযায জন্য ভন্ত্রণারয় ১টি কডভটি 

গঠয়নয ডফলয় গত বা আয়রািনা য়ডছর 

    

 



ডফলিঃ ১০- অডডট আডি ডনষ্পডি (নয়বম্বয ২০১৬) 

ডদ্ধান্ত:১- ডযকডল্পতবায়ফ বা আয়াজয়নয ভােয়ভ অডডট আডি ডনস্পডিয 

ধাযা অব্যত যাখয়ত য়ফ এফং াররাগাদ তথ্যাডদ প্রদান কযয়ত য়ফ ।  

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ (নয়বম্বয/২০১৬ মন্তয) 

  অডগ্রভ আডি: কাম যিভ ও দাডত্ব, যুগ্মডিফ(অডডট), উডিফ(অডডট-৩), উডিফ(ফায়জট ও অডডট) 

প্রাযডম্ভক আডি........................................................................................................................২৭৮৩টি 

 ভায় ংয়মাডজত আডি..............................................................................................................২৩   টি 

কভাট আডি ............................................................................................................................২৮০৬টি 

ডনস্পডিকৃত (জাডযত্র)আডি..........................................................................................................০০ টি 

অফডষ্ট আডি........................................................................................................................২৮০৬টি 

বায ংখ্যািঃ ডত্রক্ষী(অডগ্রভ), যুগ্মডিফ(অডডট)-০টি, উডিফ(অডডট-৩)-১টি                   কভাট-১টি 

আয়রাডিত আডিিঃ যুগ্মডিফ(অডডট)-৪৩টি ও উডিফ(অডডট-৩)-২৫টি                                   কভাট-০টি 

ডনস্পডিয সুাডযিঃ যুগ্মডিফ(অডডট)- ৩৩টি ও উডিফ(অডডট-৩)-২০টি                                 কভাট-০ টি 

ব্রডডট জফাফিঃ.............................................................................................................১২টি  

 

 

 

 

    

 



ডফলিঃ ১১-  খড়া ও ংকরনর্ভি অডডট ংিান্ত কামিভ (নয়বম্বয ২০১৬) 

ফাস্তফান অগ্রগডত 

খড়া ও ংকরন -কাম যিভ ও দাডত্ব যুগ্মডিফ( ফায়জট ও অডডট) 

খড়া 

 প্রাযডম্ভক আডি ..............................................................................................................৭৬৫টি 

ংয়মাডজত আডি............................................................................................................. ০০টি 

কভাট আডি....................................................................................................................৭৬৫টি 

ডনস্পডিকৃত আডি.............................................................................................................০০টি 

অফডষ্ট আডি.................................................................................................................০০টি 

বায ংখ্যািঃ (ডএ-ক্ষী).....................................................................................................৭৬৫টি 

আয়রাডিত আডি................................................................................................................০০টি 

ডনস্পডিয সুাডয................................................................................................................০০টি 

ব্রডডট জফাফ......................................................................................................................০০টি 

ংকরন 

ংকরনর্ভি আডি............................................................................................................৫৯৩টি 

বায ংখ্যা (ডত্র-ক্ষী)........................................................................................................০০টি 

আয়রাডিত আডি.................................................................................................................০০টি 

ডনস্পডিয সুাডয ................................................................................................................০০টি 

ডনস্পডিকৃত আডিয ংখ্যা......................................................................................................০০টি 

ব্রডডট জফাফ.......................................................................................................................০৬টি 

  

 

 

 

 

    

 



ডফলিঃ ১২- াখা ডযদ যন ও নডথ ডনষ্পডিকযণ   

ডদ্ধান্ত-১: ডনজ ডনজ াখা ডযদ যনপূফ যক প্রডতয়ফদন প্রদান অব্যত যাখয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 নয়বম্বয/২০১৬ ভায় তদন্ত অডধাখা এফং অবযন্তযীণ ংগ্র াখা ডযদ যন কযা 

য়য়ছ  

অন্য ককান াখা/অডধাখা য়ত ডযদ যন তথ্য াওা মাডন  

ডদ্ধান্ত-২: প্রয়তযক াখা/অডধাখা প্রধানয়ক উইং প্রধায়নয ভােয়ভ স্বংম্পূণ য 

ভতাভত ডফনষ্টয়মাগ্য নডথয তাডরকা প্রান-১ াখা কপ্রযণ কযয়ত য়ফ।   

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 ডদ্ধায়ন্তয আয়রায়ক ডনস্পডিয়মাগ্য নডথ কপ্রযয়ণয ককান তথ্য াওা মাডন  

 

 



ডফলিঃ ১৩- ইন-াউজ প্রডক্ষণ 

ডদ্ধান্তিঃ ইনাউজ প্রডক্ষয়ণ নডথয  কশ্রডনডফন্যা ও নডথ ডফনষ্টকযয়ণয ডফলটি অন্তর্ভিয কযয়ত য়ফ এফং 

প্রয়াজয়ন এ ডফলয় ক্লা/আয়রািনায জন্য ভন্ত্রণার য়ত কভ যকতায়দয আভন্ত্রণ জানায়না কময়ত ায়য 

ফয়র বা ডনয়দ যনা কদা র ।   

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ  

 ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছয়য ইন-াউজ প্রডক্ষয়ণ অ-অডজযত রক্ষযভাত্রা অজযন অগ্রাডধকায 

ডফয়ফয়িনা কয়য প্রডক্ষণ ডডডউর প্রণন কযা য়য়ছ  

 নয়বম্বয, ২০১৬ ভায় ১ভ, ২, ৩ ও ৪থ য কশ্রডণয ৪(িায) কযাটাগযীয়ত কভাট ১৭৪ জন 

কভ যকতযা/কভ যিাডযয়ক ইন-াউজ প্রডক্ষণ প্রদান কযা য়য়ছ   

  ডডডউর অনুমাী অবযন্তযীণ প্রডক্ষণ  প্রদান অব্যাত আয়ছ        

 



ডফলিঃ ১৪- কডডং ডফল ডনষ্পডিকযণ 

ডদ্ধান্তিঃ অডবয়মাগ তাডরকা উ-ডিফ (তদন্ত) এয ডনকট কপ্রযণ কযয়ত 

য়ফ । তাছাড়া ডিফার ডনয়দ যভারা অনুযয়ণ কডডং তাডরকা কপ্রযণ 

কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

  খাদ্য অডধদপ্তয য়ত ১১ াতায ৫২ টি অডবয়মায়গয একটি pending তাডরকা 

াওা কগয়ছ   

   াখায ায়থ আয়রািনা জানা মা কম ইডতভয়ে ৫টি অডবয়মাগ ডনস্পডি 

য়য়ছ  

 ফাকী অডবয়মাগগুয়রা অডধদপ্তয়য প্রডিাধীন আয়ছ  

 



 

ডদ্ধান্তিঃ-২: খাদ্য ডফবাগী দখডর জডভ কমন কফাত না   ক ডফলয় তৎয কথয়ক 

কাম যকডয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 গত ০৪-০৯-১০ তাডযয়খ আইন উয়দষ্টায বাডিয়ত্ব ডয়রয়টয  আম্বযখানা কভৌজায খাদ্য 

ডফবায়গয নায়ভ কযকড যকৃত ৪৬ তাং জডভয (ভটয গ্যায়যজ)  

 এডডড (যাজস্ব/আযডডড) এয ায়থ আয়রািনায়ন্ত ডিযস্থাী ডনয়লধাজ্ঞা ভাভরা দায়য কযায 

ডদ্ধান্ত গৃীত য়য়ছ ।  

 ডিযস্থাী ভাভরা  দায়য়যয ডফলটি প্রডিাধীন যয়য়ছ ।   

 



ডফলিঃ ১৫- আইন ও ভাভরা  

ডদ্ধান্তিঃ-১: ভাভরা ডনস্পডিয জন্য াফ যক্ষডণক ডনডফড় কমাগায়মায়গয াাাড নতুন ও গুরুত্বপূণ য ভাভরায ফণ যনা অন্তর্ভ যি 

কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ 

 খাদ্য অডধদপ্তয়যয ফতযভান কভাট ভাভরায ংখ্যা ১১৪৬টি 

 যাজাী ডফবায়গ নয়বম্বয/২০১৬ ভায়(২৭৭/১৬) ১টি ভাভরা দায়য কযা য়য়ছ  

 ডফডবন্ন ককায়ট িরভান ও দায়য ওা ভাভরায শুনানীয়ত ডনডফঢ় কমাগায়মাগ অব্যাত আয়ছ   

  খাদ্য অডধদপ্তযাধীন ৭টি ডফবায়গয ভাভরা ংিান্ত তথ্যাডদ, নয়বম্বয-২০১৬ যফডতয Slide এ 

কদখায়না রিঃ  



 

খাদ্য অধিদপ্তরািীন ৭টি ধিভাগগর মামাসংক্রান্ত তথ্যাধদ, নগভম্বর-২০১৬ 

         

ক্রধমক 

নং 

ধিভাগগর 

নাম 
মামার িরন 

মামার 

সংখ্যা 

আগাচ্য 

মাগস 

মামা 

দাগের 

আগাচ্য মাগস ধনস্পধি   

মন্ত্বব্য সরকাগরর 

পগে 

সরকাগরর 

ধিপগে 

এ পয যন্ত 

সি যগমাট 

ধনস্পধি 

১ ঢাকা 

দেওয়ানী মামলা 269 

০ ০ - ১৪ 

  

দ ৌজোরী 

মামলা 28 

দেশাল 

ট্রাইবুনাল 1 

ররট রিটিশন 46 

রিরিল রররিশন 1 

দমাট মামলা 345 0 0 0 ১৪ 

২ িধরলা 

দেওয়ানী মামলা 77 

- - - ৪ 

দ ৌজোরী 

মামলা 1 

ররট রিটিশন 2 

দেশাল 

ট্রাইবুনাল 1 

মমাট মামা ৮১ ০ ০ ০ ৪ 

৩ চ্ট্টগ্রাম 

দেওয়ানী মামলা 193 

- - - ৫ 

দ ৌজোরী 

মামলা 15 

দেশাল 

ট্রাইবুনাল 2 

ররট রিটিশন 10 

রিরিল রররিশন 1 

রলি টু আরিল 2 

মমাট মামা ২২৩ ০ ০ ০ ৫ 

৪ খুনা 

দেওয়ানী মামলা 118 

- - - ২ 

ররট রিটিশন 5 

দ ৌজোরী 

মামলা 5 

দেশাল 

ট্রাইবুনাল 2 

মমাট মামা ১৩০ ০ ০ ০ ২ 

৫ রাজলাহী 

দেওয়ানী মামলা ১৪৫ 

১ - - ২২ 
দ ৌজোরী 

মামলা 36 

ররট রিটিশন ১২ 

মমাট মামা ১৯৩ ১ ০ ০ ২২ 

৬ রংপুর 

দেওয়ানী মামলা 192 

- - - ১৪ 
দ ৌজোরী 

মামলা 9 

দেশাল 1 



ডফলিঃ ১৬- অনাদাী িারকয়রয ডনকট কথয়ক যকাডয াওনা আদা 

কয়ন্ফম্বয/১৬ ভায় াযায়দয় অনাদাী িারকয়রয ডনকট কথয়ক যকাডয াওনা আদা য়ন্তালজনক না ওা অনাদাী 

টাকা আদায়য প্রয়িষ্টা কজাযদায কযয়ত য়ফ ।  াওনা আদায়য তথ্য ডনম্নরুিঃ 

( অয়ক্টাফয,২০১৬ ভায়য তথ্য াওা মাডন ) 

িিঃ 

নং 

ডফবায়গয 

নাভ 

কজরায 

ংখ্যা 

অনাদাী 

িারকয়রয 

ংখ্যা 

দায়যকৃত ভাডনসুযট 

ভাভরা যকাযী াওনা 

টাকায ডযভাণ 

ফতযভান ভায় 

আদায়য ডযভাণ। 

কভাট আদাকৃত 

টাকায ডযভাণ 

অফডষ্ট াওনা টাকায 

ডযভাণ 

১ যাজাী ০৫ ৮০ 
110996178.83 ৮৫,০০০ ২৭৯৫৮২২৫.৩৭ 83০৩৭৯৫৩.৪৬ 

২ যংপুয ০৮ ৯৯ 
63715203.19 ১5,000 ২৪০৭৯৮০৮.৬২ 396৩৫৩৯৪.০৭ 

৩ ঢাকা ০৮ ৪০ 
77309795.28 

১৫,০০০ ৬০০১৭৩০.৮৭ 713০৮০৬৪.৪১ 

৪ খুরনা ০৩ ২৫ 
24651505.21 0 

9,43,425.40 23708079.81 

৫ িট্টগ্রাভ ০৫ ১৫ 
46584452.19 0 

7,58,640.02 45825812.17 

৬ ডয়রট ০২ ০৫ 
2054800.22 0 

6,74,508.30 1380291.92 

৭ ফডযার ০১ ০১ 
1098237.57 0 

0 1098237.57 

কভাট ৩২ ২৬৫ 326410172.49 1,১৫,০০০ ৬০৪১৬৩৩৮.৫৮ ২৬৫৯৯৩৮৩৩.৯১ 



 

ধন্যফাদ 


