
 

 

খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয ভার্ চ/২০১৭   ভায়য 

ভন্বে বাে করয়ক স্বাগতভ  



 

বাততিঃ      তর্ফ, খাদ্য ভন্ত্রণারে  
 

বায স্থানিঃ     য়েরন কক্ষ, খাদ্য ভন্ত্রণারে 
 

তাতযখিঃ     ১৯.০৩.২০১৭ তি. 
  

ভেিঃ            কার ১০.৩০ তভিঃ  



 

ফপব্রুোতয-২০১৭ ভায় অনুতিত বায তদ্ধান্ত  ঠন ও 

অনুয়ভাদন কযা ফময়ত ায়য। 

  



ফপব্রুোতয-২০১৭ ভায়য তদ্ধান্ত ফাস্তফােয়নয অগ্রগতত এফং 

আয়রার্যসূতর্ অনুমােী তফলেতবতিক এযায়েন্ডা উস্থান কযা র 



 

 

তফলেিঃ ১- অবযন্তযীণ খাদ্যস্য ংগ্র 

ক) ফফায়যা ধান তভতরং 

তদ্ধান্ত-১: অফতষ্ট ১৪০০ ফভতিক টন  ফপব্রুোতয-২০১৭ ভায়য ভয়ে তভতরং ম্পন্ন 

কযয়ত য়ফ 

 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  

 ০৬/০২/১৭ তাতযখ ম চন্ত ছাঁটাইয়েয েন্য  যফযাকৃত ধায়নয তযভান ৬,৬৮,৬৯০ 

ফভতিক টন  

আনুাততক তযভান পতরত র্ার াওো ফগয়ছ  

 তভতরং এয েন্য অফতষ্ট ধায়নয তযভান ৫২৫ ফভতিক টন 

  

 

  

 

 

   

 

 



খ) আভন র্ার (২০১৬-২০১৭) ংগ্র  

তদ্ধান্ত-২ : আভন ংগ্র রক্ষযভাত্রা ১০০% অেচন কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ    

আভন ংগ্র রক্ষযভাত্রা:   তদ্ধ  র্ার- ৪.৫০ রাখ ফভতিক টন  

                                    আত র্ার-৫০,০০০ ফভতিক টন  

 র্ারকর ভাতরকগয়নয ায়থ চুতিকৃত তযভান ৪ রাখ ১১৬ ফভতিক টন 

 ০৮.০২.২০১৭ তি. তাতযখ ম চন্ত ংগৃীত তযভান: 

         তদ্ধ- ৩ রাখ ৫৮ াোয ৮০৫ ফভতিক টন  

         আত- ৩২ াোয ৬৭০ ফভতিক টন   

 ংগ্র রক্ষভাত্রা অেচয়ন তফদ্যভান তযতস্থতত আয়রার্না কযা ফময়ত ায়য 

 

 

     

 

 

   

 

 



তফলে-২ : খাদ্যফান্ধফ কভ চসূতর্ 

তদ্ধান্ত-১: খাদ্যফান্ধফ কভ চসূতর্য ফবািা তাতরকা ারনাগাদকযণ প্রতিো 

অব্যাত কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ   

খাদ্যফান্ধফ কভ চসূতর্য ফবািা তাতরকা খাদ্য অতধদপ্তয়যয ওয়েফাইয়ট আয়রাড কযা 

য়েয়ছ 

ওয়েফাইট ফথয়ক ফবািা তাতরকা কত/তপ্রন্ট কযা মায়ফ  

পট কত UNO অতপয়য ওয়েফাইয়ট Upload কযায েন্য ফরা য়েয়ছ 

ফবািা তাতরকা Leminate কয়য তডরায়যয ফদাকান, ইউত অতপ, উয়েরা 

খাদ্য অতপ, এরএতড, এফং UNO অতপয় টাতিয়ে যাখয়ত ফরা য়েয়ছ 

Leaflet/ভাইতকং/TV ফনটওোয়কচয ভােয়ভ ফবািা তাতরকাে স্বচ্ছর 

ব্যতি/তযফায়যয নাভ থাকয়র তা োনায়নায েন্য েনাধাযণয়ক  অনুয়যাধ অব্যত আয়ছ 

    

 

 

 

 



তদ্ধান্ত-২: খাদ্যফান্ধফ  কভ চসূতর্  ভতনটতযং ও অতবয়মাগ তদয়ন্তয কাম চকয 

ব্যফস্থা অব্যাত যাখয়ত য়ফ   

 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ   

 ভার্ চ ২০১৭ ফথয়ক খাদ্য কভ চসূতর্য ২ে ম চায়ে র্ার তফতযণ শুরু য়েয়ছ  

খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয যুগ্মতর্ফ/উতর্ফ এফং খাদ্য অতধদপ্তয়যয উতযর্ারক ভন্বয়ে     

তদাযতকয েন্য ৮টি টীভ গঠিত য়েয়ছ 

খাদ্য অতধদপ্তয়যয ৭(াত) েন তযর্ারক ফক ৭ টি তফবায়গ তদাযতকয দাতেত্ব  ফদো 

য়েয়ছ 

আখাতন/ফেখাতনগণও  তনেতভত তদাযতক কয়য থায়কন 

আখাতন/ফেখাতন দপ্তয়য অতবয়মাগ ফাক্স  স্থান কযা য়েয়ছ 

প্রাপ্ত অতবয়মাগ তাৎক্ষতনকবায়ফ মার্াই-ফাছাইপুফ চক ব্যফস্থা ফনোয েন্য ফরা য়েয়ছ  

 

 

 



তদ্ধান্ত-৩: খাদ্য ভন্ত্রণারে ও খাদ্য অতধদপ্তয়যয কভ চকতচায়দয 

ভন্বয়ে গঠিত টীভমূ তদাযতকয দাতেয়ত্ব থাকয়ফন 

 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 গঠিত টীয়ভয তদাযতক অব্যত আয়ছ 

 

 

 



তফলেিঃ ৩- OMS খায়ত খাদ্যস্য তফতর-তফতযণ ও ফাোযদয ভতনটতযং  

OMS খায়ত র্ার ও আটা তফিে 

তদ্ধান্ত-১ : মথামথ নেযদাতয ফযয়খ ওএভএ খায়ত র্ার ও আটা তফিে কাম চিভ অব্যাত 

যাখয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগতত  

 ০৮.০১.২০১৭ তি. তাতযখ ফথয়ক ঢাকা ভানগয এফং ফতেগাঁ ায়কচয়র (ফকযাতনগঞ্জ)  OMS খায়ত 

র্ার তফিে পুনিঃযাে শুরু য়েয়ছ  

  ২৮.০২.২০১৭ তি. ম চন্ত তফতিত র্ায়রয তযভান ৩৪ াোয ৫০০ ফভতিক টন  

 OMS খায়ত আটা তফিয়েয েন্য ফায়েয়ট গয়ভয ফযাদ্দ ৩.০০ রাখ ফভতিক  টন 

 ভেদাকয়র এমাফৎ ফযাদ্দকৃত গয়ভয তযভান ২.০১ রাখ ফভতিক টন    

 ফযাদ্দকৃত গয়ভয আনুাততক ায়য পতরত আটা ১.৫৫ রাখ ফভতিক টন  

 খাদ্য তযদ চক/উ-খাদ্য তযদ চক/কাযী উ-খাদ্য তযদ চকগণ ওএভএ কাম চিভ তনতফড়বায়ফ 

তদাযতক  কযয়ছন  

 

 

  

 



তফলেিঃ র্ার ও আটায ফাোযমূল্য ভতনটতযং 

তদ্ধান্ত-২ : খাদ্যয়স্যয ফাোয দয তনেতভত ম চয়ফক্ষণপূফ চক ভতনটতযং 

অব্যত যাখয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 াযায়দয়য ফাোয দয তনেতভত ভতনটতযং কযা য়চ্ছ  

 ফভাটা র্ায়রয খুর্যা গড় ফাোয দয প্রততয়কতে ৩৬ -৩৮ টাকা  (১২.০৩.১৭ এয 

ফাোয দয (এপতএভইউ-কৃতল তফনন অতধদপ্তয)  

 ফখারা আটায গড় ফাোয দয প্রততয়কতে ২৪-২৬ টাকা 

 খাদ্য অতধদপ্তয প্রদি গড় ফাোযদয ( প্রততয়কতে)  

                                    র্ার-৩৩.৬৫ টাকা 

                                    আটা-২৪.০৩ টাকা 

    



তফলে-৪:  াভাতেক তনযািা কভ চসূতর্য়ত খাদ্যস্য যফযা   

তদ্ধান্তিঃ াভাতেক তনযািা কভ চসূতর্য়ত খাদ্যস্য যফযা তফলেটি বায 

আয়রার্যসূতর্য়ত অন্তর্ভ চি যাখায অফকা নাই 
 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ তফলেটি আয়রার্যসূতর্ য়ত ফাদ ফদো য়েয়ছ  



তফলে-৫: যােস্ব ফায়েয়টয আওতাে ংস্কায/ফভযাভত অন্যান্য তনভ চান   

(ক) গুদাভ ফভযাভতিঃ  

তদ্ধান্ত-১:  অথ চ ফছযতবতিক অতপবফন,খাদ্য গুদাভ ও অন্যান্য তনভ চান কায়েয তফস্তাতযত 

তথ্য উস্থান কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  

 ২০১৫-২০১৬ ায়র ফভাট চুতিমূল্য ২৫.৭৯ ফকাটি  টাকা  

৬২টি রয়টয আওতাে ৮০,৫০০ ফভ: টয়নয গুদাভ ফভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষয়ণয কাে 

র্রভান 

  ৪৮ টি কাে ফল য়েয়ছ। ছক এয তথ্য তনয়ে ফদওো রিঃ 

 

 

 

                                                   

    

 

ফভযাভয়তয আওতাে  গুদায়ভয তথ্যাতদ  তনভ চাণম্পন্ন গুদায়ভয তথ্যাতদ  

গুদায়ভয ংখ্যা ধাযণক্ষভতা  

(ফভতিক টন) 

ফভাট ধাযণক্ষভতা  

(ফভতিক টন) 

গুদায়ভয ংখ্যা 

 

ধাযণক্ষভতা   

(ফভতিক টন) 

ফভাট ধাযণক্ষভতা 

(ফভতিক টন)  

৩০ ১০০০ ৮০,৫০০ ২৯ ১০০০ ৭১,২৫০ 

১৮ ৭৫০ ১৭ ৭৫০ 

৭৪ ৫০০ ৫৯ ৫০০ 



 

 

                                                   

    

 



 

 

                                                   

    

 



২০১৪-২০১৫ অথ চ ফছয়যয তনভ চাণ কায়েয অগ্রগতত  

 ফভাট তনভ চাণ কাে এয ভয়ে ১৫ টি 

 ১৪ টি ভাপ্ত; ৫ টি ফেখাতন অতপ বফন তনভ চাণ 

অন্য ৯ টি কােিঃ (১) আখাতন, খুরনা (২)ফবড়াফাড়ী, যংপুয LSD’য অতপ 

(৩)যংপুয দয LSD ীভানা প্রার্ীয (৪)ফেখাতন, কুতড়গ্রাভ এয ীভানা ও এয়প্রার্ 

ফযাড (৫)ভায়দফপুয, নওগাঁ LSD এয যাস্তা (৬)াোদপুয LSD’য ীভানা ও 

যাস্তা (৭)ফেখাতন, ফগুড়া দপ্তয এয ৩ে তরা (৮)ফেখাতন, ফযপুয বফন ম্প্রাযণ 

(৯)র্ান্দাইয়কানা LSD’য ীভানা প্রার্ীয   

                        

    

    

 



 

 

                                                   

    

 



২০১৫-২০১৬ অথ চ ফছয়যয তনভ চাণ কায়েয অগ্রগতত 
 

ফভাট তনভ চাণ কাে ১৪ টি   

ভাপ্ত কাে ৯ টিিঃ (১) নযতংদী LSD’য ীভানা প্রার্ীয (২)র্ারনা 

LSD’য ীভানা প্রার্ীয (৩)তিয়নদা LSD’য ফকাোট চায ও যাস্তা 

(৪)ান্তাায CSD’য ীভানা প্রার্ীয (৫)রারভতনযাট LSD’য অতপ 

বফন (৬)ততস্তা LSD’য অতপ বফন (৭)তয়রট দয LSD’য ীভানা 

প্রার্ীয ও ফকাোট চায (৮)ফথপুাড়া LSD’য ীভানা প্রার্ীয ও ফকাোট চায 

(৯)ফাবুগঞ্জ LSD’য ীভানা প্রার্ীয, যাস্তা ও অতপ  

অভাপ্ত ৫ টি কাে এয তথ্যাতদ যফতী স্লাইয়ড ফদওো রিঃ 

 

 

 

                                                   

    

 



 

 

 

                                                   

    

 



তফলে-৬: খাদ্যয়স্যয ভান যীক্ষা             

তদ্ধান্তিঃ খাদ্যয়স্যয নমুনা যীক্ষায রক্ষযভাত্রা অেচন কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 ২০১৬-২০১৭ অথ চ ফছয়য নমুনা যীক্ষাে রক্ষযভাত্রা ৪০০ 

 তডয়ম্বয/২০১৬ তাতযখ ম চন্ত নমুনা যীক্ষায ংখ্যা  

        খাদ্য অতধদপ্তয়যয ল্যাফ—১১৯  

         আঞ্চতরক  ল্যাফ      ---- ৪৯৮   

        ফভাট=৬১৭ টি  

    রক্ষযভাত্রায অতততযি খাদ্যয়স্যয নমুনা যীক্ষা কযা য়েয়ছ  

 

 তনযাদ খাদ্য কর্তচক্ষ কর্তচক খাদ্যয়স্যয ভান যীক্ষা ????? 

  

 

 

 

    

 



তফলে-৭: অতডট আতি তনষ্পতি (ফপব্রুোতয-২০১৭) 

তদ্ধান্ত:১- তযকতিতবায়ফ বা আয়োেয়নয ভােয়ভ অতডট আতি তনস্পতিয ধাযা অব্যত 

যাখয়ত য়ফ  

 

 

 

 

 

  

 

 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

*অতডট আতি তনষ্পতিয ধাযা অব্যাত আয়ছ  

*ফপব্রুোতয-২০১৭ ভায় ১টি বায ভােয়ভ ২৬টি অনুয়চ্ছদ তনষ্পতিয সুাতয কযা য়েয়ছ এফং ১৮টি অনুয়চ্ছদ তনষ্পতি য়েয়ছ। 

 

 

 

    

 

তফফযণ োনুোতয ২০১৭ ফপব্রুোতয ২০১৭ ভন্তব্য 

প্রাযতিক আতি ২৮১৫ ২৮০৯ 

ংয়মাতেত আতি  ০৮ ১৬ 

ফভাট আতি ২৮২৩ ২৮২৫ 

তনষ্পতিকৃত (োতযত্র) ১৪ ১৮ 

অফতষ্ট আতি ২৮০৯ ২৮০৭ 

ব্রডতট েফাফ ১৪ ১৪ 

তত্রক্ষীে বা ০১ ০১ ২০১৫-২০১৬ ায়র ফভাট চুতিমূল্য 

২৫.৭৯ ফকাটি  টাকা 

আয়রাতর্ত আতি  ২৩ ৩০ 

তনষ্পতিয সুাতয ২১ ২৬ 



খড়া ও ংকরনভুি অতডট ংিান্ত কামিভ (ফপব্রুোতয-২০১৬) 

ফাস্তফােন অগ্রগতত 

খড়া ও ংকরন -কাম চিভ ও দাতেত্ব যুগ্মতর্ফ( ফায়েট ও অতডট) 

খড়া 

 প্রাযতিক আতি .........................    ৭৬৩টি 

ংয়মাতেত আতি............................০০টি 

ফভাট আতি................................... ০০টি 

তনস্পতিকৃত আতি............................০০টি 

অফতষ্ট আতি..................................৭৬৩টি 

 

ংকরন  

ংকরনভুি আতি...........................৫৯৩টি 

তনস্পতিকৃত আতিয ংখ্যা...........১২ টি 

ভাতপ্ত আতি ংখ্যা ........................... ৫৮১/৫৮২ টি  

 

 

 

 

 

    

 



তফলে-৮: ভাভরা ম্পতকচতিঃ  

তদ্ধান্ত-১: ভাভরায তথ্য আঞ্চতরক ও ফেরা অতপ ফথয়ক পটওোয়য তনেতভত 

আয়ডট কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 খাদ্য অতধদপ্তয়যয (প্রান) তফবায়গয ০৯.০৩.১৭ তিিঃ তাতযয়খয ৪২৮ নং ত্র 

ংখ্যাে ভাভরায তথ্য আয়রাড কযায েন্য কর আখাতন/ফেখাতনয়ক তনয়দ চ 

ফদো েয়ছ  

 তনয়দ চ অনুযণ য়চ্ছ তকনা বাে োনায়না ফময়ত ায়য 

 
 



তদ্ধান্ত-২: তয়রয়টয যকাতয েতভয ভাভরা এফং গুরুত্বপূণ চ 

Contempt ভাভরায তথ্য যফততচ বাে উস্থান কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

আখাতন তয়রট  কর্তচক উখাতন-তয়রট দযয়ক FIR কযায তনয়দ চ ফদো য়েয়ছ 

 তরতটয উইং ফথয়ক ভতাভত না াওোে তর্যস্থােী ভাভরা দায়েয কযা িফ 

েতন 

FIR-?? 

 
 ফতযার য়যয আয়রকান্দা ফভৌোয ১০ তাং েতভ খাদ্য তফবায়গয দখয়র আয়ছ 

 (প্রয়োেয়ন) তর্যস্থােী ভভরা দায়েয কযা আফশ্যক 

আইন উয়দষ্টা Contempt ভাভরায -তফস্তাতযত তথ্য বাে উস্থান কযয়ত 

ায়যন 



তফলে-৯: অতবয়মাগ ব্যফস্থানা 

তদ্ধান্তিঃ অতবয়মায়গয ংখ্যাগত তফলেটি মার্াই-ফাছাইপূফ চক তনস্পতিকৃত অতবয়মাগ ফাদ 

তদয়ে ঠিক তাতরকা প্রস্তুত কযয়ত য়ফ   

 

ফাস্তফােন অগ্রগতত  

তদন্ত াখায প্রততয়ফদন অনুমােী অতবয়মায়গয মার্াই-ফাছাইকৃত তথ্য তনয়ে উস্থান 

কযা র   

ফেয  ফতচভান 

ভায় প্রাপ্ত 

ফভাট 

অতবয়মাগ 

তনষ্পতিকৃত 

অতবয়মায়গয 

ংখ্যা 

অতনষ্পন্ন 

অতবয়মায়গয 

ংখ্যা 

ততন ভায়য 

ঊয়দ্ধচ 

অতনষ্পন্ন 

অতবয়মায়গয 

ংখ্যা 

ছে ভায়য 

ঊয়দ্ধচ 

অতনষ্পন্ন 

অতবয়মায়গয 

ংখ্যা 

ততন ভায়য 

কভ ভয়ে 

অতনষ্পন্ন 

অতবয়মায়গয 

ংখ্যা 

ভন্তব্য  

৬২ ০২ ৬৪ ০৯ ৫৪ ০৪ ৩৪ ১৬ 



তফলে-১০: অনাদােী র্ারকয়রয াওনা আদাে  

তদ্ধান্তিঃ যফততচ ভন্বে বায আয়রার্যসূতর্য়ত তফলেটি অন্তর্ভ চি থাকয়ফ 

না। তয়ফ, যকাতয াওনা আদায়েয ভাতক প্রততয়ফদন ফপ্রযণ অব্যাত 

থাকয়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ তফলেটি আয়রার্যসূতর্য়ত অন্তর্ভ চি কযা েতন  



তফলে-১১: ফাতল চক কভ চম্পাদন চুতি (APA) ফাস্তফােন  

তদ্ধান্ত-১: ২০১৬-২০১৭ অথ চফছয়যয এতএ এয কাম চিভমূয়য রক্ষযভাত্রা অেচয়ন 

করয়ক য়র্ষ্ট থাকয়ত য়ফ   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 ভতন্ত্রতযলদ তফবায়গয ১৪/১২/২০১৬ তাতযয়খ ৫২৭ নং ত্র ংখ্যাে পরাপর 

পুনিঃমূল্যােন য়েয়ছ।  ংয়াতধত Score: ৮২.৫৩ 

  ২০১৬-১৭ অথ চ ফছয়য  কয়েকটি কাম চিভ, রক্ষযভাত্রা এফং কভ চসূর্য়কয ভান 

পুনিঃতনধ চাযয়ণয প্রস্তাফ অনুয়ভাতদত য়েয়ছ 

 ংয়াতধত APA ভন্ত্রণারয়েয website এ upload কযা য়েয়ছ   

 ৯০ এয নীয়র্ score াওো ভন্ত্রণারেমূয়ক score অেচয়ন অতধক তৎয 

ওোয েন্য যাভ চ ফদো য়েয়ছ    



তফলে-১২: োতীে শুদ্ধার্ায ফকৌর ফাস্তফােন 

তদ্ধান্তিঃ ভন্ত্রাণারয়েয শুদ্ধার্ায ফকৌর ফাস্তফােয়ন কর কভ চকতচায়ক 

য়র্ষ্ট থাকয়ত য়ফ    

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ    

  ২০১৬-১৭ অথ চফছয়যয কভ চ-তযকিনায কত ভতন্ত্রতযলদ তফবায়গ ফপ্রযণ কযা 

য়েয়ছ 

 খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয ওয়েফ াইয়ট তযকিনাটি আয়রাড কযা য়েয়ছ 

 ২০১৬-১৭ অথ চ ফছয়যয ংয়াতধত কভ চতযকিনায ২ে ত্রত্রভাতক বা অনুতিত   

য়েয়ছ   

 ভতন্ত্রতযলদ তফবায়গয observation অনুমােী ৩ে ফকাোট চায 

monitoring বাে (এতপ্রর-১৭) কভ চতযকিনায ভুর ংয়াধন কযা য়ফ।  



তফলে-১৩: ইন-াউে প্রতক্ষণ 

তদ্ধান্ত-১: তর্ফারে তনয়দ চভারা-২০১৪ ও যকাতয আইন, তফতধ তনয়দ চ এয 

তফলেতবতিক প্রতক্ষণ প্রদায়নয রক্ষযভাত্রা অেচন কযয়ত য়ফ    

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  

 অ-অতেচত রক্ষযভাত্রা অেচন অগ্রাতধকায তফয়ফয়র্না কয়য ২০১৬-২০১৭ অথ চ ফছয়য ইন-াউে প্রতক্ষয়ণ 

প্রতক্ষণ ততডউর প্রণেন কযা য়েয়ছ  

 ফপব্রুোতয-২০১৭ ভায় ১ভ, ২ে, ৩ে ও ৪থ চ ফেতণয ৪(র্ায) কযাটাগযীয়ত ফভাট ২০১ েন 

কভ চকতচা/কভ চর্াতযয়ক ইন-াউে প্রতক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ছ   

 ততডউর অনুমােী অবযন্তযীণ প্রতক্ষণ  প্রদান অব্যাত আয়ছ    

তদ্ধান্ত-২: ইন-াউে প্রতক্ষয়ণ নতথয ফেতণ তফন্যা ও নতথ তফনস্টকযয়ণয 

তফলেটি অন্তর্ভ চি কযয়ত য়ফ     

ফাস্তফােন অগ্রগতত 

ভার্ চ-২০১৭ ভায়য প্রতক্ষণ ততডউয়র তফলেটি অন্তর্ভ চি কযা য়েছ 

 



তদ্ধান্ত-৩: খাদ্য অতধদপ্তয ও তনযাদ খাদ্য কর্তচয়ক্ষয কভ চকতচা-

কভ চর্াতযগণয়ক ইন-াউ/েনঘন্টা তফয়ফর্নাে প্রতক্ষণ প্রদান 

কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

*খাদ্য অতধদপ্তয ও ফাংরায়দ তনযাদ খাদ্য কর্তচক্ষ ফথয়ক এ 

তফলয়ে ফকান তথ্য াওো মােতন  



তফলে-১৪: াখা তযদ চন ও নতথ তনষ্পতিকযণ   

তদ্ধান্ত-১: তনে তনে াখা তযদ চনপূফ চক প্রততয়ফদন প্রদান অব্যত যাখয়ত 

য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 ভার্ চ/২০১৭ ভায় ংস্থা প্রান, ফায়েট, তাফ, অবযন্তযীণ ংগ্র, যফযা-১ াখা 

তযদ চন কযা য়েয়ছ  

অন্য ফকান াখা/অতধাখা য়ত তযদ চন তথ্য াওো মােতন  

 

 



তফলে-১৫: E-file Management System 

তদ্ধান্তিঃ 

 ফপব্রুোতয ২০১৭ ভায়য ভয়ে ভন্ত্রণারয়ে e-file  system ফাস্তফােয়ন 

ভতন্ত্রতযলদ তফবায়গয তনয়দ চনা যয়েয়ছ 

 মথামথবায়ফ e-file ফাস্তফাতেত না য়র APAফত Mandatory objective 

এ নম্বয াওো মায়ফ না 

 ভন্বে ও ংদ অতধাখাে ৯০% নতথ e-file ফদো য়েয়ছ  

 ICT াখায নতথমু e-file র্রার্র কযয়ছ  

   কর অতধাখা ও াখাে  e-file এ  তকছু তকছু কাে শুরু য়রও তযভান হ্রা 

ফয়েয়ছ  

 e-file ফাস্তফােয়ন বাে আয়রার্না  কযা ফময়ত ায়য 

 



তফলে-১৬: ফাংরায়দ তনযাদ খাদ্য কর্তচয়ক্ষয কাম চিভ       

তদ্ধান্ত-১: তনযাদ খাদ্য ম্পয়কচ য়র্তনতা বৃতদ্ধয েন্য প্রর্ায কাম চিভ 

আযও বৃতদ্ধ কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগতত 

 তনযাদ খাদ্য তফলয়ে য়র্তনতা বৃতদ্ধয েন্য াযায়দয় ৪ (র্ায) প্রকায sticker, poster 

এফং pamphlet তফতর কযা য়েয়ছ 

 য়র্তনতামূরক বা আফায়নয রক্ষযভাত্রা –১০ টি  

  তডয়ম্বয-২০১৬ ম চন্ত ৪টি বা অনুতিত য়েয়ছ (ঢাকা, যাোী, র্িগ্রাভ ও ময়ায)  

  ১৫ টি ফেরাে (বৃিয) ভত তফতনভে বা অনুতিত য়ফ  

  র্রতর্ত্র ও প্রকানা তফবায়গয য়মাগীতাে TV Filler/Documentary তনভ চাণ র্রভান 

 যকাতয ও ফফযকাতয TV র্যায়নয়র তনযাদ খায়দ্যয ফাতচা ও Slogan প্রর্ায প্রতিোধীন  

ারনাগাদ তথ্য াওো মােতন??   



তদ্ধান্ত-২: তনতফড় ফমাগায়মায়গয ভােয়ভ াংগঠতনক কাঠায়ভা ও 

প্রাতিক তফলোতদ তনস্পতিয েন্য তত্বাফধান কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  

েনপ্রান ভন্ত্রণারে ও অথ চ তফবাগ য়ত ৩৬৫ টি দ সৃেয়নয অনুয়ভাদন াওো 

ফগয়ছ 

 দমূয়য ফস্কর ফবটিং এয কাে অথ চ ভন্ত্রণারয়ে প্রতিোধীন  



তফলে-১৭: ভন্বে বায আয়রার্যসূতর্ প্রংয়গ  

তদ্ধান্তিঃ যফতী ভন্বে বাে প্রয়োেনীে আয়রার্যসূতর্ অন্তর্ভ চি কযয়ত য়ফ  

আয়রার্য তফলে-১৭(১): খাদ্য অতধদপ্তয়যয নন-ফগয়েয়টড কভ চর্াতযয়দয তনয়োগ তফতধভারা 

প্রণেন 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 তনয়োগ তফতধভারা েনপ্রান ভন্ত্রণারয়ে ফপ্রযণ কযা য়েতছর 

 তফদ্যভান ৪ টি দ অন্তর্ভ চি না ওোে তনয়োগ তফতধ চূড়ান্তকযণ তফরতম্বত য়চ্ছ  

আয়রার্য তফলে-১৭(২): কযাডায ও নন-কযাডায ১ভ ফেতণয কভ চকতচাগয়ণয ফনন ফকই 

তনষ্পতি 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 খাদ্য অতধদপ্তয়যয প্রস্তাফভত তনেতভতবায়ফ কভ চকতচাগয়নয ফনন ভঞ্জুয কযা য়চ্ছ 

 তফপুর অংয়কয আতথ চক দাে ম্বতরত অতডট/ভাভরা অতনষ্পন্ন থাকাে ৫ (াঁর্) েন কভ চকতচায 

ফনন ভঞ্জুয কযা মােতন  

 তফলেটি অতধদপ্তযয়ক োনায়না য়েয়ছ। েফাফ াওো মােতন  



তফলে-১৭(৩): খাদ্য অতধদপ্তয়যয শূন্য য়দয তফফযণী 

            ভঞ্জুতযকৃত, কভ চযত ও শূন্যদ তনেরূ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      তনয়োগ তফতধভারা চূড়ান্ত না ওোে শূন্য য়দ তনয়োগ ফদো মায়চ্ছ না।  

য়দয নাভ  ভঞ্জুযীকৃত দ কভ চযত শূন্য দ 

২ে য়ত ৯ভ ফগ্রড (প্রথভ ফেতণ: 

কযাডায) 

২৩৬ ১০৬ ১৩০ 

৯ভ ফগ্রড (প্রথভ ফেতণ: নন-

কযাডায) 

৬৫৭ ৫৯৫ ৬২ 

১০ভ ফগ্রড (তিতীে ফেতণ) ১৭৫৭ ১০১৫ ৭৪২ 

১১তভ ফথয়ক ১৬তভ ফগ্রড 

(র্ততীে ফেতণ) 

৪৭৩০ ২৩৮৫ ২৩৪৫ 

১৭তভ ফথয়ক ২০তভ ফগ্রড 

(র্তুথ চ ফেতণ) 

৬২৯৬ ৫১৫৮ ১১৩৮ 

ফভাট= ১৩৬৭৬ ৯২৫৯ ৪৪১৭ 



তফলে-১৭(৪): খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয শূন্যদ ও য়দান্নতত তথ্যাতদ  

 

 

 

 

 

 

যাতয তনয়োগয়মাগ্য প্রাতনক কভ চকতচায দ পুযয়ণয েন্য PSC 

ফক অনুয়যাধ কযা য়েয়ছ  

প্রাতনক কভ চকতচায ১ টি দ য়দান্নততয সুাতয PSC ফথয়ক 

াওো ফগয়ছ 

ব্যতিগত কভ চকতচায ১ টি দ য়দান্নততয সুাতয কযায েন্য PSC 

ফক অনুয়যাধ কযা য়েয়ছ  

িিঃ য়দয নাভ তনয়োগ তফতধভারা তনয়োগতফতধয তচ ফভাট 

য়দয 

ং

খ্যা 

কভ চযত 

য়দয 

ংখ্যা 

শূন্য 

য়দয 

ংখ্যা 

শূন্য 

য়দয 

১০% 

তনয়োগতফতধ অনুায়য 

পূযণয়মাগ্য দ 

য়দান্নতত যাতয য়দান্নতত যাতয 

১ প্রাতনক 

কভ চকতচা 

ফাংরায়দ তর্ফারে 

(কযাডায ফতর্ভ চত ফগয়েয়টড 

কভ চকতচা ও কভ চর্াযী) তনয়োগ 

তফতধভারা ২০১৪ 

৯০% ১০% ১৯ ১০ ০৯ ১ ৬ 

  

২টি 

  

২ ব্যতিগত কভ চকতচা ৮০% ২০% ১২ ০৫ ০৭ ১ ৬ 

  

- 



তফলে-১৭(৫): ভন্ত্রণারে কর্তচক পুযণয়মাগ্য শূন্যয়দয তথ্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ৩ে ও ৪থ চ ফেতণয শূন্য দ ২০ টি 

 ১০% ফায়দ তনয়োগয়মাগ্য  ১৬ টি  

 েনফর প্রতভতকযণ চূড়ান্ত য়র ৩ে ও ৪থ চ ফেতণয সৃতেত দ ৯ টি  

 অথ চাৎ ১৬+৯=২৫ টি শূন্য দ যাতয তনয়োগয়মাগ্য   

 

 

িিঃ য়দয নাভ তনয়োগ তফতধভারা তনয়োগতফতধয তচ ফভাট 

য়দয 

ংখ্যা 

কভ চযত 

য়দয 

ংখ্যা 

শূন্য 

য়দয 

ংখ্যা 

শূন্য 

য়দয 

১০% 

তনয়োগতফতধ 

অনুায়য 

পূযণয়মাগ্য দ 

য়দান্নতত যাতয য়দান্নতত যাতয 

৩ কতম্পউটায 

অায়যটয 

Computer 

personal 

recruitment 

rules 1985 

- ১০০% ১ - ১ - - ১ 

৪ অতপ কাযী কাভ 

কতম্পউটায 

মুদ্রাক্ষতযক 

ফাংরায়দ তর্ফারে 

(কযাডায ফতর্ভ চত ফগয়েয়টড 

কভ চকতচা ও কভ চর্াযী) 

তনয়োগ তফতধভারা ২০১৪ 

৩০% ৭০% ৯ ৬ ৩ - ২ ১ 

৫ াঁট মুদ্রাক্ষতযক কাভ 

কতম্পউটায অায়যটয 

- ১০০% ১৩ ৭ ৬ ১ - ৫ 

৬ অতপ ােক - ১০০% ৩২ ২২ ১০ ১ - ৭ 

ফভাট     ৫৫ ৩৫ ২০ ২ ২ ১৬ 



তদ্ধান্তিঃ তর্ফারে তনয়দ চভারা তনয়দ চভারা ২০১৪ অনুযয়ণ “ছক” অনুমােী ফতন্ডং তাতরকা 

উস্থান কযয়ত য়ফ।  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 



 

ধন্যফাদ 


