
 
 

খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয নয়বম্বয/২০১৬  

ভায়য ভন্বে বাে করয়ক 

স্বাগতভ 



 

বাততিঃ      তিফ, খাদ্য ভন্ত্রণারে  
 

বায স্থানিঃ     য়েরন কক্ষ, খাদ্য ভন্ত্রণারে 
 

তাতযখিঃ     ২৯.১১.২০১৬ তি 
  

ভেিঃ            কার ১০.৩০ ঘটিকা 



 

তফগত বায তদ্ধান্ত  ঠন ও অনুয়ভাদন 

 

   অয়টাফয/২০১৬ ভায় অনুতিত বায কাম যতফফযণীয ককান তদ্ধান্ত ফা 

আয়রািনাে ংয়াধনী/ভতাভত থাকয়র তা গ্রণায়য়ক্ষ কাম যতফফযণী 

অনুয়ভাদন কযা কময়ত ায়য। 

  



অয়টাফয ভায়য তদ্ধান্ত ফাস্তফােয়নয অগ্রগতত এফং আয়রািযসূতি 

অনুমােী তফলেতবতিক উস্থান কযা র 



 
 

তফলেিঃ ১- অবযন্তযীণ খাদ্যস্য ংগ্র 

ক) কফায়যা ংগ্রিঃ 

তদ্ধান্ত-১: অফতষ্ট তযভান ধান দ্রুত তভতরং ম্পন্ন কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  

 কৃলকগয়ণয ন্যায্য মূল্য প্রাতি তনতিতকয়ে ফ যাতধক ৭.০০ (াত) রাখ কভিঃ টন ধান ক্রয়েয রক্ষভাত্রা 

তনধ যাতযত তির  

 ২৫/০৭/২০১৬ ম যন্ত ংগৃীত কভাট ধায়নয তযভান ৬,৬৯,৫৭৭ কভতিক টন (অর্যন ৯৬%) 

 ২০/১১/১৬ তাতযয়খ িাঁটাইয়েয র্ন্য িারকয়র যফযাকৃত ধায়নয তযভান ৬,৪৮,৬৩১ কভতিক টন  

 প্রাি পতরত িায়রয তযভাণ ৩,৯৭,৬৫৭ কভতিক টন  

 অফতষ্ট ২৩,৯৫৩ কভতিক টন তভতরং কযায র্ন্য আঞ্চতরক খাদ্য তনেন্ত্রকগণয়ক ত্র কদো য়েয়ি  

 

 

  

 

 

   

 
 



তদ্ধান্ত-২:  অফতষ্ট তযভান তদ্ধ ও আত িার ংগ্রয়য কর্ায প্রয়িষ্টা িারায়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ    

 িায়রয রক্ষভাত্রা  

     ১. তদ্ধ-৭.৫০ রাখ কভিঃটন (৫.০০+২.৫০) ।  

         ৩১.১০.২০১৬ তাতযখ ম যন্ত অর্যন-৫,১৯,৯৫০ কভিঃটন  

      ২.  আত-১.০০ রাখ কভিঃটন  

           অর্যন-৬৫,৬৭৫ কভিঃটন 

  ংগ্র কভোদ ৩১.১০.২০১৬ ম যন্ত ফতধ যত কযা য়েতির 

 

     

 

 

   

 
 



তফলেিঃ ২- গভ আভদাতন  

তদ্ধান্ত-১  ফায়র্ট ফযাদ্দ য়ত গভ আভদাতনয প্রতক্রো দ্রুত শুরু কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ   

 ২০১৬-২০১৭ অথ যফিয়য ংয়াতধত ফায়র্য়ট আভদাতন রক্ষযভাত্রা ৫.০০ রাখ কভতিক 

টন 

  এ ম যন্ত আভদাতন য়েয়ি ১.২১ রক্ষ কভতিক টন গভ   

 ২,০০,০০০ কভতিক টন গভ তর্টুতর্ দ্ধততয়ত  যাতো কথয়ক  আভদাতনয তফলেটি  

প্রতক্রোধীন  

 

তদ্ধান্ত-২   ফতিঃ কনাঙ্গয়য আগত র্াায়র্ গয়ভয নমুনা ংগ্রয় তনযাদ র্রমায়নয ব্যফস্থা 

কযায তফলয়ে প্রদ্দি তনয়দ যনা ফাস্তফােন কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  গয়ভয নমুনা ংগ্রয়য র্ন্য তনযাদ র্রমায়নয ব্যফস্থা গ্রয়ণয র্ন্য 

িরাির ও ংযক্ষণ তনেন্ত্রক, িিগ্রাভ ও খুরনায়ক তনয়দ যনা কদো য়েয়ি ।   

 



তফলেিঃ ৩- খাদ্যস্য তফতর-তফতযণ 

‘ক’: তদ্ধান্তিঃ OMS খায়ত িার তফক্রে 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ OMS খায়ত িার তফক্রে স্থতগত আয়ি । তয়ফ, ঢাকা ভানগয ও 

কতর্গাও ায়কযর (ককযাণীগঞ্জ ) ওএভএএয িার তফক্রে িরয়ি ।  

     ১০/১১/২০১৬ ম যন্ত ১২,৫৭০ কভতিক টন িার তফক্রে কযা য়েয়ি ।  

 

‘খ’: ২০১৬-২০১৭ অথ য ফিয়য OMS আটা তফক্রে 

তদ্ধান্তিঃ মথামথ নর্যদাতয কযয়খ আটা তফক্রে কাম যক্রভ অব্যাত যাখয়ত য়ফ। 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

OMS খায়ত আটা তফক্রয়েয র্ন্য ফায়র্য়ট গয়ভয ফযাদ্দ ৩.০০ রাখ কভিঃ টন 

 ১০/১১/২০১৬ ম যন্ত ভেদাকয়র ফযাদ্দকৃত গয়ভয তযভান ৯৮,৩৫১ কভিঃ টন    

 ফযাদ্দকৃত গয়ভয আনুাততক ায়য পতরত আটা ৭৫,৬১২ কভ.টন ।  

 ঢাকা ভানগয, ৪টি শ্রভঘন কর্রা কর ভানগয ও কর্রা য়য আটা তফক্রে অব্যত 

আয়ি 

 

 

  

 



তফলেিঃ ৩- খাদ্যফান্ধফ কভ যসূতি 

তদ্ধান্ত-১  ফ যাত্নক তকযতা অফরম্বন কয়য দ্রুততভ ভয়েয ভয়ে তাতরকা চূড়ান্ত কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ   

 তদতযদ্রয়দয ংখ্যা ৫০ রক্ষ এফং প্রততয়কতর্ িার ১০ টাকা ায়য প্রততভায় তযফায প্রতত 

৩০ ককতর্ কয়য িার তফতযণ কযা য়ে ।  

 ২৬/১০/১৬ ম যন্ত ৪৮,৮৩,৯৮৫ র্য়নয তাতরকা তততয কযা য়েয়ি 

 ৯,৮১৩ র্ন তডরায তনয়োগ ম্পন্ন য়েয়ি  

  ১৭/১১/১৬ তাতযখ ম যন্ত ৩,৩৪,৮৫৩ কভতিক টন িার উয়িারন কযা য়েয়ি  এফং 

২,৯৯,৪৮৫ কভতিক  িার তফতযণ কযা য়েয়ি  

 

 

 

 

 

 

  

 



তফলেিঃ ৩- খাদ্যফান্ধফ কভ যসূতি 

তদ্ধান্ত-২  ফাকী ৫টি উয়র্রাে উকাযয়বাগীয়দয তাতরকা ততযী ও তডরায তনয়োগ ম্পন্ন 

কয়য কদয়য কর ইউতনেয়ন খাদ্যফান্ধফ এ কভ যসূতি পুয়যাদয়ভ িালু কযয়ত য়ফ   

 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ   

তাতরকা প্রণেন ও তডরায তনয়োগ প্রাে ভাতিয য়থ   

 ৪৮৫ টি উয়র্রায ভয়ে ৪৮৪টি উয়র্রাে এ কভ যসূতি িালু য়েয়ি এফং অফতষ্ট ১ 

উয়র্রাে দ্রুততভ ভয়েয ভয়ে িালু য়ফ  

  

 

 

 

 

 

  

 



তফলেিঃ ৩- খাদ্যফান্ধফ কভ যসূতিয িার এফং ওএভএ খায়ত আটা তফক্রে তদাযতক 

কতভটি গঠন  

তদ্ধান্ত-১  ওএভএ কভ যসূতিয আটা কদাকান তডরায়যয তযফয়তয িাক তডরায়যয ভােয়ভ তফক্রে 

কযয়ত য়ফ   

 ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ ওএভএ খায়ত ঢাকা ভানগয, কতর্গাঁও ায়কযর (ককযাণীগঞ্জ), ৪টি 

শ্রভঘন কর্রা (ঢাকা, নাযােণগঞ্জ, নযতংদী ও গার্ীপুয) এফং অন্যান্য তফবাগীে য়য 

কদাকান তডরায়যয তযফয়তয িাক তডরায়যয ভােয়ভ িার ও আটা তফতক্র অব্যাত আয়ি ।   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



তফলেিঃ ৩- খাদ্যফান্ধফ কভ যসূতিয িার এফং ওএভএ খায়ত আটা তফক্রে তদাযতক 

কতভটি গঠন  

তদ্ধান্ত-২   ভানগয ও কর্রা দয়য  ওএভএ খায়ত আটা/িার এফং ইউতনেন ম যায়ে 

খাদ্যফান্ধফ কভ যসূতি তদাযতকয র্ন্য খাদ্য ভন্ত্রণারে ও খাদ্য অতধদিয়যয কভ যকতযাগণয়ক 

কর্রা ফন্টন কয়য তদয়ত য়ফ । 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  

 খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয যুগ্ম-তিফ/উ-তিফ ও খাদ্য অতধদিয়যয একর্ন উ-তযিারয়কয 

ভন্বয়ে ৮টি তফবায়গ (ভেভনতং  ) ৮টি টিভ তদাযতকয দাতেয়ে যয়েয়ি।  

 এিাড়া খাদ্য অতধদিয কর্তযক ৭ র্ন তযিারয়ক ৭টি তফবায়গয তফতবন্ন অতনেভ/তত্রকাে 

প্রকাতত ংফাদ মািাই-ফািাই কয়য প্রয়োর্নীে ব্যফস্থা গ্রয়ণয তনয়দ য কদো য়েয়ি   

 তফতবন্ন অতবয়মায়গ ১২৬ র্ন তডরায়যয তডরাযী ফাততর কযা য়েয়ি  

 কভাফাইর ককায়ট যয ভােয়ভ ৭,৯৮,৩৫৪.৯১ টাকা র্তযভানা আদাে কযা য়েয়ি  

 তফতবন্ন অতবয়মায়গ ২৯টি কপৌর্দাযী ভাভরা রুজু কযা য়েয়ি  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



তফলেিঃ  াভাতর্ক তনযািা কভ যসূতিয়ত খাদ্যস্য যফযা (২০১৬-২০১৭ অথ য 

ফিয) 

তদ্ধান্তিঃ ফযাদ্দ অনুমােী াভাতর্ক তনযািা কভ যসূতিয়ত খাদ্যস্য যফযা 

অব্যত যাখয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  ২০১৬-২০১৭ অথ যফিয়য  ১০.১১.২০১৬ ম যন্ত  

টিআয ও কাতফখা খায়ত  খাদ্যয়স্যয ফযাদ্দ প্রতযাায কযা য়েয়ি   

 তবতর্তড খায়ত িার ফযাদ্দ ৩,১৫,০০০ কভিঃ টন; # উয়িারন-৯৩,২৪৪ কভিঃ টন                        

 তবতর্এপ খায়ত িার ফযাদ্দ ৪,০০,০০০ কভিঃ টন; # উয়িারন-১,১৪,৮৮৭ কভিঃ টন 

স্কুর তপতডং খায়ত গভ ফযাদ্দ ২২,৫০০ কভিঃ টন; # উয়িারন েতন 

 তর্আয খায়ত িার ফযাদ্দ ৮৮,০০০ কভিঃটন; # উয়িারন-২৬,৬৪১ কভিঃ টন 

 াফতযয িিগ্রাভ তফলেক প্রকে খায়ত ৯,৯৮৬ কভতিক টন িার ও ৩,২৫৫ কভতিক টন 

তফতযণ কযা য়েয়ি  

এিাড়া, াফ যতয কর্রামূয় ম্প্রীতত ও উন্নেন খায়ত, াযায়দয় ইত ও ওত খায়ত খাদ্যস্য যফযা 

অব্যত আয়ি   



তফলেিঃ ৪- খাদ্যয়স্যয ফার্ায মূল্য ভতনটতযং 

তদ্ধান্তিঃ খাদ্যয়স্যয ফার্ায দয তনেতভত ম যয়ফক্ষণপূফ যক ভতনটতযং অব্যত যাখয়ত 

য়ফ এফং িার ও আটায ারনাগাদ মূল্য উস্থান কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 াযায়দয়য ফার্ায দয তনেতভত ভতনটতযং কযা য়ে  

 কভাটা িায়রয খুিযা গড় ফার্ায দয প্রততয়কতর্ ৩৭-৪০ টাকা  (২৩.১১.১৬ এয ফার্ায দয,  

       এপতএভইউ য়ত প্রাি) 

 কখারা আটায গড় ফার্ায দয প্রততয়কতর্ ২৪-২৬ টাকা 

আভান ধান পুয়যাদয়ভ কাটা শুরু য়র িায়রয দয কভায ম্ভাফনা যয়েয়ি   

 

    

 



তফলেিঃ ৫- গুদাভ ও অতপ বফন কভযাভত   

(ক) গুদাভ কভযাভতিঃ  

তদ্ধান্ত-১: ২০১৫-২০১৬ অথ য ফিয়যয যার্স্ব ফায়র্য়টয আওতাে গুদাভ কভযাভত 

কার্ ম্পন্ন ও অথ য ব্যে তনতিত কযয়ত য়ফ এফং ফাস্তফােন অগ্রগততয 

প্রকৃত তথ্য উস্থান কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  

 ফর্ত ভানন যাজস্ব খানর্য অধীনন ৬২টি রনেয আওর্ায় ৮০,৫০০ মভ: েননয 
গুদাভ মভযাভর্ ও যক্ষণানফক্ষনণয কাজ চরভান আনে।  

 মভাে চুক্তিভূরয ২৫,৭৮,৫৫,৬১১.৫৩ োকা। 
  ৬২টি রনেয কানজয ভনধয ২৩ টি কাজ ইনর্াভনধয মল নয়নে। 
  ১৫/১১/২০১৬ ক্তরিঃ র্াক্তযখ মতন্ত অফক্তষ্ট ৩৯টি রনেয কানজয অগ্রগক্তর্ 

৬৩.৩৪%  
  চরক্তর্ অর্ত ফেনয ঠিকাদাযনদয অনুকুনর মকান অর্ত ক্তযনাধ কযা মায়ক্তন। 

 

    

 



(খ) গুদাভ কভযাভয়তয নীততভারা প্রণেনিঃ 

তদ্ধান্ত-২:  আঞ্চতরক ম যায়ে অথ য তফবার্ন ও গুদাভ কভযাভয়তয নীততভারা দ্রুত 

চূড়ান্ত কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 ২০১৬-১৭ অথ য ফিয়যয ফায়র্ট ফযাদ্দ অঞ্চর তবতিক তফবার্ন কযায রয়ক্ষয 

Delegation of Financial  power-2015 অনুযয়ণ নীততভারা 

চূড়ান্ত কয়য ভন্ত্রণারেয়ক অফতত কযা য়ফ ( গত ভায়য য আয ককান অগ্রগতত নাই)  

    

 



(গ) নতুন অতপ বফন তনভ যাণিঃ  

তদ্ধান্ত-১: কর নতুন অতপ বফন ও অন্যান্য নতুন তনভ যাণ কায়র্য তফস্তাতযত 

অগ্রগতত আগাভী বাে উস্থান কযয়ত য়ফ    

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  

 ২০১৪-১৫ অথ য ফিয়যয ১৫টি রয়টয ভয়ে ১৩টি রয়টয কার্ ভাি য়েয়ি।  

 ২টি রয়টয কার্ অভাি যয়েয়ি  

  ১৫টি রয়টয ভয়ে ৫(াঁি)টি নতুন অতপ বফন অন্তর্ভ যক্ত আয়ি।  এয ভয়ে তফ-ফাড়ীো, মুন্সীগঞ্জ,নযতংদী, টাঙ্গাইর  দিয়যয কার্ ভাি য়েয়ি।  

 যীেতপুয  কর্রায কর্রা খাদ্য তনেন্ত্রক দিয়যয অতপ বফয়নয কায়র্য গড় অগ্রগতত ৯৩.১০%(গত ভায় তির ৭৫.০৫%)।  

 কানাইমুতড় এরএতড’য ওোর তনভ যায়ণয কার্টি শুষ্ক কভৌসুয়ভ কযায র্ন্য তাতগদা ত্র কদওো য়েয়ি   

 ২০১৫-১৬ অথ য ফিয়যয ১৪টি রয়টয তনভ যাণ কায়র্য ভয়ে ০৬(িে)টি রয়টয কার্ ভাি য়েয়ি। ১৫/১১/২০১৬ তিিঃ তাতযখ ম যন্ত অফতষ্ট ৮টি রয়টয 

কায়র্য অগ্রগতত ৬২.৯৮% 

   সুনাভগঞ্জ কর্রা খাদ্য তনেন্ত্রক দিয়যয অতপ বফন তনভ যায়ণয স্থায়ন একটি পুযাতন স্থানা এফং ০৫টি গাি থাকাে কার্টি শুরু কযয়ত তফরম্ব য়েয়ি। 

গািগুয়রা ০৫/০৯/২০১৬ তিিঃ তাতযয়খ তফতক্র য়েয়ি। সুনাভগঞ্জ কর্রা খাদ্য তনেন্ত্রক দিয়যয অতপ বফন তনভ যায়ণয াইতরং এয কার্ ইয়তাভয়ে ভাি 

য়েয়ি। এ কায়র্য অগ্রগতত ৩৫%।  

তদান্ত-২  যার্স্ব খায়ত গুদাভ কভযাভত,নতুন অতপ বফন তনভ যাণ এফং অন্যান্য অভাি তফলয়ে অগ্রগতত 

ম যায়রািনায র্ন্য নয়বম্বয ২০১৬ ভায় জুরুযী বা কযয়ত য়ফ ।   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ নয়বম্বয/২০১৬ ভায় খাদ্য অতধদিয়যয ভাতক ভন্বে বাে তফলেটি তনয়ে 

আয়রািনা য়েয়ি।   

 

 

    

 



তফলেিঃ ৬- খাদ্যয়স্যয ভান যীক্ষা             

তদ্ধান্তিঃ খাদ্যয়স্যয নমুনা যীক্ষায রক্ষযভাত্রা অর্যন কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফিয়য নমুনা যীক্ষাে রক্ষভাত্রা ৪০০ 

৩০.১০.২০১৬ তাতযখ যীতক্ষত নমুনায ংখ্যা ৪৪৩ টি 

 রক্ষযভাত্রায অতততযক্ত খাদ্যয়স্যয নমুনা যীক্ষা কযা য়েয়ি 

  

 

 

 

    

 



তফলেিঃ ফাংরায়দ তনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয প্রিাযণা       

তদ্ধান্ত-১  তনযাদ খাদ্য ম্পয়কয য়িতনতা বৃতদ্ধয র্ন্য প্রিায কাম যক্রভ আযও বৃতদ্ধ 

এফং কভাফাইর ককাট য তযিারনা surveillance অব্যত যাখয়ত য়ফ 

 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 তনযাদ খাদ্য তফলয়ে য়িতনতা বৃতদ্ধয র্ন্য াযায়দয় ৪ (িায) প্রকায sticker, 

poster এফং pamphlet তফতর কযা য়েয়ি  

 যংপুয তফবাগ ও ঢাকায কাযওোন ফার্ায়য এ মাফৎ ২ টি ভত তফতনভে বা অনুতিত 

য়েয়ি 

  ঢাকা তফবাগীে কতভনায এফং ফাংরায়দ তনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয কমৌথ উয়দ্যায়গ 

কতনটাযী ইন্সয়টযয়দয ১ টি ওোকয অনুতিত য়েয়ি   

 গত ৯ নয়বম্বয ২০১৬ ভায় িট্টগ্রাভ তফবায়গ একটি ভত তফতনভে বা অনুতিত 

য়েয়ি।  

  

 

 

    

 



তফলেিঃ ফাংরায়দ তনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয নতুন অতপ বফন 

তনভ যাণ      

তদ্ধান্ত-২   খাদ্য অতধদিয়যয তিয়ন তফদ্যভান খাতর র্ােগা ফা কতর্গাঁও তএতড’য 

খাতর র্ােগাে ফাংরায়দ তনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয বফন তকংফা বফন ও ল্যাফ 

তনভ যায়ণয তফলয়ে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ 

 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 তফলেটি তনয়ে খাদ্য অতধদিয়যয ায়থ আয়রািনা িরয়ি তয়ফ এখয়না আনুিাতনক ককান 

বা েতন  

 

  

 

 

    

 



তফলেিঃ ৭- ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতক্ত (APA) ফাস্তফােন  

তদ্ধান্ত-১: ২০১৬-২০১৭ অথ যফিয়যয এতএ এয কাম যক্রভমূয়য রক্ষযভাত্রা 

অর্যয়ন করয়ক য়িষ্ট থাকয়ত য়ফ   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 এতএ কাম যক্রয়ভয রক্ষযভাত্রা অর্যয়নয র্ন্য ংতিষ্ট কর কভ যকতযায়ক দাতেে প্রদান কয়য 

ত্র কদো য়েয়ি।  

 ০৩/১০/২০১৬ তাতযয়খ ২০১৫-১৬ এয পরাপর পুনিঃমূল্যােন প্রস্তাফ কপ্রযণ কযা য়েয়ি 

এফং তফলেটি অনুযণ কযা য়ে।  

  ২০১৬-১৭ অথ য ফিয়য কয়েকটি কাম যক্রভ, রক্ষযভাত্রা এফং কভ যসূিয়কয ভান 

পুনিঃতনধ যাযয়ণয প্রস্তাফ কযা য়েয়ি   

 

 

 

 

 

 

    

 



তফলেিঃ ৮- র্াতীে শুদ্ধািায ককৌর ফাস্তফােন 

তদ্ধান্তিঃ ভন্ত্রাণারয়েয শুদ্ধািায ককৌর ফাস্তফােয়ন কর কভ যকতযায়ক র্ভতভকা যাখয়ত 

য়ফ   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ    

  ২০১৬-১৭ অথ যফিয়যয কভ য-তযকেনায কত ভতন্ত্রতযলদ তফবায়গ কপ্রযণ কযা য়েয়ি 

 খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয ওয়েফ াইয়ট তযকেনাটি আয়রাড কযা য়েয়ি 

কভ যতযকেনাটি চুড়ান্ত কযায র্ন্য বা অনুতিত য়েয়ি   

 ২০১৬-১৭ অথ য ফিয়যয ংয়াতধত কভ যতযকেনায ১ভ তত্রভাতক তযফীক্ষন 

প্রততয়ফদন ভতন্ত্রতযলদ তফবায়গ কপ্রযণ কযা য়েয়ি।    

 খাদ্য অতধদিয ও ফাংরায়দ তনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয প্রতক্ষণ ককায় য শুদ্ধািায 

ককৌর অন্তর্ভ যক্ত কযা য়েয়ি   

কভ য-তযকেনা ফাস্তফােয়ন ভতনটতযং অব্যাত আয়ি  

 

    

 



তফলেিঃ ৯- অতবয়মাগ ব্যফস্থানা  

তদ্ধান্ত-১ মথাভয়ে তদন্ত ম্পন্ন ও অতবয়মাগ তনস্পতি কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ( অয়টাফয/২০১৬ ভা মন্তয) 

  অতবয়মাগ তদন্ত ও তনস্পতি অব্যাত আয়ি 

 ভতন্ত্রতযলদ তফবায়গ প্রততয়ফদন তনেতভত কপ্রযণ কযা য়ে  

আগস্ট/২০১৬ ভায়য অতবয়মায়গয তথ্য তনম্নরূ: 

 

 

 

    

 

অতবয়মায়গয 

ংখ্যা 

তনস্পতিকৃত  

অতবয়মায়গয 

ংখ্যা 

অতনস্পন্ন 

অতবয়মায়গয 

ংখ্যা 

ততন ভায়য ঊয়দ্ধয 

অতনস্পন্ন 

অতবয়মায়গয ংখ্যা  

িে ভায়য ঊয়দ্ধয 

অতনস্পন্ন 

অতবয়মায়গয 

ংখ্যা 

ভন্তব্য  

২১০ ১২৭ ৮৩ ১৩ ৫৫ খাদ্য অতধদিয়য 

প্রতক্রোধীন ৪৬ টি  



তফলেিঃ ৯- অতবয়মাগ ব্যফস্থানা  

তদ্ধান্ত-২ অতবয়মাগ তনস্পতি েযাতন্বত কযায র্ন্য খাদ্য অতধদিয়য বা 

কযয়ত য়ফ ।   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 ভন্ত্রণারয়েয তদন্ত অতধাখা র্াতনয়েয়িন কম ইয়তাভয়ে ১০/১১/১৬ তাতযয়খ অতবয়মাগ 

তনস্পতি কযায রয়ক্ষয  খাদ্য অতধদিয়য একটি বা অনুতিত য়েয়ি   

    

 



তফলেিঃ ১০- অতডট আতি তনষ্পতি (অয়টাফয ২০১৬) 

তদ্ধান্ত:১- তযকতেতবায়ফ বা আয়োর্য়নয ভােয়ভ অতডট আতি তনস্পতিয 

ধাযা অব্যত যাখয়ত য়ফ এফং াররাগাদ তথ্যাতদ প্রদান কযয়ত য়ফ ।  

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ ( অয়টাফয/২০১৬ মন্তয) 

  অতগ্রভ আতি: কাম যক্রভ ও দাতেে, যুগ্মতিফ(অতডট), উতিফ(অতডট-৩), উতিফ(ফায়র্ট ও অতডট) 

প্রাযতম্ভক আতি........................................................................................................................২৮০৩টি 

 ভায় ংয়মাতর্ত আতি..............................................................................................................১৭   টি 

কভাট আতি ............................................................................................................................২৮৩২০টি 

তনস্পতিকৃত (র্াতযত্র)আতি..........................................................................................................৩৭ টি 

অফতষ্ট আতি........................................................................................................................২৭৮৩টি 

বায ংখ্যািঃ তত্রক্ষীে(অতগ্রভ), যুগ্মতিফ(অতডট)-০টি, উতিফ(অতডট-৩)-১টি                   কভাট-১টি 

আয়রাতিত আতিিঃ যুগ্মতিফ(অতডট)-০টি ও উতিফ(অতডট-৩)-০টি                                   কভাট-০টি 

তনস্পতিয সুাতযিঃ যুগ্মতিফ(অতডট)- ০টি ও উতিফ(অতডট-৩)-০টি                                 কভাট-০ টি 

ব্রডতট র্ফাফিঃ.............................................................................................................৪৮টি  

 

 

 

 

    

 



তফলেিঃ ১১-  খড়া ও ংকরনর্ভক্ত অতডট ংক্রান্ত কামক্রভ (অয়টাফয ২০১৬) 

ফাস্তফােন অগ্রগতত 

খড়া ও ংকরন -কাম যক্রভ ও দাতেে যুগ্মতিফ( ফায়র্ট ও অতডট) 

খড়া 

 প্রাযতম্ভক আতি ..............................................................................................................৭৬৫টি 

ংয়মাতর্ত আতি............................................................................................................. ০০টি 

কভাট আতি....................................................................................................................৭৬৫টি 

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

অফতষ্ট আতি.................................................................................................................৭৬৫টি 

বায ংখ্যািঃ (তএ-ক্ষীে).....................................................................................................০০টি 

আয়রাতিত আতি................................................................................................................০০টি 

তনস্পতিয সুাতয................................................................................................................০০টি 

ব্রডতট র্ফাফ......................................................................................................................০৭টি 

ংকরন 

ংকরনর্ভক্ত আতি............................................................................................................৫৯৩টি 

বায ংখ্যা (তত্র-ক্ষীে)........................................................................................................০০টি 

আয়রাতিত আতি.................................................................................................................০০টি 

তনস্পতিয সুাতয ................................................................................................................০০টি 

তনস্পতিকৃত আতিয ংখ্যা......................................................................................................০০টি 

ব্রডতট র্ফাফ.......................................................................................................................০৬টি 

  

 

 

 

 

    

 



তফলেিঃ ১২- াখা তযদ যন ও নতথ তনষ্পতিকযণ   

তদ্ধান্ত-১: তনর্ তনর্ াখা তযদ যনপূফ যক প্রততয়ফদন প্রদান অব্যত যাখয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 নয়বম্বয/২০১৬ ভায় তদন্ত অতধাখা এফং অবযন্তযীণ ংগ্র াখা তযদ যন কযা 

য়েয়ি  

অন্য ককান াখা/অতধাখা য়ত তযদ যন তথ্য াওো মােতন  

তদ্ধান্ত-২: প্রয়তযক াখা/অতধাখা প্রধানয়ক উইং প্রধায়নয ভােয়ভ স্বেংম্পূণ য 

ভতাভত তফনষ্টয়মাগ্য নতথয তাতরকা প্রান-১ াখাে কপ্রযণ কযয়ত য়ফ।   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 তদ্ধায়ন্তয আয়রায়ক তনস্পতিয়মাগ্য নতথ কপ্রযয়ণয ককান তথ্য াওো মােতন  

 

 



তফলেিঃ ১৩- ইন-াউর্ প্রতক্ষণ 

তদ্ধান্তিঃ ইনাউর্ প্রতক্ষয়ণ নতথয  কশ্রতনতফন্যা ও নতথ তফনষ্টকযয়ণয তফলেটি অন্তর্ভক্তয কযয়ত য়ফ এফং 

প্রয়োর্য়ন এ তফলয়ে ক্লা/আয়রািনায র্ন্য ভন্ত্রণারে য়ত কভ যকতায়দয আভন্ত্রণ র্ানায়না কময়ত ায়য 

ফয়র বাে তনয়দ যনা কদো র ।   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ  

 ২০১৫-২০১৬ অথ য ফিয়য ইন-াউর্ প্রতক্ষয়ণ অ-অতর্যত রক্ষযভাত্রা অর্যন অগ্রাতধকায 

তফয়ফয়িনা কয়য প্রতক্ষণ ততডউর প্রণেন কযা য়েয়ি  

অয়টাফয, ২০১৬ ভায় ১ভ, ২ে, ৩ে ও ৪থ য কশ্রতণয ৪(িায) কযাটাগযীয়ত কভাট ১৭৪ র্ন 

কভ যকতযা/কভ যিাতযয়ক ইন-াউর্ প্রতক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ি   

  ততডউর অনুমােী অবযন্তযীণ প্রতক্ষণ  প্রদান অব্যাত আয়ি        

 



তফলেিঃ ১৪- কতডং তফলে তনষ্পতিকযণ 

তদ্ধান্তিঃ অতবয়মাগ তাতরকা উ-তিফ (তদন্ত) এয তনকট কপ্রযণ কযয়ত 

য়ফ । তািাড়া তিফারে তনয়দ যভারা অনুযয়ণ কতডং তাতরকা কপ্রযণ 

কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

  খাদ্য অতধদিয য়ত ১১ াতায ৫২ টি অতবয়মায়গয একটি pending তাতরকা 

াওো কগয়ি   

   াখায ায়থ আয়রািনাে র্ানা মাে কম ইততভয়ে ৫টি অতবয়মাগ তনস্পতি 

য়েয়ি  

 ফাকী অতবয়মাগগুয়রা অতধদিয়য প্রতক্রোধীন আয়ি  

 



তফলেিঃ ১৫- আইন ও ভাভরা  

তদ্ধান্তিঃ-১: ভাভরা তনস্পতিয র্ন্য াফ যক্ষতণক তনতফড় কমাগায়মায়গয াাাত নতুন ও গুরুেপূণ য ভাভরায ফণ যনা অন্তর্ভ যক্ত কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 ক্তফজ্ঞ আইন উনদষ্টায দপ্তয নর্ খাদয অক্তধদপ্তনযয চরভান ভাভরাভূ পেওয়যানয ক্তনয়ক্তভর্বানফ এক্তি মদয়া নে । ফর্ত ভানন খাদয ক্তফবানগয 
আওর্ায় কভ/মফক্ত ফতনভাে ১১৪৫ টি ভাভরা চরভান আনে । গর্ ভান ঢাকা বিভাগে ১টি  দেওয়াবি মামলা োগয়র হগয়গে ।   
অযক্তদনক গর্ ১৫-১০-১৬ র্াক্তযনখ আইন উনদষ্টায বাক্তর্নে ফক্তযার মজরায মজরা খাদয ক্তনয়ন্ত্রক দপ্তয এয আনরকান্দা মভৌজায খাদয 
ক্তফবানগয নানভ মযকর্ত কৃর্ ১০ র্াাং জক্তভয  ক্তফলনয় এক্তর্ক্ত (যাজস্ব)/আযক্তর্ক্ত, ক্তফজ্ঞ ক্তজক্ত, আখাক্তন, মজখাক্তন এফাং এক্তরযান্ড 
আনরাচনানন্ত ক্তচযস্থায়ী ক্তননলধাজ্ঞা ভাভরা/আইনগর্ ফযফস্থা দানয়য কযায ক্তদ্ধান্ত গৃীর্ নয়নে । এোড়াও ক্তফক্তবন্ন প্রকায ভাভরায ক্তফলনয় াংক্তিষ্ট  
জজনকােত , ক্তজ.ক্ত, ক্ত.ক্ত এফাং ক্তফজ্ঞ ক্তরক্তেয এফাং এযােক্তনত মজনানযর ভাভানয ুক্তপ্রভ মকানেত য উবয় ক্তফবানগ শুনানীযর্ ভাভরায ক্তফলনয় আইন 
উনদষ্টায দপ্তয নর্ ক্তনক্তফড় মমাগানমাগ চরভান যনয়নে। ক্তফলয়টি খাদয অক্তধদপ্তনযয আইন উনদষ্ট্রা ফযাখযা কযনর্ ানযন   

 

 

খাদ্য অতধদিযাধীন ৭টি তফবায়গয ভাভরা ংক্রান্ত তথ্যাতদ, অয়টাফয-২০১৬ 

ক্রতভক 

নং 
তফবায়গয নাভ ভাভরায ংখ্যা 

আয়রািয ভায় ভাভরা 

দায়েয 

আয়রািয ভায়য 

তনষ্পতি 

অফতষ্ট ভাভরায 

ংখ্যা 

১ ঢাকা ৩৪৫ ০১ ১৪ ৩৩১ 

২ ফতযার ৮১ ০৪ ৭৭ 

৩ িট্টগ্রাভ ২২৩ ০৫ ২১৮ 

৪ খুরনা ১৩০ ০২ ১২৮ 

৫ যার্াী ১৯২ ২২ ১৭০ 

৬ যংপুয ২১৩ ১৪ ১৯৯ 

৭ তয়রট ২৬ ০৪ ২২ 

  কভাট ভাভরা ১২১০ ০১ ৬৫ ১১৪৫ 



 

তদ্ধান্তিঃ-২: খাদ্য তফবাগীে দখতর র্তভ কমন কফাত না ে  ক তফলয়ে তৎয কথয়ক 

কাম যকতয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফােন অগ্রগততিঃ 

 গত ০৪-০৯-১০ তাতযয়খ আইন উয়দষ্টায বাতিয়ে তয়রয়টয  আম্বযখানা কভৌর্ায খাদ্য 

তফবায়গয নায়ভ কযকড যকৃত ৪৬ তাং র্তভয (ভটয গ্যায়যর্)  তফলয়ে এতডত 

(যার্স্ব)/আযতডত এয ায়থ আয়রািনায়ন্ত তিযস্থােী তনয়লধাজ্ঞা ভাভরা দায়েয কযায তদ্ধান্ত 

গৃীত য়েয়ি ।  

 তিযস্থােী ভাভরা  দায়েয়যয তফলেটি প্রতক্রোধীন যয়েয়ি ।   

 



তফলেিঃ ১৬- অনাদােী িারকয়রয তনকট কথয়ক যকাতয াওনা আদাে 

কয়েম্বয/১৬ ভায় াযায়দয় অনাদােী িারকয়রয তনকট কথয়ক যকাতয াওনা আদাে য়ন্তালর্নক না ওোে অনাদােী 

টাকা আদায়েয প্রয়িষ্টা কর্াযদায কযয়ত য়ফ ।  াওনা আদায়েয তথ্য তনম্নরুিঃ 

( অয়টাফয,২০১৬ ভায়য তথ্য াওো মােতন ) 

ক্রিঃ 

নং 

তফবায়গয 

নাভ 

কর্রায 

ংখ্যা 

অনাদােী 

িারকয়রয 

ংখ্যা 

দায়েযকৃত ভাতনসুযট 

ভাভরাে যকাযী াওনা 

টাকায তযভাণ 

ফতযভান ভায় 

আদায়েয তযভাণ। 

কভাট আদােকৃত 

টাকায তযভাণ 

অফতষ্ট াওনা টাকায 

তযভাণ 

১ যার্াী ০৫ ৮০ 110996178.83 ০ 27873225.37 83122953.46 

২ যংপুয ০৮ ৯৯ 63715203.19 5,000 24064808.62 39650394.57 

৩ ঢাকা ০৮ ৪০ 77309795.28 168,200.60 
5986730.87 71323064.41 

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 তয়রট ০২ ০৫ 2054800.22 0 
6,74,508.30 1380291.92 

৭ ফতযার ০১ ০১ 1098237.57 0 
0 1098237.57 

কভাট ৩২ ২৬৫ 326410172.49 1,73,200.60 60301338.58 266108833.91 



 

ধন্যফাদ 


