
 
 

খাদ্য ভন্ত্রণারয়য ফপব্রুারয/২০১৭   

ভায়য ভন্ব বা করয়ক 

স্বাগতভ  



 
বারতিঃ      রিফ, খাদ্য ভন্ত্রণার  
 

বায স্থানিঃ     য়েরন কক্ষ, খাদ্য ভন্ত্রণার 
 

তারযখিঃ     ১৯.০২.২০১৭ রি. 
  

ভিঃ            কার ১০ টা  



 

রফগত বায রদ্ধান্ত  ঠন ও অনুয়ভাদন 

 

   জানুারয-২০১৭ ভায় অনুরিত বায কাম যরফফযণীয ফকান রদ্ধান্ত ফা 

আয়রািনা ংয়াধনী/ভতাভত থাকয়র তা গ্রণায়য়ক্ষ কাম যরফফযণী 

অনুয়ভাদন কযা ফময়ত ায়য। 

  



জানুারয-২০১৭ ভায়য রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নয অগ্রগরত এফং 

রফলরবরিক আয়রািযসূরি অনুমাী উস্থান কযা র 



 
 

রফলিঃ ১- অবযন্তযীণ খাদ্যস্য ংগ্র 

ক) ফফায়যা ংগ্রিঃ 

রদ্ধান্ত-১: অফরষ্ট ৪ াজায ফভ. টন ধান জানুারয-২০১৭ ভায়য ভয়ে রভররং কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ  

 ০৬/০২/১৭ তারযখ ম যন্ত রভয়র যফযাকৃত ধায়নয রযভান ৬,৬৬,৮১৪ ফভরিক টন  

আনুারতক রযভান পররত িার াওা ফগয়ে  

 রভররং এয জন্য অফরষ্ট রযভান ধায়নয রযভান ১,৭১১ ফভরিক টন 

  

 

  

 

 

   

 
 



খ) রফলিঃ আভন ংগ্র ২০১৬-২০১৭  

রদ্ধান্ত-২ : আভন ংগ্র রক্ষযভাত্রা ১০০% অজযন কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ    

আভন ংগ্র রক্ষযভাত্রা:   রদ্ধ  িার- ৪.৫০ রাখ ফভরিক টন  

                                    আত িার-৫০,০০০ াজায ফভরিক টন  

 িারকর ভাররকগয়নয ায়থ চুরিকৃত রযভান ৩ রাখ ৭৪ াজায ফভরিক টন 

 ০৮.০২.২০১৭ রি. তারযখ ম যন্ত ংগৃীত রযভান: 

                                      রদ্ধ-২ রাখ ৮১ াজায ৬৭১ ফভরিক টন  

                                      আত -২০ াজায ৭৭৪ ফভরিক টন   

 ংগ্র রক্ষভাত্রা অজযয়ন রফদ্যভান রযরস্থরত আয়রািনা কযা ফময়ত ায়য 

 

 

     

 

 

   

 
 



রফলিঃ ২- গভ আভদারন  

রদ্ধান্ত-১ : গভ আভদারন রনরফড়বায়ফ ম যয়ফক্ষণ কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ   

 ২০১৬-২০১৭ অথ যফেয়য ংয়ারধত  আভদারন রক্ষযভাত্রা ৩.৫০ রাখ ফভরিক টন 

 ২ (দুই) রাখ ফভরিক টন গভ রজটুরজ দ্ধরতয়ত যারা ফথয়ক আভদারনয জন্য 

১৪.১২.২০১৬ রি. তারযয়খ চুরি ম্পারদত য়য়ে  

  চুরিয ভয়ে ৫৫ াজায ফভরিক টন গভ Shipment এয তথ্য াওা ফগয়ে  

  আযও ৫৫ াজায ফভরিক টন গভ ফফাঝাইয়য জন্য জাাজ Nominate কযা  

য়য়ে 

অফরষ্ট গভ আভদারনয প্ররিা ম যািয়ভ ম্পন্ন কযা য়ফ  

  



রফলিঃ ৩- খাদ্যস্য রফরর-রফতযণ 

 “ক” - OMS খায়ত িার ও আটা রফি 

রদ্ধান্তিঃ মথামথ নজযদারয ফযয়খ িার ও আটা  রফি কাম যিভ অব্যাত যাখয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ  

 ০৮.০১.২০১৭ রি. তারযখ ফথয়ক ঢাকা ভানগয এফং ফতজগাঁ ায়কযয়র (ফকযারনগঞ্জ)  

OMS খায়ত িার রফি পুনিঃযা শুরু য়য়ে  

৩১.০১.২০১৭ রি. ম যন্ত রফরিত িারিঃ ২৭ াজায ৪১৭ ফভরিক টন কযা ফময়ত ায়য  

আটা রফিয়য জন্য ফায়জয়ট গয়ভয ফযাদ্দ ৩.০০ রাখ ফভরিক  টন 

 ভদাকয়র এমাফৎ ফযাদ্দকৃত গয়ভয রযভান ১.৬৮ রাখ ফভরিক টন     

 ফযাদ্দকৃত গয়ভয আনুারতক ায়য পররত আটা ১.২৯ রাখ ফভরিক টন  

 ঢাকা কর ভানগয, বৃিয ঢাকায ৪টি শ্রভঘন ফজরা (ফতজগাঁও ায়কযর 

ফকযারনগঞ্জ) আটা রফি অব্যত আয়ে 

 খাদ্য রযদ যক/উ-খাদ্য রযদ যক/কাযী উ-খাদ্য রযদ যকগণ ওএভএ কাম যিভ 

রনরফড়বায়ফ তদাযরক  কযয়েন  

 

 

  

 



রফলিঃ -খ  াভারজক রনযািা কভ যসূরিয়ত খাদ্যস্য যফযা   

রদ্ধান্তিঃ ফযাদ্দ অনুমাী াভারজক রনযািা কভ যসূরিয়ত খাদ্যস্য যফযা 

অব্যত যাখয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ  ২০১৬-২০১৭ অথ যফেয়য    

কারফখা খায়ত (আশ্রান) ফযাদ্দ িার ২৫ াজায # উয়িারন ২৭৬৬ ফভরিক  টন  

ও গভ ১৫ াজায ফভরিক টন # উয়িারন-৩৯৮ ফভরিক টন  

 রবরজরড খায়ত িার ফযাদ্দ ৩,১৫,০০০ ফভরিক টন # উয়িারন-১.৩৯ রাখ ফভরিক টন                        

 রবরজএপ খায়ত িার ফযাদ্দ ৪,০০,০০০ ফভিঃ টন # উয়িারন-১.২১ রাখ ফভরিক টন 

স্কুর রপরডং খায়ত গভ ফযাদ্দ ২২,৫০০ ফভিঃ টন # উয়িাররত ১১,৭৭৬ ফভরিক টন 

 রজআয খায়ত িার ফযাদ্দ ৮৮,০০০ ফভিঃটন # উয়িারন-২৯,৬০২ ফভিঃ টন 

 াফতযয িিগ্রাভ রফলক ম্প্রীরত ও উন্নন  খায়ত ২৪,৫৪২ ফভরিক টন িার ও ১৫,০৩৯  

ফভরিক টন গভ রফতযণ কযা য়য়ে  

এোড়া, াযায়দয় ইর ও ওর খায়ত খাদ্যস্য যফযা অব্যত আয়ে   

 



রফলিঃ খাদ্যফান্ধফ কভ যসূরি 

রদ্ধান্ত-১: খাদ্যফান্ধফ কভ যসূরিয ফবািা তাররকা  চূড়ান্ত কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ   

 খাদ্যফান্ধফ কভ যসূরিয ফবািা তাররকায পট কর প্রণীত য়য়ে 

 পট কর UNO অরপয়য ওয়ফাইয়ট Upload কযায জন্য ফরা য়য়ে 

 ফবািা তাররকা Laminate কয়য রডরায়যয ফদাকান, ইউর অরপ, উয়জরা খাদ্য 

অরপ, এরএরড, এফং UNO অরপয় টারিয় যাখয়ত ফরা য়য়ে 

Leaflet/ভাইরকং/TV ফনটওায়কযয ভােয়ভ ফবািা তাররকা স্বচ্ছর ব্যরি/রযফায়যয 

নাভ থাকয়র তা জানায়নায জন্য জনাধাযণ ফক  অনুয়যাধ কযা য়য়ে 

    

 

 

 

 

 

 

  

 



রফলিঃ খাদ্যফান্ধফ কভ যসূরি 

রদ্ধান্ত-২:  খাদ্যফান্ধফ  কভ যসূরি  ভরনটরযং ও অরবয়মাগ তদয়ন্তয প্ররিা অব্যাত যাখয়ত য়ফ   

 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ   

 খাদ্য ভন্ত্রণারয়য যুগ্মরিফ/উরিফ এফং খাদ্য অরধদপ্তয়যয উরযিারক ভন্বয় 

তদাযরকয জন্য ৮টি টীভ গঠিত য়য়ে 

 খাদ্য অরধদপ্তয়যয ৭(াত) জন রযিারক ফক ৭ টি রফবায়গ তদাযরকয দারত্ব  ফদা য়য়ে 

আখারন/ফজখারনগণও  রনরভত তদাযরক কয়য থায়কন 

আখারন/ফজখারন দপ্তয়য অরবয়মাগ ফাক্স  স্থান কযা য়য়ে 

 প্রাপ্ত অরবয়মাগ তাৎক্ষরনকবায়ফ মািাই-ফাোইপুফ যক ব্যফস্থা ফনায জন্য ফরা য়য়ে  

 

 

 

 

  

 



রদ্ধান্ত-৩ : রত্রকা প্রকারত অরনভ রিরিত  ও তদন্ত কয়য আইনানুগ 

ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ  

 প্রাপ্ত অরবয়মাগ তাৎক্ষরনকবায়ফ মািাই-ফাোইপুফ যক ব্যফস্থা ফনা   

অরনভ প্রকারত/অফরত ওাভাত্র তদন্ত কযা    

  প্রয়মাজযয়ক্ষয়ত্র রফয়ল ক্ষভতা আইন/দূনীরত দভন আইন/ফপৌজদারয অযায়ধয 

আওতা ভাভরা কযা   



রফলিঃ ৫ খাদ্যয়স্যয ফাজায মূল্য ভরনটরযং 

রদ্ধান্তিঃ খাদ্যয়স্যয ফাজায দয রনরভত ম যয়ফক্ষণপূফ যক ভরনটরযং অব্যত যাখয়ত 

য়ফ এফং িার ও আটায ারনাগাদ মূল্য উস্থান কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

 াযায়দয়য ফাজায দয রনরভত ভরনটরযং কযা য়চ্ছ  

 ফভাটা িায়রয খুিযা গড় ফাজায দয প্ররতয়করজ ৩৬ -৩৮ টাকা  (১২.০২.১৭ এয ফাজায দয,  

       এপরএভইউ য়ত প্রাপ্ত) 

 ফখারা আটায গড় ফাজায দয প্ররতয়করজ ২৪-২৬ টাকা 

  

 খাদ্য অরধদপ্তয প্রদি গড় ফাজাযদয ( প্ররতয়করজ)  

                                    িার-৩৩.৬৫ টাকা 

                                     আটা-২৪.০৩ টাকা 

    

 



রফলিঃ ৬ গুদাভ ও অরপ বফন ফভযাভত   

(ক) গুদাভ ফভযাভতিঃ  

রদ্ধান্ত-১: ২০১৫-২০১৬ অথ য ফেয়যয যাজস্ব ফায়জয়টয আওতা গুদাভ ফভযাভত কাজ 

ম্পন্ন ও অথ য ব্য রনরিত কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ  

৬২টি রয়টয আওতা ৮০,৫০০ ফভ: টয়নয গুদাভ ফভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষয়ণয কাজ 

িরভান  

 ফভাট চুরিমূল্য ২৫.৭৯ ফকাটি  টাকা 

  ৪৫ টি রয়টয কাজ ফল য়য়ে 

  ১৫/০১/২০১৭ রিিঃ তারযখ ম যন্ত অফরষ্ট ১৭টি রয়টয কায়জয অগ্রগরত ৬২.৮২%  

  িররত অথ য ফেয়য ঠিকাদাযয়দয অনুকুয়র ফকান অথ য রযয়াধ কযা মারন 

 

                                                   

    

 



রদ্ধান্ত-২ : ফাস্তফান অগ্রগরতয প্রকৃত তথ্য গুদাভংখ্যায তথ্য প্রদান 

কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

ফভযাভয়তয আওতা গুদায়ভয ংখ্যা          রনভ যাণম্পন্ন ংখ্যা  

 ১০০০ াজায ফভরিক টন  ২৯টি                ২৯ টি          

৫০০     ”       ”            ৫৬টি               ৫৬ টি  

৭৫০     ”       ”             ১৭টি                ১৭ টি  



(খ) গুদাভ ফভযাভয়তয নীরতভারা প্রণন 

রদ্ধান্ত-২:  আঞ্চররক ম যায় অথ য রফবাজন ও গুদাভ ফভযাভয়তয নীরতভারা দ্রুত 

চূড়ান্ত কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

  আঞ্চররক ম যায় অথ য-রফবাজন ও নীরতভারা প্রণন িরভান  

আখারনগনয়ক ১.০০ (এক) ফকাটি টাকা ম যন্ত পূতয কায়জয আরথ যক ক্ষভতা পূণিঃঅ যয়নয 

ত্র জাযী কযা য়য়ে 

Sub delegation of Financial power এয আওতা PPA-

2003 এফং PPR-2008 অনুযণ কয়য ২০১৬-২০১৭ অথ যফেয ফথয়ক নতুন 

রনভ যাণ ও ফভযাভত কযা ফাস্তফান কযা ম্ভফ য়ফ   

    

 



(গ) নতুন অরপ বফন রনভ যাণ 

রদ্ধান্ত-১: কর নতুন অরপ বফন ও অন্যান্য নতুন রনভ যাণ কাজ দ্রুত ১০০% ম্পন্ন  

কযয়ত য়ফ    

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

 ১৫টি রয়টয ভয়ে ৫(াঁি)টি নতুন অরপ বফন অন্তর্ভ যি আয়ে। এয ভয়ে 

মুন্পীগঞ্জ, রফ-ফাড়ীা, নযরংদী ও টািাইর  দপ্তয়যয কাজ ভাপ্ত য়য়ে।  

 ফজখারন যীতপুয  অরপ বফন রনভ যাণ কায়জয অগ্রগরত ৯৫%(গত ভায় রের 

(৯৩%)।   

 ফানাইমুরড় এরএরড’য ওার  রনভ যায়ণয অগ্রগরত ৫৫% 

 ২০১৪-১৫ অথ য ফেয়যয ১৫টি রয়টয ভয়ে ১৩টি রয়টয কাজ ভাপ্ত য়য়ে। 

 ২ টি রয়টয কাজ অভাপ্ত যয়য়ে  

  

        িভিঃ 



ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ (িরভান Slide)  

 ২০১৫-১৬ অথ য ফেয়যয রনভ যাণ কায়জ রট ংখ্যা ১৪টি  

  ০৮ টি রয়টয কাজ ভাপ্ত য়য়ে 

  অফরষ্ট ৬টি রয়টয কায়জয অগ্রগরত ৪৯.৮৩% 

  ফজখারন সুনাভগঞ্জ দপ্তয়যয অরপ বফন রনভ যায়ণয স্থায়ন পুযাতন স্থানা এফং ০৫টি গাে থাকা কাজটি 

শুরু কযয়ত রফরম্ব য়য়ে 

  গােগুয়রা ০৫/০৯/২০১৬ রিিঃ তারযয়খ রফরি য়য়ে 

  অরপ বফন রনভ যায়ণয াইররং ও একটি োদ ঢারাই  ভাপ্ত য়য়ে।  ারফ যক অগ্রগরত ৭০%  

  অফরষ্ট ৬টি কাজ  

                ১. মুন্পীগঞ্জ ফজরায শ্রীনগয এরএরড’য ীভানা প্রািীয ও অন্যান্য- ৬১%      ?? 

                       ২. ফনাাখারর ফজরায ফানাইমুরড় এরএরড’য  ীভানা প্রািীয ও অন্যান্য-৮% ??  

                        ৩. খাগড়ােরয ফজরায ফোট ফভরুং এরএরড’য     ”        ”           ”    ৮৮% ??  

                        ৪. রযাজগঞ্জ ফজরায াজাদপুয এরএরড’য    ”       ”            ”     ৬২% ??  

                        ৫. ফজখারন সুনাভগঞ্জ অরপ বফয়নয ২ তরা রনভ যাণ  -------------------৭০%  

                        ৬. ফরযার ফজরায ফাবুগঞ্জ এরএরড’য অরপ, দায়যাান কাট যারযিযারদ রনভ যাণ-৮৩%  

 

               

 

 

    

 



রফলিঃ ৭ খাদ্যয়স্যয ভান যীক্ষা             

রদ্ধান্তিঃ খাদ্যয়স্যয নমুনা যীক্ষায রক্ষযভাত্রা অজযন কযয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফেয়য নমুনা যীক্ষা রক্ষযভাত্রা ৪০০ 

জানুারয/২০১৭ তারযখ ম যন্ত নমুনা যীক্ষায ংখ্যা  

         খাদ্য অরধদপ্তয়যয ল্যাফ—১১৯  

         আঞ্চররক  ল্যাফ      ---- ৪৯৮   

         ফভাট=৬১৭ টি  

রক্ষযভাত্রায অরতরযি খাদ্যয়স্যয নমুনা যীক্ষা কযা য়য়ে 

  

 

 

 

    

 



রফলিঃ ৮ ফাংরায়দ রনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয প্রিাযণা       

রদ্ধান্ত-১ রনযাদ খাদ্য ম্পয়কয য়িতনতা বৃরদ্ধয জন্য প্রিায কাম যিভ আযও বৃরদ্ধ এফং 

ফভাফাইর ফকাট য রযিারনা surveillance অব্যত যাখয়ত য়ফ 

 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

 রনযাদ খাদ্য রফলয় য়িতনতা বৃরদ্ধয জন্য াযায়দয় ৪ (িায) প্রকায sticker, 

poster এফং pamphlet রফরর কযা য়য়ে 

 য়িতনতামূরক বা আফায়নয রক্ষযভাত্রা-১০ টি  

  রডয়ম্বয-২০১৬ ম যন্ত ৪টি বা অনুরিত য়য়ে (ঢাকা, যাজাী, িিগ্রাভ ও ময়ায)  

  ১৫ টি ফজরা (বৃিয) ভত রফরনভ বা অনুরিত য়ফ  

  িররিত্র ও প্রকানা রফবায়গয য়মাগীতা TV Filler/Documentary 

রনভ যাণ িরভান 

 যকারয ও ফফযকারয TV িযায়নয়র রনযাদ খায়দ্যয ফাতযা ও Slogan প্রিায 

প্ররিাধীন   

 

  

 

 

    

 



রফলিঃ ফাংরায়দ রনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয নতুন অরপ বফন 

রনভ যাণ      

রদ্ধান্ত-২ : ফভাফাইর ফকাট য রযিারনা Surveillance অব্যাত 

যাখয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

অগ্রগরত াওা মারন   

 



রফলিঃ ৯ ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি (APA) ফাস্তফান  

রদ্ধান্ত-১: ২০১৬-২০১৭ অথ যফেয়যয এরএ এয কাম যিভমূয়য রক্ষযভাত্রা 

অজযয়ন করয়ক য়িষ্ট থাকয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

 ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গয ১৪/১২/২০১৬ তারযয়খ ৫২৭ নং ত্র ংখ্যা পরাপর 

পুনিঃমূল্যান য়য়ে।  ংয়ারধত Score: ৮২.৫৩ 

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

পুনিঃরনধ যাযয়ণয প্রস্তাফ অনুয়ভারদত য়য়ে 

 ংয়ারধত APA website এ upload কযা য়য়ে   

 ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গ ংয়ারধত APA কর upload এয জন্য ফপ্রযণ কযা য়য়ে  

APA টীয়ভয বা জানুাযী ২০১৭ ভায়য ১ভ প্তায় লান্ারক মূল্যান প্ররতয়ফদন  

চুড়ান্ত কয়য ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গ ফপ্রযণ কযা য়য়ে   

 

 

 

 

 

 

    

 



রফলিঃ ১০  জাতী শুদ্ধািায ফকৌর ফাস্তফান 

রদ্ধান্তিঃ ভন্ত্রাণারয়য শুদ্ধািায ফকৌর ফাস্তফায়ন কর কভ যকতযায়ক য়িষ্ট থাকয়ত য়ফ    

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ    

  ২০১৬-১৭ অথ যফেয়যয কভ য-রযকল্পনায কর ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গ ফপ্রযণ কযা য়য়ে 

 খাদ্য ভন্ত্রণারয়য ওয়ফ াইয়ট রযকল্পনাটি আয়রাড কযা য়য়ে 

কভ যরযকল্পনাটি চুড়ান্ত কযায জন্য বা অনুরিত য়য়ে   

 ২০১৬-১৭ অথ য ফেয়যয ংয়ারধত কভ যরযকল্পনায ২ ত্রত্রভারক বা অনুরিত   

য়য়ে   

কভ য-রযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগরত প্ররতয়ফদন ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গ ফপ্রযণ কযা য়য়ে  

  খাদ্য অরধদপ্তয এফং BFSA ফক ভাঠ-ম যায় ত্রনরতকতা করভটি গঠয়নয জন্য ফরা 

য়য়ে  

 

 

    

 



রফলিঃ ১১ জাতী শুদ্ধািায ফকৌর ফাস্তফান 

   

রদ্ধান্তিঃ ফাংরায়দ রনযাদ খাদ্য কর্তযক্ষ ও খাদ্য অরধদপ্তযয়ক রনজ রনজ প্ররতিায়ন 

শুদ্ধািায ফকৌর ফাস্তফায়ন র্ভরভকা যাখয়ত য়ফ  

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ     

 খাদ্য অরধদপ্তয়যয রফরবন্ন ম যায় শুদ্ধািায ফকৌর ফাস্তফায়ন কভ যসূরি শুরু কযা য়য়ে 

BFSA য অগ্রগরত  বা অফরত কযা ফময়ত ায়য  

 

    

 



রফল-১২ :  E-file Management System 

আয়রািনা  

ফপব্রুারয ২০১৭ ভায়য ভয়ে ভন্ত্রণারয় e-file  system ফাস্তফায়ন 

ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গয রনয়দ যনা যয়য়ে 

মথামথবায়ফ e-file ফাস্তফারত না য়র APAফত Mandatory 

Objective এ নম্বয াওা মায়ফ না 

ভন্ব ও ংদ অরধাখা ৯০% নরথ e-file ফদা য়য়ে  

ICT াখায নরথমু e-file িরাির কযয়ে  

  কর অরধাখা ও াখা  e-file System এ রকছু রকছু কাজ শুরু 

য়য়ে  

 e-file ফাস্তফায়ন বা আয়রািনা  কযা ফময়ত ায়য 

 

 

    

 

    

 











রফল: অরবয়মাগ ব্যফস্থানা  

রদ্ধান্তিঃ-১  মথাভয় তদন্ত ম্পন্ন ও অরবয়মাগ রনস্পরি কযয়ত য়ফ  

 ফাস্তফান  অগ্রগরতিঃ  

অরবয়মাগ তদন্ত ও রনস্পরি অব্যাত আয়ে 

 ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গ প্ররতয়ফদন রনরভত ফপ্রযণ কযা য়চ্ছ 

  অরবয়মায়গয তথ্য েক এ ফদখায়না র- 

পুফ যফরতয 

ভায়য 

ফজয  

ফতযভান 

ভায় 

প্রাপ্ত  

ফভাট 

 অরব-  

ফমাগ  

রনস্পরিকৃত 

অরবয়মাগ  

অরনস্পন্ন 

অরবয়মাগ  

রতন ভায়য 

উয়বয অরনস্পন্ন  

ে ভায়য 

উয়বয 

অরনস্পন্ন  

ভন্তব্য 

২০৪ ০২  ২০৬  ১৩৪  ৭২  ০২  ৫২  তদন্ত াখায 

আওতাধীন রফধা 

রফবাগী ভাভরা -১০; 

আীর ভাভরা-০১; 

যীট ভাভরা-১; 

তাররকা ফথয়ক ফাদ 

ফদা য়য়ে  



রফলিঃ ১৩ অরডট আরি রনষ্পরি (জানুারয-২০১৭) 

রদ্ধান্ত ১: রযকরল্পতবায়ফ বা আয়াজয়নয ভােয়ভ অরডট আরি রনস্পরিয ধাযা অব্যত 

যাখয়ত য়ফ এফং াররাগাদ তথ্যারদ প্রদান কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ জানুারয/২০১৭ মন্তয) 

  অরগ্রভ আরি: কাম যিভ ও দারত্ব, যুগ্মরিফ (অরডট), উরিফ (অরডট-৩), উরিফ (ফায়জট ও অরডট) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

    

 

অরগ্রভ আরিয  তথ্য  রডয়ম্বয-২০১৬  জানুারয-২০১৭  

প্রাযরম্ভক আরি  ২৮০৬  ২৮১৫  

 ভায় ংয়মারজত আরি ১৫   ০৮ 

ফভাট আরি  ২৮২১টি  ২৮২৩ 

রনস্পরিকৃত (জারযত্র)আরি ০৬  ১৪  

অফরষ্ট আরি ২৮১৫  ২৮০৯  

বায ংখ্যািঃ   ০০ ০১  

আয়রারিত আরি  ০০ ২৩ 

রনস্পরিয সুারয  ০০ ২১ 

ফরাডরট জফাফ ০৩ ১৪  



রফলিঃ ১১-  খড়া ও ংকরনভুি অরডট ংিান্ত কামিভ (জানুারয-২০১৭) 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ খড়া ও ংকরন -কাম যিভ ও দারত্ব যুগ্মরিফ ( ফায়জট ও অরডট) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ংকরনভুি আরিিঃ 

 

                            ফভাট ........................   ৫৯৩টি                   রনস্পরিকৃত আরিয ংখ্যা........ ১২ টি  

                        বায ংখ্যা (রত্র-ক্ষী)....০০টি                     ভারপ্ত আরি                          ৫৮১ টি  

                        আয়রারিত আরি.............০০টি                      ফরাডরট জফাফ -------------------০০ 

                        রনস্পরিয সুারয ........... ০০টি 

   

 

 

 

 

    

 

খড়া আরি  রডয়ম্বয-২০১৬  জানুারয-২০১৭  

প্রাযরম্ভক আরি    ৭৬৫ ৭৬৫  

  ০০  ০০  

ফভাট আরি.. ৭৬৫  ৭৬৫  

রনস্পরিকৃত আরি ০০    ০২  

অফরষ্ট আরি  ৭৬৫  ৭৬৩  

বায ংখ্যািঃ (রএ-ক্ষী  ০০  ০০ 

আয়রারিত আরি  ০০  ০০ 

রনস্পরিয সুারয. ০০  ০০ 

রডরট  ০০  ০০  



রফলিঃ ১৪  াখা রযদ যন ও নরথ রনষ্পরিকযণ   

রদ্ধান্ত-১: রনজ রনজ াখা রযদ যনপূফ যক প্ররতয়ফদন প্রদান অব্যত যাখয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

জানুারয -২০১৭ রযকল্পনা-১ াখা রযদ যন কযা য়য়ে  

অন্য ফকান াখা/অরধাখা য়ত রযদ যন তথ্য াওা মারন  

রদ্ধান্ত-২: ইন-াউজ প্ররক্ষয়ণ নরথয ফশ্ররণরফন্যা ও নরথ রফনষ্টকযয়ণয রফলটি 

অন্তর্ভ যি কযয়ত য়ফ   

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

  প্রান -১ অরধাখা বায়ক এরফলয়  অফরত কযয়ত ায়যন  

 

 



রফলিঃ ১৫  ইন-াউজ প্ররক্ষণ 

রদ্ধান্তিঃ ইনাউজ প্ররক্ষয়ণ নরথয  ফশ্ররনরফন্যা ও নরথ রফনষ্টকযয়ণয রফলটি অন্তভুিয কযয়ত য়ফ এফং 

প্রয়াজয়ন এ রফলয় ক্লা/আয়রািনায জন্য ভন্ত্রণার য়ত কভ যকতায়দয আভন্ত্রণ জানায়না ফময়ত ায়য 

ফয়র বা রনয়দ যনা ফদা র ।   

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ  

অ-অরজযত রক্ষযভাত্রা অজযন অগ্রারধকায রফয়ফয়িনা কয়য ২০১৬-২০১৭ অথ য ফেয়য ইন-

াউজ প্ররক্ষয়ণ প্ররক্ষণ ররডউর প্রণন কযা য়য়ে  

জানুারয-২০১৭ ভায় ১ভ, ২, ৩ ও ৪থ য ফশ্ররণয ৪(িায) কযাটাগযীয়ত ফভাট ১৯৯ জন 

কভ যকতযা/কভ যিারযয়ক ইন-াউজ প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়য়ে   

 ররডউর অনুমাী অবযন্তযীণ প্ররক্ষণ  প্রদান অব্যাত আয়ে        

 



রফলিঃ ১৬  আইন ও ভাভরা  

রদ্ধান্ত-১ ভাভরা রনস্পরিয জন্য াফ যক্ষরণক রনরফড় ফমাগায়মায়গয াাার নতুন ও 

গুরুত্বপূণ য ভাভরায ফণ যনা অন্তভু যি কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফানিঃ  

 খাদ্য অরধদপ্তয়যয ফতযভান ফভাট ভাভরায ংখ্যা কভয়ফর  ১১৮৯ টি 

জানুারয-২০১৭ ভায় ফকান ভাভরা দায়য  রন  

 রফরবন্ন ফকায়ট য িরভান ও দায়যকৃত ভাভরায শুনানীয়ত রনরফঢ় ফমাগায়মাগ অব্যাত 

আয়ে   

  

 

 

 

 

 

•   

 



রদ্ধান্তিঃ-২: খাদ্য রফবাগী দখরর জরভ ফমন ফফাত না   ফ রফলয় তৎয 

ফথয়ক কাম যকরয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ 

 গত ০৪-০৯-১০ তারযয়খ আইন উয়দষ্টায বারিয়ত্ব রয়রয়টয  আম্বযখানা ফভৌজায 

খাদ্য রফবায়গয নায়ভ ফযকড যকৃত ৪৬ তাং জরভয (ভটয গ্যায়যজ) রফলয় আয়রািনা 

য়য়ে  

 রফজ্ঞ রজর, ফজখারন এফং ফজরা প্রায়নয ায়থ আয়রািনা কযা য়য়ে 

 রররটয ফযাফয়য য়ত্রয ভােয়ভ রিযস্থাী রনয়লধাজ্ঞা ভাভরা দায়য রফলয় আইরন 

ভতাভত িাওা য়য়ে  

 রিযস্থাী ভাভরা  দায়য়যয রফলটি প্ররিাধীন যয়য়ে  

 ভাভরা দায়য়যয ারনাগাদ তথ্য থাকয়র বা উস্থান কযা ফময়ত ায়য   

ফরযার য়যয আয়রকান্দা ফভৌজা ১০ তাং জরভয রফলয় একই প্রকায 

রদ্ধান্ত ফনা য়য়ে  

 



রফলিঃ খাদ্য অরধদপ্তয়যয ভাভরায তথ্য পটওায়য এরিকযণ  

আয়রািয রফল  

রফলটি ভন্ব বা উস্থায়নয জন্য ংস্থা প্রান ফথয়ক অনুয়যাধ কযা 

য়য়ে  

ভাঠ-ম যায় ভাভরায তথ্যারদ পটওায়য এরি কযায ফক্ষয়ত্র উদাীনতা 

রক্ষযনী  

 আইন উয়দষ্টা DG Food এফং কর আখারন ফক পৃথকবায়ফ 

এরফলয় অনুয়যাধ কয়যয়েন  

 রফলটি  বা আয়রািনা কযা ফময়ত ায়য  

 



রফলিঃ ১৬- অনাদাী িারকয়রয রনকট ফথয়ক যকারয াওনা আদা 

নয়বম্বয/১৬ ভায় াযায়দয় অনাদাী িারকয়রয রনকট ফথয়ক যকারয াওনা আদা য়ন্তালজনক না ওা অনাদাী 

টাকা আদায়য প্রয়িষ্টা ফজাযদায কযয়ত য়ফ ।  াওনা আদায়য তথ্য রনম্নরুিঃ 

িিঃ 

নং 

রফবায়গয 

নাভ 

ফজরায 

ংখ্যা 

অনাদাী 

িারকয়রয 

ংখ্যা 

দায়যকৃত ভারনসুযট 

ভাভরা যকাযী াওনা 

টাকায রযভাণ 

ফতযভান ভায় 

আদায়য রযভাণ। 

ফভাট আদাকৃত 

টাকায রযভাণ 

অফরষ্ট াওনা টাকায 

রযভাণ 

১ যাজাী ০৫ ৮০ 
110996178.83 ২৭৯৫৮২২৫.৩৭ 83০৩৭৯৫৩.৪৬ 

২ যংপুয ০৮ ৯৯ 
63715203.19 ২৪০৯৬৮০৮.৬২ ৩৯৬১৮৩৯৪.৪১ 

৩ ঢাকা ০৮ ৪০ 
77309795.28 ৫২২৩৭৫  ৬৫৩৯১০৬.০২  ৭০৭৭০৬৮৯.২৬  

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 রয়রট ০২ ০৫ 
2054800.22 0 

6,74,508.30 1380291.92 

৭ ফরযার ০১ ০১ 
1098237.57 0 

0 1098237.57 

ফভাট ৩২ ২৬৫ 326410172.49 ৫২২৩৭৫  ৬০৪৪৮৩৩৮.৫৮ ২৬৫৪৩৯৪৫৮.৭৬ 



রফলিঃ কর টাইরং এয ফক্ষয়ত্র Unicode ব্যফায রনরিতকযণ  

আয়রািনািঃ  

 কর Typing এ Unicode ফাংরা Font  ব্যফায়য যকারয রনয়দ য যয়য়ে  

 খাদ্য অরধদপ্তয ও রনযাদ খাদ্য কর্তযয়ক্ষয দপ্তয়য Unicode ব্যরতত  অন্যান্য ফহূ 

প্রকায Font ব্যফায কযা  

  Unicode ব্যরতত Word Document মূ ফকানবায়ফই Edit ফা Convert 

কযা মানা 

  100%Unicode ব্যফায রনরিত কযায জন্য বা আয়রািনা কযা ফময়ত ায়য  

 



 

ধন্যফাদ 


