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খাদ্য ভন্ত্রণার 
 

ভূমভকা: খাদ্য ভানুষলয মভৌমরক চামদায অন্যতভ। সুস্থবাষফ মেঁষচ থাকায জন্য ভানুলষক মযমভত, মনযাদ এফং 

পুমিকয খাদ্য গ্রণ কযষত । ভানুষলয মনযাদ ও পুমিকয খাষদ্যয মনযাত্তা মনমিত কযা যাষেযই দামত্ব। 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাষদষয ংমফধাষনয ১৫(ক) অনুষেদ অনুমাী যাষেয মভৌমরক দামত্ব কর নাগমযষকয খাষদ্যয 

মভৌমরক চামদা পূযষনয ব্যফস্থা কযা। যকাষযয কাম যমফমধ অনুমাী জামতয জন্য একটি মনবযযষমাগ্য খাদ্য ব্যফস্থা 

প্রমতষ্ঠায দামত্ব খাদ্য ভন্ত্রণারষয উয ন্যস্ত। এতদব্যমতত, ফাংরাষদ খাদ্য মনযাত্তা ংক্রান্ত আন্তজযামতক 

চুমিষত স্বাক্ষযকাযী মদ।  

যােীবাষফ খাদ্য ব্যফস্থানা কাম যক্রভ শুরু  গত তামিয চমিষয দষক। ১৯৪৩ াষর অমফবি ফাংরা 

বাফ দুমব যক্ষয মপ্রক্ষাষে খাদ্যদ্রব্য যফযা ও খাদ্য মনযাত্তা মনমিত কযষত মফঙ্গর মমবর াপ্লাই মফবাগ 

প্রমতমষ্ঠত । প্রথষভ প্রধান প্রধান ষয মফমধফদ্ধ মযমনং ব্যফস্থা প্রফতযন কযা , যফতীষত ংষামধত মযমনং 

ব্যফস্থা ভপস্বর ম যন্ত ম্প্রাযণ কযা । বাযতফল য মফবমিয য ষত ১৯৫৫ ার ম যন্ত পূফ য ামকস্তান মমবর 

াপ্লাই নাষভ খাদ্য মফবাগ কভ যকা্ড  মযচামরত কষয। 
 

৬ মভ ২০০৪ তামযষখ ভমন্ত্রমযলদ মফবাষগয প্রজ্ঞান এয ভাধ্যষভ দুষম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণার এফং খাদ্য 

ভন্ত্রণারষক একীভূত কষয খাদ্য ও দুষম যাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রনার নাষভ নাভকযণ কযা । ২৪ নষবম্বয ২০০৯ 

তামযষখ খাদ্য ও দুষম যাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারষক ‘খাদ্য মফবাগ’ এফং ‘দুষম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ মফবাগ’ নাষভ দুটি 

মফবাষগ রূান্তয কযা । ১৩ মষন্ফম্বয ২০১২ তামযষখ দুটি মফবাগষক আরাদা কষয দুটি পৃথক ভন্ত্রণার সৃমি 

কযা , মায একটি জনগুরুত্বপূণ য ফতযভান “খাদ্য ভন্ত্রণার”। এ ভন্ত্রণার আত্ধপ্রকাষয য মথষকই জনগষনয 

খাদ্য মনমিত কযায রষক্ষে মনযর কাজ কষয আষে। 
 

খাদ্য মনযাত্তা মনমিত কযায রষক্ষে কৃমল উৎাদন, খাদ্য মনযাত্তা, পুমিয জন্য ভমিত মফমনষাগ মযকল্পনা 

(CIP) ২০১০ াষর প্রণীত ও ২০১১ াষর ংষামধত । উমিমখত CIP এয মভাদাষন্ত ভষয প্রষাজষন 

প্তভ ঞ্চ-ফামল যক মযকল্পনা ও এমিমজ (SDG) এয াষথ াভঞ্জস্য মযষখ ২০১৬ যফতী ারনাগাদ CIP 

প্রণষনয প্রষাজনীতা মদখা মদওা ২০১৬-২০ মভাষদ মিতী যােী মফমনষাগ মযকল্পনা (CIP2) প্রণষনয 

কাজ ম্পন্ন ষষে।  
 

মফজ্ঞানম্মত দ্ধমতয মথামথ অনুীরষনয ভাধ্যষভ মনযাদ খাদ্য প্রামপ্তয অমধকায মনমিতকযষণ খাদ্য উৎাদন, 

আভদামন, প্রমক্রাকযণ, ভজুদ, যফযা, মফণন ও মফক্র ংমিি কাম যক্রভ ভিষয ভাধ্যষভ মনন্ত্রণ উরষক্ষে 

যকায  ২০১৩ াষর ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য আইন- ২০১৩ প্রণন কষয। ২০১৫ এ যকায ফাংরাষদ মনযাদ 

খাদ্য কতৃযক্ষ প্রমতষ্ঠা কষয কাম যক্রভ মযচারনা কযষে। কতৃযষক্ষয ৩৬৫  জন মরাকফষরয একটি াংগঠমনক 

কাঠাষভা (টিওঅো্ড ই) জনপ্রান ভন্ত্রণার কতৃযক অনুষভামদত ষষে। 
 

 

ফতযভান যকাষযয খাদ্য মনযাত্তা মনমিত কযায প্রমতশ্রুমত ফাস্তফান দুষম যাগকারীন এফং দুষম যাগ যফতী ভষ 

মদষ খাদ্য যফযা স্বাবামফক যাখায রষক্ষে খাদ্য ভজুদ ক্ষভতা বৃমদ্ধয জন্য ৪০০.৯১ মকাটি োকা (ম্পূণ য মজওমফ) 

ব্যষ ‘াযাষদষ ১.০৫ রক্ষ মভ.েন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন নতুন খাদ্য গুদাভ মনভ যাণ’ ীল যক প্রকল্প এফং মদষয ৮টি 

মকৌরগত স্থাষন (চট্টগাভ, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নাযাণগঞ্জ, ভধুপুয, ভভনমং, ফমযার এফং ভষশ্বয াা) মভাে ৫ 

রক্ষ ৩৫ াজায ৫ ত মভমিক েন ধাযণ ক্ষভতায ৮টি আধুমনক িীর াইষরা মনভ যাষণয রষক্ষে কাম যক্রভ চরভান 

যষষে। ইষতাভষধ্য আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মভ.েন), ভভনমং (৪৮,০০০ মভ.েন) ও ভধুপুয (৪৮,০০০ মভ.েন) 

াইষে মনভ যাণকাযী প্রমতষ্ঠাষনয াষথ চুমি ম্পামদত ষষে। এোড়া, প্রকষল্পয আওতা মিমজোর াফমরক পৄি 

মিমিমফউন চালুয রষক্ষে মদষয দুষম যাগপ্রফণ ১৯টি মজরায ৬৩টি উষজরা ৫ রক্ষ ামযফামযক াইষরা মফতযণ 
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কাম যক্রভ গ্রণ কযা ষষে। এোড়া, প্রকষল্পয আওতা ভমিত খাদ্য নীমত গষফলণা কাম যক্রভ শুরু ষষে।  এ 

প্রকষল্পয মভাদ জুন/২০২০ ম যন্ত। 

 

মনফ যাচনী প্রমতশ্রুমত মাষফ জনগষনয মনকে ১০ োকা মকমজ দষয চার যফযাষয কাম যক্রভ ফাস্তফাষন  িী 

অঞ্চষরয কভ যাবাফকারীন ০৫ ভাষ (ষষন্ফম্বয ষত নষবম্বয এফং ভাচ য-এমপ্রর) ইউমনন ম যাষ তদমযদ্র ৫০ রক্ষ 

মযফাষযয খাদ্য মনযাত্তা মনমিতকষল্প কাষি যয ভাধ্যষভ মযফায প্রমত ভামক ৩০ মকমজ াষয চার মফযতষণয 

কভ যসূমচ চালু কযা ষষে। এ কভ যসূমচটি াভামজক মনযাত্তা মফষ্ঠনীয অন্তর্ভ যি এফং ভাননী প্রধানভন্ত্রীয মফষল 

উষদ্যাগ মষষফ ব্র্যাম্ড ং কযত: কভ যসূমচয নাভ “খাদ্য ফান্ধফ” এফং মলাগান “মখ ামনায ফাংরাষদ ক্ষুধা ষফ 

মনরুষে” মনধ যাযণ কযা ষষে। এোড়াও Lv`¨k‡m¨i evRvi `‡i D×©MwZ †iva Ges `wi ª̀ I wb¤œ Avqf~³ 

gvby‡li Kó jvN‡ei j‡¶¨ mvkÖqx g~‡j¨   IGgGm Kg©m~wP‡Z Pvj I AvUv weZiY Kiv nq| XvKv gnvbMi I 

Av‡kcv‡ki kÖgNb GjvKv মফবাগী ও মজরা ষয wWjv‡ii gva¨‡g Pvj weµq Kvh©µg cwiPvwjZ ষ 

আষে। 

খাদ্য ভন্ত্রণারষয কর অনুমফবাগ, এপমএভইউ, অমধাখা, াখামূ, ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযক্ষ এফং 

খাদ্য অমধদপ্তয  কতৃযক ২০১৭-২০১৮ অথ যফেষয ম্পামদত কাম যক্রষভয উয মবমত্ত কষয এ প্রমতষফদন প্রণন কযা 

ষষে। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাষদ যকাষযয ভাননী ভন্ত্রী এোিষবাষকে মভাোঃ কাভরুর ইরাভ, এভম খাদ্য 

ভন্ত্রণারষয দামষত্ব মনষামজত আষেন। 
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১.১ রূকল্প (Vision):  

ফায জন্য ম যাপ্ত , মনযাদ ও পুমিকয খাদ্য 

১.২ অমবরক্ষে (Mission): 

ভমিত নীমত মকৌর এফং যকাময খাদ্য ব্যফস্থানায ভাধ্যষভ ফায জন্য মনযাদ, ম যাপ্ত ও পুমিকয খাদ্য 

যফযা মনমিত কযা। 

১.২ মকৌরগত উষেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ ভন্ত্রণার/মফবাষগয মকৌরগত উষেশ্যমূ 

1. খাদ্যষস্যয মনযাত্তা ভজুদ এফং কৃলকষদয প্রষণাদনা মূল্য মনমিতকযণ 

2. দমযদ্র ও তদমযদ্র জনাধাযষণয (মফষল কষয ভমরা ও মশুষদয) জন্য খাষদ্যয প্রাপ্যতা জরবে 

কযণ 

3. মনযাদ খাদ্য প্রামপ্ত ও পুমি মযমস্থমতয উন্নন 

4. খাদ্যনীমত, মকৌর ও ব্যফস্থানায প্রামতষ্ঠামনক ক্ষভতা বৃমদ্ধকযণ  

5. খাদ্যষস্যয (চার ও গভ) মূল্য মস্থমতীরতা মনমিতকযণ 

 

১ .৪ কাম যাফরী (Functions) 

১. মদষয ামফ যক খাদ্য ব্যফস্থানা ও নীমত-মকৌর প্রণন, ফাস্তফান ও খাদ্য মনযাত্তা ব্যফস্থা সুদৃঢকযণ 

২. খাদ্যষস্যয আভদামন-যপ্তামন ও মফাভমযক যফযা 

৩. খাদ্যস্য (চার ও গভ) ংগ্র, ভজুদ, মফতযণ ও চরাচর 

৪. খাদ্যষস্যয মূল্য মনধ যাযণ, মূষল্যয মস্থমতীরতা আনন ও প্রাপ্যতা জরবেকযণ 

৫. ম যাপ্ত খাদ্যস্য ভজুদ ংযক্ষণ, খাষদ্যয ভান যীক্ষা ও যক্ষণাষফক্ষণ 

৬. খাদ্য মযকল্পনা, গষফলণা ও মযধাযণ 

৭. মনযাদ খাদ্য আইন-২০১৩  ফাস্তফান। 

 

ভন্ত্রণারষয উয অম যত দামত্ব 

যকাষযয গুরুত্বপূণ য দামত্বমূ Allocation of Business অনুমাী মফমবন্ন ভন্ত্রণারষয উয অ যন 

কযা ষষে। খাদ্য ভন্ত্রণারষয ামফ যক কভ যকাষ্ড  খাদ্য ভন্ত্রণার প্রধানত নীমতগত াতা প্রদান কষয থাষক এফং 

আওতাধীন দপ্তষয কাষজয গমতীরতা আনাষনয রষক্ষে ভি াধন ও মদক মনষদ যনা মদষ থাষক।  

 

Allocation of Business অনুমাী খাদ্য ভন্ত্রণারষয দামত্বাফরী: 

 

 মদষয ামফ যক খাদ্য ব্যফস্থানা মযচারনা; 

 জাতী খাদ্য নীমত-মকৌষরয ফাস্তফান; 

 মনব যযষমাগ্য জাতী খাদ্য মনযাত্তা ব্যফস্থা প্রমতষ্ঠা; 

 মদম উৎাদষন প্রষনাদনা মূল্য প্রদান এফং মবািষদয আমথ যক াতা প্রদাষনয জন্য ধান, চার, গভ, 

র্ভট্টা যাময ক্র, ভজুদ এফং মএপমিএ এয ভাধ্যষভ ফণ্টন; 
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 আভদামন ও যপ্তামযকৃত খাদ্য ষস্যয গুনগত ভান ও আদ য ফজা যাখা রষক্ষে মনমভত মযদ যন ও 

যক্ষণাষফক্ষণ।  

 মফযকাময ম যাষ খাদ্য ব্যফাীষদয উৎাীতকযণ; 

 মফযকাময খাদ্য ব্যফাীষদয ফাজায অফকাঠাষভা সুমফধা প্রদান; 

 খাদ্য উৎাদন, খাষদ্যয জ রবেতা (availability), খাদ্য প্রামপ্তয ক্ষভতা (access to food)এফং খাষদ্যয 

ভজুদ ও খাদ্য ব্যফস্থানা তষেয িাোষফজ ংযক্ষণ কযা।   

 খাদ্য মযকল্পনা, গষফলণা ও মযধাযণ; 

 ভন্ত্রণারষয মনন্ত্রাধীন মফমএ খাদ্য কোিায এফং নন-কোিায ও কামযগময ামব য এয কভ যকতযাষদয 

প্রামনক কভ যকাণ্ড তদাযমক এফং মূল্যান। 

 খাদ্যষস্যয আভদামন-যপ্তামন ও মফাভমযক যফযা; 

 খাদ্য খাষতয মফমবন্ন উন্নন প্রকল্প প্রণন ও ফাস্তফান; 

 মদষয খাদ্য যফযা মযমস্থমত ম যষফক্ষণ; 

 খাদ্যস্য (চার ও গভ) ংগ্র ও মফতযণ; 

 মযমনং ব্যফস্থানা; 

 খাদ্য গুদাভ মনভ যান এফং যক্ষণাষফক্ষণ; 

 খাদ্যষস্যয মূল্য মনধ যাযণ ও মূষল্যয মস্থমতীরতা আনন; 

 খাদ্যষস্যয চরাচর ও ংযক্ষণ; 

 ভজুদ, যক্ষণাষফক্ষণ ও ম যাপ্ত খাদ্যস্য ংযক্ষণ; 

 খাদ্য ফাষজে, মাফ ও অথ য ব্যফস্থানা; 

 মনযাদ খাদ্য আইন-২০১৩ এয কর কাম যক্রভ;  

 

২.০ াংগঠমনক কাঠাষভা  

 
২.১ খাদ্য ভন্ত্রণারষয াংগঠমনক কাঠাষভা  

কর ভষ মদষয কর ভানুষলয জন্য মনবযযষমাগ্য খাদ্য মনযাত্তা ব্যফস্থ মনমিত কযায ব্রত মনষ নীমত মনধ যাযণ 

ও ফাস্তফাষনয গুযত্ব মফষফচনা কষয ভমন্ত্রমযলদ মফবাষগয ফ যষল ১৩.০৯.২০১২ তামযষখয ০৪.০২৩.০২২. 

০২.০১.২০১২-৯৬ নং ত্র ংখ্যায ভাধ্যষভ খাদ্য ও দুষম যাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রণার মফবি ষ (ক) খাদ্য ভন্ত্রণার 

এফং (খ) দুষম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণার নাষভ দু’টি স্বতন্ত্র ভন্ত্রণার সৃমি । নতুন ভন্ত্রণার গঠিত ষরও 

মফলুপ্ত খাদ্য মফবাষগয জন্য প্রষমাজে জনফর খাদ্য ভন্ত্রণারষয কাঠাষভাষত অমযফমতযত যাখা । মচষফয অধীষন 

খাদ্য ভন্ত্রণারষয ামফ যক কাম যাফরী মযচামরত । প্রান ,মযকল্পনা ও উন্নন, ংগ্র ও যফযা, ফাষজে ও 

অমিে এফং খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ ইউমনে নাষভ ৫ টি অনুমফবাষগয ভাধ্যষভ ভন্ত্রণারষয ামফ যক কভ যকা্ড  

ম্পামদত ষ থাষক। ইষতাভষধ্য কভ যম্পাদষনয সুমফধাষথ য প্রান ও উন্নন অনুমফবাগষক প্রান অনুমফবাগ 

এফং মযকল্পনা ও উন্নন অনুমফবাগ নাষভ দুটি অনুমফবাষগ মফবি কযা ষষে। প্রান অনুমফবাষগ ১ জন 

অমতমযি মচফ  এফং মযকল্পনা ও উন্নন অনুমফবাষগ১ জন অমতমযি মচফ, ংগ্র ও যফযা অনুমফবাষগ ১ 

জন অমতমযি মচফ এফং ফাষজে ও অমিে অনুমফবাষগ ১ জন যুগ্ম-মচফ এফং খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ 

ইউমনষে ১ জন অমতমযি মচফ ভামযচারক মষষফ কভ যযত আষেন।  
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প্রান অনুমফবাগ 

প্রান অনুমফবাষগয অধীষন প্রান-১ অমধাখা ১ জন যুগ্ম-মচফ, অবেন্তযীণ প্রান-১ ও াখা ২ জন উ 

মচফ, প্রান-২ অমধাখা ১ জন উ মচফ, ংস্থা প্রান াখা ১ জনউমচফ মফা এফং তদন্ত াখা ১ 

জন কষয উ মচফ দামত্বযত আষেন। এোড়া, ভি ও ংদ অমধাখা ১ জন যুগ্ম মচফ এফং আইমটি 

মষর ১ জন মপ্রাগ্রাভায কভ যযত আষেন। প্রান অনুমফবাষগ ভন্ত্রণার ও ংযুি দপ্তষযয জনফর ব্যফস্থানা, 

মনষাগ ও ষোন্নমত, অবেন্তযীণ ও বফষদমক প্রমক্ষষণয ভাধ্যষভ ভানফ ম্পদ উন্নন, শংখরা, অফয, মনন 

ও ভি ও জাতী ংদ ংক্রান্ত মফলামদয নীমতমনধ যাযণ কাম যামদ ম্পাদন কযা । খাদ্য ভন্ত্রণারষয 

অনুমফবাগ, অমধাখা ও াখামূষয ভষধ্য প্রষাজনী ভি াধন এ াখা মথষক ম্পন্ন । 

ংস্থা প্রান াখা:  

ংস্থা প্রান াখা খাদ্য অমধদপ্তয ও ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযষক্ষয মফমবন্ন দ সৃজন  ,স্থাীকযণ ,

মনষাগ মফমধভারা ও মফমবন্ন প্রমফধানভারা প্রণন/ং মাধন কভ যকতযা -কভ যচাযীষদয ংস্থান মফলক ফেমফধ কাজ 

মনফ যা কযা ষ থাষক। কর ধযষণয কাষজয ংখ্যাগত মযভাণ উষিখ কযা ফাস্তফ কাযষণ ম্ভফয ন। তষফ মফগত 

০১ /০৭/২০১৭ মখ্র . তামযখ ষত ৩০ /০৬/২০১৮ মখ্র . এয ভাষে ম্পামদত মকছু কাষজয সুমফধাষবাগী 

কভ যকতযা /ভাভরা/মফমধভারা-প্রমফধানভারায ংখ্যা মনষে উস্থান কযা ষরা: 

ক্র  :নং  কাষজয মফফযণ ংখ্যা ভন্তব্য 

১। খাদ্য অমধদপ্তষযয মযচারক /অমতমযি মযচারক/আঞ্চমরক 

খাদ্য মনন্ত্রক /াইষরা অধীক্ষক/মজরা খাদ্য মনন্ত্রক/উ-

মযচারক ষদ কভ যকতযাষদয ষদান্নমত। 

১৬ জন  

২। খাদ্য অমধদপ্তষযয ১ভ মেমণয কোিায ও নন -কোিায 

কভ যকতযাষদয অফয উত্তয ছুটি প্রদান ও রাম্প এভাউক ভকযী।  

৩২ জন  

৩। খাদ্য অমধদপ্তষযয ১ভ মেমণয কোিায ও নন-কোিায 

কভ যকতযাষদয মনন ও আনুষতামলক ভকযী। 

৬৭ জন  

৪। খাদ্য অমধদপ্তষযয অমতমযি মযচারক /আঞ্চমরক খাদ্য 

মনন্ত্রক/াইষরা অধীক্ষক/মজরা খাদ্য মনন্ত্রক/উ-মযচারক 

ষদ কভ যকতযাষদয ফদরী/দান  

১৭ জন  

৫। খাদ্য অমধদপ্তষযয ১ভ মেমণয কোিায ও নন -কোিায 

কভ যকতযাষদয অমজযত )ফম:ফাংরাষদ (ছুটি ভকযী।  

২৩ জন  

৬। খাদ্য অমধদপ্তয ও ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযষক্ষয 

কভ যকতযাষদয োমন্ত মফষনাদন ছুটি ও বাতা ভকযী। 

২ জন ছুটি ভকযীয 

ক্ষভতা 

অমধদপ্তষয 

মফষকন্দ্রীকৃত 

৭। খাদ্য অমধদপ্তষযয ১ভ মেমণয কোিায ও নন-কোিায 

কভ যকতযাষদয ফষকা োইভষের/মষরকন মগ্রি /উেতয মগ্রি 

ভকযী। 

৪৬ জন  

৮। খাদ্য অমধদপ্তষযয ১ভ মেমণয কোিায কভ যকতযাষদয চাকময 

স্থাীকযণ। 

৩ জন  

৯। খাদ্য অমধদপ্তয ও ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযষক্ষয জন্য 

নতুন মফমধভারা /প্রমফধানভারা প্রণন । 

)ক ( মনযাদ খাদ্য )যাামনক ,কলক ,

েমটন ও ক্ষমতকাযক অফমিাং (

প্রমফধানভারা ,২০১৭ তামযখ :

১০ /০৭/২০১৭ মখ্র.  

)খ (মনযাদ খাদ্য )কামযগযী কমভটি (
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মফমধভারা ,২০১৭ তামযখ :

০৪ /০৯/২০১৭ মখ্র.  

)গ (খাদ্য অমধদপ্তয )কভ যচাযী (মনষাগ 

মফমধভারা ,২০১৮ তামযখ :

২৯ /০৩/২০১৮ মখ্র.  

১০। খাদ্য অমধদপ্তষযয জনফর মনষাষগয োড়ত্র প্রদান ১১৬৬ জন কভ যচাযী মনষাষগয মনমভত্ত 

োড়ত্র প্রদান কযা ষষে। 

 

১১। ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযষক্ষয দ সৃজন ৩৬৫টি দ সৃজন কযা ষষে।  

১২। ৩৩তভ মফমএ এয ভাধ্যষভ খাদ্য মযদ যক )নন-কোিায (ষদ 

মনষাগ প্রদান। 

৪৫ জন   

১৩। যকায কতৃযক /যকাষযয মফরুষদ্ধ দাষযকৃত ভাভরা  ১১টি ১টি মনষ্পমত্ত 

ষষে। 

১৪। শঙ্খরা /মফবাগী ভাভরা  ৩টি অব্যামত প্রদান 

৩জন 

 

মযকল্পনা ও উন্নন অনুমফবাগ  

মযকল্পনা ও  উন্নন অনুমফবাষগয অধীষন উপ্রধান (মযকল্পনা মকাল) এয তত্ত্বাফধাষন মযকল্পনা-১, মযকল্পনা-২ 

ও মযকল্পনা-৩ াখা মযচামরত । এ অনুমফবাষগ ১ জন উপ্রধান, ১ জন মমনয কাযী প্রধান, ১ জন 

কাযী প্রধান ও ১ জন কাযী প্রষকৌরী দামত্ব ারন কষয আষেন। এ অনুমফবাষগ ভন্ত্রণার ও ংযুি 

দপ্তষযয উন্ননমূরক কাম যক্রষভয অনুষভাদন নীমত মনধ যাযণী কাম যামদ ম্পাদন কযা । 

 

ংগ্র ও যফযা অনুমফবাগ  

ংগ্র ও যফযা অনুমফবাগ ভন্ত্রণারষয াভামজক মনযাত্তা মফিনীয মপাকার ষক মষষফও কাজ কষযন 

এফং তায অধীষন যফযা অমধাখা ১ জন উ মচফ মফকল্প মপাকার ষক মষষফ কাজ কষযন। যফযা-১ 

াখা ১ জন কাযী মচফ, যফযা-২ াখা ১ জন উ মচফ, ংগ্র অমধাখা ১ জন যুগ্ম-মচফ, বফষদমক 

ংগ্র াখা ১ জন মমনয কাযী মচফ ও অবেন্তযীণ ংগ্র াখা ১ জন যুগ্ম-মচফ কভ যযত আষেন। এ 

অনুমফবাগ খাদ্যষস্যয অবেন্তযীণ ও বফষদমক ংগ্র, চরাচর, ভজুদ, যফযা ও ংযক্ষণ ংক্রান্ত নীমত 

মনধ যাযণী কাম যামদ ম্পাদন  কষয থাষক। 

ফাষজে ও অমিে অনুমফবাগ  

ফাষজে ও অমিে অনুমফবাষগয অধীষন অমিে অমধাখা ১ জন যুগ্ম মচফ, ফাষজে ও মাফ অমধাখা ১ জন উ 

মচফ, ১ জন ফাষজে অমপায ও ১ জন একাউক অমপায এফং অমিে-১, ২ ও ৩ াখা ২ জন উ মচফ ও ১ 

জন মমনয কাযী মচফ কভ যযত আষেন। ভন্ত্রণারষয ফাষজে ব্যফস্থানা এফং ফামণমজেক অমিে আমত্ত 

মনষ্পমত্তয রষক্ষে অনুমফবাগ প্রষাজনী কাম যামদ ম্পাদন কষয থাষক।খাদ্য ভন্ত্রণারষয ফমোঃমনযীক্ষা কাম যক্রভ 

প্রধানতোঃ স্থানী ও যাজস্ব অমিে অমধদপ্তয কতৃযক ম্পন্ন ষ থাষক। ভন্ত্রণারষয ফাষজে, মাফ ও মফা াখায 

কাম যক্রষভয মফলষ এই মনযীক্ষা কযা । 

ফাষজে ব্যফস্থানা 

যকাময ব্যষয দক্ষতা ও কাম যকামযতা বৃমদ্ধয রষক্ষে খাদ্য ভন্ত্রণার এফং এয আওতাধীন কর প্রমতষ্ঠাষন 

ভধ্যষভামদ ফাষজে কাঠাষভা (Mid-Term Budgetary Framework, MTBF) দ্ধমতয আওতা আনা 

ষষে। যকাময অথ য ও ফাষজে ব্যফস্থানা আইন ২০০৯ এফং অথ য ভন্ত্রণারষয মনষদ যনায আষরাষক ইষতাভষধ্য 

একজন যুগ্ম-মচষফয মনতৃষত্ব ফাষজে ও মনযীক্ষা নাষভ একটি স্বতন্ত্র অনুমফবাগ সৃমি কযা ষষে। ভন্ত্রণারষয 
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মচষফয মনতৃষত্ব ফাষজে ব্যফস্থানা কমভটি এফং ফাষজে ও মনযীক্ষা অনুমফবাষগয যুগ্ম-মচষফয মনতৃষত্ব ফাষজে 

ওামকযং গ্রু গঠন কযা ষষে। মায ভাধ্যষভ ভন্ত্রণারষয াভমগ্রক ফাষজে ব্যফস্থানা কাম যক্রভ ম্পন্ন ষে।  

ফাষজে াখায গুরুত্বপূণ য কাম যাফরী: 

 ভন্ত্রণার/মফবাষগয ফাষজে কাঠাষভা প্রণন ও ারনাগাদ কযণ 

 মচফার এফং ংযুি/অমধনস্ত দপ্তয/ংস্থায যাজস্ব আষয রক্ষেভাত্রা এফং ব্য ীভা মনধ যাযণ 

 যাজস্ব ফাষজে ষত অথ যানকৃত উন্নন কভ যসূমচয প্রস্তাফ প্রণন/ম যাষরাচনা ও অনুষভাদষনয জন্য ফাষজে 

ব্যফস্থানা কমভটিয বা উস্থান 

 আগাভ ংগ্র মযকল্পনা ভন্ত্রণার/মফবাগ ও মনন্ত্রণাধীন অমধদপ্তয/ংস্থামূষয জন্য ফাষজে 

ফাস্তফান মযকল্পনা প্রণন এফং ফাস্তফান 

 যাজস্ব আযণ ও অথ য োড় ফাষজষে ফযােকৃত ম্পষদয ব্যফায ম্পমকযত তোমদ ংগ্র, মফষিলণ 

এফং এ ংক্রান্ত প্রমতষফদন প্রণন 

 প্রধান কভ যকৃমত মনষদ যক এফং পরাপর মনষদ যক ংক্রান্ত রক্ষেভাত্রায মফযীষত প্রকৃত অজযন ফাষজে 

ফাস্তফান মযফীক্ষণ 

 অথ যমফবাগ কতৃযক প্রমণত মনষদৃনা এফং েক অনুমাী ফাষজে ফাস্তফান ংক্রান্ত প্রমতষফদন প্রণন 

 অমতমযি ফযাষেয প্রস্তাফ (প্রমাজে মক্ষষত্র) যীক্ষা-মনযীক্ষাপূফ যক অথ যমফবাষগ মপ্রযণ 

 মফবাগী মাষফয াষথ প্রদান মাফযক্ষণ কভ যকতযায কাম যারষয মাষফয ংগমতাধন 

 

মনযীক্ষা 
 

যকাষযয মফপুর মযভাণ আমথ যক ব্যফস্থানা মযচামরত জনগুযত্বপূণ য উি দপ্তযমূষয ামফ যক কাম যক্রষভয 

স্বেতা, জফাফমদমতা, মভতব্যমতা, মথাষমাগ্যতা ও পরপ্রসূতা মনমিত কযায রষক্ষে অবেন্তযীণ ও ফমোঃ মনযীক্ষা 

কাম যক্রভ অব্যাত আষে। অবেন্তযীণ মনযীক্ষা মূরতোঃ খাদ্য অমধদপ্তষযয অবেন্তযীণ মনযীক্ষা মফবাষগয ভাধ্যষভ 

একজন অমতমযি মযচারষকয মনতৃষত্ব ম্পন্ন ষ থাষক। ক্ষান্তষয ফমোঃ মনযীক্ষা ফাংরাষদষয ভামাফ 

মনযীক্ষক ও মনন্ত্রষকয অধীন মফমবন্ন দপ্তয মথা ফামণমজেক মনযীক্ষা অমধদপ্তয, মমবর অমিে অমধদপ্তয, স্থানী ও 

যাজস্ব অমিে অমধদপ্তয, বফষদমক াায্যপুি প্রকল্প অমিে অমধদপ্তয ইতোমদ কতৃযক ম্পন্ন ষ থাষক। এ ংক্রান্ত 

অবেন্তযীণ ও ফমোঃ অমিে আমত্তমূষয মনস্পমত্তয/তদাযমকয কাজ খাদ্য ভন্ত্রণারষয ফাষজে ও মনযীক্ষা 

অনুমফবাষগয ভাধ্যষভ ম্পন্ন ষ থাষক। ভন্ত্রণারষয যুগ্ম-মচফ ফাষজে ও অমিে এয মনতৃযষত্ব (উইং প্রধান) খড়া 

ও ংকরন আমত্ত মূ মনষ্পমত্তয কাজ ষ থাষক। এোড়া এই অনুমফবাষগ অমিে অমধাখা কভ যযত একজন 

যুগ্ম-মচষফয অধীষন অমিে ১ ও ২ াখা এফং উ-মচষফয অধীষন অমিে ৩ াখায (খড়া ও ংকরন আমত্ত) 

ভাধ্যষভ ম্পন্ন ষ থাষক। 

অবেন্তযীণ মনযীক্ষা 

 

 

খাদ্য ভন্ত্রণারষয অবেন্তযীণ মকান মনযীক্ষা ব্যফস্থা মনই। এ ভন্ত্রণারষয অধীন মচফার অংষয কাম যক্রভ শুধুভাত্র 

ফমোঃ মনযীক্ষা কাম যক্রষভয আওতা ম্পন্ন ষ থাষক। ভন্ত্রণারষয ফমোঃ মনযীক্ষা কাম যক্রভ প্রধানতোঃ স্থানী ও 

যাজস্ব অমিে অমধদপ্তয কতৃযক ম্পন্ন ষ আষে।খাদ্য ভন্ত্রণারষয ফমোঃমনযীক্ষা কাম যক্রভ প্রধানতোঃ স্থানী ও 

যাজস্ব অমিে অমধদপ্তয কতৃযক ম্পন্ন ষ থাষক।  
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অমিে আমত্ত : খাদ্য ভন্ত্রণারষয ফামণমজেক মনযীক্ষা কাম যক্রভ ফাংরাষদষয ভামাফ মনযীক্ষক ও মনন্ত্রষকয 

অধীন মফমবন্ন অমিে অমধদপ্তয কতৃযক মযচামরত ষ থাষক। অমিে কতৃযক আমত্ত উত্থাষনয য ভাঠ ম যা ষত 

এয ব্রিীে জফাফ খাদ্য অমধদপ্তষযয ভাধ্যষভ ভন্ত্রণারষ মৌৌঁোষনা । আমথ যক অমনষভয গুরুত্ব মফষফচনা কষয 

ফামণমজেক অমিে আমত্তমূ াধাযণ, অমগ্রভ, খড়া ও ংকরন মষষফ মেমণর্ভি কযা । াধাযণ মেমণয 

আমত্তমূ ভাঠ ম যাষয আঞ্চমরক দপ্তষযয ভাা্ধ্যষভ স্থানীবাষফ মনষ্পমত্ত কযা । গুরুতয আমথ যক অমনভ 

মষষফ মফষফমচত অমগ্রভ মেমণভূি অমিে আমত্তমূ মূখ্য মাফ যক্ষণ কভ যকতযা তথা ভন্ত্রণারষয মচষফয উয 

জাময  এফং উি আমত্তমূষয জফাফ ভাঠ ম যা ষত এষন ভন্ত্রণারষ প্রষাজনী মাচাইষয য ংমিি 

অমিে অমধদপ্তষয মপ্রযণ কযা । অমগ্রভ, খড়া ও ংকরণভূি অমিে আমত্তমূ ভন্ত্রণারষয ভাধ্যষভ মনষ্পমত্ত 

কযা । ফামণমজেক মনযীক্ষা ংক্রান্ত মফস্তামযত তোমদ মনেরু : 

২০১৭-২০১৮ অথ য ফেষযয অমিে আমত্ত ংক্রান্ত তে (০১ জুরাই ২০১৭ মথষক ৩০ জুন ২০১৮ ম যন্ত) 

ক্র.

ন. 

ভন্ত্রণার

/ মফবাগ 

মূষয 

নাভ 

অমিে আমত্ত 

(২০১৭-২০১৮) 

ব্রিমষে 

জফাষফয 

ংখ্যা 

মনষ্পমত্তকৃত অমিে 

আমত্ত 

অমনষ্পন্ন অমিে আমত্ত 

ংখ্যা োকায মযভাণ 

(ষকাটি োকা) 

ংখ্যা োকায মযভাণ 

(ষকাটি োকা) 

ংখ্যা োকায মযভাণ 

(ষকাটি োকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ খাদ্য 

ভন্ত্রণার 

৩৩৫ ৬০.৭০ ১৬২ ৮৮০ ৩৯৮.১৯ ১৮৬৩১ ৪৩৯৪.৯১ 

মি-ক্ষী ও মত্র-ক্ষী কমভটিয ভাধ্যষভ মনষ্পমত্ত : 

মি-ক্ষী বা : 

খাদ্য অমধদপ্তষযয অধীষন মফমবন্ন স্থানায মফযীষত ফতযভাষন অমনষ্পন্ন আঠাষযা াজায আমত্তয অমধকাংই 

াধাযণ মেমণর্ভি। এ ধযষণয আমত্তমূ ব্রিীে জফাষফয ভাধ্যষভ স্বাবামফক প্রমক্রা মনষ্পমত্তয াাাম মি-

ক্ষী বায ভাধ্যষভ মনষ্পমত্তয প্রমক্রায উয ষফােয মজায মদা ষষে। ফতযভাষন ৭টি মফবাষগ ৭ জন আঞ্চমরক 

খাদ্য মনন্ত্রষকয মনতৃষত্ব মনমভত বাষফ বা কষয াধাযণ মেমণয মনযীক্ষা আমত্তমূ মনষ্পমত্তয রষক্ষে কাজ 

কযষে। 

২০১৭-২০১৮ অথ যফেষয ফামণমজেক মনযীক্ষা কাম যক্রভ 

ংস্থা/দপ্তয মনযীক্ষায ধযণ মি-ক্ষী বায তে 

  ২০১৭-১৮ অথ য 

ফেষযয বা 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয 

আষরামচত আমত্ত 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয 

সুামযকৃত আমত্ত 

খাদ্য ভন্ত্রণার ফামণমজেক মনযীক্ষা ১৭ ৫৮৯ ৫১৩ 

মত্র-ক্ষী বা : গুরুতয আমথ যক অমনভ ংমিি অমগ্রভ ও খড়া মেমণর্ভি আমত্তমূ স্বাবামফক প্রমক্রা 

মনষ্পমত্তয াাাম মত্র-ক্ষী কমভটিয ভাধ্যষভ মনষ্পমত্ত ত্বযামিত কযায মজায উষদ্যাগ গ্রণ কযা ষষে। 

মনমভত বা অনুষ্ঠাষনয ভাধ্যষভ মনযীক্ষা আমত্ত মনষ্পমত্তয কাম যক্রভ ষন্তালজনকবাষফ এমগষ মাষে। মনষে তা 

উস্থান কযা ষরা : 

২০১৭-২০১৮ অথ যফেষয ফামণমজেক মনযীক্ষা কাম যক্রভ 

ংস্থা/দপ্তয মনযীক্ষায ধযণ মত্র-ক্ষী বায তে 

  ২০১৭-১৮ অথ য 

ফেষযয বা 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয 

আষরামচত আমত্ত 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয 

সুামযকৃত আমত্ত 

খাদ্য ভন্ত্রণার ফামণমজেক মনযীক্ষা ১৭ ৫৮৯ ৫১৩ 
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খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ ইউমনে (এপমএভইউ)  

এপমএভইউ খাদ্য ভন্ত্রণারষয একটি অনুমফবাগ। ১ জন ভামযচারক (গষফলণা মযচারক মথষক ষদান্নমতপ্রাপ্ত 

ফা মপ্রলষণ যুগ্ম-মচফ, তষফ ফতযভাষন একজন অমতমযি মচফ কভ যযত) এয অধীষন ৪ জন গষফলণা মযচারনা, ৬ 

জন ষমাগী গষফলণা মযচারনা, ৯ জন গষফলণা কভ যকতযা, ১ জন মনেওাকয/ওষফাইে ম্যাষনজায, ১ জন 

িাোষফজ ম্যাষনজায এফং ১ জন িকুষভষণ্টন অমপায এয ভিষ এ অনুমফবাগ গঠিত। কাম যাফরীয উয মবমত্ত 

কষয এপমএভইউ-মক ৪ (চায) টি াখা মফবি কযা ষষে। মথা: (ক) নীমত ও ভি (খ) খাষদ্যয রবেতা (গ) 

খাদ্য  প্রামপ্তয সুষমাগ (ঘ) খাষদ্যয বজমফক ব্যফায/পুমি। এ অনুমফবাগ ফাংরাষদষয খাদ্য ও পুমি মনযাত্তা 

মযফীক্ষণ যকাষযয খাদ্য ও পুমি মনযাত্তা নীমত ও এয কভ য-মযকল্পনা প্রণষন কামযগময াতা প্রদান কষয 

থাষক। এোড়াও, মফমবন্ন ভন্ত্রণার কতৃযক প্রণীত খড়া মফমধভারা/নীমতয উয খাদ্য ভন্ত্রণার ংমিি ভতাভত 

প্রদান কষয থাষক। মম কর প্রমতষ্ঠান খাদ্য ও পুমি মনযাত্তা নীমত বতময ও প্রষাগ এয কাষজ জমড়ত আষে মমভন-

খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ কমভটি (FPMC), খাদ্য নীমত ওামকযং গ্রু (FPWG),  মথষভটিক টিভ (TT) 

ইতোমদ-মক ামফ যক ষমামগতা কষয থাষক। টিটি ও টিিামিউমজ এয দস্যষদয ভাধ্যষভ এপমএভইউ 

ভন্ত্রণারমূষয ভাষে কাম যকয ভি াধন এফং ‘খাদ্য ও পুমি মনযাত্তা ইসুেষত কাম যকয ভতমফমনভ এফং তে 

উাষত্তয মফষিলণ কাম যক্রভ ’খাদ্য ও পুমি মনযাত্তায ঠিক গমত প্রকৃমত উস্থাষন পরপ্রসূবাষফ াতা কষয আষে। 

 

 জাতী খাদ্যনীমত কভ যমযকল্পনা এফং খাদ্য মনযাত্তা যােী মফমনষাগ মযকল্পনা (CIP) ভমনেমযং 

ফাংরাষদষয মপ্রক্ষাষে াভমগ্রক খাদ্য মনযাত্তা মফলটি ফেভামত্রক মমখাষন মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাগ স্বস্ব কভ যসূমচ 

ও মকৌরমূ ফাস্তফাষনয ভাধ্যষভ একটি মনব যযষমাগ্য খাদ্য মনযাত্তা ব্যফস্থা গষড় মতারায রষক্ষে কাজ কযষে। 

কাযণ খাদ্য মনযাত্তায জন্য খাষদ্যয জ রবেতা (availability), খাদ্য  প্রামপ্তয সুষমাগ access to 

food) ও খাষদ্যয বজমফক ব্যফায  (utilization of food) ভবাষফ অমযাম য এফং এটি অজযষন 

কষরয মম্মমরত প্রা আফশ্যক মফষফমচত ওা খাদ্য ভন্ত্রণারষয উষদ্যাষগ ১৭টি ভন্ত্রণার/মফবাষগয ভিষ 

জাতী খাদ্য নীমত কভ যমযকল্পনা ফাস্তফাষনয প্রা চরষে। কৃমল, খাদ্য মনযাত্তা ও পুমি উন্নষনয জন্য যকায 

কতৃযক প্রণীত যােী মফমনষাগ মযকল্পনা (CIP 2011-15) এয মভাদ ইষতাভষধ্য মল ষষে। পষর প্তভ 

ঞ্চ-ফামল যক মযকল্পনা ও এমিমজ (SDG) এয াষথ াভঞ্জস্য মযষখ কৃমল, খাদ্য মনযাত্তা এফং পুমি উন্নষনয 

জন্য ২০১৬ যফতী ারনাগাদ যােী মফমনষাগ মযকল্পনা (CIP) প্রণষনয প্রষাজনীতা মদখা মদওা মফমবন্ন 

মফলষ ৮ টি কামযগময দর (Technical Working Group) গঠষনয ভাধ্যষভ  ২০১৬-২০ মভাষদ 

মিতী যােী মফমনষাগ মযকল্পনা (CIP2) প্রণষনয কাজ ম্পন্ন ষষে।  

অন্যান্য ফেষযয ন্যা ২০১৬-১৭ অথ যফেষযয জাতী খাদ্যনীমত ও এয কভ যমযকল্পনা ফাস্তফান ওফং যােী 

মফমনষাগ মযকল্পনা মযফীক্ষণ প্রমতষফদন ২০১৮ (ফাংরা ংেযণ) ভন্ত্রণার/এপমএভইউ এয ওষফাইষে 

(www.mofood.gov.bd/www.fpmu.gov.bd) প্রকা কযা ষষে। জাতী খাদ্যনীমতয এই 

কভ যমযকল্পনায আওতা ামফ যক খাদ্য মনযাত্তায জন্য মচমিত ২৬ টি মক্ষষত্র উন্নন ও মআইময 

অগ্রামধকাযমূরক ১২টি মক্ষষত্রয অগ্রগমত মযফীক্ষণ কষয মযফীক্ষণ প্রমতষফদন প্রকামত ষষে, মা জাতী ও 

আন্তজযামতক মযভ্ড ষর ভাদৃত ষষে। মিতী যােী মফমনষাগ মযকল্পনা (CIP2) ফাস্তফান মযফীক্ষণ 

http://www.mofood.gov.bd/
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প্রমতষফদন প্রণষনয জন্য খাদ্য ভন্ত্রণার ংমিি কর ভন্ত্রণার/মফবাগ/এষজমন্পয প্রমতমনমধগষণয অংগ্রষণ 

৫(াঁচ) মদন ব্যাী একটি প্রমক্ষণ-কভ যারা আষাজন প্রষাজনী কাম যক্রভ চরভান যষষে। 

তে ব্যফস্থানা   
 

যকাষযয মিমজোর ফাংরাষদ রুকল্প ফাস্তফাষনয উষেষশ্য তোমদ ংগ্র, ংযক্ষণ ও আদান-প্রদাষনয উন্নততয তে 

প্রযুমি ব্যফায কযা ষে। খাদ্য মনযাত্তা ংমিি ভন্ত্রণার/মফবাগমূষয ভষধ্য ইকাযষনেমবমত্তক তে আদান-প্রদাষনয 

রষক্ষে খাদ্য মনযাত্তা ও পুমি ংক্রান্ত ইনপযষভন মষিভ (Food Security and Nutrition 

Information System) স্থান কযা ষষে। এই ইনপযষভন মষিভ এয ভাধ্যষভ প্রাথমভকবাষফ খাদ্য 

অমধদপ্তয এয তে ব্যফস্থানা মফবাগ (এভআইএএ্ড এভ), কৃমল মফণন অমধদপ্তয এফং মষরনষকরায ইকাযন্যানার এয 

ভষধ্য তে আদান প্রদাষনয কাম যক্রভ চরভান যষষে। খাদ্য ভন্ত্রণারষয খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ ইউমনে (FPMU) 

এয ওষফাইষে (www.mofood.gov.bd/ www.fpmu.gov.bd) খাদ্য ও খাদ্য মবমত্তক পুমি 

মনযাত্তায াষথ ংমিি ারনাগাদ িাোষফইজ কষরয জন্য (Publicly) উনু্ি কযা ষষে, মা খাদ্য ও পুমি 

মনযাত্তামূরক গষফলণা ও মদ্ধান্ত গ্রষণ যুগান্তকাযী মষষফ মফষফমচত।  

প্রকানা কাম যক্রভ  

এপমএভইউ কতৃযক মনমভতবাষফ মদী ও আন্তজযামতক ম যাষ ফাজাষয খাদ্যষস্যয (চার ও গভ) উৎাদন, যফযা, 

চামদা, ভজুদ তথা াভমগ্রক ব্যফস্থানা, খাদ্য মনযাত্তা ও খাদ্য ম্পকী অন্যান্য মফলামদয তোমদ ও মফষিলণমূরক 

বদমনক, াপ্তামক, ামক্ষক, বত্রভামক ও ফাৎমযক প্রমতষফদন এফং জাতী খাদ্যনীমত ও এয কভ যমযকল্পনা ফাস্তফান 

এফং যােী মফমনষাগ মযকল্পনা (মআইম) মযফীক্ষণ (Monitoring) প্রমতষফদন চামদা ও ফাস্তফতায মনমযষখ 

মফমবন্ন ভষ গষফলণা এফং জনকল্যাণমূরক খাদ্য মনযাত্তা ও পুমি মফলক মনষদ যমকা/পুমস্তকা প্রকা কযা ।  

গত ২০১৭-১৮ অথ যফেষয খাদ্য ভন্ত্রণারষয এপমএভইউ কতৃযক প্রকামত প্রমতষফদষনয তোমদ মনষেয েষক মদখা মমষত 

াষয।    

 াযণী-৮.১: ২০১৭-১৮ অথ যফেষয খাদ্য ভন্ত্রণারষয এপমএভইউ কতৃযক প্রকামত প্রমতষফদষনয তোমদ 

প্রমতষফদন/ প্রকানায নাভ ২০১৭-১৮ অথ য ফেষয প্রকামত ংখ্যা 

বদমনক খাদ্যস্য মযমস্থমত প্রমতষফদন ২৪৬ টি 

াপ্তামক খদ্যষস্য তূরনামূরক মফফযণী (ভাননী প্রধানভন্ত্রীয কাম যারষয জন্য) ৫০ টি 

ামক্ষক খাদ্যস্য মযমস্থমত প্রমতষফদন ২৬ টি 

বত্রভামক ফাংরাষদ খাদ্যস্য মযমস্থমত প্রমতষফদন (Quarterly) ৪ টি 

জাতী খাদ্যনীমত ও ফাংরাষদ যােী মফমনষাগ মযকল্পনা )মআইম(  ফাস্তফান  

মযফীক্ষণ প্রমতষফদন (অথ যফেয ২০১৬-১৭) ফাংরা ংষ্কযণ; প্রকা-২০১৮ 

১ টি 

এপমএভইউ কতৃযক ২০১৭-১৮ অথ যফেষয ম্পামদত মকছু গুরুত্বপূণ য/উষিখষমাগ্য কাম যাফমর:   
 

 খাদ্য ও পুমি মনযাত্তা মফলক Data base ারনাগাদ কষয ওষফাইষে মনমভত আষরাি কযা ষষে। 
 

 

 

  প্রমত ভাষ খাদ্যস্য ংগ্র, মফতযণ ও ভজুদ ংক্রান্ত Stock Flow Chart প্রণন কযা ষষে।  

 

 কৃমল  ,খাদ্য মনযাত্তা ও পুমি উন্নষনয জন্য ২০১৬-২ ১ মভাষদ 2
nd

 Country Investment Plan (CIP-

2) প্রণষনয কাজ ম্পন্ন ষষে। 

 
 

http://www.fpmu.gov.bd/
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   মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাগ ও ংস্থা মথষক প্রাপ্ত খড়া আইন/মফমধ/মফমধভারা ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ য মফলষয (ষমভন-আইন 

ভন্ত্রণার কতৃযক প্রণীত খড়া “ফাংরাষদ খাদ্য মনযাত্তা আইন, ২০১৮”, কৃমল ভন্ত্রণার কতৃযক প্রণীত খড়া “জাতী 

কৃমল নীমত, ২০১৭ ইতোমদ) উয খাদ্য ভন্ত্রণারষয কামযগময ভতাভত প্রদান কযা ষষে।   

 
 

 দভ জাতী ংষদয মফমবন্ন অমধষফষন ভাননী প্রধানভন্ত্রী ও খাদ্য ভন্ত্রী কতৃযক প্রষনাত্তয প্রদাষনয রষক্ষে খাদ্য ভন্ত্রণার 

ংমিি প্রষনাত্তয মপ্রযণ কযা ষষে।  

 

 ২০১৮ াষর জাতী ংষদ ভাভান্য যােমতয বালষণ অন্তর্ভ যমিয জন্য খাদ্য ভন্ত্রণার ংমিি ইনপুে প্রণন ও মপ্রযণ 

কযা ষষে।  
 

 আন্তজযামতক মফমবন্ন মমভনায/ষম্মরষন ভাননী প্রধানভন্ত্রী, খাদ্য ভন্ত্রী ও খাদ্য মচফ এঁয অং গ্রষণয জন্য প্রষাজনী 

তে/ব্রীপ/েমকং ষক প্রণন ও মপ্রযণ কযা ষষে।  
 

 

 ২০১৮-১৯ অথ যফেষযয জাতী ফাষজে প্রণন ংক্রান্ত পুমস্তকায জন্য এফং ভাননী অথ য ভন্ত্রীয ফাষজে ফিৃতা )২০১ ৮ -১ ৯ (

অন্তভূ যি কযায জন্য প্রষাজনী তোমদকাষয প্রমতষফদন প্রণন ও মপ্রযণ কযা ষষে।  

 

 “ফাংরাষদ অথ যননমতক ভীক্ষা  ,২০১ ৮” এ অন্তর্ভ যমিয জন্য খাদ্য ভন্ত্রণার ংমিি তে-উাত্ত মপ্রযণ কযা ষষে। 

 
 

 অথ য ভন্ত্রণার কতৃযক ফাষজে ফাস্তফান অগ্রগমত মফলক প্রমতষফদন প্রণষনয জন্য ২০০৯-১০ ষত ২০১৭-১৮ ম যন্ত 

অথ যফেযমূষয ফাষজষে মঘামলত গুরুত্বপূণ য কাম যক্রভ/কভ যসূমচয ফাস্তফান বত্রভামক অগ্রগমত মনধ যামযত েষক মপ্রযণ কযা 

ষষে। 

 

 খাদ্য মনযাত্তা ও পুমি মফলক ৩(দুই)টি প্রমক্ষণ কভ যারা একটি মনউমিন অমরমম্পাি, ২০১৮ আষাজন কযা 

ষষে। 

মযফীক্ষণ ও মূল্যান কাম যক্রভ 

খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ কমভটি (FPMC) কতৃযক ম্পামদত গুরুত্বপূণ য কাম যাফরী 

ভাননী খাদ্য ভন্ত্রীয বামতষত্ব ২০১৭-১৮ অথ যফেষয খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ কমভটিয মভাে ৩ টি বা অনুমষ্ঠত । 

উি বামূষ মদষয ামফ যক খাদ্য উৎাদন, ংগ্র (অবেন্তযীণ ংগ্র ও আভদানী), ভজুদ, মফতযণ মযমস্থমত, 

খাদ্যষস্যয মূল্য মযমস্থমত এফং খাদ্য ভন্ত্রণারষয আওতা ভাথামছু মবাষগয মযভাণ ারনাগাদ মাফ ও মভৌসুভমবমত্তক 

ঠিক ভজুষদয মযভাণ মনধ যাযষণ ভীক্ষা মযচারনা ামফ যক খাদ্য মনযাত্তা ইসুে মফস্তামযতবাষফ ম যাষরাচনা ও 

মূল্যানপূফ যক সূষ্ঠু খাদ্য ব্যফস্থানা তথা জাতী খাদ্য মনযাত্তা মনমিতকষল্প মফমবন্ন গুরুত্বপূণ য মদ্ধান্ত গ্রণ কযা । 

তাোড়া, আভন, মফাষযা ও গভ ংগ্র মভৌসুষভ অবেন্তযীণবাষফ যকাময খাদ্যস্য ংগ্রষয রষক্ষে যাময কৃলকষদয মনকে 

মথষক ধান ও গভ এফং মভরাযষদয মনকে মথষক চার ংগ্রয জন্য মূল্য, ংগ্রষয মযভান ও ভীভা মনধ যাযণ কযা । 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয ভাননী খাদ্য ভন্ত্রীয বামতষত্ব অনুমষ্ঠত বা খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ কমভটি কতৃযক গৃীত 

উষিখষমাগ্য মদ্ধান্তুমূ মনষে উষিখ ’র:  

এপমএভম 

বায তামযখ 

গৃীত মদ্ধান্ত 

১৬/০৮/২০১৭ 

মখ্রোঃ 

 াম্প্রমতক ফন্যায কাযষণ খাদ্য উৎাদষনয ক্ষমত মালাষত মথামথ উষদ্যাগ গ্রণ কষয খাদ্য 

উৎাদন ষন্তালজনক ম যাষ অব্যাত যাখা। 

 খাদ্যষস্যয যকাময ংগ্র, মফতযণ ও ভজুদ ষন্তালজনক ম যাষ যাখা। 

 মফাষযা ংগ্র রক্ষেভাত্রায অফমিাং যকাময আভদামনষত রূান্তয কষয ২০১৭-১৮ অথ যফেষযয 

মফতযণ চামদা পূযণ ও ভজুদ বৃমদ্ধকষল্প ফমধ যত মযভাষণ খাদ্যস্য আভদামন কাম যক্রভ মথাম্ভফ 
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দ্রুততা ও দক্ষতায াষথ ম্পন্ন কযা।  

 খাদ্যষস্যয ফাজায মূল্য ষন্তালজনক ম যাষ মস্থমতীর যাখষত াফ যক্ষমণক প্রষচিা অব্যাত 

যাখা।  

 ২০১৭-১৮ অথ যফেষয যকাময মনজস্ব অষথ য ১৫.০ রাখ মভ.েন চার ও ৫.০ রাখ মভ.েন গভ 

আভদামন কযা। 

 মফতযণ চামদা মভটিষ অথ যফেয মষল যকাময খাদ্যষস্যয ভজুদ ১১.০ রাখ মভ.েষন উন্নীত 

কযা। 

 ফন্যা দুগ যত এরাকা োড়া মবমজএপ খাষত এফং অন্যান্য দুষম যাষগয কাযষণ মজআয খাষত ত্রাণ 

মফতযণ ব্যতীত যকাময খাদ্যস্য মফতযণ ফন্ধ যাখা। 

 ম ভষয মপ্রক্ষাষে মদষ মভাো চাষরয যফযা ও ভজুদ মযমস্থমত ামফ যকবাষফ মফষফচনা 

মনষ মফযকাময খাষত চার আভদামনষত ম ভষয শুল্ক ায ১০% মথষক ২%-এ নামভষ 

আনায দষক্ষ গ্রষণ অথ য ভন্ত্রণারষক যাভ য প্রদান। 

৩০/১১/২০১৭ 

মখ্রোঃ 

 খাদ্যস্য উৎাদন ও ফাজায মূল্য ষন্তালজনক ম যাষ অব্যাত যাখা। 

 যকাময ংগ্র, আভদামন ও মফতযণ মযকল্পনা াভঞ্জস্য এষন ২০১৮ াষরয শুরুষত যকাময 

খাদ্যষস্যয ভজুদ ১০ রাখ মভ. েষন উন্নীত কযত: যকাময খাদ্যষস্যয ভজুদস্তয ফ যদা 

ষন্তালজনক ম যাষ ফজা যাখা। 

 ২০১৭ াষরয অবেন্তযীণ মফাষযা ংগ্রষয ভীভা খাদ্য ভন্ত্রণার কতৃযক ১৫ নষবম্বয ২০১৭ 

মখ্রোঃ মফধ যতকযষণয মদ্ধান্ত ভূতাষক্ষ অনুষভাদন। 

 ২০১৭-১৮ অথ যফেষয যকাময আভন ংগ্র মভৌসুষভ প্রমত মকমজ ৩৯.০০ োকা মূষল্য 

৩.০০(মতন) রাখ মভমিক েন আভন ংগ্রষয রক্ষেভাত্রা মনধ যাযণ কযা । ংগ্রষয ভীভা 

০৩ মিষম্বয  ২০১৭ মথষক ২৮ মপব্রুাময ২০১৮ মখ্রোঃ ম যন্ত মনধ যাযণ কযা । 

 যকাময খাদ্যষস্যয ভজুদ উষিখষমাগ্য মযভাষণ বৃমদ্ধ াফায ষয মবমজএপ কভ যসূমচয 

আওতা মফমবন্ন খাষত ফযাষেয মফযীষত যকাময খাদ্যস্য যফযাষয মফলষ মদ্ধান্ত গ্রণ 

কযা। 

০৮/০৪/২০১৭ 

মখ্রোঃ 

 খাদ্যস্য উৎাদন ও ফাজায মূল্য ষন্তালজনক ম যাষ অব্যাত যাখা। 

 যকাময খাদ্যষস্যয ভজুদস্তয ফ যদা ষন্তালজনক ম যাষ ফজা যাখা। মফমবন্ন আমথ যক ও 

ত্রাণমূরক কাম যক্রভ, মফষলত: ফন্যাদুগ যত ফা াওয অঞ্চষর মফতযণকৃত খাদ্যষস্যয মাফ 

পৃথকবাষফ যফতী এপমএভম বা উস্থান কযা। 

 ২০১৭-১৮ অথ যফেষয আভন ংগ্র মভৌসুষভ ফমধ যত ভীভা অমতমযি ৩,০১,৯৮৪ মভ.েন 

আভন চার ংগ্রষয ভূতাষক্ষ অনুষভাদন।  

 ২০১৭-১৮ অথ যফেষয অবেন্তযীণ উৎ মথষক যকামযবাষফ মকান গভ ংগ্র না কযা। 

 ২০১৮ াষরয মফাষযা পর মথষক প্রমত মকমজ ধাষনয ংগ্র মূল্য ২৬.০০ োকা মাষফ ১.৫০ 

রাখ মভমিক েন ধান যাময কৃলকষদয মনকে মথষক এফং প্রমত মকমজ মদ্ধ চাষরয মূল্য 

৩৮.০০ োকা মাষফ (প্রমত মকমজ আত চার ৩৭.০০ োকা) ৯.০০ রাখ মভমিক েন চার (মদ্ধ 

চার ৮.০০ রাখ মভমিক েন এফং আত চার ১.০০ রাখ মভমিক েন) চাতার ব্যফাীষদয 

মনকে মথষক ক্রষয মদ্ধান্ত গৃমত । মফাষযা ংগ্রষয ভীভা মনধ যাযণ কযা  ০২ মভ, 
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২০১৮ মথষক ৩১ আগি, ২০১৮ মখ্রোঃ ম যন্ত। তষফ, খাদ্য ভন্ত্রণার প্রষাজনীতায মনমযষখ ধান 

ও চার ংগ্রষয ভীভা হ্রা/বৃমদ্ধ কযষত াযষফ। 

 মবমজএপ ও মজআয কভ যসূমচয আওতা মম কর খাষত যকাময খাদ্যস্য যফযা ফন্ধ যষষে 

মই কর খাষতও ফযাষেয মফযীষত যকাময খাদ্যস্য যফযা পুনযা চালু কযা। 

 সুগমন্ধ চার যপ্তামনয মফলষ যফতী এপমএভম বা মদ্ধান্ত গ্রণ কযা। 

জনগষণয ক্র ক্ষভতা, মবাগ ও পুমি মযমস্থমত: 

 খাদ্য ক্র-ক্ষভতা : 

ফাংরাষদষয প্রধান খাদ্য স্য ফা Staple foodএয মূল্য মস্থমতীর থাকা এফং মদষয ভানুষলয গড় আ বৃমদ্ধ 

াওা দমযদ্র ও মনে আষয ভানুষলয খাদ্য ক্র ক্ষভতা বৃমদ্ধ মষষে। মফমফএ মথষক প্রকামত াউষাল্ড ইনকাভ 

এটষম্ড চায াষব য ২০১০ এয তে অনুমাী ফাংরাষদষয ভানুষলয দমযষদ্রয ায ২০০১ াষর ৪০% মথষক ২০১০ এ 

৩১.৫% এ মনষভ এষমের। ফ যষল তে অেযাৎমফমফএষয াউষাল্ড ইনকাভ এটষম্ড চায াষব য ২০১৬ এয 

মপ্রমরমভনাযী মযষাে য অনুমাী ফতযভাষন ফাংরাষদষ দামযষদ্রেয ায ২৪.৩%। খাদ্যমবমত্তক কভ যসূচী যকাষযয নানা 

গণমুখী ভষাষমাগী এফং ফাস্তফ কভ যসূচীয পষর এ অগ্রগমত ামধত ষষে। অন্যমদষক ২০০৫-০৬ অথ য ফেষয মমখাষন ১ 

মদষনয ভজুযী মদষ ৪-৫ মকমজ চার মকনা মমত মখাষন ২০১৬-১৭ অথ য ফেষয ১ মদষনয কৃমল ভজুযী মদষ প্রা ৯ মকমজ 

মভাো চার মকনা মা (সূত্রোঃ কৃমল মযংখ্যান ফল যগ্রন্থ ২০১৭)।   

ফাংরাষদষয ভানুষলয খাদ্য গ্রণ/ মবাগ মযমস্থমত  

মফমফএষয াউষাল্ড ইনকাভ এটষম্ড চায াষব য ২০১৬ এয মপ্রমরমভনাযী মযষাে য অনুমাী ফাংরাষদষয ভানুল জনপ্রমত 

প্রমতমদন গষড় ৯৭৫.৫৩ গ্রাভ খাদ্য গ্রণ কষয। এই খাষদ্যয ভষধ্য চার গ্রণ কষয ৩৬৭.১৯ গ্রাভ এফং গভ গ্রণ কষয ১৯.৮৩ 

গ্রাভ। মফমফএষয াউষাল্ড ইনকাভ এটষম্ড চায াষব যয মযষাে য অনুমাী ২০১০ াষরয তুরনা ২০১৬ াষর  িার, 

ফমজ, মবাজে মতর, মাজ, মুযমগয ভাং, মিভ, গরুয ভাং ও ভাে গ্রষণয মযভান মফষড়ষে। অন্যমদষক চার, গভ, আলু, 

দুধ ও দুধ জাতী খাদ্য, খাময ভাং, পর  এফং মচমন/গুড় খাওায মযভান কষভষে। খাদ্য গ্রষণয এই মযফতযন মনষে 

মদা ষরাোঃ  

মেমফর ৩.৪ ফাংরাষদষ গষড় জনপ্রমত বদমনক খাদ্য গ্রষণয মযভান 

খাদ্য দ্রব্য ২০১৬ ২০১০ 

চার ৩৬৭.১৯ গ্রাভ ৪১৬.০১ গ্রাভ 

গভ ১৯.৮৩ গ্রাভ ২৬.০০ গ্রাভ 

আলু ৬৪.৮৩ গ্রাভ ৭০.৩০ গ্রাভ 

িার ১৫.৬০ গ্রাভ ১৪.৩০ গ্রাভ 

মি ১৬৭.৩০ গ্রাভ ১৬৬.০৮ গ্রাভ 

মবাজে মতর ২৬.৭৫ গ্রাভ ২০.৫১ গ্রাভ 

মাজ ৩১.০৪ গ্রাভ ২২.০০ গ্রাভ 

গরুয ভাং ৭.৫৪ গ্রাভ ৬.৮৪  গ্রাভ 

খাময ভাং ০.৫৫ গ্রাভ ০.৬০ গ্রাভ 

মুযমগয ভাং ১৭.৩৩ গ্রাভ ১১.২২ গ্রাভ 

মিভ ১৩.৫৮ গ্রাভ ৭.২০  গ্রাভ 

ভাে ৬২.৫৮ গ্রাভ ৪৯.৫০ গ্রাভ 
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দুধ ও দুধ জাতী খাদ্য ৩৭.৩১ গ্রাভ ৩৩.৭২ গ্রাভ 

পর ৩৫.৭৮ গ্রাভ ৪৪.৭০ গ্রাভ 

মচমন/গুড় ৬.৯০ গ্রাভ ৮.৪০ গ্রাভ 

সূত্রোঃমফমফএষয াউষাল্ড ইনকাভ এটষম্ড চায াষব য ২০১৬ এয মপ্রমরমভনাযী মযষাে য। 

মনউমিন অমরমম্পাি ২০১৮  

খাদ্য ভন্ত্রণারষয খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ ইউমনে, ফাংরাষদ ইন্পটিটিউে অপ আইমটি ইন মিষবরষভক 

(মফআইআইমি) এফং জামতংষঘয খাদ্য ও কৃমল ংস্থায ‘অপুমি কমযকযষণ চোষরঞ্জ মভাকাষফরা' ফা 'ভাচ’ প্রকষল্পয মমৌথ 

আষাজষন গত ২১ এমপ্রর ২০১৮ তামযষখ ফংগফন্ধু আন্তজযামতক ষম্মরন মকষন্দ্র মদনব্যাম ‘মনউমিন অমরমম্পাি-২০১৮ 

সুস্থে জামত গঠষন তরুণষদয পুমি ও ক্ষভতান' অনুষ্ঠানটি অনুমষ্ঠত । মনউমিন অমরমম্পাি মূরত: একটি জাতী ফামল যক 

প্রমতষমামগতা মমখাষন তরুন-তরুনীষদয স্বাস্থে ম্মত খাদ্য গ্রণ ও পুমি উন্নষন তাষদয মনজ মনজ মক্ষষত্র উদ্ভাফনী কাম যক্রভ ও 

গৃীত প্রকষল্পয ভাধ্যষভ অমজযত জ্ঞান ও দক্ষতা আদান প্রদাষনয সুষমাগ সৃমি কযা । এই প্রমতষমামগতা তরুন-তরুনীযা 

পুমিয উয ভতাভত প্রদাষনয াাাম এয াষথ জমড়ত চোষরঞ্জমূ এফং এগুষরায কাম যকয ভাধান তুষর ধষযন। 

গতফেয ২০১৭ াষর প্রথভফাষযয ভত মনউমিন অমরমম্পাষিয আষাজন কযা  ঢাকায খাভাযফামড়ষত অফমস্থত 

ফাংরাষদ কৃমলমফদ ইন্পটিটিউষে। কৃমলভন্ত্রণারষয কৃমল ম্প্রাযণ অমধদপ্তয ও INGENAES/USAID এয াষথ 

মমৌথবাষফ ফাংরাষদ ইন্পটিটিউে অপ আইমটি ইন মিষবরষভক (মফআইআইমি) ফাংরাষদষয এই প্রথভ মনউমিন 

অমরমম্পাি আষাজন কষয। ষমাগী মষষফ খাদ্য ভন্ত্রণারষয খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ ইউমনে, আইমটি মিমবন, 

জামতংষঘয খাদ্য ও কৃমল ংস্থায ‘অপুমি কমযকযষণ চোষরঞ্জ মভাকাষফরা' ফা 'ভাচ’ প্রকল্পএফং অন্যান্য প্রমতষ্ঠান উি 

অমরমম্পাি আষাজষন তাষদয ফ যাত্ধক ষমামগতা প্রদান কষযন।   

মনউমিন অমরমম্পাি ২০১৮-মত প্রা ৩০০ তরুণ-তরুণী, যকাময কভ যকতযাবৃন্দ, জাতী ও আন্তজযামতক প্রমতষ্ঠান, সুীর 

ভাজ, মফযকাময প্রমতষ্ঠান এফং একাষিমভা মথষক প্রমতমনমধবৃন্দ অংগ্রণ কষযন। ফাংরাষদ মনউমিন অমরমম্পাি 

২০১৮ এয প্রথভ অমধষফষন বামত মেষরন জনাফ াভীভা সুরতানা, অমতমযি মচফ, খাদ্য ভন্ত্রণার এফং প্রধান অমতমথ 

মেষরন ফাংরাষদ যকাষযয ভাননী খাদ্য ভন্ত্রী জনাফ এোিষবাষকে মভাোঃ কাভরুর ইরাভ, এভম। 

 

মনউমিন অমরমম্পাি ২০১৮-মত ভাননী খাদ্য ভন্ত্রীয উষিাধনী বালণ। 
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ভানী অমধষফষনয বামত মেষরন  জনাফ ফদরুর আষযমপন, ভামযচারক, এপমএভইউ, খাদ্য ভন্ত্রণার 

এফং প্রধান অমতমথ মেষরন ফাংরাষদ যকাষযয তে ও মমাগাষমাগ প্রযুমি মফবাষগয ভাননী প্রমতভন্ত্রী জনাফ 

জুনাষদ আষভদ রক। 

 

মনউমিন অমরমম্পাি ২০১৮ এয উষেশ্যমূ:  
 

মনউমিন অমরমম্পাি ২০১৮ এয আযও সুমনমদ যি উষেশ্য মের: 

ক. ফাংরাষদষয পুমি উন্নষন জাতী নীমত ও মকৌরমূষয উন্নন ও প্রষাষগ যুফভাজষক মনযুি কযা। 

খ. গ্রাভীণ ও য এরাকা পুমি উন্নষন যুফভাষজয ভূমভকা মক ষফ ম মফলষ ধাযণা ও উষদ্যাগমূষয 

মফমনভ, এফং উদ্ভাফনীমূরক ভাধান খ ৌঁষজ মফয কযা (অন্য মদ মথষক মখন/অমজযত জ্ঞান)। 

গ. মশু ও যুফভাষজয উন্নত পুমিয জন্য যুফভাজ ও যকায, আন্তজযামতক ও জাতী ংস্থা, একাষিমভা ও 

মফযকাময খাত এয ভাষে অংীদামযত্ব প্রমতষ্ঠা কযা। 

ঘ. খাদ্য মনযাত্তা ও পুমি মফলষ যুফভাষজয মনতৃষত্বয দক্ষতা এফং গবীয কামযগময জ্ঞাষনয ক্ষভতা বৃমদ্ধ কযা। 

মনউমিন অমরমম্পাি ২০১৮ এ গৃীত কাম যক্রভ: 

জাতী পুমিয উন্নষন মনউমিন অমরমম্পান একটি যুগান্তকাযী দষক্ষ। এই অনুষ্ঠাষন মফ কষকটি গুরুত্বপূণ য অমধষফন 

অনুমষ্ঠত ষষে। উষিাধনী অনুষ্ঠাষন প্রধান অমতমথ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাষদ যকাষযয ভাননী খাদ্যভন্ত্রী মফ কষকজন 

গুরুত্বপূণ য ব্যমি তাঁষদয ফিব্য এই আষাজনষক উৎামত কষযষেন। ভাননী খাদ্যভন্ত্রী তাঁয বালষন ফাংরাষদষয খাদ্য 

মনযাত্তা ও পুমি মযমস্থমতয উয মফলদবাষফ আষরাকাত কষযষেন। মতমন মফষলবাষফ ভা ও মশুষদয পুমিগত অফস্থা, 

ফোঃমন্ধক্ষণ প্রাপ্ত মভষষদয অপুমি এফং ওজনামধখ্য জমনত পুমি ভস্যায কথা উষিখ কষযষেন। মতমন মদষয পুমি উন্নষন 

যকাষযয নীমতমূ ও মফমনষাগ কাঠাষভায রুষযখা তুষর ধষযষেন। মতমন খাদ্য ও পুমি মনযাত্তায াাাম মনযাদ 

খাদ্য মনমিতকযষণ খাদ্য ভন্ত্রণার কতৃযক মনযাদ খাদ্য আইন-২০১৩ প্রণন এফং এই আইষনয আওতা ফাংরাষদ 

মনযাদ খাদ্য কতৃযক্ষ গঠষনয কথা উষিখ কষযষেন। 

উন্নন ষমাগী মষষফ ইউএএআইমি এফং ইউষযাী ইউমনন (ইইউ) এয প্রমতমনমধবৃন্দ ফাংরাষদষয পুমি 

উন্নষন অমধকতয াতা প্রদাষনয প্রতে ব্যি কষযষেন। 

ফাংরাষদ ইন্পটিটিউে অপ আইমটি ইন মিষবরষভক (মফআইআইমি) এয প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা জনাফ ীদ 

উমেন আকফয মদব্যাী উদীভান মনউমিন ক্লাফ (১৭ টি মনউমিন ক্লাফ ও ২০০০ মস্বোষফক) এয একো 

ফণ যনা মদষষেন। মতমন মদষয পুমি উন্নষন মনউমিন ক্লাফগুষরায ষচতনতা বৃমদ্ধ ও মফমবন্ন উদ্ভাফনীমূরক 

কাম যক্রষভয একো মফদ ফণ যনা মদষষেন। 

উষিাধনী অনুষ্ঠাষনয অন্যতভ উষিখষমাগ্য মদক মের মদষয মফমবন্ন মক্ষা প্রমতষ্ঠান মথষক আগত মনউমিন ক্লাফ 

এয তরুন তরুনীষদয িাযা পুমষ্ঠ উন্নষন মনষজষদয ম্পৃিতা ব্যি কষয দৃঢ় কষে থ গ্রণ কযা। মনউমিন ক্লাফ 

এয তরুন-তরুনীযা যাষফা ফাযীয াষথ কে মভমরষ দীপ্ত কষে থ গ্রণ কষযষে। অনুষ্ঠান ভারায একো 
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উষিখষমাগ্য ও দৃশ্যভান মফল মের মদষয মফমবন্ন মক্ষাপ্রমতষ্ঠান মথষক আগত মনউমিন ক্লাষফয দস্যষদয িাযা 

স্থামত িরমূ। িরগুষরাষত যান্না প্রমতষমামগতা এফং পৄি মিজাইন প্রমতষমামগতা মকষায মকষাযীষদয মফমবন্ন 

উদ্ভাফনীমূরক কাম যক্রভ উমস্থত কষরয নজয মকষড়ষে।  মষনয বামতয ঞ্চারনা তরুণ-তরুণীষদয মক্র 

অংগ্রনষণ পুমষ্ঠ উন্নষনয নীমত ও মকৌর মনষ অতেন্ত প্রাণফন্ত আষরাচনা অনুমষ্ঠত । 

 

মনউমিন অমরমম্পাি ২০১৮ অনুষ্ঠাষন ভাননী খাদ্য ভন্ত্রীয মফমবন্ন ির মযদ যন। 

মফমবন্ন মনউমিন ক্লাষফয অংগ্রষণয ভাধ্যষভ মনউমিনঅমরমম্পাি ২০১৮ এ মনেমরমখত প্রমতষমামগতামূ ফায দৃমি 

আকল যণ কষয- 

 “পুমি ও মকষাযীষদয ক্ষভতান” এয উয যাস্তা মখরা (Street Play): অমরমম্পাি চরাকাষর মনউমিন 

ক্লাফ এয দস্যযা একটি মিন্ফ বতময কষযমের এফং ম অনুমাী তাযা মফচাযক ভ্ড রীয ম্মুষখ মখরা প্রদ যন 

কষযমের। 

 “স্বাস্থেকয খাফায”/দুপুষযয খাফায যান্নায উয প্রমতষমামগতা: মনউমিন ক্লাফ এয দস্যযা স্থানীবাষফ াওা 

মা এভন ফ উকযণ ও খাদ্য াভগ্রী ব্যফায কষয ফতযভাষন প্রচমরত উযুি মযমম বতময কষযমের। 

অমরমম্পাি চরাকাষর, পূফ যমনফ যামচত দরমূ মফচাযক ভ্ড রীয ম্মুষখ স্বাস্থেম্মত খাফায/প্যাষকে রাঞ্চ বতময 

কষযমের। ফ যষেষ্ঠ মযমমটিষক পুযস্কৃত কযা ষমের এফং মনউমিন অমরমম্পাি ২০১৮ প্রমতষফদষন তাষষে। 

এোড়া মনউমিন অমরমম্পাি ২০১৮ অনুষ্ঠাষন মনেমরমখত প্রমতষমামগতামু অনুমষ্ঠত োঃ  

 পৄি মিজাইন প্রমতষমামগতা 

 ওষন ইকাযষনে চোষরঞ্জ 

 স্বাস্থেম্মত খাষদ্যয চাে য/তামরকা প্রণন 

 ‘ক্ষুধা ও অপুমি মুি মফশ্ব’ মফলষ যচনা প্রমতষমামগতা 

মদনব্যাী এই মনউমিন অমরমম্পাি অনুষ্ঠাষনয আষাজন মদষয তরুণ-তরুণীষদয ভষধ্য পুমি মফলষ ষচতনতা বৃমদ্ধষত 

াক ষফ এ প্রতোা কষয ভাণী অনুষ্ঠাষনয ভাধ্যষভ এই অনুষ্ঠাষনয ভাপ্ত মঘালনা কযা ।   
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খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

 

গত ২৬/০৭/২০১৭ র্ি: তার্যয়খ   ২০১৭-১৮ অথ িফছয়যয ফার্ল িক   চুর্িয়ত ৫টি ককৌরগত উয়েশ্য ফাস্তফােয়নয 

জন্য ২6টি কাম িক্রভ এফং ০৫টি আফর্শ্যক ককৌরগত উয়েশ্য ফাস্তফােয়নয জন্য ২৬টি কাম িক্রভ গ্রণ কযা ে। 

ফছয কয়ল কভাট ১০০ নম্বয়যয ভয়ে খাদ্য ভন্ত্রণারে ৭০.৫৭ নম্বয অজিন কয়যয়ছ। খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয আওতাধীন (১) 

খাদ্য অর্ধদপ্তয এফং (২) ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিয়েয ায়থ ১৯/০৬/২০১৭ র্ি: তার্যয়খ ২০১৭-১৮ ফছয়যয 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাের্যত য়েয়ছ। এছাড়া এ ফছয নতুন কয়য খাদ্য অর্ধদপ্তয়যয ায়থ আঞ্চর্রক খাদ্য 

র্নেন্ত্রক দপ্তযমূয়য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাের্যত য়েয়ছ। খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয এর্এ র্ফলয়ে দার্েত্ব প্রাপ্ত 

কভ িকতিা: 

কভ িকতিায নাভ ও দফী  ঠিকানা  কপান নম্বয  ই -কভইর নম্বয  

 কফগভ ারভা ভভতাজ যুগ্মর্িফ এর্এ 

টিয়ভয আফােক 

খাদ্য ভন্ত্রণারে +৮৮০২৯৫৪৬৫০৪ jsaudit@mofood.gov.bd 

জনাফ কভা: কভাফাযক কায়ন কপ্রাগ্রাভায 

দস্য-র্িফ ও কপাকার য়েন্ট 

খাদ্য ভন্ত্রণারে +৮৮০২৯৫৪০১১৮ info@mofood.gov.bd 

 

খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয উদ্ভাফন: 

যকাময কভ যচাযীষদয দক্ষতা বৃমদ্ধয ভাধ্যষভ নাগমযক মফা মজকযণ ও সুান সুংতকযষণ জনপ্রাষন উদ্ভাফন 

চচ যায ভূমভকা গুরুত্বপূণ য। যকাময মফা প্রমক্রাষক জতয ও জনফান্ধফ কযায রষক্ষে উদ্ভাফন কাম যক্রভ মফকাষয উষেষশ্য 

মফমবন্ন ম যাষ উদ্ভাফন টিভ গঠন কযা ষষে। উদ্ভাফন উষদ্যাগ গ্রণ ও উষদ্যাগ গ্রষণয সুষমাগ সৃমি, দক্ষতা উন্নন এফং 

প্রষাজনী নীমত-দ্ধমত প্রণষন উদ্ভাফন টিভমূ উষিখষমাগ্য ভূমভকা যাখষে।  খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয উদ্ভাফন র্ফলয়ে দার্েত্ব 

প্রাপ্ত কভ িকতিা: 

কভ িকতিায নাভ ও দফী  ঠিকানা  কপান নম্বয  ই -কভইর নম্বয  

কফগভ ারভা ভভতাজ যুগ্মর্িফ ও র্িপ 

ইয়নায়বন অর্পায  

খাদ্য ভন্ত্রণারে +৮৮০২৯৫৪৬৫০৪ 
jsaudit@mofood.gov.bd 

জনাফ কভা: ভাবুবুয যভান র্র্নেয কার্য 

র্িফ দস্য-র্িফ ও কপাকার য়েন্ট  

খাদ্য ভন্ত্রণারে +৮৮০২৯৫৪০৯৩৮ 
sasep@mofood.gov.bd 

১. উদ্ভাফয়নয মষযানাভ: পৄিষগ্রষিি  প্যাষকষেয ভাধ্যষভ ওএভএ এয ভাধ্যষভ আো মফক্র।খাদ্য ভন্ত্রণারষয 

উদ্ভাফন টিভ ‘পৄি মগ্রষিি প্যাষকষেয ভাধ্যষভ ওএভএ এয আো মফমক্র’ নাষভ াইরে প্রকল্প গ্রণ কষযষে। 

 

খাদ্যষস্যয ফাজায দষয উদ্ধযগমত মযাধ এফং দমযদ্র ও মনেআভূি ভানুষলয কি রাঘষফয রষক্ষে ওএভএ কভ যসূমচষত 

চার ও আো মফতযণ কযা । এ কভ যসূমচষত মূরতোঃ দমযদ্র ও মনেআভূি মেণীয ভানুল ােী মূষল্য খাদ্য াতা 

রাব কষয। ওএভএ কাম যক্রষভয আওতা চাষরয াাাম মখারা আো মফমক্র কযা ষতা। মখারা আো মফমক্রষত 

মফমবন্ন অসুমফধা মযরমক্ষত ওা উদ্ভাফন মাষফ াইরে আকাষয ফাংরাষদ মচফারষ পৄিষগ্রষিি 

প্যাষকেজাতকৃত ওএভএ আো মফমক্রয  কাম যক্রভ শুরু কযা ষষে। এ কাম যক্রষভ মবািা ম যাষ ২ মকমজ প্যাষকে 
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আোয মূল্য ৪২.০০ োকা কষয মফমক্র ষে । উষিখ্য মম, অন্যান্য এরাকা ওএভএ কাম যক্রষভ মখারা আো মবািা 

ম যাষ প্রমত মকমজ ১৮.০০ োকা মাষফ মফমক্র কযা ষে। মচফার মমষতু প্রাষনয প্রাণষকন্দ্র মজন্য মচফারষয  

কভ যকতযা কভ যচাযী মভমতয ভাধ্যষভ এ কাম যক্রভ শুরু কযা ষষে। ম যাক্রষভ াযাষদষ এ কাম যক্রভ শুরু কযা ষফ। 

জনফান্ধফ, মযেন্ন, ভানম্মত, ঠিক ওজন এয মনিতা মদষ ওএভএষয আো যফযা কযা ষে মফধা 

ইষতাভষধ্য“পৄি মগ্রষিি প্যাষকষেয ভাধ্যষভ ওএভএ এয আো মফমক্র” জনমপ্রতা মষষে।  

 

মখারা আোয অসুমফধামু মনেরুোঃ 

 

1) দাভ কভ ষরও ফষনয অসুমফধায কাযষণ ওএভএ এয মখারা আো মক্রতাগণ ক্র কযষত চা না; 

2) দীঘমদন ংযক্ষণ কযা ম্ভফ  না পষর, মখারা আো অষনক মবািা ক্র কযষত চান না; 

3) মখারা আো অমযেন্ন ও দুমলত ওায ম্ভাফনা মফম থাষক; 

4) মযভাষ ভ মফী প্রষাজন ওা মক্রতাগণ দীঘ যক্ষণ রাইষন দাঁমড়ষ মখারা আো ক্র কযষত 

চান না; 

5) মখারা আো ঠিক ওজন ও গুনগত ভাষন আস্ায অবাফ থাষক; 

6) তুরনামূরকবাষফ ফাজায মথষক াধাযণ জনগষনয মফম দাষভ আো ক্র কযষত । 

 

প্যাষকে আোয সুমফধা মনেরুোঃ 

 

1) প্যাষকে আো ফষন সুমফধাজনক । আষগ আরাদা ব্যাগ আনষত ষতা এখন আয ব্যাগ আনায 

প্রষাজন মনই; 

2) পৄিষগ্রষিি প্যাষকষেয ভাধ্যষভ ওা গুণগত ভাষনয মনিতা যষষে; 

3) আষগ মখারা মফমক্র ওাষত অমযেন্ন ও কমলত ওায ম্ভাফনা মের এখন আয তা মনই; 

4) মযভাষয প্রষাজন মনই মফধা দ্রুত যফযা কযা মা পষর এখন রাইষন মফমক্ষণ দাঁড়াষনায 

প্রষাজন  না; 

5) জনফান্ধফ, মযেন্ন, ভানম্মত, ঠিক ওজন এয মনিতা মদষ ওএভএষয আো যফযা কযা 

ষে। 

6) ফ যময ফাজাষয দুই মকমজ আোয মূল্য কভষক্ষ ৬৫ োকা মকন্তু ফতযভান দ্ধমতষত ওএভএষ 

মক্রতাগণ াষেন ৪২ োকা। 

 

২. উদ্ভাফয়নয মষযানাভ:   “ওএভএ মভাফাইর এো বতময” 

খাদ্য ভন্ত্রণারষয উদ্ভাফন টিভ মখারাফাজাষয  চার-আো মফমক্রয স্বেতা আনষনয জন্য মভাফাইর এো বতময 

কষযষে। এই এোষয  ভাধ্যষভ ওএভএ এয কাষজ মনষামজত িাষকয অফস্থান,  িাষক অমফমক্রত চার ও আোয 

মযভাণ জানা মাষফ। ফতযভাষন এ এোটিয ভাধ্যষভ ঢাকা ষযয ওএভএ এয কাম যক্রভ তদাযমক কযা ষে। 

এোটিয আযও ম্প্রাযষনয কাজ চরভান যষষে। 
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খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয উত্তভিি িা:  

উত্তভিি িায র্য়যানাভ: ‘‘স্কুর-কয়রয়জয ছাত্র-ছাত্রীয়দয ভয়ে র্নযাদ খাদ্য য়িতনতা বৃর্ি’’ 

উত্তভ িি িায র্ফফযণ: ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিয়েয আয়োজয়ন জার্তংঘ খাদ্য ও কৃর্ল ংস্থায ােতাে 

ফাংরায়দয়য স্বয়পান্নত কদয়য স্ট্যাটা কথয়ক উত্তযণ উদমান উরয়ে স্কুর কয়রয়জয র্োথীয়দয র্নযাদ খাদ্য 

র্ফলয়ে য়িতনতা বৃর্িমূরক কভ িসূর্িয আওতাে 20 ভাি ি 2018 যাজধানী উচ্চ র্ফদ্যারে, কয়য ফাংরা নগয, ঢাকা; 

24 ভাি ি 2018 ঢাকা কযর্য়ডর্িোর ভয়ডর স্কুর এন্ড কয়রজ, কভাাম্মদুয; র্ফর্এআইআয উচ্চ র্ফদ্যারে, 

ধানভর্ন্ড এফং 31 ভাি ি 2018 গবন িয়ভন্ট ল্যাফয়যটর্য াইস্কুর, ধানভর্ন্ডয়ত আয়রািনা ও ছাত্র-ছাত্রীয়দয ায়ত 

করয়ভ র্যষ্কায র্যচ্ছন্নতা র্ফলয়ে প্রর্েণ প্রদান এফং স্বাস্থযম্মত উায়ে াত কধাো অনুীরন কযায়না ে।

 উি কাম িক্রয়ভয পয়র ছাত্র-ছাত্রীযা তায়দয অর্ববাফক ও র্যফায়যয অন্যান্য দস্য প্রর্তয়ফী ও 

ফন্ধুফান্ধফয়ক র্ফলেটি অফর্তকযণ ও আিযণটি অনুীরয়ন উদ্বুি কয়যয়ছন। পরাপর স্বরূ কাম িক্রভটিয ব্যাক 

াড়া র্ভয়রয়ছ ও গ্রণয়মাগ্যতা অজিন কয়যয়ছ। 

 

 

  

ছর্ফ:স্কুরকয়রয়জয র্োথীয়দয র্নযাদ খাদ্য র্ফলয়ে য়িতনতা বৃর্িমূরক কভ িসূর্িয আওতাে যাজধানী উচ্চ 

র্ফদ্যারে, ঢাকা কযর্য়ডর্িোর ভয়ডর স্কুর এন্ড কয়রজ, র্ফর্এআইআয উচ্চর্ফদ্যারে এফং গবন িয়ভন্ট 

ল্যাফয়যটর্য াইস্কুয়র আয়রািনা ও ছাত্র-ছাত্রীয়দয স্বাস্থযম্মত উায়ে াত কধাো অনুীরয়নয র্িত্র। 
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ভানফ ম্পদ উন্নন 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয খাদ্য ভন্ত্রণারষয ১০৯ জন কভ যকতযা/কভ যচাযীষক ৬০৮০ ঘকা ইন-াউজ প্রমক্ষণ প্রদান কযা 

ষষে। এ ভন্ত্রণারষয ২ মেমণয কভ যকতৃাষদয দু’টি ব্যাষচ াঁচ মদন ব্যাী কটফাজায মফাভ পাউষ্ড ষনমঞ্জফনী 

প্রমক্ষণ প্রদান কযা । মফষদষভ প্রমক্ষণ মষষফ এ ভন্ত্রণার ও এয আওতাধীন  খাদ্য অমধদপ্তয ও ফাংরাষদ 

মনযাদ খাদ্য কতৃযষক্ষয মভাে ৬৭ (াতলমট্ট) জন কভ যকতযাষক মনযাদ খাদ্য, খাদ্য মনযাত্তা ব্যফস্থানা, 

এমিমজ মফলষ বফষদমক (থাইল্যা্ড , আমিকা, মবষতনাভ, চীন, মঙ্গাপুয, ভারষমা, মস্পন, মকমনা, 

মপমরাইন, বাযত, জাান, মপমজ, আপগামনস্থান ইতোমদ মদষ) প্রমক্ষণ মদওা । এছাড়াফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্িয আওতাে এ ভন্ত্রণারয়েয কভ িকতিা-কভ িিার্যগয়ণয দেতা উন্নেয়নয দেতা উন্নেয়নয জন্য প্রর্েয়ণয 

আয়োজন কযা ে। প্রর্েণ সূর্িয়ত NIS, এফং APA ফাস্তফােয়নয ংর্িষ্ট কয়রয কযণীে র্ফলয়ে অন্তর্ভ িি 

কযা ে। কভ িকতিাগণ প্রর্তভায় ৪টি এফং কভ িিার্যগণ কভয়ে ৪টি ওোকি/ইন-াউজ প্রর্েয়ণ অংগ্রণ 

কয়যন প্রর্েণসূর্িয়ত জাতীে শুিািায ককৌর (NIS), অর্বয়মাগ র্নষ্পর্ত্ত (GRS),  ফার্ল িক কিম্পাদন চুর্ি 

(APA), তথ্য অর্ধকয’ আিযণ র্ফর্ধভারা ইতযার্দ র্ফলয়ে প্রর্েণ প্রদান কযা ে। 

 তথ্য অর্ধকায র্নর্িতকযণায়থ ি তথ্য অফমুিকযণ র্নয়দ ির্কা প্রণেণ:  

ফতিভান যকায নাগর্যকগয়ণয তথ্য প্রর্প্তয অর্ধকায র্নর্িত কযায রয়েয যকায তথ্য অর্ধকায আইন ২০০৯ 

প্রণেন কয়যয়ছ। এই আইয়নয ০৪ ধাযাে প্রয়তযক নাগর্যয়কয তথ্য প্রার্প্তয  অর্ধকাযয়ক স্বীকৃর্ত প্রদান কযা য়েয়ছ। 

এই আইয়ন তথ্য যফযায়য রয়েয প্রয়তযক কতিেয়ক তথ্য প্রদান ইউর্নয়টয জন্য ০১ জন দার্েত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

র্নযুি কযায র্ফধান যাখা য়েয়ছ। খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয মাফতীে কাম িক্রয়ভয তথ্য নাগর্যকয়দয অফর্ত ওোয 

সুর্ফধায়ধ ি এই তথ্য অফমুিকযণ র্নয়দ ির্কা ২০১৮ প্রকা কযা য়েয়ছ। কদয়য ার্ফ িক আথ ি াভার্জক অফস্থায 

উন্নেয়ন খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয কাম িক্রভ স্বচ্ছতায ায়থ জনগয়ণয জ্ঞাতায়থ ি ওয়েফাইয়ট প্রকা কযা য়েয়ছ এফং 

প্রর্তর্দন ওয়েফাইট আয়ডট কযা ে। 

তথ্য অর্ধকায র্ফলয়ে দার্েত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা: 

কভ িকতিায নাভ ও দফী  ঠিকানা  কপান নম্বয  ই -কভইর নম্বয  

জনাফ কভা: াহ্ কনওোজ 

তালুকদায,যুগ্মর্িফ (ভ ও ং) 

খাদ্য ভন্ত্রণারে 

 

+৮৮০২৯৫৪০১২১ dscoordination@

mofood.gov.bd 

র্ফকপ দার্েত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা: 

কভ িকতিায নাভ ও দফী  ঠিকানা  কপান নম্বয  ই -কভইর নম্বয  

জনাফ আয়ভদ পের ইভাভ ,

উর্িফ )প্রান -২(  

খাদ্য ভন্ত্রণারে +৮৮০২৯৫৫৩৪১৫ 
dsadmin2@mofood.

gov.bd 

আর্র কর্তিে 

কভ িকতিায নাভ ও দফী  ঠিকানা  কপান নম্বয  ই -কভইর নম্বয  

জনাফ াাবুর্েন আভদ 

 র্িফ 

খাদ্য ভন্ত্রণারে ৮৮০২৯৫৪০০৮৮ secretary@mof

ood.gov.bd 
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জাতীে শুিািায ককৌর ফাস্তফােন : 

 জাতীে শুিািায ককৌর ফাস্তফােয়নয রয়ে ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবায়গয র্নয়দ িনা কভাতায়ফক, এ ভন্ত্রণারয়েয 

একজন যুগ্মর্িফয়ক কপাকার য়েন্ট র্নয়োগ কযা ে। ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ কর্তিক প্রনীত ছয়ক এফং ভন্ত্রণারয়েয 

ননর্তকতা কর্ভটিয সুার্যক্রয়ভ এ ভন্ত্রণারয়েয জাতীে শুিািায ককৌর ফস্তফােয়ন এক ফছয কভোদী (জুরাই 

২০১৭ য়ত জুন, ২০১৮ ম িন্ত) ভোফি কভ ির্যকপনা এফং র্যফীেণ কাঠায়ভা প্রণে কযা য়েয়ছ। 

কভ ির্যকপনা ফাস্তফােয়নয জন্য ভন্ত্রণারে ও কর দপ্তয/ংস্থাে ননর্তকতা কর্ভটি গঠন কযা য়েয়ছ এফং 

কাম িক্রয়ভয রেযভাত্রা অনুমােী ননর্তকতা কর্ভটিয বা অনুর্িত ে।শুিািায ককৌর ফাস্তফােন এয অংর্ায়ফ 

ই-পাইর কাম িক্রভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। নাগর্যক কফা জীকযয়ণয রয়ে র্টিয়জন িাট িায ারনাগাদ কয়য তা 

ওয়েফাইয়ট প্রকা কযা য়েয়ছ। অনরাইয়ন কযি ও র্বর্ডও কনপায়যি র্য়স্ট্য়ভয প্রফতিন কযা য়েয়ছ। 

অনরাইয়ন অর্বয়মাগ গ্রয়ণয রয়ে ভন্ত্রণারয়েয একজন কভ িকতিায়ক কপাকার য়েন্ট র্নয়োগ কযা য়েয়ছ। তথ্য 

অর্ধকয আইন অনুমােী নাগর্যকয়দয তথ্য প্রদায়নয রয়ে স্বপ্রয়ণার্দত তথ্য অফমুিকযণ র্নয়দ ির্কা, ২০১৮ প্রকা 

কযা য়েয়ছ। তথ্য প্রদায়নয জন্য দার্েত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা, র্ফকপ দার্েত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা এফং আর্র কভ িকতিা র্নয়মাগ 

কযা য়েয়ছ। 

 প্রণীত কভ ির্যকপনা অনুমােী অগ্রগর্ত র্যফীেণ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবায়গ কপ্রযণ কযা য়েয়ছ এফং 

ওয়েফাইয়ট প্রকা কযা য়েয়ছ।  জাতীে শুিািায ককৌর ফাস্তফােন কভ ির্যকপনা অনুোেী ভন্ত্রণারে ও দপ্তয 

ংস্থায কভ িকতিাগয়ণয কায়জয গুণগত ভান মূল্যােন এফং ভন্ত্রণারে ও অধীন দপ্তয/ংস্থায কভ িকতিায়দয উত্তভ 

িি িায কেয়ত্র র্ফয়ল অফদান যাখয়ছ।  

জাতীে শুিািায ককৌর ফাস্তফােন ংক্রান্ত কপাকার য়েন্ট: 

কভ িকতিায নাভ ও দফী  ঠিকানা  কপান নম্বয  ই -কভইর নম্বয  

জনাফ কভা: াহ্ কনওোজ 

তালুকদায,যুগ্মর্িফ ভ ও ং 

খাদ্য ভন্ত্রণারে +৮৮০২৯৫৪০১২১ 
dscoordination

@mofood.gov.b

d 

খাদ্য অর্ধদপ্তয়যয জাতীে শুিািায ককৌর ফাস্তফােন ংক্রান্ত কপাকার য়েন্ট: 

কভ িকতিায নাভ ও দফী  ঠিকানা  কপান নম্বয  ই -কভইর নম্বয  

জনাফ এষক এভ পজলুয 

যভান, মযচারক, প্রান 

 

খাদ্য অর্ধদপ্তয  ,১৬ ,

আোর গর্ণ কযাড ,

ঢাকা 

+৮৮০২৯৫৮৬২১৩ dadm@dgfood.gov.bd 

র্নযাদ খাদ্য কর্তিয়েয শুিািায ককৌর ফাস্তফােন ংক্রান্ত কপাকার য়েন্ট: 

কভ িকতিায নাভ ও দফী  ঠিকানা  কপান নম্বয  ই -কভইর নম্বয  

অনীভা যানী র্ফশ্বা, 

উর্িফ 

 

র্নযাদ খাদ্য কর্তিে  ,৭১-

৭২ ইোটন গায়ড িন , ঢাকা 

880171265333

4  
 

anima.biswas@yaho

o.com 

mailto:anima.biswas@yahoo.com
mailto:anima.biswas@yahoo.com
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৮। SDG-ংক্রান্ত কাম যক্রভ 

 

গত ২৫ মষন্ফম্বয ২০১৫ তামযষখ জামতংষঘয ৭০তভ অমধষফষন ২০১৫ যফতী উন্নন এষজ্ড া মষষফ ১৭টি অবীি রক্ষে 

(Goals) এফং এয অন্তগ যত ১৬৯টি রক্ষেভাত্রা (Targets) ম্বমরত মেকই উন্নন রক্ষেমূ ফা Sustainable Development 

Goals(SDGs) অনুষভাদন রাব কষযষে। এযই ধাযাফামকতা SDGs ফাস্তফাষনয রষক্ষে এয অবীি রক্ষে এফং 

রক্ষেভাত্রামূষয াষথ ফাংরাষদ যকাষযয ৭ভ ঞ্চফামল যক মযকল্পনায (২০১৬-২০) ভি কষয মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাষগয াষথ 

কাম যক্রভ ংমিি রক্ষেভাত্রামূ মযকল্পনা কমভন কতৃযক SDG Mapping প্রণন কযা ষষে। SDG Mapping 

অনুমাী প্রণীত মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাষগয াষথ খাদ্য ভন্ত্রণারষয কভ যমযকল্পনা চূড়ান্ত কযা ষষে। মদষয খাদ্য ও পুমি মনযাত্তা 

মনমিত কযায রষক্ষে SDG কভ যমযকল্পনায আষরাষক খাদ্য ভন্ত্রণার কতৃযক উন্নন প্রকল্প এফং কাম যক্রভ গ্রণ কযা ষে।খাদ্য 

SDG র্ফলয়ে দার্েত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা: 

কভ িকতিায নাভ ও দফী  ঠিকানা  কপান নম্বয  ই -কভইর নম্বয  

জনাফ হুভায়ূন কফীয উপ্রধান  খাদ্য ভন্ত্রণারে +৮৮০২৯৫৪৯০৩০ dcplaning@mofood.gov.

bd 

জনাফ কভাাম্মদ আবু কাউায র্র্নেয 

কার্য প্রধান দস্য-র্িফ ও কপাকার য়েন্ট  

খাদ্য ভন্ত্রণারে +৮৮০২৯৫৭০৬৫৯ 

 

planning1@mofood.gov.

bd 

)ক (  SDG ফাস্তফাষন খাদ্য ভন্ত্রণারষয কাম যংমিি দামত্বাফরীোঃ মযকল্পনা কমভন কতৃযক প্রণীত SDG Mapping 

অনুমাী একটি োষগ যে)Target 12.3) ফাস্তফাষনয মক্ষষত্র খাদ্য ভন্ত্রণার Lead Ministry ও ৩টি োষগ যে (Target 

2.1, 2.2 ও Target 2.c) ফাস্তফাষনয মক্ষষত্র খাদ্য ভন্ত্রণার Co-Lead Ministry মষষফ কাজ কযষে। এোড়া ,

১২টি োষগ যে ) Target-1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 12.1, 17.18( ফাস্তফাষনয মক্ষষত্র 

খাদ্য ভন্ত্রণার Associate Ministry মষষফ কাজ কযষে। Lead/Co-Lead Ministry মষষফ খাদ্য ভন্ত্রণার 

ংমিি Performance Measurement Indicator মূ মনেরূোঃ 

 

A. Ministry of Food as Lead Ministry (Target 12.3)   

SDG Targets Global Indicators 

for SDG Targets 

Lead/Co-Lead 

Ministries/Division 

Associate Ministries/ 

Division 

1 2 3 4 

Target 12.3. By 2030, halve per capita 

global food waste at the retail and 

consumer levels and reduce food 

losses along production and supply 

chains, including post-harvest losses 

12.3.1 Global Food 

Loss Index (GFLI) 

Lead: Ministry of 

Food (MoF) 

Co-Lead: 
MoA 

MoInf; MoC; 
MoFL; SID; 

 

B. Ministry of Food as Co-Lead Ministry (Target 2.1, 2.2, 2.c) 

SDG Targets Global Indicators 

for SDG Targets 

Lead/Co-Lead 

Ministries/Division 

Associate Ministries/ 

Division 

1 2 3 4 

2.1 By 2030, end hunger and ensure 

access by all people, in particular the 

poor and people in vulnerable 

situations, including infants, to safe, 

nutritious and sufficient food all year 

round 

2.1.1 Prevalence 

of under-

nourishment 

Lead: 
MoA; 
Co-Lead: 
MoFL 
Co-Lead: 
Ministry of Food 

(MoF) 

MoDMR; 
MoHFW; 
MoInd; 
MoWCA; 
MoInf; MoE; 
MoPME; SID; 
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SDG Targets Global Indicators 

for SDG Targets 

Lead/Co-Lead 

Ministries/Division 

Associate Ministries/ 

Division 

1 2 3 4 

2.1.2 Prevalence 

of population with 

moderate or 

severe food 

insecurity, based 

on the Food 

Insecurity 

Experience Scale 

(FIES) 

Lead: 
MoA; 
Co-Lead: 
MoFL 
Co-Lead: 
Ministry of Food 

(MoF) 

MoDMR; 
MoHFW; 
MoInd; 
MoWCA; 
MoInf; MoE; 
MoPME; SID 

Target 2.2. By 2030, end all forms of 

malnutrition, including achieving, by 

2025, the internationally agreed 

targets on stunting and wasting in 

children under 5 years of age, and 

address the nutritional needs of 

adolescent girls, pregnant and 

lactating women and older persons. 

2.2.1 Prevalence 

of stunting (height 

for age <-2 *SD 

from the median 

of the WHO Child 

Growth 

Standards) among 

children under 

five years of age. 

Lead: 
MoHFW 
Co-Lead: 
Ministry of Food 

(MoF) 
 

MoA; 
MoDMR; 
MoFL; 
MoInd; 
MoSW; 
MoWCA; 
MoInf; MoE; 
MoPME; SID 

2.2.2 Prevalence 

of malnutrition 

(weight for height 

>+2 or <-2 *SD 

from the median 

of the WHO Child 

Growth 

Standards) among 

children under 

five, 

disaggregated by 

type (wasting and 

overweight) 

Lead: 
MoHFW 
Co-Lead: 
Ministry of Food 

(MoF) 

 

MoA; 
MoDMR; 
MoFL; 
MoInd; 
MoSW; 
MoWCA; 
MoInf; MoE; 
MoPME; SID 

Target 2.c. Adopt measures to ensure 

the proper functioning of food 

commodity markets and  their 

derivatives and facilitate timely 

access to market information, 

including on food reserves, in order to 

help limit extreme food price volatility 

2.c.1 Indicator of 

(food) Price 

Anomalies (IPA) 

Lead: 
MoC 
Co-Lead 
Ministry of Food 

(MoF) 

 

MoInf; 
MoPA; SID 

 

 

C. Ministry of Food is related to 7 SDG goals, 16 targets and 25 indicators. 

 

Role of Ministry of 

Food 

Related Goals of SDG 

(7 goals) 

Related Targets of SDG 

(16 targets) 

Related indicators of SDG 

(25 indicators) 

Ministry of Food 

as Lead Ministry 

Goal 12 Target 12.3 12.3.1 

Ministry of Food 

as Co-Lead 

Ministry 

Goal 2 Target 2.1, 2.2, 2.c 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.c.1 

Ministry of Food 

as Associate 

Ministry 

Goal 1, Goal 2, Goal 5, 

Goal 6, Goal 8, Goal 

12, Goal 17 

Target 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 

2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 

12.1, 17.18 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 2.3.1, 2.4.1, 5.4.1, 

6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 

12.1.1, 17.18.1, 17.18.2, 

17.18.3 

 

 )খ ( SDG ফাস্তফাষন খাদ্য ভন্ত্রণার কতৃযক গৃীত কাম যাফরীোঃ 

)১ (  SDG ফাস্তফাষনয জন্য খাদ্য ভন্ত্রণার মযকল্পনা কমভন এফং প্রধানভন্ত্রীয কাম যারষয াষথ ভি কষয কাজ কযষে।  
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)২ (  SDG খাদ্য ভন্ত্রণারষয কাম যংমিি োষগ যেমূষয কভ যমযকল্পনা প্রণন কযা ষষে  ,মা ইষতাভষধ্য মযকল্পনা কমভন 

কতৃযক চূড়ান্ত কযা ষষে।  

)৩ (মদষয খাদ্য ও পুমি মনযাত্তা মনমিত কযায রষক্ষে SDG কভ যমযকল্পনায আষরাষক খাদ্য ভন্ত্রণার কতৃযক মফমবন্ন উন্নন 

প্রকল্প/ কাম যক্রভ ফাস্তফানাধীন যষষে এফং নতুন উন্নন প্রকল্প/কাম যক্রভ গ্রণ কযা ষে। 

)৪ (  SDG Target 12.3  ) By 2030, halve per capita global food waste at the retail 

and consumer levels and reduce food losses along production and supply 

chains, including post-harvest losses( ফাস্তফাষনয মক্ষষত্র FAO এয Technical 

Cooperation Programme (TCP) ষত কামযগময াতা প্রকল্প গ্রষণয রষক্ষে ম্প্রমত খাদ্য ভন্ত্রণার ষত 

ইআযমিষত প্রস্তাফ মপ্রযণ কযা ষষে। এ মফলষ FAO এফং ইআযমি’য াষথ মমাগাষমাগ অব্যাত আষে।  

(৫) প্রধান ভন্ত্রীয কাম যারষয মদকমনষদ যনা মযকল্পনা কমভন কতৃযক আষামজত  গত  ৪ -৬  জুরাই ২০১৮ তামযষখ অনুমষ্ঠত             

SDG Implementation Review (SIR) ংক্রান্ত জাতী ষম্মরষন উস্থাষনয মনমভত্ত খাদ্য ভন্ত্রণারষয কাম য 

ংমিি SDG Implementation Review Report প্রণন কযা ষষে এফং উি ষম্মরষন প্রমতষফদনটি খাদ্য 

ভন্ত্রণারষয মচফ ভষাদ কতৃযক উস্থামত ষষে।  

২০১৭-১৮ অথ য ফেষযয উন্নন কাম যক্রভ: 

ফতযভান যকায দামত্ব গ্রষণয য মদষয ভানুষলয খাদ্য মনযাত্তা মনমিত কযায রষক্ষে যকাময ম যাষ 

খাদ্যস্য ধাযণ ক্ষভতা ২০২১ াষরয ভষধ্য ২৭ রক্ষ মভ.েষন উন্নীত কযায উষদ্যাগ গ্রণ কযা । এ মযষপ্রমক্ষষত 

যকাষযয প্তভ ঞ্চফামল যক মযকল্পনা এফং রূকল্প ২০২১ এয াষথ ভি কষয মদষ আধুমনক খাদ্য গুদাভ ও 

াইষরা মনভ যাষণয কাম যক্রভ গ্রণ কযা । এয পষর ফতযভাষন মদষ যকাময ম যাষ খাদ্যস্য ংযক্ষষণয 

মফদ্যভান ধাযণক্ষভতা প্রা ২১.১৮ রক্ষ মভ.েষন উন্নীত ষষে। ফতযভাষন আযও ৬.৪০ রক্ষ মভ.েন ধাযণ ক্ষভতায 

আধুমনক খাদ্য গুদাভ ও াইষরা মনভ যাষণয রষক্ষে উষিখষমাগ্য কষকটি প্রকল্প ফাস্তফানাধীন যষষে। এোড়া 

খাদ্যষস্যয ংযক্ষণ ক্ষভতা বৃমদ্ধ এফং মফদ্যভান গুদাষভয ধাযণ ক্ষভতা ফজা  যাখায রষক্ষে নতুন উন্নন প্রকল্প 

গ্রণ কাম যক্রভ চরভান যষষে।  

 ২০১৭-১৮ অথ য ফেষযয উষিখষমাগ্য অজযনোঃ 

 

 (১) াযাষদষ ১.০৫ রক্ষ মভ.েন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন নতুন খাদ্য গুদাভ মনভ যাণ  

ফতযভান যকাষযয খাদ্য মনযাত্তা মনমিত কযায প্রমতশ্রুমত ফাস্তফাষনয রষক্ষে ‘াযাষদষ ১.০৫ রক্ষ মভ.েন 

ধাযণ ক্ষভতা ম্পন নতুন খাদ্য গুদাভ মনভ যাণ’ ীল যক প্রকল্পটি ৪০০.৯১ রক্ষ োকা ব্যষ জুরাই ২০১৩ ষত জুন 

২০১৯ মভাষদ ফাস্তফানাধীন যষষে। প্রকষল্পয আওতা াযাষদষ ৮টি মফবাষগ ৫৪টি মজরা ১৩১টি উষজরায 

নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাভ (১০০০ মভ:েষনয ৪৮টি ও ৫০০ মভ: েষনয ১১৪টি) মনভ যাণ কাজ ফাস্তফানাধীন। জুন 

২০১৮ ম যন্ত প্রকল্পটিয ক্রভপুমঞ্জত ফাস্তফ অগ্রগমত ৬৫%। এ ম যন্ত এ প্রকষল্পয আওতা ৮৩টি খাদ্য গুদাভ 

(৪৫,০০০ মভ.েন) মনভ যাণ কযা ষষে। অফমি ৭৯টি খাদ্য গুদাভ (৬০,০০০ মভ.েন) মনভ যাণাধীন যষষে এফং 

প্রকল্প মভাষদয ভষধ্যই মনভ যাণ কাজ ম্পন্ন কযা ষফ। ২০১৭-২০১৮অথ যফেষয ৫০০ মভ.েন ৪৩টি ও ১০০০মভ. 

েষনয ১৫টিয গুদাষভয মনভ যাষনয কাজ মল ওা স্তান্তষযয  জন্য প্রমক্রাধীন যষষে। 

ক্রোঃ নং 
মফবাষগয 

নাভ 
মজরায নাভ উষজরা 

এরএমি/মএমিয 

নাভ 
৫০০ মভ:েন ১০০০ মভ:েন ভন্তব্য 

১ 

ঢাকা 
োঙ্গাইর 

মখপুয মখপুয এরএমি   ১টি 

স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

২ 
 

মভজযাপুয 

ভধুপুয এরএমি 

১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

৩ 
জাভারপুয জাভারপুয 

মংজানী 

এরএমি 

১টি ১টি স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

৪ 
মনত্রষকানা 

ফাউম ফাউম এরএমি ১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

৫ ভভনমং মুিাগাো মুিাগাো এরএমি   ১টি স্তান্তয 
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ক্রোঃ নং 
মফবাষগয 

নাভ 
মজরায নাভ উষজরা 

এরএমি/মএমিয 

নাভ 
৫০০ মভ:েন ১০০০ মভ:েন ভন্তব্য 

প্রমক্রাধীন 

তষফ খাদ্য 

অমধদপ্তয 

ব্যফায কযষে 

৬ 
ঢাকা 

সূত্রাপুয করতাফাজায ২টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

ঢাকা মফবাষগয উ-মভাে: 

 

৫টি 

 

 

৩টি  

৭ যাজাী 

যাজাী 

দুগ যাপুয দুগ যাপুয এরএমি ১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

৮ তাষনায তাষনায এরএমি ১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

৯ ফাঘা ফাঘা এরএমি ১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

১০ 
ফগুড়া 

আদভদীমঘ ান্তাায াইষরা  ১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

১১ 

নওগাঁ 

ত্দীতরা নমজপুয এরএমি ১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

১২ ফদরগামে ফদরগামে এরএমি ১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

যাজাী মফবাষগয উ-মভাে: ৬টি   

১৩ যংপুয 

ঠাকুযগাঁও 

ীযগঞ্জ  মবাভযাদ 

এরএমি 

 

১টি ভাননী 

প্রধানভন্ত্রী 

কতৃযক 

উষদ্ধাধন কযা 

ষষে এফং 

খাদ্য 

অমধদপ্তষযয 

মনকে 

স্তান্তমযত 

১৪ 
ঞ্চগড় 

মফাদা াঁচীয ফাজায 

এরএমি  

১টি স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

১৫ 

মদনাজপুয 

মফযাভপুয চযকাই এরএমি ১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

১৬ মগাাইনঘাে যানীগঞ্জ এরএমি ১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

১৭ মচমযযফন্দয মচমযযফন্দয  

এরএমি 

১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

যংপুয মফবাষগয উ-মভাে: ৩টি ২টি  

১৮ খরনা 

াতক্ষীযা  

াতক্ষীযা দয াতক্ষীযা দয 

এরএমি 

৪টি ১টি স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

১৯ করাষযাা করাষযাা 

এরএমি 

১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

২০ 

মষায 

মচৌগাো মচৌগাো এরএমি   ১টি মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

২১ অবনগয মনাাাড়া ১টি   মনভ যাণ কাজ 
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ক্রোঃ নং 
মফবাষগয 

নাভ 
মজরায নাভ উষজরা 

এরএমি/মএমিয 

নাভ 
৫০০ মভ:েন ১০০০ মভ:েন ভন্তব্য 

এরএমি প্রা ভাপ্ত 

২২ ফাঘাযাড়া খাজুযা এরএমি ১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

২৩ 

মেনাইদ 

বরকূা বরকূা এরএমি ১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

২৪ মযনাকু্ড  মযনাকু্ড  এরএমি ১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

২৫ কামরগঞ্জ কামরগঞ্জ এরএমি ১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

২৬ 
চুািাঙ্গা চুািাঙ্গা দয 

চুািাঙ্গা দয 

এরএমি 

১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

খরনা মফবাষগয উ-মভাে: ১১টি ২টি  

২৭ ফমযার 
ফমযার 

ফাবুগঞ্জ ফাবুগঞ্জ এরএমি ১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

২৮ 

মবারা 

মফাযানউমেন মফাযানউমেন 

এরএমি 

১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

২৯ রারষভান রারষভান 

এরএমি 

১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

ফমযার মফবাষগয উ-মভাে: ৩টি   

৩০ চট্টগ্রাভ 
 

িাফরমুমযং মদওানাে 

মএমি 

৩টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

৩১ 

চট্টগ্রাভ 

ফাঁখারী চাঁদপুয ঘাে ১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

৩২ ানেমড় ানেমড় এরএমি ১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

৩৩ 
চাঁদপুয চাঁদপুয দয 

চাঁদপুয মএমি ১টি ৫টি স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

৩৪ 
কুমভিা 

দাউদকামন্দ দাউদকামন্দ 

এরএমি 

১টি     

৩৫ 

ব্রাহ্মণফামড়া 

মফজনগয চাঁন্দুযা এরএমি   ১টি   

৩৬ যাইর যাইর এরএমি   ১টি   

৩৭ কফা কফা এরএমি   ১টি স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

৩৮ ব্রাক্ষ্মনফামড়া ব্রাক্ষ্মনফামড়া 

এরএমি 

১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

চট্টগ্রাভ মফবাষগয উ-মভাে: ৮টি ৮টি  

৩৯ মষরে 

সুনাভগঞ্জ 

সুনাভগঞ্জ ভমরস্দকপুয 

এরএমি 

৪টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

৪০ োতক োতক এরএমি  ১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

৪১ মদাাযাফাজায মদাাযা ফাজায 

এরএমি 

১টি   মনভ যাণ কাজ 

প্রা ভাপ্ত 

৪২ ভধ্যনগয ভধ্যনগয এরএমি ১টি   স্তান্তয 

প্রমক্রাধীন 

মষরে মফবাষগয উ-মভাে: ৭টি   

ফ যষভাে: ৪৩টি (৫০০ 

মভ.েষনয) 

১৫টি (১০০০ 

মভ.েষনয) 
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gaycyi GjGmwW (Uv½vBj)  
(২) Modern Food Storage Facilities Project :  
দুষম যাগকারীন এফং দুষম যাগ যফতী ভষ মদষ খাদ্য যফযা স্বাবামফক যাখায রষক্ষে খাদ্য ভজুদ ক্ষভতা বৃমদ্ধয 

জন্য আধুমনক খাদ্য ংযক্ষণাগায মনভ যাণ প্রকল্পটি ১৯১৯.৯৭ রক্ষ (মজওমফ ৩.৩৫ + IDA Loan ১৮৭৬.৬২ 

মকাটি + সুমফধাষবাগী কতৃযক প্রষদ ৪০.০০ মকাটি) োকা ব্যষ জানুাময ২০১৪ ষত জুন ২০২০ মভাষদ 

ফাস্তফানাধীন যষষে। মদষয ৮টি মকৌরগত স্থাষন (চট্টগাভ, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নাযাণগঞ্জ, ভধুপুয, ভভনমং, 

ফমযার এফং ভষশ্বযাা)  মভাে ৫ রক্ষ ৩৫ াজায ৫ ত মভমিক েন ধাযণ ক্ষভতায ৮টি আধুমনক িীর াইষরা 

মনভ যাষণয রষক্ষে কাম যক্রভ চরষে। আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মভ.েন), ভভনমং (৪৮,০০০ মভ.েন) ও ভধুপুয (৪৮,০০০ 

মভ.েন) াইষে মভাে ২,০১,০০০ মভ.েন ধাযণ ক্ষভতায আধুমনক িীর াইষরা মনভ যাষণয রষক্ষে মনভ যাণকাযী প্রমতষ্ঠাষনয 

াষথ চুমি ম্পামদত ষষে। ফতযভাষন মনভ যাণ কাজ চরভান যষষে। এোড়া, প্রকষল্পয আওতা মদষয দুষম যাগপ্রফণ 

১৯টি মজরায ৬৩টি উষজরা ৫ রক্ষ ামযফামযক াইষরা মফতযণ কাম যক্রভ গ্রণ কযা ষষে। ভাননী প্রধানভন্ত্রী 

গত ০৬/০৫/২০১৮ তামযষখ মবমিও কনপাষযমন্পংষয ভাধ্যষভ োরকাঠি মজরায ৩টি উষজরা ামযফামযক 

াইষরা মফতযণ কাম যক্রভ শুব উষিাধন কষযষেন। এ ম যন্ত মভাে ৫৫,৮৭৩টি ামযফামযক াইষরা মফতযণ কযা 

ষষে। প্রকষল্পয আওতা মিমজোর াফমরক পৄি মিমিমফউন চালুয রষক্ষে এ কাম যক্রভ গ্রণ কযা ষষে। 

এোড়া, প্রকষল্পয আওতা ভমিত খাদ্য নীমত গষফলণা কাম যক্রভ শুরু ষষে।  

 

mvZwÿ iv m`i GjGmwW (mvZwÿ iv)
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                                           ামযফামযক াইষরা: ধাযণ ক্ষভতা ৫৬ মকমজ 

ামযফামযক াইষরায উষিখষমাগ্য ব্যফামযক সুমফধা: 

 ামযফামযক াইষরা পৄিষগ্রি প্লামিষকয বতময। এষত ধান, চার ফা ফীজ ংযক্ষণ কযষর গুণগত ভান নি  

না; 

 াইষরা ফায়ুষযাধক মফধা এয মবতষয ফাতা ঢুকষত াষয না। পষর ংযমক্ষত খাদ্য াভগ্রী ও ফীষজয 

মথামথ ভান ফজা থাষক; 

 মফজ্ঞানমবমত্তক নকা অনুমাী প্রস্তুত ওা এষত ংযমক্ষত ধান, চার ফা অন্যান্য দ্রব্যামদয গুণগতভান 

দীঘ যমদন মাফৎ অক্ষুন্ন থাষক;  

 প্রাকৃমতক দুষম যাগপ্রফণ (ঘূমণ যেড়, জষরাচ্ছ্বা, ফন্যা, খযা ইতোমদ) এরাকামূষয র্ভিষবাগী মযফাযগুষরা 

াইষরাষত ধান, চার, মচড়া, মুমড়, ফীজ ংযক্ষণ কষয আদকারীন খাদ্য চামদা মভোষত াযষফ;  

 এ াষত্র ামন প্রষফষয প্রমতষযাধক ব্যফস্থা থাকা (Water tight seal) ামনষত মনভমিত অফস্থাও 

ংযমক্ষত খাদ্য স্য নি  না; 

 ামনষত মনভমিত অফস্থা খ ৌঁটি ফা গাষেয াষথ ি কষয মফষধ যাখায জন্য এ াষত্রয াষথ েক/যম/ষচইন 

রাগাষনায ভজবুত ব্যফস্থা আষে;  

 দুষম যাষগয ষয ংযমক্ষত ফীজ জমভষত ফন কষয তাৎক্ষমণকবাষফ পর উৎাদন শুরু কযা মা; 

 প্রমতটি ামযফামযক াইষরায ধাযণক্ষভতা ৭০ মরোয মাষত ৫৬ মকমজ  চার এফং ৪০ মকমজ ধান ংযক্ষণ 

কযা মা ও  

 পৄিষগ্রি প্লামিষকয বতময ামযফামযক াইষরা ওজষন ারকা (৬.৫ মকমজ) ও ভজবুত ওা এক জাগা 

মথষক অন্য জাগা ষজ স্থানান্তয কযা মা এফং ষজ নি  না। 

 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী গত ০৬/০৫/২০১৮ তামযষখ মবমিও কনপাষযমন্পংষয ভাধ্যষভ োরকাঠি মজরায ৩টি উষজরা ামযফামযক 

াইষরা মফতযণ কাম যক্রভ শুব উষিাধন কষযন। 
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(৩) Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food: 

প্রকল্পটি USAID এয অথ যাষন খাদ্য ভন্ত্রণার এফং জামতংষঘয খাদ্য ও কৃমল ংস্থা (FAO) কতৃযক 

৪২০২.৭৫ মকাটি োকা ব্যষ ভাচ য ২০১৪ ষত আগি ২০১৯ মভাষদ ফাস্তফানাধীন যষষে। মনযাদ খাদ্য আইন, 

২০১৩ ফাস্তফান মনমিত কযায রষক্ষে প্রামতষ্ঠামনক ও কামযগময ক্ষভতা বৃমদ্ধ কযা এ প্রকষল্পয মূর উষেশ্য। 

প্রকষল্পয আওতা ৭টি প্রমফধানভারা এফং ২টি মফমধভারা প্রণষনয রক্ষেভাত্রা যষষে। তন্ষধ্য ৪টি প্রমফধানভারা 

এফং ২টি মফমধভারা মগষজে আকাষয প্রকা কযা ষষে: 

 

মনযাদ খাদ্য (যাামনক কলক, েমটন ও ক্ষমতকয অফমিাং) প্রমফধানভারা ২০১৭,  

মনযাদ খাদ্য (নমুনা ংগ্র, যীক্ষা এফং মফষিলণ) প্রমফধানভারা ২০১৭ 

মনযাদ খাদ্য (খাষদ্য ংষমাজন দ্রব্য ব্যফায) প্রমফধানভারা ২০১৭ এফং  

মনযাদ খাদ্য (মভাড়কাফদ্ধ খাদ্য মরষফমরং) প্রমফধানভারা ২০১৭।  

মনযাদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জিকযণ ও প্রামনক ব্যফস্থা গ্রণ দ্ধমত) মফমধভারা ২০১৪ এফং 

        মনযাদ খাদ্য কতৃযক্ষ (কামযগময কমভটি) মফমধভারা ২০১৭ 

 

মনযাদ খাদ্য (াইমজন ও স্যামনষেন) প্রমফধানভারা মবটিং এয অষক্ষা আইন ভন্ত্রণারষ যষষে। এোড়া,  
Food Safety (Obligation of Food Business Operators) Regulations 

এফং Food Safety (Food Contact Materials) Regulations দুটি প্রণনাধীন 

যষষে। এ প্রকষল্পয আওতা আধুমনক দ্ধমতষত খাষদ্যয গুণগত ভান মনণ যষয জন্য ২টি মভাফাইর ল্যাফষযেযী 

বোন ংগ্র কযা ষফ।  

 

নতুন উন্নন প্রকল্প গ্রণ: 
 

যকাময ম যাষ খাদ্যস্য ভজুষদয কাম যকযী ধাযণ ক্ষভতা ফজা যাখায রষক্ষে খাদ্য অমধদপ্তয কতৃযক প্রস্তামফত 

“াযাষদষ পুযাতন খাদ্য গুদাভ ও আনুলমঙ্গক সুমফধামদয মভযাভত  এফং নতুন অফকাঠাষভা মনভ যাণ” ীল যক 

প্রকল্পটি ৩১৬.৮৭ মকাটি োকা (ম্পূণ য মজওমফ) অথ যাষন জুরাই ২০১৮ ষত জুন ২০২১ মভাষদ ফাস্তফাষনয 

মনমভত্ত গত ১০/০৭/২০১৮ তামযষখ একষনক বা অনুষভামদত ষষে এফং গত ১৬/০৮/২০১৮ তামযষখ খাদ্য 

ভন্ত্রণার ষত প্রকল্প অনুষভাদষনয প্রামনক আষদ জাময কযা ষষে। ৭ভ ঞ্চফামল যক মযকল্পনা ও মেকই 

উন্নন রক্ষেভাত্রা (SDG)  এয াষথ াভঞ্জস্য মযষখ খাদ্যষস্যয ংযক্ষণ ক্ষভতা বৃমদ্ধ এফং মফদ্যভান গুদাষভয 

ধাযণ ক্ষভতা ফজা যাখা মদষয খাদ্য মনযাত্তা এফং মনযাদ খাদ্য মনমিত কযায রষক্ষে খাদ্য ভন্ত্রণার 

কতৃযক নতুন উন্নন প্রকল্প গ্রণ কাম যক্রভ চরভান যষষে: 

 

প্রমক্রাধীন নতুন প্রকষল্পয নাভ  
(১) ান্তাায াইষরা চত্বষয ধান শুকাষনা ও ংযক্ষণ ব্যফস্থা আধুমনক যাই মভর মনভ যাণ  

(২) ফগা এরএমি চত্বষয ধান শুকাষনা ও ংযক্ষণ ব্যফস্থা  

একটি আধুমনক যাই মভর মনভ যাণ  

(৩) ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযষক্ষয দৃঢ় বুমনাদ স্থাষন দক্ষতা উন্নন প্রকল্প  

(৪) খাদ্য যীক্ষষণয জন্য ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযষক্ষয মযপাষযন্প ল্যাফষযেযী স্থান 

(৫) নাযাণগঞ্জ মজরায মমদ্ধযগষঞ্জ ঘকা ২০০ মকমজ ক্ষভতাম্পন্ন মপ্রমভট কাষন যর মভমন 

এফং ল্যাফষযেযী স্থানা ও নতুন অফকাঠাষভা মনভ যাণ 
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খাদ্য অমধদপ্তষযয াংগঠনমক কাঠাষভা ও কযামাফরী 

াংগঠমনক কাঠাষভাোঃ  
 

মিতী মফশ্বযুষদ্ধয ভাোভামে ভ ১৯৪৩ াষর অমফবি ফাংরা বাফ কমব যক্ষ (Great Bengal Famine) 

মভাকাষফরা মফঙ্গর মমবর াপ্লাই মফবাগ প্রমতষ্ঠা রাব কষয। ১৯৪৭ াষর মব্রটি বাযত মফবি ষর খাদ্য ও মফাভমযক 

যফযা (Food & Civil Supply Dept.) মফবাগ নাষভ তৎকারীন পূফ য ামকস্তাষন এ মফবাষগয কাম যক্রভ শুরু । 

১৯৫৬ াষর খাদ্য মফবাষগয স্থাী কাঠাষভা প্রদান কযা ষরও, যফযা, ফকন ও মযমনং, ংগ্র, চরাচর ও ংযক্ষণ, 

মযদ যন ও মনন্ত্রণ ইতোমদ মযদপ্তয পৃথকবাষফ কাম যক্রভ অব্যাত যাষখ। ১৯৮৪ াষর প্রামনক ংোষযয ভাধ্যষভ 

কর মযদপ্তয একীভূত ষ ফতযভান ভষয পুনগ যঠিত খাদ্য অমধদপ্তয (Directorate General of Food) প্রমতষ্ঠা 

রাব কষয এফং মনেরূ াংগঠমনক কাঠাষভাষত পুনোঃমফন্যস্ত । নব্বই দষকয মলবাষগ প্রমক্ষণ মফবাগ নাষভ নতুন 

একটি মফবাগ খাদ্য অমধদপ্তষয ংষমামজত । তাোড়া মফমবন্ন ভ নতুনবাষফ প্রামনক মফবাগ ও উষজরা সৃমি ওা 

খাদ্য অমধদপ্তষযয ভাঠ ম যাষয াংগঠমনক কাঠাষভা ম্প্রামযত । ভামযচারক খাদ্য অমধদপ্তষযয প্রধান মনফ যাী 

মষষফ ামফ যক দামত্ব ারন কষযন। ভামযচারষকয অধীষন ১জন অমতমযি ভামযচারক অাষযনার কভ যকাষ্ড  

াতা কষযন। ভামযচারষকয মফমবন্নমুখী কভ যকাষ্ড  অমধদপ্তষযয ৭টি মফবাষগ ৭ জন মযচারক াতা কষয থাষকন। 

খাদ্য অমধদপ্তষযয মফমবন্ন ম যাষয কভ যকতযা-কভ যচাযীগণ ভামযচারষকয অধীষন অম যত মনজ মনজ দামত্ব ম্পাদন কষযন। 

ভাঠ ম যাষ খাদ্য ব্যফস্থানায ামফ যক কাম যক্রভ ম্পাদষনয জন্য মদষয প্রামনক মফবাষগয াষথ ঙ্গমত মযষখ 

াযাষদষক ৭টি অঞ্চষর মফবি কযা ষষে। অঞ্চর তথা মফবাষগয দামষত্ব মনষামজত আঞ্চমরক খাদ্য মনন্ত্রষকয অধীষন 

মজরামূষয দামষত্ব মনষামজত থাষকন মজরা খাদ্য মনন্ত্রকগণ। প্রমত উষজরা ১ জন কষয উষজরা খাদ্য মনন্ত্রক 

মনষামজত আষেন। াযা মদষয মকৌরগত স্থাষন াইষরা, মএমি এফং মদষয প্রা কর উষজরা কভষক্ষ ১টি 

এরএমি, গুরুত্বপূণ য উষজরা দুই ফা তষতামধক এরএমি’য ভাধ্যষভ খাদ্য ব্যফস্থানায প্রামনক ও অাষযনার 

কাম যাফরী ম্পাদন কযা । 

mviYx 01 t Lv`¨ Awa`ß‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvixi gÄywiK…Z c` msL¨v    

µwgK bs c` bvg c` msL¨v 

01| gnvcwiPvjK 1 

02| AwZt gnvcwiPvjK 1 

03| AvBb Dc‡`óv (প্রেষণণ) 1 

04| cwiPvjK 7 

05| cÖavb wgjvi 1 

06| AwZt cwiPvjK 8 

07| cÖavb wbqš¿K, XvKv †ikwbs, ঢাকা 1 

08| AvÂwjK Lv`¨ wbqš¿K ৭ 

09| mvB‡jv AaxÿK ৬ 

10| †Rjv Lv`¨ wbqš¿K/PjvPj I msiÿY wbqš¿K/Dc-

cwiPvjK/Dc-cwiPvjK(KvwiMix)/mnt AvÂwjK Lv`¨ 

wbqš¿K/wmwbqi cÖwkÿK 

102 

11| iÿY cÖ‡K․kjx 6 

12| mnKvix Lv`¨ wbqš¿K/BÝUªv±i/g¨v‡bRvi wmGmwW/wbe©vnx 

Kg©KZ©v(wgj)/cÖkvmwbK Kg©KZ©v(mvB‡jv) 

71 

13| mnt iÿY cÖ‡K․kjx/mnt cwiPvjK/g¨v‡bRvi wcBDwc/mnt 

cÖavb wgjvi 

24 

14| wm‡÷g Gbvwj÷ 1 

15| †cÖvMÖvgvi 1 
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16| mnt †cÖvMÖvgvi 3 

17| imvqbwe` 1 

18| mnKvix imvqbwe` 8 

19| Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K/mggvb 6৩৭ 

20| AviGgB 6 

21| 2q †kÖYx (প্রেড-১০) 1,757 

22| 3q †kÖYx (প্রেড-১১-১৬) 5,416 

23| 4_© †kÖYx (প্রেড-১৬-২০) 5,610 

 ‡gvU Rbej  13,676 

Drm t ms ’̄vcb kvLv, cÖkvmb wefvM, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv 

jÿ¨ I D‡Ïk¨ Ges Kvh©µg 

j¶¨ I D‡Ïk¨t 

 Riæix MÖvnK‡`i Lv`¨`ªe¨ mieivn Kiv (Lv`¨km¨ Avg`vwb I †ikb); 

 AvcrKvjxb gRyZ M‡o †Zvjv (wbivcËv gRy`); 

 Lv`¨km¨ Drcv`‡b ¯̂q¤¢iZv AR©‡b mnvqZv Kiv (Af¨šÍixY msMÖn); 

 mvgvwRK wbivcËv †eóbxi Pvwn`v m„Rb Kiv (wfwRwW, wfwRGd, KvweLv I wUAvi); 

 g~j¨ w ’̄wZkxjZv AR©b Kiv (IGgGm); 

 Kvh©Ki I wbf©i‡hvM¨ Lv`¨ msMÖn,mieivn Ges weZiY e¨e ’̄vcbv; 

 K…lK Ges †fv³v-evÜe Lv`¨ g~j¨ KvVv‡gv AR©b; 

 Kvh©Ki I hy‡Mvc‡hvMx Lv`¨ weZiY e¨e ’̄v/c×wZ cÖeZ©b; 

 Liv I `ywf©¶ Ges Lv`¨ msKU cwiw ’̄wZ †gvKv‡ejvi mdj e¨e ’̄vcbv; 

 `wi ª̀ I mvgvwRKfv‡e ewÂZ RbMY‡K Lv`¨ msMÖ‡n mnvqZv cÖ`vb; 

 Lv`¨ wbivcËv bxwZ‡K `y‡h©vM e¨e ’̄vcbv/ÎvY weZiY e¨e ’̄vcbvi mv‡_ mgwš^ZKiY; 

 j¶¨wfwËK Lv‡Z Rbmvavi‡Yi Kv‡Q Lv`¨km¨ h_vmg‡q †cu․Qv‡bv; Ges 

 †ckv`vix, m¶g Ges `¶ Kg©xevwnbx M‡o †Zvjv|  

 Kvh©µgt 

 †`‡ki mvwe©K Lv`¨ e¨e ’̄vcbv M‡o †Zvjv I Zv cwiPvjbv Kiv; 

 RvZxq Lv`¨ bxwZi Kjv‡K․kj ev¯Íevqb Kiv; 

 wbf©ikxj RvZxq Lv`¨ wbivcËv c×wZ cÖwZwôZ Kiv; 

 wbiwew”Qbœ Lv`¨k‡m¨i mieivn e¨e ’̄v cÖwZwôZ Kiv; 

 Lv`¨ Lv‡Z wewfbœ cÖKvi Dbœqbg~jK cÖKí (¯‥xg) cÖYqb I ev¯Íevqb Kiv; 

 †`‡k Lv`¨km¨ I Lv`¨ `ª‡e¨i mieivn cwiw ’̄wZi Dci bRi ivLv; 

 Lv`¨km¨ msMÖn Ges weZiY e¨e ’̄vmn Ab¨vb¨ Lv`¨ mvgMÖx †hgb- wPwb, †f․R¨ ‣Zj, jeb BZ¨vw`i mieivn 

I g~j¨ cwiw ’̄wZi Dci bRi ivLv; 

 †ikwbs Ges Ab¨vb¨ weZiY Lv‡Z Lv`¨ mvgMÖxi weZiY e¨e ’̄v wbwðZ Kiv; 

 Lv`¨k‡m¨i evRvi `‡ii w ’̄wZkxjZv wbwðZ Kivi c`‡ÿc MÖnY Kiv; 

 ¸bMZ gv‡bi ch©vß cwigvY Lv‡`¨i gRyZI msi¶Y wbwðZ Kiv; 

 Lv`¨ ev‡RU, wnmve I A_©, Lv`¨ cwiKíbv, M‡elYv Ges cwiex¶Y (gwbUwis) msµvšÍ Kvh©µg m¤úv`b; 
 Drcv`KM‡Yi Drcvw`Z Lv`¨k‡m¨i b~¨bZg mnvqK g~j¨ cÖ`v‡bi e¨e¯’v MÖnY Kiv; Ges 

 G Awa`‡ßii Dci Awc©Z †h †Kvb wel‡q Z_¨vbymÜvb cwiPvjbv Kiv| 
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খাদ্য মযমস্থমত 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয মদষয খাদ্য মনযাত্তায প্রধান মতনটি উাদান/মনাভক মথা খাদ্য প্রাপ্যতা (Food 

Availability), জনগষণয খাদ্য প্রামপ্তয প্রষফামধকায তথা ক্র ক্ষভতা (Access to Food) এফং পুমি অফস্থায 

উষিখষমাগ্য উন্নন ষষে। স্বল্প ও ভধ্য মভাষদ খাদ্য মনযাত্তায এফ ভাত্রা মূরত: মদষয ামফ যক খাদ্য মযমস্থমত তথা 

অবেন্তযীণ উৎাদন, খাদ্যস্য আভদানী, ফাজাষয যফযা ও চামদায উয মনবযযীর। ফতযভান ভষয চামদায 

মপ্রমক্ষষত মদষয কর মেমণ ও মায ভানুষলয পুমিগত অফস্থাষক মফষফচনা কষয পুমিষক অমধকতয গুরুত্ব মদষ মিতী 

যােী মফমনষাগ মযকল্পনা (২০১৬-২০২০)(CIP2) প্রণন ও প্রকা কযা ষষে। CIP2 ভমনেমযং এয কাজ চরভান 

যষষে। ২০১৭-১৮ অথ যফেষয মদষয ামফ যক খাদ্য মযমস্থমত মনেরূ মেরোঃ   

 

উৎাদন ও যফযা মযমস্থমত 

কৃমল ভন্ত্রণার কতৃযক মদষ ২০১৭-১৮ অথ যফেষয খাদ্য ষস্যয উৎাদন রক্ষেভাত্রা ধাম য কযা ষমের ফ যষভাে ৩৬৮.৩৫ 

রাখ মভ. েন (চার ৩৫৫.৫৫ রাখ মভ. েন এফং গভ ১২.৮০ রাখ মভ. েন)। ফাংরাষদ মযংখ্যান বুেষযায (মফ.মফ.এ) 

চূড়ান্ত প্রাক্করন অনুাষয ২০১৭-১৮ অথ যফেষয চাষরয আকাষয আউ ২৭.০৯ রাখ মভ. েন, আভন ১৩৯.৯৩ রাখ মভ. েন, 

মফাষযা ১৯৫.৭৬ রাখ মভ.েন ও গষভয উাদন ১১.৫৩ রাখ মভ.েন উৎামদত ষষে। এ মাষফ মভাে চাষরয উৎাদন 

৩৬২.৭৮ রাখ মভ.েন এফং গষভয উৎাদন ১১.৫৩ রাখ মভ.েন। ম মাষফ মদষ ফ যষভাে খাদ্যষস্যয উৎাদন 

৩৭৪.৩১ রাখ মভ.েন। 

 

াযণী- ০২ : অবেন্তযীণ খাদ্য উৎাদন 

 

চার/গভ 

২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ 

মফমফএ কতৃযক চূড়ান্ত প্রাক্কমরত মফমফএ কতৃযক চূড়ান্ত প্রাক্কমরত 

আফাদ (রাখ 

মক্টয) 

উৎাদন (রাখ মভোঃ 

েন) 

আফাদ (রাখ মক্টয) উৎাদন (রাখ মভোঃ 

েন) 

আউ 

আভন 

মফাষযা 

১০.৭৫ 

৫৬.০০ 

৪৮.৫৯ 

২৭.০৯ 

১৩৯.৯৩ 

১৯৫.৭৬ 

৯.৪২ 

৫৫.৮৩ 

৪৪.৭৬ 

২১.৩৪ 

১৩৬.৫৬ 

১৮০.১৪ 

মভাে চার ১১৫.৩৪ ৩৬২.৭৮ ১১০.০১ ৩৩৮.০৪ 

গভ ৩.৫২* ১১.৫৩* ৪.১৫ ১৩.১১ 

মভাো খাদ্যস্য 

)চার ও গভ( 

১১৮.৮৬ ৩৭৪ .৩১  ১১৪.১৬ ৩৫১.১৫ 

 

সূত্রোঃ ১) ফাংরাষদ মযংখ্যান বুেষযা (মফ.মফ.এ), মযকল্পনা ভন্ত্রণার । 

      ২) *কৃমল ম্প্রাযণ অমধদপ্তয কতৃযক ম্ভাব্য খড়াকৃত মাফ। 

  

খাদ্যষস্যয অবেন্তযীণ উৎাদন এফং যফযা বৃমদ্ধয জন্য ২০১৭-১৮ অথ যফেষয যকাষযয মনজস্ব অষথ য ১৫ .৫০  (চার 

১০.৫০ ও গভ ৫.০০) রাখ মভোঃ েন খাদ্যস্য আভদামনয ংষামধত ফাষজষেয মফযীষত ৮.৬৪ রাখ মভ.েন চার ও ৪.০৩ 

মভ.েন গভ আভদামন কযা ষমের। াম্প্রমতককাষর উন্নন ষমাগী মদ/ংস্থামূষয নীমত-মকৌর মযফতযষনয কাযষণ 

মদষ বফষদমক খাদ্য াাষয্যয মযভাণ উষিখষমাগ্যবাষফ হ্রা মষষে। ২০১৭-১৮ অথ যফেষয যকাময ফাষজষে  খাদ্যস্য 

মফতযণ কভ যসূমচয আওতা মফতযণকৃত ২০.৩৩ রাখ মভোঃ েন খাদ্যষস্যয মফযীষত বফষদমক খাদ্য াাষয্যয মযভাণ 

মের ভাত্র ১.২৩ রাখ মভোঃ েন।  
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মরখমচত্র-০১: ২০১৭-১৮ অথ যফেষয খাদ্যষস্যয আনুামতক উৎাদন মযমস্থমত মনষে াই চাষে যয ভাধ্যষভ উস্থান কযা 

ষরা: 

 

      উৎ: ফাংরাষদ মযংখ্যান বুেষযা (মফমফএ), মযকল্পনা ভন্ত্রণার। 

 

 

খাদ্যষস্যয মূল্য মযমস্থমত 
 

অবেন্তযীণ মূল্য মযমস্থমত 
 

গত (২০১৭-১৮) অথ যফেষয (জুরাই/২০১৭-জুন/২০১৮) অবেন্তযীণ ফাজাষয মভাো চাষরয খচযা ও াইকাযী গড় মূল্য পূফ য 

অথ য বছণেে তুরনা উব মক্ষষত্রই প্রা ১৫% বৃমদ্ধ মষষে। মষন্ফম্বয/১৭ ও অষক্টাফয/১৭ এই দুই ভাষ মভাো চাষরয 

খচযা ও াইকাযী মূল্য মকছুো বৃমদ্ধ মষরও প্রা াযা ফেযই তা মস্থমতীর মের। মফাষযা ধান উঠায কাযষণ এমপ্রর /১৮ 

মথষক মভাো চাষরয মূল্য ক্রভািষ হ্রা মষত থাষক। একই ভষ (জুরাই/১৭-জুন/১৮) আোয খচযা ও াইকাযী মূল্য 

মথাক্রষভ প্রা ১০% ও ১১% বৃমদ্ধ মষষে। ামফ যকবাষফ, উমিমখত ভষ মভাো চার  ,গভ ও আোয  মূল্য মকছুো বৃমদ্ধ 

মষরও এমপ্রর/১৮ ভা মথষক মভাো চাষরয মূল্য কভষত শুরু কষযষে। কৃমল ভন্ত্রণারষয কৃমল মফণন অমধদপ্তয মথষক প্রাপ্ত 

তে অনুমাী ২০১৭-১৮ অথ য ফেষযয চার ও গষভয জাতী গড় মূল্য ও আন্তজযামতক ফাজায মূল্য মনষচয াযণীিষ মদখা 

মমষত াষয।    

াযণী ০৩ : মভাো চার, গভ ও আোয খচযা ও াইকাযী ম যাষ জাতী গড় মূল্য 

ভাষয নাভ মভাো চার (োকা/মকমজ) গভ (োকা/মকমজ) মখারা আো (োকা/মকমজ) 

খচযা াইকাযী খচযা াইকাযী খচযা াইকাযী 

জুরাই/১৭ ৪০.৪৭ ৩৮.১০ ২৩.৩৩ ২০.৭১ ২৩.৪০ ২০.৯৮ 

আগি/১৭ ৪০.২৮ ৩৭.৯৬ ২৪.৩০ ২১.৬০ ২৪.৪২ ২২.১০ 

মষন্ফম্বয/১৭ ৪৩.২২ ৪০.৮৯ ২৫.৪০ ২২.৭৮ ২৭.০৪ ২৪.৫৭ 

অষক্টাফয/১৭ ৪২.১৭ ৩৯.৬৫ ২৬.৩৮ ২৩.৭৯ ২৭.৭০ ২৫.০৯ 

নষবম্বয/১৭ ৩৯.৯১ ৩৭.৪০ ২৬.৪৮ ২৩.৬৩ ২৭.৩১ ২৪.৬০ 

মিষম্বয/১৭ ৩৯.৬৮ ৩৭.৪৬ ২৬.৪৫ ২৩.৫৮ ২৬.৯৯ ২৪.১৮ 

জানুাময/১৮ ৪০.৫০ ৩৭.৯১ ২৬.২৮ ২৩.৪৬ ২৬.৫৪ ২৩.৭৭ 

মপব্রুাময/১৮ ৪০.৫৭ ৩৭.৯৫ ২৬.৫২ ২৩.৫১ ২৬.০৬ ২৩.৩৭ 

ভাচ য/১৮ ৪০.৬৭ ৩৮.১২ ২৬.৭০ ২৪.২৫ ২৫.২৫ ২৩.২৫ 

এমপ্রর/১৮ ৩৮.৬৪ ৩৬.১৪ ২৫.১৩ ২২.১৬ ২৫.৭৩ ২৩.১৫ 

মভ/১৮ ৩৭.১১ ৩৪.৭৮ ২৫.০৮ ২২.৫৮ ২৫.৫৫ ২৩.০২ 

জুন/১৮ ৩৬.৩৪ ৩৪.৪০ ২৫.১৬ ২২.৮৪ ২৫.৪৬ ২২.৯৫ 

গড় ৩৯ .৯৬  ৩৭ .৫৬  ২৫ .৬০  ২২ .৯১  ২৫ .৯৫  ২৩ .৪২  

  সূত্র : কৃমল মফণন অমধদপ্তয (কৃমল ভন্ত্রণার)। 

আউ ৭% 

আভন ৩৮% 
মফাষযা ৫২% 

গভ ৩% 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয খাদ্যষস্যয আনুামতক উৎাদন মযমস্থমত: 

আউ 

আভন 

মফাষযা 

গভ 
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আন্তজযামতক মূল্য মযমস্থমত 

মফগত এক ফেষয (জুরাই/১৭-জুন/১৮) আন্তজযামতক ফাজাষয চার ও গষভয যপ্তামন মূল্য মদ ও প্রকায মবষদ বৃমদ্ধয প্রফণতা 

রক্ষে কযা মগষরও বাযষত এ মচত্র মফযীত। মদ্ধ চাষরয (৫  %বাঙ্গা (যপ্তামন মুল্য )এপ.ও.মফ (গত জুরাই/১ ৭ ভাষয 

তুরনা জুন/১৮ ভাষ থাইল্যা্ড , মবষতনাভ (আত) ও ামকস্তাষন মথাক্রষভ প্রা ২%, ১২% ও ১% বৃমদ্ধ মষষে এফং 

বাযষত তা প্রা ৪  %হ্রা মষষে । একই ভষ যুিযাষেয রার নযভ গভ, ইউষক্রনী ও যামান মভমরং গষভয যপ্তামন 

(এপ.ও.মফ) মূল্য মথাক্রষভ প্রা ১%, ৬% ও ৫% বৃমদ্ধ মষষে। 

াযণী ০৪ : আন্তজযামতক ফাজায মূল্য মযমস্থমত 

ভা চার (েনপ্রমত ভামকযন িরাষয যপ্তামন মূল্য) গভ (েন প্রমত ভামকযন িরাষয যপ্তামন মূল্য) 

থাই ৫% মদ্ধ 

চার (এপ.ও.মফ 

ব্যাংকক) 

৫% আত চার 

(মবষতনাভ) 

৫% মদ্ধ চার 

(বাযত) 

৫% মদ্ধ চার 

(ামকস্তান) 

ইউএ নং-২ রার 

নযভ গভ (এপওমফ 

গারপ) 

ইউষক্রনী 

মভমরং গভ 

(এপওমফ  

িাক ম) 

যামান 

মভমরং গভ 

(এপওমফ িাক 

ম) 

জুরাই/১৭ ৩৯৪ ৩৯৭ ৪০৪ ৪৩৫ ২০৬ ১৮৯ ১৯৪ 

আগি/১৭ ৩৮৪ ৩৮৯ ৪০১ ৪২৭ ১৭৫ ১৯০ ১৯২ 

মষন্ফম্বয/১৭ ৪০০ ৩৮০ ৪১৭ ৪১৫ ১৭৪ ১৮৬ ১৮৮ 

অষক্টাফয/১৭ ৩৯৮ ৩৯০ ৪০০ ৪১৮ ১৭৮ ১৯৩ ১৯৫ 

নষবম্বয/১৭ ৩৯৬ ৩৯২ ৩৯৪ ৪২০ ১৭৫ ১৯৩ ১৯৫ 

মিষম্বয/১৭ ৩৯৮ ৩৮৬ ৪১০ ৪১৬ ১৭১ ১৯০ ১৯৩ 

জানুাময/১৮ ৩৯৮ ৩৮৭ ৪০৫ ৪১৭ ১৭৬ ১৯০ ১৯৩ 

মপব্রুাময/১৮ ৪১০ ৩১৯ ৪২১ ৪১৮ ১৮৮ ১৯৮ ২০১ 

ভাচ য/১৮ ৪০০ ৪১৫ ৪১৭ ৪২৪ ১৯৫ ২০৬ ২০৯ 

এমপ্রর/১৮ ৪২৭ ৪৩১ ৪১২ ৪৫০ ১৯৮ ২১১ ২০৮ 

মভ/১৮ ৪২২ ৪৫০ ৩৯৯ ৪৪৮ ২০৯ ২১০ ২১৪ 

জুন/১৮ ৪০১ ৪৪৬ ৩৮৯ ৪৩৮ ২০৭ ২০১ ২০৪ 

গড়     ৪০২ ৩৯৯ ৪০৬ ৪২৭ ১৮৮ ১৯৬ ১৯৯ 

সূত্র: Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.info 

আন্তজযামতক ম যাষ মফষল কষয ধান ও গভ উৎাদনকাযী মদমূষ অনুকূর আফাওা, অবেন্তযীণ উৎাদন মযমস্থমত ও 

মূল্য নী ভাত্রা থাকষরও আন্তজযামতক ফাজাষয ২০১৭-১৮ অথ যফেষযয গড় মূল্য পূফ যফেষযয তুরনা মকছুো বৃমদ্ধয 

প্রফণতা রক্ষে কযা মগষমের, মায প্রবাফ ফাংরাষদষয অবেন্তযীণ ফাজাষযও ষড়মের।   

 

miKvwi Lv`¨ e¨e¯’vcbv 

Lv`¨km¨ msMÖn 

evsjv‡`k miKv‡ii K…wlevÜe bxwZ I Kg©m~wP, K…wl M‡elK‡`i †UKmB I D”P djbkxj dm‡ji RvZ D™¢veb, K…wl 

Dcv`v‡bi mnRjf¨Zv, evRvi AeKvVv‡gvi Dbœqb Ges K…lK‡`i AK¬všÍ cwikª‡gi d‡j Lv`¨km¨ Drcv`b ¯̂vaxbZv 

cieZ©x mg‡q cÖvq Pvi ¸Y †e‡o‡Q| eZ©gv‡b evsjv‡`k Pvj Drcv`‡b we‡k¦ kx‡l© Ae ’̄vbKvix ‡`k¸‡jvi g‡a¨ 

PZz_©| mg‡qi mv‡_ cywói Pvwn`v I Lv`¨vf¨v‡mi cwieZ©b N‡U‡Q| miKvi KZ©„K K…wl eûgyLxKiY bxwZ MÖnY Kivq 

Pvj Drcv`‡bi mv‡_ mv‡_ Ab¨vb¨ Lv`¨শণেে Drcv`b c~‡e©i †P‡q A‡bK e„w× †c‡q‡Q| wecyj cwigvY Lv`¨km¨ 

Drcv`‡bi d‡j †fv³vch©v‡q mnRjf¨Zv m„wó n‡q‡Q| evsjv‡`‡k Lv`¨km¨ Drcv`b †g․myg wfwËK nIqvq mKj 

http://www.fao.org/
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K…lK hLb GKB mg‡q GKB ai‡bi dmj N‡i †Zv‡j, ZLb evRv‡i mieivn †ewk nIqvi Kvi‡Y Lv`¨k‡m¨i 

g~j¨¯Íi wbgœMvgx n‡q hvq| we‡kl K‡i avb KvUvi †g․my‡g G ai‡Yi cwiw ’̄wZi D™¢e N‡U †ekx| 
 

†g․mygwfwËK avb/Pv‡ji g~j¨ Í̄‡ii A¯̂vfvweK n«vm GKwU Ab¨Zg mgm¨v, hv K…wl Drcv`‡b weiƒc cÖfve ‡d‡j| 

GB mgm¨v †gvKv‡ejv Kivi Rb¨ evsjv‡`k miKvi Lv`¨ msMÖn bxwZgvjv cÖYqb K‡i‡Q| Lv`¨ gš¿xi mfvcwZ‡Z¡ 6 

Rb gš¿x I 10 Rb mwP‡ei mgš^‡q MwVZ ÔLv`¨ cwiKíbv I cwiaviY KwgwUÕ dmj KvUvi †g․my‡g dmj N‡i 

†Zvjvi c~‡e©B mfv K‡i Lv`¨k‡m¨i (‡g․myg wfwËK avb/Pvj I  Mg) Af¨šÍixY msMÖn g~j¨, cwigvY Ges mgqmxgv 

†NvlYv K‡i _v‡K, hv‡Z dmj KvUvi †g․my‡g K…lKMY b¨vh¨g~‡j¨ Zv‡`i Lv`¨km¨ weµq Ki‡Z cv‡ib| mfvq M„wnZ 

wm×v‡šÍi Av‡jv‡K cwiPvwjZ Af¨šÍixY msMÖn Awfhvb  Lv`¨k‡m¨i g~j¨ K…lK‡`i ¯̂v‡_©i AbyK‚‡j ivLvi †ÿ‡Î 

we‡kl f~wgKv cvjb K‡i _v‡K| Af¨šÍixY msMÖn Awfhv‡bi d‡j Lv`¨k‡m¨i g~j¨ Í̄i A¯̂vfvweK n«vm cvIqv †_‡K 

iÿv cvq Ges K„lK‡`i †jvKmv‡bi S~uwK `~i nq| we‡kl K‡i cÖvwšÍK K…lKMY DcK…Z nb| d‡j K…wl Lv‡Z 

wewb‡qv‡Mi cwigvY e„w× cvq| Lv`¨km¨ Drcv`b, msMÖn I mieivn e¨e ’̄v‡K †UKmB Kivi †ÿ‡Î Gi Ae`vb 

Acwimxg| GB e¨e¯’v djcÖmy nIqvq †`k AvR Pvj ißvwb Kivi mÿgZv AR©b K‡i‡Q| Lv`¨ wbivcËv I cywó bxwZ 

Ges Rbm‡PZbZvi d‡j ‡`‡ki gvby‡li Lv`¨ MÖn‡Y ‣ewPÎ G‡m‡Q| Pv‡ji cvkvcvwk A‡cÿvK…Z myjf I mnRjf¨ 

M‡gi Pvwn`v e„w× cv‡”Q| Lv`¨ Awa`ßi Af¨šÍixYfv‡e Mg msMÖ‡ni cvkvcvwk Af¨šÍixY evRv‡i M‡gi Pvwn`v 

†gvKv‡ejvq cÖ‡qvRbxq cwigvY Mg Avg`vwb K‡i Avm‡Q| 
 

Af¨šÍixY msMÖn t 

২০১৭-১৮ অথ য ফেষয আভন মভৌসুষভ অবেন্তযীণবাষফ খাদ্যস্য ংগ্রষয রষক্ষে খাদ্য মযকল্পনা ও মযধাযণ কমভটি 

(এপমএভম) প্রমতষকমজ মদ্ধ্ব চাষরয মূল্য ৩৯ োকা মনধ যাযণ পূফ যক ৩.০০ রাখ মভ.েন মদ্ধ্ব চার   ংগ্রষয রক্ষেভাত্রা 

মনধ যাযণ কযা । যফতীষত আষযা মতন দপা ১.50 jvL, ১.৫০ লাখ ও ২,০০০ মভ.েন চার ক্রষয রক্ষেভাত্রা বৃমদ্ধ কযা 

। পষর Avgb ২০১৭ মভৌসুষভ মভাে চাষরয রক্ষেভাত্রা =৩,০০,০০০+ ১,৫০,০০০+ 

১,৫০,০০০+২,০০০=৬,০2,০০০ মভ.েন । মনধ যামযত ংগ্রষয মভাদ ২৮ই মপব্রুাযী ২০১৮ মখ্র. তামযখ ম যন্ত ৬,০১,৯৮৪ 

মভ.েন মদ্ধ চার ংগ্র কযা ।  

২০১৭-১৮ অথ য ফেষয গভ ংগ্র মভৌসুষভ এপমএভময মদ্ধান্ত অনুমাী অবেন্তযীণবাষফ মকান গভ ংগ্র কযা  মন। 
 

MZ 08/04/2018 wLª: Zvwi‡L GdwcGgwmi mfvq 2018 mv‡ji †ev‡iv ‡g․my‡g (2/5/15 †_‡K 15/09/18 wLª: 

ch©šÍ) cÖwZ‡KwR 26/- UvKv g~‡j¨ 1.50 jvL †g:Ub avb, cÖwZ‡KwR 38/- UvKv g~j¨ 8.00 jvL †g:Ub wm× Pvj I 

cÖwZ †KwR 37/- UvKv g~‡j¨ 1.00 jvL †g:Ub AvZc Pvj µ‡qi jÿ¨gvÎv wba©vwiZ nq| cieZ©x‡Z av‡bi wba©vwiZ 

jÿ¨gvÎv 1.50 jvL †g:Ub Gi wecix‡Z 27,000 †g.Ub av‡bi jÿ¨gvÎv gš¿Yvjq †_‡K Aby‡gv`b cÖ`vb Kiv nq 

Ges av‡bi Aewkó (1,50,000 - 27,000) = 1,23,000 †g.Ub avb‡K 60t39 wfwË‡Z Pv‡j iƒcvšÍwiZ K‡i 

79,950 †g:Ub Pvj wn‡m‡e µ‡qi jÿ¨gvÎv gš¿Yvjq †_‡K Aby‡gv`b cÖ`vb Kiv nq| GQvov †ev‡iv-18 ‡g․my‡g 

Pvj msMÖ‡ni m¤¢vebv _vKvq AwZwi³ 3,50,000 †g:Ub wm× চাল I 50,000 †g:Ub AvZc Pv‡ji jÿ¨gvÎv cÖ`vb 

Kiv nq| G‡Z †ev‡iv-18 ‡g․my‡g wm× Pv‡ji †gvU jÿ¨gvÎv `vuovq (8,00,000+79,950+3,50,000)= 

12,29,950 †g:Ub I AvZc Pv‡ji jÿ¨gvÎv †gvU 1,00,000+50,000 = 1,50,000 †g:Ub| †ev‡iv msMÖn 

2018 ‡g․my‡g 30/06/2018 wLª: ch©šÍ ৫,৩৪,৩৭৭ †g:Ub wm× Pvj msM„nxZ nq|  

‡jLwPÎ: 05 Af¨šÍixY Lv`¨km¨ msMÖn|

 

Drm t msMÖn wefvM, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv| 
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বফষদমক ংগ্র/যকাময আভদামন 
 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয ংষামধত ফাষজষে মনজস্ব অষথ য ১০.৫০ রাখ মভমিক েন চার এফং ৫.০০ রাখ মভমিক েন গভ 

মফষদ মথষক আভদামনয ংস্থান মের। ম অনুমাী যকাষযয মনজস্ব অষথ য ২০১৭-১৮ অথ যফেষয মজটুমজ দ্ধমতষত প্রা 

৪.৫৩ রাখ মভ.েন চার ও ২.১০ রাখ মভ.েন গভ, আন্তজযামতক উনু্ি দযষত্রয ভাধ্যষভ প্রা ৪.১১ রাখ মভ.েন চার ও 

১.৯৩ রাখ মভ.েন গভ ফ যষভাে প্রা ৮.৬৪ রাখ মভ.েন চার ও ৪.০৩ রাখ মভ.েন গভ আভদামন কযা ষষে। তষফ, 

মফযকামযবাষফ আভদামনকৃত চার মথষক যকায জাতী দযষত্রয ভাধ্যষভ প্রা ২.৪৫ রাখ মভ.েন চার ক্র কষয। 

উষিখ্য, ২০১৮-১৯ অথ যফেষযয ফাষজষে চার ও গভ আভদামনয ংস্থান কমভষ যাখা ষষে h_vµ‡g ৭.০০ রাখ মভ.েন 

ও ৪.০০ রাখ মভ.েন।    

 

মফযকাময আভদামন 
 

২০১৭-১৮ অথ যফেষয মফযকাময ম যাষ মভাে ৮৩.৮৩ রাখ মভমিক েন খাদ্যস্য আভদামন কযা , মায ভষধ্য ৩০.০৭ 

রাখ মভমিক েন চার এফং ৫৩.৭৬ রাখ মভমিক েন গভ।   
 

াযনী-০৫  যকাময ও মফযকাময ম যাষ ২০১৭-১৮ অথ যফেয ও পূফ যফতী অথ যফেষযয (২০১৬-১৭) চার ও গভ আভদামনয 

তুরনামূরক মচত্র 
 

আভদামনয ম যা ২০১৭-১৮  (রাখ মভমিক েন) ২০১৬-১৭  (রাখ মভমিক েন) 

চার গভ চার গভ 

যকাময 

আভদামন 

মনজস্ব অষথ য ৮.৬৪ ৪.০৩ -- ৩.০৮ 

বফষদমক াায্য ০.২২ ১.০২ -- ০.৮৫ 

মফযকাময আভদামন ৩০.০৭ ৫৩.৭৬ ১.৩৩ ৫২.৯৮ 

ফ যষভাে আভদামন ৩৮.৯৩ ৫৮.৮১ ১.৩৩ ৫৬.৯১ 

Drmt GgAvBGmGÛGg wefvM I msMÖn wefvM, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv| 
 

mg‡SvZv ¯§viK ¯v̂ÿi t  
 

Pvj Drcv`‡b evsjv‡`k ¯̂qsm¤ú~Y© n‡jI Mg I Ab¨vb¨ Lv`¨km¨ Drcv`b GLbI Pvwn`vi wb‡P i‡q‡Q| eZ©gv‡b 

†`‡k †h Lv`¨km¨ Avg`vwb Ki‡Z nq Zvi g‡a¨ AwaKvskB Mg| miKvwi ch©v‡q Avg`vwb Ki‡Z †h me cÖwµqv 

AbymiY Ki‡Z nq Zv‡Z Avg`vwb Kvh©µg †ek wejw¤Ẑ nq| miKvwi ch©v‡q `ic‡Îi gva¨‡g Lv`¨km¨ Avg`vwbi 

Rb¨ †hme mieivnKvix miKv‡ii mv‡_ Pzw³e× nb, Zv‡`i A‡b‡KB AvšÍR©vwZK evRv‡i `vg †e‡o †M‡j Pzw³ 

Abyhvqx Lv`¨km¨ mieivn Ki‡Z AcviMZv cÖKvk K‡ib| Aciw`‡K, A‡bK ißvwbKviK †`k Aw ’̄wZkxj g~j¨ 

cwiw ’̄wZ‡Z Zv‡`i ißvwb Kvh©µg mxwgZ ev eÜ K‡i †`q| Gai‡Yi cwiw¯’wZ‡Z †`‡k Lv`¨ wbivcËv wewNœZ nevi 

AvksKv •Zwi nq| Giƒc wec`RbK cwiw ’̄wZ †_‡K DËi‡Yi j‡ÿ¨ wbwe©‡Nœ I `ªæZZg mg‡q hv‡Z Pvj I Mg 

Avg`vwb Kiv hvq, Zvi Rb¨ wewfbœ †`‡ki miKv‡ii mv‡_ Lv`¨ gš¿Yvjq mg‡SvZv ¯§viK (MoU) ¯̂vÿi K‡i‡Q| 

Mg Avg`vwbi Rb¨ BD‡µb I ivwkqv Ges Pvj Avg`vwbi Rb¨ wgqvbgvi, K‡¤^vwWqv, wf‡qZbvg I _vBj¨vÛ Gi 

mv‡_ evsjv‡`k miKv‡ii MoU ¯̂vÿwiZ n‡q‡Q| 

  

Lv`¨km¨ mieivn I weZiY  

miKvwi Lv`¨km¨ weZiY e¨e¯’v (PFDS-Public Food Distribution System)t 

 

‡`‡ki mKj gvby‡li Lv`¨ wbivcËv wbwðZ Kivi welqwU‡K miKvi m‡e©v”P AM«vwaKvi w`‡q‡Q| †`‡ki gvby‡li Lv`¨ 

Pvwn`v we‡ePbv K‡i cÖ‡qvRbxq cwigvY Lv`¨km¨ Af¨šÍixY Drcv`b †_‡K msMÖn I we‡`k †_‡K Avg`vwb Kiv nq 

Ges wcGdwWGm Lv‡Z mieivn K‡i Lv`¨k‡m¨i evRvi `i w¯’wZkxj ivLv nq Ges mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wP‡Z 

`yt ’̄ I wb¤œAv‡qi gvby‡li Rb¨ Lv`¨ mnvqZv cÖ`vb Kiv nq| wcGdwWGm LvZ cÖavbZt Avw_©K I A-Avw_©K Lv‡Z 

wef³| 
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‡jLwPÎ: 06 miKvwi Lv`¨km¨ weZiY e¨e ’̄v 

 
 

 
 

‡`‡ki gvby‡li Lv`¨ I cywó wbivcËvi cvkvcvwk mvgvwRK Dbœqb Kg©m~wP‡Z Lv`¨km¨ weZiY miKv‡ii ewjô MYgyLx 

c`‡ÿc wn‡m‡e we‡ewPZ| miKvwi weZiY e¨e ’̄vi (PFDS) AvIZvq weMZ 2017-2018 A_©eQ‡i miKvwi 

Lv`¨km¨ weZi‡Yi cwigvY 20.33 jvL †gwUªK Ub; hvi g‡a¨ Avw_©K Lv‡Z (Bwc, Iwc, ¯‥zj wdwWs, GjBAvB, 

IGgGm I Lv`¨evÜe) weZi‡Yi cwigvY wQj 10.15 jvL ‡gwUªK Ub I A-Avw_©K Lv‡Z (KvweLv, wUAvi, wfwRGd, 

wfwRwW, wRAvi, cve©Z¨ welqK I ¯‥zj wdwWs) weZi‡Yi cwigvY wQj 10.18 jvL ‡gwUªK Ub|  

 

Avw_©K LvZ t 
 

Avw_©K Lv‡Z ¯̂íg~‡j¨ Lv`¨evÜe Kg©m~wP, IGgGm, GjBAvB Ges fZ©ywK g~‡j¨ mk ¿̄ evwnbx, cywjk evwnbx, wewRwe, 

Avbmvi, †RjLvbv, K¨v‡WU K‡j‡R Lv`¨km¨ mieivn Kiv nq| 2017-2018 A_©eQ‡i G Lv‡Z 6.78 jvL †g.Ub 

Pvj Ges 3.37 jvL †g.Ub Mg weZiY Kiv n‡q‡Q| 
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K)  Lv`¨evÜe Kg©m~wP t 

 

Lv`¨evÜe Kg©m~wP‡Z MÖv‡g emevmiZ 50 jvL nZ`wi ª̀ cwievi‡K ZvwjKvfy³ Kiv n‡q‡Q Ges eQ‡i Kg©vfveKvjxb 

5 gvm A_©vr †m‡Þ¤̂i, A‡±vei I b‡f¤^i Ges gvP© I GwcÖj gv‡m cÖwZ‡KwR 10/- UvKv g~‡j¨ cÖwZgv‡m 30 †KwR 

K‡i Pvj weZiY Kiv nq| G Kg©m~wP‡Z 2017-2018 A_©eQ‡i 2.98 jvL †gt Ub Pvj weZiY Kiv n‡q‡Q|     

 

Av‡jvKwPÎ-1t  Lv`¨evÜe Kg©m~wP  

L)  †Lvjv evRv‡i weµq (IGgGm) t 
 

Lv`¨k‡m¨i evRvi g~‡j¨i EaŸ©MwZi cÖeYZv †iva Ges wb¤œAv‡qi Rb‡Mvôx‡K g~j¨ mnvqZv cÖ`v‡bi Rb¨ wefvMxq, 

†Rjv, Dc‡Rjv I BDwbqb chv©‡q IGgGm Lv‡Z Pvj I AvUv weµq Kiv nq| G Kvh©µ‡g 2017-2018 

A_©eQ‡ii wewfbœ mg‡q XvKv gnvbMi I Gi cvk¦©eZx© kÖgNb †Rjvmn, Ab¨vb¨ wefvMxq kni, †Rjv I Dc‡Rjv 

m`‡i Ges nvIi GjvKvq Pvj weµq Kvh©µg cwiPvwjZ nq, hvi AvIZvq 1,58,088 ‡g.Ub Pvj weZiY Kiv 

n‡q‡Q| ‡emiKvwi gq`v wg‡j miKvwi Mg fvw½‡q IGgGm wWjv‡ii gva¨‡g †LvjvevRv‡i AvUv weµq Lv`¨ 

wefv‡Mi GKwU ¸iæZ¡c~Y© Kvh©µg| G Kvh©µ‡gi AvIZvq XvKv gnvbMi, kÖgNb †Rjv, Ab¨vb¨ wefvMxq kni I 

†Rjv kni ch©v‡q AvUv weµq Kiv nq| 2017-2018 A_©eQ‡i 1.50 jvL (1.95 †g.Ub M‡gi wecix‡Z) †g.Ub 

AvUv weZiY Kiv n‡q‡Q|

 

Av‡jvKwPÎ-2t IGgGm wWjv‡ii gva¨‡g †LvjvevRv‡i Pvj I AvUv weµq 
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GjBAvB (Large Employee Industries) t 
 

Pv-msm‡`i AvIZvf‚³ Pv-evMvbmg~‡n Kg©iZ Mwie I `yt ’̄ kÖwgK‡`i gv‡S eQ‡i 6 gvm Pvj Ges 6 gvm Mg 

IGgGm `‡i Lv`¨km¨ mieivn Kiv nq| G Kg©m~wP‡Z 2017-2018 A_©eQ‡i 6,079 †g.Ub Pvj I 9,669 †g.Ub 

Mg weZiY Kiv n‡q‡Q|  
 

A-Avw_©K/ত্রাণমূরক Lv‡Z weZiY (Non-Monetized) t 

 

A-Avw_©K Lv‡Z webvg~‡j¨ Lv`¨km¨ weZiY Kiv nq Ges mvgvwRK wbivcËv †eówb‡Z AšÍf©~³ wfwRwW, wfwRGd, 

wRAvi, KvweLv, wUAvi, ¯‥yj wdwWs A-Avw_©K LvZ wn‡m‡e we‡ewPZ| 

 

eZ©gvb miKvi 2009 mv‡j `vwqZ¡ MÖn‡Yi ci `vwi`ª ‡gvPb‡K Ab¨Zg mgm¨v we‡ePbv K‡i bvbvgyLx mvgvwRK 

wbivcËv Kg©mywP MÖnY I ev¯Íevqb K‡i‡Q| †`‡ki mKj gvby‡li Lv`¨ I wbivcËv wbwðZ Kivi D‡Ï‡k¨ miKvi 

wewfbœ gš¿Yvj‡qi gva¨‡g mvgvwRK wbivcËvg~jK bvbvgyLx Kg©m~wP ev¯Íevqb K‡i _v‡K| Avq ea©b, Kg©m„Rb, kÖg 

wewb‡qvM BZ¨vw` ev¯Íevq‡bi Rb¨ miKvi bvbvgyLx Dbœqbg~jK Kg©m~wP‡Z wewb‡qvM K‡i _v‡K| 2017-2018 

A_©eQ‡i G Lv‡Z 9.56 jvL †g.Ub Pvj Ges 0.62 jvL †g.Ub Mg weZiY Kiv n‡q‡Q| 

 

ফাষজে ফযাে অনুমাী ২০১৭-২০১৮ অথ যফেষয মএপমিএ-এ খাত মবমত্তক খাদ্যস্য মফতযষণয মাফ মনষে মদখাষনা 

ষরাোঃ 

াযনী- ০৬ মএপমিএ খাষত ২০১৭-২০১৮ অথ যফেষযয খাদ্যষস্যয ফাষজে ও মফমর-মফতযণ 

মাফোঃ মভোঃ েষন 

LvZmg~n ms‡kvwaZ ev‡RU 2017-2018 A_©eQi 

Pvj Mg †gvU Pvj Mg †gvU 

A
vw
_
©K

 L
vZ

 

we‡kl Riæix (Bwc) 2,01,922 1,32,094 3,34,016 1,98,928 1,29,380 3,28,308 

Ab¨vb¨ Riæix (Iwc) 20,000 9,000 29,000 16,126 3,468 19,594 

GjBAvB 11,000 10,000 21,000 6,079 9,669 15,749 

IGgGm 1,65,000 2,25,000 3,90,000 1,58,088 1,94,791 3,52,879 

Lv`¨evÜe Kg©m~wP 3,00,000 0 3,00,000 2,98,492 0 2,98,492 

Dc-†gvU =  6,97,922 3,76,094 10,74,016 6,77,713 3,37,308 10,15,021 

A
-
A

vw
_
©K

 L
vZ

 

KvweLv 

(f‚wg, ÎvY Ges cÖ.Kv.) 

1,77,746 27,214 2,04,960 1,77,660 21,535 1,99,196 

wfwRwW 3,67,200 0 3,67,200 3,59,930 0 3,59,930 

wRAvi 1,25,000 0 1,25,000 88,182 167 88,350 

wfwRGd 3,20,000 0 3,20,000 2,80,207 0 2,80,207 

cve©Z¨ PÆMÖvg welqK 

(wUAvi) 

50,000 30,000 80,000 49,871 29,953 79,824 

¯‥zj wdwWs (wRIwe) 0 10,500 10,500 0 10,351 10,351 

Dc-†gvU =  10,39,946 67,714 11,07,660 9,55,852 62,007 10,17,859 

†gvU =  17,37,868 4,43,808 21,81,676 16,33,565 3,99,315 20,32,880 

Drm t mieivn, e›Ub I wecYb wefvM, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv| 
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gvmwfwËK Pvj I AvUvi evRvi `i t 

 

mycwiKwíZfv‡e 2009-2018 m‡b miKvwi Lv`¨ weZiY e¨e ’̄vi (wcGdwWGm) LvZmg~‡n Lv`¨km¨ eivÏ, wewj-

weZiY Ges Z`viwK I gwbUwis Gi d‡j evRv‡i Lv`¨k‡m¨i mieivn I evRvi g~j¨ w ’̄wZkxj wQj| RbM‡Yi Lv`¨ 

wbivcËv wbwðZ nIqvq miKv‡ii A½xKvi ev Í̄evqb n‡q‡Q Ges fveg~wZ© D¾¡j n‡q‡Q| 2017-2018 A_©eQ‡ii 

Pvj I AvUvi gvm wfwËK Mo evRvi g~j¨ wb‡¤œ †`Lv‡bv n‡jvt  

 

াযনী ০৭ : ২০১৭-২০১৮ অথ যফেষযয ভা মবমত্তক গড় ফাজায দয 
 

মাফোঃ োকা/প্রমতষকমজ 

ভাষয নাভ চার আো 

জুরাই/২০১৭ 38.72 24.03 

আগি/২০১৭ 38.55 24.36 

মষন্ফম্বয/২০১৭ 40.55 25.85 

অষক্টাফয/২০১৭ 40.59 26.53 

নষবম্বয/২০১৭ 38.88 26.50 

মিষম্বয/২০১৭ 39.10 26.45 

জানুাযী/২০১৮ 39.40 26.43 

মপব্রুাযী/২০১৮ 39.46 26.27 

ভাচ য/২০১৮ 39.27 25.76 

এমপ্রর/২০১৮ 38.42 25.26 

মভ/২০১৮ 37.56 25.14 

জুন/২০১৮ 37.22 25.15 

Drm t mieivn, e›Ub I wecYb wefvM, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv| 
 

Lv`¨ PjvPj, msi¶Y I gRyZ e¨e ’̄vcbvt 
 

miKvwi Lv`¨ e¨e¯’vcbvq Lv`¨k‡m¨i PjvPj I msiÿY Gi ¸iæZ¡ Acwimxg| we‡`k †_‡K Avg`vwbK…Z I 

Af¨šÍixYfv‡e msM„nxZ Lv`¨km¨ gRyZ I Pvwn`v Abyhvqx mycwiKwíZfv‡e ’̄vbvšÍi Kiv GKwU eo KvR| 

†`‡ki AeKvVv‡gvMZ DbœwZi d‡j G KvR Av‡Mi †P‡q mnR n‡q‡Q| miKvwi Lv`¨km¨ gRy‡Zi Rb¨ †`‡k 

635wU GjGmwW, 12wU wmGmwW, 6wU mvB‡jv I 1wU gvwë‡÷vwiW Iq¨vinvDR i‡q‡Q| G me Lv`¨ 

msiÿYvMv‡ii Kvh©Kix aviYÿgZv eZ©gv‡b 21 jvL †gt Ub Gi AwaK| 
 

Lv`¨km¨ cwienY t             ‡jLwPÎ 09: miKvixfv‡e Lv`km¨ cwien‡bi kZKiv nvi|  
 

Lv`¨km¨ AvšÍtwefvMxq cwien‡Yi Rb¨ moKc‡_ 

CRTC, †b․c‡_ PMC/ DBCCGes †ij c‡_ 

†ijI‡q cwienb wVKv`vi; wefv‡Mi g‡a¨ 

cwien‡Yi Rb¨ moKc‡_ DRTC Ges ‡Rjvi 

Af¨šÍ‡i cwien‡Yi Rb¨ moKc‡_ IRTC I 

†b․c‡_ IBCC wVKv`vi wbhy³ Av‡Q| wbw`©ó 

mg‡qi Rb¨ Gme wVKv`vi wb‡qvM Kiv nq| 

moKc_, †ijc_ I ‡b․c‡_ miKvwi Lv`¨km¨ 

cwien‡bi wbwgË 2017-18 A_© eQ‡i wb‡qvwRZ 

6%

70%

24%

2017-18 A_©eQ‡ii cwien‡bi kZKiv nvi

‡ij moK ‡b․
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wVKv`vi Ges ‡K›`ªxqfv‡e Lv`¨km¨ cwien‡Yi cwigvY I nvi mviYx-০৮-G cÖ`k©b Kiv n‡jv t 
 

     mviYx 08 t  2017-18A_© eQ‡i cwienY wVKv`v‡ii weeiY   
 

ch©vq gva¨g msL¨v 

‡K›`«xq wm Avi wUw m 617 

‡gRiK¨vwiqvi/wW we wm wm 173 

‡ij 3 

wefvMxq ‡ij 3 

wW Avi wU wm 958 

‡Rjv AvB Avi wU wm ‡Rjvi cÖ‡qvRbgZ 

AvB we wm wm ‡Rjvi cÖ‡qvRbgZ 

    m~Î t PjvPj, msi¶Y I mvB‡jv wefvM, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv| 

 

mviYx-09 t  2017-2018 A_© eQ‡i †K› ª̀xqfv‡e Lv`¨km¨ cwien‡Yi cwigvY 

          wnmve: †g: U‡b 

cY¨ ‡ij moK ‡b․ ‡gvU 

Pvj 46573 753728 213267 1013568 

Mg 38578 322655 161075 522308 

‡gvU 85151 1076383 374342 1535876 

cwien‡bi kZKi nvi 6% 70% 24% 100% 

    m~Î t PjvPj, msi¶Y I mvB‡jv wefvM, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv| 

 

2017-18 A_©eQ‡i Lv`¨km¨ n¨vÛwjs I cwien‡Y ‡`‡ki wecyj msL¨K gvby‡li Kg©ms ’̄vb n‡q‡Q Ges 

cwienY Kvh©µg m¤úªmvi‡Y mnvqK f~wgKv cvjb K‡i‡Q| 
 

Lv`¨km¨ gRyZ t 
 

01 RyjvB 2017 Zvwi‡L Lv`¨k‡m¨i gRyZ wQj me©‡gvU 1,69,459 †gt Ub| Ab¨vb¨ eQ‡ii gZ 2017-18 

A_©eQ‡i Lv`¨ ¸`vgmg~‡n Lv`¨k‡m¨i (Pvj Ges Mg) Af¨šÍixY msMÖn I Avg`vwbi gva¨‡g gRyZ GKwU 

hyw³m½Z ch©v‡q ivLvi cÖ‡Póv Ae¨vnZ ivLv nq| 2017-2018 A_©eQ‡i m‡ev©”P Lv`¨km¨ gRyZ wQj 14.85 

jvL ‡gwUªK Ub (মাচ চ 2018) hvi g‡a¨ Pvj 11.11 jvL ‡gwUªK Ub Ges Mg 3.74 jvL ‡gwUªK Ub Ges me©wb¤œ 

gRyZ wQj 3.০৪ jvL ‡gwUªK Ub (RyjvB 2017) hvi g‡a¨ Pvj ১.৩৫ jvL ‡gwUªK Ub Ges Mg 1.৬৯ jvL 

‡gwUªK Ub|  

 

mviYx-10 t  মাসওয়ােী খাদ্যশণেে মজুত (2017-2018) 

ভা িার গভ কভাট 

 জুরাই/2017 1,35,447 1,69,459 3,04,90৬ 

 আগষ্ট/2017 2,26,164 1,49,989 3,76,153 

 কয়েম্বয/2017 3,17,687 1,19,853 4,37,540 

 অয়টাফয/2017 3,46,882 1,07,324 4,54,206 

 নয়বম্বয/2017 4,08,538 1,25,526 5,34,064 

 র্ডয়ম্বয/2017 3,59,070 2,20,719 5,79,789 

 জানুোযী/2018 5,07,549 3,07,449 8,14,998 

 কপব্রুোযী/2018 8,48,704 3,58,777 12,07,481 
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ভাি ি/2018 11,10,991 3,74,299 14,85,290 

 এর্প্রর/2018 9,65,261 3,68,226 13,33,487 

 কভ/2018 7,84,536 3,25,221 11,09,757 

 জুন/2018 9,52,606 2,66,039 12,18,645 

 
        

      m~Î t GgAvBGmGÛGg wefvM, Lv`¨ Awa`ßi, XvKv| 

 

 

¸`vg fvov cÖ`vb t 

 

wewfbœ miKvwi I †emiKvwi ms ’̄vi Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z ¸`vg fvov bxwZgvjv AbymiY c~e©K 2017-18 A_©eQ‡i 

WFP, CARE, TCB, Action Contre La Faim (ACF)I cÖZ¨vkv evsjv‡`k mn †gvU 5 (cuvP) wU 

cÖwZôvb‡K ‡gvU 13,000 (†Zi nvRvi) †g. Ub aviY ÿgZvi  17 (m‡Zi) wU Lv`¨ ¸`vg fvov †`Iqv nq| G‡Z 

K‡i weMZ 2017-18 A_© eQ‡i Lv`¨ Awa`ßivaxb Ae¨eüZ ¸`vg fvov eve` me©‡gvU 72,78,782.30 (evnvËi 

jÿ AvUvËi nvRvi mvZkZ weivwk UvKv wÎk cqmv) UvKv ivR¯̂ Avq n‡q‡Q| 

 

hš¿vsk µq t 
 

2017-18 A_© eQ‡i bvivqYMÄ mvB‡jvi mve-‡÷k‡bi Rb¨ 16,97,500/-  (†lvj jÿ mvZvbeŸB nvRvi 

cuvPkZ) UvKv e¨‡q 1wU 11 †Kwf GBP wU myBP wMqvi µq Kiv n‡q‡Q| 

 

 

 

মযদ যন ও কামযগযী াতা কাম যক্রভোঃ 

 

মযদ যন, উন্নন ও কামযগযী মফা মফবাষগয আওতা খাদ্যষস্যয গুণগত ভান মাচাই ও মনন্ত্রষণয কাজ াযাষদষয 

জযাজীণ য ও অব্যফহৃত খাদ্য গুদাভ মূ মভযাভত কষয প্রমত ফেয গুদাষভয কাম যকয ধাযণ ক্ষভতা বৃমদ্ধ কযা । এোড়া 

নতুন স্থানা মনভ যাষণয আওতা অমপ বফন, ীভানা প্রাচীয, িী টিউফওষর স্থান মফমবন্ন উন্নন কাজ ফাস্তফান 

কযা ষ থাষক। গত ২০১৭-১৮ অথ য ফেষয মযদ যন, উন্নন ও কামযগযী মফা মফবাষগয ভাধ্যষভ ফাস্তফামত গুরুত্বপূণ য 

কাষজয মফফযণ মনষে উষিখ কযা রোঃ-  

০ 

৫০০০০০ 

১০০০০০০ 

১৫০০০০০ 

২০০০০০০ 

২০১৭-১৮ অথ যফেষযয ভাওাযী খাদ্যষস্যয (গভ ও চার) ভামপ্ত 

ভজুদ  

গভ ( মভোঃেন) 

চার (মভোঃ েন) 
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নতুন মনভ যাণ কাজোঃ  

 

খাদ্য অমধদপ্তষযয মযদ যন, উন্নন ও কামযগযী মফা মফবাগ কতৃযক নতুন মনভ যাষণয আওতা গত ২০১৭-১৮ অথ য ফেষয 

১৩.৩৩ মকাটি োকা ব্যষ ২৬টি মনভ যাণ কাষজয কাম যাষদ প্রদান কযা । এফ কাষজয ভষধ্য খাদ্য বফষনয প্রধান পেক, 

মজরা খাদ্য মনন্ত্রষকয অমপ বফন, অন্যান্য অমপ বফন, িাপ মকাাে যায, দাষযাান মকাাে যায, আযমম যাস্তা, ীভানা 

প্রাচীয, কাঁোতাষযয মফড়া এফং াফমরক েষরে মনভ যাণ অন্তভূ যি যষষে। অথ য ফেয মষল ১৩টি কাজ ভাপ্ত ষষে।  

 

৪.৪.২ মভযাভত ও যক্ষণাষফক্ষণ কাজোঃ 

খাদ্য অমধদপ্তষযয মযদ যন, উন্নন ও কামযগযী মফা মফবাগ ও আঞ্চমরক খাদ্য মনন্ত্রষকয দপ্তয ষত গত ২০১৭-১৮ অথ য 

ফেষয ৩৪.৭৭৯ মকাটি োকা ব্যষ ৭১টি কাষজয কাম যাষদ প্রদান কযা । এয ভাধ্যষভ প্রা ৭০ াজায মভ.েন 

ধাযণক্ষভতায গুদাভ ব্যফায উষমাগী ষফ। মভযাভত ও ংযক্ষণ কাষজয ভষধ্য এরএমি, মএমি, াইষরা অমপ 

বফন, আফামক বফন, ীভানা প্রাচীয ও অন্যান্য স্থানা অন্তভূ যি যষষে। জুন/২০১৮ ম যন্ত ৮টি কাজ ভাপ্ত ষষে।   

 

৪.৪.৩  ই-মজম কাম যক্রভোঃ  

খাদ্য অমধদপ্তষযয মযদ যন, উন্নন ও কামযগযী মফা মফবাগ ষত ২০১৭-১৮ অথ য ফেষয ই-মজম দ্ধমতয ভাধ্যষভ 

ফ যষভাে ৩২টি নতুন স্থানা মনভ যাণ ও মভযাভত কাষজয দযত্র আফান কযা । তন্ষধ্য ১৩টি কাজ ম্পন্ন ষষে।  

 

৪.৪.৪ খাদ্যস্য যীক্ষণ ও ভান মনন্ত্রণোঃ  

খাদ্যষস্যয গুণগত ভান মাচাই ও মনমিতকযষণয রষক্ষে খাদ্য অমধদপ্তষযয মযদ যন, উন্নন ও কামযগযী মফা মফবাষগয 

আওতা ২০১৭-১৮ অথ য ফেষয মকন্দ্রী যীক্ষাগাষয ২৮৮টি এফং আঞ্চমরক যীক্ষাগাযমূষ ৫৬২টি  ফ যষভাে ৮৫০টি 

খাদ্যষস্যয নমূনা যীক্ষা কযা ।  

৪.৪.৫ নতুন মরপে ক্রোঃ 

খাদ্য বফষনয কভ যকতযা এফং কভ যচাযীষদয ব্যফাষযয জন্য ০১ (এক) টি প্যাষঞ্জায মরপে যফযা ও স্থান কাষজয জন্য 

দযদাতা প্রমতষ্ঠাষনয ষঙ্গ গত ০৬/০২/২০১৮ মখ্র: তামযষখ খাদ্য অমধদপ্তষযয চুমি স্বাক্ষমযত । ইষতাভষধ্য মরপে 

স্থাষনয মন্ত্রামত ও ভারাভার াইষে যফযা কযা ষষে এফং নতুন মরপে স্থান কাজ চরভান আষে। 

 

৪.৪.৬ ভষিায মভোয ক্রোঃ 

খাদ্য ষস্যয গুণগতভান যীক্ষায জন্য ৪০০ টি ভষিায মভোয ক্রষয রষক্ষে ১৩/০৩/২০১৮ মখ্রোঃ তামযষখয ১৬৬ নং 

স্মাযষক যফযাকাযী প্রমতষ্ঠাষনয অনুকূষর যফযা আষদ প্রদান কযা । ম মভাতাষফক ভারাভার মতজগাঁও 

মএমিষত যফযা কযা ষষে।  

 

৪.৪.৭ কীেনাক ক্রোঃ  

াযাষদষয খাদ্য গুদাষভ যমক্ষত খাদ্যস্য কীেমুি যাখায রষক্ষে প্রমত ফেয কীেনাক ক্র কযা । এয ধাযাফামকতা 

মফগত ২০১৭-১৮ অথ য ফেষয ১৫ (ষনয) মভ.েন এোলুমভমনাভ পপাইি (ট্যাফষরে) এফং ১২,০০০ (ফায াজায) মরোয 

মমযমভপ মভথাইর তযর ৫০ ইম কীেনাক ২.০৪ মকাটি োকা ব্যষ ক্র কযা ।  

 

৪.৪.৭ গ্যা প্রুপ ীে ক্রোঃ 

২০০ (দুই ত) টি গ্যা প্রুপ ীে (GP Sheet) ক্রষয রষক্ষে ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠাষনয ষঙ্গ গত ০৬/০৬/২০১৮ মখ্রোঃ 

তামযষখ খাদ্য অমধদপ্তষযয চুমি ম্পামদত  এফং গত ০৬/০৬/২০১৮ মখ্রোঃ তামযষখয ৫১৭ নং স্মাযষক যফযা আষদ 

প্রদান কযা । যফযা আষদষয তয মভাতাষফক আগাভী ০৪/০৯/২০১৮ মখ্রোঃ তামযষখয ভষধ্য ফমণ যত ণ্য যফযা কযায 

ভ মনধ যামযত আষে। 
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৪.৪.৮ আনষরািায ক্রোঃ 

জাাজ ষত চট্টগ্রাভ াইষরাষত খাদ্যস্য দ্রুততায াষথ খারাকযষণয রষক্ষে পুযাতন আনষরািাষযয স্থষর একটি নতুন 

মনউষভটিক আনষরািায প্রমতস্থাষনয জন্য মফরমজাষভয VIGAN এয াষথ ২৯,৪১,০০০ (ঊনমত্র রাখ একচমি 

াজায) ইউষযা মূষল্য চুমি ম্পামদত । ীঘ্রই আনষরািাযটি চট্টগ্রাভ াইষরাষত যফযা কযা ষফ।  

 

৪.৪.৯ কাষঠয িাষনজ ক্রোঃ 

৫০০০ (াঁচ াজায) ম উষিন িাষনজ ক্রষয রষক্ষে গত ৩০/১০/২০১৭ মখ্রোঃ তামযষখ ফন মল্প কষ যাষযন (BFIDC) 

এয ষঙ্গ খাদ্য অমধদপ্তষযয চুমি ম্পামদত  এফং গত ০৫/১১/২০১৭ মখ্রোঃ তামযষখয ১৬৫০ নং স্মাযষক কাম যাষদ প্রদান 

কযা । ইষতাভষধ্য ১,২৮০ ম িাষনজ যফযা কযা ষষে।  

 

৪.৪.১০ মের যক্ষণাষফক্ষণ ও মভযাভতোঃ  

খাদ্যষস্যয ঠিক ওজন মনমিতকযষণয রষক্ষে খাদ্য অমধদপ্তষযয মযদ যন, উন্নন ও কামযগযী মফা মফবাষগয আওতা 

মেরমূ যক্ষণাষফক্ষণ ও মভযাভত কযা । গত ২০১৭-১৮ অথ য ফেষয ৬১.৩০ রাখ োকা ব্যষ মিমজোর প্লােপভ য ও 

মিমজোর িাক মের যক্ষণাষফক্ষণ ও মভযাভত কযা ।  
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ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযক্ষ 

 
াংগঠমনক কাঠাষভা ও  কাম যাফমর 

মফজ্ঞানম্মত দ্ধমতষত মনযাদ খাদ্য প্রামপ্তয অমধকায মনমিত কযষণ যকায মনযাদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণন কষয। 

আইনটি ১ মপব্রুাময ২০১৫ তামযষখ কাম যকয । এ আইষনয অধীন ২ মপব্রুাময ২০১৫ তামযষখ যকায ফাংরাষদ 

মনযাদ খাদ্য কতৃযক্ষ নাষভ একটি কতৃযক্ষ প্রমতষ্ঠাকষয। একটি ংমফমধফদ্ধ ংস্থা মষষফ কতৃযষক্ষয প্রধান দামত্ব ও 

কাম যাফমর ষে খাদ্য-শঙ্খরা ংমিকাম যক্রভ মনন্ত্রণ ও মযফীক্ষণ এফং মনযাদ খাদ্য ব্যফস্থানায াষথ ংমি কর 

ংস্থায কাম যাফমরয ভি াধন কযা। একজন মচাযম্যান, চাযজন দস্য ও একজন মচষফয ভিষ গঠিত ফাংরাষদ 

মনযাদ খাদ্য কতৃযক্ষ ঢাকা খাদ্য অমধদপ্তষযয খাদ্য বফষন প্রধান কাম যার স্থাষনয ভাধ্যষভ কাম যক্রভ শুরু কষযমের এফং 

যফতীষত ইোেন গাষি যনস্থ প্রফাী কল্যাণ বফষন বাড়াকৃত ফ্ল্োষে তাষদয প্রধান কাম যার স্থান কষয কাম যক্রভ মযচারনা 

কযষে। কতৃযষক্ষয ৩৬৫  জন মরাকফষরয একটি াংগঠমনক কাঠাষভা (টিওঅো্ড ই) জনপ্রান ভন্ত্রণার কতৃযক 

অনুষভামদত ষষে। 

 
কাম যাফমর 
 

(1) কতৃযক্ষ ইষতাভষধ্য মনযাদ খাদ্য ংমিি মফমবন্ন মক্ষষত্র মফজ্ঞান মবমত্তক যাভ য প্রদাষনয জন্য ৮টি মেকমনকোর 

ওামকং গ্রু গঠন কষযষে; কতৃযষক্ষয মকৌরগত মযকল্পনা ২০১৭-২০২১ ও থ নকা (Road Map) প্রণন 

কযা কষযষে; মভাফাইর মকাে য আইষন মনযাদ খাদ্য আইন ২০১৩ তপমর র্ভি কযা ষষে; াযা মদষ ৭১টি মফশুদ্ধ 

খাদ্য আদারত গঠন কযা ষষে; খাদ্য স্থানা মযদ যন, খাদ্য নমুনা ংগ্র, ভাভরা দাষয ও মযচারনা কাষজ 

াতায জন্য স্বাস্থে অমধদপ্তয, খাদ্য অমধদপ্তয, মটি কযষ যাষযন ও মৌযবায ৭২৮ জন স্যামনোময ইন্পষক্টযষদয 

মনযাদ খাদ্য মযদ যষকয দামত্ব প্রদান কযা ষষে; খাদ্য নমুনা যীো র্নর্িত কযায জন্য যকার্য ও স্বােত্ব 

ার্ত প্রর্তিানমূয়য র্নেন্ত্রণাধীন ১০টি খাদ্য ল্যাফয়যটযীয়ক কডর্জগয়নট কযা য়েয়ছ; ঢাকা র্টি কয় িায়যয়নয 

অন্তর্ভ িি ভর্তর্ঝর, র্দরকুা, গুর্রস্থান, কতাখানা, পর্কযাুর ও ল্টন এরাকায কায়টরগুর্রয়ত র্নযাদ খাদ্য র্নর্িত 

কযায রয়েয গ্রীন কজান এরাকা কঘালনা কযায জন্য কার্য্কক্রিভ গ্রণ কযা য়েয়ছ এফং ইয়তাভয়ে 50 টি কায়টয়রয 

জযী ম্পন্ন কযা য়েয়ছ; খাদ্য নমুনা যীো র্নর্িত কযায জন্য যকার্য, স্বােত্বার্ত প্রর্তিান ও াফর্রক 

র্ফশ্বর্ফদ্যারয়েয ৫০টি খাদ্য ল্যাফয়যটযীয েভতা, মন্ত্রার্ত এফং করাকফয়রয অর্বজ্ঞতা তথ্যার্দ ভন্বয়ে একটি 

ডাইয়যটযী (Directory of Food Laboratories 2018) প্রণেন কযা য়েয়ছ; ভাঠ ম িায়ে র্ফর্বন্ন 

খাদ্যনমুনা তাৎের্নকবায়ফ যীো কযায জন্য ২টি কভাফাইর ল্যাফয়যটর্য বযান  আইএপএ-র্ফ প্রকপ কথয়ক 

ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিেয়ক যফযা কযায কাজ প্রর্ক্রোধীন আয়ছ। 

 

(2) দায়েযকৃতভাভরাযর্ফফযণ: 

ভাভরায ধযণ  দায়েযকৃত কভাট 

ভাভরায ংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত কভাট 

ভাভরায ংখ্যা 

কভাট কজর 

প্রদান 

কভাট জর্যভানা 

আদাে (টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

কর্তিয়েয য়ে দায়েযকৃত ভাভরা ২৯৩ টি ৩০৯ টি ২৫১ টি ১১,৪২,১০০/- 

ভন্ত্রণারে/কর্তিয়েয র্ফরুয়ি 

দায়েযকৃত র্যট ভাভরা 

০৩ টি 

(ক্রভুর্িত-11) 
- - - 
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(3) কভাফাইর ককাট ি র্যিারনায র্ফফযণ: 

কভাফাইর ককায়ট িয 

ংখ্যা 

কভাফাইর ককাট ি কর্তিক প্রদত্ত ার্স্তয র্ফফযণ 

ভাভরা দায়েয়যয       দর্ন্ডত ব্যর্িয                 

ংখ্যা                  ংখ্যা 

   কজর (ংখ্যা)জর্যভানা (টাকা) 

১             ২                  ৩         ৪                        ৫ 

১৪২৪ টি ২৩০৩ টি            ২৩১২ জন ১২১ জন          ১,৩৬,১৭,৯৪০/- 

 

(4) খায়দ্যয নমুনা ংগ্রয়য র্ফযযণ: 

4.১ কর্তিে কর্তিক র্নয়োর্জত স্বাস্থয অর্ধদপ্তয়যয র্নযাদ খাদ্য র্যদ িক কর্তিক ংগৃীত নমুনা: 

 

খাদ্য নমুনা 

ংগ্রয়য ংখ্যা 

যীোগায়য কপ্রর্যত 

নমুনায ংখ্যা 

প্রাপ্ত খাঁটি 

নমুনায ংখ্যা 

প্রাপ্ত কবজার 

নমুনায ংখ্যা 

ভাভরা দায়েয়যয 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৮৩৯১ ৮৩৫৯ ২৩৭২ ৭৪৫ ১১৮ 

 

 

4.২ র্টি কয় িায়যয়নয র্নযাদ খাদ্য র্যদ িক কর্তিক ংগৃীত নমুনা: 

 

খাদ্য নমুনা 

ংগ্রয়য ংখ্যা 

যীোগায়য কপ্রর্যত 

নমুনায ংখ্যা 

প্রাপ্ত খাঁটি 

নমুনায ংখ্যা 

প্রাপ্ত কবজার 

নমুনায ংখ্যা 

ভাভরা দায়েয়যয 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৭২ ২৭২ ২৩০ ৪২ ২১ 

 

(5) ফাজায র্যদ িয়নয র্ফফযণ: 

ফাজায র্যদ িয়নয ংখ্যা কনাটি প্রদায়নয ংখ্যা অযায়ধয ধাযা 

১ ২ ৩ 

৮ ২৪ ৩৮ ও ৩৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছর্ফ:  ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিয়েয র্যিারকবৃন্দ কর্তিক ফাজায র্যদ িন। 
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(6) প্রর্েয়ণয র্ফফযণ: 

6.1.1 কদয়য অবযন্তয়য প্রর্েণ: 

 

প্রর্েয়ণয ধযণ প্রর্েণ কভ িসূর্িয কভাট 

ংখ্যা 

প্রর্েয়ণয কভোদ কভাট প্রর্েণাথীয 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

স্যায়নটার্য ইিয়টযয়দয প্রর্েণ 06 ব্যাি 3 র্দন 300 জন 

ইন-াউজ প্রর্েণ 06 ব্যাি 2-5 র্দন 290 জন 

কভাট 12 ব্যাি - 590 জন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছর্ফ: ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিে কর্তিক আয়োর্জত র্নযাদ খাদ্য র্যদ িকয়দয প্রর্েণ কাম িক্রয়ভয 

উয়দ্বাধন কয়যনভাননীে খাদ্য  ভন্ত্রী এযাডয়বায়কট কভাোঃ কাভরুর ইরাভ এভর্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছর্ফ:ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিে কর্তিক আয়োর্জত র্নযাদ খাদ্য র্যদ িকয়দয প্রর্েণ কাম িক্রয়ভয 

উয়দ্বাধন কয়যন জনাফ াাবুর্েন আভদ, র্িফ, খাদ্য ভন্ত্রণারে। 

 

২.৬ নফয়দর্ক প্রর্েণ: 

প্রর্তয়ফদনাধীন অথ ি-ফছয়য প্রর্েয়ণয জন্য র্ফয়দ গভনকাযী কভ িকতিায ংখ্যা ১৪ জন। 
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(7) কর্ভনায/ওোকি ংক্রান্ত তথ্য: 
 

কর্ভনায/কভ িারায ধযণ কভ িারায অনুিায়নয স্থান কর্ভনায/ওোকি

কয ংখ্যা 

কর্ভনায/ওোকিয় 

অংগ্রণকাযীয়দয ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

জাতীে ম িায়ে অনুর্িত কভ িারা ওভানী র্ভরনােতন, ঢাকা ০২ টি ৮০০ জন 

প্রর্েণ কভ িারা র্ফজ অর্ডয়টার্যোভ, ঢাকা ০৫ টি ৩০০ জন 

কজরা ম িায়েয কভ িারা ও য যার্র কগাারগি, কুর্ভল্লা, ভার্নকগি, 

রারভর্নযাট, কুর্ড়গ্রাভ, 

র্নরপাভাযী 

০৬ টি ১৮৫০ জন 

ককন্দ্রীে কভ িারা প্যান প্যার্র্পক কানাযগাঁও 

কায়টর, ঢাকা 
০১ টি ১২৫০ জন 

কভাট ১৪ টি ৪২০০ জন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছর্ফ:  ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিে কর্তিক কুর্ভল্লা, ভার্নকগি ও কগাারগি এ অনুর্িত কভ িারায র্িত্র। কুর্ভল্লাে 

অনুর্িত কভ িারাে ফিব্য যাখয়ছন ভাননীে খাদ্য ভন্ত্রী এযাডয়বায়কট কভাোঃ কাভরুর ইরাভ এভর্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছর্ফ:  ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিে কর্তিকআয়োর্জত য যার্র; ১। য যার্র-কুর্ভল্লা; ২। য যার্র-ভার্নকগি; ৩। য যার্র-

কগাারগি। 
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ছর্ফ:  ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিে কর্তিকআয়োর্জত প্যান প্যার্র্পক কানাযগাঁও কায়টর, ঢাকাে  অনুর্িত ককন্দ্রীে 

কভ িারা। 

 

(8) জাতীে র্নযাদ খাদ্য র্দফ ২০১৮ উদমান: 

 ওভানী র্ভরনােতয়ন ২ ভাি ি ২০১৮ র্ি. তার্যয়খ ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিে জাতীে র্নযাদ খাদ্য 

র্দফ ২০১৮ উদমার্ত ে; 

 প্রধান অর্তর্থ: জনাফ আবুর আর আোর মুর্ত এভর্, ভাননীে ভন্ত্রী, অথ ি ভন্ত্রণারে, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ 

যকায; 

 র্ফয়ল অর্তর্থ: জনাফ ভর্তো কিৌধুযী এভর্, ভাননীে ভন্ত্রী, কৃর্ল ভন্ত্রণারে, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায 

এফং জনাফ কভাোঃ কাভরুর ইরাভ, ভাননীে ভন্ত্রী, খাদ্য ভন্ত্রণারে, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায; 

 উয়দ্বাধনী র্দয়ন জাতীে র্নযাদ খাদ্য র্দফ উরয়েয এক ফণ িাঢয য্ মারী অনুর্িত ে; 

 ওভানী র্ভরনােতয়ন ২ র্দন ব্যার্ র্নযাদ খাদ্য কভরা ২০১৮ অনুর্িত ে; 

 ৩টি গ্রুয় ১২ জন ছাত্র-ছাত্রীয়ক যিনা প্রর্তয়মার্গতাে ুযষ্কায র্ফতযণ কযা ে; 

 কদয়য কর কজরা ও উয়জরাে একয়মায়গ জাতীে র্নযাদ খাদ্য র্দফ ২০১৮ উদমার্ত ে এফং জাতীে 

র্দফ উরয়ে ব্যাক প্রিায-প্রিাযণা িারায়না ে; 

 প্রর্থতমা করখক ও র্ফজ্ঞানী কর্তিক র্রর্খত প্রফন্ধাফরী র্নয়ে জাতীে র্দফ উরয়ে একটি আকল িণীে 

কার্বনীয প্রকা কযা ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছর্ফ:  জাতীে র্নযাদ খাদ্য র্দফ ২০১৮ উরয়েয উয়দ্বাধনী অনুিান, য যারী, উয়দ্বাধনী অনুিায়ন ভাগত অর্তর্থবৃন্ধ, যিনা 

প্রর্তয়মার্গতাে র্ফজেীগণ, াংস্কুর্তক অনুিান ও যিনা প্রর্তয়মার্তাে র্ফজেীয়দয ভয়ে ুযোয র্ফতযয়ণয র্িত্র। 
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ছর্ফ:  জাতীে র্নযাদ খাদ্য র্দফ ২০১৮ উরয়েয র্নযাদ খাদ্য কর্তিে  কর্তিক প্রকার্ত কার্বনীয এয প্রচ্ছদ ও কল 

প্রচ্ছদ এয র্িত্র। 

 

(9) র্ফর্ধভারা /প্রর্ফধানভারা প্রণেন:  

 

 মফগত ২০১৭-১৮ অথ য ফেষযফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযক্ষ কতৃযক প্রণীত মনষে ফমণ যত ১টি মফমধভারা ও ৪টি 

প্রমফধানভারা মগষজে আকাষয প্রকা কযা ষষে: 

 
 মনযাদ খাদ্য (কামযগময কমভটি) মফমধভারা, ২০১৭; 

 খাষদ্যয নমুনা ংগ্র, যীক্ষা ও মফষিলণ প্রমফধানভারা, ২০১৭; 

 মনযাদ খাদ্য-ংষমাজন দ্রব্য ব্যফায প্রমফধানভারা, ২০১৭; 

 মভাড়কাফদ্ধ খাদ্য মরষফমরং প্রমফধানভারা, ২০১৭; 

 মনযাদ খাদ্য (যাামনক কলক, েমটন ও ক্ষমতকয অফমিাং) প্রমফধানভারা, ২০১৭। 

 

(10) উন্নেন প্রকপ গ্রণ: 

 (ক) ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযষক্ষযকাম যক্রভষক প্রামতষ্ঠামনকীকযষণয রষক্ষে জামতংষঘয খাদ্য ও কৃমল ংস্থায 

ষমামগতা ইন্পটিটিউনারাইষজন অফ পৄি মপটি ইন ফাংরাষদ পয মপায পৄি (আইএপএ-মফ) ীল যক 

প্রকল্পটি ফাস্তফামত ষে। 

 

 (খ) ফাংরাষদ মনযাদ খাদ্য কতৃযষক্ষয কাম যক্রভ সুষ্ঠুবাষফ ম্পাদষনয রষক্ষে ৪৭.০০ মকাটি োকায ‘‘ফাংরাষদ মনযাদ 

খাদ্য কতৃযষক্ষয  দৃঢ় বুমনাদ স্থাষন দক্ষতা উন্নন’’ ীল যক উন্নন প্রকষল্পয একটি মিমম প্রস্তুত পূফ যক 

অনুষভাদষনয জন্য মযকল্পনা কমভষন দামখর কযা ষষে। 

 

(11) ভয়ঝাতা চুর্ি স্বােয:  

র্নযাদ খাদ্য ংর্িষ্ট  ০৫ টি প্রর্তিায়নয ায়থ ভয়ঝাতা চুর্ি স্বােয়যয প্রর্ক্রো ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। 

      (১) খাদ্য অর্ধদপ্তয 

(1)  প্রার্ণম্পদ অর্ধদপ্তয 

(2) ফাংরায়দ িম্প এন্ড র্প পাউয়ন্ডন 
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(3) ভৎস্য অর্ধদপ্তয 

(4) কৃর্ল র্ফণন অর্ধদপ্তয  

 

(12) ষচতনতামূরক কাম যক্রভ: 

(1) খায়দ্যয র্নযাদতা র্ফলয়ে ভাঠ ম িায়ে র্নয়নাি প্রিাযাভগ্রী র্ফতযণ কযা য়েয়ছ: 

 04 ধযয়ণয র্রপয়রট র্ফতযণ- 11 রে টি 

 02 র্ফলয়ে কাস্ট্ায  নতযী   - 4০,০০০ টি 

(2) ত্র র্ত্রকা ও কটর্রর্বন িযায়নরমূয় র্নযাদ খাদ্য য়িতনতামূরক প্রিাযণা। 

(3) য়িতনতামূরক কপইবুক কযায়ম্পইন, কভাফাইরয়পায়ন ম্যায়জ প্রদান। 

(4) যভজান ভায় র্কআ বযান র্িত কয়য ভাইর্কং, প্রিাযত্র ও বুকয়রট র্ফতযয়ণয ভােয়ভ র্ফয়ল 

প্রিাযণা।  

(5) র্ফত্র যভজায়ন খাদ্যদ্রয়ব্য র্নযাত্তায ম্ভাব্য ঝুর্কমূ কভাকার্ফরাে কযণীে ম্পয়কি ও পরমূর ও 

াকফর্জয়ত পযভার্রন প্রয়োগ র্ফলয়ে র্ফভ্রার্ন্ত দূযীকযয়ণ ফাংরায়দ র্নযাদ খাদ্য কর্তিে কর্তিক র্ফর্বন্ন 

নদর্নক প্রর্ত্রকাে গণর্ফজ্ঞর্প্ত প্রকার্ত য়েয়ছ। 

(6) একটি ডকুয়ভন্টাযী র্পল্ম নতযী কয়য র্ফর্বন্ন ভােয়ভ প্রিার্যত য়চ্ছ। 

(7)  র্ডএপর্ এয ভােয়ভ িাযটি টির্ব স্পট র্নভ িায়ণয কাজ প্রাে চুড়ান্ত ম িায়ে যয়েয়ছ। 

(8) কর্তিয়েয কিোযম্যান ও দস্যগণ র্ফর্বন্ন র্প্রন্ট ও ইয়রকট্রর্নক র্ভর্ডোয আভন্ত্রয়ণ র্নযাদ খাদ্য ংর্িষ্ট 

র্ফর্বন্ন আয়রািনা অনুিায়ন অংগ্রণ কয়য থায়কন। 

(9) খাদ্য র্নযাত্তায ৫ িার্ফকাঠিয উয একটি এযার্ভয়নন র্িত্র প্রণেন কযা য়েয়ছ এফং ৪টি কটর্রর্বন 

িযায়নয়র প্রিায কযা য়চ্ছ। 

(10) যকার্য ও কফযকার্য কটর্রর্বন িযায়নয়র টির্ব স্ক্রয়রয ভােয়ভ র্নযাদ খাদ্য র্ফলেক ফাতিা ও কিাগান 

প্রিায়যয ব্যফস্থা কযা য়েয়ছ। 

(11) র্ফত্র ঈদুর আজাে র্নযাদ ককাযফানীয শু উৎাদন ও র্ফক্রে র্ফলয়ে ংফাদয়ত্র গণর্ফজ্ঞর্প্ত, ভাইর্কং, 

কাস্ট্ায, র্রপয়রট র্ফতযয়ণয ভােয়ভ র্ফয়ল প্রিাযণা। 

(12) কজরা প্রাক ও উয়জরা র্নফ িাী অর্পাযয়দয ভােয়ভ াযা কদয় য়িতনতামূরক াফর্রক র্ভটিং, 

ভাইর্কং ও র্বর্ডও প্রদ িনীয ভােয়ভ প্রিাযণা িারায়না ে। 

(13) স্কুর ছাত্রয়দয ভয়ে খায়দ্যয র্নযাদতা র্ফলয়ে য়িতনতা সৃর্ষ্টয রয়েয ঢাকা র্টি কয় িায়যয়নয অন্তর্ভ িি 

র্তনটি স্কুয়র আয়রািনা বা ও াত কধাোয ির্ত প্রদ িন কযা ে। 

 

 

 

 

 

 

ছর্ফ:স্কুর ছাত্রয়দয ভয়ে খায়দ্যয র্নযাদতা র্ফলয়ে য়িতনতা সৃর্ষ্টয রয়েয ঢাকা র্টি কয় িায়যয়নয অন্তর্ভ িি 

র্তনটি স্কুয়র আয়রািনা বা ও াত কধাোয ির্ত প্রদ িন কযা ে। 
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খাদ্য ভন্ত্রণারষয ২০১৭-১৮অথ যফেষযয প্রধান অজযনমূ: 

 কৃলষকয উৎা মূল্য প্রদান এফং খাদ্য মনযাত্তা ব্যফস্থা সুদৃঢকযষণয রষক্ষে মভাে ৬.০২ রক্ষ মভ.েন আভন 

চার, ০.২৪ রক্ষ মভ.েন মফাষযা ধান ও ১৩.৮০ রক্ষ মভ.েন মফাষযা চার অবেন্তযীণবাষফ ংগ্রীত ষষে।  

 ভমিত মফতযণ কভ যসূমচষত যকাময খাদ্যস্য মফতযষণয মযভাণ মের ২১.১৭ রাখ মভমিক েন; মায ভষধ্য 

আমথ যক খাষত (ইম, ওম, স্কুর মপমিং, এরই, ওএভএ) মফতযষণয মযভাণ মের ১০.১৫ রাখ মভমিক েন ও 

অ-আমথ যক ফা ত্রাণমূরক খাষত (কামফখা, টিআয, মবমজএপ, মবমজমি, মজআয, াফ যতে মফলক) মফতযষণয 

মযভাণ মের ১১.০২ রাখ মভমিক েন। এ কভ যসূচীয ভাধ্যষভ ফাজায মূল্য মস্থমতীর কযত: মবািায জন্য খাদ্য 

প্রাপ্যতা জ রবেকযণ ম্ভফ ষষে। 

 ৬টি মফমধ/প্রমফমধ প্রণন এফং মফমবন্ন প্রমতষ্ঠাষনয াষথ ৬ টি ভষোতা স্মাযক স্বাক্ষষযয ভাধ্যষভ মনযাদ 

খাষদ্যয মযগুষরেময ব্যফস্থায উন্নন। 

 খাদ্য ষস্যয মূল্য মস্থমতীর যাখষত ২০১৭-২০১৮ অথ যফেষয ১.৫৮ রক্ষ মভোঃ েন চার ও ১.৯৫ রক্ষ মভোঃেন 

আো ওএভএ এয ভাধ্যষভ মখারা ফাজাষয মফক্র/মফতযণ কযা ষষে। 

 ২০১৭-২০১৮ অথ যফেষয সুরব মূল্য কভ যসূমচষত ইউনমন ম যাষ প্রা ২.৯৯ রক্ষ মভ. েন চার মফতযণ কযা 

ষষে।  

 RvBKvi (JICA) A_©vq‡b e¸ov †Rjvaxb mvšÍvnvi mvB‡jv K¨v¤úv‡m 232.54 †KvwU UvKv e¨‡q 

25,000 †g.Ub aviY ¶gZv m¤úbœ wØZj ¸`vg, †mvjvi GbvwR© †Rbv‡ikb wm‡÷g, mvB‡jvi Af¨šÍ‡i 

‡ij jvBb I iv¯Ív, mxgvbv cÖvPxi Ges mvB‡jvi Awdm, IqvK©kc, evmvevwo I Ab¨vb¨ ¯’vcbv wbg ©vY 

KvR mgvß n‡q‡Q|  

 খাদ্য ও পুমি মনযাত্তা খাষতয উন্নষনয রষক্ষে  মিতী যােী মফমনষাগ মযকল্পনা(CIP2) (২০১৬-২০২০) 

প্রণন ও প্রকা কযা ষষে। 

 জাতী খাদ্যনীমত ও এয কভ যমযকল্পনা এফং যােী মফমনষাগ মযকল্পনা  মযফীক্ষণ প্রমতষফদন ২০১৮ (ফাংরা 

ংেযণ) প্রণন ও প্রকা কযা ষষে। 

 মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাগ ও ংস্থা মথষক প্রাপ্ত খড়া আইন/মফমধ/মফমধভারা ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ য মফলষয 

(ষমভন-আইন ভন্ত্রণার কতৃযক প্রণীত খড়া “ফাংরাষদ খাদ্য মনযাত্তা আইন, ২০১৮”, কৃমল ভন্ত্রণার কতৃযক 

প্রণীত খড়া “জাতী কৃমল নীমত, ২০১৭ ইতোমদ) উয খাদ্য ভন্ত্রণারষয কামযগময ভতাভত প্রদাষনয ভাধ্যষভ 

খাদ্য ও পুমি মনযাত্তা ব্যফস্থায উন্নন।   

 ‘াযাষদষ ১.০৫ রক্ষ মভ.েন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন নতুন খাদ্য গুদাভ মনভ যাণ’ ীল যক প্রকল্প এ ২০১৭-

২০১৮অথ যফেষয ৫০০ মভ.েন ৪৩টি ও ১০০০মভ. েষনয ১৫টিয গুদাষভয মনভ যাষনয কাজ মল ওা স্তান্তষযয  

জন্য প্রমক্রাধীন যষষে। 

 মদষয ৮টি মকৌরগত স্থাষন (চট্টগাভ, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নাযাণগঞ্জ, ভধুপুয, ভভনমং, ফমযার এফং 

ভষশ্বয াা) মভাে ৫ রক্ষ ৩৫ াজায ৫ ত মভমিক েন ধাযণ ক্ষভতায ৮টি আধুমনক িীর াইষরা 

মনভ যাষণয রষক্ষে কাম যক্রভ চরভান যষষে। ইষতাভষধ্য আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মভ.েন), ভভনমং (৪৮,০০০ 

মভ.েন) ও ভধুপুয (৪৮,০০০ মভ.েন) াইষে মনভ যাণকাযী প্রমতষ্ঠাষনয াষথ চুমি ম্পামদত ষষে।  

 মদষয দুষম যাগপ্রফণ ১৯টি মজরায ৬৩টি উষজরা ৫ রক্ষ ামযফামযক াইষরা মফতযণ কাম যক্রভ গ্রণ কযা 

ষষে। ভাননী প্রধানভন্ত্রী গত ০৬/০৫/২০১৮ তামযষখ মবমিও কনপাষযমন্পংষয ভাধ্যষভ োরকাঠি মজরায 

৩টি উষজরা ামযফামযক াইষরা মফতযণ কাম যক্রভ শুব উষিাধন কষযন। 

এোড়া, প্রকষল্পয আওতা ভমিত খাদ্য নীমত গষফলণা কাম যক্রভ শুরু ষষে।   


