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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ 

প্রবাসী কল্যাণ ভবন (১৩তলা) 

৭১-৭২ ইস্কাটন গাদডনৃ, ঢাকা। 

www.bfsa.gov.bd      
তানরখ: 02/01/2020 

ইদনাদভশন প্রনশক্ষন কর্শৃালার প্রনতদবদন 

 পটভূনর্: 

জনপ্রশাসন তথা নাগনরক সসবায় উদ্ভাবন ধারণাটি নবশ্বব্যাপী ব্যাপকভাদব সর্াদৃত। নবশ্বায়দনর ধারনা সথদক গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার ২০১২ 

সাদল গভর্ন্ৃান্স ইদনাদভশন ইউননট প্রনতষ্ঠা কদর। নাগনরক সসবায় উদ্ভাবদনর ধারণাটিদক জননপ্রয় করার লদক্ষয ‘একদসস টু ইনফরদর্শন সপ্রাগ্রার্’ 

(এটুআই) তথ্য ও স াগাদ াগ প্রযুনির ব্যাপক ব্যবহার নবষয়ক কা কৃ্রর্ বাস্তবায়দন সহদ ানগতা কদর। নাগনরক সসবা সহজীকরদণর লদক্ষয সকল 

র্ন্ত্রণালয়/নবভাগ, অনধদপ্তর/সাংস্থ্া এবাং সজলা ও উপদজলা প াৃদয় একটি কদর ‘ইদনাদভশন টির্’ গঠদনর ননদদশৃনাসূচক ০৮ ই এনপ্রল ২০১৩ তানরখ 

র্নন্ত্রপনরষদ নবভাগ কর্তকৃ জানরকৃত সারৃ্কলাদরর র্াধ্যদর্ জনপ্রশাসদন উদ্ভাবনী চচাৃর নবষয়টি প্রানতষ্ঠাননক রূপ পায়। বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর 

০৫ (পাঁচ) জন সদস্য সর্ন্বদয় ০১ আগস্ট ২০১৭ ইদনাদভশন টির্ গঠিত হয়। তারই ধারাবানহকতায় প াৃয়ক্রদর্ ২০১৭-২০১৮ সথদক ননয়নর্ত ইদনাদভশন 

প্রনশক্ষন কা কৃ্রর্ গ্রহন ও আইনডয়া বাস্তবায়ন চলর্ান আদে।  গত 19-06-2019 তানরখ বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর কা কৃ্রর্ বাস্তবায়ন 

করার উদেশ্য ননদয় ইদনাদভশন কর্পৃনরকল্পনা 2019-2020 প্রণয়ন করা হদয়দে এবাং তা  থা থ কর্তপৃদক্ষর বরাবদর সপ্ররণ করা হদয়দে। 

এক নদদনর ইদনাদভশন কর্শৃালা: 

২০১৯-‘২০ অথ ৃবেদর বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর গৃহীত ইদনাদভশন কা কৃ্রদর্র অাংশ নহদসদব গত ১২ নডদসম্বর ২০১৯ এক নদদনর প্রনশক্ষন 

কর্শৃালা বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর সদেলন কদক্ষ (১৬ তলা) অনুনষ্ঠত হয়। উি প্রনশক্ষন কর্শৃালায় বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর 

20 জন, খাদ্য র্ন্ত্রণালদয়র ০৪ জন, খাদ্য অনধদপ্তদরর ০২ জন, আইএফএস-নব প্রকল্প হদত ০২ জন ও এটুআই এর ০২ জন সহ সর্াট ৩০ জন কর্কৃতাৃ 

অাংশগ্রহন কদরন। নদনব্যাপী এই কর্শৃালায় বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর র্াধ্যদর্  নাগনরক সসবা সহজীকরন নবষয়গুদলা ননদয় আদলাচনা ও 

প াৃদলাচনা করা  হয়। উদ্ভানবত আইনডয়া সমূহ গ্রুপ নভনিক/ এককভাদব উপস্থ্াপন করা হয়। সাংদশাধন পূবকৃ আইনডয়াগুদলা আরও অনধকতর সহজ ও 

বাস্তবায়ন স াগ্য করার নননর্ি পরবতী দুই নদদনর ইদনাদভশন প্রনশক্ষন কর্শৃালায় চূড়ান্ত করার সুপানরশ গৃহীত হয়। কর্শৃালায় নরদসাস ৃপাসনৃ নহসাদব 

উপনস্থ্ত নেদলন এটুআই সপ্রাগ্রার্ এর  কযাপানসটি সডদভলপদর্ন্ট এক্সপাট ৃও কৃনষ অনধদপ্তদর কর্রৃত কৃনষনবদ সর্া: আব্দুল র্াদলক। 

 

গ্রুপ: পদ্মা 

 বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য  কর্তপৃদক্ষ ননদয়ানজত ননম্নবনণতৃ কর্কৃতাৃদদর ননদয় গ্রুপ পদ্মা গঠিত হয়। গ্রুদপর সদস্যবৃন্দ ননম্নরূপ: 

ক্র: নার্ পদবী কর্সৃ্থ্ান সর্াবাইল  ই-সর্ইল 

১ জনাব এস এর্ সান্তুনু সচৌধুরী ননবাৃহী ম্যানজদেট     নবএফএসএ 01755577583 shantunu_bd@yahoo.com 

২ জনাব পাংকজ চন্দ্র সদবনাথ ননবাৃহী ম্যানজদেট নবএফএসএ ০১৮১৪৩১০৫৭৫ pankaj.nstu@yahoo.com 

3 জনাব সজযানতশ্বর পাল ননবাৃহী ম্যানজদেট নবএফএসএ ০১৭২৭২৪১০২১ shoumo.mkt@gmail.com 

4 জনাব সরজওয়ান-উল-ইসলার্ ননবাৃহী ম্যানজদেট নবএফএসএ 0১৭১৫৬৫৭১১৩ rezwan107@gmail.com 

5 জনাব সর্াবাদশ্বর আলর্ ননবাৃহী ম্যানজদেট নবএফএসএ ০১৯১২৯৭০৭৭০ sakib2009bau@gmail.com 

6 জনাব তাননভর আহদর্দ আইটি ম্যাদনজার আইএফএস-নব     01712889492  

 

আইনডয়া: সহাদটল সরস্টুদরন্ট ম্যাদনজারদদর অনলাইন প্রনশক্ষন 

বতরৃ্ান সর্স্যা:  

 পনরষ্কার পনরচ্ছন্নতার আন্তজাৃনতক র্ানদন্ড সম্পদক ৃসহাদটল/সরস্টুদরন্টগুদলার ম্যাদনজম্যাদন্টর অজ্ঞতা। 

 কর্তপৃদক্ষর সাদথ সহাদটল/সরস্টুদরন্টগুদলার কনর্উননদকশন গ্যাপ। 

প্রস্তানবত সর্াধান: 

 BFSA Facebook page এর সাদথ নবনভন্ন সরস্টুদরদন্টর স াগাদ াগকরণ 

 নবনভন্ন ননদদশৃনা প্রদান 

 Good practice সশয়ার করা প্রদয়াজন। 

http://www.bfsa.gov.bd/
mailto:shantunu_bd@yahoo.com
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গ্রুপ: সর্ঘনা 

 বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য  কর্তপৃদক্ষর সদস্য জনাব সর্া: সরজাউল কনরর্ এর সনর্তদে ৪ সদস্যদদর গ্রুপ সর্ঘনা গঠিত হয়। গ্রুদপর সদস্যবৃন্দ ননম্নরূপ: 

ক্র: নার্ পদবী কর্সৃ্থ্ান সর্াবাইল  ই-সর্ইল 

১ জনাব সর্া: সরজাউল কনরর্ সদস্য (যুগ্ম সনচব) নবএফএসএ ০১৭২৬৮৯৯০৮৯ rejaul8283@gmail.com 

২ জনাব আবু সনহদ সাদলহ সর্া: জুদবরী পনরচালক নবএফএসএ ০১৭২০০০২৯৮৯ zuberydr@yahoo.com 

৩ জনাব আবু সহনা সর্া: সর্াস্তফা কার্াল উপসনচব নবএফএসএ 01715121840 abuhenabau@gmail.com 

4 জনাব আবদুর রহর্ান উপসনচব ও ইদনাদভশন 

অনফসার 

নবএফএসএ ০১৭১০৮৮৫১৩৪ abdurr657@gmail.com 

 

Service: Ensuring good practice in food chain (production) 

Problems:   1. inadequate knowledge and practice 

2. Traditional training method 

3. Detective selection of trainees. 

4. Farmers are stubborn 

5. Less follow-up 

Causes: 1. Knowledge gap/deficiency 

2. Traditional beliefs 

3. Unwillingness for new technology 

4. Less communications and  monitoring 

 

Solution: 1. Develop comprehensive training strategy 

2. Most effective training program with adaptable technology 

3. Monitoring and follow-up 

 

 

গ্রুপ:  মুনা 

 খাদ্য র্ন্ত্রণালদয়র সহকারী গদবষণা পনরচালক জনাব আলীর্া নুসরাত জাহান  এর সনর্তদে ৫ সদস্যদদর গ্রুপ  মুনা গঠিত হয়। গ্রুদপর সদস্যবৃন্দ 

ননম্নরূপ: 

ক্র: নার্ পদবী কর্সৃ্থ্ান সর্াবাইল  ই-সর্ইল 

১ জনাব আলীর্া নুসরাত জাহান সহকারী গদবষণা 

পনরচালক (এফনপএর্ইউ) 

খাদ্য র্ন্ত্রণালয় 01716980050 alima.jahan@gmail.com 

2 জনাব নর্জানুর রহর্ান গদবষণা কর্কৃতাৃ 

(এফনপএর্ইউ) 

খাদ্য র্ন্ত্রণালয় 01731510319 mezanurrahaman3@gmail.com 

3 জনাব সর্া: আলাউনেন ঢালী সহকারী উপ-

পনরচালক(চপদরস) 

খাদ্য অনধদপ্তর 01711-318835  

4 জনাব সর্া: সতৌনফক-ই-এলাহী এলাকা সরশননাং কর্কৃতাৃ, 

নড-১ 

খাদ্য অনধদপ্তর 01811-155512  

5 ড. ফাদতর্া-তুজ-জাহরা নরসাচ ৃঅনফসার নবএফএসএ ০১৩০০৭৭৫৯১৯ fatimatujjahra@gmail.com 
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আইনডয়া:- খাদ্য ক্রদয় সদচতনতা (গ্রাহক প াৃদয়) 

সর্স্যাসমূহ:      1. ননরাপদ ও নবশুদ্ধ খাদ্য ক্রদয় ননশ্চয়তা সনই 

                    2. গুনগত র্ান সম্পন্ন খাদ্য ক্রদয় নবভ্রান্ত হওয়া 

                    3. সদাষী নবক্রয় সকদন্দ্রর পরবতী ফদলাআপ সনই 

                    4. খাদ্য পর্ন্ নবক্রয় সকদন্দ্রর  থা থ সগ্রনডাং  

সর্স্যার কারন: 1. নবশুদ্ধ বা গুনগত র্ান সম্পন্ন খাদদ্যর র্ান ননয়ন্ত্রদনর  থা থ প্রনক্রয়া না থাকা 

                   2. ননয়ন্ত্রনকারী কর্তপৃদক্সর প াৃপ্ত জনবদলর অভাব 

                   3. ননয়নর্ত পনরদশনৃ ও ফদলাআপ না থাকা। ফদল একই অপরাদধর পুনরাবৃনি 

                   4. ভাল-র্দন্দর সকান জনরর্ সনই 

                   5. অনভদ াগ জানাদনার সকান অনলাইন বা অফলাইন ব্যবস্থ্া না থাকা 

 

গ্রুপ: কণফৃুনল 

 ননম্নবনণতৃ কর্কৃতাৃদদর সর্ন্বদয় গ্রুপ কণফৃুনল গঠিত হয়। 

ক্র নার্ পদবী কর্সৃ্থ্ান সর্াবাইল  ই-সর্ইল 

১ জনাব আবু সাইদ সর্া: সনার্ান পনরচালক (যুগ্ম সনচব) নবএফএসএ ০১৫৫৮৫৫৮০২৯ asmnoman5366@gmail.com 

2 ড. সহদদব চন্দ্র সাহা পনরচালক নবএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭ scsaha1965@gmail.com 

3 জনাব সর্া: কাওোরুল ইসলার্ নসকদার  অনতনরি পনরচালক 

(উপসনচব) 

নবএফএসএ ০১৭৯০১৭৭৯৪৫ kawserul1173@gmail.com 

4 জনাব নুরুল ইসলার্ সশখ সহকারী সনচব খাদ্য র্ন্ত্রণালয় ০১৮৩৯২২০২৪৫ sknurislam@gmail.com 

5 জনাব র্ননর সহাদসন অযাকাউন্টস অনফসার নবএফএসএ ০১৭১৬৫২১৬৫৪  

6 জনাব সর্া: ইর্রুল হাসান র্ন্াশনাল কনসালদটন্ট আইএফএস-নব      01613041870       mdimrul.hasan@fao.org 

 

উন্নত সহাদটল সসবা: 

 খাদ্য ননরাপদতা জ্ঞাদনর অভাব 

 পুনি জ্ঞাদনর অভাব 

 অনধক মুনাফা লাদভর প্রবনতা 

 সস্বচ্ছাচানরতা 

 অবকাঠাদর্াগত সর্স্যা 

o সপশাদানরদের অভাব 

o  থা ত প্রনশক্ষদনর অভাব 

o দ্রুত ধনী হওয়ার প্রবনতা 

o স্থ্ানীয়ভাদব প্রভাবশালী হওয়া 

o আবানসক ভবন সহাদটল নহদসদব ব্যবহার 

 

 প্রস্তানবত সর্াধান: 

 প্রানতষ্ঠাননক নশক্ষা 

 প্রনশক্ষন 

 সপশাদানরদের র্দনাভাব বৃনদ্ধ সভা, সসনর্নার 

 পনরদবশবান্ধব অবকাঠাদর্া সতরী 

 আইনগত ব্যবস্থ্া 
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গ্রুপ: সুরর্া 

 বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য  কর্তপৃদক্ষর সনচব ও ইদনাদভশন টির্ প্রধান এর সনর্তদে ৫ সদস্যদদর গ্রুপ সুরর্া গঠিত হয়। গ্রুদপর সদস্যবৃন্দ ননম্নরূপ: 

ক্র: নার্ পদবী কর্সৃ্থ্ান সর্াবাইল  ই-সর্ইল 

১ জনাব আব্দুন নাদসর খান সনচব ও ইদনাদভশন 

টির্ প্রধান 

নবএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭ ad2latc@gmail.com 

2 জনাব শম্পা র্কন্ডু উপ-পনরচালক নবএফএসএ ০১৭১৭৩১৪২০৩ shampakundu29bcs@yahoo.com 

3 জনাব সহাসদন আরা পনপ উপ-পনরচালক নবএফএসএ ০১৮৩০০৫৭৫৭৫ hosnearapopy30@gmail.com 

4 জনাব সর্া: আননচুর রহর্ান উপ-পনরচালক    নবএফএসএ 01718-328598 aniszl_68@yahoo.com 

৫ জনাব র্াসুদ আলর্ র্ন্াশনাল কনসালদটন্ট আইএফএস-নব 01710053287  

 

Service: Awareness creation through learning process 

 

 Problem:  1. Lack of knowledge regarding nutrition 

   2. Lack of knowledge regarding hygiene/cleanliness 

   3. Lack of awareness 

Solution: 1. বানড়দত নগদয় উঠাদন গ্রাদর্র র্নহলা/পুরুষসহ সকলদক প্রনশক্ষদনর ব্যবস্থ্া (ননরাপদ খাদদ্য ননদয়াগপ্রাপ্ত sample collection officer)                     

[Door to Door Service] 

                         2. Booklet ততনর নবনামূদল্য নবতরন (বয়সনভনিক তদননক খাদ্য তানলকা/diet chart) 

                        3. Primary school এ ননরাপদ খাদ্য ও পুনিকর খাদ্য সাংক্রান্ত compulsory curriculum 

                        4. e-training ব্যবস্থ্াকরন 
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এক নদদনর ইদনাদভশন প্রনশক্ষন কর্শৃালার েনবসমূহ: 
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দুই নদদনর ইদনাদভশন প্রনশক্ষন কর্শৃালা 

 

আবার অনধকতর নবজ্ঞাননভনিক বাস্তবায়নদ াগ্য নাগনরক সসবা সহজীকরদনর নতুন আইনডয়া প্রানপ্তর লদক্ষয ২৪-২৫ নডদসম্বর, ২০১৯ তানরখ র্নন্ত্রপনষদ 

নবভাগ ও এটুআই সপ্রাগ্রাদর্র সহায়তায় বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর দুই নদদনর ইদনাদভশন প্রনশক্ষন কর্শৃালা মুনন্সগঞ্জ সজলার নসরাজদীখান 

উপদজলাধীন ঢানল আম্বর নরদসাট ৃএ অনুনষ্ঠত হয়। উি কর্শৃালায় বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর ১৯ জন, খাদ্য র্ন্ত্রণালদয়র ০৩ জন, খাদ্য 

অনধদপ্তদরর ০২ জন, আইএফএস-নব প্রকল্প হদত ০২ জন ও এটুআই এর ০১ জন সহ সর্াট ২৭ জন কর্কৃতাৃ অাংশগ্রহন কদরন। কর্শৃালায় প্রধান অনতনথ 

নহসাদব উপনস্থ্ত নেদলন বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষ সচয়ারম্যান এবাং সভাপনতে কদরন বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর সনচব ও 

ইদনাদভশন টির্ প্রধান । নরদসাস ৃপাসনৃ নহসাদব উপনস্থ্ত নেদলন এটুআই সপ্রাগ্রার্ এর  কযাপানসটি সডদভলপদর্ন্ট এক্সপাট ৃও আইনসটি নডনভশদনর 

উপসনচব জনাব সগালার্ সর্াহােদ ভূ ূঁইয়া।  

উি কর্শৃালায় কর্কৃতাৃগন চারটি গ্রুদপ অাংশগ্রহন কদর ৪ টি আইনডয়া প্রস্তাবও উপস্থ্াপনা কদরন। আদলাচনা ও সাংদশাধন পরবতী ননম্নরূপ 

আকাদর গৃহীত হয়। 

 

গ্রুপ: পদ্মা 

 বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য  কর্তপৃদক্ষর সদস্য জনাব র্ঞ্জুর সর্াদশদৃ আহদর্দ এর সনর্তদে ৭ সদস্যদদর গ্রুপ পদ্মা গঠিত হয়। গ্রুদপর সদস্যবৃন্দ 

ননম্নরূপ: 

ক্র: নার্ পদবী কর্সৃ্থ্ান সর্াবাইল  ই-সর্ইল 

১ জনাব র্ঞ্জুর সর্াদশদৃ আহদর্দ সদস্য নবএফএসএ ০১৫৫২৬৩৬১৫ monzur_29@yahoo.com 

২ জনাব আবু সনহদ সাদলহ সর্া: জুদবরী পনরচালক নবএফএসএ ০১৭২০০০২৯৮৯ zuberydr@yahoo.com 

৩ জনাব অননর্া রানী নবশ্বাস উপসনচব খাদ্য র্ন্ত্রণালয় ০১৭১২৬৫৩৩৩৪ admin2@mofood.gov.bd 

৪ ড. সহদদব চন্দ্র সাহা পনরচালক নবএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭ scsaha1965@gmail.com 

৫ জনাব আননচুর রহর্ান উপ-পনরচালক নবএফএসএ ০১৭১৮৩২৮৫৯৮ aniszl_@yahoo.com 

৬ জনাব তসয়দ সর্ায়াদের্ সহাদসন র্ন্াশনাল কনসালদটন্ট 

হটিকৃালচার 

আইএফএস-নব ০১৭৭৭৭৯৫২২১ syed.Hossain@fao.org 

৭ জনাব শরীফ র্াহমুদ ল্যাব এনানলস্ট আইএফএস-নব ০১৭২২১৬৭৪৫২ sorif.mahmud@fao.org 

 

এই গ্রুদপর আইনডয়া ‘অনভদ াগ ননষ্পনি সহনজকরণ’ উপস্থ্াপন কদরন বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর পনরচালক জনাব আবু সনহদ সাদলহ সর্া: 

জুদবরী ও ড. সহদদব চন্দ্র সাহা । প্রশ্ন -উির পদব ৃঅাংশগ্রহন কদরন গ্রুপ নলডার ও বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর সদস্য জনাব র্ঞ্জুর সর্াদশদৃ 

আহদর্দ। 

 বাাংলাদদদশর সকল নাগনরদকর খাবার উৎপাদন, বাজারজাতকরন, প্রনক্রয়াকরনসহ সকল প াৃদয় খাদ্য Contamination, Adulteration, 

Hygiene নবষদয় প্রনতকাদরর লদক্ষয  থা থ কর্তপৃদক্ষর ননকট অনভদ াগ ও প্রনতকার সহজীকরদনর আইনডয়া উপস্থ্াপন কদরন। উপস্থ্ানপত আইনডয়া 

আদলাচনা ও প াৃদলাচনা পূবকৃ ননম্নরূপ ভাদব গৃহীত হয়।  া বাস্তবায়ন করা হদল নাগনরক সসবা সহজ হদব বদল আশাবাদ ব্যি  করা হয় অথাৃৎ 

নাগনরকগন খুশী র্দন বানড় নফরদবন। তারা এই নতুন আইনডয়াদক ‘খুশী’ নাদর্ ব্রানন্ডাং কদরদেন।   
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আইনডয়া ১ – অনভদ াগ ননষ্পনি সহনজকরণ 

 

  

T= 1 hr 

C= 100 tk                          1 

V= 0                                                

                                                                                                    

T/C/V=0                                  2 

                                 

T= 2 days                                   

C/V= 0                                     3                                  

                                 

T= 3 days                                 4 

C/V= 0 

                                

T= 3 days                                 5 

C/V= 0                             

                                                        

T= 1 days                                 6 

C/V= 0 

 

গ্রুপ: সর্ঘনা 

 বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য  কর্তপৃদক্ষর সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকাদরর যুগ্ম সনচব জনাব সর্া: সরজাউল কনরর্ এর সনর্তদে ৭ 

সদস্যদদর গ্রুপ সর্ঘনা গঠিত হয়। গ্রুদপর সদস্যবৃন্দ ননম্নরূপ: 

ক্র নার্ পদবী কর্সৃ্থ্ান সর্াবাইল  ই-সর্ইল 

১ জনাব সর্া: সরজাউল কনরর্ সদস্য (যুগ্ম সনচব) নবএফএসএ ০১৭২৬৮৯৯০৮৯ rejaul8283@gmail.com 

২ জনাব সর্াো: কার্ার জান যুগ্মসনচব (তদন্ত) খাদ্য র্ন্ত্রণালয় ০১৭২০৮২৮৮২১ jsinquiry@mofood.gov.bd 

৩ জনাব আবু সাইদ সর্া: সনার্ান পনরচালক (যুগ্ম সনচব) নবএফএসএ ০১৫৫৮৫৫৮০২৯ asmnoman5366@gmail.com 

৪ জনাব আব্দুন নাদসর খান সনচব ও ইদনাদভশন 

টির্ প্রধান 

নবএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭ ad2latc@gmail.com 

৫ জনাব আবদুর রহর্ান উপসনচব ও ইদনাদভশন 

অনফসার 

নবএফএসএ ০১৭১০৮৮৫১৩৪ abdurr657@gmail.com 

৬ জনাব শম্পা র্কন্ডু উপ-পনরচালক নবএফএসএ ০১৭১৭৩১৪২০৩ shampakundu29bcs@yahoo.com 

৭ জনাব সহাসদন আরা পনপ উপ-পনরচালক নবএফএসএ ০১৮৩০০৫৭৫৭৫ hosnearapopy30@gmail.com 

Start 

Online Submission of Complaint 

(ID Generation) 

Auto generated Receipt of 

Complaint 

Initiation of Investigation 

Approval for the Investigation 

Report Submission 

Legal 

Action 

Uploaded in digital corner 

End 

No 

Yes 

খুশী 
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Identified Hotel 

of Residence 

Prepare 

data 

base 

App + 

Device 

Less tier 

 

এই গ্রুদপর আইনডয়া ‘সগ্রডপ্রাপ্ত সহাদটল/সরদস্তারার নকদচন এনরয়ায় স্বাস্থ্যকর পনরদবদশর নজরদানর ব্যবস্থ্ায় আধুননকায়ন’ উপস্থ্াপন কদরন খাদ্য র্ন্ত্রণালদয়র যুগ্ম 

সনচব জনাব সর্াো: কার্ার জান ও বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর উপ-পনরচালক জনাব সহাসদন আরা পনপ। প্রশ্ন -উির পদব ৃঅাংশগ্রহন কদরন গ্রুপ নলডার ও 

বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর সদস্য জনাব সর্া: সরজাউল কনরর্। 

সর্গ্র বাাংলাদদদশ কত সাংখ্যক সহাদটল/ সরস্টুদরন্ট আদে তার পনরসাংখ্যান জানা আপাতত কঠিন। এই সকল সহাদটল/ সরস্টুদরন্ট এর খাবার প্রনক্রয়াকরন এলাকা 

সাবকৃ্ষননক র্ননটনরাং এর আওতায় আনা স র্ন জরুরী সতর্নন আনাও খুব  চযাদলনঞ্জাং বদট। সবকৃ্ষন নজরদানরদত আনার জর্ন্ এই গ্রুপ একটি Software base 

Monitoring আইনডয়া উপস্থ্াপন কদরদেন।  া বাস্তবায়ন করা হদল খাবাদরর রাদজযর অরাজকতা (Contamination, Adulteration, Unhygienic) 

ননয়ন্ত্রদন আসদব বদল আশাবাদ ব্যি  করা হয়। তারা এই নতুন আইনডয়াদক নজর নাদর্ ব্রানন্ডাং কদরদেন। আইনডয়া ‘নজর’ এর Flowchart ননম্নরূপ:  

 

 

আইনডয়া ২ – সগ্রডপ্রাপ্ত সহাদটল/সরদস্তারার নকদচন এনরয়ায় স্বাস্থ্যকর পনরদবদশর নজরদানর ব্যবস্থ্ায় আধুননকায়ন                  

                     

 

Proposed Process:  

 

  

 

  

 

                                                                                                            TCV: 

 Before After 

T 5 days 0 

C 2500/- 0 

V 5 times 0 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Surveillance by Digitals 

E+M Digitals 

Grading Digitals 

Decision 

Monitoring in Real time 

Evaluation properly Follow up Action: Manually  

নজর 
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সর্স্যা সম্পদক ৃ

অবনহতকরন 

গ্রুপ:  মুনা 

 বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য  কর্তপৃদক্ষর সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকাদরর অনতনরি সনচব জনাব সর্া: র্াহবুব কবীর এর সনর্তদে ৬ 

সদস্যদদর গ্রুপ  মুনা গঠিত হয়। গ্রুদপর সদস্যবৃন্দ ননম্নরূপ: 

 

ক্র নার্ পদবী কর্সৃ্থ্ান সর্াবাইল  ই-সর্ইল 

১ জনাব সর্া: র্াহবুব কবীর সদস্য নবএফএসএ 01712165447 bfsakabir@gmail.com 

২ জনাব পাংকজ চন্দ্র সদবনাথ ননবাৃহী ম্যানজদেট নবএফএসএ ০১৮১৪৩১০৫৭৫ pankaj.nstu@yahoo.com 

৩ জনাব সজযানতশ্বর পাল  ননবাৃহী ম্যানজদেট নবএফএসএ ০১৭২৭২৪১০২১ shoumo.mkt@gmail.com 

৪ জনাব সরজওয়ান-উল-ইসলার্ ননবাৃহী ম্যানজদেট নবএফএসএ 0১৭১৫৬৫৭১১৩ rezwan107@gmail.com 

৫ জনাব সর্াবাদশ্বর আলর্ ননবাৃহী ম্যানজদেট নবএফএসএ ০১৯১২৯৭০৭৭০ sakib2009bau@gmail.com 

৬ জনাব র্ননর সহাদসন অযাকাউন্টস অনফসার নবএফএসএ ০১৭১৬৫২১৬৫৪  

 

এই গ্রুদপর আইনডয়া ‘খাদ্য ব্যবস্থ্াপনায় ‘এক সদশ এক আই’ উপস্থ্াপন কদরন বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষ ননদয়ানজত ম্যানজদেট জনাব পাংকজ চন্দ্র 

সদবনাথ। প্রশ্ন -উির পদব ৃঅাংশগ্রহন কদরন গ্রুপ নলডার ও বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর সদস্য জনাব সর্া: র্াহবুব কবীর। 

বাাংলাদদদশ খাবার উৎপাদন, প্রনক্রয়াকরন ও বাজারজাতকরদন সর্গ্র প্রনক্রয়ার সাদথ অগনণত র্ানুষ সম্পৃি আদে। সদদশর একানধক র্ন্ত্রণালয়, নবভাগ, সাংস্থ্াও 

সম্পৃি। প্রচনলত ননয়দর্ ননরাপদ খাদ্য নবষয়ক প্রনতকাদর নভন্ন নভন্ন সাংস্থ্ার নভন্ন আইন ও নভন্ন প্রনতকাদরর ব্যবস্থ্া রদয়দে। একই সদদশ একানধক সাংস্থ্ার নভন্ন 

প্রনতকার ব্যবস্থ্া থাকায় আইন প্রদয়াগ করা কঠিন। খাদ্য ব্যবস্থ্াপনা সহনীয় শৃঙ্খদল আনার জর্ন্ তাৎক্ষননক ব্যবস্থ্া নহসাদব আইন প্রদয়াদগর প্রদয়াজনীয়তা আদে। 

তদব সকল সাংস্থ্ার জর্ন্ একই অপরাদধ একই র্াত্রার সাজা থাকা আবশ্যাক। তাই তারা খাদ্য ব্যবস্থ্াপনায়  এক সদশ এক আইন নাদর্ নতুন আইনডয়া উপস্থ্াপনা 

কদরদেন।   াদক ‘জানস্টস’ নাদর্ ব্রানন্ডাং কদরদেন।  আইনডয়া ‘জানস্টস’ এর Flowchart ননম্নরূপ:  

 

আইনডয়া ৩ – খাদ্য ব্যবস্থ্াপনায় “এক সদশ এক আইন” 

নবদ্যর্ান ম্যাপ: 

 

 

  

  

 

    

                                 

 

 

  

 

 

                                

সর্স্যা: একই অপরাদধ নভন্ন নভন্ন আইদন নভন্ন নভন্ন শানস্তর নবধান। 

সভাগানন্ত: নভন্ন নভন্ন সাংখ্যা (BSTI, City Corporation, District Administration, BFSA ইতযানদ) কর্তকৃ নভন্ন নভন্ন আইন প্রদয়াগ। 

ক্ষর্তা অনু ায়ী নভন্ন নভন্ন আইদনর নভন্ন 

নভন্ন প্রদয়াগ 

একই অপরাদধ নভন্ন নভন্ন শানস্ত 

নবরূপ ধারনা সৃনি 

একক সর্ন্বদয়র অভাব 

 

জানস্টস 
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গ্রুপ: নচত্রা 

 বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য  কর্তপৃদক্ষর সদস্য প্রদফসর ড. আব্দুল আলীর্ এর সনর্তদে ৬ সদস্যদদর গ্রুপ নচত্রা গঠিত হয়। গ্রুদপর সদস্যবৃন্দ ননম্নরূপ: 

ক্র নার্ পদবী কর্সৃ্থ্ান সর্াবাইল  ই-সর্ইল 

১ প্রদফসর ড. সর্া: আব্দুল আলীর্ সদস্য নবএফএসএ ০১৭৩১৮৫৩৪১৭ maalim07@yahoo.com 

২ জনাব র্াহবুবুর রহর্ান গদবষণা পনরচালক নবএফএসএ ০১৭১৫২৮১৬৮০ rmahbubur10@yahoo.com 

৩ জনাব সর্া: কাওোরুল ইসলার্ নসকদার  অনতনরি পনরচালক 

(উপসনচব) 

নবএফএসএ ০১৭৯০১৭৭৯৪৫ kawserul1173@gmail.com 

৪ জনাব সর্াহােদ সহলাল উনেন উপসনচব খাদ্য র্ন্ত্রণালয় ০১৭১২৬৮৮৫৫৮ dsbudget@mofood.gov.bd 

৫ জনাব সসনলমুল আজর্ উপ-পনরচালক (চপদরস) খাদ্য অনধদপ্তর ০১৭১১১৯১৮১৫ selimuazam@yahoo.com 

৬ জনাব সর্া: সসনলর্ সরজা নহসাব রক্ষক কার্-কযানশয়ার খাদ্য অনধদপ্তর ০১৭১২৪৯৯৮২৬ salimreza2014@gmail.com 

 

 

এই গ্রুদপর আইনডয়া ‘সহাদটল/সরদস্তারায় খাদ্য প্রস্তুতকরণ প্রনক্রয়ার  থা থ প দৃবক্ষন’ উপস্থ্াপন কদরন এবাং প্রদশ্নাির প্রদান কদরন বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য 

কর্তপৃদক্ষর অনতনরি পনরচালক (উপসনচব) জনাব সর্া: কাওোরুল ইসলার্ নসকদার।  

নতনন নচত্রা গ্রুদপর পক্ষ হদত সহাদটল, সরদস্তারা, নর্নি, সবকারী এবাং অর্ন্ার্ন্ খাবার ততরীর কারখানার জর্ন্ স  পালনীয় ননদদশৃাবলী ততরী করা হদয়দে। সস সকল 

পালনীয় ননদদশৃাবলীর উপর নভনি কদর সদদশর নবভাগ/নসটি/সজলা/উপদজলানভনিক সকল খাবার প্রদানকারী প্রনতষ্ঠান এবাং সরদস্তারায় সগ্রনডাং (প্রাথনর্কভাদব ১০০টি 

প্রনতষ্ঠাদন) এর ধারনা প্রদান কদরন। এ সকল প্রনতষ্ঠান বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ননধাৃনরত টির্ দ্বারা পনরদশনৃ পূবকৃ প্রাক্কলন (assessment) কদর 

প্রাপ্ত ধারনার উপর নভনি কদর সগ্রনডাং প্রদান ও সাংনিি সজলায় তা প্রকাশ কদর জনসাধারনদক অবনহতকরদনর জর্ন্ আইনডয়াটি প্রদান কদরন।  াদত এ সকল 

প্রনতষ্ঠাদনর র্ান সম্পদক ৃজনগন অবনহত হদত পাদর এবাং ননরাপদ খাদ্য গ্রহন করদত পাদর। অপরনদদক প্রনতষ্ঠানসমূহ তাদদর প্রাপ্ত র্ান সম্পদক ৃ  অবনহত হদয় 

প্রদয়াজদন র্ানদন্নায়দনর ব্যবস্থ্া গ্রহন করদত পাদর। বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর মূল উদেশ্য হদচ্ছ “জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ননরাপদ খাদ্য” সসই লক্ষযদক 

সার্দন সরদখ উি ইদনাদভশন প্রনশক্ষদন উদেনখত আইনডয়াটির বাস্তবায়দনর নচন্তা করা হয়। আইনডয়াটি  থা থভাদব বাস্তবানয়ত হদল জনগন (সক্রতা, নবদক্রতা, 

সভািা) র্ান সেত, স্বাস্থ্যকর, ননরাপদ খাদ্য সরবরাহ, নবতরন ও সভাগ নননশ্চত হদব। অথাৃৎ সকল স্তদরর জনগন সানবকৃভাদব পনরর্তপ্ত লাভ করদবন। তাই এই 

আইনডয়াটিদক “র্তনপ্ত” নাদর্ ব্রানন্ডাং এর প্রস্তাব করা হয়। 
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আইনডয়া ৪ – সহাদটল/সরদস্তারায় খাদ্য প্রস্তুতকরণ প্রনক্রয়ার  থা থ প দৃবক্ষন  

  

                          

 

 

 

  

  

 

    

                                 

 

 

 

  

 

 

                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 80-90 Good 

B 70-79 Medium 

C 1<59 Poor 

র্তনপ্ত 

Inspection by the respective 

committee made BFSA 

Instruction which is given in 

the form of posters for 

restaurant and food produces 

Informing the status of the 

Restaurants to the owners and 

to Public through website & 

press briefing/…. 

Gradation following by the 

check list (100 Restaurant) 

 

Monitoring by 

committee 

Gradation 

 

Public would able to enjoy 

safe food by knowing the 

status of the restaurants 

Restaurant would able to 

knowing their limitations and 

maximum follow, correction 

measures 

City/District 

wise 

Assessment 

based on 
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দুই নদদনর ইদনাদভশন প্রনশক্ষন কর্শৃালার েনবসমূহ: 
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কর্শৃালায় প্রাপ্ত আইনডয়া সমূদহর র্দধ্য এক বা একানধক আইনডয়ার বাস্তবায়ন পনরকল্পনা (সগন্ট চাট)ৃ প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থ্া গ্রহন 

করা  ায়। 

Conclusion: 

নবদ্যর্ান নাগনরক সসবা সহজীকরনই হল ইদনাদভশন এর মূল লক্ষয। উন্নত নবদশ্বর সাদথ তাল নর্নলদয় বাাংলাদদদশর আপার্র জনসাধারন  াদত সহদজই 

(TCV-Q উন্ননত) সসবা সপদত পাদর সসজর্ন্ সরকার এটুআই এর সহদ ানগতায় ইদনাদভশন ও সসবা সহজীকরন কা কৃ্রর্ প্রচলন কদরদে। বাাংলাদদশ 

ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ এ সক্ষদত্র ক্রদর্ এনগদয় চলদে। প্রনতষ্ঠালগ্ন সথদক এই প্রনতষ্ঠান এক এক কদর নতুন নতুন ইদনাদভশন আইনডয়া বাস্তবায়ন কদর 

 াদচ্ছ। 

২০১৯ সাদলর গৃহীত আইনডয়া সমূদহর র্দধ্য এক বা একানধক আইনডয়া  াচাই বাোই কদর পাইলট আকাদর বাস্তবায়দনর পদদক্ষপ সনয়ার ব্যবস্থ্া গ্রহন 

করা হদব। 

এর্তাবস্থ্ায় ননদদশৃক্রদর্ এই প্রনতদবদন সপ্ররণ করা হদলা। 

 

 

 

 

 

 


