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নবষয়: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদের আওতাধীি আঞ্চনলক কার্াৃলয়সমূদের জাতীয় শুদ্ধাচার লকৌশল কম-ৃ

পনরকল্পিা, ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমানসক অগ্রগনত প্রনতদবেি এর উপর নিডব্যাক কমশৃালার কার্পৃৈ। 

ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

 ঢাকা নবভাগ 

০১ শরীয়তপুর 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত 

েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জসবা প্রোদির জেদৈ জরনজস্টাদর 

প্রদেয় জসবার নববরণ ও জসবাগ্রেীতার 

মতামত সাংরেণ’ 

১ম জকায়ার্াৃদরর পনরবদত ৃ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

০২ িরনসাংেী  

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫) জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

সূচদকর মাি, একক, বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদরর লেযমাৈা ও 

৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ নসটিদজি চার্াৃর অবনেতকরণ সভা কার্কৃ্রমটি নিদেশৃিামদত নিক্সড কদর জেয়া আদে। ‘জাতীয় নিরাপে 

খাদ্য নেবস উের্াপি’ এর পনরবদত ৃ‘জসবা প্রোদির জেদৈ জরনজস্টাদর 

প্রদেয় জসবার নববরণ ও জসবাগ্রেীতার মতামত সাংরেণ’ েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর তানরখ 

০৯ কানতকৃ, ১৪২৯ 

২৫ অদটাবর, ২০২২ 

http://www.bfsa.gov.bd/


ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

উের্াপি সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

একদকর নবপরীদত লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

০৩ িারায়ণগঞ্জ 

১.২ ত্রিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি  

১ম জকায়ার্াৃদর অজিৃ সাংদর্াজি করদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা ১/(২৫) জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদরর লেযমাৈা, ৩য় জকায়ার্াৃদর 

সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা ১০০% সাংদর্াজি করদত েদব এবাং লেযমাৈা ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর ১০০% নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর তানরখ 

সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয়  বাদজর্র সকল নবল 

ভাউচার সঠিক কদর প্রধাি কার্াৃলদয় 

সময়মত জপ্ররণ করদত েদব। 

প্রাসনিক িয় নবধায় বাে জেয়া জর্দত পাদর। 

০৪ নকদশারগঞ্জ  

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। এবাং তানরখটি ৩য় জকায়ার্াৃদর 

নিধারণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

০৫ জগাপালগঞ্জ  

*** র্র্ার্র্ মন্তব্য নেদত েদব, অর্ানচত মন্তদব্যর প্রদয়াজি জিই  

*** ৩ িাং কলাদম ইদেমত সূচদকর মাি বসাদিা েদয়দে। নিদেশৃিা অনুর্ায়ী মাি বন্টি করদত েদব। 

***  ১ম প্রানন্তদক ১২ িাং কলাম (জমার্ অজিৃ) িাকা র্াকদব। বের জশদষ (৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর নরদপার্ ৃএর সময়) উক্ত 

কলামটি পূরণ কদর নেদত েদব। 

*** প্রনতদবেদি স্বােদরর সাদর্ তানরখ জিই, তানরখ নেদত েদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

১.৬ পনরবীেণ প্রনতদবেি সাংনিষ্ট/েপ্তর 

সাংস্থার োনখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলাডকরণ 

কার্কৃ্রমটি ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর মাঠ পর্াৃদয়র শুদ্ধাচার জকৌশল 

কম-ৃপনরকল্পিার নিদেনৃশকায় জিই নবধায় বাে নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৫ িাং জর্দক ১১ িাং কলাম নিদেশৃিা অনুর্ায়ী র্র্ার্র্ভাদব পূরণ করদত 

েদব। ৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা 

নেদত েদব এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-

২০২২ ও সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.১ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

কার্কৃ্রমটি নিদেশৃিামদত নিক্সড কদর জেয়া আদে। ‘জাতীয় নিরাপে 

খাদ্য নেবস উের্াপি’ এর পনরবদত ৃ‘জসবা প্রোদির জেদৈ জরনজস্টাদর 

প্রদেয় জসবার নববরণ ও জসবাগ্রেীতার মতামত সাংরেণ’ েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

 র্ািাইল 
১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

০৬ ২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। এবাং তানরখটি ৩য় জকায়ার্াৃদর 

নিধারণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

০৭ ঢাকা 

*** ১৩ এবাং ১৪ িাং কলদমর মধ্যবতী “১ম ত্রৈমানসক অগ্রগনত” শীষকৃ কলামটির প্রদয়াজি জিই। অজিৃ জকায়ার্াৃর 

নভনিক নিনেষৃ্ট স্থাদি উদেখ করদত েদব এবাং র্র্ার্র্ মন্তব্য ১৪ িাং কলাদম উদেখ কদর নেদত েদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা উদেখ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। এবাং কার্কৃ্রদমর িাদমর 

সাদর্ কমসৃম্পােক সূচদকর নমল জিই; সামঞ্জস্য রাখদত েদব।  

০৮ িনরেপুর 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। কার্কৃ্রদম “২০২১-২২” 

এর পনরবদত ৃ“২০২২-২০২৩” অর্বৃের েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও ৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

মতামত সাংরেণ েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

লেযমাৈা ২য় জকায়ার্াৃর- এ জেখাদিা আদে; ৩য় জকায়ার্াৃর এ উদেখ 

করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

০৯ মাোরীপুর 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ১/(৩০ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত 

েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ২য় জকায়ার্াৃর এর পনরবদত ৃ

৩য় জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

১০ মানিকগঞ্জ  

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত 

েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি  

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ২য় জকায়ার্াৃর এর পনরবদত ৃ

৩য় জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

১১ রাজবাড়ী 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ৬ িাং কলাদম লেযমাৈা ১ জেয়া আদে নকন্তু ১ম জকায়ার্াৃর এ পৃর্কভাদব 

১,১ লেযমাৈা নিধাৃরণ করা েদয়দে। জকাি েদব? 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত 

েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নিধাৃরণ করা িাই। লেযমাৈা উদেখ কদর 

নেদত েদব।  

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

১২ গাজীপুর 
গাজীপুর জজলা জর্দক জর্ নরদপার্ ৃপাওয়া নগদয়দে তা েদলা জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কম-ৃপনরকল্পিা, ২০২২-২০২৩। 

১ম ত্রৈমানসক অজিৃ প্রনতদবেি জেয়া েয়নি। প্রধাি কার্াৃলদয়র সমন্বয় শাখায় জর্াগাদর্াগ করুি। 

১৩ মুনিগঞ্জ  

*** স্বােদরর নিদচ অবশ্যই তানরখ উদেখ করদত েদব।  

*** ৩ িাং কলাদম সূচদকর মাি নিদেশৃিা অনুর্ায়ী বসাদত েদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.১ জসবা প্রোি ৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” একক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরদখ নিধাৃরণ করদত েজব। 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

উের্াপি 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

৩.৫  প্রদর্াজয িয় 

  রাজশােী নবভাগ 

১৪ িাদর্ার 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব 

এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা % একদক সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একদক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব এবাং ৩য় 

জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

বানষকৃ লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   

১৫ পাবিা 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা নেদসদব শুধু সাংখ্যা নলখদত েদব (১৫ জি বাে নেদত েদব)। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব 

এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা % একদক সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একজক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব এবাং ৩য় 

জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

বানষকৃ লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

১৬ রাজশােী 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব 

এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

১ম, ২য়, ৩য় জকায়ার্াৃদর প্রদেয় লেযমাৈাসমূে বাে নেদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একদক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

বানষকৃ লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   

৩.৫ শুদ্ধাচার সাংনিষ্ট এবাং দুিীনত 

প্রনতদরাদধ সভা 

প্রদর্াজয িয় নবধায় বাে জেয়া জর্দত পাদর। 

সূচদকর মাি  সূচদকর মাি পনরবতিৃ কদর সঠিকভাদব প্রনতস্থাপি করদত েদব। 

১৭ বগুড়া 

১.১ ত্রিনতকতা কনমটির সভা আদয়াজি ১ম জকায়ার্াৃদর অজিৃ সাংদর্াজি করদত েদব।  

১.২ ত্রিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

১ম জকায়ার্াৃদর অজিৃ সাংদর্াজি করদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা নেদসদব শুধু সাংখ্যা নলখদত েদব (২৫ জি বাে নেদত েদব) 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব 

এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা % নেদসদব সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একদক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব এবাং ৩য় 

জকায়ার্াৃদর নিধাৃনরত তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স বানষকৃ লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

স্থাপি লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   

১৮ িওগাঁ 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কম-ৃ

পনরকল্পিা ওদয়বসাইদর্ আপদলাডকরণ 

প্রাসনিক িয় নবধায় বাে জেয়া জর্দত পাদর। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

বানষকৃ লেযমাৈা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একদক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব এবাং ৩য় 

জকায়ার্াৃদর নিধাৃনরত তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

বানষকৃ লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   

১৯ 
চাঁপাইিবাবগ

ঞ্জ 

১.১ ত্রিনতকতা কনমটির সভা আদয়াজি বানষকৃ লেযমাৈা ৪ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ২য় ও ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব; ১ম জকায়ার্াৃদর অজিৃ সাংদর্াজি 

করদত েদব।  

১.২ ত্রিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

১ম জকায়ার্াৃদর অজিৃ সাংদর্াজি করদত েদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা ও অজিৃ এবাং ৩য় 

জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা % নেদসদব সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একদক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব এবাং ৩য় 

জকায়ার্াৃদর নিধাৃনরত তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

বানষকৃ লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

২০ নসরাজগঞ্জ 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

২১ 

 
*** প্রনতটি কার্কৃ্রদমর পনরদপ্রনেদত লেযমাৈা জকায়ার্াৃর নভনিক নবন্যাস কদর নেদত েদব। শুধুমাৈ ১ম ত্রৈমানসক 

লেযমাৈা নবধাৃরণ করা েদয়দে। 

জয়পুরোর্ 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

  রাংপুর নবভাগ 

২২ রাংপুর 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধুমাৈ ১ েদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

২৩ পঞ্চগড় 

*** মন্তব্য কলাদম র্র্ার্র্ মন্তব্য প্রোি করদত েদব। প্রমাণক বা মন্তদব্যর আনতশয্য গ্রেণদর্াগ্য িয়। 

১.২ ত্রিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি  

প্রনতটি জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা ১০০% নিধাৃরণ করদত েদব। 

১.৪ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি উক্ত কার্কৃ্রমটি ১.৫ স্থাদি েদব এবাং লেযমাৈা ৬ িাং কলাদম ০১ নকন্তু 

২য় ও ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর ২ টি পৃর্ক কার্কৃ্রম জেখাদিা েদয়দে। ৬ িাং 

কলাদম লেযমাৈা ২ নিধাৃরণ কদর ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর ১, ১ উদেখ 

করদত েদব। 

১.৫ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি উক্ত কার্কৃ্রমটি ১.৪ িাং কার্কৃ্রদমর স্থাদি েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং এবাং ৮ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব 

এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

৩.১ িাং কার্কৃ্রমটি  মন্ত্রীপনরষে নবভাগ কর্তকৃ নিধাৃরণ কদর জেয়া 

আদে। ‘জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস উের্াপি’ এর পনরবদত ৃ‘জসবা 

প্রোদির জেদৈ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও জসবাগ্রেীতার 

মতামত সাংরেণ’ েদব। 

৩.৩ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

কার্কৃ্রমটির একক তানরখ নকন্তু লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। লেযমাৈা 

তানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

২৪ িীলিামারী 

**** পুদরা কম ৃপনরকল্পিার নবন্যাস ঠিক জিই। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধুমাৈ ১ েদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

৬ িাং এবাং ৮ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব 

এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব।  



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৩.১  জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব।  

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি  

লেযমাৈা ২য় জকায়ার্াৃদর জেখাদিা আদে। এটি ৩য় জকায়ার্াৃদর েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

২৫ নেিাজপুর 

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমদি 

অাংশীজদির (Stakeholders) 

অাংশগ্রেদণ সভা) 

১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা সাংদর্াজি করা েয়নি।  

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য়  জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ 

সাংদর্াজি করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা 

সাংদর্াজি করদত েদব ও ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি সাংদশানধত লেযমাৈা 

নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা ১০০% সাংদর্াজি করদত েদব এবাং লেযমাৈা ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর ১০০% নিধাৃরণ করজত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

একদকর নবপরীদত লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

২৬ ঠাকুরগাঁও 

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমদি 

অাংশীজদির (Stakeholders) 

অাংশগ্রেদণ সভা) 

১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা সাংদর্াজি করা েয়নি।  

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লক্ষ্যযমাৈা ১/(২৫) জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য়  জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ 

সাংদর্াজি করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা ১০০% সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

একদকর নবপরীদত বানষকৃ লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং 

৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

২৭ গাইবান্ধা 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫) জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য়  জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ 

সাংদর্াজি করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা ১০০% সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা ১০০% সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা 

তানরদখ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

একদকর নবপরীদত বানষকৃ লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং 

৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

২৮ লালমনিরোর্ 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫) জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য়  জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ 

সাংদর্াজি করদত েদব। 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব, ১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা নিধাৃরণ 

করদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ 

করদত েদব। 

৩.২ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা ১০০% সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

একদকর নবপরীদত বানষকৃ লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং 

৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

২৯ কুনড়গ্রাম 

*** প্রনতদবেি স্বােদরর নিদচ তানরখ জেয়া জিই। অবশ্যই তানরখসে স্বাের নেদত েদব। 

১.১ ত্রিনতকতা কনমটির সভা আদয়াজি নিদেশৃিা অনুর্ায়ী ৪ টি ত্রিনতকতা কনমটির সভা আদয়াজি করদত েদব। 

এখাদি লেযমাৈা ২ টি জেখাদিা েদয়দে।  

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

  খুলিা নবভাগ 

৩০ 

র্দশার ১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

১.৬ পনরবীেণ প্রনতদবেি সাংনিষ্ট/েপ্তর 

সাংস্থার োনখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলাডকরণ 

কার্কৃ্রমটি ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর মাঠ পর্াৃদয়র শুদ্ধাচার জকৌশল 

কম-ৃপনরকল্পিার নিদেনৃশকায় জিই নবধায় বাে নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় ৬ িাং কলাদম লেযমাৈা ৩১-০৭-২০২২ ও সাংদশানধত লেযমাৈা ২০২৩ 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

এর জানুয়ানর মাদস নিধাৃরণ  করদত েদব এবাং ঐ অনুর্ায়ী ১ম 

জকায়ার্াৃর এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর লেমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

 ৬-১১ িাং কলাদম ২০২১-২০২২ অর্বৃেদরর স্থাদি ২০২২-২০২৩ েদব। 

৩১ নিিাইেে 

১.২ ত্রিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি  

১ম জকায়ার্াৃদর অজিৃ সাংদর্াজি করদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ নিধাৃরণ 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদরর লেযমাৈা ও ৩য় জকায়ার্াৃদর 

সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা ১০০% সাংদর্াজি করদত েদব এবাং লেযমাৈা ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর ১০০% নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব । 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

একদকর নবপরীদত লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

 

 

 

৩২ 

 

 

 

িড়াইল 

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমদি 

অাংশীজদির অাংশগ্রেদণ সভা 

লেযমাৈা (২ টি) এর নবপরীদত অজিৃ ১ টি জেখাদিা েদয়দে। ২ টি পৃর্ক 

জকায়ার্াৃদর  (১+১) টি কদর উপস্থাপি করদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ নিধাৃরণ 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদরর লেযমাৈা ও ৩য় জকায়ার্াৃদর 

সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরক্ষণ 

বানষকৃ লেযমাৈা ১০০% সাংদর্াজি করদত েদব এবাং লেযমাৈা ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর ১০০% নিধাৃরণ করদত েদব। 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

একদকর নবপরীদত লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩৩ চুয়াডািা 

১.২ ত্রিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি  

১ম জকায়ার্াৃদর অজিৃ সাংদর্াজি করদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ নিধাৃরণ 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

বানষকৃ লেযমাৈা, ১ম জকায়ার্াৃদরর লেযমাৈা ও ৩য় জকায়ার্াৃদর 

সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা ১০০% সাংদর্াজি করদত েদব এবাং লেযমাৈা ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর ১০০% নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব । 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

একদকর নবপরীদত লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩৪ খুলিা 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ নিধাৃরণ 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

লেযমাৈা ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর ১০০% নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং লেযমাৈা ৩য় জকায়ার্াৃদর 

তানরদখ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স একদকর নবপরীদত বানষকৃ লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং 
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স্থাপি ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩৫ কুনষ্টয়া 

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমদি 

অাংশীজদির (Stakeholders) 

অাংশগ্রেদণ সভা) 

বানষকৃ লেযমাৈা ২ টি নিধাৃরণ করদত েদব এবাং লেযমাৈা অনুর্ায়ী 

জকায়ার্াৃর নভনিক নবন্যস্ত করদত েদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

বানষকৃ লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর 

সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব এবাং লেযমাৈা ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

১০০% নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং লেযমাৈা ৩য় জকায়ার্াৃদর 

তানরদখ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

একদকর নবপরীদত বানষকৃ লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং 

৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

 

 

 

৩৬ 

 

 

 

বাদগরোর্ 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

বানষকৃ লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর 

সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব এবাং লেযমাৈা ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

১০০% নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

একদকর নবপরীদত বানষকৃ লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং 

৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩৭ 

 

মাগুরা 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত 

েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

২০২২-২০২৩ অর্বৃের েদব, লেযমাৈা েদব ৩১-০৭-২০২২। ১০-১১-২২ 

জেয়া আদে। ৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর 
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ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

কার্কৃ্রমটি নিদেশৃিামদত নিক্সড কদর জেয়া আদে। ‘জাতীয় নিরাপে 

খাদ্য নেবস উের্াপি’ এর পনরবদত ৃ‘জসবা প্রোদির জেদৈ জরনজস্টাদর 

প্রদেয় জসবার নববরণ ও জসবাগ্রেীতার মতামত সাংরেণ’ েদব। 

৩৮ জমদেরপুর 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

 

একদকর নবপরীদত বানষকৃ লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং 

৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩৯ সাতেীরা 

*** প্রনতদবেদি স্বােদরর নিদচ তানরখ জেয়া জিই। অবশ্যই তানরখসে স্বাের নেদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধুমাৈ ১ েদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

  চট্টগ্রাম নবভাগ 

৪০  
১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমদি 

অাংশীজদির (Stakeholders) 

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা ২ টি জেয়া নকন্তু বন্টদির সময় ৩য় জকায়ার্াৃদর  

১ টি সভার লেযমাৈা নিধাৃরণ করা েদয়দে। 
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কক্সবাজার 

 

 

অাংশগ্রেদণ সভা) 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত 

েদব। 

১.৬ পনরবীেণ প্রনতদবেি সাংনিষ্ট/েপ্তর 

সাংস্থার োনখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলাডকরণ 

কার্কৃ্রমটি ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর মাঠ পর্াৃদয়র শুদ্ধাচার জকৌশল 

কম-ৃপনরকল্পিার নিদেনৃশকায় জিই নবধায় বাে নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৫-১১ িাং কলাম িাকা রদয়দে। নিদেশৃিা অনুর্ায়ী নিল-আপ করদত 

েদব। 

৩.১ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

কার্কৃ্রমটি নিদেশৃিামদত নিক্সড কদর জেয়া আদে। ‘জাতীয় নিরাপে 

খাদ্য নেবস উের্াপি’ এর পনরবদত ৃ‘জসবা প্রোদির জেদৈ জরনজস্টাদর 

প্রদেয় জসবার নববরণ ও জসবাগ্রেীতার মতামত সাংরেণ’ েদব। 

৩.৩ শুদ্ধাচার অনুশীলি এবাং দুিীনত 

প্রনতদরাধ সাংক্রান্ত জপাস্টার ও নলিদলর্ 

ত্রতনর এবাং প্রেশিৃ 

 

৬ িাং কলাদম ১ এবাং ১১ িাং কলাদম ২০০ লেযমাৈা নিধাৃরণ করা 

েদয়দে। লেযমাৈা নিধাৃরদণ সামঞ্জস্যতা রাখদত েদব। 

৪১ কুনমো 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। কার্কৃ্রদম “২০২১-২২” 

এর পনরবদত ৃ“২০২২-২০২৩” অর্র্বের েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও ৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 
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মতামত সাংরেণ েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

লেযমাৈা ২য় জকায়ার্াৃর- এ জেখাদিা আদে; ৩য় জকায়ার্াৃর এ উদেখ 

করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

৪২ চট্টগ্রাম 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৯ িাং কলাদম ১০০% িা জরদখ ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% 

লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

৪৩ চাঁেপুর 

*** কম-ৃপনরকল্পিা সানবকৃ সজ্জা 

নিদেশৃিা অনুর্ায়ী জিই। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” উের্াপি  

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 
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৪৪ জিায়াখালী 

*** সামনগ্রক কম-ৃপনরকল্পিার নবন্যাস সঠিকভাদব সাজাদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যা উদেখ রদয়দে, তানরখ নেদত েদব 

এবাং লেযমাৈা ২য় জকায়ার্াৃর এর পনরবদত ৃ৩য় জকায়ার্াৃদর নিধাৃরণ 

করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

৪৫ জিিী 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

৪৫ ব্রাহ্মণবানড়য়া 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 
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১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। এবাং তানরখটি ৩য় জকায়ার্াৃদর 

নিধারণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

৪৭ রািামাটি 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। এবাং তানরখটি ৩য় জকায়ার্াৃদর 

নিধারণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

৪৮ লেীপুর 
১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমদি 

অাংশীজদির (Stakeholders) 

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা ২ টি জেয়া নকন্তু বন্টদির সময় ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর  

১ টি সভার লেযমাৈা নিধাৃরণ করা েদয়দে। ২ টি সভা জেখাদত েদব। 
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অাংশগ্রেদণ সভা) 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 

 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা জেয়া জিই, উদেখ করদত েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যার কর্া উদেখ রদয়দে; সাংখ্যার 

পনরবদত ৃতানরখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

৪৯ খাগড়ােনড় 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা উদেখ কদর নেদত েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

লেযমাৈা ২য় জকায়ার্াৃর- এ জেখাদিা আদে; ৩য় জকায়ার্াৃর এ উদেখ 

করদত েদব। 

৫০ বান্দরবাি 

 প্রনতদবেি স্বােদরর নিদচ তানরখ জেয়া জিই। অবশ্যই তানরখসে স্বাের 

নেদত েদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 
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২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

  বনরশাল নবভাগ 

৫১ বনরশাল 

*** মন্তব্য কলাদম শুধুমাৈ প্রাসনিক মন্তব্য নেদত েদব। (কার্কৃ্রম সম্পন্ন েদয়দে, কার্কৃ্রম চলমাি ইতযানে মন্তদব্যর 

প্রদয়াজি জিই।  

*** ১ম প্রানন্তদক ১২ িাং কলাম (জমার্ অজিৃ) িাকা র্াকদব। বের জশদষ (৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর নরদপার্ ৃএর সময়) উক্ত 

কলামটি পূরণ কদর নেদত েদব। 

১.১ ত্রিনতকতা কনমটির সভা আদয়াজি ৮ িাং কলাদম লেযমাৈা ১ নকন্তু অজিৃ ১০০% জেয়া। অজিৃ সাংদশাধি 

করদত েদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা নিধাৃরণ করা জিই। সাংখ্যা, তানরখ এবাং কার্কৃ্রম উদেখ কদর 

নলখদত েদব। 

১.৬ পনরবীেণ প্রনতদবেি সাংনিষ্ট/েপ্তর 

সাংস্থার োনখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলাডকরণ 

কার্কৃ্রমটি ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর মাঠ পর্াৃদয়র শুদ্ধাচার জকৌশল 

কম-ৃপনরকল্পিার নিদেনৃশকায় জিই নবধায় বাে নেদত েদব। 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোি এবাং পুরস্কার 

প্রাপ্তদের তানলকা ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

১৪ িাং কলাদম মন্তব্য প্রদর্াজয িয়। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

নবন্যাস সঠিক জিই। ৫-১১ িাং কলাম িাকা রদয়দে। নিদেশৃিা অনুর্ায়ী 

নিল-আপ করদত েদব। 

৩.১ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

কার্কৃ্রমটি নিদেশৃিামদত নিক্সড কদর জেয়া আদে। ‘জাতীয় নিরাপে 

খাদ্য নেবস উের্াপি’ এর পনরবদত ৃ‘জসবা প্রোদির জেদৈ জরনজস্টাদর 

প্রদেয় জসবার নববরণ ও জসবাগ্রেীতার মতামত সাংরেণ’ েদব। 

৩.৩ শুদ্ধাচার অনুশীলি এবাং দুিীনত 

প্রনতদরাধ সাংক্রান্ত জপাস্টার ও নলিদলর্ 

ত্রতনর এবাং প্রেশিৃ 

 

৬ িাং কলাদম ১ এবাং ১১ িাং কলাদম ২০০ লেযমাৈা নিধাৃরণ করা 

েদয়দে। লেযমাৈা নিধাৃরদণ সামঞ্জস্যতা রাখদত েদব। 
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৫২ িালকাঠি 

১.১ ত্রিনতকতা কনমটির সভা আদয়াজি ১ম জকায়ার্াৃদরর অজিৃ একক অনুর্ায়ী তানরদখর পনরবদত ৃসাংখ্যায় 

উপস্থাপি করদত েদব। 

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমদি 

অাংশীজদির অাংশগ্রেদণ সভা 

লেযমাৈা (২ টি) এর নবপরীদত অজিৃ ১ টি জেখাদিা েদয়দে। ২ টি পৃর্ক 

জকায়ার্াৃদর  (১+১) টি কদর উপস্থাপি করদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি  লেযমাৈা শুধু সাংখ্যায় উপস্থাপি করদত েদব। (২৫ জি, বাে নেদত 

েদব) 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় ও ৩য় জকায়ার্াৃদর লেযমাৈার নবপরীদত সাংখ্যা উদেখ করদত েদব। 

২.১ ক্রয় পনরকল্পিা ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ একদকর নবপরীদত লেযমাৈা নিধাৃরণ করা েয়নি, সাংদশানধত লেযমাৈা 

নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

লেযমাৈা ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর ১০০% নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একক তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

একদকর নবপরীদত লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব এবাং ৪র্ ৃ

জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা তানরদখ নিধাৃরণ করদত েদব। 

৫৩ নপদরাজপুর 

*** ত্রৈমানসক প্রনতদবেি স্বােদরর তানরখ জেয়া জিই, তানরখ নেদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত 

েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং কলাম এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত 

েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

৫৪ পটুয়াখালী *** মন্তব্য র্র্ার্র্ েদত েদব। 
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অনতনরক্ত, অপ্রদয়াজিীয় মন্তদব্যর প্রদয়াজি জিই। 

*** কার্কৃ্রম প্রনতটি জকায়ার্াৃদর র্র্ার্র্ভাদব নবন্যাস কদর নেদত েদব। প্রধাি কার্াৃলদয়র সমন্বয় শাখায় জর্াগাদর্াগ 

করুি এবাং নিদেশৃিা অনুর্ায়ী কার্কৃ্রম সম্পন্ন করুি 

৫৫ বরগুিা 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা ১/(২৫ জি) জেয়া আদে। ২৫ জি বাে র্াদব, শুধু  

১ র্াকদব। 

 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ৬, ৯ এবাং ১১ িাং কলাদম সঠিকভাদব নবন্যাস কদর নেদত 

েদব। 

 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ)  

৬ িাং কলাদম লেযমাৈা নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর একটি 

সাংদশানধত লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি  

৬ ণাং কলাদম লেযমাৈা নিধাৃরণ করা জিই, নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 

লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

 

 

 

 

৫৬ 

 

 

 

 

জভালা 

*** প্রনতদবেদি স্বােদরর নিদচ অবশ্যই তানরখ উদেখ কদর নেদত েদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি লেযমাৈা ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ 

নেদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

*** ৩.১ িাং কার্কৃ্রমটি ৩.২ িাং স্থাদি েদব এবাং ৩.২ িাং কার্কৃ্রমটি ১ িাং এর স্থাদি েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম ১০০% লেযমাৈা নিধাৃরণ করদত েদব। 

৩.২ “জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস” 

উের্াপি 

৪ িাং কলাদম একক নেদসদব সাংখ্যা উদেখ রদয়দে, তানরখ নেদত েদব 

এবাং লেযমাৈা ২য় জকায়ার্াৃর এর পনরবদত ৃ৩য় জকায়ার্াৃদর নিধাৃরণ 

করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স ৪ িাং কলাদম একক তানরখ জেয়া নকন্তু ৬ িাং এবাং ১১ িাং কলাদম 
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স্থাপি লেযমাৈা ১ জেয়া আদে। তানরখ নেদত েদব। 

  নসদলর্ নবভাগ 

৫৭ নসদলর্ 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

লেযমাৈায় তানরখ এবাং ১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা ও ৩য় জকায়ার্াৃদর 

সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

লেযমাৈা শুধু ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর র্াকদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একদক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   

৩.৫ শুদ্ধাচার সাংনিষ্ট এবাং দুিীনত 

প্রনতদরাদধ সভা 

প্রাসনিক িয় নবধায় বাে জেয়া জর্দত পাদর। 

৫৮ সুিামগঞ্জ 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

লেযমাৈায় সাংখ্যা বাে নেদত েদব এবাং ৩ জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত 

লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

লেযমাৈা শুধু ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর % একদক র্াকদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমি অাংশীজদির 

অাংশগ্রেদণ সভা  

বানষকৃ লেযমাৈা অনুর্ায়ী জকায়ার্াৃর নভনিক লেযমাৈা নবন্যাস্ত করদত 

েদব। 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 
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৫৯ 

 

 

জমৌলভীবাজার 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

বানষকৃ লেযমাৈা এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা % একদক সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একদক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

বানষকৃ লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   

৩.৫ নসটিদজি চার্াৃর অবনেতকরণ সভা প্রাসনিক িয় নবধায় বাে জেয়া জর্দত পাদর। 

৬০ েনবগঞ্জ 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

বানষকৃ লেযমাৈায় সাংখ্যা বাে নেদত েদব এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর 

সাংদশানধত লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   

  ময়মিনসাংে নবভাগ 

৬১ জশরপুর 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত 

েদব। 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কম-ৃ

পনরকল্পিা 

কার্কৃ্রমটি প্রাসনিক িা েওয়ায়, সাংনিষ্ট কার্কৃ্রমটি বাে নেদয় 

উপস্থাপি করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.৫ নসটিদজি চার্াৃর অবনেতকরণ সভা কার্কৃ্রমটি প্রাসনিক িা েওয়ায়, সাংনিষ্ট কার্কৃ্রম প্রনতস্থাপি কদর 

উপস্থাপি করদত েদব। 

৬২ জামালপুর 

সূচদকর মাি  সূচদকর মাি সাংদশাধি কদর উপস্থাপি করদত েদব। 

১.১ ত্রিনতকতা কনমটির সভা লেযমাৈার নবপরীদত অজিৃ জেখাদিা েয়নি। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ লেযমাৈা শুধু সাংখ্যায় নিধাৃরণ করদত েদব। (২৫ জি বাে নেদত েদব) 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২ জেয়া আদে। ২য় এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর তানরদখর উপর ১, ১ নেদত 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

৬ িাং কলাদম ৩১-০৭-২০২২ ও একটি সাংদশানধত লেযমাৈা নেদত েদব 

এবাং ১ম জকায়ার্াৃর ও ৩য় জকায়ার্াৃদর র্র্াক্রদম ৩১-০৭-২০২২ ও 

সাংদশানধত লেযমাৈা নবন্যাস কদর নেদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

লেযমাৈা নিধাৃরণ করা েয়নি। ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর লেযমাৈা ১০০% 

সাংদর্াজি করদত েদব।  

৬৩ জিৈদকািা 

১.১ ত্রিনতকতা কনমটির সভা আদয়াজি লেযমাৈা ৪ এর পনরবদত ৃ২ নিধাৃরণ করা েদয়দে। লেযমাৈাসমূে 

জকায়ার্াৃর অনুর্ায়ী নবন্যাস্ত কদর নেদত েদব। 

১.২ ত্রিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা ও অজিৃ শুণ্য জেখাদিা েদয়দে। এোড়া 

লেযমাৈাসমূে জকায়ার্াৃর অনুর্ায়ী নবন্যাস্ত করদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা নেদসদব শুধু সাংখ্যা নলখদত েদব (২৫ জি বাে নেদত েদব) 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

লেযমাৈায় তানরখ এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাতা 

সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

একক লেযমাৈা এবাং অজিৃ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একদক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব এবাং লেযমাৈা 

৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং জকায়ার্াৃর নভনিক 

লেযমাৈা তানরদখ সাংদর্াজি করদত েদব। 

৬৪ ময়মিনসাংে 

১.১ ত্রিনতকতা কনমটির সভা আদয়াজি লেযমাৈা ২ এর পনরবদত ৃ৪ নিধাৃরণ করদত েদব। লেযমাৈা অনুর্ায়ী 

জকায়ার্াৃর নবন্যাস্ত করদত েদব। 

১.২ ত্রিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

১ম জকায়ার্াৃদর লেযমাৈা ও অজিৃ সাংদর্াজি করদত েদব। 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রনশেণ আদয়াজি লেযমাৈা নেদসদব শুধু সাংখ্যা নলখদত েদব (২৫ জি বাে নেদত েদব) 

১.৫ কমপৃনরদবশ উন্নয়ি ২য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংখ্যা ও তানরখ সাংদর্াজি 



ক্রনমক  জজলার িাম কার্কৃ্রম আদলাচিা এবাং নিডব্যাক 

করদত েদব। 

২.১ ২০২২-২০২৩ অর্বৃেদরর ক্রয় 

পনরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমানেত বানষকৃ 

ক্রয় পনরকল্পিাসে ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ) 

লেযমাৈায় তানরখ এবাং ৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদশানধত লেযমাতা 

সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.১ জরনজস্টাদর প্রদেয় জসবার নববরণ ও 

মতামত সাংরেণ 

লেযমাৈায় একক সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.২ জাতীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

উের্াপি 

একদক সাংখ্যার পনরবদত ৃতানরখ প্রনতস্থাপি করদত েদব এবাং লেযমাৈা 

৩য় জকায়ার্াৃদর সাংদর্াজি করদত েদব। 

৩.৪ জজলা কার্াৃলদয় অনভদর্াগ বক্স 

স্থাপি 

লেযমাৈায় তানরখ সাংদর্াজি করদত েদব এবাং ৪র্ ৃজকায়ার্াৃদর 

লেযমাৈা তানরদখ প্রনতস্থাপি করদত েদব।   

 

 

 

 

২৬-১০-২০২২ 

জমাোঃ রনকবুল োসাি 

উপপনরচালক 

ও  

জিাকাল পদয়ন্ট কমকৃতাৃ 

বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে 

সেয় অবগনত ও কার্াৃদথ ৃলপ্ররণ করা হদলা:  

 

০১। সেস্য (সকল), বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

০২। সনিব, বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

০৩। ড. সহদেব িন্দ্র সাহা, পনরচালক, বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

০৪। ড. জমাোম্মে মুসনলম, পনরচালক (খাদ্য পরীোগার জির্ওয়াক ৃসমন্বয়), বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

০৫। জমাোম্মে আনতকুর রেমাি মজুমোর, অনতনরক্ত পনরচালক, বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

০৬। জমাোঃ কাওোরুল ইসলাম নসকোর, অনতনরক্ত পনরচালক, বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

০৭। অনভরূপ সাো, জচয়ারম্যাি মদোেদয়র একান্ত সনচব, বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

০৮। আসমা উল লহাসিা, সহকারী পনরিালক (সমন্বয় শাখা), বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ।  

০৯। তািজীম আহাম্মে, সহকারী পনরিালক (তথ্য ও লর্াগাদর্াগ প্রযুনি শাখা), বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

১০। মারুিা েক, নিরাপে খাদ্য অনিসার, সাংসে শাখা, বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 



১১। নিরাপে খাদ্য অনিসার, সকল (জজলা কার্াৃলদয় কমরৃত), বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ।      

সেয় অবগনতর জন্য:  

১।  নপএস টু লিয়ারম্যাি, বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ (দিয়ারম্যাি মদহােদয়র সেয় অবগনতর জন্য)। 

২। তািজীম আহাম্মে, সহকারী পনরিালক (তথ্য ও লর্াগাদর্াগ প্রযুনি শাখা), [বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর ওদয়বসাইদে 

প্রকাদশর জন্য]। 

 


