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ইদিাদভশি প্রনশক্ষি কর্শৃালার প্রনতদবেি 

 পটভূনর্: 

জিপ্রশাসি তথা িাগনরক সসবায় উদ্ভাবি ধারণাটি নবশ্বব্যাপী ব্যাপকভাদব সর্াদৃত। নবশ্বায়দির ধারিা সথদক গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ২০১২ সাদল গভর্ন্ৃান্স 

ইদিাদভশি ইউনিট প্রনতষ্ঠা কদর। িাগনরক সসবায় উদ্ভাবদির ধারণাটিদক জিনপ্রয় করার লদক্ষে ‘একদসস টু ইিফরদর্শি সপ্রাগ্রার্’ (এটুআই) তথ্য ও স াগাদ াগ 

প্রযুনির ব্যাপক ব্যবহার নবষয়ক কা কৃ্রর্ বাস্তবায়দি সহদ ানগতা কদর। িাগনরক সসবা সহজীকরদণর লদক্ষে সকল র্ন্ত্রণালয়/নবভাগ, অনধেপ্তর/সাংস্থা এবাং সজলা 

ও উপদজলা প াৃদয় একটি কদর ‘ইদিাদভশি টির্’ গঠদির নিদেশৃিাসূচক ০৮ ই এনপ্রল ২০১৩ তানরখ র্নন্ত্রপনরষে নবভাগ কর্তকৃ জানরকৃত সারৃ্কলাদরর র্াধ্যদর্ 

জিপ্রশাসদি উদ্ভাবিী চচাৃর নবষয়টি প্রানতষ্ঠানিক রূপ পায়। বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর ০৫ (পাঁচ) জি সেস্য সর্ন্বদয় ০১ আগস্ট ২০১৭ ইদিাদভশি টির্ 

গঠিত হয়। তারই ধারাবানহকতায় প াৃয়ক্রদর্ ২০১৭-২০১৮ সথদক নিয়নর্ত ইদিাদভশি প্রনশক্ষি কা কৃ্রর্ গ্রহি ও আইনডয়া বাস্তবায়ি চলর্াি আদে।  গত 19-06-

2019 তানরখ বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর কা কৃ্রর্ বাস্তবায়ি করার উদেশ্য নিদয় ইদিাদভশি কর্পৃনরকল্পিা 2019-2020 প্রণয়ি করা হদয়দে এবাং তা 

 থা থ কর্তপৃদক্ষর বরাবদর সপ্ররণ করা হদয়দে। 

এক নেদির ইদিাদভশি কর্শৃালা: 

২০১৯-‘২০ অথ ৃবেদর বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর গৃহীত ইদিাদভশি কা কৃ্রদর্র অাংশ নহদসদব গত ১২ নডদসম্বর ২০১৯ এক নেদির প্রনশক্ষি কর্শৃালা 

বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর সদেলি কদক্ষ (১৬ তলা) অনুনষ্ঠত হয়। উি প্রনশক্ষি কর্শৃালায় বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর 20 জি, খাদ্য 

র্ন্ত্রণালদয়র ০৪ জি, খাদ্য অনধেপ্তদরর ০২ জি, আইএফএস-নব প্রকল্প হদত ০২ জি ও এটুআই এর ০২ জি সহ সর্াট ৩০ জি কর্কৃতাৃ অাংশগ্রহি কদরি। নেিব্যাপী 

এই কর্শৃালায় বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর র্াধ্যদর্  িাগনরক সসবা সহজীকরি নবষয়গুদলা নিদয় আদলাচিা ও প াৃদলাচিা করা  হয়। উদ্ভানবত আইনডয়া 

সমূহ গ্রুপ নভনিক/ এককভাদব উপস্থাপি করা হয়। সাংদশাধি পূবকৃ আইনডয়াগুদলা আরও অনধকতর সহজ ও বাস্তবায়ি স াগ্য করার নিনর্ি পরবতী দুই নেদির 

ইদিাদভশি প্রনশক্ষি কর্শৃালায় চূড়ান্ত করার সুপানরশ গৃহীত হয়। কর্শৃালায় নরদসাস ৃপাসিৃ নহসাদব উপনস্থত নেদলি এটুআই সপ্রাগ্রার্ এর  কোপানসটি সডদভলপদর্ন্ট 

এক্সপাট ৃও কৃনষ অনধেপ্তদর কর্রৃত কৃনষনবে সর্া: আব্দুল র্াদলক। 

 

দুই নেদির ইদিাদভশি প্রনশক্ষি কর্শৃালা: 

আবার অনধকতর নবজ্ঞািনভনিক বাস্তবায়িদ াগ্য িাগনরক সসবা সহজীকরদির িতুি আইনডয়া প্রানপ্তর লদক্ষে ২৪-২৫ নডদসম্বর, ২০১৯ তানরখ র্নন্ত্রপনষে নবভাগ ও 

এটুআই সপ্রাগ্রাদর্র সহায়তায় বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর দুই নেদির ইদিাদভশি প্রনশক্ষি কর্শৃালা মুনন্সগঞ্জ সজলার নসরাজেীখাি উপদজলাধীি ঢানল 

আম্বর নরদসাট ৃএ অনুনষ্ঠত হয়। উি কর্শৃালায় বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর ১৯ জি, খাদ্য র্ন্ত্রণালদয়র ০৩ জি, খাদ্য অনধেপ্তদরর ০২ জি, আইএফএস-

নব প্রকল্প হদত ০২ জি ও এটুআই এর ০১ জি সহ সর্াট ২৭ জি কর্কৃতাৃ অাংশগ্রহি কদরি। কর্শৃালায় প্রধাি অনতনথ নহসাদব উপনস্থত নেদলি বাাংলাদেশ নিরাপে 

খাদ্য কর্তপৃদক্ষ সচয়ারম্যাি এবাং সভাপনতত্ব কদরি বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর সনচব ও ইদিাদভশি টির্ প্রধাি । নরদসাস ৃপাসিৃ নহসাদব উপনস্থত নেদলি 

এটুআই সপ্রাগ্রার্ এর  কোপানসটি সডদভলপদর্ন্ট এক্সপাট ৃও আইনসটি নডনভশদির উপসনচব জিাব সগালার্ সর্াহােে ভূ ূঁইয়া।  

ইদিাদভশি প্রনশক্ষণ কর্শৃালায় প্রাপ্ত চারটি ইদিাদভটিভ আইনডয়া সথদক সর্ঘিা গ্রুপ কর্তকৃ প্রেি আইনডয়া (িজর) জিসম্পৃিতার নবদবচিায় পাইলটিাং এর 

জর্ন্ বাোই করা  ায়। এটুআই কর্তকৃ সরবরাহকৃত ফরম্যাদট আইনডয়াদক সনিত করা হদলা। সাংনিষ্ট সকল কর্কৃতাৃগিদক আইনডয়া পাইলটিাং এবাং সুদকনসাং এ 

সমৃদ্ধ করার লদক্ষে ৬ (েয়) কা নৃেবদসর র্দধ্য প্রদয়াজিীয় তথ্য ও পরার্শেৃাদির অনুদরাধসহ সপ্ররণ করা হদলা।  
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উদ্ভাবি প্রকল্প েক 

েপ্তর/প্রনতষ্ঠাদির িার্: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ                                   তানরখ: 26/01/2020 

নচনিত সসবার িার্: সগ্রডপ্রাপ্ত সহাদটল/সরদস্তারার নকদচি এনরয়ায় স্বাস্থেকর পনরদবদশর িজরোনর ব্যবস্থায় আধুনিকায়ি 

 

নচনিত সসবাটি বতরৃ্াদি কীভাদব সেয়া হয়? (বুদলট আকাদর) নচনিত সসবাটি বতরৃ্াদি কীভাদব সেয়া হয়? (প্রদসস ম্যাপ) 

 

 ঢাকা শহদরর নিনেষৃ্টসাংখ্যক সহাদটল/দরদস্তারা নচনিকরণ। 

 আলনকউর্াস িার্ক একটি সবসরকানর সাংস্থাদক পনরেশিৃ এর 

োনয়ত্ব প্রোি। 

 আলনকউর্াস কর্তকৃ পনরেশিৃ ও নরদপাট ৃপ্রোি। 

 ফলাফল মূল্যায়ি ও প দৃবক্ষি। 

 নবএফএসএ কর্তপৃদক্ষর নসদ্ধান্ত গ্রহি। 

 ফলাফদলর নভনিদত সগ্রনডাং প্রোি। [ A+= 90-100, 

A=80-90, 

B=70-79, C=<59 ] 

 

 

 

সর্স্যা এবাং এর কারি ও প্রভাব সম্পনকতৃ সাংনক্ষপ্ত নববৃনত (why, what, who, where, when & how) 

Why: Lack of Knowledge. 

What: খাদ্য নিরাপেতা নবষয়ক সদচতিতার অভাব। 

Who: সহাদটল/দরদস্তারা ব্যবসায়ী। 

Where: ফুড প্রদসনসাং এনরয়া। 

When: সরনিজাদরশি, র্কনকাং ইতোনে। 

How:   কাঁচা ও রান্না করা খাবার একদে সরনিজাদরটদর রাখা, সরনিজাদরটদরর তাপর্াোর আেশ ৃর্াি বজায় িা রাখা। 

 

নচনিত সসবার মূল সর্স্যা সর্স্যার নপেদির মূল কারণসমূহ 
সসবা গ্রহীতা/প্রোিকারী সভাগানন্ত (TCV++) 

 

 সঠিক সর্দয় পনরেশিৃ িা করণ 

 মূল্যায়ণ িা করণ 

 ফদলাআপ অোকশি িা করা 

 

 

 দুবলৃ পনরেশিৃ ব্যবস্থা। 

  থা থ পনরেশিৃ িা করা। 

 র্াদির উন্নয়ি িা ঘটাদিা। 

 Existing 

T 5 days 

C 2500/- 

V 5 times 

Q Very poor 

 

 

Identified Hotel and 

Restaurant 

Inspection 

Evaluate of 

Monitoring 

Decisio

n taken 

by BFSA 

Grading:           A+= 90-100 

                    A= 80-90 

                    B= 70-79 

                 C= <59 

Alcumas 



 

 

সর্স্যার প্রস্তানবত সর্াধাি/আইনডয়া (বুদলট আকাদর) সর্স্যার প্রস্তানবত সর্াধাি/আইনডয়া (প্রদসস ম্যাপ) 

 

 নডনজটাল পদ্ধনতদত (অোপস্/নডভাইস এর র্াধ্যদর্) 

সহাদটল/সরদস্তারার নকদচি এনরয়ার পনরদবশ নচনিতকরি। 

 কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ নসদ্ধান্ত গ্রহি 

 নডনজটানল সগ্রনডাং প্রোি 

  থা থ সর্দয় পনরেশিৃ ও প দৃবক্ষি 

 ম্যানুয়ানল পেদক্ষপ গ্রহি। 

 

 

উদ্ভাবিী আইনডয়ার নশদরািার্: সগ্রড প্রোিকারী সহাদটল/দরদস্তারায় স্বাস্থেকর পনরদবশ িজরধানর (নকদচি এনরয়া) 

 

প্রতোনশত ফলাফল (TCV++) 

 সর্য়(নেি) খরচ(টাকা)  াতায়াত (কতবার) 

আইনডয়া বাস্তবায়দির পূদব ৃ
 ৫ নেি 2500/- ৫ বার 

আইনডয়া বাস্তবায়দির পদর প্রদয়াজি িাই িাই প্রদয়াজি িাই 

সর্াট পাথকৃে 5 নেি 2500/- ৫ বার 

অর্ন্ার্ন্ (TCV কদর্নি, গুিগত 

র্াি বৃনদ্ধ নকাংবা অর্ন্ার্ন্ সুনবধা 

সবদড়দে) 

TCV কদর্দে এবাং গুিগত র্াি বৃনদ্ধ নকাংবা অর্ন্ার্ন্ সুনবধা সবদড়দে 

 

উদদ্যাগটির র্দধ্য িতুিত্ব কী? 

Identified Hotel 

of Residence 

Surveillance by Digitals 

E+M Digitals 

Prepare 

data 

base 

Decision 

Grading Digitals 

Monitoring in Real time 

App + 

Device 

Less tier 

Follow up Action: Manually  

Evaluation properly 



অোপ নভনিক নডনজটাল সসবা সাংদ াজি। ফদল TCV প্রায় শূর্ন্। সহাদটল/দরদস্তারার ফুড প্রদসনসাং এলাকাসহ সানবকৃ পনরদবশ কর্তপৃদক্ষর সাবকৃ্ষনিক 

িজরোনরদত থাকদব। 

 

 

 

 

আইনডয়া পাইলটিাং টির্ (িার্, পেবী, কর্সৃ্থল, সর্াবাইল): 

টির্ নলডার সেস্য-১ সেস্য-২ সেস্য-৩ সেস্য-৪ 

জিাব সর্া: সরজাউল কনরর্ 

সেস্য (যুগ্ম সনচব) 

নবএফএসএ 

০১৭২৬৮৯৯০৮৯ 

জিাব সর্াো: কার্ার জাি 

যুগ্মসনচব (তেন্ত) 

খাদ্য র্ন্ত্রণালয় 

০১৭২০৮২৮৮২১ 

জিাব আবু সাইে সর্া: সিার্াি 

পনরচালক (যুগ্ম সনচব) 

নবএফএসএ 

০১৫৫৮৫৫৮০২৯ 

জিাব আব্দুি িাদসর খাি 

সনচব ও ইদিাদভশি টির্ প্রধাি 

নবএফএসএ 

০১৭১৭৮৩৫২৬৭ 

জিাব আবদুর রহর্াি 

উপসনচব ও ইদিাদভশি 

অনফসার 
নবএফএসএ 
০১৭১০৮৮৫১৩৪ 

 

 

 

সস্টকদহাল্ডারদের তথ্য (পাইলটিাং টিদর্র বাইদর আইনডয়াটি বাস্তবায়দি স  স  ব্যনি/প্রনতষ্ঠািসমূহ জনড়ত) 

আইনডয়ার অনুদর্ােিকারী:  

সচয়ারম্যাি, নবএফএসএ 

পাটিৃার:  

আইএফএস-নব প্রকল্প 

 

পরার্শকৃ/সহায়তাকারী: 

এটুআই, প্রধাির্ন্ত্রী কা াৃলয় 

 

নবদরাধীতাকারী ( নে থাদক) 

সহাদটল/দরদস্তারা ব্যবসায়ী 

 

প্রদয়াজিীয় নরদসাস:ৃ 

খাতসমূহ নববরি প্রদয়াজিীয় অথ ৃ

(প্রাক্কনলত) 
উৎস 

o জিবল: 
o কানরগনর  ন্ত্রপানত (সফ্টওয়ার/কনম্পউটার): 
o বস্তুগত উপকরণ (সস্টশিারী/বাল্ক এস এর্ এস ইতোনে): 
o অর্ন্ার্ন্ (প্রনশক্ষণ, পনরেশিৃ, সভা, নপ্রনন্টাং ইতোনে): 

 

নবএফএসএ কর্তপৃদক্ষর- 5 জি 

কনম্পউটার- ৫টি 

অনফস ফানিচৃার 
প াৃয়ক্রদর্ নিনেষৃ্ট সাংখ্যক সহাদটল/দরদস্তারার 

ম্যাদিজানরয়াল সলদভদল কর্কৃতাৃদের প্রনশক্ষণ 

 

১০ লক্ষ 

২ লক্ষ  

       ১ লক্ষ  

 

নবএফএসএ তহনবল 

নবএফএসএ তহনবল 

নবএফএসএ তহনবল 

 

 

আইনডয়া ওিারদের তথ্য (কর্শৃালায়  ারা আইনডয়া প্রণয়ি/ততনরদত যুি আদেি): 

সেস্য-৫ সেস্য-৬ 

জিাব শম্পা র্কন্ডু 

উপ-পনরচালক 

নবএফএসএ 

০১৭১৭৩১৪২০৩ 

জিাব সহাসদি আরা পনপ 

উপ-পনরচালক 

নবএফএসএ 

০১৮৩০০৫৭৫৭৫ 

কাজ সক করদব? সর্য়কাল (র্াস/তানরখ) 

জানুয়ানর-

২০২০ 

সফব্রুয়ানর-২০২০ র্াচ-ৃ২০২০ এনপ্রল-২০২০ সর্-২০২০ জুি-২০২০ 

অনুদর্ােিকারী/উদৃ্ধতি কর্কৃতাৃর সাদথ আইনডয়া সম্পদকৃ আদলাচিা ও 

র্তার্ত গ্রহি 

 

সনচব ও 

ইদিাদভশি টির্ 

প্রধাি 

26/12/2019 

     

চূড়ান্ত পাইলটিাং টির্ গঠি ও তাদের সাদথ আইনডয়া সম্পদকৃ আদলাচিা ও 

র্তার্ত গ্রহি 

 

সনচব ও 

ইদিাদভশি টির্ 

প্রধাি 

 02/01/2020 
    

সকল সস্টকদহাল্ডাদরর সাদথ আইনডয়া সম্পদকৃ আদলাচিা ও র্তার্ত গ্রহি 

 

সচয়ারম্যাি 

নবএফএসএ   
15/01/2020 

   

সসবাগ্রহীতাদের সাদথ আইনডয়া সম্পদকৃ আদলাচিা ও র্তার্ত গ্রহি 

 

সচয়ারম্যাি 

নবএফএসএ    
02/02/2020  

  

সকল প াৃদয়র র্তার্ত সমূদহর সাংকলি ও আইনডয়াটি চূড়ান্তকরণ 

 

সনচব ও 

ইদিাদভশি টির্ 

প্রধাি 

    
10/03/2020 

 

বাদজট চূড়ান্তকরি 

 

সচয়ারম্যাি 

নবএফএসএ      
15/03/2020 

বাদজট উপস্থাপি ও অনুদর্ােি প্রানপ্ত/গ্রহি 

 

সনচব ও 

ইদিাদভশি টির্ 

প্রধাি 

     
20/3/2020 



কর্কৃতাৃর িার্ পেবী অনফস সর্াবাইল ই-সর্ইল পাইলটিাং এলাকা 

জিাব সর্া: সরজাউল কনরর্ সেস্য (যুগ্ম সনচব) নবএফএসএ ০১৭২৬৮৯৯০৮৯ rejaul8283@gmail.com র্নতনিল এলাকার ৫ টি 

সহাদটল, ঢাকা 

জিাব সর্াো: কার্ার জাি যুগ্মসনচব (তেন্ত) খাদ্য র্ন্ত্রণালয় ০১৭২০৮২৮৮২১ jsinquiry@mofood.gov.bd  

জিাব আবু সাইে সর্া: 

সিার্াি 

পনরচালক (যুগ্ম সনচব) নবএফএসএ ০১৫৫৮৫৫৮০২৯ asmnoman5366@gmail.com  

জিাব আব্দুি িাদসর খাি সনচব ও ইদিাদভশি 

টির্ প্রধাি 

নবএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭ ad2latc@gmail.com  

জিাব আবদুর রহর্াি উপসনচব ও ইদিাদভশি 

অনফসার 

নবএফএসএ ০১৭১০৮৮৫১৩৪ abdurr657@gmail.com  

জিাব শম্পা র্কন্ডু উপ-পনরচালক নবএফএসএ ০১৭১৭৩১৪২০৩ shampakundu29bcs@yahoo.c

om 

 

জিাব সহাসদি আরা পনপ উপ-পনরচালক নবএফএসএ ০১৮৩০০৫৭৫৭৫ hosnearapopy30@gmail.com  

 

উদ্ভাবনী আইডিয়ার বাস্তবায়ন পডরকল্পনা (গেন্ট চার্ ট) 

মাইলস্টান (অর্টন) একটিডিটি (মাইলস্টানস্ক অর্টন করার র্ন্য কার্) গক করস্ব? 

মাস্ের নাম 

জানুয়ানর- সফব্রুয়ানর মাচ ট এডিল গম জুন 

িাথডমক িস্তুডি 

অডিে িধান / উর্দ্টিন কর্তটপস্ের োস্থ আস্লাচনা, 

অবডিিকরণ ও গমৌডিক অনুমডি গ্রিণ 

 েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            

টিম েঠন  

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            

স্থানীয় েন্যমান্য ব্যডিস্ের োস্থ আস্লাচনা 

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            

উপকারস্িােীস্ের োস্থ 

মি ডবডনময় 

উপকারস্িাডেস্ের ডনব টাচন ও িাডরি ডনধ টারণ 

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            

িরম তিডর   

উপেডচব ও 

ইস্নাস্িশন 

অডিোর 

            

মিামি গ্রিণ   

উপেডচব ও 

ইস্নাস্িশন 

অডিোর 

            

মিামি একত্রীকরণ   

উপেডচব ও 

ইস্নাস্িশন 

অডিোর 

            

আইডিয়া চুড়ান্তকরণ  

উপেডচব ও 

ইস্নাস্িশন 

অডিোর 

            

বাস্র্র্ তিডর ও িিডবল 

েংগ্রি  

পাইলর্ করার র্ন্য বাস্র্র্ তিরী 

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            

েম্পস্ের েম্ভাব্য উৎেেমূি সুডনডে টষ্টকরণ 

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            



অথ ট েংগ্রি 

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            

উপকরণ ক্রয় 

উপকরস্ণর িাডলকা তিডর  

উপেডচব ও 

ইস্নাস্িশন 

অডিোর 

            

ক্রয় েিা 

পডরচালক 

(িশােন ও 

অথ ট) 

            

কার্ টাস্েশ গেওয়া  

পডরচালক 

(িশােন ও 

অথ ট)  

            

মালামাল েরবরাি ও গ্রিণ করা  

পডরচালক 

(িশােন ও 

অথ ট) 

            

িডশেণ ও িচারণা 

িডশেস্ণর র্ন্য কস্ন্টন্ট তিরী  
আইটি 

ম্যাস্নর্ার 
            

িডশেণাথী ডনব টাচন 

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            

িডশেস্ণর র্ন্য িাডরি ও গিনুু ডনব টাচন 

উপেডচব ও 

ইস্নাস্িশন 

অডিোর 

            

স্থানীয় ডমডিয়ায় িচার 

পডরচালক 

(গিািা ও 

ঝুডক) 

            

নতুন পর্দ্ডিস্ি গেবা 

িোন শুরু (পাইলর্ শুরু)  

আনুষ্ঠাডনকিাস্ব নতুন পর্দ্ডিস্ি গেবা িোন শুরু করার 

র্ন্য িাডরি ও অডিডথ ডনধ টারণ করা 

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            

ডলিস্লর্, গপাটার ডবিরণ করা  

পডরচালক 

(িস্য়াে ও 

িডিপালন) 

            

স্থানীয় ডিডর্র্াল গনর্ওয়াস্কটর ব্যবিার কস্র িচারণা 
আইটি 

ম্যাস্নর্ার 
            

নতুন পর্দ্ডিস্ি গেবা িোন শুরু করা 
আইটি 

ম্যাস্নর্ার 
            

মডনর্ডরং  

মডনটিরং টিম েঠন 
গচয়ারম্যান, 

ডবএিএেএ 
            

মডনর্ডরং টিস্মর টিওআর ডনধ টারণ 

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            



মডনর্ডরং িডিস্বেন তিরীর র্ন্য িরম্যার্/ োইিলাইন 

তিরী 

েডচব ও 

ইস্নাস্িশন টিম 

িধান 

            

মূল্যায়ন  

মূল্যায়স্নর র্ন্য কডমটি েঠন 
গচয়ারম্যান, 

ডবএিএেএ 
            

মূল্যায়স্নর র্ন্য সূচক/পডরমাপক (মূল্যায়স্নর 

গেমওয়াকট) ডনধ টারণ 

গচয়ারম্যান, 

ডবএিএেএ 
            

মূল্যায়ন েংক্রান্ত অগ্রেডি িডিস্বেন িস্তুি ও ডবিরণ   

উপেডচব ও 

ইস্নাস্িশন 

অডিোর 

            

শুরু িস্ি গশষ পর্ টন্ত েকল কার্ টক্রম ডনস্য় িস্র্ক্ট 

িকুস্মন্ট তিরী 

উপেডচব ও 

ইস্নাস্িশন 

অডিোর 

            

িকুস্মন্ট িকাশনা 

উপেডচব ও 

ইস্নাস্িশন 

অডিোর 

            

 

ইদিাদভশি আইনডয়া িজর পাইলটিাং এর লদক্ষে খসড়া প্রস্তাব র্তার্দতর জর্ন্ সপ্ররণ করা হদলা।  

 

আবদুর রহর্াি 

উপসনচব ও ইদিাদভশি অনফসার 

বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ 


