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প্রচাদরেঃ খাদ্য ধবভাগ, চয়াডাঙ্গা 

 
 

ধিতীয় ধবশ্বযুদ্ধ চলাকাদল ১৯৪৩ সাদল উদ্ভূত দুভ ভক্ষ সমাকাদবলার লদক্ষ 

খাদ্যশস্য সরবরাদহর জন্য ‘সবঙ্গল ধসধভল সাপস্নাই ধডপার্ ভদমন্ট’ সৃধি 

করা হয়। সমদয়র ধববতভদন সসই ধসধভল সাপস্নাই ধডপার্ ভদমন্ট আজদকর 

খাদ্য অধিেপ্তর।  
 

খাদ্য অধিেপ্তদরর প্রিান ধনব ভাহী মহাপধরচালক। তাঁর অিীদন পধরচালক ও 

অধতধরক্ত পধরচালক এবাং মাঠ পর্ ভাদয় আচলিধলক খাদ্য ধনয়ন্ত্রক, সাইদলা 

অিীক্ষক, ধচফ কদরালার অব ঢাকা সরশধনাং, সজলা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক, 

চলাচল ও সাংরক্ষণ ধনয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক, উপদজলা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক, খাদ্য 

পধরেশ ভক ও ভারপ্রাপ্ত কম ভকতভা এবাং অন্যান্য  সহায়ক পদে কম ভচাধর 

রদয়দে। 
 

চুয়াডাঙ্গা সজলায় খাদ্য ধবভাদগ মঞ্জুরীকৃত সমার্ 80 টি পে রদয়দে এবাং 

বতভমাদন 51 জন কম ভরত রদয়দেন এবাং 29 টি পে শুন্য রদয়দে র্া 

ধনম্নরুপেঃ  
ক্রমিক 

নং 

পদবী গ্রেড িঞ্জুরীকৃত 

পদদর 

সংখ্যা 

কি মরত পদদর সংখ্যা শুন্য 

পদদর 

সংখ্যা                

১ গ্রেলা খাদ্য মনয়ন্ত্রক ০৬ ০১ 0 0 0 1 

২ উপদেলা খাদ্য মনয়ন্ত্রক ০৯ ০৪ 3 1 4 0 

৩ কামরগরী খাদ্য পমরদর্ মক ১০ ০১ 1 0 1 0 

৪ প্রধান সহকারী ১৩ ০১ 0 1 1 0 

৫ মহসাব-রক্ষক ১৩ ০১ 0 0 0 1 

৬ উচ্চিান সহকারী ১৪ ০১ 0 0 0 1 

৭ ডাটা এমি/কদিাল 

অপাদরট 

১৬ ০১ 0 0 0 1 

৮ অমিস সহকারী কািঃ 

কমিউটার মুদ্াঃ 

১৬ ০৫ 1 0 1 4 

৯ খাদ্য পমরদর্ মক ১০ ১৪ 7 0 7 7 

১০ উপ-খাদ্য পমরদর্ মক ১৩ ০৮ 3 2 5 3 

১১ সহকারী উপ-খাদ্য 

পমরদর্ মক 

১৫ ০৫ 4 1 5 0 

১২ অমিস সহায়ক ২০ ০১ 0 0 0 1 

১৩ মনরাপত্তা প্রহরী (ননশ্য 

প্রহরী) 

২০ ০১ 0 0 0 1 

১৪ মনরাপত্তা প্রহরী ২০ ৩৩ 22 2 24 9 

১৫ গ্রেম্যান ১৯ ০১ 1 0 1 0 

১৬ পমরচ্ছন্নতা কিী ২০ ০২ 2 0 2 0 

       - ৮০ 44 7 51 29 

 

চুয়াডাঙ্গা সজলায় খাদ্য ধবভাদগ 5 টি এলএসধড রদয়দে। এ সকল সকদের 

সমার্ িারণক্ষমতা 14200.000  সমেঃর্ন।  

ওএমএস খাদত আর্ার সরবরাহ ধনধিত করার জন্য অত্র সজলায় 6 টি  

ময়ো ধমদলর মাধ্যদম গম সপষণ কদর ওএমএস খাদত স্বল্পমূদে ধবক্রয় 

করা হদে। 

 

এলএসধড ও ধসএসধডগুদলাই খাদ্য ধবভাদগর ‘সসন্টার অব একটিধভটি’। এ 

সকল সকদে িান, চাল ও গম  সাংগ্রহ করা হয় এবাং পরবতীদত সাংগৃহীত 

খাদ্যশস্য এখান সেদক ধপএফধডএস খাদত ধবতরণ করা হয়।  

 

খাদ্য অধিেপ্তদরর কার্ ভক্রমেঃ 
 

১. সাংগ্রহেঃ 
 

কৃষকদের ন্যায্যমূে প্রোন ও ধনরাপত্তা মজুে গড়ার জন্য প্রধত বের 

উপােন সমৌসূদম অভযমত্মরীণভাদব গম, আমন এবাং সবাদরা চাল ও িান 

সাংগ্রহ করা হয়। কৃষকদের ধনকর্ হদত সরাসধর িান ও গম এবাং 

চালকল মাধলকদের ধনকর্ হদত চুধক্তর মাধ্যদম চাল সাংগ্রহ করা হয়। 

এোড়া প্রধতবের আমত্মজভাধতক সর্ন্ডাদরর মাধ্যদম ধবদেশ হদত গম ক্রয় 

করা হয়।  
 

২. মজুে ও চলাচলেঃ  
 

বতভমাদন সব ধবভাদগ সাংগ্রহ হদলও রাজশাহী ও রাংপুর ধবভাদগ সমার্ 

সাংগ্রদহর প্রায় ৭৫% চাল ও গম  সাংগৃহীত হয়। সাংগৃহীত অধতধরক্ত 

খাদ্যশস্য প্রদয়াজন অনুর্ায়ী অন্যান্য ধবভাদগ সড়ক, সনৌ ও সরলপদে 

সপ্ররণ করা হয়।  
 

ধবদেশ সেদক আমোধনকৃত গম সািারণত ৬০% চট্টগ্রাম এবাং ৪০% 

মাংলা বন্দদর খালাস কদর চাধহো অনুর্ায়ী ধবধভন্ন সকদে সপ্ররণ করা হয়। 

বতভমাদন পায়রা বন্দর স্থাধপত হওয়ায় সসখাদনও গম খালাস করার 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদে।  
 
 

 

৩. ধবতরণেঃ  
 

সরকাধর প্রধতষ্ঠাদন সরশন সামগ্রী সরবরাহ, সামাধজক ধনরাপত্তা এবাং 

বাজারমূে ধনয়ন্ত্রদণর উদেদে চাল ও গম ধবতরণ করা হয়।  
 

ক) সরকাধর প্রধতষ্ঠাদন সরশনেঃ  
 

 বাাংলাদেশ সসনাবাধহনী, পুধলশ, আনসার, ধবধজধব, ফায়ার সাধভ ভস, 

কারারক্ষীদেরদক ভর্তভধক মূদে অে ভাৎ ২.১০ র্াকা সকধজ েদর চাল 

এবাং ১.৭৭ র্াকা সকধজ েদর গম সরবরাহ করা হয়। 
 



খ) সামাধজক ধনরাপত্তা: 

সামাধজক ধনরাপত্তা ব্যবস্থায় দুেঃস্থ মানুদষর জন্য ধভধজধড, 

ধভধজএফ, ধজআর এবাং গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়দন টিআর ও 

এফএফডাধিউ খাদত খাদ্যশস্য ধবতরণ করা হয়। 
 

গ) পুধি চাল সরবরাহ: 
 

 

স্বল্প আদয়র েধরদ্র জনদগাষ্ঠীর পুধির ঘার্ধত পূরদণ খাদ্য মন্ত্রণালয়, 

মধহলা ও ধশশু ধবষয়ক মন্ত্রণালয় এবাং ডধিউএফধপ’র সর্ৌে 

উদদ্যাদগ পাইলর্ প্রকদল্পর আওতায় ধভধজধড কম ভসূচীদত প্রধত 

মাদস ধভর্াধমন এ, ধব-১, ধব-১২, ফধলক এধসড, আয়রণ ও ধজাংক 

সমৃদ্ধ পুধি চাল ধবতরণ করা হদে। বতভমাদন অত্র সজলার 

োমুড়হুো উপদজলায়  কম ভসূচী বাস্তবাধয়ত হদে।  
 

ঘ) খাদ্য বান্ধব কম ভসূচী : 
   

সর্কসই উন্নয়ন অধভদি (এসধডধজ) সঘাধষত ‘সনা সপ্রাভারটি’ ও 

‘ধজদরা হাঙ্গার’ অজভদনর      সেদশর খাদ্য ধনরাপত্তা ও পুধি 

ধনধিত করদত পধলস্ন অচলিদলর হতেধরদ্র জনসািারণদক স্বল্পমূদে 

খাদ্য সহায়তা সেয়ার জন্য সম্প্রধত খাদ্য বান্ধব কম ভসূচী গৃহীত 

হদয়দে।  
 

এ কম ভসূচীর আওতায় ইউধনয়ন পর্ ভাদয় হতেধরদদ্রর তাধলকা করা 

হদয়দে এবাং প   অচলিদলর কম ভাভাবকালীন ০৫ মাস (সসদেম্বর-

নদভম্বর ও মাচ ভ-এধপ্রল) প্রধতমাদস ৩০ সকধজ হাদর প্রধত সকধজ ১০ 

র্াকা েদর চাল ধবতরণ করা হদে।  
 

ঙ. বাজারমূে ধনয়ন্ত্রণেঃ ওএমএস  
 

খাদ্যশদস্যর বাজারমূদের উদ্ধভগধতর প্রবণতা সরাি এবাং     

আদয়র জনদগাষ্ঠীদক মূে সহায়তা প্রোদনর জন্য ধবভাগীয় ও 

সজলা শহরগুদলাদত এবাং ইউধনয়ন পর্ ভাদয় ওএমএস খাদত চাল ও 

আর্া ধবক্রয় করা হয়।  
 

চ.  বাধষ ভক ধবতরণেঃ  
 

খাদ্য ধবভাগ সেদক সামাধজক ধনরাপত্তা সবিধনর আওতায় আধে ভক 

ও অনাধে ভক খাদত ধবপুল পধরমাণ খাদ্যশস্য ধবতরণ করা হয়।  
 

৪. চাল রপ্তাধন ও সাহায্য প্রোনেঃ  
 

বতভমান কৃধষ বান্ধব সরকার কৃধষ উপকরণ সূলভ ও সহজলভয এবাং 

উৎপাধেত পদের প্রদণােনা মূে ধনধিত করায় বাাংলাদেশ এখন চাল 

রপ্তাধনকারক সেদশ পধরণত হদয়দে।  
 

২০১৫ সাদল শ্রীলঙ্কায় ২৫ হাজার সমেঃর্ন চাল রপ্তাধন এবাং ২০১৬ সাদল 

সনপাদল ভূধমকদে ক্ষধতগ্রস্থদের জন্য ২০ হাজার সমেঃ র্ন চাল সাহায্য 

প্রোন করা হদয়দে। 
 

 

‘‘বঙ্গবন্ধু ধেদলন সেশ, সশখ হাধসনার সগালা ভরা স্বদেশ’’ 

 

আমাদের সলাগাণ 
 

 
সাংগ্রহেঃ 

 

গুোদম গুোদম কৃষদকর িান 
বাঁদচ কৃষক, বাঁদচ প্রাণ  

 
কৃষক এখন অদনক খুধশ 
গদমর োম পাদে সবধশ  

 
খাদ্যবান্ধবেঃ 

 

ক্ষুু িায় এখন ভয় নাই 
েশ র্াকায় চাল পাই  

 
েশ র্াকায় চাল পাই 
ঘদর সকান অভাব নাই  

 
ওএমএসেঃ 

 

ওএমএস-এ চদলা র্াই 
কম মূদে খাদ্য পাই  

 
সখালাবাজাদর চদলা র্াই 
চাল-আর্া সবই পাই  

 

 

................................................................................. 

খাদ্য অধিেপ্তর, ১৬, আব্দুল গধণ সরাড, ঢাকা। 
www.mofood.gov.bd, www.dgfood.gov.bd  
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