
মা উপেজলা খা বা ব কিম  এর সভার কাযিববরণী : 
 
 

সভাপিত:  মা: শাম ল আলম, উপেজলা িনবাহী অিফসার ও 

   সভাপিত, উপেজলা খা  বা ব কিম , মা, বা রবান পাবত  জলা 

সভার তািরখ : 18 এি ল 2020, সকাল- 10 ঘ কা  

সভার ান:  উপেজলা পিরষদ সভা ক  

সভায় উপি িতর তািলকা- পিরিশ -ক 
  

 সভার েত সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অতঃপর িতিন দেশর বতমান পিরি িত িনেয় 

আেলাচনা কেরন। সভাপিত জানান, পি  অ েলর দির  জনসাধারণেক ে  খা  সহায়তা দান ও ি  িনি ত করার 

উে ে  সরকাির িবতরণ ব ায় খা  বা ব কম িচ হণ করা হেয়েছ। এ কম িচর আওতায় ইউিনয়ন পযােয় হতদির  

পিরবারেক েভ া ে  খা শ  িবতরেণর উে াগ নয়া হেয়েছ। এ উে ে  2016 সােল ণীত “ইউিনয়ন পযােয় হতদির েদর 

জ  সরকার িনধািরত ে  কােডর মা েম খা শ  িবতরণ নীিতমালা, 2016” সংেশাধন/পিরবতন কের কায ম আরও 

সংহত এবং সমেয়াপেযাগী করার জ  “খা বা ব কম িচ নীিতমালা, 2017” ণয়ন করা হেয়েছ। অতঃপর সভায় িনে া  

আেলাচনা ও িস া স হ হণ করা হয়: 

 
িমক আেলাচনা িস া  
1 ইউিনয়ন খা বা ব কিম  গঠন: 

 
ইতঃ েব িত  ইউিনয়েনর জ  ইউিনয়ন 
খা বা ব কিম  গঠন করা হেয়েছ। উ  
কিম র িবিভ  কাযপিরিধ িনেয় িব ািরত 
আেলাচনা হয়।  

আেলাচনাে  নীিতমালার আেলােক ইউিনয়ন খা বা ব কিম  িনে া  
কাজস হ স াদন কেরেবন মেম িস া  হীত হয়।  
1। ওয়াডিভি ক দািরে র েকাপ, ঃ তা ইত ািদ িবেবচনায় 
উপকারেভাগী পিরবার িনবাচন এবং অ েমাদেনর জ  উপেজলা কিম র 
িনকট উপ াপন; 
2। খা শ  িবতরণ কায ম পিরবী ণ; 
3। ইউিনয়ন িডিজটাল স াের তািলকা কাশ; 

2 উপকারেভাগী পিরবার বাছাই: 
 
উপকারেভাগী তািলকা বাছাইেয়র িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা হয়। ইউিনয়ন পযােয় 
বসবাসরত িন  আেয়র দির  জনসাধারেণর 
ম  থেক হতদির  পিরবার স িকত 
পিরসং ান েরার ত  এবং াণ ও েযাগ 

ব াপনা ম ণালেয়র উপেজলা দ ের 
সংরি ত িডিপ (ি ে স াইওির ) িল  
ইত ািদ িবেবচনা কের সরকার ক ক 
িনধািরত সং ক পিরবারেক িনবাচন কের 
খা বা ব কম িচেত অ  করার 
িবষেয়ও আেলাচনা হয়।  

আেলাচনাে  িস া  হয় য,- 
যােদরেক অ  করা যােব: 
1। ােম বসবাসরত সবেচেয় হতদির  পিরবার: িমহীন, িষ িমক, 
িদনম র, উপজেন অ ম; 
2। িবধবা/তালাক া / ামী পিরত া া/অ ল বয়  নারী ধান 
পিরবার এবং য সব ঃ  পিরবাের িশ  বা িতবি  রেয়েছ তারা।  
যােদরেক অ  করা যােব না: 
১। একই পিরবােরর একািধক ি েক তািলকা  করা যােব না; 
2। িভিজিড কম িচর িবধা া েদরেক তািলকায় অ  করা যােব না 

3 পিরমাণ,  ও িবতরণ: 
 
সরকার ঘািষত েভ া ে  পি  অ েল 
কমাভাবকালীন স ােহর রিব থেক 
হ িতবার পয  05 িদেনর মে  য কান 

২ বা ৩ িদন খা শ  িবতরেণর িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা হয়।  

আেলাচনাে  িস া  হয় য,- 
1। িনবািচত িত  পিরবারেক মােস 30 কিজ চাল সরকার িনধািরত 

ে  সরবরাহ করা হেব। 
২। িত  পিরবারেক 30 কিজ অেপ া কম চাল দান করেল িডলার 

ি গতভােব দািয় থাকেবন।  
৩। সরকার িনধািরত ে  চাল িব য় করেত হেব।  
 ৪। রিব থেক হ িতবার পয  05 িদেনর মে  য কান ২ বা ৩ িদন 
খা শ  িবতরণ করেত হেব।  
 

 



  ৫। কান িডলার কখন চাল িব য় করেবন তা উপেজলা খা  িনয় ক 
িনধারণ কের িদেবন।  
6। সরকাির কাষাগাের জাির চালােন টাকা জমা কের িডলার 
উপেজলার খা  দাম হেত িনধািরত তািরেখর খা শে র মান যাচাই 
ও ওজন েঝ িনেয় উে ালন করেবন এবং িব য়  করেবন।  
7। দাম হেত খা শ  উে ালেনর সােথ সােথ িডলার এসএমএস কের 

াগ অিফসার ও ইউএনও ক অবিহত করেবন। 
4 াগ অিফসার িনেয়াগ: 

 
খা বা ব কম িচ নীিতমালা- 2017 এর 
আেলােক াগ অিফসার িনেয়ােগর িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা হয়। েব জনাব শখর 
চৗ রী, জনাব িতমল ত া, জনাব 

মংিসং অং মামা ও জনাব িলটন দাশ  
াগ অিফসার িহেসেব দািয় রত িছেলন 

মেম ভার া  কমকতা, উপেজলা খা  দাম 
জানান। িতিন আেরা জানান য, জনাব শখর 
চৗ রী বতমােন পাই  ইউিনয়ন থেক বদলী 

হেয় মা সদর ইউিনয়েন যাগদান কেরেছন। 
তার পিরবেত জনাব িনমল কাি  দাশেক 
পাই  ইউিনয়েন বদলী করা হেয়েছ।  

আেলাচনাে  িনে া  ইউিনয়েনর জ  পাে বিণত কমকতাগণেক াগ 
অিফসার িহেসেব িনেয়াগ করা হেলা:  
1। পাই  ইউিনয়ন :  জনাব মা ন বম 
   উপসহকারী িষ কমকতা, মা 
   মাবাইল ন র- 01556741699 
2। মা সদর ইউিনয়ন:  জনাব িতমল ত া 
   উপসহকারী িষ কমকতা, মা 
   মাবাইল ন র- 01553007838 
3। রমা ী াংশা ইউিনয়ন : জনাব মংিসং অং মামা  
   উপসহকারী িষ কমকতা, মা 
   মাবাইল ন র- 01556547971 
4। গােলং া ইউিনয়ন:  জনাব চািল  মামা 
   উপসহকারী িষ কমকতা, মা 
   মাবাইল ন র- 01823701644 

াগ অিফসারগণ চিলত িনয়েম তার দ র হেত এ/িডএ া  হেবন।  
5 িডলারিশপ সং া :  

 
খা বা ব নীিতমালা ও অ ীকারনামার 
কান শত লংঘন করেল িডলারিশপ বািতল 

করা যােব মেম উপেজলা খা দােমর 
ভার া  কমকতা জানান। িতিন আেরা 
জানান য, গােলং া ইউিনয়েনর িডলার 
জনাব রাজীব িশকদার, িপতা- ধীর 
িশকদার খা বা ব কম িচর চাল মা 
বাজােরর িদ বসায়ী মা: শাহেনওয়াজ 
এর িনকট িব য় কের গত 13/04/2020 
তািরখ িব  এি িকউ ভ ািজে ট ক ক 
পিরচািলত া মান আদালেত দািষ সা  
হেয় বতমােন ১ মােসর কারাদ  ভাগ 
করেছন। জ রী িভি েত উ  ইউিনয়েনর 
জ  একজন িডলার িনেয়াগ েয়াজন মেম 
িতিন জানান।   

িব ািরত আেলাচনাে  জনাব রাজীব িশকদার, িপতা- ধীর িশকদার এর 
িডলারিশপ গত 13/04/2020 তািরখ থেক বািতেলর িস া  হীত হয়। 
গােলং া ইউিনয়েনর জ  নীিতমালার আেলােক িব ি  দােনর 
মা েম ন ন িডলার িনেয়ােগর িস া  হীত হয়।  কিম র সদ  সিচব 
ততম সমেয়র মে  ন ন িডলার িনেয়ােগর জ  িব ি  চারসহ 

যাবতীয় কায স াদন করেবন।  

 

অতঃপর আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকল সদ েক ধ বাদ াপন কেরন এবং সরকার িনধািরত 

ে  কােডর মা েম খা শ  িবতরণ কাজ ুভােব স াদেনর লে  সকেলর সহেযািগতা কামনা কের সভার সমাি  ঘাষণা 

কেরন।  

 
                    18/4/2020 

 ( মা: শাম ল আলম) 
পিরিচিত ন র- 16809 

উপেজলা িনবাহী অিফসার ও 
সভাপিত 

উপেজলা খা বা ব কিম  
মা, বা রবান পাবত  জলা 

ফান-0361-91015 
 
 

 
 
.......................................................... 
সদ -সিচব/সদ , উপেজলা খা বা ব কিম  
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 



 
 

ারক নং- ০৫.৪২.০৩৯১.০০১.12.০39.20.208     তািরখ:       
 
সদয় অবগিত/ অবগিত/ কাযােথ অ িলিপ: 
 

1) জনাব বীর বাহা র উৈশিসং এমিপ, মাননীয় ম ী, পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় ও ধান উপেদ া, উপেজলা 
খা বা ব কিম , মা, বা রবান পাবত  জলা 

2) জলা শাসক, বা রবান পাবত  জলা 
3) জান কমা ার, মা জান, মা, বা রবান পাবত  জলা 
4) জনাব উ ািচং মামা, চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ ও উপেদ া, উপেজলা খা বা ব কিম , মা, বা রবান পাবত  জলা 
5) জলা খা  িনয় ক, বা রবান পাবত  জলা 
6) অিফসার ইনচাজ, মা থানা, মা, বা রবান পাবত  জলা 
7) উপেজলা খা  িনয় ক, বা রবান পাবত  জলা 
8) চয়ার ান (সকল), ................................. ইউিনয়ন পিরষদ, মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
 

 
                         18/04/2020 

( মা: শাম ল আলম) 
উপেজলা িনবাহী অিফসার ও 

সভাপিত 
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