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উদ্ভাবনী ধারণা (Innovative Idea): অডিট আপডি ডনষ্পডি ত্বরাডিতকরণ। 

ধারণার উদ্ভাবক ও বাস্তবায়নকারী: সুবীর নাথ চ ৌধুরী, চেলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক, চ ালা। 

০১) খাদ্য ডব াগ, চ ালা চেলার অডিট আপডি ডনষ্পডির অবস্থা: 

চেলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রককর কার্ যালয়, চ ালা ও আওতাধীন ১৫টি স্থাপনায় ৩৯০টি অ যন্তরীণ ও ২৩৭টি বাডণডেযক চ াট 

৬২৭টি অডনষ্পন্ন অডিট আপডি রকয়কে। আপডিসমূকের সাকথ েডিত টাকার পডর ান (৩.১৬+১৩.১৮)= ১৬.৩৪ চকাটি। 

১৯৭১-২০১৬ সাল বা গত ৪৬ বেকর (১৪৭০+৭৩৮)= ২২০৮টি আপডি ডনষ্পন্ন েকয়কে অথ যাৎ প্রডত বের আপডি ডনষ্পডির 

গি সংখ্যা-৪৮। সকল স্থাপনা েকত ডনয়ড ত ডনষ্পডিমূলক েবাব প্রদান না করার দরুন আপডি ডনষ্পডির অগ্রগডতর োর 

ক ।  

র্থার্থ প্র াণকসে ব্রিশীট েবাব প্রদান না করার দরুণ সির, আডশ ও নব্বই দশককর অকনক অডিট আপডি 

অড  াংডসত রকয় চগকে। সম্প্রডত উত্থাডপত সকল আপডির েবাব ডনরীডিত স্থাপনা েকত চপ্ররণ না করার কারকণ পুরাতন 

আপডির সংখ্যার সাকথ নতুন আপডি চর্াগ েকে। ফকল বৃেৎ অংককর সরকাডর টাকা অনাদায়ী/ অপ য় ডেকসকব প্রদডশ যত 

েকে। 

০২) বতয াকন অডিট আপডির েবাব চপ্ররকণর পদ্ধডত: 

ক) উর্ধ্যতন কর্তযপকির এক/একাডধক তাগাদার পর স কয় স কয় ডকছু সংখ্যক আপডির েবাব চপ্ররণ করা েয়। 

খ) ডপআরএল চ াগরত/অবসর সুডবধা প্রাডির েন্য অকপি ান ক যকতযা-ক য ারীর সাকথ েডিত আপডির চিকে সংডিষ্ট 

ব্যডির তাগাদা বা আগ্রকের কারকণ ডকছু সংখ্যক আপডির েবাব চপ্ররণ করা েয়। 

গ) আপডি ডনষ্পডিককে উর্ধ্যতন কর্তযপি ডিপিীয়/ডেপিীয় স া অনুষ্ঠাকনর কার্ যপে চপ্ররকণর েন্য তাগাদা প্রদাকনর 

পর তডিগডি ককর ডকছু সংখ্যক আপডির েবাব প্রস্তুত করা েয় এবং স ায় উপস্থাপন করা েয়। 

ঘ) প্রডত  াকস/চকায়াট যাকর/বেকর ডনডদ যষ্ট সংখ্যক আপডির েবাব প্রদাকনর ব্যাপাকর চকান বাধ্যবাধকতা চনই। 

ঙ) চর্ সকল স্থাপনায় দি ও অডিট আপডি ডনষ্পডির ডবষকয় আগ্রেী ক যকতযা ক যরত থাককন চসখাকন আপডির েবাব 

প্রদান ও ডনষ্পডির োর সকন্তাষেনক। অন্য স্থাপনাসমূকে ডনষ্পডিমূলক েবাব প্রদাকনর সংখ্যা ও ডনষ্পডির োর খুবই 

নগন্য। 

০৩) বতয ান পদ্ধডতকত অডিট আপডির েবাব প্রদাকনর চিকে ডবদ্য ান স স্যাসমূে: 

ক) ‘অডনষ্পন্ন আপডিসমূকের েবাব েরুরীড ডিকত চপ্ররণ করার েন্য ডনকদ যশ চদওয়া েকলা’  ক য উর্ধ্যতন কর্তযপি কর্তযক 

পে োডর করা েয়, র্াকত সুডনডদ যষ্ট স য়/সুডনডদ যষ্ট আপডির সংখ্যা উকেখ করা থাকক না বা উকেখ করা সম্ভবপর েয় না। 

খ) প্রডত  াকস/চকায়াট যাকর/বেকর প্রকতযক স্থাপনা েকত ন্যযনত  কতটি আপডির েবাব চপ্ররণ করকত েকব এ ডবষকয় 

সুডনডদ যষ্ট চকান ডদক ডনকদ যশনা চনই। 

গ) অকনক ক যকতযা-ক য ারী  কন ককরন ডনরীিা আপডিগুকলা তার স য়কার নয়, অতএব আপডি ডনষ্পডির ব্যাপাকর 

তার ডকছু করার প্রকয়ােন চনই। 

ঘ) ডনরীিার ডবষকয় জ্ঞান না থাকায় অকনক ক যকতযা-ক য ারীর  কধ্য ডনরীিা  ীডত কাে ককর। 
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ঙ) আপডির েবাব প্রস্তুকতর েন্য পুরাতন নডথপে/ডেও’র চখোঁে করা ও ডনরীিা একটি যুডিখন্ডনমূলক ডবষয় েওয়ায় 

ক যকতযা-ক য ারীগণ ডনরীিার েবাব দাকনর চিকে অনাগ্রে চবাধ ককরন বা দায়সারা াকব েবাব প্রদান ককরন।  

০৪) স স্যার ভুিক াগী ও ব্যাডি: 

ভুিক াগী: সরকার ও ক যকতযা-ক য ারীগণ। 

ব্যাডি: চেলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রককর কার্ যালয়, চ ালা ও আওতাধীন স্থাপনাসমূে (১৬টি স্থাপনা)। সারাকদকশও অনুরুপ স স্যা 

ডবদ্য ান। 

০৫) ডবদ্য ান স স্যার প্রস্তাডবত স াধান: 

প্রডত  াকস প্রকতযক স্থাপনা েকত বাধ্যতামূলক াকব ন্যযনত  ০১টি আপডির (অ যন্তরীণ/বাডণডেযক) ডনষ্পডিমূলক েবাব 

চেলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক দিকর চপ্ররণ করা। 

০৬) প্রস্তাডবত পদ্ধডতর পাইলটিং কার্ যক্র : 

পাইলটিং এলাকা: চেলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রককর কার্ যালয়, চ ালা এবং আওতাধীন উখাডন ও  াকক’র কার্ যালয় (১৬টি স্থাপনা)। 

পাইলটিং স য়: ০৩  াস ( া য/২০১৮- চ /২০১৮)। 

লিয াো: প্রডত  াকস প্রকতযক স্থাপনা েকত ০১টি ককর অথ যাৎ ০৩ (ডতন)  াকস চ াট ৪৮টি আপডির ডনষ্পডিমূলক েবাব 

প্রদান করা এবং ন্যযনত  ৪০টি আপডি ডনষ্পডি করা।   

০৭) প্রস্তাডবত পদ্ধডত বাস্তবায়নকারী দল (টি ): 

 দলকনতা দল স িয়কারী সদস্য-১ সদস্য-২ সদস্য-৩ 

না  সুবীর নাথ চ ৌধুরী চ াোঃ ততয়বুর রে ান চ াোঃ োফর 

ইকবাল 

চ াোঃ ইউছুফ কডণকা রানী  ন্ডল 

পদবী চেলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক, 

চ ালা। 

উপকেলা খাদ্য 

ডনয়ন্ত্রক, চ ালা সদর। 

সেকারী উপ-খাদ্য 

পডরদশ যক, চ ালা 

সদর এলএসডি, 

সংযুডি-চেখাডন 

দির, চ ালা। 

িাটা এডি এন্ড 

ককিাল অপাকরটর, 

চেখাডন দির, 

চ ালা। 

সেকারী উপ-খাদ্য 

পডরদশ যক, নাডেরপুর 

এলএসডি, সংযুডি-

চেখাডন দির, 

চ ালা। 

চ াবাইল নম্বর,  

ই-চ ইল 

০১৭২৩-৭৭৯১৪৮ 

subir31st@ 

gmail.com 

০১৭২৮৮১৩৩৩০ 

UCFoodbholasa

dar@gmail.com 
 

০১৭১৯৮৩৪৯১০ 

jiqbal.samu@ 

gmail.com 

 

০১৭১৮১৪৭২৩৪ 

eusufsumon84

@gmail.com 

 

০১৭২৫২৫৩৭৬৩ 

 

 

০৮) প্রস্তাডবত স াধান প্রডক্রয়া (Flow Chart/ধাপসমূে): 

ক) উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা বাস্তবায়কনর েন্য দল গঠন ও দকল প্রস্তাবনা ডনকয় পর্ যাকলা না। 

খ) সকল স্থাপনার অডফস প্রধান ও সংডিষ্ট স্থাপনাসমূকের ডনরীিা শাখা সেকারীকদর ডনকয় উিুদ্ধকরণ স ার 

(Motivational Meeting) আকয়ােন। 

গ) সঠিক প্র াণক/ যুডিখন্ডনসে অডিট আপডির েবাব প্রস্তুতকরণ ও অডিট  ীডত দূরীকরকণর েন্য চেলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক 

দিকর ০১-০২ ডদনব্যাপী সংডিি প্রডশিকণর আকয়ােন। 
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ঘ) প্রডত  াকস প্রকতযক স্থাপনা েকত বাধ্যতামূলক াকব ন্যযনত  ০১টি আপডির (অ যন্তরীণ/বাডণডেযক) ডনষ্পডিমূলক 

েবাব চেলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক দিকর চপ্ররণ করার ডবষকয় অডফস আকদশ োডর। 

ঙ) প্রকতযক  াকসর  াডসক স িয় স ায় সকল স্থাপনা েকত েবাব পাওয়া ডগকয়কে ডকনা র্া াই করা এবং  াডসক 

স িয় স ায় সকল অডফস প্রধানকক ডবষয়টি স্মরণ কডরকয় চদওয়া। চকান স্থাপনা েকত েবাব প্রদান না করা েকল 

সংডিষ্ট অডফস প্রধানকক ব্যাখ্যা তলব/শাডস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রেণ। 

 ) চকান স্থাপনায় ডনষ্পডিমূলক আপডি ( া লা েডিত/চরকি যপে না থাকা সংক্রান্ত) না থাককল সংডিষ্ট কাগেপে 

সংযুি ককর (র্তদূর সম্ভব) অগ্রগডতমূলক েবাব চপ্ররণ করকব এবং এ ধরকণর আপডিসমূকের ডবষকয় আঞ্চডলক খাদ্য 

ডনয়ন্ত্রক/উর্ধ্যতন কর্তযপকির ডনকদ যশনা চ াতাকবক ডনষ্পডির ডবষকয় পরবতী ব্যবস্থা গ্রেণ। 

 

০৯) উদ্ভাবনী প্রস্তাবনার প্রকসস ম্যাপ:                  প্রকসস ম্যাপ 

 

 

             

 

 

 

             

 

   

 

   

 

   

  

  

  

  

  

শুরু 

উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা বাস্তবায়নকারী দল গঠন ও পর্ যাকলা না 

আওতাধীন সকল স্থাপনার অডফস প্রধান ও অডিট শাখা সেকারীকদর ডনকয় 

উিুদ্ধকরণ স ার (Motivational Meeting) আকয়ােন 

সঠিক প্র াণক/ যুডিখন্ডনসে অডিট আপডির েবাব প্রস্তুতকরণ ও অডিট  ীডত 

দূরীকরকণর েন্য চেখাডন দিকর ০১-০২ ডদনব্যাপী সংডিি প্রডশিকণর আকয়ােন 

প্রডত  াকস প্রকতযক স্থাপনা েকত বাধ্যতামূলক াকব ন্যযনত  ০১টি আপডির 

ডনষ্পডিমূলক েবাব চেখাডন দিকর চপ্ররকণর ডবষকয় অডফস আকদশ োডর 

প্রাি ডনষ্পডিমূলক েবাবসমূে চেখাডন দিকর র্া াই ও সুপাডরশসে আখাডন দিকর 

চপ্ররণ এবং চসখান েকত সুপাডরশসে র্থার্থ/উর্ধ্যতন কর্তযপি বরাবর চপ্ররণ 

বাডণডেযক অডিট অডধদির/অ যন্তরীণ ডনরীিা শাখা েকত ডনষ্পডিমূলক আকদশ োডর 

চশষ 

 াকক/ উখাডন দিকর ডনষ্পডিমূলক েবাব প্রস্তুতকরণ ও চেখাডন দিকর চপ্ররণ 

উদ্ভাবনী প্রস্তাবনার ডবষকয় কর্তযপিকক অবডেতকরণ ও অনু ডত গ্রেণ 



4 
 

১০) TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাকর ডবদ্য ান ও প্রস্তাডবত পদ্ধডতর তুলনা: 

চিে ডবদ্য ান পদ্ধডত প্রস্তাডবত পদ্ধডত 

স য়  

(Time)   

েবাব চপ্ররকণর চিকে সুডনডদ যষ্ট চকান স য়সী া 

চনই। আপডি ডনষ্পডিকত দীঘ যসূডেতা ডবরাে ান। 

সুডনডদ যষ্ট স য়সী া থাককব (প্রডত  াকস প্রডত 

স্থাপনা েকত ০১টি, বেকর ১২টি)। আপডি ডনষ্পডি 

ত্বরাডিত েকব। 

খর  

(Cost) 

বৃেৎ অকের সরকাডর অকথ যর অপ য়/অনাদায়ী টাকা 

ডেকসকব প্রদডশ যত েকে। 

সরকাডর অকথ যর অপ য় চরাধ েকব এবং অনাদায়ী 

টাকার অে উকেখকর্াগ্য োকর হ্রাস পাকব। 

ড ডেট 

(Visit) 

ভুিক াগী ক যকতযা-ক য ারীকক সংডিষ্ট 

স্থাপনা/ডনরীিা অডফকস ন্যযনত  ২-৩ বার চর্কত 

েয়। 

সংডিষ্ট স্থাপনা/ডনরীিা অডফকস র্াওয়ার 

প্রকয়ােন েকব না। ড ডেকটর সংখ্যা শূন্য (০)। 

 

অন্যান্য সুডবধা: 

দীঘ যডদকনর ক্র পুডিত অডনষ্পন্ন আপডিসমূকের ডনষ্পডির োর বািকব।  া লার সাকথ েডিত/চরকি যপে পাওয়া র্াকে না 

এরুপ আপডিসমূকের অগ্রগডতমূলক েবাব প্রদাকনর  াধ্যক  ডনষ্পডির পথ ত্বরাডিত েকব। খাদ্য ডব াকগ প্রচুর সরকাডর 

অকথ যর অপ য় েকয়কে বা সরকাডর টাকা অনাদায়ী রকয়কে  ক য চর্ দুন যা  রকয়কে তা ঘু কব। পাবডলক অযাকাউন্টস (ডপএ) 

কড টি তথা সরকাকরর ডনকট খাদ্য ডব াকগর  াবমূডতয উজ্বল েকব। 

১১) উদ্ভাবনী প্রডক্রয়া পাইলটিং স য়সূড  (গ্যান্ট  াট য):   

করণীয় দাডয়ত্বপ্রাি 

ব্যডি 

স য়সী া:  া য/২০১৮ - চ /২০১৮ 

 া য (সিাে) এডপ্রল (সিাে) চ  (সিাে) 

১  ২য় ৩য় ৪থ য ১  ২য় ৩য় ৪থ য ১  ২য় ৩য় ৪থ য 

১. কর্তযপিকক অবডেতকরণ ও 

অনু ডত গ্রেণ 

দলকনতা             

২. উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা বাস্তবায়নকারী 

দল গঠন ও প্রস্তাবনা পর্ যাকলা না 

দলকনতা+ 

দল  

            

৩. আওতাধীন স্থাপনাসমূকের 

অডফস প্রধান ও শাখা সেকারীকদর 

ডনকয় উিুদ্ধকরণ/ 

Motivational স ার 

আকয়ােন 

 

দলকনতা+ 

দল 

            

৪. সঠিক প্র াণক/ যুডিখন্ডনসে 

আপডির েবাব প্রস্তুতকরণ ও 

অডিট  ীডত দূরীকরকণর লকিয 

চেখাডন দিকর ০১-০২ ডদনব্যাপী 

প্রডশিকণর আকয়ােন 

 

দলকনতা+ 

দল 

 

            

৫. প্রডত  াকস প্রকতযক স্থাপনা েকত 

বাধ্যতামূলক াকব ০১ টি আপডির 

ডনষ্পডিমূলক েবাব চপ্ররকণর 

ডবষকয় অডফস আকদশ োডর 

 

দলকনতা 

            

৬.  াকক/ উখাডন দিকর 

ডনষ্পডিমূলক েবাব প্রস্তুতকরণ ও 

চেখাডন দিকর চপ্ররণ 

সংডিষ্ট 

 াকক/ 

উখাডন 

            

0 
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করণীয় দাডয়ত্বপ্রাি 

ব্যডি 

স য়সী া:  া য/২০১৮ - চ /২০১৮ 

 া য (সিাে) এডপ্রল (সিাে) চ  (সিাে) 

১  ২য় ৩য় ৪থ য ১  ২য় ৩য় ৪থ য ১  ২য় ৩য় ৪থ য 

৭. প্রাি ডনষ্পডিমূলক েবাব 

চেখাডন দিকর র্া াই ও 

সুপাডরশসে আখাডন দিকর চপ্ররণ 

এবং চসখান েকত সুপাডরশসে 

র্থার্থ/উর্ধ্যতন কর্তযপি বরাবর 

চপ্ররণ 

 

 

দলকনতা+

দল 

           

 

 

 

 

 

 

 

৮. বাডণডেযক অডিট অডধদির/ 

অ যন্তরীণ ডনরীিা শাখা েকত 

ডনষ্পডিমূলক আকদশ োডর 

অডিট 

অডধদির/ 

অ যন্তরীন 

ডনরীিা 

শাখা 

       

 

 

     

 

১২) প্রস্তাডবত পদ্ধডতর সুফল: 

ক) চ ালা চেলার ১৬টি স্থাপনা েকত প্রডত  াকস ১৬টি আপডির ডনষ্পডিমূলক েবাব প্রদান করা সম্ভব েকব অথ যাৎ ০১ 

বেকর চ াট ১৯২টি আপডির ডনষ্পডিমূলক েবাব প্রদান করা র্াকব। 

খ) বতয াকন চ ালা চেলায় বেকর আপডি ডনষ্পডির গি সংখ্যা ৪৮। প্রস্তাডবত পদ্ধডতকত বতয াকনর চ কয় ৩-৪ গুন চবডশ 

আপডি বেকর ডনষ্পডি করা র্াকব। 

গ) বতয াকন চেলায় চ াট অডিট আপডির সংখ্যা ৬২৭টি। প্রস্তাডবত পদ্ধডত অনুসরণ ককর আগা ী ০৪-০৫ বেকর উডেডখত 

আপডিসমূকের ৭৫-৮০% ডনষ্পডি করা সম্ভব েকব।  

ঘ) অবডশষ্ট ২০-২৫% আপডির সাকথ  া লা েডিত/চরকি যপে না থাকায় চসগুকলার চিকে সংডিষ্ট কাগেপে (র্তদূর 

সম্ভব) সংযুি ককর অগ্রগডতমূলক েবাব প্রদান করা েকব এবং উর্ধ্যতন কর্তযপকির পরা শ য/ডনকদ যশনা চ াতাকবক 

আপডিসমূে ডনষ্পডির ডবষকয় কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রেণ করা র্াকব। 

১৩) বৃেির পডরসকর প্রকয়াগ: 

উদ্ভাবনী প্রস্তাবনাটি চ ালা চেলার স্থাপনাসমূকের  কতা অন্য সকল চেলার স্থাপনাসমূকের চিকেও বাস্তবায়নকর্াগ্য।  াঠ 

পর্ যাকয় খাদ্য অডধদিকরর চ াট ১২০৭টি স্থাপনা রকয়কে (আখাডন+ডসডসডিআর-০৮, সাইকলা-০৫, চেখাডন+ডসএ এস-

৬৬, উখাডন-৪৮৫, ডসএসডি- ১৩, এলএসডি-৬৩০টি)। প্রকতযক স্থাপনা েকত প্রডত াকস ০১ টি ককর আপডির ডনষ্পডিমূলক 

েবাব প্রদান করা েকল  াকস চ াট ১২০৭টি আপডির ডনষ্পডিমূলক েবাব প্রদান করা র্াকব। ফকল ০১ বেকর চ াট 

(১২০৭×১২)= ১৪,৪৮৪ টি আপডির ডনষ্পডিমূলক েবাব প্রদান করা সম্ভব েকব। 

বতয াকন খাদ্য অডধদিকরর চ াট অডনষ্পন্ন আপডির সংখ্যা (অ যন্তরীণ-৪৩,০৯৯+বাডণডেযক-১৮,৮৩১) = ৬১,৯৩০ টি। 

অডনষ্পন্ন আপডিসমূকের প্রায় ২০-২৫%  া লার সাকথ েডিত বা চরকি যপে খু ুঁকে পাওয়া র্াকে না এরুপ প্রকৃডতর। 

প্রস্তাডবত পদ্ধডত অনুসরণ ককর আগা ী ০৬-০৭ বেকর অডধদিকরর চ াট অডনষ্পন্ন আপডিসমূকের ৭০-৭৫% আপডি 

ডনষ্পডি করা সম্ভব। অবডশষ্ট ২৫-৩০% আপডির চিকে সংডিষ্ট কাগেপে (র্তদূর সম্ভব) সংযুি ককর অগ্রগডতমূলক 

েবাব প্রদান করা র্াকব এবং উর্ধ্যতন কর্তযপকির ডনকদ যশনা চ াতাকবক আপডিসমূে ডনষ্পডির ডবষকয় কার্ যকরী ব্যবস্থা 

গ্রেণ করা র্াকব। 
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১৪) প্রস্তাডবত প্রডক্রয়া পাইলটিং/বাস্তবায়কন ডরকসাস য ম্যাপ: 

 

১৫) উদ্ভাবনী প্রডক্রয়া বাস্তবায়কন সম্ভাব্য  যাকলি: 

ক) চেখাডন, উখাডন ও  ারপ্রাি ক যকতযার দিকর র্ততীয় চেণীর েনবল (প্রধান সেকারী, অডিটর, উচ্চ ান সেকারী, 

অডফস সেকারী কা  কডিউটার মুদ্রািডরক, এএসআই) সংকট রকয়কে।  

খ) প্রস্তাডবত পদ্ধডত বাস্তবায়কনর চিকে সকল স্থাপনার অডফস প্রধান ও সংডিষ্ট শাখা সেকারীকক উকদ্যাগী ও আন্তডরক 

েকত েকব।  

 

[[[ 

                                                                                                   (সুবীর নাথ চ ৌধুরী) 

                                                                                                   চেলা খাদ্য ডনয়ন্ত্রক 

                                                                                                 চ ালা। 

                                                                                                   চফান: ০৪৯১-৬১৪৪৯ 

প্রকয়ােনীয় সিকদর খাত ডববরণ প্রকয়ােনীয় অথ য (টাকা) 

েনবল ডবদ্য ান েনবল - 

Motivational Meeting ও 

প্রডশিকণর আকয়ােন 

(১৫×২)= ৩০ েকনর চেডনং ম্যাকটডরয়ালস, 

ডরকেশক ন্ট ও সম্মানী 

২০,০০০/- 

প্র াণক/কাগেপে ফকটাকডপ করা ৪৮টি আপডি, আপডি প্রডত খর -৫০/- ২,৪০০/- 

চ াট প্রকয়ােনীয় অকথ যর পডর ান ২২,৪০০/- 


