
টিসিসি’র উন্নয়ন, অগ্রগসি ও িাফল্যের িথ্যসিত্র: 

 স্বাধীনিার পরিিীকাল্যে দেল্যের সিপর্ যস্থ অর্ যনীসির মল্যে পর্ যাপ্ত সনিয প্রল্যয়াজনীয় পণ্য িরিরাহ এিং 

সেল্যের কাঁিামাে দর্াগান সনসিিকরল্যে জাসির সপিা িঙ্গিন্ধু দেখ মুসজবুর রহমান ১ জানুয়ারী, ১৯৭২ িল্যন 

দেস ং কল্যপ যাল্যরেন অি িাংোল্যেে (টিসিসি) প্রসিষ্ঠা কল্যরন। প্রসিষ্ঠার পর টিসিসি সনিয প্রল্যয়াজনীয় পণ্যিহ 

অন্যান্য পণ্য আমোসন ও রপ্তাসনর কার্ যক্রম পসরিােনা কল্যর। িিযমাল্যন দেল্যের তিরী দপাোক রপ্তাসনখাি দর্ সিপুে 

পসরমাে তিল্যেসেক মুদ্রা অজযন করল্যে িার পসর্কৃৎ টিসিসি। টিসিসিই প্রর্ম িাংোল্যেে দর্ল্যক তিরী দপাোক রপ্তাসন 

কল্যর। িল্যি িিযমান িরকার টিসিসি’র জনিে এিং গুোম ধারে ক্ষমিা বৃসিিহ নানামুখী কার্ যকর উল্যযাগ গ্রহে 

করার মােল্যম টিসিসিল্যক েসিোেী কল্যরল্যে।  

 

 িাম্প্রসিক িমল্যয় টিসিসি’র কার্ যক্রম িহুগুন বৃসি দপল্যয়ল্যে। টিসিসি িিযমাল্যন দেল্যের প্রাসিক জনল্যগাষ্ঠীর 

সনকট িের ব্যাপী িাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সিক্রয় করল্যে, র্া একাধাল্যর দর্মন দ্রব্যমূে সস্থসিেীে রাখল্যি িাহায্য করল্যে, 

অন্য সেল্যক সনম্ন আল্যয়র নাগসরকল্যের জীিনর্াত্রার ব্যয় হ্রাি পাল্যে। এল্যি দেল্যের প্রবৃসি অজযন ও দ্রাসরদ্র 

সিল্যমািনিহ জীিন মাল্যনর উন্নসি িাধল্যন গুরুত্বপূে য ভূসমকা পােন করল্যে। এোড়া, দেল্যের অভ্যািল্যর পণ্য িরিরাহ 

ও পণ্য মূে স্বাভ্াসিক রাখল্যি িরকাল্যরর মূেনীসির িাল্যর্ িামঞ্জস্য দরল্যখ টিসিসি িার কার্ যক্রম অব্যাহি দরল্যখল্যে।   

 

 িিযমান িরকার টিসিসি’র প্রাসিষ্ঠাসনক িক্ষমিা এিং মজুে িক্ষমিা বৃসিিহ নানামুখী কার্ যকর উল্যযাগ 

গ্রহে কল্যরল্যে। টিসিসি গঠল্যনর আল্যেে নং সপ.ও ৬৮/১৯৭২ িংল্যোধনপূি যক সনিযপ্রল্যয়াজনীয় পণ্য িংগ্রহ কল্যর 

আপেকােীন মজুে (Buffer Stock) গল্যড় দিাোর সিষয় িসন্নল্যিে করা হল্যয়ল্যে। টিসিসি’র অনুল্যমাসেি মূেধন 

০৫ (পাঁি) দকাটি হল্যি ১০০০ (এক হাজার) দকাটি টাকায় উন্নীি করা হল্যয়ল্যে।  

 

 টিসিসি’র কার্ যক্রম িম্প্রিারল্যের েল্যক্ষয বিগত ১০ িছরে টিবিবি’ে ৪টি আঞ্চবিক কার্ যািয় (িবেশাি, েংপুে, 

মমৌিভী িাজাে ও ময়মনবিংহ) এিং ৪টি কযাম্প অবিি (কুবমল্লা, বিনাইদহ, মাদােীপুে ও িগুড়া) মমাট ৮টি 

কার্ যািয় স্থাপন কো হরয়রছ। এছাড়া, বদনাজপুে ও গাজীপুরে আরো দুইটি কার্ যািয় স্থাপরনে কার্ যক্রম চিমান 

েরয়রছ। ভ্সিষ্যল্যি আল্যরা কার্ যােয় স্থাপল্যনর পসরকেনা রল্যয়ল্যে। 

 

 খাদ্য বনোপত্তা বনবিতকরে টিবিবি িতযমারন বনতযপ্ররয়াজনীয় পরেে আপদকািীন মজুদ িজায় োখরছ। এ 

মপ্রবিরত টিবিবি’ে বনজস্ব গুদারম পরেে মজুদ বৃবিে জন্য গুদাম বনম যারেে কার্ যক্রম অব্যাহত েরয়রছ। ২০০৮-০৯ 

অর্ য িেল্যর টিসিসি’র সনজস্ব গুোমমে ক্ষমিা সেে ৯,৫৭০ (নয় হাজার পাঁিেি িত্তর) দমেঃটন। র্া পর্ যায়ক্রল্যম 

উন্নীি করা হয়। িিযমাল্যন টিসিসি’র দমাট গুোল্যমর ধারে ক্ষমিা প্রায় (বনজস্ব ও ভাড়াকৃত) 2৭,০০০ (সাতাশ 

হাজার) মমেঃটন। এিেব্যিীি, গুদারমে ধােে িমতা বৃবি ও আধুবনক মানিম্মত গুদাম বনম যাে এে বনবমত্ত 

চট্টগ্রাম, সিল্যেট (রমৌিভীিাজাে) এিং েংপুে আঞ্চবিক কার্ যািরয় িেকাবে অর্ যায়রন ২৮ (আটাশ) মকাটি টাকা 

ব্যরয় গুদাম বনম যাে এে প্রকে চিমান েরয়রছ। 

 

 প্রাসিক পর্ যাল্যয় টিসিসি’র দিিা দপ ৌঁোল্যি বিিাে িংখ্যা বৃবি কো হরে। এছাড়া, ইল্যিামল্যে প্রায় ৪,৭২৪ (িার 

হাজার িািেি িসিে) জন স োর সনল্যয়াল্যগর মােল্যম প্রাসিক পর্ যাল্যয় টিসিসি’র সুসিধা দপ ৌঁোল্যনা সনসিি করা 

হল্যয়ল্যে। এোড়া, আল্যরা ৫,৬৫২ জন আল্যিেনকারীল্যক টিসিসি’র স োর সনল্যয়াগ দেয়ার কার্ যক্রম িেমান রল্যয়ল্যে। 

 

 সিযমান স োরল্যের Database প্রস্তুি করা হল্যয়ল্যে এিং িাসেকা ওল্যয়িিাইল্যট প্রকাে করা হল্যয়ল্যে। এল্যি 

কল্যর দর্ দকান িময় অসি দ্রুি স োরগল্যের িথ্য জানা িম্ভি হল্যে। ফল্যে কাল্যজর গসি বৃসি পাল্যে। 

 

 দেল্যের জনগেল্যক অর্ যননসিক ও িামাসজকভ্াল্যি স্বসিল্যি রাখল্যি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টিসিসি’র িক্ষমিা 

বৃসির সনল্যে যেনা প্রোন কল্যরন। িৎল্যপ্রসক্ষল্যি, সিসভ্ন্ন কার্ যক্রম গ্রহে করার ফল্যে টিসিসি তুেনামূেকভ্াল্যি অল্যনক 

গুে গসিেীে হল্যয়ল্যে। এর ধারািাসহকিায় মাি য ২০২২ িাে হল্যি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনল্যে যেনা অনুর্ায়ী প্রসি 



মাল্যি সনম্ন আল্যয়র ০১ (এক) দকাটি পসরিাল্যরর মাল্যে ফযাসমসে কাল্য যর মােল্যম ২ সেটার িয়াসিন দিে, ২ দকসজ 

মসুর  াে, ১ দকসজ সিসন ভুতুযসক মূল্যে িরিরাহ করা হল্যে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মহসি উল্যযাল্যগর ফল্যে প্রসি 

পসরিাল্যর ০৫ জন কল্যর সুসিধাল্যভ্াগী সিল্যিিনা করা হল্যে প্রসি মাল্যি ৫ দকাটি জনগে অর্ যননসিকভ্াল্যি প্রিযক্ষ 

োভ্িান হল্যে। এোড়া, সিোে িংখ্যক দভ্ািাল্যের মল্যে িরািসর পণ্য িরিরাহ করায় িাজাল্যরর উপর কম িাপ 

পল্যড়। ফল্যে একসেল্যক ৫ দকাটি দভ্ািা িরািসর অর্ যননসিকভ্াল্যি োভ্িান হল্যে, অপরসেল্যক দেল্যের িকে দশ্রসের 

দভ্ািা সস্থসিেীে িাজাল্যরর সুসিধা দভ্াগ করল্যে। সনয়সমি পণ্য পাওয়ায় দেল্যের সিোে িংখ্যক জনগে 

আসর্ যকভ্াল্যি োভ্িান হওয়ার পাোপাসে স্বসিল্যি আল্যে। ফল্যে আর্ য-িামাসজক সস্থসিেীেিা সিরাজ করল্যে। 

মানসিক এই কার্ যক্রম িেমান র্াকার ফল্যে প্রায় ৫ হাজার স োল্যরর িংসিষ্ট কম যিংস্থান সৃসষ্ট হল্যয়ল্যে। এোড়া, 

পণ্য উৎপােন, িরিরাহ, দো -আনল্যো , পসরিহন, প্যাসকং, মাসকযং িহ িাসেসজযক কার্ যক্রল্যমর ফল্যে সিোে 

িংখ্যক শ্রসমক িহ সিসভ্ন্ন দপোর অল্যনক দপোজীিী, িাধারে জনগল্যের কম যিংস্থান সৃসষ্ট িহ িামাসজক সনরাপত্তা 

সনসিি হল্যয়ল্যে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনল্যে যেনার দপ্রসক্ষল্যি টিসিসি’র পণ্য সিক্রয় কার্ যক্রল্যমর ফল্যে দেল্যের আর্ য-

িামাসজক দক্ষল্যত্র ইসিিািক প্রভ্াি পড়ল্যে। 

 

 

সিত্র-১: সনম্ন আল্যয়র জনগেল্যক স সজটাে ফযাসমসে কা য সিিরে। 

  



 

সিত্র-২: মাননীয় িাসেজয মন্ত্রী মল্যহােয়, সিসনয়র িসিি মল্যহােয় এিং টিসিসি’র দিয়ারম্যান মল্যহােয় কর্তযক পণ্য সিিরে। 

 

 

সিত্র-৩: িাসেজয মন্ত্রোেল্যয়র সিসনয়র িসিি মল্যহােয়, টিসিসি’র দিয়ারম্যান মল্যহােয়, পসরিােক মল্যহােয় এিং অন্যান্য কম যকিযাবৃন্দ কর্তযক পণ্য সিিরে। 



দেস ং কল্যপ যাল্যরেন অি িাংোল্যেে (টিসিসি) 

প্রধান কার্ যােয় 

১, কাওরান িাজার, ঢাকা। 

 

 

টিসিসি’র কম যকিযাগল্যের নাম, পেসি ও দমািাইে নম্বর ও ই-দমইে হােনাগােকরে: 

 

প্রধান কার্ যােয়, ঢাকা 

ক্র:নং নাম পেসি 

 

মমািাইি নং ও ই-মমইি 

১. জনাি দমানাসেিা পারভ্ীন িহকােী কার্ যবনি যাহী (িাবেবজযক) ০১৩০৩০৭০৮২৩ 

tcbimp@tcb.gov.bd 

২. জনাি আকসেমা আিার  িহকােী কার্ যবনি যাহী (বিএমএি ও বিওবি) 01৮১৪-৩০৫৪০৬ 

tcbcms@tcb.gov.bd 

৩. জনাি দমা. রাল্যেদুে ইিোম িহকােী কার্ যবনি যাহী (বিএমএি ও বিওবি) 01515299146 

tcbcms@tcb.gov.bd 

 

 

আঞ্চসেক কার্ যােয়, রংপুর 

 

ক্র: নং নাম পেসি 

 

দমািাইে নম্বর 

০১. জনাি মমােঃ শবিকুি ইিিাম উপ-ঊর্ধ্যতন কার্ যবনি যাহী (অবিি প্রধান) ০১৯৯০৩৬২৩১৭ 

tcbrng@tcb.gov.bd 

 

 
 

কযাম্প অসফি, িগুড়া 

 

ক্র: নং নাম পেসি 

 

দমািাইে নম্বর  

০১. জনাি প্রতাপ কুমাে ঊর্ধ্যতন কার্ যবনি যাহী (অবিি প্রধান) ০১৭১৯২০৩০২৬ 

tcbocbgr@tcb.gov.bd 

 

 

 


