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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

অভরীণ ও বেদিশক উৎস হেত িবগত িতন অথ  বছের মাট ৮৬.৮৭ লাখ ম: টন খাশ সংহীত হেয়েছ। উ খাশের মে
ষেকর িনকট থেক সরাসির মাট ১১.২৫ লাখ ম: টন ধান সংহ করা হেয়েছ। ফেল ষকেদর া াি িনিত হে। এছাড়াও
২০১৯-২০ অথ  বছর হেত ষেকর িনকট হেত ধান সংেহ “ষেকর অাপ” চা করা হয়। এ সমেয় সরকাির িবিভ চােনেল খাশ
িবয়/িবতরণ করা হেয়েছ মাট ৭৩.২২ লাখ ম: টন। ২০২০ সােল কেরানা ভাইরাস াভােবর কারেণ খাবাব কম িচেত অিতির ১
মাস চাল িবতরণ করা হেয়েছ। এসিডিজ এর ২ নর ল (Zero Hunger) এর ি সংি লমাা (SDG Target 2.1,
2.2) অজেন খা িবভাগ কাজ কের যাে। এ াপেট সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায় দেশর দির জনেগাির ি চািহদা
রেণ খাবাব ও িভিজিড কম িচেত িভটািমন এ, িব১, িব১৬, ফিলক এিসড, আয়রণ ও িজংক স িচাল িবতরণ করা হে। বিক
মহামারী কািভড-১৯ ছিড়েয় পড়ায় মাননীয় ধানমীর িনেদ শনায়  আেয়র মাষেদর জ খা সহায়তা বাবদ ১০ টাকা কিজ দের
পিরবার িত িবেশষ ওএমএস চা করা হয় যােত ৬৮,৩৮২ মিক টন চাল িবতরণ করা হয়। সরকাির খা দােমর ধারণমতা ১.২৭ লাখ
মিক টন ি পেয় ায় ২১.৫০ লাখ মিক টেন উীত হেয়েছ। এছাড়া আগ, ময়মনিসংহ ও মের মাট ২.০১ ল মিক টন ধারণ
মতা স আিনক ীল সাইেলা িনম াণ কাজ চলমান রেয়েছ। পাশাপািশ দেশর েয াগ বণ ১৯  জলার ৬৩  উপেজলায় ায়
৫,০০,০০০  পািরবািরক সাইেলা িবতরণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািভড-১৯ সময়কােল ািবিধ মেন অিফস পিরচালনাসহ খাশ সংহ ও িবতরণ, অি রীকরেণ কায কর খা বাপনা
পিরচালনাসহ নারী ও িশবাব, জলবা সিহ খা িনরাপা মত ও িবতরেণ কম চী হণ, ঃ জনেগাির জ িবেশষ খা সহায়তা
কম চীর আওতা সসারণ। খা অিধদেরর কায ম আিনকায়েনর লে হীত ‘মডাণ  ড’ কের কাজ ২০২৩ সােলর মে সমা
করণ।

ভিবৎ পিরকনা:

িত ও ঃ মাতােদর জ ২০২১-২০২২ অথ  বছের ে ি চাল িবতরণ, িডিজটাল বাপনার মােম চাল সংহ, খা বাব
কম চীর তা ও কািভড-১৯ মাকােবলায় CAMS সফটওয়ার বহার কের সরকাির খাশ সংহ ও িবতরণ বাপনায়
িডিজটাল ি বহার।  ২০৪১ সােলর মে উত বাংলােদশ িতার লে খাের ণগত মান বজায় রাখার জ আিনক ির
খা সংরণাগার িনম াণ করা। িশণ ও অবকাঠােমা উয়েনর মােম খা বাপনার সমতা অবাহতভােব িকরণ। সামািজক
িনরাপা কম িচেত ি ও জলবা পিরবতেনর অিভেযাজন অ  কের িন আেয়র জনগণ িবেশষ কের তরী পাষাক িশ, ১৬তম হেত
২০তম েডর কম চারী, ামীণ ঃ নারী,  আেয়র হৎিশ িমক ও ামীণ জনগেণর জ িনয়িমত কম িচেত ে খাশ
িবতরণ বা সমেয়াপেযাগী করা এবং খাবাব কম িচর পিরিধ সসারণ করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ষকেদর েণাদনা  িনিতকরণ এবং খা িনরাপা মত গেড় তালার লে ২৬.০০ লাখ মিক টন খাশ সংহ;
বাজার  িিতশীল রাখা, বাজাের খা াতা সহজলভ করা এবং িনআেয়র জনেগাীর খা িনরাপা িনিত করার লে
সমিত িবতরণ কম িচেত ২৫.০০ লাখ মিক টন খাশ সরবরাহ;
আগ, ময়মনিসংহ ও মের আিনক ীল সাইেলা িনম াণ;
আিনক খা সংরণাগার িনম াণ কের আওতায় আগ, মর ও ময়মনিসংেহ ০৩ সাইেলা িনম াণ সের মােম ২.০১
ল ম: টন ধারণমতা ি;
িজববষ  উপলে ২,৫০,০০০  পািরবািরক সাইেলা িবতরণ;
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সবার জ পয া ও িকর খাশ।

১.২ অিভল (Mission)
সমিত নীিত-কৗশল বাবায়ন এবং সরকাির খা বাপনার মােম সবার জ পয া ও িকর খাশ সরবরাহ িনিত
করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ষকেদর েণাদনা  দান িনিতকরণ এবং খাশের িনরাপা মদ গেড় তালা;
২. খাশ বাপনার ািতািনক সমতা িকরণ;
৩. সামািজক িনরাপা খােত ও  ে খাশ িবতরণ;
৪. খাশের বাজার  িিতশীল রাখা ও াতা িনিতকরণ;
৫. খাশ সরবরাহ ও ি পিরিিতর উয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সরকাির খা বাপনা ও নীিত-কৗশল বাবায়ন ও খা িনরাপা বা ঢ়করণ;
২. খাশের আমদািন-রািন ও বসামিরক সরবরাহ বাপনা;
৩. খাশ (চাল ও গম) সংহ, মদ, চলাচল ও িবতরণ বাপনা;
৪. খাশের বাজার ের িিতশীলতা আনয়ন ও ি সৃ খাের াতা সহজলভকরণ;
৫. পয া খাশ মদ, সংরণ, খাের মান পরীা ও রণােবণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

ষকেদর েণাদনা 
দান িনিতকরণ

চােলর সংহ  এবং উৎপাদন খরেচর
অপাত

অপাত ১.১১ ১.১১ ১.১১ ১.১১ ১.১১ িষ মণালয় সংহ িবভাগ

গেমর সংহ  এবং উৎপাদন খরেচর অপাত অপাত ১.০৩ ১.০৩ ১.০৩ ১.০৩ ১.০৩ িষ মণালয় সংহ িবভাগ

সামািজক িনরাপা খােত
খাশ িবতরণ

খাবাব কম িচেত চােলর  ও বাজার
ের অপাত

অপাত ০.৩১৬ ০.৩১৬ ০.৩১৬ ০.৩১৬ ০.৩১৬ িষ মণালয় সবিব িবভাগ

সায়ী ে দির মােষর
খাশ াি

চােলর ওএমএস  এবং বাজার ের
অপাত

অপাত ০.৯৬ ০.৯৫ ০.৯৫ ০.৯৫ ০.৯৫ িষ মণালয় সবিব িবভাগ

গেমর ওএমএস  এবং চরা বাজার ের
অপাত

অপাত ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ িষ মণালয় সবিব িবভাগ

ি পিরিিতর উিত

অি স চাল সরবরাহ সসারণ % ২৭৪.০৪ ২১.৪২ (এ পয ) ৪৫ ৪৫ ৪৫ খা অিধদর সবিব িবভাগ

Severe Food Insecurity
Experience Scale (FIES) %

Prevalence of
food insecurity
in the population
%

১০.৬ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ FAO, FPMU SDG-2

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ষকেদর
েণাদনা 
দান
িনিতকরণ
এবং খাশের
িনরাপা মদ
গেড় তালা;

২৪

[১.১] “ষেকর অাপ”
এর মােম ধান য়

[১.১.১]
বাবািয়ত
উপেজলা

মিত সংা ২ ৭৯ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ২০০ ২০০

[১.২] বােরা, আমন ও
গেমর উৎপাদন ত
সংহ

[১.২.১]
সংহীত
িতেবদন

মিত সংা ১ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.৩] মৗম িভিক
িস/আতপ চালকেলর
পািক ছটাই মতার
ত সংহ

[১.৩.১]
সংহীত
িতেবদন

মিত সংা ১ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.৪] িডিজটাল
বাপনার মােম চাল
সংহ

[১.৪.১]
বাবািয়ত
উপেজলা

মিত সংা ৪ ১৮ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ৫০ ৬০

[১.৫] বােজট অযায়ী
বা েয়র বািষ ক য়
পিরকনা (এিপিপ) খা
মণালেয় রণ

[১.৫.১] বািষ ক
য় পিরকনা
রণ

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৭.২১ ৩১.০৮.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.০৭.২২ ১৫.০৭.২৩

[১.৬] দরপের মােম
বা সরবরাহকারী
িনেয়াগ স করা।

[১.৬.১]
িত বার
পিরমাণ

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৮:২৬ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৭] পােটর বার মান
যাচাইেয়র ইেপকশন

[১.৭.১] মান
যাচাই
ইেপকশন

মিত সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২১ ২২

[১.৮] বা সংহ
[১.৮.১]
সংহীত
পিরমাণ

মিত কা ২ ৮.০৪ ৪.২৬ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৪.০০ ৬.০০ ৬.০০

[১.৯] বছর শেষ
খাশের নতম
মদ গেড় তালা

[১.৯.১]
মদত
খাশ

মিত
লাখ
ম: টন

২ ১১.২০ ১২.৫৩ ১০.৫০ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ১০.৫০ ১০.৫০

[১.১০] ধান ও চাল
সংহ

[১.১০.১]
সংহীত ধান
ও চাল

মিত
লাখ
ম: টন

২ ২১.৪৭ ১৯.৩১ ১৮ ১৭.৫ ১৭ ১৬.৫ ১৬ ১৮.৫ ১৮.৫

[১.১১] গম সংহ
[১.১১.১]
সংহীত গম

মিত
লাখ
ম: টন

১ ৪.৯১ ৫.৬৯ ৪ ৩.৭৫ ৩.৫ ৩ ২.৭৫ ৪.০০ ৪.২৫

[১.১২] খাশ
পিরিিতর মািসক
িতেবদন মণালেয়
রণ

[১.১২.১]
িতেবদন
তত

মিত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৮:২৬ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১৩] নন াপনা
িনম াণ এবং অা
রাতন াপনা
রণােবণ ও মরামত
কায েমর বািষ ক য়
পিরকনা (এিপিপ) খা
মণালেয় রণ

[১.১৩.১]
বািষ ক য়
পিরকনা
রণত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৮.২১ ৩১.০৮.২১ ১৫.০৯.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.০৭.২২ ৩১.০৭.২৩

[১.১৪] গাজীর জলা
খা িনয়েকর অিফস
ভবন, চাম িসএমএস
অিফস ভবন, ও খা
ভবেনর জরী িনগ মন
িসিড় এবং অা
াপনা িনম াণ

[১.১৪.১]
িনিম ত াপনা

মিত সংা ২ ৬০ ৬১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩৫ ৪০

[১.১৫] আগ,
ময়মনিসংহ ও মের
আিনক ীল সাইেলা
িনম াণ।

[১.১৫.১]
িনম াণ স

মিত % ২ ৩০.৭ ১৫ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০

[২] খাশ
বাপনার
ািতািনক
সমতা
িকরণ;

১৭

[২.১] সীমার মে দাম
ঘাটিত

[২.১.১] দাম
ঘাটিত

মিত % ১ ০.২৫৪ ০.২৩৩ ০.৫০ ০.৫২ ০.৫৪ ০.৫৬ ০.৫৮ ০.৫০ ০.৫০

[২.২] সীমার মে
পিরবহন ঘাটিত

[২.২.১]
পিরবহন
ঘাটিত

মিত % ১ ০.০৮২ ০.০৮৪ ০.১২৫ ০.১২৬ ০.১২৭ ০.১২৮ ০.১২৯ ০.১২৫ ০.১২৫

[২.৩] ভেম াািমং
সফটওয়ার বহার

[২.৩.১]
বাবািয়ত
াপনা

মিত সংা ১ ৬৯ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৬৬৬ ৬৬৬



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৮:২৬ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৪] খা অিধদেরর
কম কতাগেণর জলা/
উপেজলা পয ােয়র অিফস
পিরদশ ন িতেবদেনর
উপর হীত বা

[২.৪.১] বা
হীত

মিত % ১ ১০০ ৯৬ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৭০ ৮০

[২.৫]
কম কতা/কম চারীগেণর
PIMS ডাটােবইজ
হালনাগাদকরণ

[২.৫.১]
জনবেলর ত
হালনাগাদত

মিত % ১ ৯৩.১০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৫

[২.৬] মামলা সংা
ডাটােবইজ
হালনাগাদকরণ

[২.৬.১] ত
হালনাগাদত

মিত % ১ ১৩.২২ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[২.৭] খাবাব
কম িচর িনিতকরেণর
জ ডাটােবজসহ
তত সফটওয়ােরর
পাইলং

[২.৭.১]
পাইলটত
ইউিনয়ন

মিত সংা ২ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১৮ ১৮

[২.৮] ২০২১-২২ অথ 
বছের উািপত অভরীণ
অিডট আপিসহ
সফটওয়ার এ এিকরণ

[২.৮.১]
এিত
আপি

মিত % ১ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০ ১০০

[২.৯] মাঠ পয ােয়র দর
কক ২০১৬-১৭ অথ 
বছেরর েব র অিন
অভরীণ িনরীা
আপি অিডট
সফটওয়ার এ এিকরণ।

[২.৯.১]
আপি
এিত

মিত % ১ ৩৯.২৯ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৮:২৬ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১০] সামািজক
িনরাপা অিডট অিধদর
কক উািপত অিডট
আপির ডশীট জবাব
রণ

[২.১০.১]
ডশীট জবাব
িরত

মিত সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২০ ১২০

[২.১১] হিবগ এর
মািল, পয়াখালীর
কালাইয়া, রাাবািল ও
নামগের য়ারাবাজার
এলএসিডসহ সারা দেশর
রাতন ও িঁকণ  খা
দাম এবং অা
াপনা রণােবণ ও
মরামত

[২.১১.১]
দাম ও
াপনা
মরামতত

মিত সংা ২ ২৩১ ১৮৭ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২০০ ২২০

[২.১২] িজববষ 
উপলে পািরবািরক
সাইেলা িবতরণ

[২.১২.১]
পািরবািরক
সাইেলা
িবতরণত

মিত লাখ ২ ২.৫০ ২.৪০ ২.৩০ ২.২০ ২.১০

[২.১৩] কম কতা ও
কম চারীেদর সমতার
উয়েন চাির, এসিডিজ,
এিপএ, সমসামিয়ক
িবষয় ও খাৈবিচ
িবষেয় িশণ ও লািন ং
সশন আেয়াজন

[২.১৩.১]
িশণ ও
লািন ং সশন
আেয়ািজত

মিত জনঘা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৬৫

[২.১৪] ণীিবাসত
নিথ িবনকরণ

[২.১৪.১] নিথ
িবনিত

মিত সংা ১ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৬০ ১৭০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৮:২৬ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] সামািজক
িনরাপা খােত
ও  ে
খাশ
িবতরণ;

১১
[৩.১] খাবাব
কম িচেত খাশ
িবতরণ

[৩.১.১]
খাশ
িবতরণত

মিত
লাখ
মঃ টন

৩ ৮.৮৭ ৭.৪১ ৭.২০ ৭.০০ ৬.৮০ ৬.৬০ ৬.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০

[৩.২] খাবাব
কম চীেত উপকারেভাগী
নারী ধান পিরবার
অ ি

[৩.২.১]
উপকারেভাগী
নারী ধান
পিরবার
অ ত

মিত লাখ ২ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১২ ১২

[৩.৩] াণলক খােত
খাশ সরবরাহ

[৩.৩.১]
খাশ
সরবরাহত

মিত
লাখ
মঃ টন

৩ ১১.৭৫ ৬.৭৪ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৬.৫০ ৬.০০ ১০.০০ ১০.০০

[৩.৪] মবল এলাকায়
(এলইআই) খাশ
িবয় (চা িমক ও
অা)

[৩.৪.১]
খাশ
িবিত

মিত
হাজার
মঃ টন

৩ ১৫ ১৮ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ১৮ ১৮

[৪] খাশের
বাজার 
িিতশীল রাখা
ও াতা
িনিতকরণ;

১০

[৪.১] সরকাির ময়দা
িমেল আটা উৎপাদন

[৪.১.১] আটা
উৎপািদত

মিত মঃ টন ২ ৮৮৬০ ১৩১৯৫ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ১৬০০০ ১৭০০০

[৪.২] সরকারী ময়দা
িমেল আটার ২ কিজ
ােকিজং ইউিনট াপন

[৪.২.১]
ােকিজং
ইউিনট ািপত

তািরখ তািরখ ২ ২৭.০৮.২০ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২

[৪.৩] জরী াহক খােত
খাশ িবয়

[৪.৩.১]
িবিত
পিরমাণ

মিত
লাখ
মঃ টন

২ ৩.৬১ ৩.৫৮ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.২০ ৩.১০ ৩.৮০ ৩.৮০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৪] মািসক বাজার দর
িতেবদন কাশ

[৪.৪.১]
িতেবদন
কািশত

মিত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৫] খালা বাজাের
খাশ িবয়

[৪.৫.১]
িবিত
পিরমাণ

মিত
লাখ
মঃ টন

৩ ৩.৩৯ ৪.১৮ ৩.৫০ ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ১.৫০ ৬.০০ ৬.০০

[৫] খাশ
সরবরাহ ও ি
পিরিিতর
উয়ন।

৮

[৫.১] বােজট অযায়ী
কােণ ল এর বািষ ক য়
পিরকনা (এিপিপ) খা
মণালেয় রণ

[৫.১.১] বািষ ক
য় পিরকনা
রণত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৭.২১ ১৫.০৮.২১ ৩১.০৮.২১ ১৫.০৯.২১ ৩০.০৯.২১ ১৫.০৭.২২ ১৫.০৭.২৩

[৫.২] দরপের মােম
(অি স চােলর
জ) কােণ ল
সরবরাহকারী িনেয়াগ
সকরণ।

[৫.২.১]
িত
কােণ েলর
পিরমাণ

মিত % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯৫

[৫.৩] খাবাব খােত
অি স চাল
সরবরাহ

[৫.৩.১]
সরবরাহত
পিরমাণ

মিত
হাজার
মঃ টন

২ ১৬৩ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ২০০ ২০০

[৫.৪] ি চাল
বহােরর িবষেয়
িশণ কম শালা

[৫.৪.১]
িশণ
আেয়ািজত

মিত সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১২ ১২

[৫.৫] খাের মান
পরীা (সাধারণ)

[৫.৫.১]
পরীিত ননা

মিত সংা ১ ৭৭৬ ৫৭৬ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৯০০ ৯৫০

[৫.৬] সংিহত
কােণ েলর মান পরীা

[৫.৬.১]
পরীিত ননা

মিত সংা ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩৫ ৩৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CAMS Central Aid Management Software

২ FAO Food and Agriculture Organization

৩ FIES FIES Food Insecurity Experience Scale

৪ FPMU Food Planning and Monitoring Unit

৫ PIMS Personnel Information Management System

৬ SDG Sustainable Development Goals.

৭ আইিপ ইমেপাট  পারিমট

৮ এিপিপ এয়াল িকউরেম ান

৯ এমআইএসএএম ােনজেম ইমফরেমশন িসেম এ মিনটিরং

১০ এলইআই লাজ এময়াস  ইাি

১১ এলএসিড লাকাল সাাই িডেপা

১২ এসিডিজ সাসেটইেনবল ডভলপেম গাল

১৩ ওএমএস ওেপন মােকট সল

১৪ চসসা চলাচল, সংরণ ও সাইেলা িবভাগ

১৫ িপিস টরারী িকউরেম সার

১৬ পউকা পিরদশ ন, উয়ন ও কািরগির সবা িবভাগ

১৭ িবএসআই বাংলােদশ াাড স এ টিং ইনিউশন

১৮ িভিজিড ভালনােরবল প ডভলপেম

১৯ িসএসিড সাল ােরজ িডেপা
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] “ষেকর অাপ” এর মােম ধান য় [১.১.১] বাবািয়ত উপেজলা িসেম এনািল, কিউটার নটওয়াক ইউিনট
খাশ সংহ বাপনা িসেম হেত া অনলাইন
িতেবদন

[১.২] বােরা, আমন ও গেমর উৎপাদন ত সংহ [১.২.১] সংহীত িতেবদন
১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

সকল আিলক খা িনয়েকর দর হেত া মৗম
িভিক ৩ (িতন)  িতেবদন

[১.৩] মৗম িভিক িস/আতপ চালকেলর পািক ছটাই মতার
ত সংহ

[১.৩.১] সংহীত িতেবদন
১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

সকল আিলক খা িনয়েকর দর হেত া মৗম
িভিক ৩ (িতন)  িতেবদন

[১.৪] িডিজটাল বাপনার মােম চাল সংহ [১.৪.১] বাবািয়ত উপেজলা িসেম এনািল, কিউটার নটওয়াক ইউিনট
খাশ সংহ বাপনা িসেম হেত া অনলাইন
িতেবদন

[১.৫] বােজট অযায়ী বা েয়র বািষ ক য় পিরকনা (এিপিপ) খা
মণালেয় রণ

[১.৫.১] বািষ ক য় পিরকনা
রণ

১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

িরত প

[১.৬] দরপের মােম বা সরবরাহকারী িনেয়াগ স করা। [১.৬.১] িত বার পিরমাণ
১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

সরবরাহকারী িনেয়াগ আেদশ সহ

[১.৭] পােটর বার মান যাচাইেয়র ইেপকশন [১.৭.১] মান যাচাই ইেপকশন
১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

সরবরাহকারী িভিক ি-িশপেম ইেপকশন িরেপাট ।

[১.৮] বা সংহ [১.৮.১] সংহীত পিরমাণ
১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

য় িতেবদন

[১.৯] বছর শেষ খাশের নতম মদ গেড় তালা [১.৯.১] মদত খাশ অিতির পিরচালক এমআইএসএএম িবভাগ
৪ মািসক মদ িতেবদন/৩০ ন সমাপনী মদ
িতেবদন

[১.১০] ধান ও চাল সংহ [১.১০.১] সংহীত ধান ও চাল
১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

মািসক/ মািসক সংহ িতেবদন

[১.১১] গম সংহ [১.১১.১] সংহীত গম
১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

মািসক/ মািসক সংহ িতেবদন

[১.১২] খাশ পিরিিতর মািসক িতেবদন মণালেয় রণ [১.১২.১] িতেবদন তত অিতির পিরচালক এমআইএসএএম িবভাগ মািসক মদ িতেবদন

[১.১৩] নন াপনা িনম াণ এবং অা রাতন াপনা রণােবণ ও
মরামত কায েমর বািষ ক য় পিরকনা (এিপিপ) খা মণালেয়
রণ

[১.১৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
রণত

উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা িরত প

[১.১৪] গাজীর জলা খা িনয়েকর অিফস ভবন, চাম িসএমএস
অিফস ভবন, ও খা ভবেনর জরী িনগ মন িসিড় এবং অা াপনা
িনম াণ

[১.১৪.১] িনিম ত াপনা উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা মািসক /মািসক অগিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১৫] আগ, ময়মনিসংহ ও মের আিনক ীল সাইেলা িনম াণ। [১.১৫.১] িনম াণ স উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা মািসক /মািসক অগিত িতেবদন

[২.১] সীমার মে দাম ঘাটিত [২.১.১] দাম ঘাটিত
১। অিতির পিরচালক, চসসা িবভাগ ২। উপপিরচালক,
িসএসিড, এলএসিড, িপিস শাখা

আিলক খা িনয়েকর দর হেত া মািসক/মািসক
িতেবদন ও খা অিধদেরর সমিত িতেবদন

[২.২] সীমার মে পিরবহন ঘাটিত [২.২.১] পিরবহন ঘাটিত
১। অিতির পিরচালক, চসসা িবভাগ ২। উপপিরচালক,
িসএসিড, এলএসিড, িপিস শাখা

আিলক খা িনয়েকর দর হেত া মািসক/মািসক
িতেবদন ও খা অিধদেরর সমিত িতেবদন

[২.৩] ভেম াািমং সফটওয়ার বহার [২.৩.১] বাবািয়ত াপনা উপপিরচালক, চলাচল, পিরকনা, সড়ক ও রল শাখা
বাবািয়ত াপনা সংা ও বাাবায়েনর তািরখসহ
দািখলত িতেবদন

[২.৪] খা অিধদেরর কম কতাগেণর জলা/ উপেজলা পয ােয়র অিফস
পিরদশ ন িতেবদেনর উপর হীত বা

[২.৪.১] বা হীত
১। অিতঃ পিরচালক, শাসন িবভাগ ২। উপপিরচালক,
সংাপন শাখা

পিরচালক ও তধ  কম কতাগেণর পিরদশ ন িতেবদন

[২.৫] কম কতা/কম চারীগেণর PIMS ডাটােবইজ হালনাগাদকরণ
[২.৫.১] জনবেলর ত
হালনাগাদত

১। িসেম এনািল, কিউটার নটওয়াক ইউিনট ২। খা
অিধদেরর সকল িবভাগ

সকল িবভাগ/শাখার PIMS হালনাগাদকরেণর িতেবদন ও
সমিত িতেবদন

[২.৬] মামলা সংা ডাটােবইজ হালনাগাদকরণ [২.৬.১] ত হালনাগাদত িব আইন উপেদা আইন উপেদার কায ালয় অনলাইন িতেবদন

[২.৭] খাবাব কম িচর িনিতকরেণর জ ডাটােবজসহ তত
সফটওয়ােরর পাইলং

[২.৭.১] পাইলটত ইউিনয়ন িসেম এনািল, কিউটার নটওয়াক ইউিনট অনলাইন িতেবদন

[২.৮] ২০২১-২২ অথ  বছের উািপত অভরীণ অিডট আপিসহ
সফটওয়ার এ এিকরণ

[২.৮.১] এিত আপি
অিতঃ পিরচালক, অভরীণ িনরীা িবভাগ ২।
উপপিরচালক, িরেপাট  শাখা

অনলাইন িতেবদন

[২.৯] মাঠ পয ােয়র দর কক ২০১৬-১৭ অথ  বছেরর েব র অিন
অভরীণ িনরীা আপি অিডট সফটওয়ার এ এিকরণ।

[২.৯.১] আপি এিত
অিতঃ পিরচালক, অভরীণ িনরীা িবভাগ ২।
উপপিরচালক, িরেপাট  শাখা

অনলাইন িতেবদন

[২.১০] সামািজক িনরাপা অিডট অিধদর কক উািপত অিডট
আপির ডশীট জবাব রণ

[২.১০.১] ডশীট জবাব িরত অিতির পিরচালক এমআইএসএএম িবভাগ মািসক/মািসক িতেবন

[২.১১] হিবগ এর মািল, পয়াখালীর কালাইয়া, রাাবািল ও
নামগের য়ারাবাজার এলএসিডসহ সারা দেশর রাতন ও িঁকণ 
খা দাম এবং অা াপনা রণােবণ ও মরামত

[২.১১.১] দাম ও াপনা
মরামতত

উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা মািসক /মািসক অগিত িতেবদন

[২.১২] িজববষ  উপলে পািরবািরক সাইেলা িবতরণ
[২.১২.১] পািরবািরক সাইেলা
িবতরণত

উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা মািসক/মািসক িতেবদন

[২.১৩] কম কতা ও কম চারীেদর সমতার উয়েন চাির, এসিডিজ,
এিপএ, সমসামিয়ক িবষয় ও খাৈবিচ িবষেয় িশণ ও লািন ং
সশন আেয়াজন

[২.১৩.১] িশণ ও লািন ং সশন
আেয়ািজত

পিরচালক, িশণ িবভাগ ও ইাকটর, িশণ িবভাগ অিফস আেদশ ও িশণাথেদর হািজরা সীট

[২.১৪] ণীিবাসত নিথ িবনকরণ [২.১৪.১] নিথ িবনিত খা অিধদেরর সকল িবভাগ সকল িবভাগ/শাখার িতেবদন িতেবদন

[৩.১] খাবাব কম িচেত খাশ িবতরণ [৩.১.১] খাশ িবতরণত উপপিরচালক, বন শাখা মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] খাবাব কম চীেত উপকারেভাগী নারী ধান পিরবার অ ি
[৩.২.১] উপকারেভাগী নারী ধান
পিরবার অ ত

উপপিরচালক, বন শাখা মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৩] াণলক খােত খাশ সরবরাহ [৩.৩.১] খাশ সরবরাহত উপপিরচালক, বন শাখা মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৪] মবল এলাকায় (এলইআই) খাশ িবয় (চা িমক ও
অা)

[৩.৪.১] খাশ িবিত উপপিরচালক, বন শাখা মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৪.১] সরকাির ময়দা িমেল আটা উৎপাদন [৪.১.১] আটা উৎপািদত উপপিরচালক, বন শাখা মািসক/মািসক িভিক উৎপাদন িরেপাট 

[৪.২] সরকারী ময়দা িমেল আটার ২ কিজ ােকিজং ইউিনট াপন [৪.২.১] ােকিজং ইউিনট ািপত
১। িচফ িমলার, সরকাির ময়দা ও পখা িমল ২।
উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা

অগিত িতেবদন

[৪.৩] জরী াহক খােত খাশ িবয় [৪.৩.১] িবিত পিরমাণ উপপিরচালক, বন শাখা মািসক/মািসক িতেবদন

[৪.৪] মািসক বাজার দর িতেবদন কাশ [৪.৪.১] িতেবদন কািশত উপপিরচালক, বন শাখা
আিলক খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত
মািসক বাজারদর িতেবদন

[৪.৫] খালা বাজাের খাশ িবয় [৪.৫.১] িবিত পিরমাণ উপপিরচালক, বন শাখা
আিলক খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত
িতেবদন

[৫.১] বােজট অযায়ী কােণ ল এর বািষ ক য় পিরকনা (এিপিপ) খা
মণালেয় রণ

[৫.১.১] বািষ ক য় পিরকনা
রণত

উপপিরচালক, বন শাখা িরত প

[৫.২] দরপের মােম (অি স চােলর জ) কােণ ল
সরবরাহকারী িনেয়াগ সকরণ।

[৫.২.১] িত কােণ েলর পিরমাণ উপপিরচালক, বন শাখা সরবরাহকারীেদর িনেয়াগ আেদশ সহ

[৫.৩] খাবাব খােত অি স চাল সরবরাহ [৫.৩.১] সরবরাহত পিরমাণ উপপিরচালক, বন শাখা
আিলক খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত
িতেবদন

[৫.৪] ি চাল বহােরর িবষেয় িশণ কম শালা [৫.৪.১] িশণ আেয়ািজত পিরচালক, িশণ িবভাগ ও ইাকটর, িশণ িবভাগ অিফস আেদশ ও িশণাথেদর হািজরা সীট

[৫.৫] খাের মান পরীা (সাধারণ) [৫.৫.১] পরীিত ননা উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা
আিলক খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত
িতেবদন

[৫.৬] সংিহত কােণ েলর মান পরীা [৫.৬.১] পরীিত ননা উপপিরচালক, বন শাখা
আিলক খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
ধান ও চাল সংহ সংহীত ধান ও চাল বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন জাহাজ ভাড়ার ত জানার জ প রণ করা হয়।

ধান ও চাল সংহ সংহীত ধান ও চাল কামস ও ভাট অিফস আমদািনত চােলর উপর থেক ভাট ও া কতেনর জ প রণ।

গম সংহ সংহীত গম িষ সসারণ অিধদর আইিপ ও দরপে চািহত িবিভ সা িফেকট যাচাইেয়র জ প রণ করা হয়।

ধান ও চাল সংহ সংহীত ধান ও চাল িষ সসারণ অিধদর আইিপ ও দরপে চািহত িবিভ সা িফেকট যাচাইেয়র জ প রণ করা হয়।

গম সংহ সংহীত গম বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন জাহাজ ভাড়ার ত জানার জ প রণ করা হয়।

গম সংহ সংহীত গম কামস ও ভাট অিফস আমদািনত চােলর উপর থেক ভাট ও া কতেনর জ প রণ।

সংিহত কােণ েলর মান
পরীা

পরীিত ননা জনা ইনিউট

িচাল সরবরােহর লে সংি িতান হেত কােণ েলর ননা সংহ কের িবএসআই াাড  মাতােবক িকনা তা পরীার জ জনা
ইনিউেট রণ করা হয় এবং জনা ইনিউট তা পরীা কের ফলাফল খা অিধদের রণ কের। ফলাফল িবএসআই এর াাড 
ািসিফেকশন মাতােবক হেল খা অিধদর হেত সংি কােণ ল উৎপাদনকারী িতানেক মাঠপয ােয় কােণ ল সরবরােহর অমিত দান
করা হয়।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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