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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 ৮১.৭৭ লাখ ম: টন খাশ সংহীত হেয়েছ। অভরীণভােব ধান ১৫.৩৭
লাখ ম: টন, চাল ৪৬.২৮ লাখ ম: টন ও গম ২.১২ লাখ ম: টন এবং বেদিশক উৎস হেত ১২.২৭ লাখ ম: টন গম ও ৫.৭৩ লাখ ম: টন
চাল সংহ করা হেয়েছ। 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 ৭৫.৭৮ লাখ ম: টন। তে  ওএমএস ও খা বাব কম িচেত
খাশ িবয় করা হেয়েছ মাট ৩৪.১৪ লাখ মঃ টন। খা বাপনার সমতা বাড়ােত আেলাচ সমেয় নন ৪৭  অিফস/বাসা , ১৩২
 খা দাম ও ৫০,১৬৩.৭৪ বগ িমটার রাা এবং ৩৩,৬৩৯ িমটার খা দােমর রাা /সীমানা াচীর িনম াণ এবং ২৪৪  জরাজীণ  খা
দাম ও অবকাঠােমা মরামত করা হেয়েছ। এ সমেয় মাট ২৬৭ জন কম চারীেক িনেয়াগ এবং দতা ির লে অিধদেরর ২৯১৮ জন
কম চারীেক িশণ দান করা হেয়েছ। খা অিধদেরর ওেয়বসাইেটর মােম দরপ িবি চার, ই-টারসহ খা অিধদেরর সািব ক
কায ম িনয়িমত কাশ করা হে। সরকাির খা দােমর ধারণমতা ১.২৭ লাখ মিক টন ি পেয় ায় ২১.৮৬ 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।

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 ২০২২-২০২৩ অথ  বছের ি চাল িবতরণ, িডিজটাল বাপনার মােম ৮০ উপেজলায় চাল সংহ, খা
বাব কম িচর আওতায় ২৫১ উপেজলায় অিতদির পিরবারসেহ ৩৪১৮৫৬.৫৬৯ ম: টন িচাল িবতরণ করা ও িবতরণ বাপনায়
িডিজটাল ি বহার করা। 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 অাহতভােব িকরণ। সামািজক
িনরাপা কম িচেত ি ও জলবা পিরবতেনর অিভেযাজন অ  কের িন আেয়র জনগণ িবেশষ কের ১৬তম হেত ২০তম েডর
কম চারী, ামীণ ঃ নারী,  আেয়র হৎিশ িমক ও ামীণ জনগেণর জ িনয়িমত কম িচেত ে খাশ িবতরণ বা
সমেয়াপেযাগী করা, খাবাব কম িচর পিরিধ সসারণ করা এবং ২০২৫ সােলর মে দেশর সকল উপেজলায় িচাল িবতরণ কায ম
সসারণ করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ষকেদর েণাদনা  িনিতকরণ এবং খা িনরাপা মত গেড় তালার লে ২৪.০০ 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 ২৭.০০ লাখ মিক টন খাশ সরবরাহ;
আিনক খা সংরণাগার িনম াণ কের আওতায় আগ, মর ও ময়মনিসংেহ ০৩ সাইেলা িনম াণ সের মােম ২.০১
ল ম: টন ধারণমতা ি;
খাশের িমান িনিত করার লে িিম কােন ল কারখানা াপন।
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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. টকসই খা িনরাপা অজন ও ষেকর া িনিতকরণ এবং খাশের িনরাপা মদ গেড় তালা;
২. খা বাপনার ািতািনক সমতা িকরণ, খা বাপনা আিনকায়ন ও খানীিত বাবায়ন;
৩.  সামািজক  িনরাপা  খােত  ও    ে  খাশ িবতরণ  এবং  দির  িবেশষত  নারী  ও  িশেদর  জ খা  ািেত
অিভগতা িনিতকরণ।
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 ি স 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
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ষকেদর েণাদনা 
দান িনিতকরণ

চােলর সংহ  এবং উৎপাদন খরেচর
অপাত

অপাত ১.১১ ১.১১ ১.১১ ১.১০ ১.১০ িষ মণালয়
সংহ িবভাগ/মেময়াদী
বােজট

গেমর সংহ  এবং উৎপাদন খরেচর
অপাত

অপাত ১.০৩ ১.০৩ ১.০৩ ১.০৩ ১.০৩ িষ মণালয়
সংহ িবভাগ/ মেময়াদী
বােজট

সামািজক িনরাপা খােত
খাশ িবতরণ

খাবাব কম িচেত চােলর  ও
বাজার ের অপাত

অপাত ০.২৫ ০.২৪ ০.২৪ ০.২৪ ০.২৪ িষ মণালয়
সবিব িবভাগ/ মেময়াদী
বােজট

সায়ী ে দির
মােষর খাশ াি

চােলর ওএমএস  এবং বাজার ের
অপাত

অপাত ০.৭৫ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ িষ মণালয়
সবিব িবভাগ/ মেময়াদী
বােজট

গেমর ওএমএস  এবং চরা বাজার
ের অপাত

অপাত ০.৫৫ ০.৫৫ ০.৫৫ ০.৫৫ ০.৫৭ িষ মণালয়
সবিব িবভাগ/ মেময়াদী
বােজট

খা িনরাপা পিরিিতর
উিত

Severe Food Insecurity
Experience Scale (FIES)
%

Prevalence of
food insecurity
in the
population %

১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ FAO, FPMU SDG-2/ মেময়াদী বােজট

িপএফিডএস খােত খাের অপচয়
াসকে মদ ঘাটিতর হার

% ০.২৫৪ ০.২১৪ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০
চলাচল, সংরণ ও সাইেলা
িবভাগ, খা অিধদর

চলাচল, সংরণ ও সাইেলা
িবভাগ/মেময়াদী বােজট

*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

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] টকসই খা
িনরাপা অজন
ও ষেকর
া
িনিতকরণ
এবং খাশের
িনরাপা মদ
গেড় তালা;

২০

[১.১] “ষেকর অাপ”
এর মােম ধান য়

[১.১.১]
বাবািয়ত
উপেজলা

মিত সংা ২ ৭৯ ২৫৬ ৩০০ ২৯৫ ২৯০ ২৮৫ ২৮০ ৩৫০ ৪০০

[১.২] বােরা, আমন ও
গেমর উৎপাদন ত
সংহ

[১.২.১]
সংহীত
িতেবদন

মিত সংা ১ ২ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.৩] মৗমিভিক
িস/আতপ চালকেলর
পািক ছাটাই মতার
ত সংহ

[১.৩.১]
সংহীত
িতেবদন

মিত সংা ১ ১ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.৪] িডিজটাল
বাপনার মােম চাল
সংহ

[১.৪.১]
বাবািয়ত
উপেজলা

মিত সংা ২ ১৮ ৫৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১২০

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

[১.৫.১] বািষ ক
য় পিরকনা
িরত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৭.২১ ১৫.০৮.২২ ৩১.০৮.২২ ৩০.০৯.২২ ৩১.১০.২২ ৩০.১১.২২ ৩১.০৭.২৩ ৩১.০৭.২৪

[১.৬] বা য়
[১.৬.১]
য়ত
পিরমাণ

মিত কা ২ ৪.২৭ ৬.৬৮ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৬.০০ ৬.০০

[১.৭] ধান ও চাল সংহ
[১.৭.১]
সংহীত ধান ও
চােলর পিরমাণ

মিত
লাখ
ম: টন

২ ২১.৪৯ ১৯.৬১ ১৯.০০ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৯.০০ ২০.০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:০৮ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৮] গম সংহ
[১.৮.১]
সংহীত গেমর
পিরমাণ

মিত
লাখ
ম: টন

১ ৫.৭০ ৪.৪১ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৫.০০ ৫.৫০

[১.৯] কীটনাশক য়
[১.৯.১]
সংহীত
পিরমাণ

মিত
হাজার
িলটার

১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৫

[১.১০] দাম ও অা
অবকাঠােমা িনম াণ

[১.১০.১] িনম াণ
সত
াপনা

মিত সংা ১ ৬১ ১৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[১.১১] খাদাম
মরামত ও আষংিগক
কাজ

[১.১১.১]
মরামতত
াপনা

মিত সংা ১ ১৮৭ ৯০ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৮ ৩০

[১.১২] বিরশাল,
নারায়নগ, চাম ও
লনা সাইেলা িনম াণ

[১.১২.১]
বিরশাল
সাইেলা িনম াণ
স

মিত % ১ ৩৯.২৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১০০

[১.১২.২]
নারায়গ
সাইেলা িনম াণ
স

মিত % ১ ২১.৫৪ ৫৭ ৫২ ৪৭ ৪২ ১০০

[১.১২.৩]
চাম সাইেলা
িনম াণ স

মিত % ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:০৮ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১২.৪] লনা
সাইেলা িনম াণ
স

মিত % ১ ৭ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ১০০

[১.১৩] ময়মনিসংহ ও
মের আিনক ীল
সাইেলা িনম াণ

[১.১৩.১]
িনম াণ স

মিত % ১ ৭৪.২৮ ৭৭.৪৩ ১০০ ৯০ ৮০

[২] খা
বাপনার
ািতািনক
সমতা
িকরণ, খা
বাপনা
আিনকায়ন ও
খানীিত
বাবায়ন;

২০

[২.১] সীমার মে দাম
ঘাটিত

[২.১.১]
ঘাটিতর হার

মিত % ১ ০.২২৫ ০.২১৪ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০

[২.২] সীমার মে
পিরবহন ঘাটিত

[২.২.১]
ঘাটিতর হার

মিত % ১ ০.০৮৪ ০.০৯৬ ০.১২৫ ০.১২৫ ০.১২৫

[২.৩] ভেম াািমং
সফটওয়ার বহার

[২.৩.১]
বাবািয়ত
াপনা

মিত সংা ১ ৬৯ ৩৫৭ ৫৫০ ৫৪০ ৫৩০ ৬৭৪

[২.৪]
কম কতা/কম চারীগেণর
PIMS ডাটােবইজ
হালনাগাদকরণ

[২.৪.১]
জনবেলর ত
হালনাগাদত

মিত % ১ ৯৩ ৯৮ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[২.৫] খাশের সক
পিরমাপ িনণ েয়র জ
িডিজটাল ওেয়ীজ ল
াপন

[২.৫.১]
ওেয়ীজ ল
াপনত

মিত সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:০৮ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৬] িিম কােন ল
কারখানা াপন

[২.৬.১]
কারখানা
াপনত

মিত % ২ ৫০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[২.৭] িবভাগীয় িনরীা
কিমর সভা আেয়াজন

[২.৭.১] সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪

[২.৮] মাঠ পয ােয়র
দরসেহর িনরীা
কায ম হালনাগাদ
সকরণ

[২.৮.১]
হালনাগাদত
াপনা

সমি সংা ১ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ২০০ ২৫০

[২.৯] িবভাগীয় িনরীা
কিমর সভা আেয়াজেনর
মােম আপি
িনিকরণ

[২.৯.১]
িনিত
আপি

সমি সংা ১ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬০০ ৬০০

[২.১০] অিডট আপি
িনিেত হীত কায ম
এবং অিডট অিধদের
ডশীট জবাব রণ

[২.১০.১] ি-
পীয় সভায়
অিডট আপি
উপািপত

সমি % ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ১০

[২.১০.২]
অিন অিডট
আপির
ডশীট জবাব
রণ

সমি % ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.১১] খা অিধদেরর
িবিভ কম কতা-কম চারীর
িশার অমিত দান

[২.১১.১]
অমিত
দানত

মিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:০৮ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১২] খা অিধদেরর
িবিভ কম কতা-কম চারীর
াি িবেনাদন  মর

[২.১২.১] াি
িবেনাদন 
মরত

মিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯০

[২.১৩] খা অিধদের
কম রত কম চারীেদর
িপআরএল ও ায়
অবসর মর

[২.১৩.১]
কম চারীেদর
িপআরএল ও
ায় অবসর
মরত

মিত % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[২.১৪] কম কতা ও
কম চারীেদর সমতার
উয়েন চাির, িত
পিরকনা ২০৪১,
এসিডিজ, সমসামিয়ক
িবষয় ও খাৈবিচ
ইতািদ িবষেয় িশণ ও
লািন ং সশন আেয়াজন

[২.১৪.১]
িশণ ও
লািন ং সশন
আেয়ািজত

মিত জনঘা ২ ৩৮.৬৮ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৬৫

[২.১৫] 'Food
Stock & Market
Monitoring
System of DG
Food (FS &
MMS) আওতায়
ইারেনট কােনকশন
দান

[২.১৫.১]
ইারেনট
কােনশন
দানত
াপনা

মিত সংা ১ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬০০

[২.১৬] পােটর বার মান
যাচাইেয়র ইেপকশন

[২.১৬.১] মান
যাচাই
ইেপকশন

মিত সংা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৩০ 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

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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
এবং দির
িবেশষত নারী ও
িশেদর জ
খা ািেত
অিভগতা
িনিতকরণ।

১০

[৩.১] খাবাব
কম িচর ডাটােবজ তরী

[৩.১.১]
িবধােভাগীর
ডাটা এি
সংা

মিত লাখ ১ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৫০ ৫০

[৩.২] াণলক খােত
খাশ সরবরাহ

[৩.২.১]
সরবরাহত
পিরমাণ

মিত
লাখ
ম: টন

৩ ৬.৭৪ ৭.৭৮ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১২.৫০ ১৩.০০

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

[৩.৩.১]
িবিত পিরমাণ

মিত
হাজার
ম: টন

৩ ১৮ ১৪.৪ ১৯.৫০ ১৯.০০ ১৮.৫০ ১৮.০০ ২২.০০ ২২.০০

[৩.৪] বছর শেষ
খাশের নতম মদ
গেড় তালা

[৩.৪.১]
মদত
খাশ

মিত
লাখ
ম: টন

৩ ১৩.৬১ ১৬.০৬ ১০.৫০ ১০.০০ ৯.৫০ ১১.০০ ১২.০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] খাশের
বাজার 
িিতশীল রাখা ও
াতা
িনিতকরণ;

১০

[৪.১] সরকাির ময়দা
িমেল আটা উৎপাদন ি

[৪.১.১]
উৎপািদত
আটা(বািষ ক)

মিত
হাজার
ম: টন

৩ ১৩.২০ ২১.০৮ ১৫.০০ ২২.০০ ২৪.০০

[৪.২] খা বাব
কম িচেত চাল িবতরণ

[৪.২.১]
িবতরণত
পিরমাণ

মিত
লাখ
ম: টন

৩ ৭.৪১ ২.৮৯ ৭.৫০ ৭.২৫ ৭.০০ ৯.০০ ৯.১০

[৪.৩] খালা বাজাের
খাশ (চাল ও আটা)
িবয়

[৪.৩.১] িবিত
খা শের
পিরমাণ

মিত
লাখ
ম: টন

২ ৪.১৮ ৭.৪২ ৪.৫০ ৪.২৫ ৪.০০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৭.০০ ৭.৫০

[৪.৪] খাশ
পিরিিতর মািসক
িতেবদন মণালেয়
রণ

[৪.৪.১] িরত
িতেবদন

মিত সংা ২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫] খাশ
সরবরাহ ও ি
পিরিিতর
উয়ন

১০

[৫.১] নন
তািলকাির জ
আেবদনত ময়দা
িমলসেহর পষণমতা
িনণ য়

[৫.১.১]
পষণমতা
িনণ য়ত

মিত % ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:০৮ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.২] অি স চাল
সরবরাহ {ভালনােরবল
উইেমন বেনিফট
(িভডিউিব) ও খাবাব
খােত}

[৫.২.১]
িবতরণত
পিরমাণ

মিত
লাখ
ম: টন

৩ ১.২০ ১.০০ ২.০০ ২.২০

[৫.৩] জরী াহক খােত
খাশ িবয়

[৫.৩.১]
িবিত পিরমাণ

মিত
লাখ
ম: টন

২ ৩.৫৮ ২.৮৯ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.২০ ৩.০০ ৫.২০ ৫.৩৮

[৫.৪] খাের মান পরীা
(সাধারণ)

[৫.৪.১]
পরীিত ননা

মিত সংা ১ ১৭০১ ৩৩.১৬ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১০০০

[৫.৫] সংিহত কােন েলর
মান পরীা

[৫.৫.১]
পরীিত ননা

মিত সংা ১ ৩৬ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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 ৪.০৫

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮.৯১

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৩.৪০

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২.৪০

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২.৫০

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ FAO Food and Agriculture Organization

২ FIES Food Insecurity Experience Scale

৩ FPMU Food Planning and Monitoring Unit

৪ FS Food Stock

৫ MMS Market Monitoring System

৬ PIC Project Implementation committee

৭ PIMS Personnel Information Management System

৮ PSC Project steering committee

৯ SDG Sustainable Development Goals.

১০ আইিপ ইমেপাট  পারিমট

১১ এিপিপ এয়াল িকউরেম ান

১২ এমআইএসএএম ােনজেম ইমফরেমশন িসেম এ মিনটিরং

১৩ এলইআই লাজ এময়াস  ইাি

১৪ এলএসিড লাকাল সাাই িডেপা

১৫ এসিডিজ সাসেটইেনবল ডভলপেম গাল

১৬ ওএমএস ওেপন মােকট সল

১৭ চসসা চলাচল, সংরণ ও সাইেলা িবভাগ

১৮ িপিস টরারী িকউরেম সার

১৯ পউকা পিরদশ ন, উয়ন ও কািরগির সবা িবভাগ

২০ িপআইিস ােজ ইমিেমনেটশন কিম

২১ িপএসিস ােজ িয়ািরং কিম

২২ িবএসআই বাংলােদশ াাস  এ টিং ইনিউশন

২৩ িভিজিড ভালনােরবল প ডভলপেম

২৪ ি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] মৗমিভিক িস/আতপ চালকেলর পািক ছাটাই
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
িরত

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

বািষ ক য় পিরকনা ও িরত প

[১.৬] বা য় [১.৬.১] য়ত পিরমাণ
১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

য় িতেবদন

[১.৭] ধান ও চাল সংহ
[১.৭.১] সংহীত ধান ও চােলর
পিরমাণ

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

মািসক/ মািসক সংহ িতেবদন

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

মািসক/ মািসক সংহ িতেবদন

[১.৯] কীটনাশক য় [১.৯.১] সংহীত পিরমাণ সংহ িবভাগ কায ােদশ ও য় িতেবদন

[১.১০] দাম ও অা অবকাঠােমা িনম াণ [১.১০.১] িনম াণ সত াপনা তাবধায়ক েকৗশলী ও ক পিরচালক
টার ডেমস এর কিপ, কায ােদেশর কিপ, িনিম ত াপনা িরিসভ করার
তয়ন এবং কাদারেক িবল পিরেশােধর িজও রণ।

[১.১১] খাদাম মরামত ও আষংিগক কাজ [১.১১.১] মরামতত াপনা তাবধায়ক েকৗশলী ও ক পিরচালক
টার ডেমস এর কিপ, কায ােদেশর কিপ, িনিম ত াপনা িরিসভ করার
তয়ন এবং কাদারেক িবল পিরেশােধর িজও রণ।

[১.১২] বিরশাল, নারায়নগ, চাম ও লনা সাইেলা িনম াণ

[১.১২.১] বিরশাল সাইেলা িনম াণ
স

তাবধায়ক েকৗশলী, িনম াণ ও রণােবণ ইউিনট ও
ক পিরচালক

সংি ক-পিরচালেকর তয়ন প, িপএসিস/িপআইিস এর সভার
কায িববরণী এবং মািসক/মািসক অগিত িতেবদন

[১.১২.২] নারায়গ সাইেলা িনম াণ
স

তাবধায়ক েকৗশলী, িনম াণ ও রণােবণ ইউিনট ও
ক পিরচালক

সংি ক-পিরচালেকর তয়ন প, িপএসিস/িপআইিস এর সভার
কায িববরণী এবং মািসক/মািসক অগিত িতেবদন

[১.১২.৩] চাম সাইেলা িনম াণ
স

তাবধায়ক েকৗশলী, িনম াণ ও রণােবণ ইউিনট ও
ক পিরচালক

সংি ক-পিরচালেকর তয়ন প, িপএসিস/িপআইিস এর সভার
কায িববরণী এবং মািসক/মািসক অগিত িতেবদন

[১.১২] বিরশাল, নারায়নগ, চাম ও লনা সাইেলা িনম াণ
[১.১২.৪] লনা সাইেলা িনম াণ
স

তাবধায়ক েকৗশলী, িনম াণ ও রণােবণ ইউিনট ও
ক পিরচালক

সংি ক-পিরচালেকর তয়ন প, িপএসিস/িপআইিস এর সভার
কায িববরণী এবং মািসক/মািসক অগিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১৩] ময়মনিসংহ ও মের আিনক ীল সাইেলা িনম াণ [১.১৩.১] িনম াণ স
তাবধায়ক েকৗশলী, িনম াণ ও রণােবণ ইউিনট ও
ক পিরচালক

সংি ক-পিরচালেকর তয়ন প, িপএসিস/িপআইিস এর সভার
কায িববরণী এবং মািসক/মািসক অগিত িতেবদন

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

৮ িবভােগর দামঘাটিতর হার উেখব ক গড় কের সারসংেপ রণ।

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

৮ িবভােগর পিরবহন ঘাটিতর হার উেখব ক গড় কের সারসংেপ
রণ।

[২.৩] ভেম াািমং সফটওয়ার বহার [২.৩.১] বাবািয়ত াপনা উপপিরচালক, চলাচল, পিরকনা, সড়ক ও রল শাখা
ভেম াাম সফটওয়ার বত হে এমন াপনার তািলকা ও
ভেম সফটওয়ােরর ওেয়বিলংক, ডভলপ করার তািরখ ও
কায কািরতার তয়ন প

[২.৪] কম কতা/কম চারীগেণর PIMS ডাটােবইজ
হালনাগাদকরণ

[২.৪.১] জনবেলর ত
হালনাগাদত

িসেম এনািল, কিউটার নটওয়াক ইউিনট
সকল িবভাগ/শাখার PIMS হালনাগাদকরেণর িতেবদন ও সমিত
িতেবদন

[২.৫] খাশের সক পিরমাপ িনণ েয়র জ িডিজটাল
ওেয়ীজ ল াপন

[২.৫.১] ওেয়ীজ ল াপনত উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা
টার ডেমস এর কিপ, কায ােদেশর কিপ, িনিম ত াপনা িরসিভ করার
তয়ন ।

[২.৬] িিম কােন ল কারখানা াপন [২.৬.১] কারখানা াপনত তাবধায়ক েকৗশলী ও ক পিরচালক
সংি ক-পিরচালেকর তয়ন প ও মািসক/মািসক অগিত
িতেবদন

[২.৭] িবভাগীয় িনরীা কিমর সভা আেয়াজন [২.৭.১] সভা আেয়ািজত
১। অিতঃ পিরচালক, অভরীণ িনরীা িবভাগ ২। ২।
উপপিরচালক, িরেপাট  শাখা

িনরীা সভার কায িববরণী

[২.৮] মাঠ পয ােয়র দরসেহর িনরীা কায ম হালনাগাদ
সকরণ

[২.৮.১] হালনাগাদত াপনা
১। অিতঃ পিরচালক, অভরীণ িনরীা িবভাগ ২।
উপপিরচালক, িরেপাট  শাখা

১। িনরীা সত াপনাসেহর তািলকা ২। িনরীা িতেবদন
দািখেলর ফরওয়ািড ং

[২.৯] িবভাগীয় িনরীা কিমর সভা আেয়াজেনর মােম
আপি িনিকরণ

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

জািরপ সং

[২.১০] অিডট আপি িনিেত হীত কায ম এবং অিডট
অিধদের ডশীট জবাব রণ

[২.১০.১] ি-পীয় সভায় অিডট
আপি উপািপত

অিতির পিরচালক, এমআইএসএএম িবভাগ িনরীা সভার কায িববরণী

[২.১০.২] অিন অিডট আপির
ডশীট জবাব রণ

অিতির পিরচালক, এমআইএসএএম িবভাগ মািসক/মািসক িতেবদন

[২.১১] খা অিধদেরর িবিভ কম কতা-কম চারীর িশার
অমিত দান

[২.১১.১] অমিত দানত পিরচালক, শাসন িবভাগ অিফস আেদেশর কিপ

[২.১২] খা অিধদেরর িবিভ কম কতা-কম চারীর াি
িবেনাদন  মর

[২.১২.১] াি িবেনাদন 
মরত

পিরচালক, শাসন িবভাগ মির পের কিপ

[২.১৩] খা অিধদের কম রত কম চারীেদর িপআরএল ও
ায় অবসর মর

[২.১৩.১] কম চারীেদর িপআরএল ও
ায় অবসর মরত

পিরচালক, শাসন িবভাগ মির পের কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.১৪] কম কতা ও কম চারীেদর সমতার উয়েন চাির,
িত পিরকনা ২০৪১, এসিডিজ, সমসামিয়ক িবষয় ও
খাৈবিচ ইতািদ িবষেয় িশণ ও লািন ং সশন
আেয়াজন

[২.১৪.১] িশণ ও লািন ং সশন
আেয়ািজত

পিরচালক, িশণ অিফস আেদশ ও িশণাথেদর হািজরা সীট

[২.১৫] 'Food Stock & Market
Monitoring System of DG Food (FS &
MMS) আওতায় ইারেনট কােনকশন দান

[২.১৫.১] ইারেনট কােনশন
দানত াপনা

ক পিরচালক ও িশণ িবভাগ
সংি ক-পিরচালক ও কােনশন দানত দর ধােনর তয়ন প
এবং মািসক/মািসক অগিত িতেবদন

[২.১৬] পােটর বার মান যাচাইেয়র ইেপকশন [২.১৬.১] মান যাচাই ইেপকশন
১)অিতঃ পিরচালক, সংহ িবভাগ ২) উপপিরচালক,
অভরীণ/বেদিশক সংহ শাখা

সরবরাহকারী িভিক ি-িশপেম ইেপকশন িরেপাট ।

[৩.১] খাবাব কম িচর ডাটােবজ তরী
[৩.১.১] িবধােভাগীর ডাটা এি
সংা

উপপিরচালক, বন শাখা মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.২] াণলক খােত খাশ সরবরাহ [৩.২.১] সরবরাহত পিরমাণ উপপিরচালক, বন শাখা
াণলক খাতসহ উেখ করতঃ সরবরাহত খাশের পিরমান যাগ
কের সামাির শীট।

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

[৩.৩.১] িবিত পিরমাণ উপপিরচালক, বন শাখা
মবল এলাকায় সরবরাহত খাশের পিরমান উেখ কের সামাির
শীট ।

[৩.৪] বছর শেষ খাশের নতম মদ গেড় তালা [৩.৪.১] মদত খাশ অিতির পিরচালক এমআইএসএএম িবভাগ ৪ মািসক মদ িতেবদন/৩০ ন সমাপনী মদ িতেবদন

[৪.১] সরকাির ময়দা িমেল আটা উৎপাদন ি [৪.১.১] উৎপািদত আটা(বািষ ক)
িচফ িমলার, সরকাির ময়দা ও পখা িমল ২।
উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা

অগিত িতেবদন

[৪.২] খা বাব কম িচেত চাল িবতরণ [৪.২.১] িবতরণত পিরমাণ উপপিরচালক, বন শাখা
খা বাব কম চীেত েতক মােস িবতরণত খা শের পিরমাণ
উেখ করতঃ সামাির শীট।

[৪.৩] খালা বাজাের খাশ (চাল ও আটা) িবয়
[৪.৩.১] িবিত খা শের
পিরমাণ

উপপিরচালক, বন শাখা খালা বাজাের খাশ িবেয়র পিরমাণ উেখ কের সামাির শীট।

[৪.৪] খাশ পিরিিতর মািসক িতেবদন মণালেয়
রণ

[৪.৪.১] িরত িতেবদন অিতির পিরচালক এমআইএসএএম িবভাগ মািসক মদ িতেবদন

[৫.১] নন তািলকাির জ আেবদনত ময়দা
িমলসেহর পষণমতা িনণ য়

[৫.১.১] পষণমতা িনণ য়ত উপপিরচালক, বন শাখা ি সাদেনর কিপ

[৫.২] অি স চাল সরবরাহ {ভালনােরবল উইেমন
বেনিফট (িভডিউিব) ও খাবাব খােত}

[৫.২.১] িবতরণত পিরমাণ উপপিরচালক, বন শাখা
আিলক খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত িতেবদন। এছাড়া
মাট কােন েলর পিরমাণ ও িত কােন েলর পিরমাণ উেখ কের সামাির
শীট।

[৫.৩] জরী াহক খােত খাশ িবয় [৫.৩.১] িবিত পিরমাণ উপপিরচালক, বন শাখা
জরী াহক খাতসহ specify কের খাশের পিরমাণ যাগ কের
সামাির শীট।
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[৫.৪] খাের মান পরীা (সাধারণ) [৫.৪.১] পরীিত ননা উপপিরচালক, উয়ন ও কািরগরী সবা শাখা আিলক খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত িতেবদন

[৫.৫] সংিহত কােন েলর মান পরীা [৫.৫.১] পরীিত ননা উপপিরচালক, বন শাখা আিলক খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:০৮ া: ২৩ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০৩, ২০২২

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 চােলর পিরমাণ বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন জাহাজ ভাড়ার ত জানার জ প রণ করা হয়।

ধান ও চাল সংহ সংহীত ধান ও চােলর পিরমাণ কামস অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড  আমদািনত চােলর উপর থেক ভাট ও া কতেনর জ প রণ।

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

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

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

সংিহত কােণ েলর মান
পরীা

পরীিত ননা জনা েকৗশল অিধদর

ি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।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:০৮ া: ২৪ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০৩, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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