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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

অভরীণ উৎস হেত িবগত িতন অথ  বছের মাট 15.40 লাখ ম: টন খাশ সংহীত হেয়েছ। উ খাশের মে ষেকর িনকট
থেক সরাসির মাট 3.70 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 ৯.২০ লাখ ম: টন। তে  ওএমএস ও খা বাব কম িচেত খাশ িবয় করা হেয়েছ মাট ৬.২৫৬ লাখ মঃ টন। এ
সমেয় দতা িধর লে িনজ কিউটার ােব ২৩১ জন কম কতা ও কম চারীেক িশণ দান করা হেয়েছ। আিলক খা িনয়ক,
রংর দেরর http://food.rangpurdiv.gov.bd ওেয়বসাইেটর মােম দরপ িবি চার, ই-টারসহ খা অিধদেরর
সািব ক কায ম িনয়িমত কাশ করা হে। জলা খা িনয়ক, লালমিনরহাট এর অিফস ভবন নন কের িনম াণ 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।

ভিবৎ পিরকনা:

িত ও ঃ মাতােদর জ ২০২2-২০২3 অথ  বছের ি চাল িবতরণ, িডিজটাল বাপনার মােম চাল সংহ, খা বাব কম িচেত
চাল িবতরণ কের এ কায েম তা আনয়ন করা, 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 অাহতভােব িকরণ। সামািজক িনরাপা কম িচেত ি ও
জলবা পিরবতেনর অিভেযাজন অ  কের িন আেয়র জনগণ, 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 রংর িবভােগর সকল উপেজলায় িচাল িবতরণ কায ম সসারণ করা। পাশাপািশ
সরকাির পয ােয় খাশ সংহ, িবতরণ কায ম ও অিফস বাপনা িডিজটাল িসেম বতণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• মা ১০ টাকা কিজ দের ৮,৫৭,৫৮৬  পিরবােরর মে ১,২৮,৬০০ মিক টন খাশ িবতরণ;
• ষকেদর েণাদনা  দান এবং খা িনরাপা বা ঢ়করেণর লে ৩.২৬৮ লাখ ম.টন খাশ সংহ;
• বাজার িিতশীল রাখার ােথ  সামািজক িনরাপা খােত ও ে খাশ িবরতণ কম চীেত ৩.৫৫ লাখ ম.টন
খাশ িবতরণ;
• বাজার িিতশীল ও াতা িনিতকরেণর জ ওএমএস খােত .৯৭৮ লাখ ম.টন খাশ িবতরণ;
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর 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 িবভাগীয় অিফেসর 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. খাশের আমদািন-রািন ও বসামিরক সরবরাহ 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

ি পিরিিতর উিত

িহীনতা % ১৪.৬০ ১৪.৪০ ১৪.৪০ ১৪.৩০ ১৪.২৫
মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

সবিব িবভাগ/ মেময়াদী
বােজট

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

*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 
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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] ষকেদর
েণাদনা 
দান
িনিতকরণ
এবং খাশের
িনরাপা মদ
গেড় তালা

২৫

[১.১] “ষেকর অাপ” এর মােম ধান
য়

[১.১.১]
বাবািয়ত
উপেজলা

মিত সংা ৩ ৮ ২৯ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৫

[১.২] বােরা, আমন ও গেমর উৎপাদন
ত সংহ

[১.২.১]
সংহীত
িতেবদন

মিত সংা ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

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

[১.৩.১]
সংহীত
িতেবদন

মিত সংা ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

[১.৪] িডিজটাল বাপনার মােম চাল
সংহ

[১.৪.১]
বাবািয়ত
উপেজলা

মিত সংা ৪ ০ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.৫] পােটর বার মান যাচাইেয়র
ইেপকশন

[১.৫.১] মান
যাচাই
ইেপকশন

মিত সংা ১ ০ ০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.৬] বছর শেষ খাশের নতম
মদ গেড় তালা

[১.৬.১]
মদত
খাশ

মিত
লাখ
মঃটন

২ ১.১৬৪ ২.৪৫৭ ২.৫০০ ২.৩০০ ২.১০০ ১.৯০০ ১.৭০০ ২.৬০০ ২.৭০০

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

মিত
লাখ
মঃটন

৩ ৯২৮ ৩.২৬৮ ৩.৩০০ ২.৯৭০ ২.৬৪০ ২.৩১০ ১.৯৮০ ৩.৪৬৫ ৩.৬৩০

[১.৮] গম সংহ
[১.৮.১]
সংহীত গম

মিত
লাখ
মঃটন

১ ০ ০ .৪৪৪ .৪০০ .৩৫৫ .৩১১ .২৬৬ .৪৫০ .৪৫২

[১.৯] খাশ পিরিিতর মািসক
িতেবদন খা অিধদের রণ

[১.৯.১]
িতেবদন
তত

মিত সংা ৩ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.১০] দাম ও অা অবকাঠােমা
িনম াণ/নঃ িনম াণ

[১.১০.১]
িনিম ত
াপনা

মিত সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[১.১১] দাম মরামত ও আষংিগক কাজ
[১.১১.১]
মরামতত
াপনা

মিত সংা ১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৯:২৪ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, 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] খাশ
বাপনার
ািতািনক
সমতা
িকরণ

২৫

[২.১] সীমার মে দাম ঘাটিত
[২.১.১]
ঘাটিতর হার

মিত % ২ .১৩৩ .৩১৭ .৪২০ .৪৪০ .৪৬০ .৪৮০ .৫০০ .৫০০ .৫০০

[২.২] সীমার মে পিরবহন ঘাটিত
[২.২.১]
ঘাটিতর হার

মিত % ২ .০৬৬ .১২৭ .১২১ .১২২ .১২৩ .১২৪ .১২৫ .১২৫ .১২৫

[২.৩] ভেম াািমং সফটওয়ার
বহার

[২.৩.১]
বাবািয়ত
াপনা

মিত সংা ২ ০ ৮৮ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[২.৪] কম কতা/কম চারীগেণর PIMS
ডাটােবইজ হালনাগাদকরণ

[২.৪.১]
জনবেলর
ত
হালনাগাদত

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] মামলা সংা ডাটােবইজ
হালনাগাদকরণ

[২.৫.১] ত
হালনাগাদত

মিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৬] ২০২২-২৩ অথ  বছের উািপত
অভরীণ অিডট আপিসহ সফটওয়ার
এ এিকরণ

[২.৬.১]
এিত
আপি

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[২.৭.১]
আপি
এিত

মিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৮] িবভাগীয় িনরীা কিমর সভা
আেয়াজন

[২.৮.১] সভা
আেয়ািজত

মিত সংা ১ ০ ০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬

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

[২.৯.১]
িনরীাকায 
হালনাগাদত

মিত সংা ২ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[২.১০] িবভাগীয় িনরীা কিম
আেয়াজেনর মােম িনরীা আপি
িনিকরণ

[২.১০.১]
িনরীা
আপি
িনিত

মিত সংা ১ ০ ০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪

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

[২.১১.১]
ডশীট জবাব
রীত

মিত সংা ১ ১০০ ১৩৫ ১৩৫ ১০০ ৭৫ ৬০ ৫০ ১৪০ ১৪৫
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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 

[২.১২]
আিলকখািনয়কেকরপিরদশ েনরসংা

[২.১২.১]
পিরদশ েনর
সংা

মিত সংা ২ ১০৬ ১৫১ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১৭০ ১৮০

[২.১২.২]
পিরদশ ন
িতেবদেনর
উপর হীত
বা

মিত % ২ ২৫ ৪৬ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৬৫

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

[২.১৩.১]
িশণ ও
লািন ং সশন
আেয়ািজত

মিত জন ঘা ২ ০ ৪৮০ ৪৮০ ৪৩২ ৩৮৪ ৩৩৬ ২৮৮ ৫০০ ৫২০

[২.১৪] কম কতা/কম চারীেদর িভি
পিরবতন, মান উয়ন ও বাব ান
অজেনর িনিমে িশণ

[২.১৪.১]
িশণ
আেয়ািজত

মিত জনসংা ২ ০ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৬৫

[৩] সামািজক
িনরাপা খােত
ও  ে
খাশ িবতরণ

৮

[৩.১] খাবাব কম িচেত খাশ
িবতরণ

[৩.১.১]
িবতরণত
পিরমাণ

মিত লাখ ৩ ১.২৭৩ ১.২৮৬ ১.২৮৬ ১.৭৫০ ১.৬৫০ ১.৫৫০ ১.৪৫০ ১.২৮৬ ১.২৮৬

[৩.২] খাবাব কম িচেত উপকারেভাগী
নারী ধান পিরবার অি

[৩.২.১]
উপকারেভাগী
নারী ধান
পিরবােরর
সংা

মিত লাখ ২ .৮৪৯ ২.৪১৪ ২.৪১৪ ২.৩০০ ২.২৫০ ২.২০০ ২.১০০ ২.৪১৪ ২.৪১৪

[৩.৩] াণলক খােত খাশ সরবরাহ
[৩.৩.১]
সরবরাহত
পিরমাণ

মিত
লাখ
মঃটন

৩ ১.৭১০ ১.২১৩ ১.৫০০ ১.৪৫০ ১.৪০০ ১.৩৫০ ১.৩০০ ১.৫৫০ ১.৬০০
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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

৬

[৪.১] জরীাহকখােতখাশিবয়
(ইিপ)

[৪.১.১]
িবিত
পিরমাণ

মিত
লাখ
মঃটন

২ .১৫৩ .২৮৩ .৩০০ .২৭০ .২৪০ .২১০ .১৮০ .৩১০ .৩২০

[৪.২] খালাবাজাের খাশ িবি
[৪.২.১]
িবিত
পিরমাণ

মিত
লাখ
মঃটন

২ .২২৫ .৭৬৮ .৮০০ .৭২০ .৬৪০ .৫৬০ .৪৮০ .৮২০ .৮৪০

[৪.৩] মািসক বাজার দর িতেবদন।
[৪.৩.১]
িতেবদেনর
সংা

মিত সংা ২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫] খাশ
সরবরাহ ও ি
পিরিিতর
উয়ন

৬
[৫.১] অি স চাল সরবরাহ (িভিজিড
ও খাবাব খােত)

[৫.১.১]
িবতরণত
পিরমাণ

মিত
হাজার
মঃটন

২ ১০.০৫৩ ১০.০৬০ ১০.০৬০ ৯.০৫৪ ৮.০৪৮ ৭.০৪২ ৬.০৩৬ ১০.১০০ ১০.২০০

[৫.২] িজংক স ধান য়
[৫.২.১]
য়ত
পিরমাণ

মিত
হাজার
মঃটন

২ ০ ০ ১.৮৮৬ ১.৬৯৭ ১.৫০৯ ১.৩২০ ১.১৩২ ২.০০০ ২.৫০০

[৫.৩] খাের মান পরীা (সাধারণ)
[৫.৩.১]
পরীিত
ননা

মিত সংা ২ ১০৮ ৮৫ ১৪৫ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ১৫০ ১৫৫
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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

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*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 PIC Project Implementation committee

৫ PIMS Personnel Information Management System

৬ PSC Project Supervision committee

৭ SDG Sustainable Development Goals.

৮ আইিপ ইমেপাট  পারিমট

৯ আখািন আিলক খা িনয়ক

১০ ইিপ এেসিয়াল েয়ার (িবেশষ জরী াহক)

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 ওিপ অদারস ায়াির (অা জির াহক)

১৮ চসসা চলাচল, সংরণ ও সাইেলা িবভাগ

১৯ িপিস টরারী িকউরেম সার

২০ পউকা পিরদশ ন, উয়ন ও কািরগির সবা িবভাগ

২১ িপআইিস ােজ ইমিেমটেটশন কম

২২ িপএসিস ােজ পার িভশন কিম

২৩ িবএসআই বাংলােদশ াাড স এ টিং ইনিউশন

২৪ িভিজিড ভালনােরবল প ডভলপেম

২৫ ি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 সংহ শাখা, আখািন দর, রংর খাশ সংহ বাপনা িসেম হেত া অনলাইন িতেবদন

[১.২] বােরা, আমন ও গেমর উৎপাদন ত সংহ [১.২.১] সংহীত িতেবদন সংহ শাখা, আখািন দর, রংর
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 সংহ শাখা, আখািন দর, রংর
সকল আিলক খা িনয়েকর দর হেত া মৗম িভিক ৩
(িতন)  িতেবদন

[১.৪] িডিজটাল বাপনার মােম চাল সংহ [১.৪.১] বাবািয়ত উপেজলা সংহ শাখা, আখািন দর, রংর খাশ সংহ বাপনা িসেম হেত া অনলাইন িতেবদন

[১.৫] পােটর বার মান যাচাইেয়র ইেপকশন [১.৫.১] মান যাচাই ইেপকশন মত শাখা, আখািন দর, রংর সরবরাহকারী িভিক ি-িশপেম ইেপকশন িরেপাট ।

[১.৬] বছর শেষ খাশের নতম মদ গেড় তালা [১.৬.১] মদত খাশ মত শাখা, আখািন দর, রংর ৪ মািসক মদ িতেবদন/৩০ ন সমাপনী মদ িতেবদন

[১.৭] ধান ও চাল সংহ [১.৭.১] সংহীত ধান ও চাল সংহ শাখা, আখািন দর, রংর মািসক/ মািসক/ড়া সংহ িতেবদন

[১.৮] গম সংহ [১.৮.১] সংহীত গম সংহ শাখা, আখািন দর, রংর মািসক/ মািসক/ড়া সংহ িতেবদন

[১.৯] খাশ পিরিিতর মািসক িতেবদন খা অিধদের রণ [১.৯.১] িতেবদন তত মত শাখা, আখািন দর, রংর মািসক মদ িতেবদন

[১.১০] দাম ও অা অবকাঠােমা িনম াণ/নঃ িনম াণ [১.১০.১] িনিম ত াপনা েকৗশল শাখা, আখািন দর
টার ডেমস এর কিপ, কায ােদেশর কিপ, িনিম ত াপনা িরিসভ
করার তয়ন এবং কাদারেক িবল পিরেশােধর িজও রণ।

[১.১১] দাম মরামত ও আষংিগক কাজ [১.১১.১] মরামতত াপনা েকৗশল শাখা, আখািন দর
টার ডেমস এর কিপ, কায ােদেশর কিপ, িনিম ত াপনা িরিসভ
করার তয়ন এবং কাদারেক িবল পিরেশােধর িজও রণ।

[২.১] সীমার মে দাম ঘাটিত [২.১.১] ঘাটিতর হার মত শাখা, আখািন দর
০৮ (আট) জলা হেত া দামঘাটিতর হার উেখব ক গড় কের
সারসংেপ রণ।

[২.২] সীমার মে পিরবহন ঘাটিত [২.২.১] ঘাটিতর হার মত শাখা, আখািন দর ৮ জলার দামঘাটিতর হার উেখব ক গড় কের সারসংেপ রণ।

[২.৩] ভেম াািমং সফটওয়ার বহার [২.৩.১] বাবািয়ত াপনা চলাচল শাখা, আখািন দর
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

শাসন শাখা, আখািন দর
সকল জলার PIMS হালনাগাদকরেণর িতেবদন ও সমিত
িতেবদন

[২.৫] মামলা সংা ডাটােবইজ হালনাগাদকরণ [২.৫.১] ত হালনাগাদত শাসন শাখা, আখািন দর অনলাইন িতেবদন

[২.৬] ২০২২-২৩ অথ  বছের উািপত অভরীণ অিডট আপিসহ সফটওয়ার এ
এিকরণ

[২.৬.১] এিত আপি িনরীা শাখা, আখািন দর অনলাইন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

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

[২.৭.১] আপি এিত িনরীা শাখা, আখািন দর অনলাইন িতেবদন

[২.৮] িবভাগীয় িনরীা কিমর সভা আেয়াজন [২.৮.১] সভা আেয়ািজত িনরীা শাখা, আখািন দর িনরীা সভার কায িববরণী

[২.৯] মাঠ পয ােয়র দরসেহর িনরীা কায ম হালনাগাদ সকরণ [২.৯.১] িনরীাকায  হালনাগাদত িনরীা শাখা, আখািন দর
১। িনরীা সত াপনাসেহর তািলকা ২। িনরীা িতেবদন
দািখেলর ফরওয়ািড ং

[২.১০] িবভাগীয় িনরীা কিম আেয়াজেনর মােম িনরীা আপি িনিকরণ
[২.১০.১] িনরীা আপি
িনিত

িনরীা শাখা, আখািন দর জািরপ সং

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

[২.১১.১] ডশীট জবাব রীত িনরীা শাখা, আখািন দর মািসক/মািসক িতেবন

[২.১২] আিলকখািনয়কেকরপিরদশ েনরসংা
[২.১২.১] পিরদশ েনর সংা শাসন শাখা, আখািন দর পিরদশ ন িতেবদন

[২.১২.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
উপর হীত বা

শাসন শাখা, আখািন দর হীত বার পসহ

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

[২.১৩.১] িশণ ও লািন ং সশন
আেয়ািজত

িশণ শাখা, আখািন দর অিফস আেদশ ও িশণাথেদর হািজরা সীট

[২.১৪] কম কতা/কম চারীেদর িভি পিরবতন, মান উয়ন ও বাব ান অজেনর
িনিমে িশণ

[২.১৪.১] িশণ আেয়ািজত িশণ শাখা, আখািন দর অিফস আেদশ ও িশণাথেদর হািজরা সীট

[৩.১] খাবাব কম িচেত খাশ িবতরণ [৩.১.১] িবতরণত পিরমাণ মত শাখা, আখািন দর, রংর মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.২] খাবাব কম িচেত উপকারেভাগী নারী ধান পিরবার অি
[৩.২.১] উপকারেভাগী নারী ধান
পিরবােরর সংা

মত শাখা, আখািন দর, রংর মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৩] াণলক খােত খাশ সরবরাহ [৩.৩.১] সরবরাহত পিরমাণ মত শাখা, আখািন দর
াণলক খাতসহ উেখ করতঃ সরবরাহত খাশের পিরমান
যাগ কের সামাির শীট।

[৪.১] জরীাহকখােতখাশিবয় (ইিপ) [৪.১.১] িবিত পিরমাণ মত শাখা, আখািন দর িবিল-িবতরেণর মািসক িতেবদন ও সামাির িতেবদন

[৪.২] খালাবাজাের খাশ িবি [৪.২.১] িবিত পিরমাণ মত শাখা, আখািন দর খালা বাজাের খাশ িবেয়র পিরমাণ উেখ কের সামাির শীট।

[৪.৩] মািসক বাজার দর িতেবদন। [৪.৩.১] িতেবদেনর সংা মত শাখা, আখািন দর মােসর বাজারদর িতেবদন/মােসর শষ সােহর িতেবদন

[৫.১] অি স চাল সরবরাহ (িভিজিড ও খাবাব খােত) [৫.১.১] িবতরণত পিরমাণ মত শাখা, আখািন দর
জলা খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত িতেবদন। এছাড়া
মাট কােন েলর পিরমাণ ও িত কােন েলর পিরমাণ উেখ কের
সামাির শীট।

[৫.২] িজংক স ধান য় [৫.২.১] য়ত পিরমাণ সংহ শাখা, আখািন দর, রংর য়ত পিরমােণর মিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৫.৩] খাের মান পরীা (সাধারণ) [৫.৩.১] পরীিত ননা কািরগরী শাখা, আখািন দর
জলা খা িনয়েকর দরসহ হেত া সমিত িতেবদন ও 
দেরর ভৗত িবেষণ
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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
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।

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

গম সংহ সংহীত গম কামস অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড  আমদািনত চাল ও গেমর উপর থেক ভাট ও া কতেনর জ প রণ।

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

গম সংহ সংহীত গম িষ সসারণ অিধদর িষ সসারণ অিধদর

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

গম সংহ সংহীত গম িষ সসারণ অিধদর আমদািনত চােলর উপর থেক ভাট ও া কতেনর জ প রণ।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


	8e92d93057b187c7c1553e2b480073202a0d96f705552a6a3c92b0c1e116cf3e.pdf
	84ef52d43a0bb56ac6602ae9e1bb9ef036136c34973d9ac04c824caf6e30ef14.pdf
	8e92d93057b187c7c1553e2b480073202a0d96f705552a6a3c92b0c1e116cf3e.pdf
	84ef52d43a0bb56ac6602ae9e1bb9ef036136c34973d9ac04c824caf6e30ef14.pdf
	8e92d93057b187c7c1553e2b480073202a0d96f705552a6a3c92b0c1e116cf3e.pdf

