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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:

খা অিধদেরর সহেযাগীতায় আিলক খা িনয়ক, লনার উোেগর ফেল উিিখত সমেয় বাজাের খাশের সরবরাহ এবং বাজার
 ীিতশীল িছল। িবগত ৩ বছের অভরীণ উৎস হেত লনা িবভােগ মাট ৪.৫০ ম.টন চাল সংহ করা হেয়েছ। এছাড়া ায় ৬.২৮ লাখ
ম.টন খাশ (চাল ও গম) সামািজক উয়নলক খাতসহ িবিভ খােত িবতরণ করা হেয়েছ। ষকেদর অিধক হাের েণাদনা দােনর
লে িবগত ৩ অথ  বছের ২.২৯ লাখ ম.টন ধান সরাসির ষেকর িনকট হেত য় কের ষেকর াংক একাউে ধােনর  পিরেশাধ
করা হেয়েছ। হতদির জনসাধারণেক ে খা সহায়তা দয়ার জ মাননীয় ধানমীর অািধকারলক খা বাব কম িচ হীত
হেয়েছ। এ কম িচর মােম িবভােগ ায় ৬.৩৩ লাখ পিরবারেক বছেরর ৫ মাস িত কিজ চাল মা ১০ টাকা দের মােস ৩০ কিজ কের
চাল সরবাহ করা হে। বতমান লনা িবভােগর সরকাির খা দােমর কায কর ধারণমতা ৩.১২ লাখ ম.টন।

সমা এবং চােলসহ:

মবধ মান জনসংা, িবমান দাির ও অি রীকরেণ কায কর খা বাপনা পিরচালনা এবং সরকাির পিরকনা ও বােজট অযায়ী
আপদকালীন খা িনরাপা মদ িনির Innovative কম িচ হণ ও বাবায়ন করা।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২২ সােলর মে অাহত িশণ ও অবকাঠােমা উয়েনর মােম খা বাপনার সমতা িকরণ। সামািজক িনরাপা কম িচেত
ি ও জলবা পিরবতেনর অিভেযাজন অ  কের িন আেয়র জনগণ, ৪থ  ণী কম চারী,  আেয়র হৎ িশ িমক ও ামীণ
জনগেণর জ িনয়িমত কম িচেত ে খাশ িবতরণ সমেয়াপেযাগীকরণ। সরকাির পয ােয় খাশ সংহ, িবতরণ কায ম ও
অিফস বাপনা িডিজটাল িসেম বতণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

খাবাব কম চীেত মা ১০ টাকা কিজ দের ৬.৩৩ লাখ পিরবােরর মে ০.৯৫ লাখ ম.টন খাশ িবতরণ;
ষকেদর  েণাদনা   দান  এবং  খা  িনরাপা  বা  ঢ়করেণর  লে  ২.০০  লাখ  ম.টন  খাশ (ধান,  চাল  ও  গম)
সংহ;
বাজার িিতশীল রাখার ােথ  সামািজক িনরাপা খােত ও ে খাশ িবরতণ কম চীেত ানলক খােত ১.৫০ লাখ
ম.টন খাশ িবতরণ;
বাজার িিতশীল ও াতা িনিতকরেণর জ ওএমএস খােত ০.৪০ 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 খা সরবরাহ িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. ষকেদর েণাদনা  দান িনিতকরণ এবং খাশের িনরাপা মত গেড় তালা;
২. খাশ বাপনার ািতািনক সমতা িকরণ;
৩. সামািজক িনরাপা খােত ও  ে খাশ িবতরণ;
৪. খাশের বাজার  িিতশীল ও াতা িনিতকরণ;
৫. িনরাপদ 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, মত চলাচল ও িবতরণ বাপনা
৪. খাশের বাজার ের িিতশীলতা আনায়ন ও ি সৃ খাের াতা সহজকরণ
৫. পয া খাশ মত 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 ০.২৫ 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 অপাত 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 

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

২০

[১.১] ধান ও চাল সংহ
[১.১.১] সংহীত ধান
ও চাল

মিত
লাখ
মঃটন

২ ০.৯৭ ১.৭৩ ১.৮০ ১.৩০ ১.২৫ ১.২০ ১.০০ ১.৮০ ১.৮৫

[১.২] বছর শেষ নতম
মত গেড় তালা

[১.২.১] মদত
খাশ

মিত
লাখ
মঃটন

২ ০.৭০ ৩.১৯ ১.৫০ ১.২০ ১.১০ ১.০৫ ১.০০ ০.৭০ ০.৭৫

[১.৩] গম সংহ [১.৩.১] সংহীত গম মিত
হাজার
মঃটন

২ ০.০০ ০.০০ ০.২০ ০.১৫ ০.১০ ০.০৮ ০.০৫ ০.২০ ০.২৫

[১.৪] খাশেসর মািসক
িতেবদন

[১.৪.১] িতেবদেনর
সংা

মিত সংা ২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.৫] বােজট অযায়ী নন
াপনা িনম াণ ও খা
দাম এবং অা াপনা
রণােবণ ও মরামত
কায েমর এিপিপ াব
মণালেয় রণ

[১.৫.১] এিপিপ াব
রেণর সময়

তািরখ তািরখ ২ ০১.০১.২২ ২৭.১২.২১ ৩১.০৭.২২ ৩১.০৮.২২ ৩০.০৯.২২ ৩১.১০.২২ ৩১.১২.২২ ৩১.০৭.২৩ ৩১.০৭.২৪

[১.৬] দাম রণােবণ ও
মরামত

[১.৬.১] মরামতত
াপনার সংা

মিত সংা ২ ১১ ৪ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ৮

[১.৭] “ষেকর অাপ” এর
মােম ধান য়

[১.৭.১] বাবািয়ত
উপেজলা

মিত সংা ২ ২৫ ২৫ ২৯ ২৮ ২৭ ২৫ ২৪ ২৯ ২৯

[১.৮] বােরা, আমন ও
গেমর উৎপাদন ত সংহ

[১.৮.১] সংহীত
িতেবদন

মিত সংা ২ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

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

[১.৯.১] সংহীত
িতেবদন

মিত সংা ২ ২ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ২ ২

[১.১০] িডিজটাল চাল
সংহ বাপনা বাবায়ন

[১.১০.১] বাবািয়ত
উপেজলা

মিত সংা ২ ৪ ৪ ৮ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ২১:০৩ া: ৯ 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;

১৮
[২.১] আিলক খা
িনয়কেকর পিরদশ েনর
সংা

[২.১.১] পিরদশ েনর
সংা

মিত সংা ২ ১৩ ৬২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ৭৫ ৭৬

[২.১.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর উপর
িহত বা

মিত % ২ ১০০ ১০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ৮১

[২.২] মামলার সংা
ডাটােবস হালনাগাদ

[২.২.১] হালনাগােদর
হার

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৩] মাঠ পয ােয়র দর
কক ২০২১-২২ অথ 
বছেরর েব র অিন
আপি অিডট সফটওয়ার
এ এিকরণ।

[২.৩.১] এিত
আপি

মিত % ২ ৮০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] PIMS ডাটােবস
হালনাগাদকরণ

[২.৪.১] িত মােস
হালনাগাদ-করেণর
িতেবদন

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৫] ভেম াািমং
সফটওয়ার বহার

[২.৫.১] বাবািয়ত
াপনার সংা

মিত সংা ২ ১১ ৭৮ ৮৩ ৮০ ৭৯ ৭৮ ০ ৭৮ ৮৩

[২.৬] সীমার মে দাম
ঘাটিত

[২.৬.১] ঘাটিতর হার মিত % ২ ০.৩১ ০.২৭ ০.৪২ ০.৪৪ ০.৪৬ ০.৪৮ ০.৫০ ০.২৭ ০.৪২

[২.৭] সীমার মে পিরবহন
ঘাটিত

[২.৭.১] ঘাটিতর হার মিত % ২ ০.১৬ ০.০৪ ০.১২১ ০.১২২ ০.১২৩ ০.১২৪ ০.১২৫ ০.১২১ ০.১২১

[২.৮] বািণিজক অিডট
আপির ডশীট জবাব
রণ

[২.৮.১] িরত
ডশীট জবােবর সংা

মিত সংা ২ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ১ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ২১:০৩ া: 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 

[৩] সামািজক
িনরাপা খােত ও
 ে
খাশ িবতরণ;

১২

[৩.১] খাবাব
কম িচেত খাশ
িবতরণ

[৩.১.১] িবতরণত
পিরমাণ

মিত
লাখ
মঃ টন

৫ ০.৭৩ ০.৫৭ ০.৯৫ ০.৭৮ ০.৬৫ ০.৫৭ ০.৫০ ০.৯৫ ০.৯৬

[৩.২] খাবাব
কম চীেত উপকারেভাগী
নারী ধান পিরবার
অ ি

[৩.২.১] উপকারেভাগী
নারী ধান পিরবােরর
সংা

মিত লাখ ২ ০.০০ ১.৯৩ ১.৯৬ ১.৯৫ ১.৯৪ ১.৯৩ ১.৯০ ২.০০ ২.০০

[৩.৩] াণলক খােত
খাশ সরবরাহ

[৩.৩.১] সরবরাহত
পিরমাণ

মিত
লাখ
মঃ টন

৫ ০.৫৪ ০.৫৯ ০.৭০ ০.৬২ ০.৬০ ০.৫৯ ০.৫৫ ০.৭৫ ০.৭৬

[৪] খাশের
বাজার 
িিতশীল ও
াতা
িনিতকরণ;

১০

[৪.১] জরী াহক খােত
খাশ িবয় (ইিপ)

[৪.১.১] িবিত
পিরমাণ

মিত
লাখ
মঃ টন

৪ ০.২৯ ০.২৫ ০.৪০ ০.৩৩ ০.৩০ ০.২৫ ০.২০ ০.৪০ ০.৪২

[৪.২] খালাবাজাের
খাশ িবি

[৪.২.১] িবিত
পিরমাণ

মিত
লাখ
মঃ টন

৩ ০.২৯ ০.৫০ ০.৬০ ০.৫৮ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৬০ ০.৬২

[৪.৩] মািসক বাজার দর
িতেবদন।

[৪.৩.১] িতেবদন
সংা

মিত সংা ৩ ১২ ৯ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২

[৫] িনরাপদ
খাশ সরবরাহ
ও ি পিরিিতর
উয়ন।

১০

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

[৫.১.১] উপেজলায়
সরবরাহত

মিত
হাজার
মঃ টন

৫ ১২.৩২৪ ১৬.২২ ২০.০০ ১৮ ১৭ ১৬.২২ ১৫ ২১ ২৩

[৫.২] খাের মান পরীা
[৫.২.১] পরীিত
ননার সংা

মিত সংা ৫ ২৩ ২৮৭ ৩০.০০ ২৮ ২৬ ২৩ ২১ ৩৫ ৩৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ২১:০৩ া: ১১ 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%

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





ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ২১:০৩ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এএমএস(AMS) অিডট ােনজেম িসেম (Audit Management System)

২ এিপএ(APA) এয়াল পারফরা এিেম (Annual Performance agreement)

৩ ওএমএস (OMS) ওেপন মােকট সল (Open Market Sales)

৪ িপআইএমএস(PIMS)
পারেসানাল ইনফরেমশন ােনজেম িসেম (Personal information
management system)



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ২১:০৩ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ধান ও চাল সংহ [১.১.১] সংহীত ধান ও চাল সংহ শাখা মািসক িতেবদন

[১.২] বছর শেষ নতম মত গেড় তালা [১.২.১] মদত খাশ মদ ও চলাচল শাখা মািসক িতেবদন

[১.৩] গম সংহ [১.৩.১] সংহীত গম সংহ শাখা মািসক িতেবদন

[১.৪] খাশেসর মািসক িতেবদন [১.৪.১] িতেবদেনর সংা মদ ও চলাচল শাখা মািসক িতেবদন

[১.৫] বােজট অযায়ী নন াপনা িনম াণ ও খা দাম এবং অা াপনা
রণােবণ ও মরামত কায েমর এিপিপ াব মণালেয় রণ

[১.৫.১] এিপিপ াব রেণর সময় উয়ন ও নজারত শাখা াব রেনর প

[১.৬] দাম রণােবণ ও মরামত [১.৬.১] মরামতত াপনার সংা উয়ন শাখা হার প/কাজ সমা সনদপ

[১.৭] “ষেকর অাপ” এর মােম ধান য় [১.৭.১] বাবািয়ত উপেজলা সংহ শাখা ষেকর অাপ িসেম হেত া অনলাইন িতেবদন

[১.৮] বােরা, আমন ও গেমর উৎপাদন ত সংহ [১.৮.১] সংহীত িতেবদন সংহ শাখা সংি িতেবদন

[১.৯] মৗম িভিক িস/ আতপ চালকেলর পািক ছটাই মতার ত সংহ [১.৯.১] সংহীত িতেবদন সংহ শাখা সংি িতেবদন

[১.১০] িডিজটাল চাল সংহ বাপনা বাবায়ন [১.১০.১] বাবািয়ত উপেজলা সংহ শাখা
িডিজটাল িসেম হেত া অনলাইন
িতেবদনমািসক িরত পিরদশ ন িতেবদন

[২.১] আিলক খা িনয়কেকর পিরদশ েনর সংা
[২.১.১] পিরদশ েনর সংা গাপনীয় শাখা মািসক িরত পিরদশ ন িতেবদন

[২.১.২] পিরদশ ন িতেবদেনর উপর িহত বা গাপনীয় শাখা মািসক িরত পিরদশ ন িতেবদন

[২.২] মামলার সংা ডাটােবস হালনাগাদ [২.২.১] হালনাগােদর হার মামলা শাখা ডাউনেলাডত িতেবদন

[২.৩] মাঠ পয ােয়র দর কক ২০২১-২২ অথ  বছেরর েব র অিন আপি
অিডট সফটওয়ার এ এিকরণ।

[২.৩.১] এিত আপি অিডট শাখা ডাউনেলাডত িতেবদন

[২.৪] PIMS ডাটােবস হালনাগাদকরণ [২.৪.১] িত মােস হালনাগাদ-করেণর িতেবদন শাসন শাখা অনলাইন িতেবদন

[২.৫] ভেম াািমং সফটওয়ার বহার [২.৫.১] বাবািয়ত াপনার সংা মদ ও চলাচল শাখা অনলাইন িতেবদন

[২.৬] সীমার মে দাম ঘাটিত [২.৬.১] ঘাটিতর হার মদ ও চলাচল শাখা মািসক িতেবদন

[২.৭] সীমার মে পিরবহন ঘাটিত [২.৭.১] ঘাটিতর হার মদ ও চলাচল শাখা মািসক িতেবদন

[২.৮] বািণিজক অিডট আপির ডশীট জবাব রণ [২.৮.১] িরত ডশীট জবােবর সংা অিডট শাখা ডশীট জবাব রেণর প

[৩.১] খাবাব কম িচেত খাশ িবতরণ [৩.১.১] িবতরণত পিরমাণ মদ শাখা মািসক িতেবদন

[৩.২] খাবাব কম চীেত উপকারেভাগী নারী ধান পিরবার অ ি [৩.২.১] উপকারেভাগী নারী ধান পিরবােরর সংা সরবরাহ শাখা মািসক িতেবদন

[৩.৩] াণলক খােত খাশ সরবরাহ [৩.৩.১] সরবরাহত পিরমাণ সরবরাহ শাখা মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] জরী াহক খােত খাশ িবয় (ইিপ) [৪.১.১] িবিত পিরমাণ সরবরাহ শাখা মািসক িতেবদন

[৪.২] খালাবাজাের খাশ িবি [৪.২.১] িবিত পিরমাণ সরবরাহ শাখা মািসক িতেবদন

[৪.৩] মািসক বাজার দর িতেবদন। [৪.৩.১] িতেবদন সংা সরবরাহ শাখা মািসক িতেবদন

[৫.১] অি চাল সরবরাহ (িভিজিড ও খাবাব খােত) [৫.১.১] উপেজলায় সরবরাহত সরবরাহ শাখা মািসক িতেবদন

[৫.২] খাের মান পরীা [৫.২.১] পরীিত ননার সংা পরীাগার মািসক ননা পরীার ি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
অি চাল সরবরাহ (িভিজিড ও খাবাব খােত) উপেজলায় সরবরাহত িষ মণালয় িষ মনালয় হেত ষেকর তািলকা সংহব ক ধান সংহ কায ম বাবায়ন

গম সংহ সংহীত গম িষ মণালয় িষ মনালয় হেত ষেকর তািলকা সংহব ক ধান সংহ কায ম বাবায়ন

অি চাল সরবরাহ (িভিজিড ও খাবাব খােত) উপেজলায় সরবরাহত মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় মিহলা িবষয়ক অিধদেরর তরী তািলকার ভাার মােঝ অি স চাল ভােব িবতরণ।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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