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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত িতন বছের খা অিধদেরর সহেযািগতায় সাইেলা অধীক, চাম সাইেলার উোেগর ফেল সাইেলার হণ ও রণ কায ম
াকভািবক িছেলা। িবেদশ থেক আমদািনত গম ত খালাস ও খা অিধদেরর চসসা িবভােগর চলাচল চী অযায়ী গম িবিভ কে
ত রণ করা হেয়েছ। খা অিধদেরর িবিভ িবতরণ খােতর িবিভ কম চীর গম চাম সাইেলা থেক যথাসমেয় সক িনয়েম রণ
করা হেয়েছ। সাইেলার গম খালােসর সমতা ির লে রাতন ই আনেলাডার অপসারণ কের বলিজয়াম হেত ই নন Rail
Mounted mobile  Pneumatic  Unloader  সহ  মাট  ৪  িভান  আনেলাডার  াপন  করা  হেয়েছ।  িবগত  িতন  বছের
চাম সাইেলােত িনের ছক মাতােবক িবেদশ হেত আমদানীত গম হণ এবং রণ করা হয়।

অথ বছর া গেমর পিরমাণ িরত গেমর পিরমাণ
২০১৮-২০১৯ ৩,৭৭,০২৯.৩৯৬ মঃ টন ৩,৮১,৬৬৬.৬৫২ মঃ টন
২০১৯-২০২০ ৩,৩১,২৭০.৩৩৪ মঃ টন ৩,৫৪,৬৬৮.৭৯৯ মঃ টন
২০২০-২০২১ ২,৭১,৬৩৩.৭৪৭ মঃ টন ২,৪২,৭০৬.৮৭৬ মঃ টন

িবগত িতন বছের সব েমাট হীত গেমর পিরমাণ িছেলা ৯,৭৯,৯৩৩.৪৭৭ মঃ টন এবং িবিভ চলাচল চীর আওতায় িরত গেমর পিরমাণ
িছেলা ৯,৭৯,০৪২.৩২৭ মঃ টন। কেরানা ভাইরাসজিনত অিতমািরর সমেয় সরকারী ােথ  চাম সাইেলা িনরবিভােব সবা দান
কেরেছ। এছাড়াও সৗয বধ ন এবং অবকাঠােমাগত উয়েনর িনিমে অিফস ভবন, সাইেলা ভবন, বাউাির ওয়াল এবং িতন আবািসক
ভবন কের আওতায় ননভােব রঙ করা হেয়েছ।

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 এবং ি িনভর অবকাঠােমা গেড় তালা।

ভিবৎ পিরকনা:

অাহত িশণ ও অবকাঠােমা উয়েনর মােম চাম সাইেলার ািতািনক ও অপােরশনাল সমতা িকরণ। সাইেলার অপােরশনাল
এবং রণােবণ কােজর জ অভরীণ ও বেদিশক িশেণর মােম দ জনশি গেড় তালা। সরকারী পয ােয় খাশ হণ, রণ
ও অিফস বাপনায় িডিজটাল িসেম বতন। এছাড়াও সাইেলার সািব ক কম দতা ির উেে Innovative আইিডয়া সংহ
এবং তােদর বাবায়ন করা। সেব াপির ৪থ  িশ িবেবর ফল সবাহীতােদর মােঝ িনিত করেত খাশ বাপনায় ির সেব া
বহার িনিত করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• সাইেলার সেব া ধারণমতার বাবায়ন।
• সাইেলার অপােরশন ও রণােবণ কােজ উত ির বহার িনিত করা।
• হণ এবং রণ কােয  সমতা িকরণ।
• অপােরশন ও রণােবণ কােজ জিড়ত িেদর অভরীন ও বেদিশক িশেণর উোগ হণ।
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সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সবার জ পয া ও িকর খা।

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 জলা / সােকল 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. ি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, 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
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

সাইেলার সেব া ধারণমতার
বহার

রাউ িবেনর ধারণমতার বহার অপাতা - - ১ ১ ১ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

সাইেলার সেব া ধারণমতার
বহার

ার িবেনর ধারণমতার বহার অপাতা - - ১ ১ ১ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালট

খাশ হেণর হার িতিদন মাট হেণর পিরমাণ মঃ টন - - ৩০০০ ৩৫০০ ৪০০০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

খাশ রেণর হার িতিদন নৗপেথ মাট রেণর পিরমাণ মঃ টন (বাবী) - - ২৫০ ২৭৫ ৩০০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

খাশ রেণর হার িতিদন নৗ পেথ মাট রেণর পিরমাণ মঃ টন (ঢালা) - - ১০০০ ১২০০ ১৫০০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

খাশ রেণর হার
িতিদন সড়ক পেথ মাট রেণর
পিরমাণ

মঃ টন - - ৭০০ ৭৫০ ৮০০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

খাশ রেণর হার
িতিদন রলপেথ মাট রেণর পিরমাণ
(কভাড )

মঃ টন (বাবী) - - ২৬৫ ২৯৮ ৩৩২ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

খাশ রেণর হার
িতিদন রল পেথ মাট রেণর
পিরমাণ (হপার)

মঃ টন (ঢালা) - - ২৪০ ২৭০ ৩০০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

*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 মদ
গেড় তালা;

২৫

[১.১] রাউ িবেনর
ধারণমতার বহার

[১.১.১] িবেন রিত
গম

মিত অপাত ১০ ০ ০ ০.৯৫ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৯৫ ০.৯৫

[১.২] ার িবেনর
ধারণমতার বহার

[১.২.১] িবেন রিত
গম

মিত অপাত ৫ ০ ০ ০.৯৫ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৯৫ ০.৯৫

[১.৩] খাশ
পিরিিতর মািসক
িতেবদন রণ

[১.৩.১] িতেবদন
তত

মিত সংা ১০ ০ ০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২
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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] খাশ
বাপনার
ািতািনক
সমতা িকরণ;

১৫

[২.১] বািণিজক অিডট
আপির ডশীট জবাব
রণ

[২.১.১] িরত
ডশীট জবােবর
সংা

মিত সংা ১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[২.২] মামলা সংা
ডাটােবস হালনাগাদ

[২.২.১] হালনাগােদর
হার

মিত % ২ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[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 % ৩ ০ ০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৪] PIMS ডাটােবস
হালনাগাদকরণ

[২.৪.১] িত মােস
হালনাগাদকরেণর
িতেবদন

মিত % ৪ ০ ০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৫] ভেম াািমং
সফটওয়ার বহার

[২.৫.১] িতিদন
এিকরণ

মিত সংা ২ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৯ ১০

[২.৬] কম কতা ও
কম চারীেদর সমতার
উয়েন চাির, এসিডিজ,
এিপএ, সমসামিয়ক িবষয়
ও রণােবণ িবষেয়
িশণ ও লািন ং সশন
আেয়াজন।

[২.৬.১] িশণ ও
লািন ং সশন
আেয়ািজত

মিত জনঘা ৩ ০ ০ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ২২০ ২৫০

[৩] সামািজক
িনরাপা খােত ও
 ে
খাশ িবতরণ;

১৫
[৩.১] িবেদশ হেত
আমদািনত গম সরাসির
সাইেলা জেত হণ

[৩.১.১] িতিদন
(িতন পালায়) হীত
গম

মিত মঃ টন ১৫ ০ ০ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৩৫০০ ৪০০০
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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] সড়ক পেথ রণ
[৪.১.১] িতিদন (ই
পালায়) িরত
পিরমাণ

মিত মঃ টন ২ ০ ০ ৭০০ ৬৫০ ৬৪০ ৬২০ ৬০০ ৭৫০ ৮০০

[৪.২] নৗ পেথ রণ
(বাবী)

[৪.২.১] িতিদন
(ই পালায়) িরত
পিরমাণ

মিত মঃ টন ২ ০ ০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২০০ ২৭৫ ৩০০

[৪.৩] নৗ পেথ রণ
(ঢালা)

[৪.৩.১] িতিদন
(ই পালায়) িরত
পিরমাণ

মিত মঃ টন ২ ০ ০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১২০০ ১৫০০

[৪.৪] রল পেথ রণ
(কভাড -বাবী)

[৪.৪.১] িতিদন (ই
পালায়) িরত
পিরমাণ

মিত মঃ টন ২ ০ ০ ২৬৫ ২৪০ ২২০ ২১০ ২০০ ২৯৮ ৩৩২

[৪.৫] রল পেথ রণ
(হপার- ঢালা)

[৪.৫.১] িতিদন
(ই পালায়) িরত
পিরমাণ

মিত মঃ টন ২ ০ ০ ২৪০ ২২৫ ২১০ ২০০ ১৯০ ২৭০ ৩০০

[৫] িনরাপদ
খাশ সরবরাহ
ও ি পিরিিতর
উয়ন।

৫
[৫.১] িচ মাতােবক
রণ

[৫.১.১] িতিদন
(ই পালায়) িরত
পিরমাণ

মিত মঃ টন ৫ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০
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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

[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 PIMS Personnel Information Management System
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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] রাউ িবেনর ধারণমতার বহার [১.১.১] িবেন রিত গম হপারেল শাখা িবন িতেবদন

[১.২] ার িবেনর ধারণমতার বহার [১.২.১] িবেন রিত গম হপারেল শাখা িবন িতেবদন

[১.৩] খাশ পিরিিতর মািসক িতেবদন রণ [১.৩.১] িতেবদন তত শ শাখা মািসক িতেবদন

[২.১] বািণিজক অিডট আপির ডশীট জবাব রণ [২.১.১] িরত ডশীট জবােবর সংা অিডট শাখা জবাব রেণর প

[২.২] মামলা সংা ডাটােবস হালনাগাদ [২.২.১] হালনাগােদর হার অিডট শাখা িসেম হেত া অনলাইট ি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 িসেম হেত া অনলাইন িতেবদন

[২.৪] PIMS ডাটােবস হালনাগাদকরণ [২.৪.১] িত মােস হালনাগাদকরেণর িতেবদন সংাপন শাখা ডাউনেলাডত িতেবদন

[২.৫] ভেম াািমং সফটওয়ার বহার [২.৫.১] িতিদন এিকরণ শ শাখা ডাউনেলাডত িতেবদন

[২.৬] কম কতা ও কম চারীেদর সমতার উয়েন চাির, এসিডিজ, এিপএ, সমসামিয়ক িবষয় ও
রণােবণ িবষেয় িশণ ও লািন ং সশন আেয়াজন।

[২.৬.১] িশণ ও লািন ং সশন আেয়ািজত সংাপন শাখা িশণাথেদর উপিিতর মাণক

[৩.১] িবেদশ হেত আমদািনত গম সরাসির সাইেলা জেত হণ [৩.১.১] িতিদন (িতন পালায়) হীত গম াি শাখা দিনক িতেবদন

[৪.১] সড়ক পেথ রণ [৪.১.১] িতিদন (ই পালায়) িরত পিরমাণ ািগং হাউজ শাখা সাািহক িতেবদন

[৪.২] নৗ পেথ রণ (বাবী) [৪.২.১] িতিদন (ই পালায়) িরত পিরমাণ ািগং হাউজ ও হপারেল সাািহক িতেবদন

[৪.৩] নৗ পেথ রণ (ঢালা) [৪.৩.১] িতিদন (ই পালায়) িরত পিরমাণ ািগং হাউজ ও হপারেল সাািহক িতেবদন

[৪.৪] রল পেথ রণ (কভাড -বাবী) [৪.৪.১] িতিদন (ই পালায়) িরত পিরমাণ ািগং হাউজ সাািহক িতেবদন

[৪.৫] রল পেথ রণ (হপার- ঢালা) [৪.৫.১] িতিদন (ই পালায়) িরত পিরমাণ হপারেল সাািহক িতেবদন

[৫.১] িচ মাতােবক রণ [৫.১.১] িতিদন (ই পালায়) িরত পিরমাণ ািগং ও হপারেল সাািহক ি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
রাউ িবেনর ধারণমতার বহার িবেন রিত গম খা অিধদর সংি শাখার ত আদান দােনর মােম
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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