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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, সাাহার সাইেলা, বড়ার উোেগর ফেল সাইেলা ও ওয়ারহাউেসর হণ
ও রণ কায ম াকভািবক িছেলা। িবেদশ থেক আমদািনত গমত 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 ও চাল সাাহার সাইেলা, বড়া
থেক যথাসমেয়  সক িনয়েম  রণ  করা  হেয়েছ।  িবগত িতন  বছের  সাাহার  সাইেলােত  িবেদশ হেত ও দেশর  অভািরণ  গম হেণর
পিরমাণ  িছেলা  ৭১,৪৯৩.৮১৯  মঃ  টন  এবং  িবিভ  চলাচল  চীর  আওতায়  রণত  গেমর  পিরমাণ  িছেলা  ৮৩,২০৪.৩১৭  ম.টন,  চাল
হেণর  পিরমাণ  িছেলা  ২৩,০৫৯.০৩৭  ম.টন  এবং  চাল  রেণর  পিরমাণ  িছেলা  ১৭,৫৮৫.৪১৩  ম.টন।  কেরানা  ভাইরাসজিনত
অিতমহামািরর সমেয় সরকাির ােথ  সাাহার সাইেলা, বড়া িনরবিভােব সবা দান কেরেছ।

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  সাাহার  সাইেলা  ও  ওয়ারহাউেসর  ািতািনক  ও  অপােরশনাল  সমতা  িকরণ।
সাইেলা  ও  ওয়ারহাউেসর  অপােরশনাল  এবং  রণােবণ  কােজর  জ  অভরীণ  ও  বেদিশক  িশেণর  মােম  দ  জনশি  গেড়
তালা। সরকাির 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:

সাইেলা ও ওয়ারহাউেসর সেব া ধারণমতার বাবায়ন।
সাইেলা ও ওয়ারহাউেসর 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. সাইেলা ও ওয়ারহাউেসর সেব া ধারণমতার বহার এবং খাশের িনরাপদ মদ গেড় তালা
২. খাশ বাপনার ািতািনক সমতা িকরণ
৩. চলাচল চীর আওতায় সাাহার সাইেলােত খাশ হণ
৪. চলাচল চীর আওতায় িবিভ কে খাশ রণ

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 ঢ়কর
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 খােরাতা 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

সাাহার সাইেলা ও
ওয়ারহাউেসর সেব া
ধারণমতার বহার

রাউ িবেনর ধারণমতার বহার অপাত - ০ ১ ১ ১ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

ার িবেনর ধারণমতার বহার অপাত - ০ ১ ১ ১ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

ওয়ারহাউেসর সেব া ধারণমতার বহার অপাত - ০ ১ ১ ১ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

হাফার িবেনর ধারণমতার বহার অপাত - ০ ১ ১ ১ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

খাশ হেণর হার

িতিদন সড়কপেথ মাট গম হেণর পিরমাণ মঃ টন - ০ ৮০০ ৮৫০ ৯০০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

িতিদন রলপেথ মাট গম হেণর পিরমাণ মঃ টন - ০ ২২০ ২৩০ ২৪০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

িতিদন সড়কপেথ মাট চাল হেণর পিরমাণ মঃ টন - ০ ৩৬০ ৩৮০ ৪০০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

খাশ রেণর হার

িতিদন রলপেথ মাট গম রেণর পিরমাণ মঃ টন - ০ ২২০ ২৩০ ২৪০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

িতিদন সড়কপেথ মাট গম রেণর পিরমাণ মঃ টন - ০ ৪৮০ ৪৯০ ৫০০ খা অিধদর সাইেলােত রিত কাটালগ

িতিদন সড়কপেথ মাট চাল রেণর পিরমাণ মঃ টন - ০ ৩৬০ ৩৮০ ৪০০ 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] সাইেলা ও
ওয়ারহাউেসর
সেব া
ধারণমতার
বহার এবং
খাশের
িনরাপদ মদ
গেড় তালা

২৫

[১.১] রাউ িবেনর
ধারণমতার বহার

[১.১.১] িবেন রিত
গম

মিত মঃটন ৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০ ৩.৫০ ৩.০০ ৪.৫০ ৫.০০

[১.২] ার িবেনর
ধারণমতার বহার

[১.২.১] িবেন রিত
গম

মিত মঃটন ৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০ ৩.৫০ ৩.০০ ৪.৫০ ৫.০০

[১.৩] হাফার িবেনর
ধারণমতার বহার

[১.৩.১] িবেন রিত
গম

মিত মঃটন ৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০ ৩.৫০ ৩.০০ ৪.৫০ ৫.০০

[১.৪] খাশ
পিরিিতর মািসক
িতেবদন রণ

[১.৪.১] িতেবদন
তত

মিত মঃটন ১০ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ১০.০০ ১০.০০
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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 

[২] খাশ
বাপনার
ািতািনক
সমতা িকরণ

২৫

[২.১] বািণিজক অিডট
আপির ডশীট জবাব
রণ

[২.১.১] িরত
ডশীট জবােবর
সংা

মিত সংা ৩ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ২.৭০ ৩.০০

[২.২] মামলার সংা
ডাটােবস হালনাগাদ

[২.২.১] হালনাগােদর
হার

মিত % ৩ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ২.৭০ ৩.০০

[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 % ৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৪.৫০ ৫.০০

[২.৪] PIMS ডাটােবস
হালনাগাদকরণ

[২.৪.১] িত মােস
হালনাগাদ-করেণর
িতেবদন

মিত % ৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৪.৫০ ৫.০০

[২.৫] ভেম াািমং
সফটওয়ার বহার

[২.৫.১] বাবািয়ত
াপনার সংা

মিত সংা ৩ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ২.৭০ ৩.০০

[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 ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ২.৭০ ৩.০০

[২.৭] বািণিজক অিডট
আপির ডশীট জবাব
রণ

[২.৭.১] িরত
ডশীট জবােবর
সংা

মিত সংা ৩ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ২.৭০ ৩.০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৩:২৭ া: 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] চলাচল চীর
আওতায় সাাহার
সাইেলােত
খাশ হণ

১০

[৩.১] িবেদশ হেত ও
দেশর অভার হেত গম
ও চাল সরাসির সাইেলােত
হণ

[৩.১.১] িতিদন
হীত গম

মিত মঃটন ৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৪.৫০ ৫.০০

[৩.২] চাম সাইেলা
হেত িরত গম সাইেলার
রলওেয় অয়াগেন হণ

[৩.২.১] িতিদন
হীত গম

মিত মঃটন ৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৪.৫০ ৫.০০

[৪] চলাচল চীর
আওতায় িবিভ
কে খাশ
রণ

১০

[৪.১] সড়ক পেথ গম
রণ

[৪.১.১] িতিদন
িরত পিরমাণ

মিত মঃটন ৩ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ২.৭০ ৩.০০

[৪.২] রল পেথ গম রণ
[৪.২.১] িতিদন
িরত পিরমাণ

মিত মঃটন ৩ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ২.৭০ ৩.০০

[৪.৩] সরকপেথ চাল
রণ

[৪.৩.১] িতিদন
িরত পিরমাণ

মিত মঃটন ৪ ৪.০০ ৩.৬০ ৩.২০ ২.৮০ ২.৪০ ৩.৬০ ৪.০০
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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%

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
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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 হপার ল শাখা িবন িতেবদন

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

[১.৩] হাফার িবেনর ধারণমতার বহার [১.৩.১] িবেন রিত গম হপার ল শাখা িবন িতেবদন

[১.৪] খাশ পিরিিতর মািসক িতেবদন রণ [১.৪.১] িতেবদন তত শ শাখা মািসক িতেবদন

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

[২.২] মামলার সংা ডাটােবস হালনাগাদ [২.২.১] হালনাগােদর হার সংাপন শাখা িসেম হেত া অনলাইন ি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 হালনাগাদ-করেণর িতেবদন সংাপন শাখা ডাউনেলাডত িতেবদন

[২.৫] ভেম াািমং সফটওয়ার বহার [২.৫.১] বাবািয়ত াপনার সংা 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 মানক

[২.৭] বািণিজক অিডট আপির ডশীট জবাব রণ [২.৭.১] িরত ডশীট জবােবর সংা অিডট শাখা মািসক িরত পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১] িবেদশ হেত ও দেশর অভার হেত গম ও চাল সরাসির সাইেলােত হণ [৩.১.১] িতিদন হীত গম শ শাখা দিনক িতেবদন

[৩.২] চাম সাইেলা হেত িরত গম সাইেলার রলওেয় অয়াগেন হণ [৩.২.১] িতিদন হীত গম শ শাখা দিনক িতেবদন

[৪.১] সড়ক পেথ গম রণ [৪.১.১] িতিদন িরত পিরমাণ ািগং হাউজ শাখা সাািহক িতেবদন

[৪.২] রল পেথ গম রণ [৪.২.১] িতিদন িরত পিরমাণ ািগং হাউজ শাখা সাািহক িতেবদন

[৪.৩] সরকপেথ চাল রণ [৪.৩.১] িতিদন িরত পিরমাণ ািগং হাউজ শাখা 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
সরকপেথ চাল রণ িতিদন িরত পিরমাণ খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

রল পেথ গম রণ িতিদন িরত পিরমাণ খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

সড়ক পেথ গম রণ িতিদন িরত পিরমাণ খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

চাম সাইেলা হেত িরত গম সাইেলার রলওেয় অয়াগেন হণ িতিদন হীত গম খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

িবেদশ হেত ও দেশর অভার হেত গম ও চাল সরাসির সাইেলােত হণ িতিদন হীত গম খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

বািণিজক অিডট আপির ডশীট জবাব রণ িরত ডশীট জবােবর সংা খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

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

িশণ ও লািন ং সশন আেয়ািজত খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

ভেম াািমং সফটওয়ার বহার বাবািয়ত াপনার সংা খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

PIMS ডাটােবস হালনাগাদকরণ িত মােস হালনাগাদ-করেণর িতেবদন খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

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

এিত আপি খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

মামলার সংা ডাটােবস হালনাগাদ হালনাগােদর হার খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

বািণিজক অিডট আপির ডশীট জবাব রণ িরত ডশীট জবােবর সংা খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

খাশ পিরিিতর মািসক িতেবদন রণ িতেবদন তত খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

হাফার িবেনর ধারণমতার বহার িবেন রিত গম খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

ার িবেনর ধারণমতার বহার িবেন রিত গম খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।

রাউ িবেনর ধারণমতার বহার িবেন রিত গম খা অিধদর গম ও চাল হণ ও রণ করা হয়।
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