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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:

খা অিধদেরর  সহেযাগীতায়  ধান  িনয়ক,  ঢাকা  রশিনং,  ঢাকার  উোেগর  ফেল  উিিখত সমেয়  বাজাের  খাশের সরবরাহ  এবং
বাজার  িিতশীল িছল। বতমােন ঢাকা মহানগরীেত ১০০ ওএমএস দাকান (িবয়েক) এবং ২০ াকেসল, বাংলােদশ সিচবালয় ও
সরকাির কম চারী সিমিত, আগারগও তালতলা ২, ইেনােভশন আইিডয়ায় ২ সহ মাট ১২৪ িবয়েকের মােম ওএমএস কায ম
পিরচািলত হয় । এসকল িবয় কের মােম িবগত িতন অথ  বছের ায় ৮২.২০০ হাজার ম. টন চাল এবং ১০৭.৫২৮ হাজার ম. টন
আটা িবয় করা হেয়েছ। এছাড়া ইিপ খােত ২০২১-২২ অথ  বছের (এিল/২০২২) ায় ১৪.৯১৭ হাজার ম. টন চাল এবং ১১.৭১১ হাজার ম.
টন গম এবং ওিপ খােত ায় ৪৪১.০০০ ম. টন চাল এবং ৪০১.০০০ ম. টন গম িবতরণ করা হেয়েছ। হতদির জনসাধারণেক ে
খা সহায়তা দয়ার জ মাননীয় ধানমীর অািধকারলক খা বাব কম িচ হীত হেয়েছ। ২০২০-২০২১ অথ  বছের (এিপল-ন),
মহামারী কেরানা ভােবর কারেণ  আেয়র জনেগাীর িনরিবি খাশ সরবরাহ িনিতকে ঢাকা মহানগরীেত ায় ৯৫,৭৩৪ 
পিরবারেক িত কিজ চাল মা ১০ টাকা দের ১.৯১৪ হাজার ম. টন চাল সরবরাহ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মবধ মান জনসংা, বাজার ের উগিত, িবমান দাির ও অি িরকরেণ কায কর খা বাপনা পিরচালনা এবং ইেনােভভ
সরকাির পিরকনা ও বােজট অযায়ী আপদকালীন খা িনরাপা িনিতকে কম চী হণ ও বাবায়ন িনিত করা।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২৩ সােলর মে ওএমএস কায ম আরও গিতশীল এবং সমেয়াপেযাগী করার লে তদারিক কায ম আরও জারদার করা। অাহত
িশণ ও সাব িণক িদকিনেদ শনার মােম তদারিক কােজ িনেয়ািজত কম কতা ও কম চারীেদর সমতা িকরণ। ঢাকা মহানগরীর
ঘনবসিতণ  ও মঘণ এলাকােলােত চািহদা অযায়ী ওএমএস সবা অাহত রাখা। মবধ মান জনসংার চািহদােক সামেন রেখ
ওএমএস কায েম ইেনােভশন আইিডয়ায় ৫ কিজ ওজেনর চাল ও ৫ কিজ ওজেনর আটার বা তকরণ ও িবয় করার জ
েয়াজনীয়  বা  হণ  করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• খা অিধদেরর তাবধােন ওএমএস কম িচর মােম ঢাকা মহানগরীেত খাশ সকল ণীর জনসাধারেনর য়মতার
মে রাখা।
• বাজারের উগিত বনতা রাধ এবং িন আেয়র জনেগািেক  সহায়তা দয়া।
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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. খাশ বাপনার ািতািনক সমতা িকরণ;
২. খাশের বাজার িিতশীল ও াতা িনিতকরণ;
৩. ইিপ, ওিপ খােত খাশ সরবরাহ;
৪. খাশের িনরাপা মদ গেড় তালা।

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. খাশ (চাল, গম ও আটা) িবতরণ বাপনা;
৩. খাশের বাজার ের িিতশীলতা আনয়ন ও পয া খাশের াতা সহজলভকরণ;
৪. ডেইন লাইেস দান ও নবায়ন ।
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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

সায়ী ে দির মােষর
খাশ াি

চােলর ওএমএস  এবং বাজার
ের অপাত

অপাত ০.৭৫ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ িষ মণালয়
সরবরাহ, বন ও িবপণন
িবভাগ/মেময়াদী বােজট

গেমর ওএমএস  এবং বাজার
ের অপাত

অপাত - ০.৪৫ ০.৪৫ ০.৪৫ ০.৪৫ িষ মণালয়
সরবরাহ, বন ও িবপণন
ি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] খাশ
বাপনার
ািতািনক
সমতা িকরণ;

২৫

[১.১] ধান িনয়েকর ওএমএস
ক পিরদশ েনর সংা

[১.১.১] পিরদশ েনর
সংা

মিত সংা ৩ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[১.১.২] পিরদশ েনর
িতেবদেনর উপর
হীত বা

মিত % ৩ ০ ০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০

[১.২] কম কতা/কম চারীগেণর
PIMS ডাটােবইজ হালনাগাদকরণ

[১.২.১] জনবেলর
ত হালনাগাদত

মিত % ৪ ০ ৪০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩] অভরীণ অিডট আপিসহ
সফটওয়ার এ এিকরণ

[১.৩.১] এিত
আপি

মিত % ৩ ০ ৩৮ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ১০০ ১০০

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

[১.৪.১] ডশীট
জবাব িরত

মিত সংা ৩ ০ ১৮ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৫] ধান িনয়ক দের কম রত
িবিভ কম কতা-কম চারীর াি
িবেনাদন  মর

[১.৫.১] াি
িবেনাদন 
মিরত

মিত % ৩ ০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৬] ধান িনয়ক দের কম রত
কম চারীেদর িপআরএল ও ায়
অবসর মর

[১.৬.১] কম চারীেদর
িপআরএল ও ায়
অবসর মিরত

মিত % ৩ ০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[১.৭.১] িশণ ও
লািন ং সশন
আেয়ািজত

মিত সংা ৩ ০ ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২ ২৫ ৩০
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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] খাশের
বাজার
িিতশীল ও
াতা
িনিতকরণ;

২৫

[২.১] ওএমএস কায েমর আওতায়
চাল িবয়

[২.১.১] িবিত
পিরমাণ

মিত
হাজার
ম.টন

১০ ৩১.৭১৮ ৫০.২২৭ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ৫৫ ৬০

[২.২] ওএমএস কায েমর আওতায়
আটা িবয়

[২.২.১] িবিত
পিরমাণ

মিত
হাজার
ম.টন

১০ ৩১.৫১৮ ৩১.৮৪৬ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২২ ৩২ ৩৫

[২.৩] দিনক বাজার দর িতেবদন
[২.৩.১] িতেবদন
সংা

গড় সংা ৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩] ইিপ, ওিপ
খােত খাশ
সরবরাহ;

১০

[৩.১] জরী াহক (ইিপ খােত)
খাশ িবয় (চাল ও গম)

[৩.১.১] িবিত
পিরমাণ

মিত
হাজার
ম. টন

৫ ২৬.৬২৮ ২৫ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৮ ৩০

[৩.২] অা াহক (ওিপ খােত)
খাশ িবয় (চাল ও গম)

[৩.২.১] িবিত
পিরমাণ

মিত
হাজার
ম. টন

৫ ০.৮৪২ ০.৮৫০ ০.৮০০ ০.৭৫০ ০.৭০০ ০.৬৫০ ১.০০০ ১.২০০

[৪] খাশের
িনরাপা মদ গেড়
তালা।

১০
[৪.১] নগদ ের মািসক িতেবদন
খা অিধদের রণ

[৪.১.১] িতেবদন
তত

মিত সংা ১০ ১২ 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%

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 ইিপ ইমােজি ােয়ির

২ এফিপএমইউ ড ািনং এ মিনটিরং ইউিনট

৩ এসিডিজ সাসেটইাবল ডভলপেম গাল

৪ ওএমএস ওেপন মােকট সল (খালা বাজাের িবয়)

৫ ওিপ আদারস ােয়ির

৬ িপআইএমএস পারেসানাল ইনফরেমশন ােনজেম িসেম

৭ িপআরএল ি-িরটায়ারেম িলভ
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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] ধান িনয়েকর ওএমএস ক পিরদশ েনর সংা
[১.১.১] পিরদশ েনর সংা শাসন শাখা মািসক িরত পিরদশ ন িতেবদন

[১.১.২] পিরদশ েনর িতেবদেনর উপর হীত
বা

শাসন শাখা মািসক িতেবদন

[১.২] কম কতা/কম চারীগেণর PIMS ডাটােবইজ হালনাগাদকরণ [১.২.১] জনবেলর ত হালনাগাদত শাসন শাখা
সকল িবভাগ/শাখার PIMS
হালনাগাদকরেণর িতেবদন ও সমিত
িতেবদন

[১.৩] অভরীণ অিডট আপিসহ সফটওয়ার এ এিকরণ [১.৩.১] এিত আপি অিডট শাখা ডাউনেলাডত িতেবদন

[১.৪] সামািজক িনরাপা অিডট অিধদর কক উািপত অিডট আপির ডশীট জবাব রণ [১.৪.১] ডশীট জবাব িরত অিডট শাখা ডশীট জবাব রেণর প

[১.৫] ধান িনয়ক দের কম রত িবিভ কম কতা-কম চারীর াি িবেনাদন  মর [১.৫.১] াি িবেনাদন  মিরত শাসন শাখা মির পের কিপ

[১.৬] ধান িনয়ক দের কম রত কম চারীেদর িপআরএল ও ায় অবসর মর
[১.৬.১] কম চারীেদর িপআরএল ও ায় অবসর
মিরত

শাসন শাখা মির পের কিপ

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

[১.৭.১] িশণ ও লািন ং সশন আেয়ািজত শাসন শাখা িশণাথেদর হািজরা িববরণী

[২.১] ওএমএস কায েমর আওতায় চাল িবয় [২.১.১] িবিত পিরমাণ মত শাখা িবয় িতেবদন

[২.২] ওএমএস কায েমর আওতায় আটা িবয় [২.২.১] িবিত পিরমাণ মত শাখা িবয় িতেবদন

[২.৩] দিনক বাজার দর িতেবদন [২.৩.১] িতেবদন সংা মত শাখা বাজার দর িতেবদন

[৩.১] জরী াহক (ইিপ খােত) খাশ িবয় (চাল ও গম) [৩.১.১] িবিত পিরমাণ শাসন শাখা িতেবদন

[৩.২] অা াহক (ওিপ খােত) খাশ িবয় (চাল ও গম) [৩.২.১] িবিত পিরমাণ শাসন শাখা িতেবদন

[৪.১] নগদ ের মািসক িতেবদন খা অিধদের রণ [৪.১.১] িতেবদন তত শাসন শাখা মািসক ি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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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