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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:

ক শেষ থেম প উৎপাদন ও িবতরণ কােজ জলতা িছল; সবিক াভািবক হেত সময় লেগেছ। খা অিধদেরর চসসা িবভােগর
চলাচল  িচ  অযায়ী  গম  হণ  ও  আটা  রণ  কাজ  ত  করা  হেয়েছ।  ঢাকা  মহানগেরর  চািহদা  রেণ  সরকািরভােব  আরও  এক  আটা
ােকিজং মিশন াপন করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের আিথ ক কায কলােপর সংি িচ িছল িনপ:
2019-2020 ও 2020-2021 এবং 2021-2022 (ফ/22) পয  িহত গেমর পিরমাণ 51341.510 মঃটন; উৎপািদত
আটা 40305.390 মঃটন; উৎপািদত িস 13035.34 মঃটন; উপজাত 688 মঃটন।
2019-2020 ও 2020-2021 এবং 2021-2022 (ফ/22) পয  িস ও উপজাত িবয় বাবদ রাজ আদােয়র পিরমাণঃ
বিণ ত িপিরয়েড িস িবয় বাবদ 30,76,07,434/95 টাকা; উপজাত িবয় বাবদ 60,29,412/62 টাকা।

সমা এবং চােলসহ:

পােগালা সরকাির আিনক ময়দা িমল এর ইেলকিন িক যাংশ মা Buhler Pvt. Ltd. থেক সংহ করেত হয়, এেলা
বাংলােদেশ পাওয়া যায় না। যাংশেলা সংহ করেত অেনক ে সময় লেগ যায় এবং উৎপাদন ভািবত হয়। নন কের িমল চা করা
হেলও অেমািদত লাকবল িনেয়াগ দওয়া হয়িন। উৎপািদত প বাজারজাতকরণ ও অেথ র যাগােন সময় করা।

ভিবৎ পিরকনা:

িশণ ও অবকাঠােমা উয়েনর মােম ািতািনক ও অপােরশনাল সমতা িকরণ। িমেলর অপােরশনাল এবং রণােবণ কােজর
জ দ জনশি গেড় তালা। উৎপাদন ও অিফস বাপনা িডিজটালাইেজশন করা। Innovative আইিডয়া সংহ এবং বাবায়ন।
৪থ  িশ িবেব খা বাপনায় িগত িবধাবিলর ধারবািহক সময়।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উৎপাদন সমতা ি করা ও টকসই অবান তয়ার করা।
সরকােরর রাজ আয় সংহত করা।
হণ ও রণ কােজ সমতা ি করা।
কম পিরেবশ উত করা।
পিরকিত ইনাাকচার গেড় তালা।
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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. গম পষন, আটা ও িস উৎপাদন এবং উপজাত সংহ
২. িস ও উপজাত িবয় এবং রাজ আদায়
৩. খাশ বাপনার ািতািনক সমতা ি
৪. সাইেলা িবেনর ধারণ মতার সেব া বহার ও গম হণ
৫. আটা সরবরাহ ও িতেবদন রণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. খা বাপনায় কৗশলগতভােব সারা বছর িমলেক চা রাখা যােত ািক পয ােয়র িমকরা সবসময় কাজ পায়
২. খাের বাজার িিতশীল রাখেত ও িস আটা ািেক সহজলভ করা
৩. উৎপাদন ও সরবরােহ প আটা ও িসর মান ক রাখা
৪. সরকাির সবালক কাজেক িনিব  করেত শাসিনক কােজর সময়েক সব দা আপেডট রাখা
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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 ধারণমতার সেব া
বহার

রাউ চার িবেনর ধারণমতার সেব া
বহার

অপাত ১ ১ ১ খা অিধদর িবন রিজার

আটা উৎপাদন িতিদন মাট উৎপাদেনর পিরমাণ মঃটন ১০০ ১১০ ১২০ খা অিধদর আটা রিজার

িস উৎপাদন িতিদন িস উৎপাদেনর পিরমাণ মঃটন ৩০ ৩৫ ৪০ খা অিধদর িস রিজার

রাজ আদায় অথ  বৎসের রাজ আদােয়র পিরমাণ টাকা ১৬ কা টাকা ১৮ কা টাকা ২০ কা টাকা খা অিধদর
াংক চালােনর
িতেবদন

*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] গম পষন,
আটা ও িস
উৎপাদন এবং
উপজাত সংহ

২০

[১.১] গম পষণ
[১.১.১] িতিদন
(িতন পালায়)
পিষত গম

মিত মঃটন ৪ ১৩৫ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ১৫০ ১৬০

[১.২] আটা উৎপাদন
[১.২.১] িতিদন
(িতন পালায়)
উৎপািদত আটা

মিত মঃটন ১০ ১০০ ৯৭.৫ ৯০ ৮২.৫ ৭৫ ১১২.৫ ১২০

[১.৩] িস উৎপাদন
[১.৩.১] িতিদন
(িতন পালায়)
উৎপািদত িস

মিত মঃটন ৪ ৩৫ ৩২.৫ ৩০ ২৭.৫ ২৫ ৩৭.৫ ৪০

[১.৪] উপজাত সংহ
[১.৪.১] িতিদন
(িতন পালায়)
সংহীত উপজাত

মিত মঃটন ২ ১ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১ ১

[২] িস ও
উপজাত িবয়
এবং রাজ আদায়

১৫

[২.১] িস িবয় ও
রাজ আদায়

[২.১.১] িতিদন
িস িবয় ও রাজ
আদায়

মিত মঃটন ১০ ৩৫ ৩২.৫ ৩০ ২৭.৫ ২৫ ৩৭.৫ ৪০

[২.২] উপজাত িবয় ও
রাজ আদায়

[২.২.১]
পিরমাণিভিক
(মািসক) উপজাত
িবয় ও রাজ
আদায়

মিত মঃটন ৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ 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 

[৩] খাশ
বাপনার
ািতািনক
সমতা ি

১৫

[৩.১] বািণিজক অিডট
আপির ডশীট জবাব
রণ

[৩.১.১] িরত
ডশীট জবােবর
সংা

মিত সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৩.২] অভিরন অিডট
আপি িনিকরণ

[৩.২.১] অিডট
আপি িনির
সংা

মিত % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িপআইএমএস
ডাটােবজ হালনাগাদকরণ

[৩.৩.১] িতমােস
হালনাগােদর
িতেবদন

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৪] ওেয়বসাইট
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] িতমােস
হালনাগােদর
িতেবদন

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৫] ভেম াািমং
সফটওয়ার এর বহার

[৩.৫.১] এিত
ইনভেয়েসর সংা

মিত সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৯ ১০

[৩.৬] কম কতা ও
কম চািরেদর সমতা
িেত িশণ
আেয়াজন

[৩.৬.১] িশণ
সশন আেয়ািজত

মিত জনঘা ৩ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ২২০ ২৫০

[৪] সাইেলা িবেনর
ধারণ মতার
সেব া বহার ও
গম হণ

১০

[৪.১] সাইেলা িবেনর
ধারণমতার সেব া
বহার

[৪.১.১] িবেন রিত
গম

মিত অপাত ৫ ০.৯৫ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৯৫ ০.৯৫

[৪.২] গম হণ
[৪.২.১] িতিদন
হীত গম

মিত মঃটন ৫ ২২৫ ২১০ ১৯৫ ১৮০ ১৬৫ ২৪০ ২৫৫
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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 

[৫] আটা সরবরাহ
ও িতেবদন রণ

১০

[৫.১] আটা সরবরাহ
(চলাচল চী অযায়ী)

[৫.১.১] িতিদন
সরবরাহত আটা

মিত মঃটন ৮ ১৮০ ১৬৫ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১৯৫ ২১০

[৫.২] মািসক িতেবদন
রণ

[৫.২.১] িতেবদন
তকরণ

মিত সংা ২ 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 ডিও ডিও এফ হাল ইট াওয়ার
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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] গম পষণ [১.১.১] িতিদন (িতন পালায়) পিষত গম কোল ম িবন িতেবদন

[১.২] আটা উৎপাদন [১.২.১] িতিদন (িতন পালায়) উৎপািদত আটা মদ শাখা মািসক িতেবদন

[১.৩] িস উৎপাদন [১.৩.১] িতিদন (িতন পালায়) উৎপািদত িস মদ শাখা মািসক িতেবদন

[১.৪] উপজাত সংহ [১.৪.১] িতিদন (িতন পালায়) সংহীত উপজাত মদ শাখা মািসক িতেবদন

[২.১] িস িবয় ও রাজ আদায় [২.১.১] িতিদন িস িবয় ও রাজ আদায় মদ শাখা মািসক রাজ আদায় িতেবদন

[২.২] উপজাত িবয় ও রাজ আদায় [২.২.১] পিরমাণিভিক (মািসক) উপজাত িবয় ও রাজ আদায় মদ শাখা পিরমাণ িভিক উপজাত িবয় িতেবদন

[৩.১] বািণিজক অিডট আপির ডশীট জবাব রণ [৩.১.১] িরত ডশীট জবােবর সংা অিডট শাখা জবাব রেণর প

[৩.২] অভিরন অিডট আপি িনিকরণ [৩.২.১] অিডট আপি িনির সংা অিডট শাখা অভরীন অিডট িনি শাখার প াি

[৩.৩] িপআইএমএস ডাটােবজ হালনাগাদকরণ [৩.৩.১] িতমােস হালনাগােদর িতেবদন সংাপন শাখা ডাউনেলাডত িতেবদন

[৩.৪] ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ [৩.৪.১] িতমােস হালনাগােদর িতেবদন সংাপন শাখা আপেলাডত িতেবদন

[৩.৫] ভেম াািমং সফটওয়ার এর বহার [৩.৫.১] এিত ইনভেয়েসর সংা মদ শাখা ভেম সফটওয়াের হালনাগাদ িতেবদন

[৩.৬] কম কতা ও কম চািরেদর সমতা িেত িশণ আেয়াজন [৩.৬.১] িশণ সশন আেয়ািজত সংাপন শাখা িনংেয়র প জাির

[৪.১] সাইেলা িবেনর ধারণমতার সেব া বহার [৪.১.১] িবেন রিত গম কোল ম িবন িতেবদন

[৪.২] গম হণ [৪.২.১] িতিদন হীত গম কোল ম মািসক িতেবদন

[৫.১] আটা সরবরাহ (চলাচল চী অযায়ী) [৫.১.১] িতিদন সরবরাহত আটা মদ শাখা মািসক িতেবদন

[৫.২] মািসক িতেবদন রণ [৫.২.১] িতেবদন তকরণ মদ শাখা িতেবদন প রণ
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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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