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ব াংল দেশ নির পে খ দ্য কর্তপৃদের কর্সৃম্প েি চুনির (২০১৯-২০) ব নষকৃ মূল্য য়ি 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক র্কৃ্রম  ম মসম্পাদন 

সূচ  

এ    ম ম সম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

লেযর্ ত্র  মর্ ট অর্ৃি প্র প্ত 

িম্বর 

[১] নির পে খ দ্য 

প্র নপ্ত ও পুনি 

পনরনিনির উন্নয়ি  

[১.১] ননরাপদ খাদ্য নননচিতত রদ্দ   

খ দ্যি পি  ও ব র্ র পনরেশিৃ 

[১.১.১] পনরেশদৃির 

পনরর্ ি 

সাংখ্য  ১০ ১২০০০ ১৪৬৭২ ১০ 

[১.২] ননরাপদ খাদ্য নননচিতত রদ্দ  

খাদ্দদ্যর মান পরীক্ষা 

[১.২.১] পরীনক্ষত নমুনার 

সংখ্যা 

সংখ্যা ১০ ১৫০০ ২০৯০ ১০ 

[১.৩] ননরাপদ খাদ্য নননচিতত রদ্দ   

খ দ্য ব্যবস য়ীদের প্রনশেষণ প্রে ি 

[১.৩.১] র্িবদলর 

পনরর্ ি 

সাংখ্য  ৮ ২৫০ ৩০৩ ৮ 

[১.৪] ননরাপদ খাদ্য নননচিতত রদ্দ  

সদ্দচতনতা বৃনি  

[১.৪.১] অনুনিি ইদেন্ট সংখ্যা ৬ ১৪ ২১ ৬ 

[১.৫] খাদ্য কেজাল ও দূষ  নিদ্দরাধী 

অনেযান  

[১.৫.১] অনের্ ি 

পনরচ নলি 

সংখ্যা ১০ ১০০ ১৩৪ ১০ 

[১.৬] নির পে খ দ্য (ম  দটল ও 

মরদত র ) প্রনবধ ির্ ল , ২০১৯ প্র য়ন 

[১.৬.১] প্রনবধ ির্ ল র 

খসড়  প্রষণীি 

ি নরখ ৫ ৩০.০৪.২০ ২৮/০৬/২০ ৩ 

[১.৭] নির পে খ দ্য(ঝুনকপূর্ষণ ও 

নবষ ি পে র্যৃুি খ দ্য দ্রব্য 

প্রিয   র) প্রনবধ ির্ ল , ২০১৯ 

প্র য়ন  

[১.৭.১] প্রনবধ ির্ ল র  

খসড়া প্রষণীি  

ি নরখ  ৫ ৩০.০৪.২০  ২৮/০৬/২০ ৩ 

[১.৮] টিনেনসর র্ ধ্যদর্ প্রচ র  [১.৮.১] প্রচ রকৃি সংখ্যা ৪ ২ ১ ২ 

[১.৯] নশে  প্রনিি দি   ি মধ য়  

কর্সৃূচী  

[১.৯.১] অনুনিি ইদেন্ট সংখ্যা  ৪ ২ ৩ ৪ 

[২] খ দ্যিীনি, মকৌশল 

ও ব্যবি পি র 

প্র নিি নিক সের্ি  

বৃনিকরষণ 

[২.১] র্ িীয় নির পে খ দ্র 

ব্যবি পি  উপদেি  পনরষদের ও 

মকন্দ্রীয় নির পে খ দ্য ব্যবি পি  

সর্ন্বয় কনর্টির সে  

[২.১.১] সে  অনুনিি সাংখ্য  ৮ ২ ২ ৮ 

[২.২]  আন্তঃসংস্থা সমন্বয়  [২.২.১] সমদ্দ াতা 

স্বারদ্দ র সংখ্যা 

সংখ্যা  ৫ ২ ২ ৫ 

   কমাট: ৭৫   ৬৯ 



2 
 

 

 

 

আিনশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ২০১৯-২০ (কমাট নম্বর-২৫) 

 

 

 ম মসম্পাদন 

সূচ  

(Performance Indicator) 

 

এ   

(Unit) 

 

 ম মসম্পাদ

ন 

সূচদ্দ র 

মান 

লক্ষযমাত্রার মান ২০১৯-২০  

প্রকৃি অর্িৃ 

২০১৯-২০ 

 

 

কর্সৃম্প েি  

মূল্য য়ি র্ ি 

অসাধার  অনত উত্তম উত্তম চলনত মান চলনত মাদ্দনর 

ননদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.১.১]  সর ানর  ম মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা 

সংক্রান্ত প্রনশক্ষ সহ অন্যান্য নিষদ্দয় প্রনশক্ষ  

আদ্দয়ানজত 

জনঘণ্টা ১ ৬০ - - - - ৯৮ ১.০০ 

[১.১.২]  এনপএ টিদ্দমর মানস  সোর নসদ্ধান্ত 

িাস্তিানয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ০ ০ 

[১.১.৩]  িানষ ম   ম মসম্পাদন চুনির স ল 

প্রনতদ্দিদন ননধ মানরত সমদ্দয় অনলাইদ্দন 

দানখলকৃত 

 ১ ৪ - - - - ৪ ১.০০ 

[১.১.৪]  মাঠ পয মাদ্দয়র ২০১৯-২০ 

অর্ মিছদ্দরর িানষ ম   ম মসম্পাদন চুনির 

অধ মিানষ ম  মূল্যায়ন প্রনতদ্দিদন 

পয মাদ্দলাচনাদ্দন্ত ফলািতম  (feedback) 

প্রদত্ত 

তানরখ ০.৫ ৩১ জানুয়ানর, 

২০২০ 

০৭ 

কেব্রুয়ানর,  
২০২০ 

১০ কফব্রুয়ানর 

২০২০ 

১১ কফব্রুয়ানর,  

২০২০ 

১৪ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

- ০.৫০ 

[১.২.১]  জাতীয় শুদ্ধাচার  ম মপনর ল্পনা 

িাস্তিানয়ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - ৯০% ০.৮০ 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ সদির  িানষ ম  

প্রনতদ্দিদন ওদ্দয়িসাদ্দইট প্র ানশত 

তানরখ ১ ১৫ অদ্দটাির, 

২০১৯ 

১৫ নদ্দেম্বর, 

২০১৯ 

১৫ নিদ্দসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ারী, 

২০২০ 

৩১ জানুয়ারী, 

২০২০ 

৮/১০/২০১

৯ 

১.০০ 

[১.৩.১]  নননদ মষ্ট সমদ্দয়র মদ্দে অনেদ্দযাগ 

ননষ্পনত্তকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - - ০.০০ 

[১.৩.২]  অনেদ্দযাগ ননষ্পনত্ত সংক্রান্ত মানস  

প্রনতদ্দিদন মন্ত্র ালদ্দয় দানখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - - ০.০০ 

[১.৪.১]  কসিা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

হালনাগাদকৃত 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ১০০% ১.০০ 

[১.৪.২]  ননধ মানরত সমদ্দয় ত্রত্রমানস  

িাস্তিায়ন প্রনতদ্দিদন মন্ত্র ালদ্দয় দানখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - - ০.০০ 
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[১.৪.৩]  কসিা গ্রহীতাদ্দদর মতামত 

পনরিীক্ষ  ব্যিস্থা চালুকৃত 

তানরখ ০.৫ ৩১ নিদ্দসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ানর, 

২০২০ 

০৭ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৭ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

২৮ 

কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৯/১২/২০২

০ 

০.৫০ 

[২.১.১]  স ল শাখায় ই ননর্ ব্যিহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০ ০ 

[২.১.২] ই-ফাইদ্দল ননর্ ননষ্পনত্তকৃত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬০ ০.০০ 

[২.২.১] ন্যযনতম এ টি নতুন নিনজটাল 

কসিা চালুকৃত 

তানরখ ১ ১৫ কফব্রুয়ানর 

২০২০ 

১৫ মাচ ম, 

২০২০ 

৩১ মাচ ম, 

২০২০ 

৩০ এনপ্রল, 

২০২০ 

৩০ কম 

২০২০ 

১৫.১০.১৯ ১.০০ 

[২.৩.১] ন্যযনতম এ টি উদ্ভািনী 

উদ্দদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্র ল্প চালুকৃত 

তানরখ ১ ১১ মাচ ম, ২০২০ ১৮ মাচ ম, 

২০২০ 

২৫ মাচ ম, 

২০২০ 

১ এনপ্রল, ২০২০ ০৮ এনপ্রল 

২০২০ 

২৬.১.২০ ১.০০ 

[২.৪.১] ন্যূ্নতম এ টি কসিা সহনজ র  

প্রদ্দসস ম্যাপসহ সর ানর আদ্দদশ জনরকৃত 

তানরখ ০.৫ ১৫ অদ্দটাির 

২০১৯ 

২০ 

অদ্দটাির 

২০১৯ 

২৪ অদ্দটাির 

২০১৯ 

২৮ অদ্দটাির 

২০১৯ 

৩০ অদ্দটাির 

২০১৯ 

১৪.১১.১৯ ০.৫০ 

[২.৪.২] কসিা সহনজ র  অনধদ্দক্ষদ্দত্র 

িাস্তিানয়ত 

তানরখ ০.৫ ১৫ এনপ্রল, 

২০২০ 

৩০ এনপ্রল, 

২০২০ 

১৫ কম, 

২০২০ 

৩০ কম, ২০২০ ১৫ জুন, 

২০২০ 

১৪.১১.১৯ ০.৫০ 

[২.৫.১] নপআরএল আদ্দদশ জারীকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ০.৫০ 

[২.৫.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারীকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ০.৫০ 

[২.৬.১] ননদ্দয়াগ প্রদাদ্দনর জন্য নিজ্ঞনি 

জানরকৃত 

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ১০০ ০.৫০ 

[২.৬.২] ননদ্দয়াগ প্রদানকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ১০০ ০.৫০ 

[২.৭.১] নিোগীয় মামলা ননষ্পনত্তকৃত  ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  ১০০ ১.০০ 

[২.৮.১] স ল তথ্য হালনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ০.৫০ 

[৩.১.১] িাদ্দজট িাস্তিায়ন পনর ল্পনা প্র ীত তানরখ ০.৫ ১৬ আগষ্ট 

২০১৯ 

২০ আগষ্ট 

২০১৯ 

২৪ আগষ্ট  

২০১৯ 

২৮ আগষ্ট  

২০১৯ 

৩০ আগষ্ট  

২০১৯ 

৫/৮/১৯ ০.৫০ 

[৩.১.২] ত্রত্রমানস  িাদ্দজট িাস্তিায়ন 

প্রনতদ্দিদন দানখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - ২ ০.২৫ 

[৩.২.১] িানষ ম  উন্নয়ন  ম মসূনচ (এনিনপ) 

িাস্তিানয়ত 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ২ 

[৩.৩.১] নত্রপক্ষীয় সোয় ননষ্পনত্তর জন্য 

সুপানরশকৃত অনিট আপনত্ত 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০% ০.৫০ 

[৩.৩.২] অনিট আপনত্ত ননষ্পনত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০ ০.০০ 
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ক ৌশলগত উদ্দদশ্যসমূদ্দহ প্রাি নম্বর                : ৬৯,০০  (৭৫ এর মদ্দে) 

আিনশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূদ্দহ প্রাি নম্বর   : ১৮.৫৫  (২৫ এর মদ্দে) 

কমাট প্রাি নম্বর                                       :  ৮৭.৫৫ ( ১০০ এর মদ্দে) 

২০১৮-১৯ িছদ্দর প্রাি নম্বর  (গত িছর)          : ৮৩.৫৫ 

 

 

 

(দ্দমাছাঃ কসনলনা সুলতানা) 

সহ ারী সনচি 

 ম মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা শাখা 

খাদ্য মন্ত্র ালয় 

 

[৩.৪.১] স্থাির সম্পনত্তর তানল া 

হালনাগাদকৃত 

তানরখ ০.৫ ০৩ কফব্রুয়ারী 

২০২০ 

১১ 

কফব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৮ কফব্রুয়ারী 

২০২০ 

২৫ কফব্রুয়ারী 

২০২০ 

০৪ মাচ ম 

২০২০ 

১৫/০১/২০ ০.৫০ 

[৩.৪.২] অস্থাির সম্পনত্তর তানল া 

হালনাগাদকৃত 

তানরখ ০.৫ ০৩ কফব্রুয়ারী 

২০২০ 

১১ 

কফব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৮ কফব্রুয়ারী 

২০২০ 
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