
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

খা মণালয়

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

খানীিত, কৗশল ও
বাপনার
ািতািনক সমতা
িকরণ

২৩

[১.১] িনরাপদ খা (অজীবীয় ষক)
িবধানমালার খসড়া ণয়ন

[১.১.১] িবধানমালার খসড়া
ণীত

তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ০১-০৬-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ০১-০১-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১০০ ২

[১.২] িনরাপদ খা (িবাপন)
িবধানমালা, খসড়া ণয়ন

[১.২.১] িবধানমালার খসড়া
ণীত

তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ০১-০৬-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ০১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১০০ ২

[১.৩] “ষেকর অাপ” এর মােম
ধান য়

[১.৩.১] বাবািয়ত
উপেজলার সংা

সংা ২ ৬৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭৯ ১০০ ২

[১.৪] খা পিরিিত মিনটিরং [১.৪.১] িরেপাট  কািশত সংা ২ ৩১ ২৯ ২৭ ২৫ ২৩ ৩১ ১০০ ২

[১.৫] খা পিরকনা ও পিরধারণ
কিমর সভা

[১.৫.১] সভা অিত সংা ২ ২ ১ ২ ১০০ ২

[১.৬] খা বাব কম িচর ডাটােবজ
তরী

[১.৬.১] িবধােভাগীর ডাটা
এির সংা

লাখ ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫০ ১০০ ২

[১.৭] আঃসংা সময়
[১.৭.১] সমেঝাতা ারক
অেমাদন

সংা ১ ১ ১ ১০০ ১

[১.৮] সীমার মে দাম ঘাটিত [১.৮.১] ঘাটিতর হার % ১ ০.৫০ ০.৫২ ০.৫৪ ০.৫৬ ০.৫৮ ০.২৩৫৭ ১০০ ১

[১.৯] সীমার মে পিরবহন ঘাটিত [১.৯.১] ঘাটিতর হার % ১ ০.১২৫ ০.১২৬ ০.১২৭ ০.১২৮ ০.১২৯ ০.০৮৪২ ১০০ ১

[১.১০] জাতীয় িনরাপদ খা
বাপনা উপেদা পিরষেদর ও
কীয় িনরাপদ খা বাপনা সময়
কিমর সভা

[১.১০.১] সভা অিত সংা ১ ২ ১ ২ ১০০ ১

[১.১১] সামািজক িনরাপা িবষয়ক
খা িনরাপা ও েয াগ বাপনা
িবষয়ক াার কিমর সভা

[১.১১.১] সভা অিত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ১০০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১২] খা নীিত বাবায়ন মিনটিরং
িবষেয় আ:মণালয় িথেমক েমর
সভা

[১.১২.১] সভা অিত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ১০০ ১

[১.১৩] খা নীিত বাবায়ন মিনটিরং
িবষেয় ড পিলিস ওয়ািকং েপর সভা

[১.১৩.১] সভা অিত সংা ১ ১ ২ ১০০ ১

[১.১৪] খা নীিত বাবায়ন মিনটিরং
িবষেয় াশনাল কিমর সভা

[১.১৪.১] সভা অিত সংা ১ ১ ১ ১০০ ১

[১.১৫] মণালেয়র কম কতা কক
জলা/ উপেজলা পয ােয়র অিফস
পিরদশ ন

[১.১৫.১] পিরদশ েনর সংা সংা ১ ৬৭ ৬৩ ৫৮ ৫৪ ১০০ ১০০ ১

[১.১৫.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর উপর িহত
বা

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫২ ১০০ ১

[১.১৬] খা নীিত ও উপা সংা
অনলাইন ডাটােবজ হালনাগাদকরণ

[১.১৬.১] হালনাগাদকরণ সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ১

২

দির ও হতদির
জনসাধারেণর খাের
াতা
সহজলভকরেণর
মােম চাল ও গেমর
 িিতশীলতা
িনিতকরণ

১৬

[২.১] খাবাব কম িচ [২.১.১] িবতরণত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

৭ ৭.২৫ ৭.০০ ৬.৭৫ ৬.৫০ ৬.০০ ৭.৪২ ১০০ ৭

[২.২] াণলক খােত খাশ
সরবরাহ

[২.২.১] সরবরাহত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

২ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.২২ ০ ০

[২.৩] মবল এলাকায় (এলইআই)
খাশ িবয় (চা িমক ও অা)

[২.৩.১] িবিত পিরমাণ
হাজার ম:
টন

২ ১৫.০০ ১৪.৭৫ ১৪.৫০ ১৪.২৫ ১৪.০০ ২০ ১০০ ২

[২.৪] খালা বাজাের খাশ িবি [২.৪.১] িবিত পিরমান
লাখ মঃ
টন

২ ৪.০০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩.০০ ৪.২৯ ১০০ ২

[২.৫] সরকারী ময়দা িমেল আটা
উৎপাদন

[২.৫.১] উৎপািদত আটা
(বািষ ক)

হাজার ম:
টন

২ ৯.০০ ৮.৭৫ ৮.৫০ ৭.৭৫ ৭.০০ ১৩.১৯ ১০০ ২

[২.৬] জরী াহক খােত খাশ
িবয়

[২.৬.১] িবিত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

১ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৫০ ৩.৭১ ১০০ ১

৩

ষকেদর েণাদনা
 িনিতকরণ
এবং খাশের
িনরাপা মত গেড়
তালা

১৫

[৩.১] ধান ও চাল সংহ [৩.১.১] সংহীত ধান ও চাল
লাখ মঃ
টন

৮ ১৯.৮ ১৯.৩ ১৮.৮ ১৮.৩ ১৭.৮ ২১.৪৫৯২০ ১০০ ৮

[৩.২] গম সংহ [৩.২.১] সংহীত গম
লাখ মঃ
টন

৪ ৪.০০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.০০ ২.৭৫ ৫.৮১৯১৪ ১০০ ৪

[৩.৩] বছর শেষ নতম মত গেড়
তালা

[৩.৩.১] মদত খাশর
পিরমান

লাখ মঃ
টন

৩ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১৪.৫১ ১০০ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
িনরাপদ খা াি ও
ি পিরিিতর
উয়ন

১৫

[৪.১] অি স চাল সরবরাহ [৪.১.১] সরবরাহত পিরমান
হাজার ম:
টন

৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৬৩ ১০০ ৪

[৪.২] িনরাপদ খা িনিতকরেণ
খাের মান পরীা

[৪.২.১] পরীিত ননার
সংা

সংা ২ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ২১৪৮ ১০০ ২

[৪.৩] িনরাপদ খা িনিতকরেণ
সেচতনতা ি

[৪.৩.১] অিত ইেভ সংা ২ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ২৫ ১০০ ২

[৪.৪] খাে ভজাল ও ষণ িবেরাধী
অিভযান

[৪.৪.১] পিরচািলত অিভযান সংা ২ ১৩৫ ১২৫ ১০৫ ৯৫ ৮৫ ১৫৮ ১০০ ২

[৪.৫] িনরাপদ খা িনিতকরেণ
খাাপনা ও বাজার পিরদশ ন

[৪.৫.১] পিরদশ নত
খাাপনা ও বাজার

সংা ২ ১৪৭০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ১৪৮৭৩ ১০০ ২

[৪.৬] িভিসর মােম চার [৪.৬.১] চারত িভিস সংা ১ ১ ১ ১০০ ১

[৪.৭] িশা িতােন হাতেধায়া
কম চী

[৪.৭.১] অিত কম চী সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ১০০ ১

[৪.৮] িনরাপদ খা িনিতকরেণ খা
বসায়ীেদর িশণ দান

[৪.৮.১] জনবেলর পিরমান সংা ১ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ৩৩০ ১০০ ১

৫
খা সংরণাগার
আিনকায়ন ও ধারণ
মতা িকরণ;

৬

[৫.১] আগ, ময়মনিসংহ ও মের
আিনক ীল সাইেলা িনম াণ

[৫.১.১] িনম াণ স % ২ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ৮.৮ ০ ০

[৫.২] নন দাম িনম াণ
[৫.২.১] িনিম ত দােমর
সংা

সংা ২ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৭১ ১০০ ২

[৫.৩] দাম রণােবণ ও মরামত
[৫.৩.১] মরামতত
াপনার সংা

সংা ২ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৮৭ ১০০ ২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ১২ ১০০ ২

[এম.১.১.২] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ৪ ১০০ ১

[এম.১.২]
াচার/উম চচ ার
িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সংা ২ ৪ ৩ ৪ ১০০ ২

[এম.১.৩]
অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ১

[এম.১.৪] সবা
দান িতিত
িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ২

[এম.১.৫] ত
বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক
িতেবদন উতন
কপের িনকট
রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ৪ ১০০ ২



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ
বাবায়ন

[এম.২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৫.২৬ ১০০ ২

[এম.২.২]
িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১০-০২-২০২১ ১০০ ২

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১] এক
নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২০-১০-২০২০ ১০০ ১

[এম.২.৪]
কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০.১৭ ১০০ ২

[এম.২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৭.৮৭ ১০০ ১

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন দর-
সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১ ১০০ ১



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক
য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.৩.২] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৫৫.৭১ ০ ০

[এম.৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট
আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯.৩ ০ ০

[এম.৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬.২ ০ ০

মাট সং ার: 92 ৯২

*সামিয়ক (provisional) ত


