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DcµgwYKv (Preamble) 

  

 miKvwi `ßi/ms¯’vcbmg~‡ni cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯^”QZv I Revew`wnZv †Rvi`vi Kiv , mykvmb msnZKiY 

Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2021 Gi h_vh_ ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨-  

 

 ‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, VvKziMuvI  

      Ges 

 AvÂwjK Lv`¨ wbqš¿K, iscyi wefvM, iscyi, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi Gi g‡a¨ 2019 mv‡ji Ryb gv‡mi 

............. Zvwi‡L GB evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯v̂ÿwiZ nj| 

 

 GB Pzw³ ¯v̂ÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z njt 
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‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, VvKziMuvI Gi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

(Overview of the Performance of the 
District Controller of Food, Thakurgaon) 

 
 
mv¤úªwZK eQimg~‡ni (3 eQi) cÖavb AR©bmg~nt 

 

‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, VvKziMuvI Gi  h_vh_ D‡`¨‡Mi d‡j VvKziMuvI †Rjvq evRv‡i Lv`¨k‡m¨i mieivn Ges evRvig~j¨ 

w¯’wZkxj i‡q‡Q| মাগতভােব খা শ  উৎপাদন ি  পাওয়ায় VvKziMuvI †Rjv eZ©gv‡b Lv‡`¨ ¯q̂sm¤ú~Y© Ges Lv`¨ DØ„Ë 

‡Rjv wn‡m‡e cwiMwYZ | K…lK‡`i AwaK nv‡i cÖ‡Yv`bv cÖ̀ v‡bi j‡ÿ¨ Mg msMÖn 201৭  †gŠmy‡g AÎ †Rjvi cÖK…Z 

K…lK‡`i wbKU n‡Z 17915.000 †gt Ub Mg msMÖn Kiv nq| K…wl DcKiY mnvqZv KvW© I RvZxq cwiPqc‡Îi wfwË‡Z 

cÖK…Z K…lK‡`i wbKU n‡Z Mg msMÖn Kiv nq| M‡gi g~j¨ K…lK‡`i wbR¯ ̂e¨vsK wnmve b¤^‡i mivmwi cwi‡kva Kiv nq|  

 

mgm¨v Ges P¨v‡jÄ mg~nt 

 

µgea©gvb RbmsL¨v, we`¨gvb `vwi`ª̈  I Acywó `~ixKi‡Y Kvh©Ki Lv`¨ e¨e¯’vcbv cwiPvjbv Ges miKvwi cwiKíbv I 

ev‡RU Abyhvqx Avc`Kvjxb Lv`¨ wbivcËv gRy` wb®úwËi Innovative Kg©m~Px MÖnY I ev¯Íevqb Kiv| 

 

fwel¨r cwiKíbvt 

 

2021 mv‡ji g‡a¨ Lv`¨ ¸`v‡gi aviYÿgZv 42500 †gt Ub n‡Z 50000 †gt U‡b DbœxZKiY| অ াহত িশ ণ ও 
অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম খা  ব াপনার স মতা ি করণ। িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা’য় 2 জন এবং 
িবয়াম ফাউে শন ঢাকা’য় ০২ জন সবেমাট ০৪ জন কমকতা/Kg©চারীেক িশ ণ দান করা হেয়েছ এবং আগামীেত িশ ণ 
Kvh© ম অ াহত থাকেব। mvgvwRK wbivcËv Kg©m~Px‡Z cywó I Rjevqy cwieZ©‡bi Awf‡hvRb AšÍf~©³ K‡i wb¤œ Av‡qi 

RbM‡Yi Rb¨ wbqwgZ Kg©m~Px‡Z ¯í̂g~‡j¨ Lv`¨km¨ weZiY mg‡qvc‡hvMxKiY| 

 

2019-2020 A_©eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~nt 

 

 K…l‡Ki Drmvn g~j¨ cÖ̀ vb Ges Lv`¨ wbivcËv e¨e¯’v my`„pKi‡Yi j‡ÿ¨ 85,000.000 †gt Ub Lv`¨km¨ msMÖn; 

 mgwš̂Z weZiY Kg©m~Px‡Z 21,000.000 †gt Ub Lv`¨km¨ weZi‡Yi gva¨‡g evRvig~j¨ w¯’wZkxj KiZt †fv³vi 

Rb¨ Lv`¨ cÖvc¨Zv mnRjf¨KiY; 

 Lv`¨k‡m¨i g~j¨ w¯’wZkxj ivL‡Z 13,000.000 †gt Ub Lv`¨km¨ I.Gg.Gm, Lv`¨ evÜe Kg©m~wPÕi gva¨‡g 

nZ`wi‡`ª̈ i gv‡S weZiY|  



 
5 

‡mKkb-1t 

‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, VvKziMuvI Gi পক , অিভল , কৗশলগত উে স হ এবং Kvh©vejx 

1.1 i~cKí (Vision): 

mevi Rb¨ ch©vß I cywóKi Lv`¨ wbwðZKiY| 

 

1.2 Awfjÿ¨ (Mission): 

 

mgwš̂Z bxwZ-‡KŠkj ev¯Íevqb Ges miKvwi Lv`¨ e¨e¯’vcbvi gva¨‡g mevi Rb¨ ch©vß I cywóKi Lv`¨ mieivn wbwðZ 

Kiv| 

 

1.3 ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives): 

  

 1.3.1 ‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, VvKziMuvI Gi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~nt 

     1. Lv`¨k‡m¨i wbivcËv gRy` Ges K…lK‡`i cÖ‡Yv`bv g~j¨ cÖ̀ vb; 

     2. `wi ª̀ Rbmvavi‡Yi Rb¨ Lv‡`¨i cÖvc¨Zv mnRjf¨KiY; 

     3. ch©vß Lv`¨ cÖvwß I cywó cwiw¯’wZi Dbœqb; 

     4. cÖvwZôvwbK mÿgZv e„w×KiY Ges 

     5. Lv`¨k‡m¨i (Pvj I Mg) g~j¨ w¯’wZkxj ivLv| 

 

1.3.2 ‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, VvKziMuvI Gi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~nt 

     1. `ÿZvi m‡½ evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ev¯Íevqb; 

     2. `ÿZv I ˆbwZKZvi  Dbœqb; 

     3. Z_¨ AwaKvi I ¯̂cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk ; 

     4. Kvh©c×wZ I †mevi gv‡bvbœqb; 

     5. Kg© cwi‡ek Dbœqb; 

     6. Avw_©K e¨e ’̄vcbvi Dbœqb| 

 

1.4 ‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, VvKziMuvI Gi Kvh©vejx (Functions)\: 

 1. miKvwi Lv`¨ e¨e ’̄vcbv I Lv`¨ wbivcËv my`„pKiY; 

 2. Lv`¨ k‡m¨i Avg`vwb-ißvwb I †emvgwiK mieivn e¨e¯’vcbv; 

 3. Lv`¨km¨ (Pvj I Mg) msMÖn, gRy`, weiZY I PjvPj e¨e¯’vcbv; 

 4. Lv`¨k‡m¨i evRvi g~j¨ w¯’wZkxj Avbqb I cÖvc¨Zv mnRKiY; 

 5. ch©vß Lv`¨km¨ gRy` msiÿY, Lv‡`¨i gvb cixÿv I iÿYv‡eÿb| 
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‡mKkb- 2 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n 

cÖK„Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2018-19 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 
cÖ‡ÿcb 

2020-

2021 

cÖ‡ÿcb 

2021-22 

AmvaviY AwZ 

DËg 

DËg PjwZ 

gvb 

PjwZ 

gv‡bi wb‡¤œ 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ ‡KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i 

gvb 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b 

m~PK 

GKK 

Kg© 

m¤úv`b 

m~P‡Ki 

gvb 

2017-

18 

2018-

19 

100% 90% 80% 70% 60% 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

‡Rjv Lv`¨ wbqš¿‡Ki Kvh©vjq, VvKziMuvI Gi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

(1.1) Af¨šÍixY avb Ges 

Pvj msMÖn 

msM„nxZ avb 

I Pvj 

jvL 

†gtUb 

15 0.96 0.72 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.85 0.90 

(1.2) eQi †k‡l b~b¨Zg gRy` 

M‡o †Zvjv 

gRy`K…Z 

Lv`¨km¨ 

jvL 

†gtUb 

10 0.34 0.48 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.55 0.60 

Lv`¨k‡m¨i 

wbivcËv gRy` Ges 

K…lK‡`i cÖ‡Yv`bv 

g~j¨ cÖ̀ vb Kiv  

30 

(1.3) Af¨šÍixY Drm n‡Z 

Mg msMÖn 

msM„nxZ Mg jvL 

†gtUb 

5 0.0 0.066 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.10 0.15 

`wi ª̀ Rbmvavi‡Yi 

(we‡kl K‡i gwnjv 

I wkï‡`i) Rb¨ 

Lv‡`¨i cÖvc¨Zv 

mnRjf¨KiY 

15 (2.1) jÿgyLx Kg©m~Px‡Z 

Pvj I Mg weZiY 

(wUAvi, KvweLv, wRAvi, 

wfwRwW, wfwRGd, ¯‹zj 

wdwWs BZ¨vw` Abvw_©K 

LvZ) 

weZi‡Yi 

cwigvY 

jvL 

†gtUb 

15 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.23 0.23 

(3.1) Lv‡`¨i gvb cixÿv 

cixwÿZ bgybvi 

msL¨v 

msL¨v 

10 - - - - - - - - - 

ch©vß Lv`¨ cÖvwß I 

cywó cwiw ’̄wZi 

Dbœqb 

15 

(3.2) Abycwó mg„× Pvj 

mieivn 

mieivnK…Z 

cwigvY 

jvL 

†gtUb 

5 - - - - - - - - - 
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cÖK„Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2019-20 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
cÖ‡ÿcb 

2019-20 

cÖ‡ÿcb 

2019-

20 

AmvaviY AwZ 

DËg 

DËg PjwZ 

gvb 

PjwZ 

gv‡bi 

wb‡¤œ 

‡KŠkjMZ 

D‡Ïk¨ 

‡KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i 

gvb 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK GKK 

Kg© 

m¤úv`b 

m~P‡Ki 

gvb 

2017-18 2018-19 

100% 90% 80% 70% 60% 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

‡Rjv Lv`¨ wbqš¿‡Ki Kvh©vjq, VvKziMuvI Gi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

(4.1) gRy` I 

cwienY c×wZ Dbœqb 

AvaywbK I cyivZb 

aviY ÿgZvi AbycvZ 

AbycvZ 

3 1.23 0 0.09 .08 .07 .06 .05 1 0.8 

(4.2) Lv`¨ 

e¨e¯’vcbvq cÖwkwÿZ 

Rbe‡ji msL¨v 

Rbe‡ji cwigvY msL¨v 3 7 4 8 6 4 3 2 8 10 

(4.3) DaŸ©Zb Kg©KZ©v‡`i 

cwi`k©‡bi msL¨v 

cwi`k©‡bi cwigvY msL¨v 3 16 14 16 14 12 10 8 17 18 

(4.4) ¸`vg NvUwZ 

Kgv‡bv 

n«vmK…Z NvUwZi nvi % 

3 0.028 0.030 0.52 0.57 0.63 0.69 0.76 0.51 0.50 

‡KŠkj I 

e¨e¯’vcbvi 

cÖvwZôvwbK 

mÿgZv e„w×KiY  

 

15 

(4.5) cwienY NvUwZ 

Kgv‡bv 

n«vmK…Z NvUwZi nvi % 

3 0.005 0.006 0.045 0.050 0.054 0.060 0.066 0.044 0.043 

(5.1) †Lvjv evRv‡i 

Pvj I AvUv wewµ 

weZiYK…Z cwigvb 

jvL 

†gtUb 

3 0.025 0.026 0.06 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11 

Lv`¨k‡m¨i (Pvj 

I Mg) g~j¨ 

w ’̄wZkxj ivLvi 

e¨e¯’v Kiv 

5 

(5.2) BDwbqb ch©v‡q 

myjf g~j¨ KvW© 

Kg©m~Px 

weZiYK…Z cwigvb 

jvL 

†gtUb 

2 0.04 0.10 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.12 0.13 
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AvÂwjK Lv`¨ wbqš¿‡Ki Kvh©vjq, iscyi wefvM, iscyi Gi Avewk¨K ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

Kjvg-1 Kjvg-2 Kjvg-3 Kjvg-4 Kjvg-5 Kjvg-6 
eva¨Zvg~jK ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

AmvaviY 

(Excellent) 
AwZ DËg 

(Very 
good) 

DËg 

(good)  
PjwZ 

gvb 

(Fair) 

PjwZ 

gv‡bi wb‡¤œ 

(Poor) 

‡KŠkjMZ 

D‡Ïk¨mg~n 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i gvb 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

Kvh©µg  

(Activities) 
Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance 
Indication) 

GKK 

(Unit) 
Kg©m¤úv`b  

m~P‡Ki 

gvb  

(Weight 
of PI) 100% 90% 80% 70% 60% 

2017-18 A_©eQ‡ii Lmov 

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ `vwLj 

wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ 

Lmov Pzw³ `vwLjK…Z 

ZvwiL 

1 1‡g 5‡g 10‡g 20‡g 21‡g 

2017-18 A_©eQ‡ii evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³ ev Í̄evqb 

cwiexÿY 

‰ÎgvwmK cÖwZ‡e`b 

`vwLjK…Z 

msL¨v 

1 4 3 2 - - 

`ÿZvi m‡½ evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³ 

ev¯Íevqb 

3 

2017-18  A_©eQ‡ii evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³i Aa©evwl©K 

gyj¨vqb cÖwZ‡e`b `vwLj 

wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨  

gyj¨vqb cÖwZ‡e`b 

`vwLj  

ZvwiL 

1 01 

Rvbyqvix 

05 

Rvbyqvix 

10 

Rvbyqvix 

15 

Rvbyqvix  

18  

Rvbyqvix  

miKvwi Kg©m¤úv`b e¨e ’̄vcbv 

msµvšÍ cÖwkÿYmn wewfbœ wel‡q 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Rb¨ cÖwkÿY 

Av‡qvRb 

 

cÖwkÿ‡Yi mgq 

RbN›Uv 1 60 50 45 40 - 

2017-18 A_©eQ‡ii 

ï×vPvi ev Í̄evqb 

cwiKíbv Ges cwiexÿY 

KvVv‡gv cÖYxZ I 

`vwLjK…Z 

ZvwiL 1 7 RyjvB  15 

RyjvB 

- - - 

`ÿZv I 

ˆbwZKZvi Dbœqb 

3 

 

 

 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evqb 

wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨  

‰ÎgvwmK cwiexÿY 

cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z  

msL¨v 

1 4 3 2 - - 

Z_¨ AwaKvi I 

¯ĉÖ‡Yvw`Z Z_¨ 

cÖKvk ev¯Íevqb 

1 

 

Z_¨ evZvqb nvjbvMv`KiY 

Z_¨ evZvqb 

nvjbvMv`K…Z 

% 

1 cÖwZgv‡m 

1g mßvn 

cÖwZgv‡m 

2q 

mßvn 

cÖwZgv‡m 

3q mßv‡n 

- - 
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Kjvg-1 Kjvg-2 Kjvg-3 Kjvg-4 Kjvg-5 Kjvg-6 
eva¨Zvg~jK ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

AmvaviY 

(Excellent) 
AwZ DËg 

(Very 
good) 

DËg (good)  PjwZ 

gvb 

(Fair) 

PjwZ 

gv‡bi 

wb‡¤œ 

(Poor) 

‡KŠkjMZ 

D‡Ïk¨mg~n 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i gvb 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

Kvh©µg  

(Activities) 
Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance 
Indication) 

GKK 

(Unit) 
Kg©m¤úv`b  

m~P‡Ki gvb  

(Weight  
of PI) 

100% 90% 80% 70% 60% 

wcAviGj ïiæi 2gvm c~‡e© mswkøó 

Kg©Pvixi wcAviGj QzwU bM`vqb 

I †cbkb gÄyixi cÎ hyMcr Rvwi 

wbwðZKiY 

wcAviGj ïiæi 2gvm c~‡e© 

mswkøó Kg©Pvixi wcAviGj 

QzwU bM`vqb I †cbkb 

gÄyixi cÎ hyMcr RvwiK…Z 

% 

1 100 90 80 - - 

‡mev cÖwµqvq D™¢veb Kvh©µg 

ev Í̄evqb 

Kgc‡ÿ GKwU AbjvBb †mev 

PvjyK…Z 

ZvwiL 

1 31 

wW‡m¤î 

31 

Rvbyqvix 

28 

†deªæqvix 

- - 

Kvh©c×wZ I †mevi 

gv‡bvbœqb 

4 

Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e ’̄v ev Í̄evqb wb®úwËK…Z Awf‡hvM ZvwiL 

1 31 

wW‡m¤î 

31 

Rvbyqvix 

28 

†deªæqvix 

  

Awdm feb I Avw½bv cwi”Qb ivLv wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Awdm 

feb I Avw½bv cwi”Qb 

ZvwiL 

1 90 80 

70 

60 - 

‡mev cÖZ¨vkx Ges `k©bv_©x‡`i Rb¨ 

Uq‡jUmn A‡cÿvMvi Gi e¨e ’̄v Kiv  

wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ ‡mev 

cÖZ¨vkx Ges `k©bv_©x‡`i Rb¨ 

Uq‡jUmn A‡cÿvMvi PvjyK…Z  

ZvwiL 

1 31 

wW‡m¤î 

31 

Rvbyqvix 

28 

†deªæqvix 

- - 

Kg© cwi‡ek Dbœqb 3 

‡mevi gvb m¤ú‡K© †mevMÖnxZv‡`i 

gZvgZ cwiexÿ‡Yi e¨e ’̄v Pvjy Kiv  

 †mevi gvb m¤ú‡K© 

†mevMÖnxZv‡`i gZvgZ 

cwiexÿ‡Yi e¨e ’̄v PvjyK…Z 

ZvwiL 

1 31 

wW‡m¤î 

31 

Rvbyqvix 

28 

†deªæqvix 

- - 

Avw_©K e¨e¯’vi 

Dbœqb 

1 

AwWU AvcwË wb®úwË Kvh©µ‡gi 

Dbœqb 

eQ‡i AwWU AvcwË wb®úwËK…Z 

% 

1 50 45 40 35 30 
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আিম,  ‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, VvKziMuvI গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর AvÂwjK Lv`¨ wbqš¿K, iscy‡ii িনকট অ ীকার 
করিছ য, এই ি েত ewY©Z ফলাফল AR©‡b সেচ  থাকব।  
 
 আিম, আ িলক খা  িনয় ক, রং র, ‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, VvKziMuvI এর িনকট  অ ীকার করিছ য, এই ি েত ewY©Z 
ফলাফল AR©‡b েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব। 

 
 

া িরত: 
 
 

(‡gvnv¤§` eveyj †nv‡mb)                    
   ‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K            তািরখ 
      VvKziMuvI| 

 
 
 
 
(‡gvt ivqnvbyj Kexi)                    
AvÂwjK Lv`¨ wbqš¿K            তািরখ 
iscyi wefvM, iscyi| 
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ms‡hvRbx-1 

 

kã ms‡ÿc (Acronyms) 
 

µt bs Av`¨ÿi eY©bv 

1 GdGI dzW GÛ GwMÖKvjPvivj AM©vbvB‡Rkb 

2 GdGdWweøD dzW di IqvK© 

3 Gdwcwm ‡dqvi cÖvBm KvW© 

4 GdwcGgBD dzW cøvwbs GÛ gwbUwis BDwbU 

5 wRAvi MÖvwUmvm wiwjd 

6 GgAvBGm g¨v‡bR‡g›U Bbdi‡gkb wm‡÷g 

7 IGgGm I‡cb gv‡K©U †mj 

8 wUAvi ‡U÷ wiwjd 

9 wf wR wW fvjbv‡iej MÖæc †Wfjc‡g›U 

10 wfwRGd fvjbv‡iej MÖæc wdwWs 
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সংেযাজনী- ২: কমস াদন চকস হ, বা বায়নকারী ম ণালয়/িবভাগ/সং া এবং পিরমাপ প িত এর িববরণ। 
 

িমক 
নং 

কা ম কমস াদন চকস হ িববরণ বা বায়নকারী 
দ র/সং া 

পিরমাপ প িত এবং 
উপা   

সাধারণ ম  

[১.১] অভ রীণ ধান এবং চাল 
সং হ 

সং হীত ধান ও চাল বােজট বরাে র িবপরীেত সরকাির খা  িবতরণ ব ায় খা শ  সরবরােহর 
পাশাপািশ িনরাপ া লক খা  ম দ সংর েণর জ  অভ রীণ উৎস হেত চাল 
সং হ করা হয়। এ কা ম বা বায়েনর ফেল উৎপাদক ষকগণেক তােদর 
উৎপািদত পে র া  াি র েযাগ ি  করা হেয় থােক। 

খা  অিধদ র ম ণালেয়র ড়া  
িতেবদন 

 

      
[১.২] বছর শেষ তম ম দ 

ব াপনা গেড় তালা  
 ম দ ত খা শ   জলবা  পিরবতনজিনত উৎপাদন িক িবেশষতঃ া িতক ে াগ, খরা, ব া 

ইত ািদ কারেণ ফসলহািনর ফেল স া  িত ল পিরি িত মাকােবলার জ  
আপতকালীন ম দ িহেসেব বছর শেষ খা শে র ি িতর পিরমান ১০ ল  মি ক 
টন সংর ণ করা হয়। 

খা  অিধদ র 
অথবছর শেষ বািষক 
বা ব যাচাই িতেবদন 
(APVR)  

ড়া  APVR  

 
 
 
 
০১ 

[১.৩] অভ রীণ উৎস হেত গম 
সং হ  

সং হীত গম  চািহদার মা  ১/৪ অংশ গম দেশ উৎপািদত হয়। এ উৎপাদন তথা অভ রীণ উৎস 
হেত উে খেযা  পিরমাণ গম সং হ করা হয়। এেত গেমর ম দ যমন বােড় তমিন 

ষকেদর া   াি র পথ গম হয়। 
খা  অিধদ র 

ম ণালেয়র ড়া  
সং হ িতেবদন  

০১ লাই ড়া  
সং হ িতেবদন  

০২ [২.১] ল খী কম িচেত চাল ও 
গম িবতরণ ( আর, কািবখা, 
িজআর, িভিজিড, িভিজএ, ল 
িফিডং ইত ািদ অনািথক খাত)  

িবতরণ ত পিরমাণ  বাজাের খা শে র  ি িতশীল রাখা, খা শে র া তা সহজলভ করণ এবং 
সরকাির খা  িবতরণ ব া (িপএফিডএস) িবেশষতঃ সামািজক িনরাপ া 
কম িচেত বােজট বরা  ও চািহদা অ যায়ী চাল ও গম িব য় ও িবিল িবতরণ িনির  
রাখেত হয়। 

খা  অিধদ র 
ম ণালেয়র বািষক 

িতেবদন  
 

 [৩.১] খাে র মান পরী া পরীি ত ন নার 
সং া  

খা  অিধদ র তার পরী াগাের সং হীত ন না পরী া কের থােক। সারা বছর এ 
ধরেণর পরীি ত ন নার সং া চক িহেসেব নয়া হেয়েছ। 

খা  অিধদ র 
খা  অিধদ েরর 
আইিড এস িবভােগর 

িতেবদন  
 

 
 
০৩ 

[৩.২] অ ি  স  চাল সরবরাহ  সরবরাহ ত পিরমাণ ল খী কম িচেত চাল ও আটা িবতরণ এবং ইউিনয়ন প ােয় লভ  কাড 
কম িচর মা েম অ ি  স  চাল সরবরাহ করা হেব। 

খা  অিধদ র বািষক িতেবদন   
  

    

[৪.১] ম দ ও পিরবহণ প িত 
উ য়ন  

আ িনক ও রাতন 
ধারণ মতার অ পাত 

ন ন ি  িনভর ও আ িনক দাম ও সাইেলা িনমাণ কের জাতীয় ধারণ মতা ি  রক 
খা শ  যথাযথ ি য়ায় মান স তভােব জদ করণ এবং ি ভােব সমেয়াপেযাগী 
সা য়ী পিরবহন প িত বতন। 

খা অিধদ র 
ম দ িতেবদন ও 
চলাচল কা ম 
সং া  িতেবদন 

 

[৪.২] খা  ব াপনায় িশি ত 
জনবেলর সং া 

জনবেলর পিরমাণ িবিভ  ণীর মাট জনবলেক ধােপ ধােপ িশ েণর মা েম দ  ও যা  
কিমবািহনীেত গেড় তালা। 

খা  অিধদ র ও 
খা  ম ণালয় 

িশ ণ িবভােগর 
বািষক িতেবদন 

 

[৪.৩] উধতন কমকতােদর 
পিরদশেনর সং া 

পিরদশেণর পিরমাণ খা  ম ণালয় ও খা  অিধদ েরর কমকতাগণ ক ক মাঠ প ােয়র াপনাস হ 
িনয়িমত পিরদশেনর মা েম চিলত িবিধ িবধান িতপালন  করা। 

খা  অিধদ র ও 
খা  ম ণালয় 

পিরদশন িতেবদন  

[৪.৪] দাম ঘাটিত কমােনা ঘাটিতর হার অথবছর শেষ দাম থেক িরত ও িবতরণ ত খা শে র িবপরীেত ঘাটিতর 
পিরমান ও শতকরা হার িনণয় কের ম দ ঘাটিত াস করার চ া করা। 

   

০৪ 

[৪.৫] পিরবহন ঘাটিত কমােনা  ঘাটিতর হার অথবছর শেষ িবিভ  মা েম পিরবািহত খা শে র িবপরীেত সংঘ ত পিরবহন 
ঘাটিতর পিরমান ও শতকরা হার িনণয় কের পিরবহন ঘাটিত াস করার চ া করা। 

   

[৫.১] খালা বাজাের চাল ও আটা 
িবি   

িবতরণ ত পিরমাণ বাজাের খা শ  িবেশষতঃ চাল ও আটার  উ  গিত রাধকে  সরকাির দাম 
থেক পিরক নামািফক খা শ  ছাড় কের বাজার  িনয় ণ করা হয়। এ 

পিরক নার অধীেন খালাবাজাের ওএমএস প িতেত িব য় করা হয়। 
খা  অিধদ র 

খা শে র ম দ 
িতেবদন  

 
০৫ 

[৫.২] ইউিনয়ন প ােয় লভ 
 কাড কম িচ 

িবতরণ ত পিরমাণ  আেয়র িচি ত জনেগা ীেক লভ  কােডর মা েম িনধািরত পিরমান চাল-
গম-আটা পিরক না মাতােবক বছের িনধািরত সমেয় সরবরাহ রক খা  
িনরাপ ায় িমকা রাখা।  

খা  অিধদ র 
খা শে র ম দ ও 
খাত িভি ক িবিল-
িবতরণ িতেবদন  
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সংেযাজনী-৩ দ র সং ার িনকট িনিদ  কমস াদন চািহদাস হ 
 

িত ােনর নাম সংি  কা ম কমস াদন চক উ  িত ােনর িনকট 
চািহদা/ ত াশা 

চািহদা/ ত াশার যৗি কতা ত াশা রণ না হেল 
স া  ভাব 

ে াগ ব াপনা ও াণ 
ম ণালয় 

ম দ ত খা শ  
িবিভ  কম িচেত 

িবতরেণর স া  পিরমাণ 
ম দ গেড় তালার লে  েতই 
কা ম হণ 

সরকােরর সামািজক িনরাপ া ব িন কম চী যথাযথ 
বা বায়েনর মা েম সািরক খা  িনরাপ ায় িমকা 
রাখা।  

পিরক না বা বায়েন 
িব প ভাব পড়েত পাের 

ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও 
সমবায় ম ণালয় 

সং হীত গম, সং হীত 
চাল 

বা বায়ন সহেযািগতা সং হ কিম র সদ  জন ণ কা ম িহেসেব ধান, চাল-গম সং হ 
কা ম/অিভযান ুভােব বা বায়েন িমকা রেখ 
উৎপাদনকারী ষকেদর া  দান এবং 
আপদকালীন ম দ গেড় লেত সহায়তা দান।  

সং হ কা ম াহত 
হেব 

হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 
ধারণ মতা বিধত, 

মরামত ত ধারণ 
মতা 

িনমাণ ও নরাসেন 
কািরগরী সহায়তা 

মান স ত আ িনক ি  িনভর 
ন ন দাম িনমাণ ও রাতন দাম 
মরামেত সহায়তা 

সংরি ত খা শে  ি মান বজায় রেখ দীঘিদন 
ম দ করা এবং দাম ঘাটিত াস করা।  

ল মা া অিজত হেবনা 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় িবতরণ ত পিরমাণ 
সংি  ম ণালেয়র 

বরা প  
চািহদার িবপরীেত িবতরেণর জ  

িবধােভাগী ণী িবেশষ কের মিহলােদর স মতা 
ি র মা েম জীবন মান উ য়ন করার লে  

সামািজক িনরাপ া ব নী কম িচ িনি ত করা। 

বরা  না থাকেল িবতরণ 
ল মা া অিজত হেবনা 

পািন স দ ম ণালয় িবতরণ ত পিরমাণ 
সংি  ম ণালেয়র 

বরা প  
চািহদার িবপরীেত িবতরেণর জ  

উপ লীয় ও হাওর অ ল এবং নদী ভাংগন এলাকায় 
বাধ িনমাণ ও ব নী িনমােণর মা েম িবধােভাগীেদর 

র া ও স মতা ি । 

বরা  না থাকেল িবতরণ 
ল মা া অিজত হেবনা 

াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় িবতরণ ত পিরমাণ 
সংি  ম ণালেয়র 

বরা প  
চািহদার িবপরীেত িবতরেণর জ  িশ েদর ি  ও াে র মােনা য়েন িমকা রাখা। বরা  না থাকেল িবতরণ 

ল মা া অিজত হেবনা 

 
 


