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সেকশন ৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম কম যেম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

পদ্ধতি   

একক কম য 

েম্পাদন  

সূচদ্দকর 

মান 

প্রকৃত 

অর্যন* 

 

প্রকৃত 

অর্যন* 

 

লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়ক ২০১৯-২০  

   

ম াট অর্যন 

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] তনরাপদ 

খাদ্য প্রাতি ও 

পুতি 

পতরতিতির 

উন্নয়ন  

 

 

৬২ 

[১.১] ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরদ্দণ  

খাদ্যিাপনা ও বার্ার পতরদর্ যন 

[১.১.১] পতরদর্ যননর 

পতর ান 

স তি সংখ্যা ১০ - ৬২৪০ ১২০০০ ১১৫০ ১১০০০ ১০৫০০ ১০০০০ 14672 

[১.২] ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরদ্দণ 

খাদ্দদ্যর মান পরীক্ষ্া 

[১.২.১] পরীধক্ষ্ত 

নমুনার েংখ্যা 

স তি েংখ্যা ১০ ৫০০ ১২০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ 2090 

[১.৩] ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরদ্দণ  

খাদ্য ব্যবসায়ীনদর প্রতর্ক্ষণ প্রদান 

[১.৩.১] র্নবনের 

পতর ান 

স তি  সংখ্যা ৮ - ২৫৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ 303 

[১.৪] ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরদ্দণ 

েদ্দচতনতা বৃতদ্ধ  

[১.৪.১] অনুতিি 

ইনেন্ট 

স তি  েংখ্যা ৬ ১০ ১২ ১৪ ১২ ১০ ৯ ৮ 21 

[১.৫] খাদ্য সের্াল ও দূষণ 

ধবদ্দরািী অধের্ান  

[১.৫.১] অতের্ান 

পতরচাতেি 

স তি  েংখ্যা ১০ - ৩৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 134 

[১.৬] তনরাপদ খাদ্য (ম ানটে ও 

মরনতারা) প্রতবধান াো, ২০১৯ 

প্রণয়ন 

[১.৬.১] 

প্রতবধান াোর 

খসড়া প্রণীি 

িাতরখ িাতরখ ৫ - - ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০ ৩০.০৬.২

০ 

- - 28-06-

2020 

[১.৭] তনরাপদ খাদ্য(ঝুতকপূণ য ও 

তবষাক্ত পদার্ যযুক্ত খাদ্য দ্রব্য 

প্রিযা ার) প্রতবধান াো, ২০১৯ 

প্রণয়ন  

[১.৭.১] 

প্রতবধান াোর  

খেড়া প্রণীি  

িাতরখ িাতরখ  ৫ - - ৩০.০৪.২০  ৩০.০৫.২০ ৩০.০৬.২

০ 

- - 28-06-

2020 

[১.৮] টিতেতসর  াধ্যন  প্রচার  [১.৮.১] প্রচারকৃি স তি  েংখ্যা ৪ - ১ ২ ১ - - - 1 

[১.৯] তর্ক্ষা প্রতিিানন  াি মধায়া 

ক যসূচী  

[১.৯.১] অনুতিি 

ইনেন্ট 

স তি েংখ্যা  ৪ - ২ ২ ১ -   3 

[২]খাদ্যনীতি, 

মকৌর্ে ও 

ব্যবিাপনার 

প্রাতিিাতনক 

সক্ষ িা 

বৃতদ্ধকরণ 

১৩ [২.১] র্ািীয় তনরাপদ খাদ্র 

ব্যবিাপনা উপনদিা পতরষনদর ও 

মকন্দ্রীয় তনরাপদ খাদ্য ব্যবিাপনা 

স ন্বয় কত টির সো 

[২.১.১] সো 

অনুতিি 

স তি সংখ্যা ৮ ০ ২ ২ ১ - - - 2 

[২.২]  আন্তঃেংস্থা েমন্বয়  [২.২.১] েমদ্দ াতা 

স্বারদ্দকর েংখ্যা 

েমধি েংখ্যা  ৫ ৫ ৩ ২ ১ - - - 2 
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আবতিক মকৌর্েগি উনেিসমূ  

 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

e) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 

(Activities)  

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

গণনা 

পদ্ধতি 

একক 

 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৭

-১৮ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৮-

১৯ 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-১৯ 

 

অর্যন 

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

   [১.১.1] ই-ফাইদ্দল নধি 

ধনষ্পধত্তকৃত 

গড় % ১ - - ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 60 

[১.১.2] েকল শাখায় 

ই-নধি ব্যবহার 

গড় % ১ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 80 

[১.২] দপ্তর/েংস্থা কর্তযক ধিধর্টাল 

সেবা চালু করা 

[১.২.১] ন্যযনতম একটি 

নতুন ধিধর্টাল সেবা 

চালুকৃত 

তাধরখ তাধরখ ১ - - ১৫.২.২০ ১৫.৩.২০ ৩১.৩.২০ ৩০.৪.২

০ 

৩০.৫.২

০ 

15-10-2019 

[১.৩] দপ্তর/েংস্থা কর্তযক উদ্ভাবনী 

উদ্দদ্যাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] ন্যযনতম ১টি 

নতুন উদ্ভাবনী উদ্দদ্যাগ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তাধরখ তাধরখ ১ - - ১১.৩.২০ ১৮.৩.২০ ২৫.৩.২০ ০১.৪.২০ ০৮.৪.২০ 26-01-2020 

[১.৪] সেবা েহধর্করণ [১.৪.১] নূনি  ১টি 

মসবাস তর্করণ প্রনসস 

ম্যাপস  সরকারী 

আনদর্ র্ারীকৃি 

তাধরখ তাধরখ ০.৫   ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১

৯ 

৩০.১০.১

৯ 

14-11-2019 

[১.৪.২] মসবা 

স তর্করণ অতধনক্ষনে 

বাতবাতয়ি 

তাধরখ তাধরখ ০.৫   ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.৫.২০ ১৫.৬.২০ 14-11-2019 

[১.৫] ধপআরএল শুরুর ২ মাে পূদ্দব য 

েংধিি কম যচারীর ধপআরএল ও ছুটি 

নগদায়নপত্র র্ারী করা 

[১.৫.১] তপ আর এে 

র্ারীকৃি 

গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০   100 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন 

পে র্াতরকৃি 

গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০   100 

[১.৬] শূন্য পদ্দদর ধবপরীদ্দত ধনদ্দয়াগ 

প্রদান 

[১.৬.১] তননয়াগ 

প্রদাননর র্ন্য তবজ্ঞতি 

র্াতরকৃি 

স তি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  100 

[১.৬.২] তননয়াগ 

প্রদানকৃি 

 

স তি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  78 

[১.৭] ধবোগীয় মামলা ধনষ্পধত্ত [১.৭.১] ধবোগীয় 

মামলা ধনষ্পধত্তকৃত 

গড় % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  100 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

e) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 

(Activities)  

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

গণনা 

পদ্ধতি 

একক 

 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৭

-১৮ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৮-

১৯ 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-১৯ 

 

অর্যন 

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[১.৮] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

 

[১.৮.১] েকল তথ্য 

হালনাগাদকৃত 

গড় % ১   ১০০ ৯০ ৮০   ১০০ 

[২] দািতরক 

ক যকানে 

স্বচ্ছিা বৃতদ্ধ ও 

র্বাবতদত  

তনতিিকরণ 

৮ [২.১] বাতষ যক ক যসম্পাদন চুতক্ত 

বাতবায়ন 

[২.১.১] সরকারী 

ক যসম্পাদন ব্যবিাপনা 

সংক্রান্ত প্রতর্ক্ষণস  

অন্যান্য তবষনয় প্রতর্ক্ষণ 

আনয়াতর্ি 

স তি র্নঘন্টা ১   ৬০     98 

[২.১.২] বাধষ যক 

কম যেম্পাদন চুধির 

েকল প্রধতদ্দবদন 

অনলাইদ্দন দাধখলকৃত 

েমধি েংখ্যা ১   ৪     4 

[২.১.৩] এধপএ েোর 

মাধেক েোর ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবাধয়ত 

গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০   100 

 

[২.১.৪] মাঠ পর্ যাদ্দয়র 

কার্ যালদ্দয়র েদ্দে 

২০১৯-২০ অি যবছদ্দরর 

বাধষ যক কম যেম্পাদন 

চুধির অি যবাধষ যক 

মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনাদ্দন্ত 

ফলাবতযক প্রদত্ত 

তাধরখ তাধরখ ০.৫   ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২

০ 

১৪.০২.২

০ 

- 

[২.২] র্ািীয় র্দ্ধাচার মকৌর্ে ও 

িথ্য অতধকার বাতবায়ন 

[২.২.১] র্ািীয় 

র্দ্ধাচার পতরকল্পনা 

বাতবায়ন 

স তি % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫  100 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ য 

বছনরর বাতষ যক 

প্রতিনবদন ওনয়বসাইনট 

প্রকাতর্ি 

িাতরখ  িাতরখ ১   ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২

০ 

৩১.০১.২

০ 

 

0৮-১০-2019 

[২.৩] অতেনর্াগ প্রতিকার ব্যবিা 

বাতবায়ন 

[২.৩.১] ধনধদ যি েমদ্দয়র 

মদ্দে অধেদ্দর্াগ 

ধনষ্পধত্তকৃত 

গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  ১০0 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

e) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 

(Activities)  

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

গণনা 

পদ্ধতি 

একক 

 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৭

-১৮ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৮-

১৯ 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-১৯ 

 

অর্যন 

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[২.৩.২]  

অধেদ্দর্াগ ধনষ্পধত্ত 

েংক্রান্ত মাধেক 

প্রধতদ্দবদন  ন্ত্রণােনয় 

দাতখেকৃি 

 

েমধি েংখ্যা ০.৫   ১২ ১১ ১০ ৯  8 

[২.৪] সেবা প্রদান প্রধতশ্রুধত 

হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন 

[২.৪.১] সেবা প্রদান 

প্রধতশ্রুধত হালনাগাদকৃত 

গড় % ১   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  80 

[২.৪.২] ধনি যাধরত 

েমদ্দয় ত্রত্রমাধেক 

বাস্তবায়ন প্রধতদ্দবদন 

মন্ত্রণালদ্দয় দাধখলকৃত 

েমধি েংখ্যা ০.৫   ৪ ৪ ২   - 

[২.৪.৩] 

সেবাগ্রহীতাদ্দদর মতামত 

পধরবীক্ষ্ণ ব্যবস্থা 

চালুকৃত 

তারধখ তাধরখ ০.৫   ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২

০ 

২৮.০২.২

০ 

19-12-2019 

[৩] আতর্ যক ও 

সম্পদ 

ব্যবিাপনার 

উন্নয়ন 

৭ [৩.১] বানর্ট বাতবায়নন উন্নয়ন [৩.১.১] বানর্ট 

বাতবায়ন পতরকল্পনা 

প্রণীি 

িাতরখ িাতরর্ ০.৫   ১৬.০৮.১

৯ 

২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১

৯ 

২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১

৯ 

৫-০৮-১৯ 

[৩.১.২] ত্রে াতসক 

বানর্ট বাতবায়ন 

প্রতিনবদন দাতখেকৃি  

স তি সংখ্যা ০.৫   ৪ ৩    2 

[৩.২] বাতষ যক উন্নয়ন ক যসূতচ 

(এতিতপ) বাতবায়ন 

[৩.২.১] বাতষ যক উন্নয়ন 

ক যসূতচ (এতিতপ) 

বাতবাতয়ি 

স তি % ২   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 100 

[৩.৩] অতিট আপতি তনষ্পতি 

কার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ধত্রপক্ষ্ীয় 

েোয় ধনষ্পধত্তর র্ন্য 

সুপাধরশকৃত অধিট 

আপধত্ত   

স তি % ০.৫   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ - 

[৩.৩.২] অধিট আপধত্ত  

ধনষ্পধত্তর 

স তি % ০.৫   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০  

- 

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর েম্পধত্তর 

হালনাগাদ তাধলকা প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর েম্পধত্তর 

তাধলকা হালনাগাদকৃত 

িাতরখ িাতরর্ ০.৫   ০৩.০২.২

০ 

১১.০২.২০ ১৮.২.২০ ২৫.০২.২

০ 

০৪.০৩.২

০ 

15-1-2020 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

e) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

কার্ যক্রম 

(Activities)  

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

গণনা 

পদ্ধতি 

একক 

 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৭

-১৮ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৮-

১৯ 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-১৯ 

 

অর্যন 

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[৩.৪.২] অস্থাবর 

েম্পধত্তর তাধলকা 

হালনাগাদকৃত 

িাতরখ িাতরর্ ০.৫   ০৩.০২.২

০ 

১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২

০ 

০৪.০৩.২

০ 

15-1-2020 

[৩.৫] ইন্টারননট তবেস  ইউটিতেটি 

তবে পতরনর্াধ 

[৩.৫.১] তবতসতব/ 

তবটিতসএে এর 

ইন্টারননট তবে 

পতরনর্াতধি 

স তি % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 100 

[৩.৫.২] মটতেন ান 

তবে পতরনর্াতধি 

স তি % ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 100 

[৩.৫.৩] তবদ্যযৎ তবে 

পতরনর্াতধি 

স তি % ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 100 

 

 

 এ িাবিায় প্রনয়ার্নীয় ব্যবিা গ্র ননর র্ন্য এই প্রতিনবদন মপ্ররণ করা  নো। 

 

 

 

 

 
আবদ্যর র  ান 

পতরচােক ও উপসতচব 

বাংোনদর্ তনরাপদ খাদ্য কর্তযপক্ষ 

ম ান নং ৫৫১৩৮৬০৬ 

ই-ম ইে: abdurr657@gmail.com 


