
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১৬, ২০২২

বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১৬, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

খানীিত
কৗশল ও
বাপনায়
ািতািনক
সমতা
িকরণ

২৫

[১.১] ‘‘িনরাপদ খা আইন, ২০১৩’’
এর সংেশাধনী াবনা মণালেয় রণ

[১.১.১] াবনা মণালেয়
িরত

তািরখ ৪ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২

[১.২] খাে া ফা এিসড
িনয়ণ িবধানমালা, ২০২১ এর খসড়া
ণয়ন

[১.২.১] ড়া খসড়া ণীত তািরখ ৪ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৯-১০-২০২১

[১.৩] িনরাপদ খা সংি গাইডলাইন
ণয়ন

[১.৩.১] গাইডলাইন ণীত সংা ৪ ১

[১.৪] জাতীয় িনরাপদ খা বাপনা
উপেদা পিরষেদর সভা

[১.৪.১] অিত সভা সংা ১ ১

[১.৫] কীয় িনরাপদ খা বাপনা
সময় কিমর সভা

[১.৫.১] অিত সভা সংা ৩ ২ ১ ১

[১.৬] কীয় িনরাপদ খা বাপনা
সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন

[১.৬.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৩৫ ৩০ ২৫

[১.৭] Ministry for
Primary Industries
(MPI) of New Zealand
এবং িবেসফ ফাউেশন এর সােথ
আঃসংা সময়

[১.৭.১] ািরত MoU সংা ৪ ২ ১ ২

[১.৮] কম কতােদর দতা উয়নলক
িশণ আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত
িশণ

জনঘা ৩ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৩.৪৪

[১.৯] িনেয়াগ ও পেদািত
[১.৯.১]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগা
কম চাির

% ১ ৫০ ৪০ ৩০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১৬, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
িনরাপদ খা ও
ি িবষেয়
সেচতনতা ি

২৩

[২.১] িনরাপদ খা িনিতকরেণ খা
বসায়ীেদর িশণ দান

[২.১.১] িশণা
বসায়ী

সংা ৫ ১৬০০ ১০০০ ৭৮০ ৫৫০ ২২০ ৫৬১

[২.২] িনরাপদ খা িনিতকরেণ
সেচতনতালক সিমনার

[২.২.১] সিমনার অিত সংা ৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১৪

[২.৩] িনরাপদ খা িবষেয় িহনীেদর
সােথ সেচতনতালক উঠান বঠক

[২.৩.১] সেচতনতালক
উঠান বঠক আেয়ািজত

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৬

[২.৪] িনরাপদ খা িবষেয় িভিসর
মােম চার

[২.৪.১] চারত িমিনট ৪ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১৪৭

[২.৫] িনরাপদ খা িবষেয় বতার/
কিমউিন রিডও এর মােম চার

[২.৫.১] চারত িমিনট ৩ ৩০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১১২

[২.৬] বি ও িপিছেয় পড়া এলাকায়
/অিভভাবক ও িশাথ সমেয় িনরাপদ
খা ও ি িবষয়ক সেচতনতালক
কম িচ

[২.৬.১] কম িচ অিত সংা ৩ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১৬, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

িনরাপদ খা
িনিতকরেণ
িতেরাধলক
কায ম

২২

[৩.১] খাের ননা পরীা [৩.১.১] ননা পিরীত সংা ৩ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৪৩২

[৩.২] দশাপী খাাপনা ও বাজার
মিনটিরং এবং পিরদশ ন

[৩.২.১] খাাপনা ও
বাজার মিনটিরংত এবং
পিরদশ নত

সংা ৩ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৮০০০ ৬০০০ ৭৩০৩

[৩.৩] নজর অাপস িভিক িডিজটাল
মিনটিরং সসারণ

[৩.৩.১] মিনটিরং
সসািরত

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩

[৩.৪] মাবাইল াবেরটির ভান এর
মােম খাাপনা ও বাজার মিনটিরং
এবং ননা পরীা

[৩.৪.১] মাবাইল
াবেরটির ভান এর
মােম খাাপনা ও
বাজার মিনটিরংত এবং
ননা পিরীত

সংা ২ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ২৪

[৩.৫] নন হােটল রোরা িডং
দান

[৩.৫.১] নন হােটল
রোরা িডংত

সংা ৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৪

[৩.৬] িডংত হােটল রোরা
নঃায়ন

[৩.৬.১] িডংত হােটল
রোরা নঃায়ন

সংা ৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২২

[৩.৭] খা সংরণাগার /িহমাগার
পিরদশ ন

[৩.৭.১] পিরদশ নত সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬

[৩.৮] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৩.৮.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সংা ৪ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৯



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১৬, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


