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বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য কর্তিপক্ষ এর কম িসম্পােদনর সানব িক নেত্র  

 

 (Overview of the Performance of the Bangladesh Food Safety Authority)  

 

সাম্প্রনতক অজিন, েযাদলঞ্জ এবাং িনবষ্যৎ পনরকল্পনা 

 

সাম্প্রনতক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজন িসমূহ: 

 

ননরাপে খাদ্য আইন, 2013 বাস্তবায়দন এ পর্ িন্ত 2টি নবনিমালা ও 6টি প্রনবিানমালা প্রণয়ন করা হদয়দছ এবাং 3টি 

প্রনবিানমালা প্রশাসননক মন্ত্রণালদয় োনখল করা হদয়দছ। ননরাপে খাদ্য কর্তিপদক্ষর কার্ িক্রমদক শনিশানল করার লদক্ষয 

89জন 13-16 চগ্রদের কম িোরী ননদয়াগ চেয়া হদয়দছ এবাং 102জন 9ম ও 10 চগ্রদের কম িোরীদের ননদয়াগ প্রনক্রয়া সম্পন্ন 

করা হদয়দছ। এছাড়াও স্বাস্থয অনিেপ্তর, খাদ্য অনিেপ্তর, নসটি কদপ িাদরশন ও চপৌরসিার 725 জন স্যাননটানর ইন্সদপক্টরদক 

ননরাপে খাদ্য পনরেশ িদকর োনয়ত্ব প্রোন করা হদয়দছ। খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য ১০টি ল্যাবদ্যরটতরদ্যে ডেতজগদ্যনট েরা 

হদ্যেদ্যে এবং ৫০ টি ল্যাবদ্যরটতরর িথ্য সম্বতিি ল্যাবদ্যরটতরর ডনটওোেৃ োইদ্যরক্টতর প্রোশ েরা হদ্যেদ্যে। চেশব্যানপ 8টি 

নবিাদগ জনসদেতনতামূলক কম িশালা ও 64টি চজলায় পাবনলক নমটিাং আদয়াজন করা হদয়দছ। ননরাপে খাদ্য নবষদয় 

জনসদেতনতা বৃনদ্ধর লদক্ষয তথ্যসম্বনলত চপাস্টার, নস্টকার, প্যাম্পদে ও নলফদলট মাঠ পর্ িাদয় নবনল করা হদয়দছ এবাং 

দেননক পনত্রকা এবাং চটনলনিশন েযাদনলসমূদহ ননরাপে খাদ্য নবষয়ক গণনবজ্ঞনপ্ত, বাতিা, টিনিনস, চলাগান, স্ক্রল ননউজ, 

চফইসবুক কযাদম্পইন, চমাবাইল চফাদন ম্যাদসজ প্রোনসহ অন্যান্য প্রোরণা োলাদনা হদয়দছ। 87টি চরদস্তারা, নমনষ্ট 

চবকানরদক চগ্রনোং প্রোন করা হদয়দছ। চেদশর বাজাদর কদব িাদনদটে চবিাদরদজর নাদম উচ্চমাত্রার কযাদফইনযুি ক্ষনতকর 

এনানজি নরাংক আমোনন, উৎপােন, মজুে, ক্রয় নবক্রয় নননষদ্ধ করা হদয়দছ। চিািাদের জন্য ননরাপে প্রানণজ আনমষ প্রানপ্ত 

নননিতকরদণ গবানেপশু, হাস-মুরনগ ও মাদছর খাদদ্য নমট এন্ড চবান নমল (এমনবএম) উপাোন আমোনন, মজুে, পনরবহণ ও 

নবক্রয় এবাং ট্যানানর বজিয ব্যবহার বদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ। 2018 এবাং 2019 সাদল 2 চফব্রুয়ানর চকনিয়িাদব 

ঢাকায়, মাঠ পর্ িাদয় চজলা ও উপদজলায় জাতীয় ননরাপে খাদ্য নেবস উের্াপদনর মােদম ননরাপে খাদ্য নবষদয় 

জনসদেতনতা সৃনষ্ট করা হদয়দছ। ননরাপে খাদ্য নবষদয় প্রদয়াজনীয় পরামশ ি প্রোদনর জন্য নবদশষজ্ঞগদণর সমন্বদয় 6টি 

কানরগনরক কনমটি গঠন করা হদয়দছ। এছাড়াও ননরাপে খাদ্য নবষদয় জনগদণর অনিদর্াগ ও পরামশ ি গ্রহদণর জন্য হটলাইন 

চসবা ৩৩৩ োলু করা হদয়দছ।  

 

সমস্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ : 

খাদদ্যর তনরাপদিা রক্ষাে সংতিষ্ট জনবদ্যির দক্ষিা উন্নেন। খাদদ্য চিজাল ও দূষণ ননরসদন আন্তঃসাংস্থা সমন্বদয়র মােদম 

প্রনতদরাি ও প্রনতকারমূলক ননরাপে খাদ্যব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন। ঝুঁনকনিনিক খাদ্যপনরেশ িন,  ফুে চটনস্টাং ল্যাবদরটনরসমূদহর 

অযাদক্রনেদটশন অজিন, উৎকৃষ্ট পদ্ধনতসমূহ প্রদয়াগ এবাং প্রবতিন।  

 

িনবষ্যৎ পনরকল্পনা :  

খাদ্যঝুঁতে নবনলষদণর লদক্ষয খাদদ্যর নমুণা পরীক্ষাকরণ এবাং সম্ভাব্য নবপনি নেনিত করা। তথ্য প্রযুনি ননিির ঝুঁনকনিনিক 

খাদ্যপনরেশ িন, পনরবীক্ষণ ব্যবস্থা োলু করা। খাদ্য পনরেশ িন ও পরীনবক্ষণ ব্যবস্থায় চমাবাইল ল্যাবদরটনরর চসবা োলুর 

মােদম প্রাথনমকিাদব খাদদ্যর নবপনি নেনিত করা এবাং ঝুঁনক ননরুপণ করা। নবজ্ঞাননিনিক ননরাপে খাদ্যব্যবস্থাপনা 

বাস্তবায়দন নবিাগীয় শহদর ননরাপে খাদ্য গদবষণাগার এবাং একটি ননরাপে খাদ্য চরফাদরন্স গদবষণাগার স্থাপদনর প্রকল্প 

গ্রহণ।  

২০20-21 অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ: 

• ননরাপে খাদ্য আইদনর আওতায় ২টি নবনি-প্রনবনি প্রণয়ন;  

• খাদ্যস্থাপনা ও বাজার পনরেশ িন 14,700টি  

• খাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ 2100টি;  

• ননরাপে খাদ্য নবষয়ক 22টি জনসদেতনতামূলক সিা/দসনমনার আদয়াজন;  

• ননরাপে খাদ্য নবষদয় জনসদেতনতা বৃনদ্ধর লদক্ষয 1টি টিনিনস প্রোর; 

• 140টি খাে ডেজাি ও দূষণ তবদ্যরাধী অতেযান পতরচািনা; 

• 300 জন খাে ব্যবসােীদ্যে তনরাপদ খাে তবষদ্যে প্রতশক্ষণ প্রদান;   

• ৩টি তশক্ষা প্রতিষ্ঠাদ্যন হািদ্যধাো ের্সৃূতচ পািন; এবং 

• ননরাপে খাদ্য সাংনলষ্ট 2টি সাংস্থার সাদথ সমদ াতা স্মারক/ চসবাোন চুনি সম্পােন। 
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উপক্রমননকা (Preamble) 

 

 

সরকানর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রানতষ্ঠাননক েক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহ চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং 

সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার নননিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর িদ্যক্ষে- 

 

 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য কর্তিপক্ষ 

 

এবাং 

 

সনেব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০20 সাদলর জুলাই 

মাদসর........................তানরদখ এই বানষ িক কম িসম্পােন চুনি স্বাক্ষনরত হল। 

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ননম্ননলনখত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চসকশন ১: 
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রূপকল্প, অনিলক্ষ, চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবনল  

১.১ রূপকল্প (Vision):   

জীবন ও স্বাস্থয সুরক্ষায় সকদলর জন্য ননরাপে খাদ্য। 

১.২ অনিলক্ষয (Mission):  

ননরাপে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাদথ জনড়ত সাংনলষ্ট সকল সাংস্থা, খাদ্যনশল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবাং সুশীল সমাদজর সহদর্ানগতায় 

র্থার্থ নবজ্ঞাননিনিক নবনি-নবিান দতরী ও কার্ িকর প্রদয়াগ এবাং খাদ্য শৃঙ্খল পনরবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সাদথ ননদয়ানজত 

সাংস্থাসমূদহর কার্ িক্রম ফলপ্রসূিাদব সমন্বদয়র মােদম জীবন ও স্বাস্থয সুরক্ষা। 

 

১.৩ চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১. বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য কর্তপৃদ্যক্ষর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

1. ননরাপে খাদ্য প্রানপ্ত ও পুনষ্ট পনরনস্থনত উন্নয়ন এবং 

2. খাদ্যনীনত, চকৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রানতষ্ঠাননক সক্ষমতা বৃনদ্ধকরণ। 

  

১.৩.২. আবতিে চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

1. কার্ িপদ্ধনত, কম িপনরদবশ ও চসবার মাদনান্নয়ন; 

2. দাপ্ততরে ের্েৃাদ্যে স্বচ্ছিা বৃতি ও জবাবতদতহ তনতিিেরণ; 

3. আনথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;  

 

১.৪  োযাৃবতি (Functions): 

 

1. ননরাপে খাদদ্যর প্রাপ্যতা নননিতকরদণ খাদ্য উৎপােন, আমোনন, প্রনক্রয়াকরণ, মজুে, সরবরাহ ও নবক্রয় সাংনলষ্ট 
কার্ িক্রম ননয়ন্ত্রণ ও পনরবীক্ষণ; 

2. ননরাপে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাদথ সাংনলষ্ট সকল সাংস্থার কার্ িাবলী সমন্বয় সািন; 

3. খাদ্য ব্যবসার চক্ষদত্র ননরাপে খাদ্য সনদের জন্য সনে প্রোনকারী সাংস্থাসমূহদক সহদর্ানগতা প্রোন; 
4. খাদ্য পরীক্ষাগার এযাদক্রনেদটশদনর জন্য সাংনলষ্ট সাংস্থাদক সহদর্ানগতা প্রোন;  

5. আমোননতব্য খাদ্যদ্রদব্যর মানেন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধনত ননি িারদণর জন্য সাংনলষ্ট সাংস্থাদক সহদর্ানগতা প্রোন; 

6. খাদ্য ও পুনষ্ট ননরাপিা নবষয়ক নীনতমালা বা নবনিমালা প্রণয়ন এবাং নবদ্যমান নীনতমালা বা নবনিমালা সাংদশািন বা 
হালনাগােকরদণ সরকারদক প্রদয়াজনীয় দবজ্ঞাননক পরামশ ি ও কানরগনর সহায়তা প্রোন; এবং 

7. ননরাপে খাদ্য সম্পদকি জনসদেতনতা সৃনষ্ট । 
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চসকশন ২  

বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য কর্তিপদক্ষর নবনিন্ন কার্ িক্রদমর প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  

 

কম িসম্পােন 

সূেকসমূহ  

 

এেে 

 

 

তেতি বের 

 

 

প্রকৃত 

অজিন* 
লক্ষযমাত্রা 

২০20-21 

প্রদক্ষপণ    ননি িানরত লক্ষমাত্রা অজিদনর চক্ষদত্র 

চর্ৌথিাদব োনয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/নবিাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উপাি সূত্র 

 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০21-22 ২০22-23 

১ ২ ৩ 4 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
১০  

ননরাপে খাদ্য ও পুনষ্ট 

পতরতিতির উন্ননত 

খাদ্যে ডেজাি হ্রাস % 9.30 9.30 9.20 9.10 9.00 

 

বাংিাদ্যদশ তনরাপদ খাে ের্তপৃক্ষ 

 

 

অপুনষ্টর হার % ১5.00 ১4.80 14.60 ১4.30 14.25 

 স্বািে ও পতরবার েল্যাণ 

র্ন্ত্রণািে 

 

এফতপএর্ইউ 
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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 

একক কম য 

েম্পাদন  

সূচদ্দকর 

মান 

ধিধি বছর 

প্রকৃত 

অর্যন* 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ যায়ক ২০২০-২১  

   

প্রদ্দক্ষ্পন 

২০২১-

২২ 

প্রদ্দক্ষ্পন 

২০2২-

২3 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০  

অোিারণ অধত 

উিম 

উিম চলধত 

মান 

চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রর্ালয়/ নিভাগের সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

[১] নিরাপদ 

খাদ্য প্রানি ও 

পুনি পনরনিনির 

উন্নয়ি  

 

 

৬২ 

[১.১] ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরদ্দণ  

খাদ্যিাপিা ও িাজার পনরদর্ যি 

[১.১.১] পনরদর্ যগির 

পনরমার্ 

সংখ্যা ১০ ৬২৪০ ১৪৬৭২ 14700 14000 ১35০

০ 

১25০০ ১1০০০ ১5০০০ ১51০০ 

[১.২] ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরদ্দণ 

খাদ্দদ্যর মান পরীক্ষ্া 

[১.২.১] পরীধক্ষ্ত 

নমুনার েংখ্যা 

েংখ্যা ১০ ১২০০ ২০৯০ 2১০০ 18০০ ১6০০ ১4০০ ১2০০ 215০ 22০০ 

[১.৩] ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরদ্দণ  খাদ্য 

ব্যিসায়ীগদর প্রনর্ক্ষর্ প্রদাি 

[১.৩.১] জিিগলর 

পনরমার্ 

সংখ্যা ৮ ২৫০ ৩০৩ 320 280 ২5০ 200 ১75 ৩25 350 

[১.৪] ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরদ্দণ 

েদ্দচতনতা বৃনি  

[১.৪.১] অনুনিি 

ইগভন্ট 

েংখ্যা ৬ ১০ ২১ 22 18 15 12 10 24 ২5 

[১.৫] খাদ্য সির্াল ও দূষণ ধবদ্দরািী 

অধির্ান  

[১.৫.১] অনভর্াি 

পনরচানলি 

েংখ্যা ১০ ৩৫ ১৩৪ 135 110 80 60 40 140 150 

[১.৬] নিরাপদ খাদ্য (অনুজীিীয় দূষক) 

প্রনিধািমালা, ২০২১ খেড়া প্রণয়ন 

[১.৬.১] প্রনিধািমালার 

খসড়া প্রর্ীি 

িানরখ ৫ - - 30.5.21 15.6.

২1 

25.৬.

২1 

30.6.21 - - - 

[১.৭] নিরাপদ খাদ্য (নিজ্ঞাপি) 

প্রনিধািমালা, ২০২১ খসড়া প্রণয়ন  
[১.৭.১] প্রনিধািমালার 

খসড়া প্রর্ীি 

িানরখ ৫ - - 30.5.21 15.6.

২1 

25.৬.

২1 

30.6.21 - - - 

[১.৮] টিধিধের মাধ্যদ্দম প্রচার [১.৮.১] প্রচারকৃত েংখ্যা ৪ ১ ১ 1 - - - - ২ ৩ 

[১.৯] নর্ক্ষা প্রনিিাগি হািগধায়া 

কম যসূনচ 

[১.৯.১] 

অনুনিি ইগভন্ট 

েংখ্যা ৪ ২ ৩ 4 3 2 1 - 4 5 

[২]  খাদ্যিীনি, 

ককৌর্ল ও 

ব্যিিাপিার 

প্রানিিানিক 

সক্ষমিা 

বৃনিকরর্ 

১৫ [২.১] জািীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যিিাপিা 

উপগদিা পনরষগদর ও ককন্দ্রীয় নিরাপদ 

খাদ্য ব্যিিাপিা সমন্বয় কনমটির সভা 

[২.১.১] 

সভা অনুনিি 

েংখ্যা ৮ ২ 2 ২ ১ - - - 4 4 

[২.২]  আন্তঃেংস্থা েমন্বয়  [২.২.১] 

স্বাক্ষ্ধরত েমদ্দ াতা 

স্বারক 

েংখ্যা  ৫ ৩ ২ ১ ১ - - - ২ ২ 
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আবতিে ডেৌশিগি উদ্যেিসমূহ 

 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম 

(Activities)  

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicator) 

গণনা 

পিতি 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃি 

অজনৃ 

২০১8

-১9 

প্রকৃি 

অজনৃ 

২০১9-

20 

লক্ষযমাত্রার মান ২০20-2১ 

 
অসািারণ অনত উিম উিম েলনত 

মান 

েলনত 

মাদনর 

ননদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[1] কার্ যপদ্ধধত, 

কম যপধরদ্দবশ ও 

সেবার 

মাদ্দনান্নয়ন 

 [1.1] ই-ফাইধলং পদ্ধধত বাস্তবায়ন [১.১.1] ই-ফাইদল ননথ 

ননষ্পনিকৃত 

গড় % ১  60 ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[১.১.2] সকল শাখায় 

ই-ননথ ব্যবহার 

গড় % ১  80 ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[১.২] েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক নেনজটাল 

চসবা োলু করা 

[১.২.১] নূন্যতম একটি 

নতুন নেনজটাল চসবা 

োলুকৃত 

তানরখ তানরখ ১  15-10-

2019 

১৫.২.২1 ১৫.৩.২1 ৩১.৩.২1 ৩০.৪.২

1 

৩০.৫.২

1 

[১.৩] েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক উদ্ভাবনী 

উদদ্যাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] নূন্যতম ১টি 

নতুন উদ্ভাবনী উদদ্যাগ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

োলুকৃত 

তানরখ তানরখ ১  26-01-

2020 

১১.৩.২1 ১৮.৩.২1 ২৫.৩.২1 ০১.৪.২1 ০৮.৪.২1 

[১.৪] চসবা সহনজকরণ [১.৪.১] নূনির্ ১টি 

ডসবাসহতজেরণ প্রদ্যসস 

ম্যাপসহ সরোতর 

আদ্যদশ জারীকৃি 

তানরখ তানরখ ০.৫  14-11-

2019 

১৫.১০.20 ২০.১০.20 ২৪.১০.20 ২৮.১০.2

0 

৩০.১০.2

0 

[১.৪.২] ডসবা 

সহতজেরণ অতধদ্যক্ষদ্যে 

বাস্তবাতেি 

তানরখ তানরখ ০.৫  14-11-

2019 

১৫.০৪.২1 ৩০.০৪.২1 ১৫.০৫.২1 ৩০.৫.২1 ১৫.৬.২1 

[১.৫] নপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি 

সাংনলষ্ট কম িোরীর নপআরএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জারী করা 

[১.৫.১] তপ আর এি 

জারীকৃি 

গড় % ০.৫  100 ১০০ ৯০ ৮০   

[১.৫.২] ছুটি নগদােন 

পে জাতরকৃি 

গড় % ০.৫  100 ১০০ ৯০ ৮০   

[১.৬] শূন্য পদের নবপরীদত ননদয়াগ 

প্রোন 

[১.৬.১] তনদ্যোগ 

প্রদাদ্যনর জন্য তবজ্ঞতপ্ত 

জাতরকৃি 

সর্তষ্ট % ০.৫  100 ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

[১.৬.২] তনদ্যোগ 

প্রদানকৃি 

 

সর্তষ্ট % ০.৫  78 ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

[১.৭] নবিাগীয় মামলা ননষ্পনি [১.৭.১] নবিাগীয় গড় % ১  100 ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  
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চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম 

(Activities)  

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicator) 

গণনা 

পিতি 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃি 

অজনৃ 

২০১8

-১9 

প্রকৃি 

অজনৃ 

২০১9-

20 

লক্ষযমাত্রার মান ২০20-2১ 

 
অসািারণ অনত উিম উিম েলনত 

মান 

েলনত 

মাদনর 

ননদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মামলা ননষ্পনিকৃত 

[১.৮] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

 

[১.৮.১] সকল তথ্য 

হালনাগােকৃত 

গড় % ১  ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ 70 60 

[২]দাপ্ততরে 

ের্েৃাদ্যে 

স্বচ্ছিা বৃতি ও 

জবাবতদতহ 

তনতিিেরণ 

৮ [২.১] বাতষেৃ ের্সৃম্পাদন চুতি 

বাস্তবােন 

[২.১.১] সরোতর 

ের্সৃম্পাদন ব্যবিাপনা 

সংক্রান্ত প্রতশক্ষণসহ 

অন্যান্য তবষদ্যে প্রতশক্ষণ 

আদ্যোতজি 

সর্তষ্ট জনঘন্টা ১  98 ৬০ 54 48 42 36 

[২.১.২] বানষ িক 

কম িসম্পােন চুনির 

সকল প্রনতদবেন 

অনলাইদন োনখলকৃত 

সমনষ্ট সাংখ্যা ১  4 ৪     

[২.১.৩] এনপএ সিার 

মানসক সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ০.৫  100 

 

১০০ ৯০ ৮০ 70 60 

[২.১.৪] মাঠ পর্ িাদয়র 

কার্ িালদয়র সদে 

২০20-২1 অথ িবছদরর 

বানষ িক কম িসম্পােন 

চুনির অি িবানষ িক 

মূল্যায়ন প্রনতদবেন 

পর্ িাদলােনাদন্ত 

ফলাবতিক প্রেি 

তানরখ তানরখ ০.৫  - ৩১.০১.২1 ০৭.০২.২1 ১০.০২. 

20২1 

১১.০২. 

20২1 

১৪.০২. 

20২1 

[২.২] জািীে শুিাচার ডেৌশি ও 

িথ্য অতধোর বাস্তবােন 

[২.২.১] জািীে 

শুিাচার পতরেল্পনা 

বাস্তবােন 

সর্তষ্ট % ১  100 ১০০ ৯0 8০ 70 60 

[২.২.২] ২০19-20 

অর্ ৃবেদ্যরর বাতষেৃ 

প্রতিদ্যবদন ওদ্যেবসাইদ্যট 

প্রোতশি 

িাতরখ  িাতরখ ১   ১৫.১০.20 ১৫.১১.20 ১৫.১২.20 ১৫. 

০১.২1 

৩১.০১. 

২1 
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চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম 

(Activities)  

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicator) 

গণনা 

পিতি 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃি 

অজনৃ 

২০১8

-১9 

প্রকৃি 

অজনৃ 

২০১9-

20 

লক্ষযমাত্রার মান ২০20-2১ 

 
অসািারণ অনত উিম উিম েলনত 

মান 

েলনত 

মাদনর 

ননদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৩] অতেদ্যযাগ প্রতিোর ব্যবিা 

বাস্তবােন 

[২.৩.১] নননে িষ্ট সমদয়র 

মদে অনিদর্াগ 

ননষ্পনিকৃত 

গড় % ০.৫  ১০0 ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 60 

[২.৩.২]  

অনিদর্াগ ননষ্পনি 

সাংক্রান্ত মানসক 

প্রনতদবেন র্ন্ত্রণািদ্যে 

দাতখিকৃি 

 

সমনষ্ট সাংখ্যা ০.৫  8 ১২ ১১ ১০ ৯ 8 

[২.৪] চসবা প্রোন প্রনতশ্রুনত 

হালনাগােকরণ ও বাস্তবায়ন 

[২.৪.১] চসবা প্রোন 

প্রনতশ্রুনত হালনাগােকৃত 

গড় % ১  80 100 ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.৪.২] ননি িানরত 

সমদয় দত্রমানসক 

বাস্তবায়ন প্রনতদবেন 

মন্ত্রণালদয় োনখলকৃত 

সমনষ্ট সাংখ্যা ০.৫  - ৪ - - - - 

[২.৪.৩] 

চসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পনরবীক্ষণ ব্যবস্থা 

োলুকৃত 

তারনখ তানরখ ০.৫  19-12-

2019 

৩১.১২. 

2020 

১৫.০১. 

20২1 

০৭.০২. 

20২1 

১৭.০২. 

20২1 

২৮.০২. 

20২1 

[৩] আতর্েৃ ও 

সম্পদ 

ব্যবিাপনার 

উন্নেন 

৭ [৩.১] বাদ্যজট বাস্তবােদ্যন উন্নেন [৩.১.১] বাদ্যজট 

বাস্তবােন পতরেল্পনা 

প্রণীি 

িাতরখ িাতরর্ ০.৫  ৫-০৮-

১৯ 

১৬.০৮. 

2020 

২০.০৮. 

2020 

২৪.০৮. 

2020 

২৮.০৮. 

2020 

৩০.০৮. 

2020 

[৩.১.২] ত্রের্াতসে 

বাদ্যজট বাস্তবােন 

প্রতিদ্যবদন দাতখিকৃি  

সর্তষ্ট সংখ্যা ০.৫  2 ৪ - - - - 

[৩.২] বাতষেৃ উন্নেন ের্সৃূতচ 

(এতেতপ) বাস্তবােন 

[৩.২.১] বাতষেৃ উন্নেন 

ের্সৃূতচ (এতেতপ) 

বাস্তবাতেি 

সর্তষ্ট % ২  100 ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] অতেট আপতি তনষ্পতি 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] নত্রপক্ষীয় 

সিায় ননষ্পনির জন্য 

সুপানরশকৃত অনেট 

আপনি   

সর্তষ্ট % ০.৫  - ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 
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চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম 

(Activities)  

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicator) 

গণনা 

পিতি 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃি 

অজনৃ 

২০১8

-১9 

প্রকৃি 

অজনৃ 

২০১9-

20 

লক্ষযমাত্রার মান ২০20-2১ 

 
অসািারণ অনত উিম উিম েলনত 

মান 

েলনত 

মাদনর 

ননদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৩.২] অনেট আপনি  

ননষ্পনির 

সর্তষ্ট % ০.৫   

- 

৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পনির 

হালনাগাে তানলকা প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর সম্পনির 

তানলকা হালনাগােকৃত 

িাতরখ িাতরর্ ০.৫  15-1-

2020 

০৩.০২.২1 ১১.০২.২1 ১৮.২.২1 ২৫.০২.২

1 

০৪.০৩.২

1 

[৩.৪.২] অস্থাবর 

সম্পনির তানলকা 

হালনাগােকৃত 

িাতরখ িাতরর্ ০.৫  15-1-

2020 

০৩.০২.২

০ 

১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২

০ 

০৪.০৩.২

০ 

[৩.৫] ইন্টারদ্যনট তবিসহ ইউটিতিটি 

তবি পতরদ্যশাধ 

[৩.৫.১] তবতসতব/ 

তবটিতসএি এর 

ইন্টারদ্যনট তবি 

পতরদ্যশাতধি 

সর্তষ্ট % ১  100 ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] ডটতিদ্যফান 

তবি পতরদ্যশাতধি 

সর্তষ্ট % ০.৫  100 ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] তবদ্যেৎ তবি 

পতরদ্যশাতধি 

সর্তষ্ট % ০.৫  100 ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আনম, চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য কর্তিপক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য 

মন্ত্রণালয় এর প্রনতনননি  সনেব, খাদ্য মন্ত্রণালদয়র ননকট অেীকার করনছ চর্, এই চুনিদত বনণ িত ফলাফল অজিদন 

সদেষ্ট থাকব। 

 

আনম, সনেব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় এর প্রনতনননি নহসাদব 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য কর্তিপদক্ষর ননকট অেীকার করনছ চর্, এই চুনিদত বনণ িত ফলাফল অজিদন 

প্রদয়াজনীয় সহদর্ানগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষনরত: 

 

 

 

 

............................................ 

চেয়ারম্যান,          তানরখ 

বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য কর্তিপক্ষ 

 

 

 

 

.............................................                    

সনেব             তানরখ 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms)  

 

ক্রনমক 

নাং 

শব্দসাংদক্ষপ বণ িনা 

1 তবতবএস বাংিাদ্যদশ ব্যেদ্যরা অব ষ্টোটিসৃটিেস্ 

2 আইনপএইে ইন্সটিটিউট অব পাবনলক চহলথ 

3 এমওইউ  চমদমাদরন্ডাম অব আন্ডারস্টযানোং 

4 এফএও ফুে এে এতিোিচার অগাৃনাইদ্যজশন 

5 এফতপএর্ইউ ফুে প্লাতনং এে র্তনটতরং ইউতনট  
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সাংদর্াজনী-২: কম িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/নবিাগ এবাং পনরমাপ পদ্ধনতর নববরণ 

 

কার্ িক্রম কার্ িসম্পোন সূেক নববরণ বাস্তবায়নকারী ইউননট পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপািসূত্র 

সািারণ মন্তব্য 

 নবনিমালা/ 

প্রনবিানমালা প্রণয়ন 

নবনিমালা/ প্রনবিানমালা 

আইন মন্ত্রণালদয় চপ্রনরত 

ননরাপে খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়দনর লদক্ষয প্রনবনি 

প্রণয়ন করা হদব 

বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য 

কর্তিপক্ষ 

মন্ত্রণালদয়র বানষ িক প্রনতদবেন   

খাে িাপনা/ বাজার 

পতরদশৃন 

খাে িাপনা/ বাজার 

পতরদশৃদ্যনর সংখ্যা  

তনরাপদ খাে ব্যবিাপনা িদারেীর িদ্যক্ষে তনরাপদ খাে 

ের্তপৃক্ষ ের্তেৃ ক্ষর্িাপ্রাপ্ত ঢাো উির ও দতক্ষণ তসটি 

েদ্যপাৃদ্যরশন এবং স্বািে অতধদপ্তদ্যরর তনরাপদ খাে 

পতরদশৃেগণ খাে িাপনা/ বাজার পতরদশৃদ্যনর সংখ্যা  

বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য 

কর্তিপক্ষ 

নসটি করদপাদরশন, স্বাস্থয 

অনিেপ্তদরর প্রনতদবেন 

 

খাদদ্যর মান পরীক্ষা পনরক্ষীত নমুনা সাংখ্যা ননরাপে খাদ্য নননিতকরদণ ননরাপে খাদ্য কর্তিপক্ষ কর্তিক 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঢাকা উির ও েনক্ষণ নসটি করদপাদরশন এবাং 

স্বাস্থয অনিেপ্তদরর ননরাপে খাদ্য পনরেশ িকগণ কর্তিক 

সাংগৃহীত নমুনা নসটি করদপাদরশন/জনস্বাস্থয ইনননস্টটিউট 

এর পরীক্ষাগাদর (আইনপএইে) পরীক্ষার সাংখ্যা 

বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য 

কর্তিপক্ষ 

নসটি করদপাদরশন, স্বাস্থয 

অনিেপ্তদরর প্রনতদবেন 

 

সদেতনতা বৃনদ্ধ ইদিন্ট অনুনষ্ঠত খাদ্য চিজাল চরাদি নবনিন্ন সিা/ চসনমনার আদয়াজন  বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য 

কর্তিপক্ষ 

বানষ িক প্রনতদবেন  

আন্তঃসাংস্থা সমন্বয় সমদ াতা স্মারক সাংখ্যা বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য কর্তিপক্ষ অন্যান্য সাংস্থার সাদথ 

MOU/ চুনি স্বাক্ষর  

বাাংলাদেশ ননরাপে খাদ্য 

কর্তিপক্ষ 

বানষ িক প্রনতদবেন  
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সাংদর্াজনী-৩ :  অন্য মন্ত্রণালয়/নবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার ননকট সুনন িনেষ্ট কম িসম্পােন োনহোসমূহ 

 

প্রনতষ্ঠাদনর নাম সাংতিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক উি প্রনতষ্ঠাদনর ননকট 

োনহো/প্রতযাশা 

োনহো/প্রতযাশার 

চর্ৌনিকতা 

প্রতযাশাপূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

আইন মন্ত্রণালয় প্রনবনিমালা অনুদমােন প্রনবনিমালা অনুদমােন সাংখ্যা দ্রুত প্রনবনিমালা অনুদমােন সহদর্ানগ সাংস্থা হদত 

আন্তনরক সহদর্ানগতা 

অজিন নবলনম্বত 

স্বাস্থয অনিেপ্তর খাদদ্যর নমুনা পরীক্ষা নমুনা পরীক্ষার সাংখ্যা দ্রুত নমুনা পরীক্ষার সহদর্ানগ সাংস্থা হদত 

আন্তনরক সহদর্ানগতা 

অজিন নবলনম্বত 

ঢাকা েনক্ষণ ও উির নসটি 

করদপাদরশন 

খাদদ্যর নমুনা পরীক্ষা নমুনা পরীক্ষার সাংখ্যা দ্রুত নমুনা পরীক্ষার সহদর্ানগ সাংস্থা হদত 

আন্তনরক সহদর্ানগতা 

অজিন নবলনম্বত 

১৬ টি খাদ্য ননয়ন্ত্রণকারী 

সাংস্থা* 

সদেতনা বৃনদ্ধ অনুনষ্ঠত ইদিন্ট এর সাংখ্যা ইদিন্ট এ অাংশগ্রহণ সহদর্ানগ সাংস্থা হদত 

আন্তনরক সহদর্ানগতা 

অজিন নবলনম্বত 

১৬ টি খাদ্য ননয়ন্ত্রণকারী 

সাংস্থা*   

সমদ াতা স্মারক সমদ াতা স্মারক সাংখ্যা   দ্রুত সমদ াতা স্মারক স্বাক্ষর সহদর্ানগ সাংস্থা হদত 

আন্তনরক সহদর্ানগতা  

অজিন নবলনম্বত 

 

* কৃনষ সম্প্রসারণ অনিেপ্তর 

* জাতীয় রাজস্ব চবাে ি 

* জাতীয় চিািা অনিকার সাংরক্ষণ অনিেপ্তর 

* জনস্বাস্থয প্রদকৌশল নবিাগ 

* চজলা ম্যানজদেট (৬৪টি) 

* পনরদবশ অনিেপ্তর 

* প্রানণসম্পে অনিেপ্তর 

* চপৌরসিা (৩২৩টি) 

* বাাংলাদেশ আণনবক শনি কনমশন 

  

 

* বাাংলাদেশ এযাদক্রনেদটশন চবাে ি 

* বাাংলাদেশ স্টযান্ডাে ি চটনস্টাং ইন্সটিটিউশন 

* নবশুদ্ধ খাদ্য আোলত (৭1টি) 

* বাাংলাদেশ নবজ্ঞান ও নশল্প গদবষণা পনরষে 

* মৎস্য অনিেপ্তর 

* নসটি করদপাদরশন (১১টি) 

* স্বাস্থয অনিেপ্তর 

 

 

 


