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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবত পিরকনা 

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ: 

দেশর িশায়ন, কম সংান ও রািন িেত ব ও পাট  মণালেয়র ণ  অবদান রেয়েছ। মবধ মান রািনর ধারবািহকতায় গত
িতন বছের ব ও পাট খােত রািনর গড় পিরমাণ িছল জাতীয় রািন আেয়র  ৮৭.১০%। পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার
 আইন-২০১০  বাবায়েনর  ফেল  পােটর  ােগর  বাৎসিরক চািহদা  ১০  কা  াগ  হেত  বেড়  ৭০  কা  ােগ  উীত  হেয়েছ।  বখােত
িবিভ  কাটাগিরর  (িবএসিস,  িডোমা,  টটাইল-ভােকশনাল)  ৯৫৫৮  জন  দ  জনবল  তরী  করা  হেয়েছ।  দতা  ি  ও  পশাগত
উয়েনর জ  ৫৯৩০০ জন পাট চাষী, ১,৩৫০ জন পাটকল কম কতা, ২,৬৫০ জন পাটকল িমক/কম চারী, ৯০৮ জন তিত এবং ২৬৫০
জন রশম চাষীেক িশণ দান করা হেয়েছ। ব ও পাট খােতর লাইেস ও পিরদশ ন িফ বাবদ ৩৬.৯০ কা টাকা রাজ আয় হেয়েছ।
তত  িশ  উয়েন  তিতেদর  অেল  ১০.২০  কা  টাকার    ঋণ  িবতরণ  এবং  ৮.৬১  কা  টাকা  ঋণ  আদায়  করা  হেয়েছ।  বখী
পাটপের বাজার সসারেণর জ ২৫০ জন সফল উোা তরী করা হেয়েছ। ট িজও টটাইল উৎপাদেনর সমতা অিজত হেয়েছ
এবং ানীয়ভােব ৭৫২ কা টাকার চািহদা তরী হেয়েছ।

সমা ও চােলসহ:

ব ও পাট মণালেয়র ধান সমা ও চােল সহ হে: পাট িশের আিনকায়ন এবং িবেজএমিসেক িনেজর পােয় দড় করােনা, পাট
পের বখীকরণ ও বাজার সসারণ, ব সের তদারিক কাঠােমা িতা এবং ব আইন, ২০১৬ ণয়ন ও বাবায়ন, ব ও পাট
খােত দ কম ও বাপক তির এবং ব ও পাট খােতর উয়েন বসরকাির খাতেক সৃ করা।

ভিবৎ পিরকনা:

আগামী  পচ  বছেরর  মে  িবেজএমিস  িনয়িত  সকল  িমলেক  িবএমআরইকরণ,  িমলেলার  অবত  জিম  ছাট  ছাট  ট  কের  যৗথ
উোেগ পাট সংি িশ াপন, পাটকলিলেত উৎপাদন য় াস, ব ও পাট খােত দ কম ও বাপক ির জ উপ িশণ
ও িশা িতান াপন, ব, পাট, তত ও রশম খােত সংি সরকাির ও বসরকাির িতান ও ক হাারেদর সােথ কায কর
যাগােযাগ  ও  সময়  সাধন,  পাট  পের  বখীকরেণ  জিডিপিসেক  এক  শিশালী  িতান  িহসােব  গেড়  তালা  এবং  ব  ও  পাট
মণালেয়র সকল সবা অনলাইেন দান করা।

২০১৬-১৭ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পাটজাত প ানীয় বাজাের  ২৬০০০ মিক টন  ও আজািতক বাজাের ১.১৯ ল মিক টন  িবয় করা;
কািরগির  িশার  মােম  ব  ও  পাট  খােত  িবিভ  লেভেলর  (িবএসিস,  িডোমা  ও  টটাইল-ভােকশনাল)  ২৯৫৫  জন  দ
জনবল তির করা ;
 দতা উয়েনর জ ব, পাট, তত ও রশম খােত চাষীসহ ২২,৩৩৫ জনেক িশণ দওয়া;
৭৩ তঁজাত সংরণ ও চার তঁজাত উয়ন এবং ১০১ রশমকীেটর জাত সংরণ ও চার রশমকীেটর জাত উয়ন
করা;
১৫,৯০০    পাট  ও  পাট  পের  লাইেস  দান,  ২,২৪০    পাটজাত  পের  ননা  পরীা  এবং  ৬২০    ব  িশ  কারখানা
পিরদশ ন,  ১,৩২৫ বার িবিভ পাটকল পিরদশ ন করা ;
 ৩.৫০ কা গজ তত ব উৎপাদেন বয়নব  ও বয়েনার সবা দান, ১০০০ জন তিতেদরেক ঋণ িবধা দান করা এবং
পাট নীিত-২০১৬ ও ব আইন, ২০১৬ ও ব নীিত-২০১৬ ণয়ন।
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উপমিণকা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর ব ও পাট মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ
িহসােব সিচব, ব ও পাট মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৬ সােলর আগ মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):

১.২ অিভল (Mission)

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. ব ও পাট পের বখীকরণ ও বাজার সসারণ;
২. মানবসদ উয়ন;
৩. ব ও পাট বসায় সহেযািগতা জারদারকরণ;
৪. িগত ও উাবনলক গেবষণা জারদারকরণ;
৫. ব ও পাট খােত িবিনেয়ােগর েযাগ সসারণ;
৬. ব ও পাট খােতর আইন-কাঠােমা শিশালীকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন িনিত করা
২. কায পিত ও সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. কম  পিরেবশ উয়ন
৫. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন জারদার করা
৬. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ব ও পাট খাত সংা নীিত, পিরকনা বাবায়ন ও ায়ন;
২. রাীয় মািলকানাধীন ব ও পাট িশ বাপনা;
৩. ব ও পাট পের ানীয় ও বেদিশক বাজারজাতকরণ সংি সামিক সময়;
৪. ব ও পাট িশ উয়ন ও সসারেণ বসরকাির খাতেক সহায়তা দান;
৫.  উত  ও  মানস  ব  ও  পাট  পের  উৎপাদন  িনিত  করার  িনিম  এ  খােত  উপ  িনয়ণ,  তাবধান  এবং
সনদ/লাইেস  দান  এবং  ব,  তত  ,  রশম  ও  পাট  খােত  দ  জনবল  ি;
৬. দেশর ও আজািতক বাজােরর চািহদা মািফক বখী পাট প উাবন, উৎপাদন ও উয়েন যথাযথ কািরগরী ও
বাজার গেবষণা;
৭. ব ও পাট িশে িবেদশী িবিনেয়াগ আকষ ণ এবং ব িশে িবেদশীেদর িনেয়াগ সংা িবষয় এবং
৮. ব ও পাট খাত িনেয় গেবষণা ।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৪-২০১৫
ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা
২০১৬-২০১৭

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯

জাতীয় রািনেত অবদান

মাট রািনেত ব খােতর
িহা

% ৮২.১৪ ৮২.১৫ ৮২.২০ ৮২.৩০ ৮২.৪০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা, বাংলােদশ
াংক।

রািন উয়ন েরা, বাংলােদশ
াংক

মাট রািনেত পাট খােতর
িহা

% ৪.৯০ ৪.৯৫ ৫.১০ ৫.১৫ ৫.২০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা, বাংলােদশ
াংক।

রািন উয়ন েরা, বাংলােদশ
াংক।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] ব ও পাট
পের
বখীকরণ ও
বাজার
সসারণ;

২৫

[১.১] পাট জাত প
িবয়

[১.১.১] ানীয়
বাজাের িবিত
প

ম.টন ২.০০ ২৩০০০ ২৬০০০ ২৬৪০০ ২৬৩০০ ২৬২০০ ২৬১০০ ২৬০০০ ২৬৫০০ ২৭০০০

[১.১.২]
বেদিশক
বাজাের িবিত
প

ল
ম.টন

১.০০ ১.১৩ ০.৮৫ ১.১৯ ১.০০ ০.৯৫ ০.৯০ ০.৮৫ ১.৩০ ১.৩৫

[১.২] পে পাটজাত
মাড়েকর
বাতালক বহার
আইন, ২০১০
বাবায়ন

[১.২.১]
পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সংা ৪.০০ ২৪০ ২৮০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৮০ ৪০০

[১.২] পে পাটজাত
মাড়েকর
বাতালক বহার
আইন, ২০১০
বাবায়ন

[১.২.২]
আেয়ািজত উু
করণ কম শালা

সংা ২.০০ ৫২ ৫৬ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৬২ ৬৪

[১.৩] বখী পাট
পের বাজার
সসারেণ মলা
আেয়াজন

[১.৩.১]
আেয়ািজত মলা

সংা ২.০০ ৪ ৭ ৯ ৮ ৭ ১০ ১১

[১.৪] রাগ 
রশম িডম উৎপাদন
ও িবতরণ
(িডএফএল)

[১.৪.১]
উৎপািদত ও
িবতরণত রাগ
 রশম িডম

ল ৩.০০ ৩.২০ ৩.৬০ ৪.০০ ৩.৯০ ৩.৮০ ৩.৭০ ৪.৫০ ৫.০০



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৫] তঁ চারা
উৎপাদন ও িবতরণ

[১.৫.১]
উৎপািদত ও
িবতরণত তঁ
চারা

ল ৩.০০ ৩.০০ ৪.২০ ৩.২৫ ৩.২০ ৩.১৫ ৩.১০ ৩.০০ ৪.৫০ ৫.০০

[১.৬] িবএমিস
িমল সহ সািভ স
চাজ পিতেত
পিরচালন

[১.৬.১] সািভ স
চাজ বাবদ া
আয়

কা
টাকা

৩.০০ ৮.৯৮ ৯.১৭ ৯.৪৪ ৯.৩২ ৯.২৬ ৯.১৭ ৯.১০ ৯.৪৫ ৯.৪৬

[১.৭] তত ব
উৎপাদেন সহায়তা

[১.৭.১] সহায়তা
দােনর মােম
উৎপািদত তত
বের পিরমাণ

কা
গজ

২.০০ ৩.৩০ ৩.৪০ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.৬০ ৩.৭৫

[১.৮]  ঋণ
িবতরণ

[১.৮.১] ঋণ
া
িবধােভাগী

সংা ৩.০০ ১৩৩৬ ১৩৬০ ১০০০ ৯৭৫ ৯৫০ ৯২৫ ৯০০ ১০৫০ ১১০০

[২]
মানবসদ
উয়ন;

২২
[২.১] কািরগির
িশা (ব
েকৗশল/ ি)

[২.১.১] িবএসিস
ইন টটাইল
ইিিনয়ািরং
উীণ  িশাথ

সংা ৩.০০ ১৮৮ ২৯৩ ৩০০ ২৯৮ ২৯৫ ২৯৪ ৩১০ ৩২০

[২.১.২]
িডোমা ইন
টটাইল
টকেনালজী
উীণ  িশাথ

সংা ৩.০০ ৩৬১ ৩৮৮ ৩০০ ২৮০ ৩১০ ৩২০

[২.১.৩]
িডোমা – ইন
–টটাইল
িডী উীণ 
িশাথ
(বাতােবা)

সংা ২.০০ ৩৭ ৪০ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭০ ৮০ ৮০



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১] কািরগির
িশা (ব
েকৗশল/ ি)

[২.১.৪]
এসএসিস
ভােকশনাল
টটাইল উীণ 
িশাথ

সংা ২.০০ ২৬১৫ ২৩৪২ ২৩৮০ ২৩৫০ ২৩৪০ ৩০০০ ৩০৫০

[২.২]
পাটকলসেহর
কম কতা, কম চারী/
িমকেদর দতা
ির জ িশণ

[২.২.১] িশণ
া কম কতা

সংা ২.০০ ১৩৯ ৩৮০ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৪৫০ ৪৭৫

[২.২.২]
িশণ া
কম চারী/ িমক

সংা ২.০০ ৮৩০ ৮৩৪ ৮৭০ ৮৬০ ৮৫০ ৮৪০ ৮৮০ ৮৯০

[২.৩] পাট চাষীেদর
উত পাট চাষ
িবষয়ক িশণ

[২.৩.১]
িশণ া
পাট চাষী

সংা ২.০০ ১৯৪৪০ ১৯৯৫০ ১৯৯৭০ ১৯৯৬৫ ১৯৯৬০ ১৯৯৫৫ ১৯৯৫০ ১৯৯৮০ ২০০০০

[২.৪] িনব ািচত
ততীেদর িশণ

[২.৪.১] িশণ
া ততী

সংা ২.০০ ২৯০ ৩২০ ৪০০ ৩৯০ ৩৭৫ ৩৬০ ৩৪০ ৫০০ ৬০০

[২.৫] উোা
উয়ন িশণ

[২.৫.১]
িশণ া
উোা

সংা ২.০০ ১৮০ ২৪০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২৬০ ২৭০

[২.৬] রশম চাষ
ি উয়ন
িবষয়ক িশণ

[২.৬.১]
িশণ া
রশম চাষী

সংা ২.০০ ২১৬ ২২০ ২২৫ ২২৩ ২২০ ২৩০ ২৩৫



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] ব ও পাট
বসায়
সহেযািগতা
জারদারকরণ;

২১

[৩.১] পাট ও
পাটজাত পের
লাইেস দান

[৩.১.১] দ
লাইেস

সংা ৩.০০ ১৫১২৫ ১৫৭০০ ১৫৯০০ ১৫৮৫০ ১৫৮০০ ১৫৭৫০ ১৫৭০০ ১৬০০০ ১৬৫০০

[৩.২] পাটকল
পিরদশ ন

[৩.২.১]
পিরদশ নত
পাটকল

সংা ৩.০০ ১২৭৫ ১৩০০ ১৩২৫ ১৩২০ ১৩১৫ ১৩১০ ১৩৩০ ১৩৩৫

[৩.৩] পাটজাত
পের ননা পিরা

[৩.৩.১]
পিরিত ননা

সংা ৪.০০ ২১৫০ ২২০০ ২২৪০ ২২৩৫ ২২৩০ ২২২৫ ২২৫০ ২২৬০

[৩.৪] তত বের
রািন সনদ দান

[৩.৪.১]
িনিত
আেবদন

িনির
হার
(%)

৩.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ১০০ ১০০

[৩.৫] পাষক
কপের িনকট
া আেবদন
িনি

[৩.৫.১]
িনিত
আেবদন

িনির
হার
(%)

৪.০০ ৯৩ ৯৬ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০

[৩.৬] ব
িশকারখানা
পিরদশ ন

[৩.৬.১]
পিরদশ নত
ব িশ
কারখানা

সংা ৩.০০ ৫০৪ ৬১৬ ৬২০ ৬১৮ ৬১৫ ৬৫০ ৬৭০

[৩.৭] ব
পিরদেরর পাষক
কপের সবা
অনলাইেন দান

[৩.৭.১]
রিজেশনসহ
সকল সবা
াহক কক
অনলাইেন াি

তািরখ ১.০০ ৩০-০৯-২০১৬ ৩০-১০-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬ ৩০-১২-২০১৬ ৩০-০১-২০১৭



া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] িগত
ও উাবনলক
গেবষণা
জারদারকরণ;

৫

[৪.১] তঁজাত
সংরণ

[৪.১.১]
তঁজাত
সংরিত

সংা ২.০০ ৬৮ ৭০ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭৫ ৮০

[৪.২] রশমকীেটর
জাত সংরণ

[৪.২.১]
রশমকীট জাত
সংরিত

সংা ১.০০ ৯৪ ৯৭ ১০১ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০৫ ১১০

[৪.৩] তঁজাত
উয়ন

[৪.৩.১] উয়ন
ত তঁজাত

সংা ১.০০ ২ ৩ ৪ ৩ ৫ ৬

[৪.৪] রশমকীেটর
জাত উয়ন

[৪.৪.১]
উয়নত
রশমকীটজাত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ৫ ৪ ৫ ৬

[৫] ব ও পাট
খােত
িবিনেয়ােগর
েযাগ
সসারণ;

৪

[৫.১] তত িশে
িবিনেয়াগ আকষ েণর
জ সিমনার/
ওয়াকশপ আেয়াজন
(বাতেবা)

[৫.১.১]
আেয়ািজত
সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ১.০০ ৮ ৭ ৬ ১৩ ১৫

[৫.২] পাট খােত
িবিনেয়াগ আকষ েণর
জ সিমনার/
ওয়াকশপ আেয়াজন
(পাট অিধদর)

[৫.২.১]
আেয়ািজত
সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ১.০০ ০ ৩ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১৩

[৫.৩] ব খােত
িবিনেয়াগ আকষ েণর
জ সিমনার/
ওয়াকশপ আেয়াজন
(িবএমিস)

[৫.৩.১]
আেয়ািজত
সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ১.০০ ৪ ৭ ৮ ৭ ৬ ৯ ১০



া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত
অজন*

২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫.৪] বখী পাট
প খােত িবিনেয়াগ
আকষ েণর জ
সিমনার/ ওয়াকশপ
আেয়াজন/অংশহণ
(জিডিপিস)

[৫.৪.১]
আেয়ািজত/অংশ
হণত
সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ১.০০ ৩ ৭ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০

[৬] ব ও পাট
খােতর আইন-
কাঠােমা
শিশালীকরণ।

৩

[৬.১] পাট নীিত-
২০১৬ নয়ণ

[৬.১.১] খসড়া
পাট নীিত-
২০১৬ ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১২-২০১৬ ৩০-০১-২০১৭ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭

[৬.২] ব আইন-১৬
[৬.২.১] খসড়া
ব আইন-
২০১৬ ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-০১-২০১৭ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩০-০৫-২০১৭

[৬.৩] ব নীিত-
২০১৬

[৬.৩.১] খসড়া
ব নীিত -
২০১৬ ণীত

তািরখ ১.০০ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৬ ৩০-০৪-২০১৬ ৩০-০৫-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭



া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার সে
বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন িনিত
করা

৬

[১.১] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
খসড়া বািষ ক কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি দািখলত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬

[১.২] ২০১৫-১৬ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ২১-০৮-২০১৬

[১.৩] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] মািসক িতেবদন
ণীত ও দািখলত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২

[১.৪] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭

[১.৫] আওতাধীন দর/সংার
সে ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার

[১.৫.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৬-২০১৬

[১.৬] বািষ ক কম সাদন ির
সে সংি কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৬.১] বেদিশক িশেণ
িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] কায পিত ও
সবার মােনায়ন

৫

[২.১] ই-ফাইিলং পিত বতন
[২.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বিতত

তািরখ ১.০০ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৬-২০১৭

[২.২] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল,  নগদায়ন ও
পনশন মিরপ গপৎ জাির
িনিতকরণ

[২.২.১] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল,  নগদায়ন ও
পনশন মিরপ গপৎ
জািরত

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০

[২.৩] সবা িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক অনলাইন সবা
চার লে সবাসেহর
ণ া তািলকা ণীত এবং
অািধকার িনধ ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
এবং আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক সবািয়া
সহজীকরেণর লে
সবাসেহর ণ া তািলকা
ণীত এবং অািধকার
িনধ ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬

[২.৪] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৪.১] িনিত অিভেযাগ % ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] দতা ও
নিতকতার উয়ন

৩

[৩.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
িবিভ িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.১.১] িশেণর সময়* জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.২] জাতীয় াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.২.১] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ
কাঠােমা ণীত ও দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৭-২০১৬ ১৪-০৮-২০১৬

[৩.২.২] িনধ ািরত সময়সীমার
মে মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২

[৪] কম  পিরেবশ
উয়ন

৩

[৪.১] অিফস ভবন ও আিনা
পির রাখা

[৪.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে অিফস ভবন ও আিনা
পির

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৪.২] সবা তাশী এবং
দশ নাথেদর জ টয়েলটসহ
অেপাগার (waiting
room) এর বা করা

[৪.২.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে সবা তাশী এবং
দশ নাথেদর জ টয়েলটসহ
অেপাগার চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৪.৩] সবার মান সেক
সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চা করা

[৪.৩.১] সবার মান সেক
সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৫] ত অিধকার
ও েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন
জারদার করা

২

[৫.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৫.১.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০

[৫.২] মণালয়/িবভােগর বািষ ক
িতেবদন ণয়ন ও কাশ

[৫.২.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৬ ২৯-১০-২০১৬ ১৫-১১-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬ ১৫-১২-২০১৬

[৬] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

১
[৬.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৬.১.১] বছের অিডট আপি
িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

আিম, সিচব, ব ও পাট মণালয়, মাননীয় মী, ব ও পাট মণালয়-এর িতিনিধ িহসােব গণজাতী বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল
অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, ব ও পাট
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
ব ও পাট মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িডএফএল িডিজজ ি লইং

২ িবেজএমিস বাংলােদশ ট িমল কেপ ােরশন

৩ িবএমিস বাংলােদশ টটাইল িমল কেপ ােরশন

৪ িবএসিডিব বাংলােদশ সিরকালচার ডেভলপেম বাড 

৫ বাতেবা বাংলােদশ তত বাড 

৬ িবএসআরআই বাংলােদশ সিরকালচার িরসাচ  এ িনং ইউট

৭ জিডিপিস ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার

৮ িবএমআরই ােলিং, মড ানাইেজশন, িরেনােভশন এ এপানশন

৯ এমিবএফ িমিডয়াম টাম  বােজটাির মওয়াক

১০ পাষক কপ

পাষক কপ বলেত কান িবেশষ ণী/খােতর িশের িনয়ণকারী শাসিনক
কপেক ঝােব। ব পিরদর পাষক কপ িহেসেব িন বিণ ত সবাসহ
দান করেছ- ১. রিজেশন ২. মিশন ছাড়করেণর পািরশ ৩. এডহক
আইআরিস’র পািরশ ৪. আইআরিস িনয়িমতকরেণর পািরশ ৫. রিজেশন
সংেশাধন ৬. ইউলাইেজশন পারিমশন (ইউিপ) ৭. ইমেপাট  পারিমট (আইিপ)-এর
পািরশ ৮. ডফাড  পেমের পািরশ ৯. ট বরাের পািরশ ১০. ওয়াক
পারিমট/িপআই িভসার জ অনাপি প ১১. কোিজট সা িফেকট ১২. এইচএস
কাড সংেযাজেনর পািরশ ১৩. আইআরিসেত িলিমট ির পািরশ ইতািদ।



া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] পাট জাত প িবয়

[১.১.১] ানীয় বাজাের
িবিত প

িবেজএমিস কক তািলকা পাটপ তার সােথ িব হওয়ার মােম
ানীয় বাজাের িবিভ ধরেনর পােটর াগ িবয়।

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশন

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশেনর মািসক ও মািসক
িতেবদন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[১.১.২] বেদিশক
বাজাের িবিত প

িবেজএমিস কক তািলকা রানীকারক ও সরাসির িবেদশী তার সােথ
ির মােম পােটর তা, পােটর াগ ও বখী পাট প আজািতক বাজাের
িবয়।

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশন

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশেনর মািসক ও মািসক
িতেবদন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[১.২] পে পাটজাত
মাড়েকর বাতালক
বহার আইন, ২০১০
বাবায়ন

[১.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

“পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার আইন, ২০১০” অমাকারীেদর
িবে মাবাইল কাট  পিরচালনার মােম বা হণ।

পাট অিধদর
পাট অিধদেরর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[১.২.২] আেয়ািজত উু
করণ কম শালা

পিরেবশ বাব পাট ও পাটজাত পের অভরীণ বহার ির লে জনগণেক
উুকরেণর িনিম কম শালার আেয়াজন।

পাট অিধদর
পাট অিধদেরর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[১.৩] বখী পাট পের
বাজার সসারেণ মলা
আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত মলা

বখী পাটপের বাজার ি এবং রািন ির লে পাটপের মলা
আেয়াজন করা হয়। যখােন উোাগণ তােদর আ করার জ তােদর
উৎপািদত মানস প দশ ন কের, ফেল মােষর সেচতনতা ি পায় এবং
বখী পাট প বহাের উু হয়।

ট ডাইভারিসিফেকশন
েমাশন সার

ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন
সােরর মািসক িতেবদন ও
পিরদ শন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[১.৪] রাগ  রশম িডম
উৎপাদন ও িবতরণ
(িডএফএল)

[১.৪.১] উৎপািদত ও
িবতরণত রাগ 
রশম িডম

সসারণ এলাকায় রশম চাষীেদর চািহদা মাতােবক রাগ  রশম িডম
উৎপাদন ও িবতরণ করা হয়, ফেল চাষীরা সহেজ রশমচােষ উু হয়।

বাংলােদশ রশম উয়ন
বাড 

বাংলােদশ রশম উয়ন বােড র
মািসক ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[১.৫] তঁ চারা উৎপাদন ও
িবতরণ

[১.৫.১] উৎপািদত ও
িবতরণত তঁ চারা

সসারণ এলাকায় চাষী পয ােয় সরবরােহর িনিমে তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ
করা হয় ।মান স্ তঁ চারা সরবরাহ করার ফেল রশম চােষ পিরমাণ ও
পিরিধ ি পায়

বাংলােদশ রশম উয়ন
বাড 

বাংলােদশ রশম উয়ন বােড র
মািসক ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[১.৬] িবএমিস িমল সহ
সািভ স চাজ পিতেত
পিরচালন

[১.৬.১] সািভ স চাজ
বাবদ া আয়

সািভ সচাজ পিতেত িবএমিস’র অধীন চা িমল সহ বসরকাির উোা
গণ পিরচালনা কেরন । উোােদর কাছ থেক িবএমিস’র িমেলর মিশনািরজ
ও দাম বহার বাবদ সািভ স চাজ আয়

বাংলােদশ টটাইল
িমল কেপ ােরশন ও এর
িনয়ণাধীন চা িমলসহ

বাংলােদশ টটাইল িমল
কেপ ােরশন এর মািসক ও
মািসক িতেবদন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[১.৭] তত ব উৎপাদেন
সহায়তা

[১.৭.১] সহায়তা দােনর
মােম উৎপািদত তত
বের পিরমাণ

বাংলােদশ তত বাড  ততীেদরেক িবিভ উৎপাদন উপকরণ ও সবা যথা,
ইসং, ডাইং, ািরং, মাসসারাইিজং, কােলািরং, িসিজং ইতািদ দান
কের থােক। এই উপকরণ সহায়তা পাওয়ার পিরেিেত ততীরা লমাা
অযায়ী তত ব উৎপাদেন সম হয়।

বাংলােদশ তত বাড 
বাংলােদশ তত বাড  এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়



া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.৮]  ঋণ িবতরণ
[১.৮.১] ঋণ া
িবধােভাগী

বাংলােদশ তত বাড  ততীেদরেক তত ব উৎপাদেন সহেযািগতা ও উৎসাহ
দােনর িনিম ২০১৪-১৫ অথ  বছের িনব ািচত ১৩৩৬ জন ততীেদর মােঝ ঋণ
িবতরণ কেরেছ। া ঋণ ারা তা ও অা উপকরণ িকেন ততীরা তত ব
উৎপাদন করেত সম হেবন।

বাংলােদশ তত বাড 
বাংলােদশ তত বাড  এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়



া: ২০ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.১] কািরগির িশা (ব
েকৗশল/ ি)

[২.১.১] িবএসিস ইন
টটাইল ইিিনয়ািরং
উীণ  িশাথ

ব পিরদেরর অধীেন পচ টটাইল ইিিনয়ািরং কেলজ আেছ যার চার
টটাইল ইউট থেক উীতকরণ করা হয় এবং এক ননভােব িতা
করা হয়। বতমােন পচ টটাইল ইিিনয়ািরং কেলেজর েতকেত ১০০
কের ছাছাী ভিত করা হে। িক েত বতমােনর চেয় কম ছাছাী ভিত
করা হেতা। ভিতর নতম যাতা বব টটাইল ইিিনয়ািরং কেলেজর
জ িডোমা এবং বাকী চার কেলেজর জ এইচ.এস.িস (িবান)/সমমান।

ব পিরদর/ সংি
অািফিলেয়ং
িবিবালয়

ব পিরদর এর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[২.১.২] িডোমা ইন
টটাইল টকেনালজী
উীণ  িশাথ

ব পিরদেরর অধীেন বতমােন িতন টটাইল ইনিউট চা রেয়েছ। তেব
েব  ছয় টটাইল ইনিউেট ১ম িশফেটর সােথ িতীয় িশফটও চা িছল।
ছয়র মে চার টটাইল ইনিউট-ক টটাইল ইিিনয়ািরং কেলেজ
উীতকরণ করা হয়। সজ টটাইল ইনিউেটর সংা ও টটাইল
ইনিউট থেক পাশত িশাথর সংা উেখেযা পিরমােণ কেম গেছ।
বতমােন টটাইল ইনিউটসেহর িতেত ১০৮ জন কের িশাথ ভিত
করা হে। িডোমা কােস  ভিতর জ নতম যাতা এস.এস.িস/সমমান
উীণ । বতম ােন টটাইল ইনিউটেলােত শষ সিমাের মাট ৩৪২ জন
িশাথ অয়নরত রেয়েছ যারা আগামী বছর িডোমা পরীায় অংশহণ
করেব। এই সংা ব বত বছেরর লনায় কম। য কারেণ ২০১৬-১৭ অথ  বছের
িডোমা ইন টটাইল টকেনালজী উীণ  িশাথর লমাা ২০১৫-১৬ অথ 
বছের উীণ  িশাথ সংা থেক কম িনধ ারণ করা হেয়েছ।

ব পিরদর/বাংলােদশ
কািরগির িশােবাড 

ব পিরদর এর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[২.১.৩] িডোমা – ইন
–টটাইল িডী উীণ 
িশাথ (বাতােবা)

দেশ ব িশের উয়েন ব িিবদ তরীর লে ৪ বছর ময়াদী িডোমা-
ইন-টটাইল ইিিনয়ািরং িডী দান করা হয়।

বাংলােদশ তত
বাড /বাংলােদশ কািরগির
িশােবাড 

বাংলােদশ তত বাড  এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[২.১.৪] এসএসিস
ভােকশনাল টটাইল
উীণ  িশাথ

ব পিরদেরর অধীেন বতমােন সারা দেশ ৪০(চিশ) টটাইল ভােকশনাল
ইনিউট আেছ। েতক বছর িত িতােন ১৪৪ জন কের ছাছাী ভিত
করা হয়। ভিতর জ নতম যাতা জ.এস.িস/জ.িড.িস/সমমান।
ভােকশনাল িতােন ঝের পড়া িশাথেদর িশার বা করা হয়। বতম ােন
৪০ িভআইেত দশম ণীেত মাট ২৯৭৯ জন িশাথ অয়নরত রেয়েছ যারা
আগামী বছর এসএসিস পরীায় অংশহণ করেব। এই সংা ব বত বছেরর
লনায় কম। য কারেণ ২০১৬-১৭ অথ  বছের এসএসিস ভােকশনাল টটাইল
উীণ  িশাথর লমাা ২০১৫-১৬ অথ  বছের উীণ  িশাথ সংা থেক কম
িনধ ারণ করা হেয়েছ।

ব পিরদর/বাংলােদশ
কািরগির িশােবাড 

ব পিরদর এর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়



া: ২১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.২] পাটকলসেহর
কম কতা, কম চারী/
িমকেদর দতা ির
জ িশণ

[২.২.১] িশণ া
কম কতা

কম কতােদর েয়াজনীয় পশাগত ান িমলসহ পিরচালনার জ আবক।
কম কতােদর পশাগত েয়াজন িভিক িশেণর মােম তােদর দতা ির
উোগ হণ করা হেব।

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশন

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশেনর মািসক ও মািসক
িতেবদন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[২.২.২] িশণ া
কম চারী/ িমক

কম চারী /িমক দর েয়াজনীয় পশাগত ান িমলসহ পিরচালনার জ
আবক। িমকেদর পশাগত েয়াজন িভিক িশেণর মােম তােদর দতা
ির উোগ হণ করা হেব।

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশন

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশেনর মািসক ও মািসক
িতেবদন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[২.৩] পাট চাষীেদর উত
পাট চাষ িবষয়ক িশণ

[২.৩.১] িশণ া
পাট চাষী

“উ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উত পাট পচন” শীষ ক
কের আওতায় দেশর ৪৪ জলার ২০০ উপেজলায় িনব ািচত পাটচাষীেদর
িশেণর মােম উ ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন।

পাট অিধদর এবং সংি
জলা/উপেজলা শাসন

পাট অিধদেরর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[২.৪] িনব ািচত ততীেদর
িশণ

[২.৪.১] িশণ া
ততী

আিনক, মানস ও নন নন িডজাইেনর তত ব উৎপাদেনর জ
ততীেদর িশণ একা আবক। বাজােরর চািহদা অযায়ী তত ব
উৎপাদেনর জ ততীেদর পশাগত েয়াজন িভিক িশেণর মােম দতা
ির উোগ হণ করা হেব।

বাংলােদশ তত বাড 
বাংলােদশ তত বাড  এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[২.৫] উোা উয়ন
িশণ

[২.৫.১] িশণ া
উোা

বখী পাটপের বাজার সমীার মােম পাট পের বতমান অবা এবং ,
ম ও দীঘ  ময়াদী সাবনা ায়ন (Assess) করা হয়। ফেল উোারা
বখী পাটপের বাজার সেক জানেত পারেব

ট ডাইভারিসিফেকশন
েমাশন সার

ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন
সােরর মািসক িতেবদন ও
পিরদ শন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[২.৬] রশম চাষ ি
উয়ন িবষয়ক িশণ

[২.৬.১] িশণ া
রশম চাষী

বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশণ ইউট, বাংলােদশ রশম উয়ন বাড ,
রশমচােষর সােথ সংিশ িবিভ এনিজও এবং ি মািলকানাধীন িতােনর
মােম রশমচাষী, িরলার, উইভার এবং মাঠপয ােয়র িবিভ কম কতা ও
কম চারীেদর িশণাথ িহসােব িনব াচন কের থােক। িশণ কােস র ধরণ
অযায়ী িশক এবং গেবষকেদর ারা িবিভ ময়াদী িশণ পিরচািলত হয়।

বাংলােদশ সিরকালচার
িরসাচ  এ িনং
ইউট

বাংলােদশ সিরকালচার িরসাচ 
এ িনং ইউট এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদ শন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৩.১] পাট ও পাটজাত
পের লাইেস দান

[৩.১.১] দ লাইেস
পাট ও পাটজাত পের বসােয় িবিভ ণীর লাইেস দােনর মােম
বসায়ীেদরেক সহায়তা দান

পাট অিধদর
পাট অিধদেরর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৩.২] পাটকল পিরদশ ন
[৩.২.১] পিরদশ নত
পাটকল

পাটকল এবং িবিভ আউট লট িনয়িমত পিরদশ ন এবং পরামশ  দােনর মােম
মানসত প উৎপাদেন সহায়তা

পাট অিধদর
পাট অিধদেরর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৩.৩] পাটজাত পের
ননা পিরা

[৩.৩.১] পিরিত ননা
িবিভ পাটকেল উৎপািদত পাটজাত পের ননা পাটপ পরীাগাের িনয়িমত
পরীেণর মােম মানসত প উৎপাদেন সহায়তা দান

পাট অিধদর
পাট অিধদেরর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়



া: ২২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৪] তত বের রািন
সনদ দান

[৩.৪.১] িনিত
আেবদন

তত ব রানীর জ বাংলােদশ তত বাড  কাি অব অিরিজন সািট িফেকট
দান কের।

বাংলােদশ তত বাড 
বাংলােদশ তত বাড  এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৩.৫] পাষক কপের
িনকট া আেবদন িনি

[৩.৫.১] িনিত
আেবদন

ব পিরদের গত ২৬/০৫/২০১৩ তািরখ হেত ব িশের পাষক কপের
কাজ  হেয়েছ। ব িশ খােতর উয়ন ও সসারেণর লে ব পিরদর
নন রিজেশন দানসহ এডহক আইআরিস, কারখানার কানা পিরবতন,
মািলকানা পিরবতন, িবিনেয়াগ পিরবতন ইতািদ িবষেয় পািরশ দান করেছ।
িবিভ িবষেয় কারখানা কপের আেবদনত ও ব পিরদের া আেবদন
িনধ ািরত সমেয়র মে িনি করা হে।

ব পিরদর
ব পিরদর এর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৩.৬] ব িশকারখানা
পিরদশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত
ব িশ কারখানা

ব পিরদের পাষেকর সবা হেণর উেে আগত ব িশ কারখানা
কপের আেবদেনর িবষয় িবেবচনা কের কারখানা/িশ িতােনর িবিং
িফটেনস , ফায়ার সফ, পািন সরবরাহ, পয়: ণালী, পিরার-পিরতা ইতািদ
িবষয়াদী সেরজিমেন পিরদশ নব ক সবা তাশীেদর আেবিদত সবা দান
করা হে।

ব পিরদর
ব পিরদর এর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৩.৭] ব পিরদেরর
পাষক কপের সবা
অনলাইেন দান

[৩.৭.১] রিজেশনসহ
সকল সবা াহক কক
অনলাইেন াি

ব পিরদের গত ২৬/০৫/২০১৩ তািরখ হেত ব িশের পাষক কপের
কাজ  হেয়েছ। ব িশ খােতর উয়ন ও সসারেণর লে ব পিরদর
নন রিজেশন দানসহ এডহক আইআরিস, কারখানার কানা পিরবতন,
মািলকানা পিরবতন, িবিনেয়াগ পিরবতন ইতািদ িবষেয় পািরশ দান করেছ।
িবিভ িবষেয় কারখানা কপের আেবদনত সকল সবা অনলাইেন দান
করার বা নওয়া হে।

ব পিরদর
ব পিরদর এর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৪.১] তঁজাত সংরণ
[৪.১.১] তঁজাত
সংরিত

দশী ও িবেদশী তঁজাত সংহ, ায়ন এবং উত তঁজাত উাবেনর লে
সংরণ করা।

বাংলােদশ সিরকালচার
িরসাচ  এ িনং
ইউট

বাংলােদশ সিরকালচার িরসাচ 
এ িনং ইউট এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৪.২] রশমকীেটর জাত
সংরণ

[৪.২.১] রশমকীট জাত
সংরিত

দশী ও িবেদশী রশমকীট জাত সংহ, ায়ন এবং উত রশমকীট জাত
উাবেনর লে সংরণ করা

বাংলােদশ সিরকালচার
িরসাচ  এ িনং
ইউট

বাংলােদশ সিরকালচার িরসাচ 
এ িনং ইউট এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৪.৩] তঁজাত উয়ন
[৪.৩.১] উয়ন ত
তঁজাত

মালেবরী জাম াজম াংেক সংরিত তঁজাতেলা উত জাত উাবেনর লে
বহার কের িনব াচন, সরায়ন, ইায়াল, পাতার িমান িনধ ারণ, পপালন
পরীণ এবং িফায়ােলর মােম উত তঁজাত উাবন করা।

বাংলােদশ সিরকালচার
িরসাচ  এ িনং
ইউট

বাংলােদশ সিরকালচার িরসাচ 
এ িনং ইউট এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়



া: ২৩ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৪.৪] রশমকীেটর জাত
উয়ন

[৪.৪.১] উয়নত
রশমকীটজাত

রশমকীট জাম াজম াংেক সংরিত রশমকীট জাতেলা উত জাত
উাবেনর লে বহার কের িনব াচন, সরায়ন, জেনক িফেশন এবং িফ
ায়ােলর মােম উত রশমকীটজাত উাবন করা।

বাংলােদশ সিরকালচার
িরসাচ  এ িনং
ইউট

বাংলােদশ সিরকালচার িরসাচ 
এ িনং ইউট এর মািসক
ও মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৫.১] তত িশে িবিনেয়াগ
আকষ েণর জ সিমনার/
ওয়াকশপ আেয়াজন
(বাতেবা)

[৫.১.১] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

পাট িশে িবিনেয়ােগ আহী ও সম উোােদরেক িনেয় সিমনার/ওয়াকশপ
কের তােদরেক এ িশে িবিনেয়ােগ উৎসািহত কের তালা।

বাংলােদশ ট িমলস
কেপ ােরশন

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশেনর মািসক ও মািসক
িতেবদন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৫.২] পাট খােত িবিনেয়াগ
আকষ েণর জ সিমনার/
ওয়াকশপ আেয়াজন (পাট
অিধদর)

[৫.২.১] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

পাট খােত িবিনেয়ােগ আহী ও সম উোােদরেক িনেয় সিমনার/ওয়াকশপ
কের তােদরেক এ খােত িবিনেয়ােগ উৎসািহত কের তালা।

পাট অিধদর
পাট অিধদর এর মািসক ও
মািসক িতেবদন ও পিরদশ ন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৫.৩] ব খােত িবিনেয়াগ
আকষ েণর জ সিমনার/
ওয়াকশপ আেয়াজন
(িবএমিস)

[৫.৩.১] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

ব খােত িবিনেয়ােগ আহী ও সম উোােদরেক িনেয় সিমনার/ওয়াকশপ
কের তােদরেক এ খােত িবিনেয়ােগ উৎসািহত কের তালা।

বাংলােদশ টটাইল
িমলস কেপ ােরশন

বাংলােদশ টটাইল িমলস
কেপ ােরশন এর মািসক ও
মািসক িতেবদন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৫.৪] বখী পাট প
খােত িবিনেয়াগ আকষ েণর
জ সিমনার/ ওয়াকশপ
আেয়াজন/অংশহণ
(জিডিপিস)

[৫.৪.১] আেয়ািজত/অংশ
হণত সিমনার/
ওয়াকশপ

বখী পাট পের ানীয় ও আজািতক বাজােরর চািহদার িবষয় েল ধের
সিমনার/ওয়াকশেপর মােম সা উোােদর এ খােত িবিনেয়ােগ আ
করা।

ট ডাইভারিসিফেকশন
েমাশন সার

ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন
সার এর মািসক ও মািসক
িতেবদন

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৬.১] পাট নীিত-২০১৬
নয়ণ

[৬.১.১] খসড়া পাট
নীিত-২০১৬ ণীত

ব ও পাট মণালেয়র এক অতম কাজ হেলা কায সাদেনর িবধােথ  নীিত
ও আইন ণয়ন করা। এই কােজর অংশ িহসােব পাট খােতর সািব ক সহেযািগতার
জ খসড়া পাট নীিত-২০১৬ ণয়ন করা হেব।

ব ও পাট মণালয়
মািসক সভা ও মািসক সময়
সভার কায িববরনী

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৬.২] ব আইন-১৬
[৬.২.১] খসড়া ব
আইন-২০১৬ ণীত

ব ও পাট মণালেয়র এক অতম কাজ হেলা কায সাদেনর িবধােথ  নীিত
ও আইন ণয়ন করা। এই কােজর অংশ িহসােব ব খােতর সািব ক সহেযািগতার
জ খসড়া ব আইন-২০১৬ ণয়ন করা হেব।

ব ও পাট মণালয়
মািসক সভা ও মািসক সময়
সভার কায িববরনী

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়

[৬.৩] ব নীিত-২০১৬
[৬.৩.১] খসড়া ব নীিত
-২০১৬ ণীত

ব ও পাট মণালেয়র এক অতম কাজ হেলা কায সাদেনর িবধােথ  নীিত
ও আইন ণয়ন করা। এই কােজর অংশ িহসােব ব খােতর সািব ক সহেযািগতার
জ খসড়া ব নীিত-২০১৬ ণয়ন করা হেব।

ব ও পাট মণালয়
মািসক সভা ও মািসক সময়
সভার কায িববরনী

বািষ ক িতেবদন ,
ব ও পাট
মণালয়



া: ২৪ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০১৬

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় রা মণালয় পিরচািলত মাবাইল কাট  মাবাইল কাট  পিরচালনা
মাবাইল কাট  পিরচালনায় িলেশর সহায়তা
েয়াজন হয়।

মাবাইল কাট  পিরচালনা
বাধা হেব

মণালয় িশা মণালয়

এসএসিস ভােকশনাল টটাইল উীণ  িশাথ
,িবএসিস ইন টটাইল ইিিনয়ািরং উীণ  িশাথ
,িডোমা – ইন –টটাইল িডী উীণ  িশাথ
(বাতােবা) ,িডোমা ইন টটাইল টকেনালজী উীণ 
িশাথ

ছা/ছাীেদর পরীা হণ ও ফল কাশ
ব পিরদর িনয়িত টটাইল ইিিনয়ািরং
কেলজসেহ যথাসমেয় পরীা হণ ও ফলাফল
কাশ করার জ দািয়া িতান।

যথাসমেয় ফলাফল কােশ
িবল হেত পাের।

অা জলা শাসন পিরচািলত মাবাইল কাট 
মাবাইল কাট পিরচালনার জ িন বািহ
ািজেট েয়াজন

িন বািহ ািজেট না পেল মাবাইল কাট
পিরচালনার বাধা হয়

মাবাইল কাট পিরচালনা
বাধা হেব


