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

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

            দেশর িশায়ন, কম সংান ও রািন িেত ব ও পাট  মণালেয়র ণ  অবদান রেয়েছ। িনজ অথ ায়েন িতন পাটকল
ও ই বকল চা করা হেয়েছ। ২০১৩-১৪ অথ  বছের ব ও পাট খােত রািনর পিরমাণ িছল মাট রািন আেয়র  ৮৭.০৪%। বখােত
িবিভ  কাটাগিরর  (িবএসিস,  িডোমা,  টটাইল-ভেকশনাল)  ৯,৪৮০  জন  দ  জনবল  তরী  করা  হেয়েছ।   দতা  ি  ও  পশাগত
উয়েনর জ ৫০,০০০ জন পাট চাষী, ১,৩০০ জন পাটকল কম কতা, ২,৫৫০ জন পাটকল িমক/কম চারী, ৭৫৩ জন ততী এবং ২,৬০০
জন রশম চাষীেক িশণ দান করা হেয়েছ। ব ও পাট খােতর লাইেস ও পিরদশ ন িফ বাবদ ৩৫.০০ কা টাকা রাজ আয় হেয়েছ।
তত িশ উয়েন ততীেদর অেল ৮.১২ কা টাকা ঋণ িবতরণ এবং ৭.৮৯ কা টাকা ঋণ আদায় করা হেয়েছ। বখী পাট প
িহসােব  ট  িজওেটটাইল  উাবন  করা  হেয়েছ  এবং  এর  বহার  সসারেণর  উোগ  নওয়া  হেয়েছ।  রশম  চাষ  উয়েন  গেবষণার
মােম নন িতন রশমকীেটর জাত ও  ই তঁজাত উাবন করা 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 িশ িতান আইন, ২০১৫ ণয়ন ও বাবায়ন
এবং ব ও পাট খােত দ কম ও বাপক তির ।

ভিবৎ পিরকনা:

আগামী পচ বছেরর মে 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 দােনর
পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

২০১৫-১৬ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কািরগির  িশার  মােম  ব  ও  পাট  খােত  িবিভ  লেভেলর  (িবএসিস,  িডোমা  ও  টটাইল-ভেকশনাল)  ৩,০৪০  জন  দ
জনবল তির করা; 
 দতা উয়েনর জ ব, পাট,তত ও রশম খােত ২১,৯৯৪ জন জনবলেক িশণ দওযা;
ায় ১.৫১ ল মিক টন পাটজাত প ানীয় ও আজািতক বাজাের িবয় করা;
৭০ তঁজাত সংরণ ও ই তঁজাত উয়ন এবং ৯৭ রশমকীেটর জাত সংরণ ও ই রশমকীেটর জাত উয়ন করা ;
১৫,৭০০ পাট ও পাট পের লাইেস দান, ২,২০০ পাটজাত পের ননা পরীা এবং ৫০০ ব িশ কারখানা পিরদশ ন,
 ১,৩০০ বার িবিভ পাটকল পিরদশ ন করা ;
 ৩.৩০ কা গজ তত ব উৎপাদেন বয়নব  ও বয়েনার সবা দান, ততীেদরেক ২.৪০ কা টাকা  ঋণ িবতরণ করা হেব
ও ২.৩০ কা টাকা ঋণ আদায় করা; এবং
পাট আইন-২০১৫, ব িশ িতান আইন, ২০১৫, পাট নীিত-২০১৫ ও ব নীিত-২০১৪ ণয়ন করা। 
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উপমিণকা (Preamble)

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 ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
িতেযািগতাসম শিশালী ব ও পাট খাত।

১.২ অিভল (Mission)

ব ও পাট খােতর সাবনােক ণ  কােজ লািগেয় উৎপাদনশীলতা, কম সংান ও রািন ি।

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 দান
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
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. 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

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

জাতীয় রািনেত অবদান
মাট রািনেত ব ও পাট
খােতর িহা

% ৮৭.০৪ ৮৭.০৬ ৮৭.৫০ ৮৭.৬০ ৮৮.০০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা,জাতীয় রাজ
বাড , বাংলােদশ াংক।

রািন উয়ন েরা,
বাংলােদশ াংক , জাতীয়
রাজ বাড ।

ব খােত চািহদা অযায়ী দ
জনবেলর অভাব রেণ অবদান

ব খােত িবিভ কাটাগিরর
িডী অজনকারী িশাথ

সংা ৩৩১৯ ৩২০১ ৩০৪০ ৩১৩০ ৩২০০
বাংলােদশ টটাইল িবিবালয় /ঢাকা
িবিবালয় /বাংলােদশ কািরগির িশা বাড  ,
ঢাকা

ব পিরদর ও বাংলােদশ
তত বাড 

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

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
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

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] বেদিশক
বাজাের িবিত
প

ম. টন
(ল)

৩.০০ ০.৮৫ ১.১৩ ১.২৫ ১.২০ ১.১৮ ১.১৫ ১.১৩ ১.২৬ ১.৩০

[১.১.২] ানীয়
বাজাের িবিত
প

ম. টন ২.০০ ৩৬০০০ ২৩০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ২৪০০০ ২৫০০০

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

[১.২.১] আেয়ািজত
উুকরণ
কম শালা

সংা ৩.০০ ২০ ৫২ ৫৬ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫৭ ৬০

[১.২.২]
পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সংা ২.০০ ০ ২৪০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৩০০ ৩৫০

[১.৩] বখী পাট
পের বাজার
সসারেণ মলা
আেয়াজন

[১.৩.১]
আেয়ািজত মলা

সংা ২.০০ ৪ ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

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

[১.৪.১] উৎপািদত
ও িবতরণত রাগ
 রশম িডম

ল ৩.০০ ৩.০৩ ৩.২০ ৩.৪০ ৩.৩৫ ৩.৩০ ৩.২৫ ৩.২০ ৩.৫০ ৩.৬০

[১.৫] তঁ চারা উৎপাদন
ও িবতরণ

[১.৫.১] উৎপািদত
ও িবতরণত তঁ
চারা

ল ২.০০ ৩.৭৫ ৩.০০ ৪.২০ ৪.০০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.০০ ৪.১০ ৪.২০

[১.৬] িবএমিস িমল
সহ সািভ স চাজ
পিতেত পিরচালন

[১.৬.১] সািভ স
চাজ বাবদ া
আয়

কা
টাকা

৩.০০ ৮.৪৮ ৮.৯৭ ১১.০৯ ৯.৭৫ ৯.৫০ ৯.২০ ৮.৯৭ ১১.২০ ১১.৩১



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৭] তত ব উৎপাদেন
সহায়তা

[১.৭.১] উৎপািদত
তত বের
পিরমাণ

কা
গজ

২.০০ ৩.৮৩ ৩.৩০ ৩.৪০ ৩.৩৭ ৩.৩৫ ৩.৩২ ৩.৩০ ৩.৫০ ৩.৬০

[১.৮]  ঋণ িবতরণ
[১.৮.১] ঋণ া
িবধােভাগী

সংা ৩.০০ ১০২৩ ১৩৩৬ ১৩৬০ ১৩৫০ ১৩৪৫ ১৩৪০ ১৩৩৬ ১৩৭৫ ১৪০০

[২] মানবসদ
উয়ন

২৩

[২.১] কািরগির িশা
(ব েকৗশল/ ি)

[২.১.১] এসএসিস
ভােকশনাল
টটাইল উীণ 
িশাথ

সংা ৩.০০ ২৩৫৯ ২৬১৫ ২৫০০ ২৪০০ ২৩৫০ ২৩৩০ ২৩০০ ২৫০০ ২৫৫০

[২.১.২] িবএসিস
ইন টটাইল
ইিিনয়ািরং উীণ 
িশাথ

সংা ২.০০ ২৩১ ১৮৮ ২০০ ১৯২ ১৯১ ১৯০ ১৮৮ ২৪০ ২৫০

[২.১.৩] িডোমা
ইন টটাইল
টকেনালজী উীণ 
িশাথ

সংা ২.০০ ৭১৯ ৩৬১ ৩০০ ২৬০ ২৩০ ২০০ ১৮০ ৩১০ ৩১০

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

সংা ২.০০ ০ ৩৭ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৮০ ৮০

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

[২.২.১] িশণ
া কম কতা

সংা ৩.০০ ৬৪১ ১৩৯ ৩৮০ ৩৫০ ৩০০ ২০০ ১৩৯ ৪২৫ ৪৫০

[২.২.২] িশণ
া কম চারী/
িমক

সংা ৩.০০ ৮২৮ ৮৩০ ৮৩৪ ৮৩৩ ৮৩২ ৮৩১ ৮৩০ ৮৫০ ৮৬০

[২.৩] পাট চাষীেদর
উত পাট চাষ িবষয়ক
িশণ

[২.৩.১] িশণ
া পাট চাষী

সংা ২.০০ ১৯৯০০ ১৯৪৪০ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ২১০০০ ২২০০০

[২.৪] িনব ািচত ততীেদর
িশণ

[২.৪.১] িশণ
া ততী

সংা ২.০০ ২৯৮ ২৯০ ৩২০ ৩০০ ২৯৭ ২৯৫ ২৯০ ৩৪০ ৪০০



া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৫] উোা উয়ন
িশণ

[২.৫.১] িশণ
া উোা

সংা ২.০০ ১৮০ ১৮২ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৮৫ ১৮২ ২৫০ ২৬০

[২.৬] রশম চাষ ি
উয়ন িবষয়ক িশণ

[২.৬.১] িশণ
া রশম চাষী

সংা ২.০০ ১৯৫ ২১৬ ২২০ ২১৯ ২১৮ ২১৭ ২১৬ ২২৫ ২৩০

[৩] ব ও পাট
বসায়
সহেযািগতা
দান

২১

[৩.১] পাট ও পাটজাত
পের লাইেস দান

[৩.১.১] দ
লাইেস

সংা ৩.০০ ১৮৮৮০ ১৫১২৫ ১৫৭০০ ১৫৫০০ ১৫৩০০ ১৫২০০ ১৫১২৫ ১৬০০০ ১৬৫০০

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

সংা
(বার)

৩.০০ ৮০০ ১২৭৫ ১৩০০ ১২৯০ ১২৮৫ ১২৮০ ১২৭৫ ১৩০০ ১৩৫০

[৩.৩] পাটজাত পের
ননা পিরা

[৩.৩.১] পিরিত
ননা

সংা ৪.০০ ২৭২০ ২১৫০ ২২০০ ২১৮০ ২১৭০ ২১৬০ ২১৫০ ২২৫০ ২৩০০

[৩.৪] তত বের রািন
সনদ দান

[৩.৪.১] সনদ
দানত

% ৩.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০

[৩.৫] পাষক কপের
িনকট া আেবদন
িনি

[৩.৫.১]
িনিত
আেবদন

% ৪.০০ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৫ ৯৬

[৩.৬] ব িশকারখানা
পিরদশ ন

[৩.৬.১]
পিরদশ নত ব
িশ কারখানা

সংা ৪.০০ ৫৩২ ৫০৪ ৫০৮ ৫০৭ ৫০৬ ৫০৫ ৫০৪ ৫১০ ৫২০



া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] িগত ও
উাবনলক
গেবষণা
জারদারকরণ

৬

[৪.১] তঁজাত সংরণ
[৪.১.১] তঁজাত
সংরিত

সংা ১.০০ ৬৮ ৭০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭৪ ৭৪

[৪.২] রশমকীেটর জাত
সংরণ

[৪.২.১] রশমকীট
জাত সংরিত

সংা ১.০০ ৯৪ ৯৭ ৯৭ ৮৭ ৭৮ ৬৮ ৫৮ ১০১ ১০৩

[৪.৩] তঁজাত উয়ন
[৪.৩.১] উয়ন
ত তঁজাত

সংা ১.০০ ২ ২ ৩ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[৪.৪] রশমকীেটর জাত
উয়ন

[৪.৪.১] উয়নত
রশমকীটজাত

সংা ১.০০ ২ ২ ৩ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[৪.৫] বখী পাট পের
িডজাইন উয়ন

[৪.৫.১] কািশত
গেবষণা িতেবদন

তািরখ ২.০০ ০১-০৪-২০১৬ ০১-০৫-২০১৬ ১০-০৮-২০১৫ ১৫-০৮-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৬

[৫] ব ও পাট
খােত
িবিনেয়ােগর
েযাগ
সসারণ

৪

[৫.১] পাট িশে
িবিনেয়াগ আকষ েণর
জ সিমনার/ ওয়াকশপ
আেয়াজন (িবেজএমিস)

[৫.১.১]
আেয়ািজত
সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ১.০০ ০ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮

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

[৫.২.১]
আেয়ািজত
সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ১.০০ ০ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮

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

[৫.৩.১]
আেয়ািজত
সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ১.০০ ০ ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৭ ৮

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

[৫.৪.১]
আেয়ািজত
সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ১.০০ ০ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮



া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৬] ব ও পাট
খােতর আইন
কাঠােমা
শিশালীকরণ

৪

[৬.১] পাট নীিত-২০১৫
নয়ণ

[৬.১.১] ণীত
পাট নীিত -২০১৫

তািরখ ১.০০ ০৩-০১-২০১৬ ০১-০২-২০১৬ ০১-০৩-২০১৬ ০৩-০৪-২০১৬ ০১-০৫-২০১৬

[৬.২] পাট আইন-২০১৫
[৬.২.১] ণীত
পাট আইন-২০১৫

তািরখ ১.০০ ০১-০২-২০১৬ ০১-০৩-২০১৬ ০৩-০৪-২০১৬ ০১-০৫-২০১৬ ০১-০৬-২০১৬

[৬.৩] ব নীিত-২০১৪
[৬.৩.১] ণীত ব
নীিত-২০১৪

তািরখ ১.০০ ০১-০৩-২০১৬ ০৩-০৪-২০১৬ ০১-০৫-২০১৬ ০১-০৬-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬

[৬.৪] ব িশ িতান
আইন, ২০১৫

[৬.৪.১] ণীত ব
িশ িতান
আইন, ২০১৫

তািরখ ১.০০ ০৩-০৪-২০১৬ ১৫-০৫-২০১৬ ৩০-০৫-২০১৬ ১৫-০৬-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬



া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

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

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণযন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
নীিতমালা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
নীিতমালা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগ
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত
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া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবেজএমিস বাংলােদশ ট িমল কেপ ােরশন

২ িবএমিস বাংলােদশ টটাইল িমল কেপ ােরশন

৩ িবএসিডিব বাংলােদশ সিরকালচার ডেভলপেম বাড 

৪ বাতেবা বাংলােদশ তত বাড 

৫ িবএসআরআই বাংলােদশ সিরকালচার িরসাচ  এ িনং ইউট

৬ জিডিপিস ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার

৭ িবএমআরই ােলিং, মড ানাইেজশন, িরেনােভশন এ এপানশন

৮ এমিবএফ িমিডয়াম টাম  বােজটাির মওয়াক

৯ পাষক কপ ব িশ সংি সবা দােনর জ নসিরং কপ

১০ িডএফএল িডিজজ ি লইং



া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

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 এবং

উপা 
সাধারণ
ম

[১.১] পাট জাত প িবয়

[১.১.১] বেদিশক বাজাের
িবিত প

তািলকা রানীকারক ও সরাসির িবেদশী তার সােথ ির মােম পাট প রানীর
মােম িবয়

বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশন

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১.২] ানীয় বাজাের
িবিত প

তািলকা পাটপ তা িবেজএমিসর সােথ িব হওয়ার মােম িবয়
বাংলােদশ ট িমল
কেপ ােরশন

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

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

[১.২.১] আেয়ািজত
উুকরণ কম শালা

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

পাট অিধদর
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.২.২] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

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

পাট অিধদর এবং সংি
জলা/উপেজলা শাসন

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩] বখী পাট পের
বাজার সসারেণ মলা
আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত মলা
বখী পাটপের বাজার ি এবং রানী ি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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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 
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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 
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৭] তত ব উৎপাদেন
সহায়তা

[১.৭.১] 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 
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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 
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

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

উপা 
সাধারণ
ম

[২.১] কািরগির িশা (ব
েকৗশল/ ি)

[২.১.১] এসএসিস
ভােকশনাল টটাইল
উীণ  িশাথ

ব পিরদেরর অধীেন সারা দেশ ৪০(চিশ) টটাইল ভােকশনাল ইউট আেছ। েতক
বছর িত িতােন ৯০ থেক ১২০ জন কের ছাছাী ভিত করা হয়। ভিতর জ নতম
যাতা জ.এস.িস/জ.িড.িস/ সমমান।

ব পিরদর/বাংলােদশ
কািরগির িশােবাড 

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.১.২] ি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 ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.১.৩] িডোমা ইন
টটাইল টকেনালজী
উীণ  িশাথ

ব পিরদেরর অধীেন বতমােন িতন টটাইল ইউট আেছ। তেব েব  ছয় টটাইল
ইনিটউটেট ১ম িশফেটর সােথ িতীয় িশফটও চা িছল। ছয়র মে চার টটাইল
ইউট-ক টটাইল ইিিনয়ািরং কেলেজ উীতকরণ করা হয়। সজ টটাইল
ইনিটউেটর সংা ও টটাইল ইনিটউট থেক পাশত িশাথ সংা উেখেযা
পিরমােণ কেম গেছ। িতন কের মােম টটাইল ইউট, গৗরনদী, বিরশাল;
টটাইল ইউট, ভালা এবং টটাইল ইউট, জামালর-এর াপন কাজ চলেছ।
িডোমা কােস  ভিতর জ নতম যাতা এস.এস.িস/সমমান উীণ ।

ব পিরদর/বাংলােদশ
কািরগির িশােবাড 

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.১.৪] ি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। ব পিরদেরর অধীেন সারা দেশ ৪০(চিশ) টটাইল
ভােকশনাল ইউট আেছ। েতক বছর িত িতােন ৯০ থেক ১২০ জন কের ছাছাী
ভিত করা হয়। ভিতর জ নতম যাতা জ.এস.িস/জ.িড.িস/ সমমান।

বাংলােদশ তত
বাড /বাংলােদশ কািরগির
িশােবাড  ব
পিরদর/বাংলােদশ কািরগির
িশােবাড 

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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 
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ১৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

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

উপা 
সাধারণ
ম

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

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

পাট অিধদর পাট অিধদর
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

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

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

পাট অিধদর
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] পাটজাত পের
ননা পিরা

[৩.৩.১] পিরিত ননা তত ব রানীর জ বাংলােদশ তত বাড  কাি অব অিরিজন সািট িফেকট দান কের। বাংলােদশ তত বাড 
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] তত বের রািন
সনদ দান

[৩.৪.১] সনদ দানত

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 ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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 ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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 ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ২০ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

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

উপা 
সাধারণ
ম

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৪.৫] বখী পাট পের
িডজাইন উয়ন

[৪.৫.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন

বখী পাট পের ানীয় ও আজািতক বাজােরর চািহদা ির লে নন নন িডজাইন
উাবন গেবষণা জ সরকাির ও বসরকাির উোগেক সৃ করা হেব এবং গেবষণা
িতেবদেন িডজাইন উাবন িবষেয় িবািরত ত সিেবিশত থাকেব।

ট ডাইভারিসিফেকশন
েমাশন সার

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৫.১] পাট িশে িবিনেয়াগ
আকষ েণর জ সিমনার/
ওয়াকশপ আেয়াজন
(িবেজএমিস)

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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
ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

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

[৫.৪.১] আেয়ািজত
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

ব ও পাট মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ২১ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

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

উপা 
সাধারণ
ম

[৬.১] পাট নীিত-২০১৫
নয়ণ

[৬.১.১] ণীত পাট নীিত -
২০১৫

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 পাট নীিত-২০১৫ ণয়ন
করা হেব।

ব ও পাট মণালয় সরকাির গেজট

[৬.২] পাট আইন-২০১৫
[৬.২.১] ণীত পাট আইন-
২০১৫

ব ও পাট মণালেয়র এক অতম কাজ হেলা কায সাদেনর িবধােথ  নীিত ও আইন ণয়ন
করা। এই কােজর অংশ িহসােব পাট খােতর যথাযথ িনয়ন ও পিরচালনার জ পাট আইন-
২০১৫ ণয়ন করা হেব।

ব ও পাট মণালয় সরকাির গেজট

[৬.৩] ব নীিত-২০১৪
[৬.৩.১] ণীত ব নীিত-
২০১৪

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 ব নীিত-২০১৪ ণয়ন
করা হেব।

ব ও পাট মণালয় সরকাির গেজট

[৬.৪] ব িশ িতান
আইন, ২০১৫

[৬.৪.১] ণীত ব িশ
িতান আইন, ২০১৫

ব ও পাট মণালেয়র এক অতম কাজ হেলা কায সাদেনর িবধােথ  নীিত ও আইন ণয়ন
করা। দেশর রানী আেয়র ৮০%এর বিশ ব খাত থেক আেস। ব খােতর সক পিরচালনা ও
রানী আেয় আেরা বিশ অবদান রাখার জ ব িশ িতান আইন, ২০১৫ ণয়ন করা হেব।

ব ও পাট মণালয় সরকাির গেজট



া: ২২ ণ তািরখ: সামবার, সের ২১, ২০১৫

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

উ িতােনর
িনকট তাশার

মাা উেখ
কন

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় বািণজ মণালয় বেদিশক বাজাের িবিত প রািন িয়ায় সহায়তা
িবেদেশ অবিত বাংলােদশ িমশনসেহ কম রত কমািশ য়াল
কাউিলরগেণর মােম িবেদশী বাজার অসান এবং
তার সােথ যাগােযােগ সহায়তা।

৪০%
রািনর পিরমাণ কেম যেত
পাের।

িবভাগ
মিপিরষদ
িবভাগ

পিরচািলত মাবাইল কাট  মাবাইল কাট  পিরচালনা
মাবাইল কাট  পিরচালনায় ািজেট এবং িলেশর
সহায়তা েয়াজন হয়।

৭০%
মাবাইল কাট  পিরচালনা সব
হেব না।

মণালয় রা মণালয় পিরচািলত মাবাইল কাট  িলেশর সহায়তা মাবাইল কাট  পিরচালনায় িলেশর সহায়তা েয়াজন ৩০%
মাবাইল কাট  পিরচালনায়
অিবধা হেব

মণালয় িশা মণালয়

িবএসিস ইন টটাইল
ইিিনয়ািরং উীণ  িশাথ
,এসএসিস ভােকশনাল টটাইল
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
কেলজসহ,টটাইল ইনিউটসহ ও ভােকশনাল
ইনিউটসেহ যথাসমেয় পরীা হণ ও ফলাফল কাশ
করার জ দািয়া িতান।

৫০%
যথাসমেয় ফলাফল কােশ িবল
হেত পাের।

মণালয়
ম ও কম সংান
মণালয়

পিরদশ নত ব িশ কারখানা

ম ও কম সংান মণালেয়র অধীন
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর কারখানা ভবেনর উপতা
সনদ (িফটেনস সা িফেকট) দান
কের থােক।

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কারখানা
ভবেনর উপতা সনদ (িফটেনস সা িফেকট) দান করার
জ দািয় া িতান।

৩০%

কারখানা ভবেনর উপতা সনদ
(িফটেনস সা িফেকট) না পেল
ব পিরদর িশ কারখানা
পিরদশ নব ক কািত সবা
দােন সম হেবনা।




