
 

 

 

 

 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ও অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায সফা জজকযণণয তাজরকা  

 
 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

  
 

ক্র: নং সবার নাম সবা-পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি  

১ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফং 

ধীনস্থ দপ্তয/ংস্থায ৩য় 

ও ৪থ থ সেণীয কভ থচাযীণদয 

নরাআণন ফাা ফযাণেয 

অণফদণনয প্রজিয়া 

জজকযণ।   

বাংামেল বরাদ্দ তবতিমাা অনুামর রকাতর আবান বরাদ্দ প্রোন করা য়। 

মন্ত্রণায় ও েপ্তর/ংস্থার কম যচাতরগণ উক্ত বাা বরামদ্দর জন্য বিযমামন তনতে যষ্ট 

আমবেন ফরমম াড য কতপমি আমবেন কমর থামকন। উক্ত আমবেমনর সপ্রতিমি 

মন্ত্রণাময়র প্রলান লাখা মি আমবেনমূ গ্রণ করা য়। পরবিীমি 

আমবেনমূ যাচাই বাছাই ম্পন্ন করা য় এবং িা সুপাতরল রকাতর 

আবান পতরেপ্তমর সপ্ররণ করা য়। এই প্রতক্রয়ামক তজকরমণর মিে বস্ত্র ও 

পাট মন্ত্রণাময় অনাইমন বাা বরামদ্দর আমবেন তবয়ক তডতজটা সবা তিতর 

করা মে। উক্ত তডতজটা সবাটি ব্যবার কমর কম যচাতরগণ খুব মজই বাা 

বরামদ্দর আমবেন অনাইমনই ম্পন্ন করমি পারমবন। এমি ময় এবং খরমচর 

াশ্রয় মে। তডতজটা াতভ যটি ব্যবার কমর সবাগ্রীিাগণ তবমলভামব উপকৃি 

মবন। ফটওয়োর চূড়ান্তকরমণর কাজ চমান রময়মছ।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বাংামেল িাঁি সবাড য 

 

সবা তজকরণ তবময় প্রমেয় সবার িাতকা এবং সবা-পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তবয়ক িথ্যাতেিঃ 
 

 

ক্র: নং প্রমেয় সবার িাতকা সবা-পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্তব্য 

১ তাঁততদের সেবা প্রাতি 

েহতজকরদের তনতমত্ত  

‘তাঁতত কাড ড’ চালুকরণ।  

প্রকৃি িাঁতিমের মজই তচতিি/ নাক্ত করা এবং িামের চাতো সমািামবক 

তবতভন্ন িরমনর রকাতর ায়িা, অনুোন ও প্রমনােনা ইিোতে প্রোন 

জির করার তনতমত্ত ‘িাঁতি কাড য’ প্রোমনর জন্য প্রকৃি িাঁতিমের ডাটামবজ 

তিতরর কাজ চমান রময়মছ।   

 

-- 

২ বািাঁমবার কম যকিযা/ 

কম যচারীমের সগাষ্ঠী বীমা 

ংক্রান্ত আতথ যক সুতবিা 

প্রাতপ্তর আমবেন 

অনাইমন োতখকরণ। 

বািাঁমবার কম যকিযা/কম যচারীমের সগাষ্ঠী বীমা ংক্রান্ত আতথ যক সুতবিা প্রাতপ্তর 

আমবেন অনাইমন োতখকরমণর তনতমত্ত আমবেন ফম য চূড়ান্তকরমণর কাজ 

চমান রময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বাংামেল সরলম উন্নয়ন সবাড য 

 

সবা তজকরণ তবময় প্রমেয় সবার িাতকা এবং সবা-পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তবয়ক িথ্যাতেিঃ 

 

ক্র. নং প্রমেয় সবার িাতকা সবা পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

১. রাজলাহী সরলম কারখানার পণ্য 

ম্যাদনজদমন্ট সেবা  েহতজকরে 

রাজলাহী সরলম কারখানার পণ্য ম্যাদনজদমন্ট সেবাটি ইততমদেই লতকরা 

৯০ ভাগ বাস্তবায়ন করা হদয়দে। সবাটির মাধ্যমম কারখানায় উৎপাতেত 

পণ্য অনাইদন ক্রদয়র সুদযাগ তততর হদয়দে যা 

www.silkbsdb.com নামম রময়মছ। সবামড যর এ উমযাগটি পাইটিং 

করা ময়মছ। আলা করা যামে আগামী জানুয়াতর মামই এর চুড়ান্ত 

বাস্তবায়ন ম্ভব মব।  

২. অবরপ্রাপ্ত কম যকিযা/কম যচারীগমণর  

১৮ মামর অমভাগ্য অতজযি ছুটি 

নগোয়ন (ামগ্রোন্ড) অথ য এবং 

গ্রাচুেইটির অথ য ংতিষ্ট 

কম যকিযা/কম যচারীর ব্যাংক তামব 

রাতর পতরমলামির সবা 

তজকরণ 

অবরপ্রাপ্ত কম যকিযা/কম যচারীগমণর ১৮ মামর অমভাগ্য অতজযি ছুটি 

নগোয়ন(ামগ্রোন্ড) অথ য এবং গ্রাচুেইটির অথ য ংতিষ্ট কম যকিযা/কম যচারীর 

ব্যাংক তামব রাতর পতরমলামির সবা তজকরণ উমযাগটির 

ইততমদেই লতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবায়ন করা হদয়দে। সবাটির মাধ্যমম এ 

পয ডন্ত প্রায় ১২ জন কম ডকতডা/কম ডচারীদক তার তনজস্ব ব্যাংক তহোদব অর্ ড 

সপ্ররে েম্ভব হদয়দে। সবামড যর এ উমযাগটির পাইটিং করা ময়সছ।  

৩. সতরকাচার ব যপতিকা  ততডউ অনুযায়ী সরলম চাতমের সরলম চা অতিকির জ করার 

মিে পতিকায় তুঁিচারা সরাপণ, তুঁিগাছ প্রুতনং, পলুপান ও তবমলািন 

ততডউ সরলম চা ম্পতকযি যাবিীয় কায যাবী  ছতব ও িথ্য 

পতিকায় প্রেল যন করা ংক্রান্ত সবাটি চতি অথ য বছমর বাস্তবায়ন ম্ভব 

মব। এখন পয যন্ত এ সবাটির কায যক্রম চমান রময়মছ। 
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বাংামেল সটক্সটাই তম কমপ যামরলন ( তবটিএমত)  

 

সবা তজকরণ তবময় প্রমেয় সবার িাতকা এবং সবা-পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তবয়ক িথ্যাতেিঃ 

 

িঃ 

নং 

সফা জজকযণনয নাভ সফা জজকযণনয ংজিপ্ত 

জফফযন 

 সফা জজকযণনয সমৌজিকতা  

01 03 04 0৫ 

01 জফটিএভজ’য যীিাগাণয 

কাঁচাতুরা ও সুতা যীিায 

পরাপর নরাআণন প্রদান 

জফটিএভজ’য যীিাগাণয 

কাঁচাতুরা ও সুতা যীিায 

পরাপর সফা গ্রণকাযীণদয  

নরাআণন প্রদান। 

গতানুগজতক দ্ধজতয সচণয় নরাআন দ্ধজত 

কযায় সফা গ্রীতাগন স্বল্প ভয় এফং ােয়ী 

ব্যণয় সফা াণে। (ফাস্তফাজয়ত) 

 

০২ ন-রাআণন জনযীিা অজি 

জনষ্পজি ও ফয গ্রনকৃত 

কভ থকতথা/ কভ থচাযীণদয ছাড়ত্র 

অদান -প্রদান। 

জনযীিা অজি জনষ্পজি দ্রুতায়ন ও  

ফযগ্রনকৃত 

কভ থকতথা/কভ থচাযীণদয চূড়ান্ত 

াওনা জযণাণধয জীকযণণয 

জন্য অজিয জফাফ/ ছাড়ত্র 

নরাআণন অদান- প্রদান। 

অজি জনষ্পজি দ্রুতায়ন ও ফয গ্রনকাযী 

কভ থকতথা/কভ থচাযীণদয চূড়ান্ত াওনা জযণাধ 

ব্যফস্থা ণজ ও স্বল্পভণয় ণে।    

(ফাস্তফাজয়ত) 

 

০৩  জফটিএভজ’য প্রধান কাম থারণয়য  

কভ থকতথা-কভ থচাযীণদয সফতন-

বাতা Online System এ  

প্রণতেণকয স্ব-স্ব ব্যাংক জাণফ 

সপ্রযণ ংিান্ত ।  

জফটিএভজ’য প্রধান কাম থারণয়য  

কভ থকতথা-কভ থচাযীণদয সফতন-বাতা 

Online System এ  প্রণতেণকয 

স্ব-স্ব ব্যাংক জাণফ সপ্রযণ কযা । 

ংজিষ্ট ব্যাংক কর্তথক প্রণতেক 

কভ থকতথা-কভ থচাযীণদযণক 

এএভএ (খুণদ ফাতথা) এয 

ভাধ্যণভ সফতন-বাতাজদ জভায 

জফলয়টি জনজিত কযা 

প্রস্তাজফত সফায় কভ থকতথা-কভ থচাযীণদয সফতন-

বাতা Online System এ ব্যাংণকয ভাধ্যণভ 

জযণাধ কযায় বাউচায ও  সচণকয জযভান 

কণভ মাণে। মাণত খযচ হ্রা াণে। াাাজ 

সাজটংএ কভ ভয় রাগায় েভ ব্যয়ও হ্রা 

াণে। (ফাস্তফাজয়ত) 

  

০৪ জফটিএভজ’য প্রধান কাম থারণয়য  

জফজবন্ন সনাটি,জপ 

অণদ,জনণদ থ আতোজদ এএভএ 

(খুণদ ফাতথা) এয ভাধ্যণভ সপ্রযণ 

ংিান্ত। 

জফটিএভজ’য প্রধান কাম থারণয়য  

জফজবন্ন সনাটি,জপ 

অণদ,জনণদ থ আতোজদ এএভএ 

(খুণদ ফাতথা) এয ভাধ্যণভ দ্রুত 

করণক ফজত কযা। 

উণযাগটি ফাস্তফায়ণনয পণর জফজবন্ন 

সনাটি,জপ অণদ,জনণদ থ আতোজদ 

এএভএ (খুণদ ফাতথা) এয ভাধ্যণভ দ্রুত 

করণক ফজত কযা মাণে। (ফাস্তফাজয়ত) 

০৫  জফটিএভজ প্রধান কাম থারয় ও 

জভরমূণয ফযগ্রনকাযী 

কভ থকতথা/কভ থচাযীণক চূড়ান্ত সদনা-

াওনায জফলয়টি  SMS (খুণদ 

ফাতথা) এয ভাধ্যণভ  ফজতকযণ 

এফং জাযীকৃত অণদটি e-mail 

এ সপ্রযণ। 

জফটিএভজ প্রধান কাম থারয় ও 

জভরমূণয কভ থকতথা/কভ থচাযীণদয 

ফয যফতী চূড়ান্ত সদনা-

াওনায জপ অণদ জাযী কযা 

য়। জাযীকৃত জপ অণদণয 

জফলয়টি ংজিষ্ট 

কভ থকতথা/কভ থচাযীগণক SMS 

(খুণদ  ফাতথা) এয ভাধ্যণভ ফজত 

কযা য় এফং অণদণয একটি 

কজ e-mail এয ভাধ্যণভ সপ্রযণ 

কযা য়। 

প্রস্তাতবি সবায় কম যকিযা/কম যচারীমের অবর 

পরবিী চূড়ান্ত সেনা-পাওনার অতফ আমেল 

জারীকরমণর তবয়টি ংতিষ্ট 

কম যকিযা/কম যচারীমক SMS (খুমে বািযা) এর 

মাধ্যমম স্বল্প ময় ও মজ অবতি করা মে, 

যা শ্রম, ব্যয় ও ময় হ্রা করমছ। জারীকৃি 

অমেলটি e-mail এর মাধ্যমম সপ্ররণ করা 

মে, যার ফম সবাগ্রনকারী অবরপ্রাপ্ত 

কম যকিযা/কম যচারীমের শ্রম, ব্যয় এবং ময় হ্রা 

পামে। (ফাস্তফাজয়ত) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

পাট অতিেপ্তর  

সবা তজকরণ তবময় প্রমেয় সবার িাতকা এবং সবা-পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তবয়ক িথ্যাতে 

 

 (ক) নাগতরক সেবা: 

ক্র:নং প্রমেয় সবার িাতকা সবা-পদ্ধতি জীকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

০১. পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকারক াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

 

 

পাট ব্যবাময়র তবতভন্ন কোটাগতরর াইমন্স প্রতক্রয়া জির 

করার মিে ‘অনাইন াইমতন্সং তমেম’ প্রবিযন ও চালুকরণ 

করা ময়মছ। পাট অতিেিদরর ওদয়বোইট 

(www.dgjute.gov.bd) অর্বা  অনাইদনর মােদম 

আদবেদনর জন্য www.julice.info সত েরােতর 

আদবেন করা যায়। ‘অনাইন াইমতন্সং তমেম’ বতডমাদন 

শুধুমাত্র পাট অতিেিদরর প্রিান কায ডাদয় চালু রদয়দে। 

পয ডায়ক্রদম মাঠ পয ডাদয়র েক কায ডাদয় ‘অনাইন াইমতন্সং 

তমেম’ চালু করা মব। 

০২. পাটজাতপণ্য রিাতনকারক াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

 

 

০৩. কাঁচা পাট রিাতন কারক াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

 

 

০৪. পাক্কা সবার াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন  

 

 

সবা জীকরমণর তনতমত্ত পয যায়ক্রমম পাট অতিেপ্তমরর মাঠ 

পয যাময়র ক কায যাময়র ক কোটাগরীর াইমন্স প্রোন 

প্রতক্রয়ামক  অনাইন াইমতন্সং তমেম এর আওিায় আনমি 

কায যক্রম চমান রময়মছ। 

০৫. এক্সদপাট ড সরাকার াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

০৬. ইন্টারন্যা সরাকার াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

০৭. সপ্রে মাতক (পাক্কা সপ্রে)াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

০৮. পাদটর তডার াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

০৯. আড়তোর াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

১০. পাটজাত পদণ্যর তডার াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

১১. কাঁচা সবার াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

১২. সপ্রে মাতক (কাঁচা সপ্রে) াইদেন্স ইসুু ও নবায়ন 

১৩. পাটজাত পদণ্যর মান পতরেল ডন সবা-পদ্ধতি জীকরণ প্রতক্রয়া চমান 

১৪. পাটজাত পদণ্যর মান পরীক্ষে 

 

(খ) অভুন্তরীে সেবা:  

ক্র:নং প্রমেয় সবার িাতকা সবা-পদ্ধতি জীকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

০১. সপনলন মঞ্জুরী  

 

সবা-পদ্ধতি জীকরণ প্রতক্রয়া চমান 
০২. কম ডকতডা/কম ডচারীদের গৃহ তনম ডাে ঋে/ অতিম মঞ্জুর 

০৩. পমোন্নতি প্রোন 

০৪. তেদকলন সিড/টাইম সে (উচ্চতর সে) মঞ্জুর 

০৫. শ্রাতন্ত তবদনােন ভাতােহ অতজডত ছুটি মঞ্জুর 

০৬. মাঠ পয যাসয়র মুখ্য পতরেল যক কায যাময়র মুখ্য পতরেল যকমের  

তডতডওতলপ প্রোন 

মাঠ পয যাসয়র মুখ্য পতরেল যক কায যাময়র মুখ্য পতরেল যকমের  

তডতডওতলপ প্রোন কায যক্রম বাস্তবাতয়ি ময়মছ। 

০৭. কম যকিযা/কম যচারীমের তপতডএ তিরী পাট অতিেপ্তমরর কম যকিযা/কম যচারীমের ডাটামবইজ (PDS) 

তিতরকরণ ম্পন্ন ময়মছ । 

০৮. োিারে ভতবষ্য তহতব হদত অতিম মঞ্জুর ও চূড়ান্ত উমত্তান  

সবা-পদ্ধতি জীকরণ প্রতক্রয়া চমান 
০৯. অতজডত ছুটি (বতহিঃ বাংাসেল) 

১০. মাতৃত্বকাীন ছুটি 

১১. চাকুতর স্থায়ীকরে 

১২. ভ্রমে ব্যয় তব অনুদমােন 

১৩. মাঠ পয ডাদয়র অতিে ভাড়া চুতিপত্র েম্পােন 

 

 



 

বাংামেল পাটক কমপ যামরলন (তবমজএমত )  

সবা তজকরণ তবময় প্রমেয় সবার িাতকা এবং সবা-পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তবয়ক িথ্যাতে 

 

 

 

ক্রতমক নং প্রমেয় সবার িাতকা সবা পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

   

১. সভতকো ডাটা ম্যামনজমমন্ট তমেম তবমজএমত’র প্রিান কায যাময়র অিীন ৩৪টি সছাট গাড়ী 

রময়মছ। প্রাতিকার প্রাপ্ত কম যকিযাসের গাড়ী ক গাড়ীর 

সমরামি, টায়ার, ব্যাটাতর পতরব যিন করা ময় থামক। এ ক 

িথ্য জরুতর তভতত্তমি গাড়ী সমরামমির ময় প্রময়াজন য়। 

এছাড়া কম যকিযা-কম যচাতরমের বমের তেন অন্যান্য মময় 

অতফতয়া/ব্যতক্তগি কামজ গাড়ী তরকুইতজলন করমি য়। 

তরকুইতজলনটি অনুমমােন ামপমি তরকুইতজলনকারীর অনুকূম 

পতরবন লাখা মি ব্যবামরর জন্য গাড়ী বরাদ্দ সেয়া য়। 

উতিতখি তবময় অনাইন এোতিমকলন ফটওয়ার তিতর করা 

ম কর্তযপি একতেমক সযমন গাড়ীর িথ্য দ্রুি জানমি পারমব 

অন্যতেমক গাড়ী তরকুইতজলনকারীর অনুমমােমনর প্রতক্রয়ায় 

ময় ব্যয় মব না। ফটওয়ারটির মাধ্যমম যার গাড়ী প্রময়াজন 

মব স তরকুইতজলন ফরমটি পূরণ কমর াবতমট করমব এবং 

অনুমমােনকারী অনুমমােন করম ফরমটি পতরবন লাখায় 

আমব। পতরবন লাখার োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা গাড়ী থাকা 

ামপমি গাড়ী বরাদ্দ তেমব। গাড়ী বরাদ্দ ওয়ার ামথ ামথ 

ড্রাইভার ও তরকুইতজলনকারীর তনকট এএমএ যামব। 

ফটওয়োর প্রস্তুমির কাজ চূড়ান্ত পয যাময় রময়মছ।  

২. ই-একাউতন্টং তমেম তবমজএমত’র তনয়তন্ত্রি ২৫টি তমমর চতি তাব ও প্রিান 

কায যাময়র তাব ংক্রান্ত কাজ তবলা আকামরর। উতিতখি 

কাজগুমা বিযমামন পুরািন মতডফাইড ফটওয়োমর এতি করা 

ময় থামক এবং একই ংমগ ই-সমইমও তচঠি আোন-প্রোমনর 

মাধ্যমম করা ময় থামক। এমি িথ্য ংক্রান্ত কায যক্রমম সযমন 

ভু ওয়ার ম্ভাবনা থামক এবং ময়ও সবতল ামগ। পুরািন 

ফটওয়োমর নতন কমর সকান মতডতফমকলন করা না যাওয়ায় 

কম যকিযা-কম যচাতরমের সবিন ভািা, সজনামর সজার, 

ভতবষ্যৎ িতব ইিোতে ংক্রান্ত কামজর জন্য অতিতরক্ত 

ময় ব্যয় করমি য়। ভতবষ্যৎ িতবমর িমথ্যর তাব এবং 

এর ভোংল বন্টমনও মস্যা পতরদৃষ্ট য়। তব ভাউচার 

ংক্রান্ত িথ্য এতির জন্য ১টি মাত্র সডমের কামজর উপর 

তনভ যরলী থাকমি য়, গতিলীিা আম না। 

এমিাবস্থায়, একাউতন্টং ফটওয়ার ব্যবার করা ম 

উতিতখি মস্যাগুমা সথমক উত্তরণ ম্ভব মব। ফম কম 

মময় িথ্য তনভু যভামব এতি সেয়া এবং প্রতিমবেন প্রস্তুি করা 

ম্ভবপর মব। ফটওয়োমরর ৩টি মডুমর মমধ্য ২টি ম্পন্ন 

ময়মছ।  



 

ফস্ত্র জধদপ্তয 

  

সবা তজকরণ তবময় প্রমেয় সবার িাতকা এবং সবা-পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তবয়ক িথ্যাতে 

 

ক্র: নং প্রমেয় সবার িাতকা সবা-পদ্ধতি তজকরণ কায যক্রমমর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্তব্য 

১ আ-সটায ম্যাণনজণভন্ট 

জণটভ  

আ-সটায ম্যাণনজণভন্ট জণটভ সফা জীকযণনয রণিে  আ-সটায ম্যাণনজণভন্ট জণটভ 

চালু কযা ণয়ণছ মা ফাস্তফাজয়ত   

-- 

২ ওয়ানট াজব থণয 

জীকৃত প্রণম্যা  

ওয়ানট াজব থ সন্টাণযয সফা জীকযণনয াআরটিং ফাস্তফায়ণনয জপ অণদ জাজয  

 

 

 


