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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

১৯৭২ সােলর ২৬ মাচ  বাংলােদশ ইািয়াল এারাইেজস (রাীয়করণ) অড ার ২৭, ১৯৭২ এর মােম বাংলােদশ টটাইল িমলস
কেপ ােরশন (িবএমিস) িতিত হয়। িবএমিস এক ায়-শািসত িতান িহেসেব টটাইল সর, অথ ৈনিতক ও সামািজক উয়েন
ণ  িমকা রাখেছ। িশায়ন, কম সংান ও সির সেবাম বহারসহ সামিক উয়েনর লে ১৬ িমল িপিপিপ’র মােম
পিরচালনার িনিমে CCEA কক নীিতগত অেমাদন পাওয়া গেছ ১ম পয ােয় ২ িমেলর আজািতক দরপ আহবােনর মােম
িনব ািচত াইেভট পাট নােরর সােথ ি ার কায ম স কের ১ িমেলর (কােদিরয়া টটাইল িমল) জিম ীন িফ িহেসেব হার
করা হেয়েছ। অপর ১ িমেলর (আহেমদ বাওয়ানী টটাইল িমল) Existing Facilities অপসারেনর কাজ চলেছ। ব তাড়াতািড়
আহেমদ বাওয়ানী টটাইল িমেলর জিম ীন িফ িহেসেব হার করা হেব। সািভ স চাজ পিতর পিরবেত গত নেভর ২০১৭িঃ মাস
হেত  ৬  িমল  ভাড়া  পিতেত  পিরচালনা  কের  বছের  ায়  ২.০০  কা  টাকা  লাকসান  কমােনা  হেয়েছ।  হাটেখালা  ১.১১৭  একর  জিম
বাংলােদশ িলেশর িনকট িবি কের ৮৮.৯০ কা টাকা পাওয়া গেছ। িচরন টটাইল পীর ১০ ট িবি করা হেয়েছ। বাংলােদশী
মািলকেদর িনকট হািরত ও িবিত িমল হেত ৬ িমল নঃঅিধহণ ব ক িবএমিসর দখেল নয়া হেয়েছ। িবএমিসর ওেয়বসাইট
হালনাগাদ করা হেয়েছ এবং িবিভ পদেপ/সাফের িচ িনয়িমত কাশ করা হে। মিতিঝেলর হাটেখালা ৪.২৫৪৩ একর জিম িস
জিরেপ ৫০ আিপল মামলার মােম িবএমিসর নােম রকড  ও গেজট স হেয়েছ। িবগত ৩ বছের িবএমিস’র ৭০ মামলা এবং
১৩৮  অিডট  আপি  িনি  করা  হেয়েছ।  িমলেলােত  িবগত  ৩  বছের  ৬০.৭৯  ল  কিজ  তা  উৎপাদন  হেয়েছ।  িবএমিস  ধান
কায ালয় ও িমলসেহ ১২ জন জনবল িনেয়াগ দয়া হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

লধন/আিথ ক সংকট, িবএমিস’র ব িমলসহ সরকারী-বসরকারী যৗথ-উোগ/িপিপিপ এর মােম ত চা করা, সরকার ও াংেকর
িনকট িবএমিস’র দায়-দনা িনি করা, িবিভ মামলাসহ এবং অিডট আপিসহ ত িনি করা।

ভিবৎ পিরকনা:

িবএমিস’র িনয়নাধীন িমলসহ হেত ১৬  িমলেক পয ায়েম িপিপিপ’র মােম আিনকায়নব ক পিরচালনা করা, দায়-দনা পিরেশাধ
করা, িমেলর য় াস করা, ত মামলাসহ এবং অিডট আপিসহ িনি করা, িমেলর অবত জিমর সেব াম বহার কের
বািণিজক কায ম পিরচালনা করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• িপিপিপ’র আওতায় িবএমিস’র ৪ িমল চাকরেণর লে টার আহবােনর িনিমে েয়াজনীয় কায ািদ স করা;
• িবএমিস ভবন ভাড়া বাবদ আয় ৩৫০.০০ ল টাকা;
• কম দতা ির লে ৭০ জন কম কতা-কম চারীেক িশণ দান;
• িমেলর য় সংেকাচেনর িনিমে িবএমিস কপ কক িমল পিরদশ ন ২৫;
• আিথ ক সমতা িবেবচনায় িবমান ঘাটিত জনবেলর িবপরীেত  পেদর ২৫% পেদ জনবল িনেয়াগ করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, বাংলােদশ টটাইল িমলস করেপােরশন

এবং

সিচব, ব ও পাট মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

ব িশে কচামাল সরবরােহ অবদান, কম সংােনর ি এবং দাির িবেমাচন।

১.২ অিভল (Mission)
বখােত চািহদারণ ও কম সংান ির লে দশী-িবেদশী যৗথ িবিনেয়াগ/িপিপিপ এর মােম ব িমলসহ চাকরণ এবং
সেদর যথাযথ বহার।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িবিনেয়ােগর েযাগ সসারণ;
২. আয় িকরণ;
৩. দতা উয়ন;
৪. য় সংেকাচন;
৫. কম সংােনর েযাগ ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. • সরকাির সেদর যথাযথ ও েগাপেযাগী বহার িনিতব ক আিথ ক লতা আনয়েনর মােম সামািজক উয়ন;
২.  •  দিশ-িবেদিশ  যৗথ  িবিনেয়াগ/িপিপিপ  এর  মােম  িমলসহ  পিরচালনার  লে  ক  িচিতকরণ  ও  চাকরেণ
উোগ হণ;
৩. • সরকাির িনেদ শনা মাতােবক ব িশ সংি বিন ত সংহ, সংরণ ও রণ;
৪. • অধীন িতানসেহর দতা পিরদশ ন, সেদর ু বহার িনিতকরণ, সমা িচিতকরণ, অপচয় াসকরণ
এবং েয়াজনীয় িদ িনেদ শনা দান করা;
৫. • চা িমলসহ ুভােব পিরচালনা ও ব িমলসহ চাল করা;
৬. • উয়নশীল কম পিরকনা িচিতকরণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

ব িশে কচামাল সরবরােহ অবদান তা উৎপাদন ল কিজ ৭.৫০ ৪.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ বাংলােদশ তত বাড  িবএমিস

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

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১]
িবিনেয়ােগর
েযাগ
সসারণ;

৩৫

[১.১] িপিপিপ’র
আওতায় িবএমিস’র
৪ িমল চাকরেণর
লে টার আহবােনর
িনিমে েয়াজনীয়
কায ািদ স করা

[১.১.১] িবএমিস
কক খসড়া িবট
ডেম পরীা-
িনরীা করা এবং
েয়াজনীয় ইনট
দান করা

তািরখ সময় ১৫ ৩০.১২.২০ ২৭.০১.২১ ১৫.০২.২১

[১.১.২] ব ও
পাট মণালয় এবং
িপিপিপ কপের
মতামত হণ করা

তািরখ সময় ১০ ০৩.০৩.২১ ২৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১

[১.১.৩] টার
আহবান করা

তািরখ সময় ১০ ৩০.০৬.২১

[২] আয়
িকরণ;

১৫
[২.১] িবএমিস ভবন
ভাড়া বাবদ আয়

[২.১.১] আদায়ত
ভাড়া

সমি
ল
টাকা

১৫ ৭০৩.০০ ৭০৫.০০ ৩৫০.০০ ৩৪৯.০০ ৩৪৮.০০ ৩৪৭.০০ ৩৪৬.০০ ৭০৫.০০ ৭০৫.০০

[৩] দতা
উয়ন;

১০
[৩.১] কম কতা/
কম চারীেদর িশণ
দান

[৩.১.১] জনবল সমি সংা ১০ ৯৯ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫৫ ৫৫

[৪] য়
সংেকাচন;

১০

[৪.১] িমেলর য়
সংেকাচেনর িনিমে
িবএমিস কপ
কক িমল পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ ন সমি সংা ১০ ২৫ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ১৭ ১৭

[৫]
কম সংােনর
েযাগ ি

৫

[৫.১] আিথ ক সমতা
িবেবচনায় িবমান
ঘাটিত জনবেলর
িবপরীেত িনেয়াগ দান
করা

[৫.১.১]
িনেয়াগত জনবল

মিত শতকরা ৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবএমিস বাংলােদশ টটাইল িমলস করেপােরশন

২ িপিপিপ পাবিলক াইেভট পাট নারশীপ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] িপিপিপ’র আওতায়
িবএমিস’র ৪ িমল চাকরেণর
লে টার আহবােনর িনিমে
েয়াজনীয় কায ািদ স করা

[১.১.১] িবএমিস কক খসড়া
িবট ডেম পরীা-িনরীা করা
এবং েয়াজনীয় ইনট দান করা

তত খসড়া িবট ডেম অিধকতর িন লভােব ত
করার লে পরীা-িনরীা করা এবং েয়াজনীয় ইনট
দান করা

বািণজ শাখা, িবএমিস
সংি কম কতার সীল ও ার
িতেবদন

িবএমিস’র বািষ ক
িতেবদন

[১.১.২] ব ও পাট মণালয় এবং
িপিপিপ কপের মতামত হণ
করা

তত িবট ডেমস ড়াকরেণর লে মতামত হণ বািণজ শাখা, িবএমিস মতামত হেণর পের কিপ
িবএমিস’র বািষ ক
িতেবদন

[১.১.৩] টার আহবান করা
িপিপিপ'র আওতায় িবএমিস'র ৪ িমল চাকরেণর
লে টার আহবান করা

বািণজ শাখা, িবএমিস টার িবি কােশর কিপ
িবএমিস’র বািষ ক
িতেবদন

[২.১] িবএমিস ভবন ভাড়া বাবদ
আয়

[২.১.১] আদায়ত ভাড়া িবএমিস ভবেনর খািল স ভাড়া দান কের আয় উয়ন শাখা, িবএমিস
সংি কম কতার সীল ও ার
িতেবদন

িবএমিস’র বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] কম কতা/ কম চারীেদর
িশণ দান

[৩.১.১] জনবল
িবএমিস’র কম কতা/কম চারীেদর দতা উয়েনর লে
িশণ দান

পারসেনল শাখা, িবএমিস
নােশর কিপ এবং িশণাথেদর
হািজরা

িবএমিস’র বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] িমেলর য় সংেকাচেনর
িনিমে িবএমিস কপ কক
িমল পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ ন
িমেলর য় সংেকাচেনর িনিমে িবএমিস কপ কক
িমল পিরদশ ন কের িমল কপের কায ম তদারিক করা
এবং েয়াজনীয় িদক িনেদ শনা দান করা

চয়ারান মেহাদেয়র দর,
িবএমিস

পিরদশ নচী/অিফস আেদেশর কিপ
িবএমিস’র বািষ ক
িতেবদন

[৫.১] আিথ ক সমতা িবেবচনায়
িবমান ঘাটিত জনবেলর িবপরীেত
িনেয়াগ দান করা

[৫.১.১] িনেয়াগত জনবল িবমান ঘাটিত জনবেলর িবপরীেত িনেয়াগ দান করা পারসেনল শাখা িবএমিস িনেয়াগ িবি কােশর কিপ
িবএমিস’র বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা
পাবিলক াইেভট পাট নারশীপ
অিফস

ব ও পাট মণালয় এবং িপিপিপ
কপের মতামত হণ করা

টার আহবােনর িনিমে খসড়া িবট ডেমস
ড়াকরেনর জ মতামত হণ

িবিনেয়াগ, উৎপাদন ও কম সংান
িবিনেয়াগ, উৎপাদন ও কম সংােন
নিতবাচক ভাব




