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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:

দেশ িবিনেয়ােগর েযাগ সসারণ তথা িশায়ন, পের বখীকরেণর মােম বাজার সসারণ, দ মানসদ ি, কম সংােনর
েযাগ ি সেব াপির রািন িেত ব ও পাট মণালয় ণ  িমকা পালন করেছ। পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার
আইন,২০১০ বাবায়ন হওয়ায় পাটপের অভরীন চািহদা ি পেয়েছ। পাটনীিত ২০১৮ ও পাট আইন ২০১৭ ণয়ন করা হেয়েছ। ৬ মাচ 
২০১৯ তীয়বােরর মত জাতীয় পাট িদবস উদযািপত হেয়েছ এবং পাটিশের সামীক িবষেয় উৎকষ তা ও সাফের জ সংি ১৪
কাটাগিরেত রার দান করা হেয়েছ। িবএমিস'র ২ িমল িপিপিপ'র মােম চাকরেণর লে ড়া ি ােরর বা হণ করা
হেয়েছ।  ব  আইন  ২০১৮  মহান  জাতীয়  সংসেদ  পাস  হেয়েছ।  ব  পিরদর-ক  অিধদের  উীত  করা  হেয়েছ।  ব  খােত  ১০৫০০  জন
িশাথেক কািরগির িশা দান করা হেয়েছ। ৪৪.৭০ কা টাকা ােয় ব িয়াকরণ ক মাধবদী,  নরিসংদী এর িবএমআরই করা
হেয়েছ। তত িশের উয়েন ৭২২ কা টাকা েয় “শখ হািসনা নকশী পী (১ম পয ায়)” ও ও ২৫৩.৩০ কা টাকা েয় “শখ হািসনা
তত পী (১ম পয ায়)” াপেনর ক একেনেক অেমািদত হেয়েছ। দীঘ  ১৬ বছর ব থাকার পর রাজশাহী রশম কারখানার ৬ ম
চার মােম রশম ব উৎপাদন  হেয়েছ। বখী পাটপ উৎপাদনকারী ৭০২ জন উোা কক ২৮০ ধরেনর বখী পাটপ
উৎপাদন করা হে। পাট হেত তা ও ডিনম উৎপাদেনর লে ৫১৮ কা টাকা েয় “শখ হািসনা শালাইজড ট টটাইলস িমলস
াপন” ক একেনক কক অেমািদত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

পাট িশের আিনকায়ন এবং িবেজএমিস এর বাপনা সংােরর মােম াবলিকরণ, পাট পের বখীকরণ ও বাজার সসারণ,
তত িশীেদর িনজ পশায় িকেয় রাখা । িবএমিস’র িমলসহ চাকরণ, ব সের তদারিক কাঠােমা িতা এবং ব আইন, ২০১৮
এর িবিধমালা নয়ণ ও বাবায়ন, ব ও পাট খােত আজািতক বাজােরর সােথ সংগিত রেখ দ কম ও বাপক তির এবং ব ও পাট
খােত এসিডিজ’র লমাা অজেন বসরকাির খাতেক সৃ করা।

ভিবৎ পিরকনা:

িবেজএমিস িনয়িত সকল িমলেক িবএমআরই এর মােম আিনকায়ন, িবএমিস’র িমলসহেক িপিপিপ এর আওতায় ত চাকরণ, ব
ও পাট খােত দ কম ও বাপক ির জ উপ িশণ ও িশা িতান াপন।িবেজএমিস’র িমলেলার অবত জিম ছাট
ছাট ট কের যৗথ উোেগ িশ াপন, ব, পাট, তত ও রশম খােত গেবষণার জ এক িতান এবং ব ও পাট সংা জাঘর
াপন। পাটজাত পের অভরীণ বহার ির লে মাবাইল কাট  পিরচালন । ব, পাট, তত ও রশম খােত সংি সরকাির ও
বসরকাির িতান ও ক হাারেদর সােথ কায কর যাগােযাগ ও সময় সাধন, ব ও পাট মণালেয়র সকল দর/সংার সবা
অনলাইেন দান করা। ব ও পাট খােতর ত সংরেণর জ ডাটােবজ াপন। বাংলােদশ তত বােড র আওতায় ই-লান ােনজা
চাকরণ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার আইন, ২০১০ বাবায়েনর লে ৫২৫  মাবাইল কাট  পিরচালনা;
ব ও পাট খােত িবিভ লেভেলর ৩৫০০ জন দ জনবল তির করা ;
রাগ  ৪.৩২ ল রশম িডম উৎপাদন ও িবতরণ ;
১০৫০ জন ততীেদর মােঝ ঋণ িবতরণ কায ম ;
ব , পাট , রশম ও তত খাত সংি ২৭০৫০ জনেক িশণ দান ;
“শখ হািসনা তত পী" াপন কের জিম অিধহণ স ;
বয়েনার সবার মােম ৩.৯০ কা িমটার তত ব উৎপাদেন সহায়তা দান।
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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 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 ২০১৯ সােলর লাই মােসর ১৩ 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)

িতেযািগতাসম শিশালী ব ও পাট খাত।

১.২ অিভল (Mission)
ব ও পাট পের বখীকরণ, দ মানবসদ ি , িবিনেয়ােগর েযাগ সসারেণর মােম উৎপাদনশীলতা ,কম সংান এবং
রানী িকরণ।

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. আইিন কাঠােমা শিশালীকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ 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 কািরগির 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
ত
অজন

২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

ব ও পাট পের উৎপাদন
, অভরীণ বহার ও
জাতীয় রািনেত অবদান ।

পাটপের অভরীণ
বহার

শতকরা হার ৭৪ ৭৬ ৭৬ ৭৮
িষ মণালয়, খা মণালয় , িশ মণালয় ,
পািন সদ মণালয় , সড়ক ও মহাসড়ক িবভাগ
ও পাট অিধদর ।

পাট অিধদর , বাংলােদশ পিরসংান
েরা ।

পাটজাত পের রািন
ি

শতকরা হার ৬.৫৬ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ িবেজএমিস , জিডিপিস
বাংলােদশ পিরসংান েরা , রািন
উয়ন েরা , বাংলােদশ াংক।

জাতীয় রািনেত তত
খােতর অংশ

শতকরা হার ২.৪৭ ২.৫০ ২.৫০ ২.৫৫ বাংলােদশ তত বাড , রািন উয়ন েরা ।
বাংলােদশ পিরসংান েরা , রািন
উয়ন েরা , বাংলােদশ াংক।

রশম তা উৎপাদন ি শতকরা ২০ ২১ ২১ ২২
বাংলােদশ রশম উয়ন বাড  , রািন উয়ন
েরা ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা,
বাংলােদশ রশম উয়ন বাড ।

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৭, ২০১৯ ১৫:২৯ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

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;

৩০

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

[১.১.১] পে পাটজাত মাড়েকর
বাতালক বহার আইন, ২০১০
বাবায়েনর লে হীত কায ম
তদারিকর জ আেয়ািজত সভার
িসা বাবায়ন

গড় শতকরা ২ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[১.১.২] পিরচািলত মাবাইল কাট  সমি সংা ১ ৩৬০ ৪৭৫ ৫৫০ ৫২৫ ৫২০ ৫৫৫ ৫৬০

[১.১.৩] সািদত পিরদশ ন সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮

[১.২] বখী পাট পের বাজার সসারেণ
মলা আেয়াজন/ অংশহণ

[১.২.১] আেয়ািজত মলা সমি সংা ২ ৫ ৫ ৪ ৩ ৬ ৭

[১.২.২] অংশহণত মলা সমি সংা ২ ৩ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] শখ হািসনা শালাইজড ট
টটাইল িমল াপন সংা

[১.৩.১] কের জিম বরা াি,
মা ভরাট এবং অবকাঠােমা িনম াণ
ি সাদন

তািরখ তািরখ ২ ০৮.০১.২০ ০৩.০২.২০ ২৭.০২.২০ ২৫.০৩.২০

[১.৩.২] বাবায়ন কায ম
তদারিকর উেদে সভা অান

সমি সংা ১ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩.৩] সভার িসা বাবায়ন গড় শতকরা ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[১.৪] রাগ  রশম িডম উৎপাদন ও
িবতরণ

[১.৪.১] উৎপািদত ও িবতরণত
রাগ  রশম িডম

সমি
সংা
(ল)

২ ২.১৫ ৪.৩২ ৪.০০ ৩.৮ ৪.৪ ৪.৫

[১.৫] তঁ চারা উৎপাদন ও িবতরণ [১.৫.১] উৎপািদত তঁ চারা সমি
সংা
(ল)

২ ৩.৬০ ৪.৫ ৪.২৫ ৪.০ ৩.৭৫ ৪.৪ ৪.৫

[১.৬] রাগ রশম িডম উৎপাদন ও
িবতরণ কায ম মিনটিরং এর উেদে
অিত সভার িসা বাবায়ন

[১.৬.১] সভার িসা বাবায়েনর
হার

গড় শতকরা ২ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[১.৭] রশমচাষ সসারেণর মােম হর
রংর জলার দাির াসকরণ ক
মিনটিরং এর উেদে অিত সভার িসা
বাবায়ন

[১.৭.১] সভার িসা বাবায়েনর
হার

গড় শতকরা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮০ ৮৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৮] িপিপিপ আওতায় িবএমিস’র ৪
িমলচা করেণর লে াথিমক কায াবলী
স কের খসড়া ডেম িপিপিপ
কপের িনকট রণ।

[১.৮.১] কনসালেট িতান ও
আইনজীবী িনেয়াগ

তািরখ তািরখ ০.৭৫ ২৬.১২.১৯ ২৩.০১.২০ ২০.০২.২০ ১৮.০৩.২০

[১.৮.২] িফিজিবিল ািড ও
মােকট যাচাই করণ

তািরখ তািরখ ০.৭৫ ০৭.০৫.২০ ২১.০৫.২০ ৩১.০৫.২০ ০৩.০৬.২০

[১.৮.৩] রণত খসড়া ডেম সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ২ ৩

[১.৯] “শখ হািসনা তত পী" াপন
সংা।

[১.৯.১] কের জিম অিধহণ
স , িম উয়েন কাদার
িনেয়াগ ও িম উয়ন কাজ 

তািরখ তািরখ ১ ১৩.০৫.২০ ২৭.০৫.২০ ০৩.০৬.২০

[১.৯.২] বাবায়ন কায ম
তদারিকর উেদে সভা অান

সমি সংা ১ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৯.৩] সভার িসা বাবায়ন সমি শতকরা ১ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[১.১০] ততীেদর মােঝ ঋণ িবতরণ কায ম

[১.১০.১] ঋণা িবধােভাগী ষ
ততী

সমি সংা ১ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৯০০ ৯৫০

[১.১০.২] ঋণা ািক মিহলা
ততী

সমি সংা ১ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২১০ ২২০

[১.১০.৩] সািদত পিরদশ ন সমি সংা ১ ৩ ২ ৪ ৪

[১.১১] পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর
বীজ সরবরাহ কায ম ।

[১.১১.১] পাট চাষীেদর মােঝ উত
মােনর বীজ সরবরাহ

সমি
সংা
(ম.টন)

১ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ৪০০ ৪২৫

[১.১১.২] সািদত পিরদশ ন সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪

[২] মানবসদ
উয়ন;

১৫
[২.১] কািরগির িশা (ব েকৗশল/
ি) দান

[২.১.১] উীণ  িশাথ সমি সংা ৭ ৩৪২৫ ৩৪৭৫ ৩৫০০ ৩৪৫০ ৩৪৪০ ৩৪২৫ ৩৫৫০ ৩৬০০

[২.২] রশম ও তত খাত সংিেদর
িশণ দান

[২.২.১] িশণ া ি সমি সংা ২ ১৮০০ ১৮৫০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ২০০০ ২০৫০

[২.৩] পাট চাষ ির ল চাষী িশণ
দান

[২.৩.১] িশণ া ি সমি সংা ৪ ২৫০০০ ২৪৫০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২৫৫০০ ২৬০০০

[২.৪] িশণ কায ম পিরদশ ন [২.৪.১] সািদত পিরদশ ন সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] ব ও পাট
বসায়
সহেযািগতা দান;

১২

[৩.১] পাট ও পাটজাত পের লাইেস
দান আেবদন িনি

[৩.১.১] িনিত আেরদন গড় শতকরা ২ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৬ ৯৭

[৩.২] পাষক কপের িনধ ািরত সমেয়র
মে আেবদন িনি

[৩.২.১] িনিত আেরদন গড় শতকরা ২ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৬ ৯৭

[৩.৩] পাটজাত পের ননা পরীা
[৩.৩.১] পাটজাত পের ননা
পরীা

সমি সংা ২ ২১৫০ ২২০০ ২২৫০ ২২৪০ ২২৩০ ২২০০ ২০০০ ২৩০০ ২৪০০

[৩.৪] বয়েনার সবার মােম তত ব
উৎপাদেন সহায়তা

[৩.৪.১] উৎপািদত তত বের
পিরমাণ

সমি
সংা
(কা
িমটার)

২ ৩.৪ ৩.৫ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৭৫ ৩.৫ ৩.৪০ ৪ ৪.২৫

[৩.৫] ক বাবায়েনর ে
আইএমইিড- এর দ পািরশ বাবায়ন

[৩.৫.১] বাবায়নত দ পািরশ গড় শতকরা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮০ ৮৪

[৩.৬] ব িশকারখানা/বািয়ং হাউজ/
িশা িতান পিরদশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত িতান সমি সংা ২ ৫২০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৫৭০ ৫৮০

[৪] িগত ও
উাবনলক
গেবষণা
জারদারকরণ;

১০

[৪.১] তঁজাত সংরণ [৪.১.১] সংরণত জাত সমি সংা ৩ ৭৩ ৭৭ ৮২ ৮১ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৮২ ৮৩

[৪.২] রশম কীেটর জাত সংরণ [৪.২.১] সংরনত জাত সমি সংা ৩ ১০১ ১০৬ ১১২ ১১০ ১০৮ ১০৫ ১০০ ১১২ ১১৩

[৪.৩] তঁজাত উাবন [৪.৩.১] উািবত জাত সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১

[৪.৪] রশমকীট জাত উাবন [৪.৪.১] উািবত জাত সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

[৪.৫] মসিলেনর ি নােরর লে
লার জাত সনাকরণ

[৪.৫.১] সনাত জাত সমি সংা ১ ১

[৫] ব ও পাট
খােত িবিনেয়ােগর
েযাগ সসারণ;

৪

[৫.১] িবিনয়েয়াগ আকষেণ সভা/সিমনার/
ওয়াকশপ

[৫.১.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার/
ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ২ ২

[৫.১.২] আেয়ািজত িপিপিপ'র
অগিত িবষয়ক ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ২ ২

[৫.২] িবেজএমিস’র অবত জিম ছাট
ছাট ট আকাের বহােরর িনিম
নীিতমালার খসড়া নয়ন

[৫.২.১] ণীত খসড়া নীিতমালা তািরখ তািরখ ২ ০৯.০৪.২০ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৫.১৯ ০৫.০৫.২০ ২৬.০৫.২০

[৬] আইিন
কাঠােমা
শিশালীকরণ।

৪

[৬.১] জাতীয় পাট িদবস উপলে রার
িবতরেণর নীিতমালা ণয়ন ।

[৬.১.১] ণীত নীিতমালা তািরখ তািরখ ২ ০৯.০১.২০ ৩০.০১.২০ ২৭.০২.২০ ২৬.০৩.২০

[৬.২] ব আইন, ২০১৮ এর িবিধমালার
খসড়া ণয়ন

[৬.২.১] ণীত খসড়া িবিধমালা তািরখ তািরখ ১ ০১.০৪.২০ ১৫.০৪.২০ ০৭.০৫.২০

[৬.৩] পাট আইন, ২০১৭ এর িবিধমালার
খসড়া ণয়ন

[৬.৩.১] ণীত খসড়া িবিধমালা তািরখ তািরখ ১ ১০.০৬.২০ ১৭.০৬.২০ ২৩.০৬.২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৭, ২০১৯ ১৫:২৯ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

[১.৫.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী করা

[১.৬.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৭, ২০১৯ ১৫:২৯ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয় িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন িনধ ািরত সমেয় অনলাইেন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল ও
ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৭, ২০১৯ ১৫:২৯ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

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] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৪.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৭, ২০১৯ ১৫:২৯ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৫, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িডএফএল িডিজজ ি লইং

২ িবএমিস বাংলােদশ টটাইল িমল কেপ ােরশন

৩ িবেজএমিস বাংলােদশ ট িমল কেপ ােরশন

৪ িবএসিডিব বাংলােদশ সিরকালচার ডেভলপেম বাড 

৫ জিডিপিস ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার

৬ এমিবএফ িমিডয়াম টাম  বােজটাির মওয়াক

৭ পাষক কপ ব িশ সংি সবা দােনর জ নসিরং কপ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৭, ২০১৯ ১৫:২৯ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৫, ২০১৯

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] পে পাটজাত মাড়েকর
বাতালক বহার আইন, ২০১০
বাবায়ন

[১.১.১] পে পাটজাত
মাড়েকর বাতালক বহার
আইন, ২০১০ বাবায়েনর
লে হীত কায ম
তদারিকর জ আেয়ািজত
সভার িসা বাবায়ন

মাবাইল কাট  ও পিরদশ ন তদারিকর উেদ আেয়ািজত সভার িসা বাবায়ন পাট অিধদর

বািষ ক
িতেবদন,
পাট
অিধদর

বািষ ক িতেবদন, পাট অিধদর

[১.১.২] 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

মািসক িতেবদন, পাট অিধদর

[১.১.৩] সািদত পিরদশ ন
“পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার আইন, ২০১০” বাবায়েন পিরদশ ন
পিরচালনার মােম বা হণ।

মণালয় ও পাট অিধদর বািষ ক িতেবদন, পাট অিধদর

[১.২] বখী পাট পের বাজার
সসারেণ মলা আেয়াজন/
অংশহণ

[১.২.১] 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

বািষ ক িতেবদন , ট
ডাইভারিসিফেকশন েমাশন
সার

[১.২.২] অংশহণত মলা

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

জিডিপিস বািষ ক িতেবদন , জিডিপিস

[১.৩] শখ হািসনা শালাইজড
ট টটাইল িমল াপন সংা

[১.৩.১] কের জিম বরা
াি, মা ভরাট এবং
অবকাঠােমা িনম াণ ি
সাদন

শখ হািসনা শালাইজড ট টটাইল িমল াপন কের জিম বরা াি,
মা ভরাট এবং অবকাঠােমা িনম াণ ি সাদন

ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন, ব ও পাট
মণালয়

[১.৩.২] বাবায়ন কায ম
তদারিকর উেদে সভা
অান

শখ হািসনা শালাইজড ট টটাইল িমল াপেনর বাবায়ন অগিত
তদারিকর লে মণালেয় সভা আেয়াজন

ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন, ব ও পাট
মণালয়

[১.৩.৩] সভার িসা
বাবায়ন

শখ হািসনা শালাইজড ট টটাইল িমল াপেনর বাবায়ন অগিত
তদারিকর লে মণালেয় অেযািজত সভার িসা বাবায়ন ।

ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ
পিত

উপা 

[১.৪] রাগ  রশম িডম উৎপাদন
ও িবতরণ

[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 

বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রশম উয়ন বাড 

[১.৫] তঁ চারা উৎপাদন ও িবতরণ [১.৫.১] উৎপািদত তঁ চারা
সসারণ এলাকায় চাষী পয ােয় সরবরােহর িনিমে তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ
করা হয়। মান স্ তঁ চারা সরবরাহ করার ফেল রশম চােষর পিরমাণ ও
পিরিধ ি পায়।

বাংলােদশ রশম উয়ন
বাড 

বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রশম উয়ন বাড 

[১.৬] রাগ রশম িডম উৎপাদন
ও িবতরণ কায ম মিনটিরং এর
উেদে অিত সভার িসা
বাবায়ন

[১.৬.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

রাগ রশম িডম উৎপাদন ও িবতরণ কায ম মিনটিরং এর উেদে অিত
সভার িসা বাবায়ন

বাংলােদশ রশম উয়ন
বাড 

বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রশম উয়ন বাড 

[১.৭] রশমচাষ সসারেণর মােম
হর রংর জলার দাির াসকরণ
ক মিনটিরং এর উেদে অিত
সভার িসা বাবায়ন

[১.৭.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

রশম চাষ সসারেণর মােম হর রংর জলার দাির াসকরণ ক
বাবায়ন হণ করা হেয়েছ । রশমচাষ সসারেণর মােম হর রংর জলার
দাির াসকরণ ক মিনটিরং এর উেদে অিত সভার িসা বাবায়ন

বাংলােদশ রশম উয়ন
বাড 

বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রশম উয়ন বাড 

[১.৮] িপিপিপ আওতায় িবএমিস’র
৪ িমলচা করেণর লে াথিমক
কায াবলী স কের খসড়া ডেম
িপিপিপ কপের িনকট রণ।

[১.৮.১] কনসালেট িতান
ও আইনজীবী িনেয়াগ

কনসালেট িতান ও আইনজীবী িনেয়াগ িবএমিস বািষ ক িতেবদন, িবএমিস

[১.৮.২] িফিজিবিল ািড ও
মােকট যাচাই করণ

িফিজিবিল ািড ও মােকট যাচাই করণ িবএমিস বািষ ক িতেবদন, িবএমিস

[১.৮.৩] রণত খসড়া
ডেম

িপিপিপ মােম িবএমিস’র িমলচা করেণর লে ৪ িমেলর উপেদা কক
াথিমক কায াবলী স কের খসড়া ডেম িপিপিপ কপের িনকট
ায়েনর জ রণ করেব

িবএমিস বািষ ক িতেবদন, িবএমিস

[১.৯] “শখ হািসনা তত পী" াপন
সংা।

[১.৯.১] কের জিম অিধহণ
স , িম উয়েন কাদার
িনেয়াগ ও িম উয়ন কাজ


বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার অসাের তত পী াপেনর উোগ হণ
করা হেয়েছ । “শখ হািসনা তত পী " কের জিম অিধহণ স , িম
উয়েন কাদার িনেয়াগ ও িম উয়ন কাজ  করা হেব।

ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়

[১.৯.২] বাবায়ন কায ম
তদারিকর উেদে সভা
অান

বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার অসাের তত পী াপেনর উোগ হণ
করা হেয়েছ । “শখ হািসনা তত পী " বাবায়ন কায ম তদারিকর উেদে সভা
অান

ব ও পাট মণালয় ব ও পাট মণালয়

[১.৯.৩] সভার িসা
বাবায়ন

বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার অসাের তত পী াপেনর উোগ হণ
করা হেয়েছ । “শখ হািসনা তত পী " এর বাবায়ন অগিত তদারিক লে
অিত সভার িসা বাবায়ন

ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৭, ২০১৯ ১৫:২৯ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৫, ২০১৯

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ
পিত

উপা 

[১.১০] ততীেদর মােঝ ঋণ িবতরণ
কায ম

[১.১০.১] ঋণা িবধােভাগী
ষ ততী

বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার অসাের ষ ততীেদর মােঝ ঋণ িবতরণ
কায ম

বাংলােদশ তত বাড 
বািষক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়

[১.১০.২] ঋণা ািক
মিহলা ততী

িজব বষ  উৎযাপেনর অংশ িহেসেব ািক মিহলা ততী মােঝ ঋণ িবতরণ কায ম ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়

[১.১০.৩] সািদত পিরদশ ন
বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার অসাের ষ ও মিহলা ততী মােঝ ঋণ
িবতরণ কায ম পিরদশ ন

ব ও পাট মণালয় ব ও পাট মণালয়

[১.১১] পাট চাষীেদর মােঝ উত
মােনর বীজ সরবরাহ কায ম ।

[১.১১.১] পাট চাষীেদর মােঝ
উত মােনর বীজ সরবরাহ

পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর বীজ সরবরাহ পাট অিধদর ব ও পাট মণালয়

[১.১১.২] সািদত পিরদশ ন
পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর বীজ সরবরাহ কায ম মিনটিরং এর লে
পিরদশ ন করা হেব ।

ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন, ব ও পাট
মণালয়

[২.১] কািরগির িশা (ব েকৗশল/
ি) দান

[২.১.১] উীণ  িশাথ

ব অিধদেরর অধীেন সাত টটাইল ইিিনয়ািরং কেলেজর েতকেত ১২০
জন কের ছাছাী ভিত করা হে এবং শষ সিমাের মাট ৪৬০ জন িশাথ
অয়নরত রেয়েছ। ব অিধদেরর অধীেন সাত টটাইল ইনিউটসেহর
িতেত ১২০ জন কের ছাছাী ভিত করা হে এবং শষ সিমাের মাট ৩৬৬
জন িশাথ অয়নরত রেয়েছ। ব অিধদেরর অধীেন সারােদেশ ৪২
(িবয়ািশ) টটাইল ভােকশনাল ইনিউটসেহর িতেত ১২০ জন কের
ছাছাী ভিত করা হে এবং দশম ণীেত মাট ৬০৩০ জন িশাথ অয়নরত
রেয়েছ।

ব অিধদর বািষ ক িতেবদন ব অিধদর

[২.২] রশম ও তত খাত সংিেদর
িশণ দান

[২.২.১] িশণ া ি

ব , পাট , রশম ও তত খাত সংিেদর দর েয়াজনীয় পশাগত ান
আবক। সংিেদর পশাগত েয়াজন িভিক িশেণর মােম তােদর দতা
ির উোগ হণ করা হেব। উে য িশণাথগেণর মে উেখেযা
সংক মিহলা িশণাথ রেয়েছ।

পাট অিধদর বািষ ক িতেবদন পাট অিধদর

[২.৩] পাট চাষ ির ল চাষী
িশণ দান

[২.৩.১] িশণ া ি িজব বষ  উৎযাপেনর অংশ িহেসেব পাট চাষ ির লে চাষী িশণ দান পাট অিধদর বািষ ক িতেবদন , পাট অিধদর

[২.৪] িশণ কায ম পিরদশ ন [২.৪.১] সািদত পিরদশ ন
ব , পাট , রশম ও তত খাত সংিেদর িশণ দান করা হেয় থােক ,
িশণ কায ম তদারিকর লে মাঠ পযায় পিরদশ ন করা হেব

ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়

[৩.১] পাট ও পাটজাত পের
লাইেস দান আেবদন িনি

[৩.১.১] িনিত আেরদন
পাট ও পাটজাত পের বসােয় িবিভ ণীর লাইেস দােনর মােম
বসায়ীেদরেক সহায়তা দান করা হয়।

পাট অিধদর বািষ ক িতেবদন , পাট অিধদর
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ
পিত

উপা 

[৩.২] পাষক কপের িনধ ািরত
সমেয়র মে আেবদন িনি

[৩.২.১] িনিত আেরদন

ব অিধদর গত ২৬/০৫/২০১৩ তািরখ হেত ব িশের পাষক কপের কাজ
 হেয়েছ। ব িশ খােতর উয়ন ও সসারেণর লে ব অিধদর 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 অিধদর
বািষ ক িতেবদন , ব পাট
মণালয়

[৩.৩] পাটজাত পের ননা পরীা
[৩.৩.১] পাটজাত পের ননা
পরীা

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

পাট অিধদর বািষ ক িতেবদন, পাট অিধদর

[৩.৪] বয়েনার সবার মােম তত
ব উৎপাদেন সহায়তা

[৩.৪.১] উৎপািদত তত বের
পিরমাণ

বাংলােদশ তত বাড  তিতেদরেক িবিভ তত ব উৎপাদন িয়ায় বয়নব  ও
বয়েনার সবা যথা- ডাইং, ািরং, কােলািরং, িিং, িসনিজং,
মাস ারাইিজং, ইতািদ সবা দান কের থােক। তত ব উৎপাদেন সহায়তা পাওয়ার
পিরেিেত তিতরা চািহদা অযায়ী মানসত তত ব উৎপাদেন সম হয়।

বাংলােদশ তত বাড  বাংলােদশ তত বাড 

[৩.৫] ক বাবায়েনর ে
আইএমইিড- এর দ পািরশ
বাবায়ন

[৩.৫.১] বাবায়নত দ
পািরশ

ক বাবায়েনর ে আইএমইিড- এর দ পািরশ বাবায়ন ব ও পাট মণালয়
বিষ ক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়

[৩.৬] ব িশকারখানা/বািয়ং
হাউজ/ িশা িতান পিরদশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত িতান

ব অিধদের পাষেকর সবা হেণর উেে আগত ব িশ কারখানা ও বািয়ং
হাউজ 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। েয়াজনেবােধ টটাইল কারখানার ইিপ া পিরদশ ন করা হে। এছাড়া
ব অিধদেরর চািহত কাগজপািদ যাচাই-বাছাই কের বািয়ং হাউজ পিরদশ েনর
মােম বািয়ং হাউজ িনবন দান কা হে।

ব অিধদর বািষ ক িতেবদন , ব অিধদর

[৪.১] তঁজাত সংরণ [৪.১.১] সংরণত জাত
দশী ও িবেদশী তঁজাত সংহ, ায়ন এবং উত তঁজাত উাবেনর লে
সংরণ করা হয়।

বাংলােদশ রশম উয়ন
বাড 

বািষ ক িতেবদন , বাংলােদশ
রশম উয়ন বাড 

[৪.২] রশম কীেটর জাত সংরণ [৪.২.১] সংরনত জাত
দশী ও িবেদশী রশমকীট জাত সংহ, ায়ন এবং উত রশমকীট জাত
উাবেনর লে সংরণ করা হয়।

বাংলােদশ রশম উয়ন
বাড 

বািষ ক িতেবদন , বাংলােদশ
রশম উয়ন বাড 

[৪.৩] তঁজাত উাবন [৪.৩.১] উািবত জাত
বাংলােদশ সিরকালচার িরসাচ  এ িনং ইউট গেবষণার মােম তঁজাত
উাবন কের থােক ।

বাংলােদশ রশম উয়ন
বাড 

বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রশম উয়ন বাড 

[৪.৪] রশমকীট জাত উাবন [৪.৪.১] উািবত জাত
বাংলােদশ সিরকালচার িরসাচ  এ িনং ইউট গেবষণার মােম
রশমকীেটর জাত উাবন কের থােক ।

বাংলােদশ রশম উয়ন
বাড 

বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রশম উয়ন বাড 
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ
পিত

উপা 

[৪.৫] মসিলেনর ি নােরর
লে লার জাত সনাকরণ

[৪.৫.১] সনাত জাত
মসিলেনর ি নােরর লে গেবষণার মােম নন ধরেনর লার জাত
উাবন করা েয়াজন যার মােম তাশীত মােনর তা উৎপাদন করা সব হেব।

বাংলােদশ তত বাড 
বািষ ক িতেবদন , বাংলােদশ
তত বাড 

[৫.১] িবিনয়েয়াগ আকষেণ
সভা/সিমনার/ ওয়াকশপ

[৫.১.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার/ ওয়াকশপ

তত ও বখী পাট প খােত িবিনয়েয়াগ আকষেণ সভা/সিমনার/ ওয়াকশপ
অেয়াজন করা হেত থােক ।

বাংলােদশ তত বাড 
বািষ ক িতেবদন , বাংলােদশ
তত বাড 

[৫.১.২] আেয়ািজত িপিপিপ'র
অগিত িবষয়ক ওয়াকশপ

িপিপিপ'র অগিত িবষয়ক ওয়াকশপ আেয়াজন ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন ,ব ও পাট
মণালয়

[৫.২] িবেজএমিস’র অবত জিম
ছাট ছাট ট আকাের বহােরর
িনিম নীিতমালার খসড়া নয়ন

[৫.২.১] ণীত খসড়া
নীিতমালা

মাননীয় ধানমীর িনেদ শনার আেলােক িবেজএমিস’র অবত জিম ছাট ছাট
ট আকাের বহােরর িনিম নীিতমালার খসড়া নয়েনর উোগ হণ করা
হেয়েছ ।

ব এ পাট মণালয় ব এ পাট মণালয়

[৬.১] জাতীয় পাট িদবস উপলে
রার িবতরেণর নীিতমালা ণয়ন ।

[৬.১.১] ণীত নীিতমালা
জাতীয় পাট িদবস উপলে িত বছর পাট খােত িবেশষ িমকা পালেনর জ
িবিভ ি ও িতানেক রার দান করা হেয় থােক, রার িবতরেণর
নীিতমালা ণয়েনর উোগ হণ করা হেয়েছ।

ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়

[৬.২] ব আইন, ২০১৮ এর
িবিধমালার খসড়া ণয়ন

[৬.২.১] ণীত খসড়া িবিধমালা ব আইন, ২০১৮ এর িবিধমালার খসড়া ণয়ন ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়

[৬.৩] পাট আইন, ২০১৭ এর
িবিধমালার খসড়া ণয়ন

[৬.৩.১] ণীত খসড়া
িবিধমালা

পাট আইন, ২০১৭ এর িবিধমালার খসড়া ণয়ন ব ও পাট মণালয়
বািষ ক িতেবদন , ব ও পাট
মণালয়
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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 মিপিরষদ িবভাগ পিরচািলত মাবাইল কাট  মাবাইল কাট  পিরচালনা
মাবাইল কাট  পিরচালনায় ািজেট এবং িলেশর
সহায়তা েয়াজন হয়।

মাবাইল কাট  পিরচালনা সব হেব
না।

িডপাট েম
বাংলােদশ কািরগির িশা
বাড 

উীণ  িশাথ ছা/ছাীেদর পরীা হণ ও ফল কাশ
ব অিধদর ও বাতােবা িনয়িত টটাইল ইিিনয়ািরং
িতান সেহ যথাসমেয় পরীা হণ ও ফলাফল কাশ
করার জ দািয়া িতান।

যথাসমেয় ফলাফল কােশ িবল
হেত পাের।

িডপাট েম
বাংলােদশ িষ উয়ন
কেপ ােরশন

পাট চাষীেদর মােঝ উত
মােনর বীজ সরবরাহ

পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর বীজ সরবরাহ
লে বীজ সংহ

উত মােনর বীজ সরবরাহকারী সরকারী িতান িহেসেব
িবএিডিস দািয়া

পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর
বীজ সরবরাহ সব হেব না




