
ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

সিচব, ব ও পাট মণালয়

এবং

মিপিরষদ সিচব-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

িচপ

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ........................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ ................... 

সকশন ২: মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ......................................... 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৭ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৮ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ২১ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ ২২ ............................................... 

সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ২৩ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

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:

ব ও পাট মণালয় দেশ িবিনেয়ােগর েযাগ সসারণ তথা িশায়ন, পের বখীকরেণর মােম বাজার সসারণ, দ মানবসদ
ি, কম সংােনর েযাগ ি সেব াপির রািন িেত ণ  িমকা পালন করেছ। ব খােত রািন আয় ২০১৮-১৯ ,২০১৯-২০ ও
২০২০-২১ অথ বছের যথােম ৮৪.২০%, ৮২.৯৯% এবং ৮১.১৭% িছেলা । ব আইন ২০১৮ ণীত হেয়েছ। ৬ িডেসর ২০১৯ থম বােরর
মত  জাতীয়  ব  িদবস  উদযািপত  হেয়েছ।  ব  খােত  ৮৭৩৮  জন  িশাথেক  কািরগির  িশা  দান  করা  হেয়েছ।  মসিলেনর  ি
নােরর লে মসিলন কাপেড়র ননা ত করা হেয়েছ এবং িজআই া হেয়েছ । িবএমিস'র ব িমল (িপিপিপ) এর মােম থম
পয ােয় ২ িমল চার িনিমে আজািতক দরপ আহবােনর মােম াইেভট পাট নার িনব ািচত কের আািনক ভােব ি ার করা
হেয়েছ। রাজশাহী রশম কারখানার ১৯ ম চার মােম রশম ব উৎপাদন  হেয়েছ। ৪১  জলার ৯৯  উপেজলায় আমার বািড়
আমার  খামার  কের  ৫২৮    সিমিতর  ২২,৭৩৩  জন  সদেদর  মে  জিরপ  কের  ২৫২৭  জন  চাষীেক  রশম  চােষ  সৃ  করা
হেয়েছ।এছাড়া জাতীয় রািনেত পাট ও পাটজাত প ধারাবািহকভােব ২য় অবােন রেয়েছ । পাট আইন, ২০১৭ এর অধীন ৪০৭৭৮ সংক
লাইেস  ই  ও  নবায়েনর  মােম  ায়  ২৩  কা  ৬০  ল  টাকা  রাজ  আয়  হেয়েছ।  পে  পাটজাত  মাড়েকর  বাতালক  বহার
আইন,২০১০ বাবায়ন হওয়ায় পাটপের অভরীন চািহদা  ি পেয়েছ।  অভরীণ  বাজাের ায় ১৯৫ কা পােটর বার চািহদা  ি
হেয়েছ। ষকগণ পােটর া  পাওয়ায় পােটর উৎপাদন ি পেয়েছ । এছাড়াও পাট ও পাটজাত পেক িষিভিক প িহেসেব
অেমাদন দান করা হেয়েছ। জিডিপিসর সহায়তায় বখী পাটপ উৎপাদনকারী ৭১৮ জন উোা কক ২৮২ ধরেনর বখী পাটপ
উৎপাদন করা হে ,যা পাটপেমলায় দশ ন ও িবপণেনর বা হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ব খােতর ধান চােল হে ব আইন, ২০১৮ এর বাবায়ন, ব িশ (িনবন ও ওয়ান প সািভ স ক) িবিধমালা, ২০২১ এবং
বািয়ং হাউজ িনবন াপেনর আওতায়  ও জবাবিদিহলক সবা দান, উৎপাদন উপকরেণর মান িনয়ণ, তদারিক ও সময় সাধন।
সরকাির পাটকলেলা িলেজ চা করা , ব ও পাট খােত আজািতক বাজােরর সােথ সংগিত রেখ দ বাপক ও কম তির ,তত
িশীেদর িনজ পশায় িকেয় রাখা এবং ব ও পাট খােত এসিডিজ’র লমাা অজেন বসরকাির খাতেক অিধকতর কায করভােব
সৃ করা।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকাির পাটকলেলা  ইজারা  পিতেত ত চা করা  ,  ণ:হণত িকেশারগ টটাইল িমেল এক টটাইল কেলজ াপন ।২০২৪
সােলর মে ব ও পাট খােত গেবষণার জ এক িতান এবং ব ও পাট জাঘর াপন।পাটজাত পের অভরীণ বহার ির
লে েয়াজনীয় উোগ হণ করা ।  ব, পাট,  তত ও রশম খােত সংি সরকাির ও বসরকাির িতান ও কেহাারেদর 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। ব ও পাট খাত সংি িম বহার নীিতমালা তকরণ । ২০২২ সােলর মে বাংলােদশ তত বােড র
আওতায় ই-লান ােনজেম চাকরণ । ২০২২ সােলর মে ত ততীেদর ততী কাড  িবতরণ । িত ততীেদর সহায়তা করা।
উতমােনর রশম তা এবং প উৎপাদন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িপিপিপ’র আওতায় িবএমিস’র ব িমলসেহর মে ৪ িমল চাকরেণর লে টার ায়ন সমা করা ;
রাগ তঁ চারা উৎপাদন ও িবতরেণ ২০% িকরণ ;
১০৩০ জন ততীেদর মােঝ ঋণ িবতরণ ;
পাট , রশম ও তত খাত সংি ২১০০০ জনেক িশণ 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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

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

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৮ 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)
কায করী নীিতমালা ণয়ন, ব ও পাট পের বখীকরণ, দ মানব সদ ি এবং এ খােতর কেহাারেদর মে শিশালী
অংশীদাির ির মােম ব ও পাট খােতর উয়ন।

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. ব ও পাট খােতর উয়ন এবং িগত ও উাবনলক গেবষণা জারদারকরণ;

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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 পাটিশে িবেদশী িবিনেয়াগ আকষ ণ, বিশে িবেদশীেদর িনেয়াগ সংা িবষয়, আজািতক িতােনর সােথ
ি এবং অা িবষেয় িলয়েজা রা করা;
৮. ব ও পাট খাত িনেয় গেবষণা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

২০২৫ সােল পাটজাত পের রািন
ি ৭.৮ % এ উীত করা ।

রািনত অিধকতর
পাটজাত প

শতকরা হার ৬.৬ ৬.৭ ৭.০ ৭.৩ ৭.৫ পাট অিধদর , জিডিপিস
বািণজ মণালয় , বাংলােদশ
পিরসংান েরা , রািন উয়ন
েরা , বাংলােদশ াংক।

২০২৫ সােল জাতীয় ব খােতর
রািনেত তত খােতর ি ৩ % এ
উীত করা।

রািনত অিধকতর তত
প

শতকরা হার ২.৫ ২.৫২ ২.৫৫ ২.৫৭ ২.৬
বাংলােদশ তত বাড , রািন উয়ন
েরা ।

বাংলােদশ পিরসংান েরা ,
রািন উয়ন েরা , বাংলােদশ
াংক।

২০২৫ সােল রশম তা উৎপাদন ির
ি ২৫% এ উীত করা ।

িত রশম তা
উৎপাদন

শতকরা হার ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
বাংলােদশ পিরসংান েরা , রািন
উয়ন েরা , বাংলােদশ াংক।

বাংলােদশ পিরসংান েরা ,
রািন উয়ন েরা , বাংলােদশ
াংক।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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] পে পাটজাত
মাড়েকর বাতালক
বহার আইন, ২০১০
বাবায়ন

[১.১.১] পাটজাত
পের অভরীণ
বহার ির হার

মিত শতকরা ১.৫ ২ ১.৫ ১.০ ২ ২.৫

[১.১.২] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ১ ৫৫০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ৯০০ ৯৫০

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

[১.২.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ২ ৩ ৪ ২ ১ ৪ ৪

[১.৩] রাগ  রশম
িডম উৎপাদন ও
িবতরণ

[১.৩.১] উৎপািদত
ও িবতরণত রাগ
 রশম িডম
ির হার

মিত শতকরা ২.৫ ৮ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০

[১.৪] তঁ চারা
উৎপাদন ও িবতরণ

[১.৪.১] উৎপািদত
তঁ চারা ির হার

মিত শতকরা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৫ ২৫

[১.৫] িপিপিপ’র
আওতায় িবএমিস’র
৪ িমল চাকরেণর
লে আহবানত
টােরর কায ম
ড়াকরণ।

[১.৫.১] ি-িবড
িমং আেয়াজন
করা।

তািরখ তািরখ ২ ২৭.০১.২২ ১৫.০২.২২ ০১.০৩.২২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৫.২] আহবানত
টােরর ায়ন
স করা।

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৬] িবএমিসর
িনকট  িমল
সেহর িম ও াপনা
বাপনা তদারিক
িতেবদন সংহ ।

[১.৬.১] সংহত
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়েনর
হার

মিত শতকরা ২ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] ততীেদর মােঝ
ঋণ িবতরণ কায ম

[১.৭.১] ঋণা
িবধােভাগী (ষ
ও মিহলা) ততী

সমি সংা ৩ ৮৫০ ১০৩০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮০০ ৮৫০

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

[১.৮.১] পাট
চাষীেদর মােঝ উত
মােনর বীজ সরবরাহ

সমি ম: টন ২ ১১৭ ৩৮০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৪২০ ৪৫০

[১.৮.২] সািদত
পিরদশ ন

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ৪ ৪

[১.৯] পাট চাষীেদর
মােঝ উত মােনর
বীজ িনধ ািরত সমেয়
সরবরাহ িনিতকরেণ
িতেবদন সংহ ।

[১.৯.১] সংহত
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়েনর
হার

মিত শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১০] িনবনত
বিশের তািলকা,
ব আমদািন, উৎপাদন
ও রািনর তসহ
অা ত সংবিলত
সংকলন ওেয়বসাইেট
কাশ

[১.১০.১] কািশত
সংকলন

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৫.২২ ১৬.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ২৯.০৬.২২

[২]
মানবসদ
উয়ন;

১৭

[২.১] কািরগির িশা
(ব েকৗশল/ ি)
দান

[২.১.১] াস
তদারিকর লে
আেয়ািজত সভা
(অনলাইন ও
অফলাইন )

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[২.১.২] উীণ 
িশাথ

সমি সংা ১ ৩২০০ ৩৫০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৬৫০ ৩৬০০ ৩৯০০ ৪০০০

[২.২] রশম ও তত
খাত সংিেদর
িশণ দান

[২.২.১] িশণ
া ি

সমি সংা ২ ৮০০ ৮৫০ ৯০০ ৮৮০ ৮৭০ ৮৫০ ৮০০ ৮৫০

[২.৩] পাট চাষ ির
ল চাষী িশণ
দান

[২.৩.১] িশণ
া পাট চাষী

সমি সংা ২ ২০০০০ ২৪৫০০ ২০০০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ২০০০০ ২০০০০

[২.৪] িশণ
কায ম পিরদশ ন

[২.৪.১] সািদত
পিরদশ ন

সমি সংা ১ ৩ ২ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৫] বখী পাটপ
উৎপাদনকারী
উোােদর দতা
উয়ন িশণ

[২.৫.১] িশণ
া উোা

সমি
সংা
(জন)

৩ ২০০ ২৫০ ২২০ ২০০ ২২০ ২৫০

[২.৬] বখী পাটপ
উৎপাদনকারী
উোােদর ই
–মােকং িবষয়ক
িশণ

[২.৬.১] আেয়ািজত
ই –মােকং
িবষয়ক িশণ

সমি সংা ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.৭] মণালেয়র
অভরীণ িশখন পব  (
Learning
session )
অেয়াজন

[২.৭.১] অেয়ািজত
মণালেয়র
অভরীণ িশখন (
Learning
session ) পব 

সমি সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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;

১৪

[৩.১] পাট ও পাটজাত
পের লাইেস দান
আেবদন িনি

[৩.১.১] িনিত
আেবদন

গড়
শতকরা
হার

৩ ৯৫ ৯৬.৫ ৯৬ ৯৫.৫ ৯৫ ৯৬ ৯৬

[৩.২] পাষক
কপের িনকট
দািখলত আেবদন
িনধ ািরত সমেয়র মে
িনি

[৩.২.১] িনিত
আেবদন

গড়
শতকরা
হার

৩ ৯২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৯৬ ৯৬

[৩.৩] পাষক
কপের িনকট
দািখলত আেবদন
িনধ ািরত সমেয়র মে
ওয়ান প সািভ স
কের মােম
িনি ফেলাআপ
করণ ।

[৩.৩.১] ওয়ান প
সািভ স ক
পিরদ শন কােল দ
িফডাক

সমি সংা ৩ ৩ ২ ১

[৩.৪] বয়েনার
সবার মােম তত
ব উৎপাদেন সহায়তা

[৩.৪.১] উৎপাদেন
সহায়তাত তত
বের পিরমাণ

সমি
কা
িমটার

৩ ৩.৯ ৩.৬৮ ২.৫ ২.৩ ২.০ ১.৮ ৩.৫ ৩.৬

[৩.৫] ব িশ
কারখানা (বািয়ং হাউজ
ও ইিপসহ) এবং
িশা িতান
পিরদশ ন

[৩.৫.১]
পিরদশ নত
িতান

সমি সংা ২ ৬২২ ৬৫০ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ৪০০ ৪২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] ব ও পাট
খােতর উয়ন
এবং
িগত ও
উাবনলক
গেবষণা
জারদারকরণ;

১৪

[৪.১] মসিলন তার
কাপড় তিরর ি
নার

[৪.১.১]  কাপ াস
লার িজআই এর
জ তািদ জমা
দান

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৫.২২ ১২.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[৪.২] বখী পাট
পে িগত ও
উাবনলক িবষয়ক
ওয়াকশপ/কম শালা
আেয়াজন

[৪.২.১]
আেয়াজনত
ওয়াকশপ/কম শালা

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৫.২২ ০৯.০৬.২২ ২৯.০৬.২২

[৪.৩] উত জােতর
তঁকাংস উৎপাদন

[৪.৩.১] উৎপািদত
তঁকাংস

সমি ম: টন ২ ১০.৫০ ১০.৪০ ১০.২০ ১০.০০ ১০.৭০ ১০.৯০

[৪.৪] এক তঁজাত
উাবেনর ১৫% কাজ
স করা

[৪.৪.১] সংকিরত
মাজাত হেত বীজ
সংহ ত

তািরখ তািরখ ২ ১ ০১.০৫.২২ ০৫.০৫.২২ ১৫.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ২০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪.৫] এক
রশমকীটজাত
উাবেনর ২০% কাজ
স করা

[৪.৫.১] িনব ািচত
জােতর মে
সংকরায়ন কের
Hybrid জাত
উাবন (ারিক)

তািরখ তািরখ ২ ১ ০১.০৫.২২ ০৫.০৫.২২ ১২.০৫.২২ ০২.০৬.২২ ২১.০৬.২২

[৪.৬] পাটজাত পের
রািনেত আিথ ক
েণাদনা অাহত
রাখার লে
মতিবিনময় সভা
আেয়াজন

[৪.৬.১] আেয়ািজত
মতিবিনময় সভা

তািরখ সংা ১ ০৩.০৪.২২ ১৯.০৪.২২ ০৪.০৫.২২ ০১.০৬.২২

[৪.৭] টটাইল
সংা নন িশা
িতান চা করা

[৪.৭.১] চা ত
নন িশা িতান

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৫.২২ ১০.০৫.২২ ১৭.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[৪.৮] জিডিপিব
আইন-২০২১ মহান
জাতীয় সংসেদ রণ
।

[৪.৮.১] মহান
জাতীয় সংসেদ
রণত জিডিপিব
আইন

তািরখ তািরখ ১ ১০.০৫.২২ ১৯.০৫.২২ ০২.০৬.২২ ৩০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ জিডিপিস ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার

২ িভআই
টটাইল ভােকশনাল ইউট , ব অিধদেরর অধীন ৪২ টটাইল ভােকশনাল
ইউট রেয়েছ।

৩ পাষক কপ ব িশ সংি সবা দােনর জ নসিরং কপ

৪ িবএসিডিব বাংলােদশ সিরকালচার ডেভলপেম বাড 

৫ িবেজএমিস বাংলােদশ ট িমল কেপ ােরশন

৬ িবএমিস বাংলােদশ টটাইল িমল কেপ ােরশন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

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

[১.১.১] পাটজাত পের অভরীণ বহার
ির হার

পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা
পাট অিধদেরর মহাপিরচালেকর ািরত মািসক িতেবদন , যা
মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব ।

[১.১.২] পিরচািলত মাবাইল কাট  পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা
পাট অিধদেরর মহাপিরচালেকর ািরত মািসক িতেবদন , যা
মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব ।

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

[১.২.১] আেয়ািজত মলা পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা আেয়ািজত মলার তািলকা

[১.৩] রাগ  রশম িডম উৎপাদন ও িবতরণ
[১.৩.১] উৎপািদত ও িবতরণত রাগ 
রশম িডম ির হার

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা
বাংলােদশ রশম বােড র মহাপিরচালেকর ািরত মািসক িবধােভাগী
চাষীর তািলকার িতেবদন , যা মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব

[১.৪] তঁ চারা উৎপাদন ও িবতরণ [১.৪.১] উৎপািদত তঁ চারা ির হার ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা
বাংলােদশ রশম বােড র মহাপিরচালেকর ািরত মািসক িবধােভাগী
চাষীর তািলকার িতেবদন , যা মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব

[১.৫] িপিপিপ’র আওতায় িবএমিস’র ৪ িমল
চাকরেণর লে আহবানত টােরর কায ম
ড়াকরণ।

[১.৫.১] ি-িবড িমং আেয়াজন করা। ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -৩ শাখা সভার কায িববরনী

[১.৫] িপিপিপ’র আওতায় িবএমিস’র ৪ িমল
চাকরেণর লে আহবানত টােরর কায ম
ড়াকরণ।

[১.৫.২] আহবানত টােরর ায়ন স
করা।

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -৩ শাখা টােরর ায়ন কিমর প

[১.৬] িবএমিসর িনকট  িমল সেহর িম ও াপনা
বাপনা তদারিক িতেবদন সংহ ।

[১.৬.১] সংহত িতেবদেনর পািরশ
বাবায়েনর হার

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -৩ শাখা িতেবদেনর কিপ ও িতেবদেনর পািরশ বাবায়েনর হার

[১.৭] ততীেদর মােঝ ঋণ িবতরণ কায ম
[১.৭.১] ঋণা িবধােভাগী (ষ ও মিহলা)
ততী

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব-২ শাখা
বাংলােদশ তত বােড র চয়ারােনর ািরত মািসক ততীেদর
তািলকার িতেবদন , যা মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব

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

[১.৮.১] পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর বীজ
সরবরাহ

পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা
ক পিরচালেকর তয়েনর িভিেত পাট অিধদেরর মহাপিরচালেকর
ািরত উত মােনর বীজ া চাষীর তািলকার মািসক িতেবদন , যা
মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব ।

[১.৮.২] সািদত পিরদশ ন
ব ও পাট মণালয় কক গত পিরদশ ন
দল

পিরদশ ন দেলর িতেবদন

[১.৯] পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর বীজ িনধ ািরত
সমেয় সরবরাহ িনিতকরেণ িতেবদন সংহ ।

[১.৯.১] সংহত িতেবদেনর পািরশ
বাবায়েনর হার

পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা সংহত িতেবদেনর পািরশ বাবায়েনর অগিত িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৩:৩৮ া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১০] িনবনত বিশের তািলকা, ব আমদািন,
উৎপাদন ও রািনর তসহ অা ত সংবিলত
সংকলন ওেয়বসাইেট কাশ

[১.১০.১] কািশত সংকলন ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা কািশত সংকলেনর কিপ

[২.১] কািরগির িশা (ব েকৗশল/ ি) দান
[২.১.১] াস তদারিকর লে আেয়ািজত সভা
(অনলাইন ও অফলাইন )

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -১ শাখা সভার কায  িববরনী

[২.১.২] উীণ  িশাথ ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -১ শাখা উীণ  িশাথেদর তািলকা

[২.২] রশম ও তত খাত সংিেদর িশণ দান [২.২.১] িশণ া ি ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা িশণাথগেণর তািলকা

[২.৩] পাট চাষ ির ল চাষী িশণ দান [২.৩.১] িশণ া পাট চাষী পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা
ক পিরচালেকর তয়েনর িভিেত পাট অিধদেরর মহাপিরচালেকর
ািরত িশণ া চাষীর তািলকার মািসক িতেবদন , যা মণালেয়র
মািসক সভায় উেিখত করা হেব ।

[২.৪] িশণ কায ম পিরদশ ন [২.৪.১] সািদত পিরদশ ন মণালেয় গত পিরদশ ন দল পিরদশ ন িতেবদন

[২.৫] বখী পাটপ উৎপাদনকারী উোােদর দতা
উয়ন িশণ

[২.৫.১] িশণ া উোা পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা
সংা ধােনর ািরত িশণ া িশণাথী তািলকার মািসক
িতেবদন , যা মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব ।

[২.৬] বখী পাটপ উৎপাদনকারী উোােদর ই
–মােকং িবষয়ক িশণ

[২.৬.১] আেয়ািজত ই –মােকং িবষয়ক
িশণ

পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা
সংা ধােনর ািরত িশণ া িশণাথী তািলকার মািসক
িতেবদন , যা মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব ।

[২.৭] মণালেয়র অভরীণ িশখন পব  ( Learning
session ) অেয়াজন

[২.৭.১] অেয়ািজত মণালেয়র অভরীণ
িশখন ( Learning session ) পব 

শাসন অিবভাগ , শাসন অিধশাখা ,
শাসন-১ শাখা

িশেণর অিফস আেদশ , হািজরা

[৩.১] পাট ও পাটজাত পের লাইেস দান আেবদন
িনি

[৩.১.১] িনিত আেবদন পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা
পাট অিধদেরর মহাপিরচালেকর ািরত িনিত আেবদেনর তািলকার
মািসক িতেবদন , যা মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব

[৩.২] পাষক কপের িনকট দািখলত আেবদন
িনধ ািরত সমেয়র মে িনি

[৩.২.১] িনিত আেবদন ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -১ শাখা
ব অিধদেরর মহাপিরচালেকর ািরত িনিত আেবদেনর তািলকার
মািসক িতেবদন , যা মণালেয়র মািসক সভায় উেিখত করা হেব

[৩.৩] পাষক কপের িনকট দািখলত আেবদন
িনধ ািরত সমেয়র মে ওয়ান প সািভ স কের মােম
িনি ফেলাআপ করণ ।

[৩.৩.১] ওয়ান প সািভ স ক পিরদ শন
কােল দ িফডাক

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব-১ শাখা দ িফডাক

[৩.৪] বয়েনার সবার মােম তত ব উৎপাদেন
সহায়তা

[৩.৪.১] উৎপাদেন সহায়তাত তত বের
পিরমাণ

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা উৎপাদেন সহায়তাত তত বের মাস িভিক িববরনী

[৩.৫] ব িশ কারখানা (বািয়ং হাউজ ও ইিপসহ) এবং
িশা িতান পিরদশ ন

[৩.৫.১] পিরদশ নত িতান
ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -১ শাখা
ও মণালেয় গত পিরদশ ন দল

মাস িভিক পিরদশ েনর ত

[৪.১] মসিলন তার কাপড় তিরর ি নার
[৪.১.১]  কাপ াস লার িজআই এর জ
তািদ জমা দান

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা ননা সংি দের দািখেলর কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.২] বখী পাট পে িগত ও উাবনলক িবষয়ক
ওয়াকশপ/কম শালা আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়াজনত ওয়াকশপ/কম শালা পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা ওয়াকশপ/কম শালা আেয়াজেনর নাশ

[৪.৩] উত জােতর তঁকাংস উৎপাদন [৪.৩.১] উৎপািদত তঁকাংস ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা িবধাা চাষীর তািলকা

[৪.৪] এক তঁজাত উাবেনর ১৫% কাজ স করা
[৪.৪.১] সংকিরত মাজাত হেত বীজ সংহ
ত

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা
(১) মা-িপ জাত িনব াচন করা হেব; ২) িনব ািচত মা-িপ জাতসেহর
মে সংকরায়ন (Hybreedizetion) করা হেব; ৩)সংকিরত
মাজাত হেত বীজ সংহ করা হেব;

[৪.৫] এক রশমকীটজাত উাবেনর ২০% কাজ স
করা

[৪.৫.১] িনব ািচত জােতর মে সংকরায়ন কের
Hybrid জাত উাবন (ারিক)

ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা

১) জাম াজেম সংরিত জােতর ম থেক িবেশষ িক বিশের িভিেত
রশমকীেটর মা-িপ জাত িনব াচন করা হেব; ২) িনব ািচত জােতর মে
সংকরায়ন কের Hybrid তির করা হয়। অথ াৎ F1 (First
Generation) তির করা হেব;

[৪.৬] পাটজাত পের রািনেত আিথ ক েণাদনা অাহত
রাখার লে মতিবিনময় সভা আেয়াজন

[৪.৬.১] আেয়ািজত মতিবিনময় সভা পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা সভার নাশ ও কায িববরনী

[৪.৭] টটাইল সংা নন িশা িতান চা করা [৪.৭.১] চা ত নন িশা িতান ব অিবভাগ , ব অিধশাখা , ব -২ শাখা নন িশা িতান উোধেনর আমণ প , ছিব

[৪.৮] জিডিপিব আইন-২০২১ মহান জাতীয় সংসেদ রণ
।

[৪.৮.১] মহান জাতীয় সংসেদ রণত
জিডিপিব আইন

পাট অিবভাগ , পাট অিধশাখা , পাট-২ শাখা জিডিপিব আইন-২০২১ মহান জাতীয় সংসেদ রেণর কিপ ।
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর বীজ সরবরাহ কায ম । পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর বীজ সরবরাহ বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয় সভা আেয়াজন

কািরগির িশা (ব েকৗশল/ ি) দান উীণ  িশাথ কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয় সভা আেয়াজন
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১ ব আইন -২০১৮
গেবষণা, তভাারিতা, ত সংরণ ইতািদ ১৬। (৫) অিধদর, ত ভাাের রিত তািদ িবেষণ কিরেব এবং বািষ ক
িভিেত িনবনত বিশের তািলকা, ব আমদািন, উৎপাদন ও রািনর তসহ অা ত সংবিলত িকা ণ এবং
ওেয়বসাইেট কাশ কিরেব।

[১.৯] িনবনত বিশের তািলকা, ব আমদািন,
উৎপাদন ও রািনর তসহ অা ত সংবিলত িকা
ওেয়বসাইেট কাশ

২ ব আইন -২০১৮
বখােতর দ জনবল ি, ইতািদ ১১। (২) সরকার, বখােত দ জনবল ির জ িবিবালয়, কেলজ, িডজাইন
ইনিউট, ফাশন ইনিউট, টটাইল িনং সার (িস) াপেনর পদেপ হণ কিরেব।

[৪.৭] টটাইল সংা নন িশা িতান চা করা

৩ ব আইন -২০১৮
বখােতর দ জনবল ি, ইতািদ ১১। (১) সরকার, বখােত দ জনবল ির লে, েয়াজনীয় সংক িশা িতান
াপন এবং িশণ দােনর বা হণ কিরেব।

[২.১] কািরগির িশা (ব েকৗশল/ ি) দান

৪ ব আইন -২০১৮
ওয়ানপসািভ স ৬। (১) বিশ সংি কােনা ক বা উোগ বাবায়েনর জ সংি উোা বা িবিনেয়াগকারী গণেক
েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত িবধাসহ আষিক সকল সবা, িবধা, েণাদনা, অমিত, ছাড়প, লাইেস, পারিমট ইতািদ
দান ত িনিত করেণর লে এক ওয়ানপ সািভ সেক থািকেব।

[৩.৩] পাষক কপের িনকট দািখলত আেবদন
িনধ ািরত সমেয়র মে ওয়ান প সািভ স কের মােম
িনি ফেলাআপ করণ ।

৫ িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮ রািন বখীকরেণর ে সাবনাময় খাত হেসেব পাটজাত পের রািনেত আিথ ক েণাদনা অাহত রাখা হেব
[৪.৬] পাটজাত পের রািনেত আিথ ক েণাদনা অাহত
রাখার লে মতিবিনময় সভা আেয়াজন
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সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




