
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ৩০, ২০১৯

ব ও পাট মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৮-১৯ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ৩০, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ৩০, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

ব ও পাট
পের
বখীকরণ ও
বাজার সসারণ

৩০

[১.১] পাটজাত প য়-িবয়

[১.১.১] য়ত কচাপাট ম.টন ২ ১,৫৫,০০০ ১,৫৪,৭০০ ১,৫৪,৪০০ ১,৫৪,০০০ ১,৫৩,৫০০ ১৭০৯৫

[১.১.২] ানীয় বাজাের িবিত
প

ম. টন ২ ২২,৩০০ ২১,০০০ ২০,০০০ ১৯,০০০ ১৮,৫০০ ১৩৬৪৩

[১.১.৩] বেদিশক বাজাের িবিত
প

ম. টন ২ ১,০২,০০০ ৯৯,০০০ ৯৭,০০০ ৯৬,০০০ ৯৫,০০০ ১২৭৬৪

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

[১.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৫২৫ ৫০০ ৪৭৫ ৩২১

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

[১.৩.১] আেয়ািজত মলা সংা ২ ১১ ১০ ৫

[১.৩.২] আেয়ািজত আ:মণালয়
সভা

সংা ১ ৩ ২ ১ ১

[১.৪] রাগ  রশম িডম উৎপাদন ও
িবতরণ

[১.৪.১] উৎপািদত ও িবতরণত
রাগ  রশম িডম

ল ৩ ৩.৬০ ৩.৪০ ৩.২০ ১.১২

[১.৫] তঁ চারা উৎপাদন ও িবতরণ
[১.৫.১] উৎপািদত ও িবতরণত
তঁ চারা

ল ৩ ২.১৫ ২.০০ ১.২৫

[১.৬] িবএমিস'র ভাড়ায় পিরচািলত
িমেলর আয় ও অা আয়

[১.৬.১] া আয় কা ২ ১০.০০ ৯.৫ ৩.৭১

[১.৭] িপিপিপ'র মােম িবএমিস'র
িমল চার িনিমে আইন মণালেয়
ভং এর জ রণ

[১.৭.১] আইন মণালেয় ভং
এর জ রণ

সংা ১ ২ ১ ২

[১.৭.২] ড়া ি ভং ও
িসিসইএ এর অেমাদন

তািরখ ০.৫ ০৪-০৪-২০১৯ ২৪-০৪-২০১৯

[১.৭.৩] ি সািদত সংা ০.৫ ২ ১

[১.৮] বয়েনার সবার মােম তত
ব উৎপাদেন সহায়তা

[১.৮.১] উৎপািদত তত বের
পিরমাণ

কা িমটার ৩ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ১.১৭

[১.৯]  ঋণ িবতরণ
[১.৯.১] ঋণ া িবধােভাগী
ততী

সংা ৩ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ২৩৫

[১.১০] পাট চাষীেদর মােঝ উত
মােনর বীজ সরবরাহ

[১.১০.১] উ ফলনশীল জােতর
িভি ও তািয়ত পাটবীজ িবতরণ

মঃটন ৩ ৪৯০ ৪৮০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই ৩০, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

ব ও পাট
বসায়
সহেযািগতা
জারদারকরণ

১৭

[২.১] পাট ও পাটজাত পের লাইেস
দান

[২.১.১] দ পাট ও পাটজাত
পের লাইেস

সংা ৩ ১৬০০০ ১৫৯০০ ১৫৭৫০ ৩৭২

[২.২] পাটজাত পের ননা পরীা
[২.২.১] পরীাত পাটজাত
পের ননা

সংা ৩ ২২৫০ ২২৪০ ২২৩০ ৪৩৭

[২.৩] িবেজএমিস’র লাকসান কমােনা [২.৩.১] লাকসান াসকরণ কা টাকা ১ ৫০ ৪৫ ৪১

[২.৪] পাষক কপের িনকট া
আেবদন িসেজন চাট াের বিণ ত
সময়সীমার মে িনি

[২.৪.১] িনিত আেবদন
িনির
হার (%)

৩ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৯

[২.৫] ব িশকারখানা পিরদশ ন
[২.৫.১] পিরদশ নত ব িশ
কারখানা

সংা ৩ ৬৫০ ৬৪৫ ৬৪০ ১৩৭

[২.৬] ফাশন িডজাইন ইনিউ/
উপেক চাকরণ

[২.৬.১] চাত ফাশন িডজাইন
ইনিউট/ উপেক

সংা ২ ৪ ৩ ২

[২.৭] ক বাবায়েনর ে
আইএমইিড- এর দ পািরশ
বাবায়ন

[২.৭.১] বাবায়নত দ
পািরশ

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭০

৩
মানবসদ
উয়ন

১৫

[৩.১] কািরগির িশা (ব েকৗশল/
ি)

[৩.১.১] উীণ  িশাথ সংা ৮ ৩৬০৫ ৩৫২৫ ৩৫০০ ২৩০

[৩.২] ব, পাট, রশম ও তত খাত
সংিেদর িশণ দান

[৩.২.১] িশণ া ি সংা ৭ ২৩৬৫৭ ২৩৬০০ ২৩৫০০ ৫২৯

৪

িগত ও
উাবনলক
গেবষণা
জারদারকরণ

৮

[৪.১] তঁজাত সংরণ [৪.১.১] সংরণত জাত সংা ৩ ৮১ ৮০ ৭৯ ৭৮

[৪.২] রশম কীেটর জাত সংরণ [৪.২.১] সংরনত জাত সংা ৩ ১১১ ১১০ ১০৯ ১০৮

[৪.৩] পাট থেক সানালী াগ
উৎপাদন (পাইলট উৎপাদন)

[৪.৩.১] উৎপািদত সানালী াগ সংা ১ ৬,০০,০০০ ৫,৫০,০০০ ৫,২৫,০০০ ৫,০০,০০০ ৪,৭৫,০০০

[৪.৪] পাট পাতা থেক পানীয় উৎপাদন
(পাইলট উৎপাদন)

[৪.৪.১] উৎপািদত পানীয় টন ১ ১ .৯ .৮ .৭ .৬ ০.৬৬



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই ৩০, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
ব ও পাট খােত
িবিনেয়ােগর
েযাগ সসারণ

৫

[৫.১] দর/সংার কেহাার িনেয়
মণালয় কক সভা আেয়াজন

[৫.১.১] আেয়ািজত কেহাার
সভা

সংা ২ ৪ ৩

[৫.২] মণালেয় িপিপিপ িবষয়ক
িশণ আেয়াজন

[৫.২.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ২ ১ ১

[৫.৩] িডজাইন উয়ন ওয়াকশপ [৫.৩.১] আেয়ািজত ওয়াকশপ সংা ১ ৪ ৩

[৫.৪] তত িশে িবিনেয়াগ আকষ েনর
জ সভা/সিমনার/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ১ ৪ ৩



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই ৩০, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩০

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫৫

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
কক অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫-০১-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/ উয়ন
ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ ২৫-০৩-২০১৯ ০১-০৪-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯

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

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ০৬-০১-২০১৯

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯

[এম.১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৭] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৭.১] িপআরএল আেদশ
জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, লাই ৩০, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭৫

[এম.২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯ ৩০-০১-২০১৯

[এম.২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯ ৩০-০১-২০১৯

[এম.২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.২.৩.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১

[এম.২.৩.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

[এম.২.৪] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবায়ন

[এম.২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩০

[এম.২.৫] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০

[এম.২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[এম.২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[এম.২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, লাই ৩০, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[এম.৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[এম.৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ১

[এম.৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ কাঠােমায়
অ  লমাা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ ত
বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[এম.৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৮ ২৯-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ১৩-১২-২০১৮



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, লাই ৩০, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৪

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার
ও ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪-০৬-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮

[এম.৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন মিপিরষদ
িবভােগ দািখল

[এম.৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯-০৮-২০১৮ ২৭-০৮-২০১৮ ২৯-০৮-২০১৮ ০৩-০৯-২০১৮ ০৫-০৯-২০১৮

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৮-
১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[এম.৪.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১০-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৪-০২-২০১৯ ৩০-০১-২০১৯

[এম.৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[এম.৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ ১২

*সামিয়ক (provisional) ত


