
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

ব ও পাট মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ব ও পাট পের
বখীকরণ ও
বাজার সসারণ;

২৭

[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

শতকরা ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[১.১.২] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩৯৬

[১.১.৩] সািদত পিরদশ ন সংা ১ ২ ১ ১

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

[১.২.১] আেয়ািজত মলা সংা ২ ২ ১

[১.২.২] অংশহণত মলা সংা ২ ২ ১ ১

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

ল ১ ২.৭ ২.৬০ ২.৫০ ২.৪০ ০.৯৭

[১.৪] তঁ চারা উৎপাদন ও িবতরণ [১.৪.১] উৎপািদত তঁ চারা ল ১ ৪.০০ ৩.৮ ৩.৬ ৩.৪

[১.৫] রাগ রশম িডম উৎপাদন ও িবতরণ
কায েমর বাবায়নরত কসহ মিনটিরং এর
উেদে অিত সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] সভার িসা বাবায়েনর হার শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[১.৬] িপিপিপ’র আওতায় িবএমিস’র ৪ িমল
চাকরেণর লে তত খসড়া িবট ডেমস
টার আহবােনর জ ড়াকরণ

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

তািরখ ১ ২৮-০১-২০২১ ২৪-০২-২০২১ ২৪-০৩-২০২১ ২৭-০১-২০২১

[১.৬.২] ব ও পাট মণালয় এবং িপিপিপ
কপের মতামত হণ

তািরখ ১ ০৩-০৪-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৬-০৫-২০২১

[১.৬.৩] টার আহবান করা তািরখ ১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৭] ততীেদর মােঝ ঋণ িবতরণ কায ম

[১.৭.১] ঋণা িবধােভাগী ষ ততী সংা ২ ৮৫০ ৮৩০ ৮০০ ৭৭০ ২২৫

[১.৭.২] ঋণা ািক মিহলা ততী সংা ২ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ৫০

[১.৭.৩] সািদত পিরদশ ন সংা ১ ২ ১

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

[১.৮.১] পাট চাষীেদর মােঝ উত মােনর বীজ
সরবরাহ

ম: টন ২ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৪৯১.৫১

[১.৮.২] সািদত পিরদশ ন সংা ১ ২ ১ ১

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

[১.৯.১] সরবরাহ িনিতকরেণ সংহত
িতেবদন

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.১০] তত বােড র কায ম ভােব স করা
লে বাড  সভা তদারিক করা িনিম িফডাক দান।

[১.১০.১] িরত িফডাক সংা ১ ৪ ৩ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
মানবসদ
উয়ন;

১৫

[২.১] কািরগির িশা (ব েকৗশল/ ি) দান [২.১.১] উীণ  িশাথ সংা ৩ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৬৫০ ৩৬০০

[২.২] রশম ও তত খাত সংিেদর িশণ দান [২.২.১] িশণ া ি সংা ৩ ৭০০ ৬৮০ ৬৫০ ৬০০ ১৮০

[২.৩] পাট চাষ ির ল চাষী িশণ দান [২.৩.১] িশণ া পাট চাষী সংা ৩ ২৫০০০ ২৪৮০০ ২৪৫০০ ৪৪১৭

[২.৪] িশণ কায ম পিরদশ ন [২.৪.১] সািদত পিরদশ ন সংা ৩ ২ ১

[২.৫] বখী পাটপ উৎপাদনকারী উোােদর
দতা উয়ন িশণ

[২.৫.১] িশণ া উোা সংা (জন) ৩ ২০০ ১৭০ ১৫০ ৬২

৩
ব ও পাট
বসায়
সহেযািগতা দান;

১৩

[৩.১] পাট ও পাটজাত পের লাইেস দান আেবদন
িনি

[৩.১.১] িনিত আেবদন শতকরা হার ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

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

[৩.২.১] িনিত আেবদন শতকরা হার ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৯৭.০৯

[৩.৩] পাষক কপের িনকট দািখলত আেবদন
িনধ ািরত সমেয়র মে িনি ফেলাআপ করণ ।

[৩.৩.১] িরত িফডাক সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৪] বয়েনার সবার মােম তত ব উৎপাদেন
সহায়তা

[৩.৪.১] উৎপাদেন সহায়তাত তত বের
পিরমাণ

কা িমটার ৩ ২.৫ ২.৩ ২.০ ১.৮ ০.৯

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

[৩.৫.১] পিরদশ নত িতান সংা ২ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ২৬৩

৪

িগত ও
উাবনলক
গেবষণা
জারদারকরণ;

১০

[৪.১] মসিলেনর ি নােরর লে িজ আই
হেণ মসিলন কাপেড়র ননা দািখল

[৪.১.১] দািখলত মসিলন কাপেড়র ননা তািরখ ২ ০১-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

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

[৪.২.১] আেয়াজনত ওয়াকশপ/কম শালা তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ০১-০৬-২০২১ ২৩-০৬-২০২১

[৪.৩] টটাইল ভােকশনাল ইনিউট , টটাইল
িডোমা ইনিউট ও টটাইল কেলজ এর জ
Prototype/ নকশা ত করণ ।

[৪.৩.১] তত Prototype/ নকশা তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৭-০৬-২০২১

[৪.৪] গেবষণাগাের ১০০ রাগ িডেম রশমর
উৎপাদনশীলতা িকরণ।

[৪.৪.১] উৎপাদনশীলতা িত (বতমান ৭০
হেত ৭৫)

সংা ২ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১

[৪.৫] তঁ জাত উাবন [৪.৫.১] উািবত তঁজাত সংা ১ ১

[৪.৬] রশমকীট জাত উাবন [৪.৬.১] উািবত রশমকীট জাত সংা ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

ব ও পাট খােত
উয়ন ও আইিন
কাঠােমা
শিশালীকরণ ;

১০

[৫.১] ব আইন, ২০১৮ এর ড়া িবিধমালা ণয়ন [৫.১.১] ণীত ড়া িবিধমালা তািরখ ৩ ০১-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৫.২] পাট আইন, ২০১৭ এর ড়া িবিধমালা ণয়ন [৫.২.১] ণীত ড়া িবিধমালা তািরখ ৩ ১৫-০৬-২০২১ ২২-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৫.৩] পাট ও ব খাত উয়ন ও সসারেণ
সভা/সিমনার/ ওয়াকশপ আেয়াজন

[৫.৩.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার/ ওয়াকশপ তািরখ ২ ২৯-০৪-২০২১ ২৭-০৫-২০২১ ২২-০৬-২০২১ ১৬-০৩-২০২১

[৫.৩.২] আেয়ািজত িপিপিপ িবষয়ক
সভা/সিমনার/ ওয়াকশপ

সংা ২ ১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি (এিপএ)
বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

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

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৮.০৪

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১১-০৩-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন
সংা আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


