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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:

বাংলােদশ  পাটকল  করেপােরশন  িতা  ল  থেক  বাংলােদেশর  পাটিশের  সােথ  জিড়ত  িবশাল  জনেগাি  -  ষক,  িমক,  বসায়ী,
কম চারীেদর আথ -সামািজক িনরাপা বনী িহেসেব কাজ কের আসেছ। ধারাবািহক কায েমর অংশ িহেসেব সািতক ৩ (িতন) বছের
ষেকর কাছ থেক সরাসির ায় (১৬-১৭) অথ  বছের ১৭০৯১৯ ম.টন, ১৭-১৮ অথ  বছের ১৩৪০৭১ ম.টন, ১৮-১৯ অথ  বছের ৫৫৩২৪
ম.টন সব েমাট ৩৬০৩১৪ ম.টন কচা পাট য়। ানীয় ও বেদিশক বাজার হেত (১৬-১৭ অথ  বছের ানীয় বাজাের ৩৬৭.১২ এবং রানী
৭৩৫.২৫ মাট ১১০২.৩৭; ১৭-১৮ অথ  বছের ানীয় বাজাের এবং ৩১৫.৯৩ রানী ৭৮৬.৫৬ মাট ১১০২.৪৯; ১৮-১৯ অথ  বছের ানীয়
বাজাের ২৮১.৬৪ এবং রানী ২১৪.৫৫ মাট ৪৯৬.১৯ কা টাকা) সব সাে ২৭০০.৯৩ কা টাকা আয়, তে ১৭৩৬.৩৬ কা টাকা
রানী আয়। পরীালকভােব পাট পাতার পানীয় এবং পাট হেত সানালী াগ উৎপাদন। ইেলকিনক টার (e-GP) িয়া চা এবং
িবেজএমিস াট স টীম জাতীয় ও আজািতক পয ােয় ায় শতািধক পদক অজন কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

পােটর মৗেম ণগত মান বজায় রেখ লমাা অযায়ী পাটয় করা। িনিদ  সমেয় িমকেদর মরী কিমশন বাবায়ন এবংকম কতা ও
কম চারীেদর বতন ভাতািদ দান িনিত করা। অবসরা িমক, কম চারী ও কম কতােদর িপএফ ও াইর অথ  পিরেশাধ করা।
পাটপের উৎপাদন খরচ কমােনার পাশাপািশ সাবনাময় বাজার ধের রাখা এবং বাজার সসারণ। পাটপের বখীকরণ এবং বহার
িবষেয় সেচতনতা ি করা। িমেলর মিশনসহ আিনকায়ন/ িবএমআরই করা। বসরকারী পাটকলসেহর সংেগ ষম িতেযািগতালক
পিরেবশ ি করা। মঘন উৎপাদন বার পয ায়েম পিরবতন কের িিভিওক উৎপাদন কায ম চা এবং য় বাপনা থেক 
কের বাপনার সকল পয ােয় ির েয়াগ করা। িবেজএমিস’র িনজ ভবন িনম াণ ও অবত জিম আয়বধ ক কােজ বহার করা।

ভিবৎ পিরকনা:

িবেজএমিস’র  আওতাধীন  িমলসহ  িবএমআরই  করার  ক  হণ  ও  বাবায়ন  ,  িমলেলার  অবত  জিম  ছাট  ছাট  ট  কের
বসরকারী উোেগ পাট-সংি কারখানা াপন, শখ হািসনা শালাইজড ট টটাইল িমল াপন, বািণিজকভােব পাটপাতা থেক
পানীয় েতর কায ম হণ, পাট থেক সানালী াগ বািণিজকভােব উৎপাদন, পাট হেত িভসকস ফাইবার/ তা উৎপাদন ফারী াপন,
ফ ফারী ও ডেকােরভ ফিক ইউিনট চা করা, িবেজএমিস’র িমলসেহর উৎপাদন য় াস করার লে মান ও কায কর
পদেপ হণ, পাটয় কায েম আরও তা ও গিতশীলতা আনয়েনর জ সকল পাটয় কের কায েম িডিজটাল পিত পয ায়েম
চা করা, ইআরিপ (ERP) সফটওয়ার বতন করা, মিতিঝল কিরম চােরর ােন মাননীয় ধানমী কক অেমািদত ‘‘শখ হািসনা
সানালী শ ভবন’’ নােম ৪৯ তলা বািণিজক ভবন িনম াণ করা, অভরীণ-আজািতক বাজার সসারণ এবং পয ায়েম লাকসােনর
পিরমাণ কিমেয় াবলী িতান িহেসেব গেড় তালার পদেপ হণ করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

াে ষেকর কাছ থেক কচা পাটয় এবং পাটজাত প উৎপাদন কায ম পিরদশ ন।
ানীয় বাজাের ৩২০০০ মঃ টন এবং আজািতক বাজাের ৭৫০০০০ মঃ টন পাটজাত প িবয়;
পাটকলসেহর কম কতা/কম চারী/িমকেদর দতা ির জ িশণ দান;
িমেলর িচিকৎসা কে কম চারী/িমকওঅা সবাতাশীেদর শতভাগ াথিমক ােসবা দান;
কিরম ও দৗলতর ট িমল িল: এ ফ কারখানা াপন কাজ ;
শখ হািসনা শালাইজড ট টটাইল িমল াপন কাজ ;
আিনক িশণ ও গেবষণা কের িনম াণ কাজ স করা;
পাট থেক সানালী াগ ও পানীয় উৎপাদন কারখানা াপন (পাইলট ক);
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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-

চয়ারান, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন

এবং

সিচব, ব ও পাট মণালয়-এর মে ২০১৯ 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)

িবেজএমিসেক ২০২৫ সােলর মে আিনভরশীল ও লাভজনক িতান িহসােব গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
িবেজএমিস’র  িমলসহ  আিনকীকরণ,  া  ে  পাটয়,  বাজােরর  চািহদা  অযায়ী  পাটজাত  প  উৎপাদন;  িব  বাজাের
পাটজাত প রািনেত িবেজএমিসর  অবান  সসারণ  ও বাজারজাতকরণ;  দ মানবসদ উয়েনর  মােম উৎপাদনশীলতা
ি এবং ইেলকিনক ি িনভর বাপনা উয়েনর মােম িবেজএমিসেক ২০২৫ সােলর মে লাভজনক িতােন পিরণত
করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পাটজাত পের বাজার সসারণ ও বাজারজাতকরণ
২. মানব সেদর উয়ন
৩. িমলসেহর আিনকীকরণ (অবকাঠােমাগত উয়ন)
৪. ানীয় ও বেদিশক বাজাের চািহদা অসাের পাটজাত চিলত প ও আিনক বখী প উৎপাদন
৫. াে ষেকর কাছ থেক সরাসির পাটয়

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. ১. পাটখাত সংা সরকাির নীিত ও পিরকনা বাবায়ন। ২. পাটিশ বাপনা। ৩. পাটপের ানীয় ও বেদিশক
বাজার সসারণ সংি সামিক িবষয় সময়। ৪. পাটিশ উয়ন ও সসারেণ সরকারেক সহায়তা দান। ৫. উত ও
মানস পাটজাত প উৎপাদন িনিত করার জ দ জনবল ি। ৬. দেশর ও আজািতক বাজােরর চািহদা মািফক
বখী পাটপ উৎপাদন। ৭. পাটিশে িবেদশী িবিনেয়াগ আকষ ণ। ৮. পাটজাত পের মান িনয়েণ যথাযথ পদেপ
হণ। ৯. িমলসেহর উৎপাদন দতা ি। ১০. উৎপাদন ও কম বাপনার সকল পয ােয় ইেলকিনক ির েয়াগ
করা।
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সকশন ২
দর/সংার ি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

পাটজাত পের জাতীয় রািনেত
অবদান

মাট পাটজাত প রািনেত
িবেজএমিস’র অংশ

% ১৫.৫৮ ১৬.০০ ১৬.৫০ ১৬.৭৫ ১৬.৭৫
অথ  িবভাগ, বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা,
বাংলােদশ াংক।

িবেজএমিস / িবেজএমএ /
ইিপিব/ িবিবএস-এর বািষ ক
িতেবদন।

আভরীণ বাজাের পাটপের
বহাের অবদান

মাট পাটজাত প বহাের
িবেজএমিস’র অংশ

% ২৫.০০ ২৪.০০ ২৫.২৫ ২৫.৫০ ২৫.৫০
বািণজ মণালয়, িষ মণালয়, িশ মণালয়,
অথ  িবভাগ, পাট অিধদর, বাংলােদশ াংক

িবেজএমিস / িবেজএমএ/
িবিবএসএর বািষ ক িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২২, ২০১৯ ১২:৩৩ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১০, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২২, ২০১৯ ১২:৩৩ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১০, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] পাটজাত
পের বাজার
সসারণ ও
বাজারজাতকরণ

২৩

[১.১] ানীয় ও বেদিশক
বাজাের িবিত প

[১.১.১] ানীয় বাজাের
িবিত প

সমি ম.টন ১০ ১৯০০০ ৩০০০০ ৩২০০০ ৩১০০০০ ৩০৫০০ ৩০০০০ ২৯০০০ ৩৩০০০ ৩৫০০০

[১.১.২] বেদিশক বাজাের
িবিত প

সমি ম.টন ৫ ১১৮০০০ ৩২০০০ ৭৫০০০ ৬৫০০০ ৫৫০০০ ৪৫০০০ ৩৫০০০ ৮০০০০ ৯০০০০

[১.২] ডাইভারিসফাইড
পের বাজার সসারেণ
ক হাারেদর িনেয় সভা

[১.২.১] ডাইভারিসফাইড
পের বাজার সসারেণ
ক হাারেদর িনেয়
সভা আেয়াজন

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৩] উৎপািদত মদ
িনির লে ক
ধানেদর িনেয় পয ােলাচনা
সভা

[১.৩.১] উৎপািদত মদ
িনির লে ক
ধানেদর িনেয় সভা
আেয়াজন

সমি সংা ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[২] মানব
সেদর উয়ন

২০

[২.১] পাটকল সেহর
কম কতা, কম চারী ও
িমকেদর দতা ির
জ িশণ

[২.১.১] িশণ া
ষ

সমি সংা ৫ ১২১০ ১১৪৮ ১২২৫ ১২১১ ১২০২ ১১৪৮ ১১০০ ১৪০০ ১৬০০

[২.১.২] িশণ া
মিহলা

সমি সংা ৫ ১৫০ ৯০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১৩০ ১৫০

[২.২] িমলসেহর বাড 
িমং আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত বাড 
িমং

সমি সংা ৪ ২৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৫ ৫০

[২.৩] িমকেদর
ােসবার উয়ন

[২.৩.১] িমলসেহর
ােসবা ক পিরদশ ন

সমি সংা ৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭৫

[২.৪] ানীয় ও আজািতক
পয ােয় খলালায় অংশহণ

[২.৪.১] জাতীয় পয ােয়
ন ােম এ সাফ

সমি পদক ১ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ২৮ ৫০ ৫০

[২.৪.২] আজািতক
পয ােয় ন ােম এ সাফ

সমি পদক ১ ২২ ৩ ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ১০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২২, ২০১৯ ১২:৩৩ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১০, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] িমলসেহর
আিনকীকরণ
(অবকাঠােমাগত
উয়ন)

১২
[৩.১] কিরম ও দৗলতর
ট িমল িল: এ ফ
কারখানা াপন কাজ ;

[৩.১.১] কিরম ও
দৗলতর ট িমল িল:
এ ফ কারখানা াপন
কাজ 

সমি % ১ ৫০ ৪০ ৩৫

[৩.২] আিনক িশণ ও
গেবষণা ক চাকরণ

[৩.২.১] আিনক িশণ
ও গেবষণা ক চাকরণ

সমি % ১ ৭৫ ৭০ ৬৫

[৩.৩] ষমকরণ,
আিনকায়ন, নব াসন এবং
বিধ তকরণ

[৩.৩.১] িবেজএমিসর
আওতাধীন ৩(িতন)
িমল ইউএমিস, জেজআই
এবং গালা হািবব
ষমকরণ, আিনকায়ন,
নবব াসন এবং বিধ ত
করণ কায ম 

সমি সংা ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৩.৪] িমলসেহর মিশনারী
রনােবণ

[৩.৪.১] িমলসেহর
মিশনারী রনােবণ
পয েবণ ও পিরদশ ন

সমি সংা ৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৩৫ ৭৫ ৭৫

[৩.৫] শখ হািসনা
শালাইজড ট
টটাইল িমল াপন

[৩.৫.১] শখ হািসনা
শালাইজড ট
টটাইল িমল াপন

সমি % ২ ৩৫ ৩০ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২২, ২০১৯ ১২:৩৩ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১০, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] ানীয় ও
বেদিশক বাজাের
চািহদা অসাের
পাটজাত চিলত
প ও আিনক
বখী প
উৎপাদন

১০

[৪.১] উৎপাদন কায ম
পিরদশ ন

[৪.১.১] উৎপাদন কায ম
পিরদশ ন

সমি সংা ৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

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

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

সমি সংা ২ ১০০০০ ৫০০০০ ৪০০০০ ২৫০০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৫০০০০ ৫৫০০০

[৪.৩] পাটপাতা থেক
পানীয় উৎপাদন (পাইলট
উৎপাদন)

[৪.৩.১] পাটপাতা থেক
পানীয় উৎপাদন (পাইলট
উৎপাদন)

সমি ম.টন ৩ ১ ৩ ২.৭৫ ২.৫০ ২ ১ ৩.৫ ৪

[৫] াে
ষেকর কাছ
থেক সরাসির
পাটয়

১০
[৫.১] পাটয় কায ম
পিরদশ ন (িমল/য়েক)

[৫.১.১] পাটয় কায ম
পিরদশ ন (িমল/য়েক)

সমি সংা ১০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২২, ২০১৯ ১২:৩৩ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১০, 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
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার 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] দর/সংাকক
িডিজটাল 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] দর/সংাকক
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] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] 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

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

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

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

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

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

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

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২২, ২০১৯ ১২:৩৩ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১০, 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 অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র 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 মণালেয় 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 মণালেয় 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
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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%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[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] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

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

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন, সিচব, ব ও পাট মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ব ও পাট মণালয় িহসােব চয়ারান, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন

তািরখ

সিচব
ব ও পাট মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২২, ২০১৯ ১২:৩৩ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১০, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইিপিব এেপাট  েমাশন েরা

২ SIP Small Improvement Project

৩ িবেজএমএ বাংলােদশট িমলস এেসািসেয়শন

৪ িবেজএসএ বাংলােদশ ট িনাস  এেসািসেয়শন

৫ িবিবএস বাংলােদশ েরা অফ ািকস

৬ ইআরিপ (ERP) এারাইজ িরেসাস  ািনং (Enterprise Resource Planning)

৭ িবেজএমিস (BJMC)
বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন (Bangladesh Jute Mills
Corporation)

৮ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচারাল ডেভলপেম করেপােরশন

৯ িবিসআইিস বাংলােদশ কিমকাল ইািজ করেপােরশন

১০ িবএফএসআইিস বাংলােদশ ড এ গার ইািজ করেপােরশন

১১ িবএমআরই (BMRE)
ােলিং, মডান াইেজশন, িরেনােভশন এ এানশন (Balancing,
Modernization, Renovation & Expansion)
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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] ানীয় ও বেদিশক
বাজাের িবিত প

[১.১.১] ানীয় বাজাের িবিত প
িবেজএমিস’র তািলকা ানীয় পাটজাত প তার সােথ
ি ব হওয়ার মােম দেশর বাজাের পাটজাত প িবয়
করা।

িবপণন িবভাগ, িবেজএমিস
িবপণন িতেবদন, বািষ ক
িতেবদন, িবেজএমিস

িবপণন িতেবদন, বািষ ক
িতেবদন, িবেজএমিস

[১.১.২] বেদিশক বাজাের িবিত
প

সংার তািলকা রানীকারক এবং সরাসির িবেদশী
তার সােথ িব হওয়ার মােম পাটজাত প রানী
করা।

িবপণন িবভাগ, িবেজএমিস

িবপণন িতেবদন, িবপণন
িবভাগ, িবেজএমিস বািষ ক
িতেবদন, িবেজএমিস ইিপিব-
এর বািষ ক িতেবদন

িবপণন িতেবদন, িবপণন িবভাগ,
িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন,
িবেজএমিস ইিপিব-এর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] ডাইভারিসফাইড পের
বাজার সসারেণ ক
হাারেদর িনেয় সভা

[১.২.১] ডাইভারিসফাইড পের
বাজার সসারেণ ক হাারেদর
িনেয় সভা আেয়াজন

পােটর বখী বহার ও পের বাজার সসারেণ ক
হাারেদর িনেয় সভার আেয়াজন করা ।

ক দর/িবপণন িবভাগ,
িবেজএমিস

বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[১.৩] উৎপািদত মদ িনির
লে ক ধানেদর িনেয়
পয ােলাচনা সভা

[১.৩.১] উৎপািদত মদ িনির
লে ক ধানেদর িনেয় সভা
আেয়াজন

উৎপািদত মদ িনির লে ক ধানেদর িনেয় সভা
আেয়াজন করা ।

িবপণন িবভাগ, িবেজএমিস
িবপণন িতেবদন, বািষ ক
িতেবদন, িবেজএমিস

িবপণন িতেবদন, বািষ ক
িতেবদন, িবেজএমিস

[২.১] পাটকল সেহর কম কতা,
কম চারী ও িমকেদর দতা
ির জ িশণ

[২.১.১] িশণ া ষ
কম কতােদর েয়াজনীয় পশাগত ান িমলসহ পিরচালনার
জ আবক। কম কতােদর পশাগত েয়াজনিভিক
িশেণর মােম তােদর দতা ির উোগ হণ করা।

িশণ িবভাগ, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[২.১.২] িশণ া মিহলা

কম চারী/িমকেদর েয়াজনীয় পশাগত ান িমলসহ
পিরচালনার জ আবক। িমকেদর পশাগত
েয়াজনিভিক িশেণর মােম তােদর দতা ির
উোগ হণ করা।

িশণ িবভাগ, িবেজএমিস িশণ িতেবদন , িবেজএমিস িশণ িতেবদন , িবেজএমিস

[২.২] িমলসেহর বাড  িমং
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত বাড  িমং িমলসেহর পষ দ সভা আেয়াজন করা । িত িমেলর ক ধান বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[২.৩] িমকেদর ােসবার
উয়ন

[২.৩.১] িমলসেহর ােসবা
ক পিরদশ ন

িমেলর িনয়ণাধীন হাসপাতাল ও াথিমক িচিকৎসােকে
আগত কম চারী/িমক ও অা সবাতাশীেদর াথিমক
ােসবা ক পিরদশ ন

িচিকৎসা িবভাগ,
িবেজএমিস

িচিকৎসা িবভাগ, িবেজএমিস
বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

িচিকৎসা িবভাগ, িবেজএমিস
বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[২.৪] ানীয় ও আজািতক
পয ােয় খলালায় অংশহণ

[২.৪.১] জাতীয় পয ােয় ন ােম এ
সাফ

জাতীয় পয ােয়র ন ােমে অংশহেণর মােম কািত
সাফ অজন করা।

ীড়া িবভাগ, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[২.৪.২] আজািতক পয ােয়
ন ােম এ সাফ

আজািতক পয ােয়র ন ােমে কািত সাফ অজেনর
মােম দেশর ভাবিত উল করা।

ীড়া িবভাগ, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.১] কিরম ও দৗলতর ট
িমল িল: এ ফ কারখানা
াপন কাজ ;

[৩.১.১] কিরম ও দৗলতর ট
িমল িল: এ ফ কারখানা াপন
কাজ 

কিরম ও দৗলতর ট িমল িল: এ ফ কারখানা িনম ােণর
মােম সেদর বখী বহার িনিত করা এবং
িবেজএমিস’র আেয়র নন উৎস তির করা।

ক দর/ পিরকনা
িবভাগ িবেজএমিস

বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[৩.২] আিনক িশণ ও
গেবষণা ক চাকরণ

[৩.২.১] আিনক িশণ ও
গেবষণা ক চাকরণ

‘আিনক িশণ ও গেবষণা ক’ াপেনর মােম পােটর
বখী বহার এবং বখী পাটজাত প উৎপাদেনর লে
মানব সদ উয়ন ও গেবষণা কায ম চা করা

ক দর/ পিরকনা
িবভাগ, িবেজএমিস

বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[৩.৩] ষমকরণ, আিনকায়ন,
নব াসন এবং বিধ তকরণ

[৩.৩.১] িবেজএমিসর আওতাধীন
৩(িতন) িমল ইউএমিস, জেজআই
এবং গালা হািবব ষমকরণ,
আিনকায়ন, নবব াসন এবং বিধ ত
করণ কায ম 

িবেজএমিসর আওতাধীন ০৩ (িতন)  িমল ইউএমিস,
জেজআই এবং গালা হািবব ষমকরণ, আিনকায়ন,
নবব াসন এবং বিধ তকরণ কায ম

ক দর/ পিরকনা
িবভাগ, িবেজএমিস

বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[৩.৪] িমলসেহর মিশনারী
রনােবণ

[৩.৪.১] িমলসেহর মিশনারী
রনােবণ পয েবণ ও পিরদশ ন

িমলসেহর মেশনারী রনােবণ পিরদশ ন করা
রাণােবণ িবভাগ,
িবেজএমিস

বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[৩.৫] শখ হািসনা
শালাইজড ট টটাইল
িমল াপন

[৩.৫.১] শখ হািসনা শালাইজড
ট টটাইল িমল াপন

শখ হািসনা শালাইজড ট টটাইল িমল াপেনর
মােম সেদর বখী বহার িনিত করা এবং
িবেজএমিস’র আেয়র নন উৎস তির করা।

ক দর/ পিরকনা
িবভাগ িবেজএমিস

বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন, িবেজএমিস

[৪.১] উৎপাদন কায ম
পিরদশ ন

[৪.১.১] উৎপাদন কায ম পিরদশ ন
ীত কচা পাট থেক চািহদা ও ণান অসাের সংার
িনয়ণাধীন সকল িমেল পাটজাত প উৎপাদন িয়া
পয েবণ

উৎপাদন িবভাগ,
িবেজএমিস

উৎপাদন পয েবণ িতেবদন,
উৎপাদনিবভাগ, িবেজএমিস
বািষ কিতেবদন, িবেজএমিস

উৎপাদন পয েবণ িতেবদন,
উৎপাদনিবভাগ, িবেজএমিস
বািষ কিতেবদন, িবেজএমিস

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

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

পাট থেক সানালী াগ উৎপাদেনর (পাইলট) মােম বখী
পাটপের বাজার তির ও সসারণ এবং িবেজএমিসর
আেয়র নন উৎস তির করা।

ক দর/ িবপণন িবভাগ,
িবেজএমিস

ক িতেবদন, ক দর,
িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন,
িবেজএমিস

ক িতেবদন, ক দর,
িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন,
িবেজএমিস

[৪.৩] পাটপাতা থেক পানীয়
উৎপাদন (পাইলট উৎপাদন)

[৪.৩.১] পাটপাতা থেক পানীয়
উৎপাদন (পাইলট উৎপাদন)

পাটপাতা থেক পানীয় উৎপাদেনর (পাইলট) মােম বখী
পাটপের বাজার তির, সসারণ এবং িবেজএমিসর আেয়র
নন উৎস তির করা।

ক দর/ িবপণন িবভাগ,
িবেজএমিস

ক িতেবদন, ক দর,
িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন,
িবেজএমিস

ক িতেবদন, ক দর,
িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন,
িবেজএমিস

[৫.১] পাটয় কায ম পিরদশ ন
(িমল/য়েক)

[৫.১.১] পাটয় কায ম পিরদশ ন
(িমল/য়েক)

দেশর পাট উৎপাদনকারী এলাকার ানীয় বাজাের েতক
িমেলর িনয়েণ ািপত য় কসহ এবং িমেলর অভের
িনিম ত ঘােট পাটয় কায ম পয েবণ করা

পাট িবভাগ, িবেজএমিস পাট িবভাগ, িবেজএমিস
পয েবণ িতেবদন, পাটিবভাগ,
িবেজএমিস বািষ ক িতেবদন,
িবেজএমিস
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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

অা ানীয় বাজাের িবিত প িবেয়র লমাা রেণ সহায়তা
ানীয় বাজাের পাটপের বাজার সসারণ এবং িবেয়র মােম
কাংিখত লমাএা অজন।

ানীয় বাজাের িবেয়র পিরমাণ
াস পেত পাের।

দর / সংা
বাংলােদশ িষ উয়ন
কেপ ােরশন

ানীয় বাজাের িবিত প িবেয়র লমাা রেণ সহায়তা
ানীয় বাজাের পাটপের বাজার সসারণ এবং িবেয়র মােম
কাংিখত লমাএা অজন।

ানীয় বাজাের িবেয়র পিরমাণ
াস পেত পাের।

দর / সংা
বাংলােদশ কিমকাল
ইািজ কেপ ােরশন

ানীয় বাজাের িবিত প িবেয়র লমাা রেণ সহায়তা
ানীয় বাজাের পাটপের বাজার সসারণ এবং িবেয়র মােম
কাংিখত লমাএা অজন।

ানীয় বাজাের িবেয়র পিরমাণ
াস পেত পাের।

দর / সংা
বাংলােদশ িচিন ও খা
িশ করেপােরশন

ানীয় বাজাের িবিত প িবেয়র লমাা রেণ সহায়তা
ানীয় বাজাের পাটপের বাজার সসারণ এবং িবেয়র মােম
কাংিখত লমাএা অজন।

ানীয় বাজাের িবেয়র পিরমাণ
াস পেত পাের।

দর / সংা রািন উয়ন েরা বেদিশক বাজাের িবিত প রািন িয়ায় সহায়তা
িবেদেশ অবিত বাংলােদশ িমশন সেহ কম রত কমািশ য়াল
কাউিলরগেণর মােম িবেদশী বাজার অসান এবং তার সােথ
যাগােযাগ রা।

রািনর পিরমাণ াস পেত পাের।

মণালয় / িবভাগ বািণজ মণালয় বেদিশক বাজাের িবিত প রািন িয়ায় সহায়তা
িবেদেশ অবিত বাংলােদশ িমশন সেহ কম রত কমািশ য়াল
কাউিলরগেণর মােম িবেদশী বাজার অসান এবং তার সােথ
যাগােযাগ রা।

রািনর পিরমাণ াস পেত পাের।


