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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:

িবগত ৩ (িতন) বছের পাট আইন, ২০১৭ এর অধীন ৪৩৩৫৭ সংক লাইেস ই ও নবায়েনর মােম ায় ৯ কা ৭২ ল টাকা রাজ
আয় হেয়েছ। কচাপাট ও পাটজাত প রািনর মােম পিরদশ ন িফ খােত ননা রিভিনউ আদায় হেয়েছ ১৩২১ ল টাকা। চািহদা ি
পাওয়ায় িবগত ৩ বছের ২৫০.৮২ ল বল কচা পাট উৎপ হেয়েছ। “পে পাটজাত মাড়েকর বাতলক বহার আইন, ২০১০” এর
অধীেন ণীত িবিধমালার তফিসেল ১৯ প (ধান, চাল, গম, া, সার, িচিন, মিরচ, হদ, য়াজ, আদা, রন, ডাল, ধিনয়া, আ, আটা,
ময়দা, ষ-দ-ড়া, পাি িফড ও িফস িফড) মাড়কীকরেণ পাটজাত মাড়েকর বহার বাতালক করা হেয়েছ। িবগত ৩(িতন) বছেরর
২৬৯৭ মাবাইল কােট র মােম ২২ কা ০৬ ল টাকা অথ দ তথা রাজ আয় হেয়েছ। সরকারী বসরকারী পাটকেল উৎপািদত
৯৯.০০ কা পােটর াগ অভিরণ বাজাের বত হেয়েছ। পাট আইন, ২০১৭ এবং িদ ট (লাইেসিং এ এনেফাস েম) লস,
১৯৬৪এর আেলােক পােটর উৎপাদন ও বহার ি, পাটচাষ সসারণ, পাট িশের িবকাশ ও গেবষণা কায ম পিরচালনা, পাট ও
পাটজাত পের বসা তদারিক ও িনয়ণ িত কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ। পাট অিধদর ২০১৮-২০ পয  চলমান কের আওতায়
দেশর  ৪৬  জলার  ২৩০  উপেজলায়  ৬৯,৯৮০  জন  পাটচাষীেক  িশণ  দান,  ৭,৬৫,০০০  জন  পাটচাষীেক  িবনাে  সার,  বীজ  ও
কীটনাশক দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মাঠ পয ােয় পাট অিধদেরর অিফসসহ ভাড়া বাড়ীেত পিরচালনা;৩ পরীাগােরর যপািত ও ভবেনর সংার/আিনকীকরণ না
হওয়া;পাট উৎপাদেন উত পাটবীেজর আমদািন িনভ রতা; ২২ জলায় পাট অিধদেরর অিফস সট-আপ ও জনবল না থাকা; পাট ও
পাটজাত পে অা িষ পের ায় ভিক না পাওয়া; পাট, পাটবীজ, পাট চাষেযা জিম, পাটচাষীগেণর ত সংা িবষেয়
ািতািনক জিরপ ও ত ভাার না থাকা এবং নানািবধ কারেণ ািতক জলাধার সংিচত হওয়ায় পাট পচেন পয া পািনর তা।
যথাসমেয় পাট অিধদেরর পেদ জনবল িনেয়াগ করেত না পারা।

ভিবৎ পিরকনা:

দেশর অভের পাটজাত পের বহার ির লে পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার আইন, ২০১০ বাবায়ন; পাট আইন,
২০১৭ েয়াগ ও বাবায়ন; পাটচাষীেদর িশণ দান এবং পাট অিধদেরর মাঠ পয ােয় ৬৪ জলায় পাট অিফস ভবন িনম াণ শীষ ক ক
হণ ও বাবায়ন;পাট আইন, ২০১৭ এর খসড়া িবিধ ণয়ন;অেমািদত ‘উত ি িনভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সসারণ’
শীষ ক ক ুভােব বাবায়ন; পাটবীজ উৎপাদেন য়ংরতা অজন; জনবেল দতা ি; অনলাইেনর মােম লাইেস ই ও নবায়ন
কায ম বাবায়ন; ৩ পরীাগার আিনকীকরণ এবং পাট ও পাটপের উৎপাদন, বসা-বািণজ সসারণ ; এবং বতমান সরকােরর
িনব াচনী ইশেতহার,২০১৮ অসরেণ পােটর মােম রািন বখীকরণ এবং পােটর উৎপাদেন ির বহার িকরণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩০০ দ জনবল তির করা;৬৬০ মাবাইল কাট  পিরচালনা করা; পাট ও পাটজাত পের ১৩৫০০ লাইেস ই ও নবায়ন;
কের  মােম  ২৫,০০০  পাটচাষীেক  িশণ  দান,  চাষীেদর  মে  ৫০০  ম:টন  বীজ  িবতরণ,  ৫৪০  ম:টন  উফশী  পাটবীজ
উৎপাদন এবং ১২ ল বল মানসত তাষা পাট উৎপাদন; অভরীণ বাজাের সরকারী ও বসরকারী পাটকল কক উৎপািদত
৩৪ কা পােটর ােগর বহাের কাযকর পদেপ হণ; ৬৬০ হাট-বাজার এবং ১২২০ পাটকল পিরদ শন; ৭০  উুকরণ
সভা/হাটবাজাের উকরণ সভা ও কম শালার আেয়াজন করা; ৭০,০০০ পাার ও িলফেলট িবতরণ এবং ১৮০০ পাট পের
ননা পরীা করা; মাঠ পয ােয় ৬৪ জলায় পাট অিফস ভবন িনম াণ এবং বাংলােদশ পাটপ গেবষণা এবং িশণ ইনিউট
াপন  িবষয়ক কের  িডিপিপ  ণয়ন;  পাট  আইন,২০১৭  এর  খসড়া  িবিধমালা  নয়ন;  এবং  পাট  অিধদেরর  পেদ  জনবল
িনেয়াগ।
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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-

মহাপিরচালক, পাট অিধদর

এবং

সিচব, ব ও পাট মণালয়-এর মে ২০২০ 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)

িতেযািগতা সম টকসই পাটখাত ।

১.২ অিভল (Mission)
পাটচাষী, পাটকল ও বসায়ীেদরেক সহায়তা দােনরমােম পাট ওপাটজাত পের বহার ও বসা সসারণ ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পাট ও পাটজাত পের উৎপাদন ও বহার ি;
২. আইন ও িবিধমালা েয়াগ জারদারকরণ;
৩. পাট ও পাটজাত পের বসায় সহেযািগতা দান;
৪. মানবসদ উয়ন;
৫. পাটখােত িবিনেয়ােগ েযাগ সসারণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পাট আইন, ২০১৭ এবং িদ ট (লাইেসিং এ এনেফাস েম)লস, ১৯৬৪ েয়াগ ও বাবায়ন;
২.  পে  পাটজাত  মাড়েকর  বাতালক  বহার  আইন,  ২০১০  এবং  পে  পাটজাত  মাড়েকর  বাতালক  বহার
িবিধমালা,  ২০১৩  েয়াগ  ও  বাবায়ন;
৩. পাট ও পাটজাত প বসােয় িবিভ কার লাইেস দান;
৪. পাট আইন, ২০১৭ এর খসড়া িবিধমালা ণয়ন এবং পাটখােতর উয়েন সকল কার আইন, িবিধ ও নীিতমালা ণয়েন
সরকারেক সহায়তা দান;
৫. পাট আবািদ জিমর পিরমাণ, পাট উৎপাদেনর ব াভাস ও ব বত বছেরর লনালক পিরসংান সংহ, সংকলন,
সরবরাহ ও সংরণ;
৬. রািনেযা পাটজাত পের বাতালক মান পিরদশ ন, পরীণ ও মানস প উৎপাদেন পাটকলসহেক সহায়তা
দান;
৭. রািনকারক ও পাটকলসহ পাট ও পাটজাত প বসািয়েদর কম কা পয েবণ, বাজার পিরিিত সংা ত সংহ
ও সরকারেক অবিহতকরণ; এবং
৮. মানব সদ উয়েন কম কত/কম চারীেদর িশণ দান, কের আওতায় উ ফলনশীল জােতর পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন ও সসারণ, পাট চািষেদরেক িশণ দান ও উুকরণ।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:৫২ া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

পাটজাত পের অভরীণ
বহার িেত অবদান।

পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক
বহার আইন, ২০১০ এবং পে পাটজাত
মাড়েকর বাতালক বহার িবিধমালা,
২০১৩ েয়াগ ও বাবায়ন।

সংা/কা ৩৩.৫০ ৩৩.৫০ ৩৪.০০ ৩৪.৫০ ৩৫.০০
রা মণালয়, জলা শাসক,িবেজএমিস,
িবেজএমএ, িবেজএসএ, চালকল ও চাউল
বসায়ী সিমিত।

বািষ ক িতেবদন,
পাট অিধদর।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:৫২ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:৫২ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] পাট ও
পাটজাত পের
উৎপাদন ও
বহার ি;

২২

[১.১] কের আওতায়
উ ফলনশীল পাট ও
পাটবীজ উৎপাদন।

[১.১.১] উ ফলনশীল জােতর
িভি ও তািয়ত পাটবীজ
সংহ ও িবতরণ।

সমি ম: টন ১ ১১৭ ৩৯০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫১০ ৫২০

[১.১.২] উ ফলনশীল জােতর
পাটবীজ উৎপাদন।

সমি ম: টন ১ ০০ ৩৩৭ ৫৪০ ৪৮৬ ৪৩২ ৩৭৮ ৩২৪ ৫৫০ ৫৬০

[১.১.৩] মানসত উফলনশীল
তাষা পাট উৎপাদন।

সমি
ল
বল

১ ২.৫০ ১৩.৫০ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৩ ১৪

[১.২] পে পাটজাত
মাড়েকর বাতালক
বহার আইন, ২০১০,
এবং িবিধমালা, ২০১৩
এর েয়াগ ও
বাবায়ন।

[১.২.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট ।

সমি সংা ১০ ৮৯৭ ১৩২৮ ৬৬০ ৫৯৪ ৫২৮ ৪৬২ ৩৯৬ ৬৭০ ৬৮০

[১.২.২] আেয়ািজত উুকরণ
সভা/হাটবাজাের উকরণ সভা/
কম শালা।

সমি সংা ৪ ৬৫ ১৮৩ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭৫ ৮০

[১.৩] চার কায ম
পিরচালনা।

[১.৩.১] পাার ও িলফেলট
িবতরণ।

সমি সংা ৩ ১০০৪৫০ ৯২০০০ ৭০০০০ ৬৩০০০ ৫৬০০০ ৪৯০০০ ৪২০০০ ৭৫০০০ ৮০০০০

[১.৩.২] কািশত গণিবি। সমি সংা ২ ৩২ ৬৯ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৫

[২] আইন ও
িবিধমালা
েয়াগ
জারদারকরণ;

২০

[২.১] পাট আইন, ২০১৭
এবং িদ ট
(লাইেসিং এ
এনেফাস েম) লস,
১৯৬৪ েয়াগ ও
বাবায়ন।

[২.১.১] হাট বাজার পিরদশ ন। সমি সংা ৬ ১৬৮০ ২৪৩৫ ৬৬০ ৫৯৪ ৫২৮ ৪৬২ ৩৯৬ ৬৯০ ৭২০

[২.১.২] িভজা পাট য় ও িবয়
িতেরােধ পিরচািলত অিভযান।

সমি সংা ৬ ৭২৫ ৬৪৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[২.১.৩] উতন কম কতােদর
মাঠ পয ােয়র অিফস পিরদশ ন।

সমি সংা ৩ ১৬০ ১৩৬ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:৫২ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.১.৪] বিলং সার
পিরদশ ন।

সমি সংা ২ ৩৬৫ ৩৪৭ ১৬০ ১৪৪ ১২৮ ১১২ ৯৬ ১৮০ ১৯০

[২.১.৫] পাট আইন, ২০১৭ এর
খসড়া িবিধমালা ণয়ন।

গড় % ২ ০০ ৭০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০০ ০০

[২.১.৬] িবভাগীয় ভােব
িনিত অপরাধ।

সমি সংা ১ ১০৯ ১১৯ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬৫

[৩] পাট ও
পাটজাত পের
বসায়
সহেযািগতা
দান;

১৭

[৩.১] পাট ও পাটজাত
পের লাইেস দান।

[৩.১.১] পাট ও পাটজাত পের
লাইেস ই ও নবায়ন।

সমি সংা ৫ ১৩৩০৬ ১৩৫৭৭ ১৪২৫০ ১২৮২৫ ১১৪০০ ৯৯৭৫ ৮৫৫০ ১৪২৫০ ১৪৩০০

[৩.২] পাট ও পাটজাত
পের লাইেস দান
আেবদন িনি।

[৩.২.১] িনিত আেবদন। গড় % ২ ৯৮ ৯৯ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৮২ ৯৬ ৯৭

[৩.৩] পাটকল
পিরদশ ন।

[৩.৩.১] পাটকল পিরদশ ন। সমি সংা ৪ ১৮৫২ ৯২৩ ১২৮০ ১১৫২ ১০২৪ ৮৯৬ ৭৬৮ ১২৮৫ ১২৯০

[৩.৪] পাটজাত পের
ননা পরীা।

[৩.৪.১] পাটজাত পের ননা
পরীা।

সমি সংা ৩ ২২৫৫ ১৭৭০ ১৯০০ ১৭১০ ১৫২০ ১৩৩০ ১১৪০ ১৯১০ ১৯২০

[৪] মানবসদ
উয়ন;

১২ [৪.১] িশণ দান।

[৪.১.১] িশণ া পাটচািষ
(িজববষ  উপলে)।

সমি সংা ৭ ২৫০০০ ৩১০১৪ ২৫০০০ ২২৫০০ ২০০০০ ১৭৫০০ ১৫০০০ ২৫০০০ ৩০০০০

[৪.১.২] কম কতা ও কম চারীেদর
িশণ।

সমি সংা ৫ ৩২০ ৩০০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩১০ ৩২০

[৫] পাটখােত
িবিনেয়ােগ
েযাগ
সসারণ।

৪

[৫.১] পাট খােত
িবিনেয়াগ আকষ েণর
জ সভা/ সিমনার
আেয়াজন।

[৫.১.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার/কেহাার
সভা।

সমি সংা ৪ ১৬ ১৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:৫২ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:৫২ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

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

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

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] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, পাট অিধদর, 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 মহাপিরচালক, পাট অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
পাট অিধদর

তািরখ

সিচব
ব ও পাট মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ পা/অ পাট অিধদর

২ িবেজএমিস বাংলােদশ ট িমলস কেপ ােরশন

৩ িবএিডিস বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন

৪ জিডিপিস ট ডাইভারিসিফেকশন ােমাশন সার

৫ িবেজএমএ বাংলােদশ ট িমল এেসািসেয়শন

৬ িবেজএসএ বাংলােদশ ট িনাস  এেসািসেয়শন

৭ িবেজএ বাংলােদশ ট এেসািসেয়শন

৮ িবেজিজইএ বাংলােদশ ট ড এেপাট ার এেসািসেয়শন

৯ িবিসিস বাংলােদশ কিউটার কাউিল

১০ িডএই িষ সসারণ অিধদর

১১ িবেজআরআই বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনিউট

১২ িবিপএিস বাংলােদশ লাক শাসন িশণ ক
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] কের আওতায়
উ ফলনশীল পাট ও
পাটবীজ উৎপাদন।

[১.১.১] উ ফলনশীল জােতর িভি ও
তািয়ত পাটবীজ সংহ ও িবতরণ।

“উত ি িনভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সসারণ” শীষ ক
কের আওতায় িভি ও তািয়ত পাটবীজ সংহ ও পাট চাষীেদর
মােঝ িবতরণ ।

ক কায ালয় কের অগিত িতেবদন
কের মািসক, মািসক ও
অধ বািষ ক িতেবদন।

[১.১.২] উ ফলনশীল জােতর পাটবীজ
উৎপাদন।

“উত ি িনভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সসারণ” শীষ ক
কের আওতায় উফলনশীল জােতর পাটবীজ উৎপাদন।

ক কায ালয় কের অগিত িতেবদন
কের মািসক, মািসক ও
অধ বািষ ক িতেবদন।

[১.১.৩] মানসত উফলনশীল তাষা
পাট উৎপাদন।

“উত ি িনভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সসারণ” শীষ ক
কের আওতায় উতজােতর তাষা পাট উৎপাদন ।

ক কায ালয় কের অগিত িতেবদন
কের মািসক, মািসক ও
অধ বািষ ক িতেবদন।

[১.২] পে পাটজাত
মাড়েকর বাতালক
বহার আইন, ২০১০,
এবং িবিধমালা, ২০১৩
এর েয়াগ ও বাবায়ন।

[১.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট ।

মাঠ পয ােয়র সহকাির পিরচালক, পাট উয়ন কম কতা,  পিরদশ ক,
পিরদশ ক এবং পাট উয়ন সহকারী কক “পে পাটজাত মাড়েকর
বাতালক বহার আইন, ২০১০” অমাকারীেদর িবে মাবাইল
কাট  পিরচালনার মােম বা হণ।

পাট অিধশাখা এবং সংি
জলা/ উপেজলা শাসন

মাবাইল কাট  পিরচালনা
সংা িতেবদন

পাট অিধদেরর মািসক, মািসক
এবং বািষ ক িতেবদন।

[১.২.২] আেয়ািজত উুকরণ
সভা/হাটবাজাের উকরণ সভা/
কম শালা।

পিরেবশ বাব পাট ও পাটজাত পের অভরীণ বহার ির লে
জনগণেক উুকরেণর িনিম কেহাারেদরেক িনেয় সভা
আেয়াজন।

পাট অিধশাখা এবং সংি
জলা/ উপেজলা শাসন

উকরণ সভা ও
কম শালার িতেবদন।

পাট অিধদেরর মািসক, মািসক
এবং বািষ ক িতেবদন।

[১.৩] চার কায ম
পিরচালনা।

[১.৩.১] পাার ও িলফেলট িবতরণ।
“পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার আইন, ২০১০”
শতভাগ বাবায়ন এবং জনগন ও কেহাারগণেক বহার ির
লে সেচতন করার িনিম পাার সটােনা ও িলফেলট িবতরণ।

সাধা: ও ার শাখা
এ সংা িতেবদন এবং
পাার/ িলফেলট এর কিপ

পাট অিধদেরর মািসক, মািসক
এবং বািষ ক িতেবদন।

[১.৩.২] কািশত গণিবি।

“পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার আইন, ২০১০”
শতভাগ বাবায়েনর িনিম ি ও ইেলিনক িমিডয়ার মােম
চারনা এবং মাবাইল এসএমএস এর মােম জনগন ও
কেহাারগণেক বহার ির লে সেচতন করা।

সাধা: ও ার শাখা
এ সংা িতেবদন ও
গনিবির কিপ

পাট অিধদেরর মািসক, মািসক
এবং বািষ ক িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.১] পাট আইন, ২০১৭
এবং িদ ট (লাইেসিং
এ এনেফাস েম)
লস, ১৯৬৪ েয়াগ ও
বাবায়ন।

[২.১.১] হাট বাজার পিরদশ ন।
মাঠ পয ােয়র সহকাির পিরচালক,  পিরদশ ক এবং পিরদশ ক (পাট)
কক লাইেসিবহীন বসায়ী সনাকরণ এবং তেদর িবে
িবভাগীয় আইনাগ বা হণ।

পাট অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়

পিরদশ ন চী/িববরণ
পাট অিধদেরর পিরদশ ন
িতেবদন, পিরদশ ন চী/
িববরণ/িতেবদন

[২.১.২] িভজা পাট য় ও িবয়
িতেরােধ পিরচািলত অিভযান।

মাঠ পয ােয়র সহকাির পিরচালক,  পিরদশ ক এবং পিরদশ ক (পাট)
কক িনয়িমত হাট-বাজার পিরদশ েনর মােম িভজা পাট য় ও
িবয় িতেরাধ করা।

পাট অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়

পিরদশ ন চী/িববরণ
পাট অিধদেরর পিরদশ ন
িতেবদন, পিরদশ ন চী/
িববরণ/িতেবদন

[২.১.৩] উতন কম কতােদর মাঠ
পয ােয়র অিফস পিরদশ ন।

মহাপিরচালক, পিরচালক, ক পিরচালক, উপপিরচালক এবং ধান
কায ালয় ও মাঠ পয ােয়র সহকাির পিরচালক কক িনয়িমত িফ
অিফস পিরদশ েনর মােম কােজর গিতশীলতা ি এবং অিপ ত
দািয় সাদেন পরামশ  দান।

শাসন/পাট অিবভাগ
এবং জলা পয ােয়র
কায ালয়

মনচী/ মন িববরনী/
িতেবদন

পাট অিধদেরর পিরদশ ন
িতেবদন, মনচী/ মন
িববরনী/ িতেবদন

[২.১] পাট আইন, ২০১৭
এবং িদ ট (লাইেসিং
এ এনেফাস েম)
লস, ১৯৬৪ েয়াগ ও
বাবায়ন।

[২.১.৪] বিলং সার পিরদশ ন।
মাঠ পয ােয়র সহকাির পিরচালক এবং  পিরদশ ক কক পাট
রািনকারকেদর বিলং সার িনয়িমত পিরদশ েনর মােম
মানসত পাট রািনেত সহায়তা দান।

পাট অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়

পিরদশ ন চী/িববরণ
পাট অিধদেরর পিরদশ ন
িতেবদন, পিরদশ ন চী/
িববরণ/িতেবদন

[২.১.৫] পাট আইন, ২০১৭ এর খসড়া
িবিধমালা ণয়ন।

পাট আইন,২০১৭ এর খসড়া িবিধমালা ণয়নকে ধান কায ালয়
কক েয়াজনীয় বা হণ।

শাসন ও পাট অিবভাগ
খসড়া িবিধমালা ও এ
সংা তািদ

পাট অিধদেরর িতেবদন

[২.১.৬] িবভাগীয় ভােব িনিত
অপরাধ।

পাট আইন, ২০১৭ এর েয়াগ ও বাবায়েন িবিধ-িবধান
অমাকারীেদর িবে দােয়রত অিভেযাগসহ মহাপিরচালক এবং
মাঠ পয ােয়র সহকাির পিরচালক (পাট) কক িবভাগীয় িবচাের
আেপাষ িনিকরণ।

শাসন ও পাট অিধশাখা
এবং মাঠ পয ােয়র কায ালয়

পাট অিধদর এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সেহর
িতেবদন

পাট অিধদর এবং মাঠ পয ােয়র
কায ালয়সেহর িতেবদন

[৩.১] পাট ও পাটজাত
পের লাইেস দান।

[৩.১.১] পাট ও পাটজাত পের লাইেস
ই ও নবায়ন।

মহাপিরচালক, পিরচালক, সহকাির পিরচালক (পাট) এবং 
পিরদশ ক পাট ও পাটজাত পের বসােয় িবিভ ণীর লাইেস
দােনর মােম বসায়ীেদরেক সহায়তা দান।

পাট অিধশাখা ও লাইেস
শাখা

লাইেস ই ও নবায়ন
সংা িতেবদন

পাট অিধদেরর মািসক, মািসক
এবং বািষ ক িতেবদন।

[৩.২] পাট ও পাটজাত
পের লাইেস দান
আেবদন িনি।

[৩.২.১] িনিত আেবদন।
ধান কায ালয় ও মাঠ পয ােয় লাইেস এর আেবদন মাতােবক
িনধ ািরত সমেয়র মে লাইেস ই ও নবায়ন িনিকরেণর
বা হণ।

পাট অিধশাখা ও লাইেস
শাখা

লাইেস ই ও নবায়ন
সংা িতেবদন

পাট অিধদেরর মািসক, মািসক
এবং বািষ ক িতেবদন।

[৩.৩] পাটকল
পিরদশ ন।

[৩.৩.১] পাটকল পিরদশ ন।
সহকাির পিরচালক,  পিরদশ ক এবং পিরদশ ক কক পাটকল
এবং িবিভ আউটেলট িনয়িমত পিরদশ ন, পিরবীণ এবং পরামশ 
দােনর মােম মানসত প উৎপাদেন সহায়তা দান।

পিরদশ ন অিধশাখা এবং
মাঠ পয ােয়র কায ালয়

পিরদশ ন চী/িববরণ
পাট অিধদেরর পিরদশ ন
িতেবদন, পিরদশ ন চী/
িববরণ/িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.৪] পাটজাত পের
ননা পরীা।

[৩.৪.১] পাটজাত পের ননা পরীা।
সহকাির পিরচালক (পরীণ) এবং পরীণ সহকাির কক িবিভ
পাটকেল উৎপািদত পাটজাত পের ননা পাটপ পরীাগাের
িনয়িমত পরীেণর মােম মানসত প উৎপাদেন সহায়তা দান।

পরীণ অিধশাখা পরীণ সংা িতেবদন
পাট অিধদেরর পিরদশ ন
িতেবদন, মািসক, মািসক এবং
বািষ ক িতেবদন।

[৪.১] িশণ দান।

[৪.১.১] িশণ া পাটচািষ (িজববষ 
উপলে)।

িজববষ  উপলে ক কক ২৫০০০ পাটচািষেক িশণ দােনর
মােম মানবসদ উয়ন।

ক ধান কায ালয় ও
মাঠ পয ােয়র কায ালয়

িশণচী, িশেণর
িবষয়সহ, উপিত
চাষীেদর হািজরা এবং
মিনটিরং কম কতার
িতেবদন/ ছিব

কের িশন সংা মািসক,
মািসক এবং বািষ ক িতেবদন।

[৪.১.২] কম কতা ও কম চারীেদর
িশণ।

ধান কায ালয় কক আেয়ািজত ইন-হাউজ িশণ দান, সরকাির
িবিভ িশণ িতােন কম কতা ও কম চারী রণব ক িশণ
দান এবং ক কক আেয়ািজত পাটচািষেদর িশণ দােনর
মােম মানবসদ উয়ন।

শাসন অিধশাখা
িশন এর িবষেয়
নাশ, হািজরা/ছিব।

পাট অিধদেরর মািসক, মািসক
এবং বািষ ক িতেবদন।

[৫.১] পাট খােত
িবিনেয়াগ আকষ েণর
জ সভা/ সিমনার
আেয়াজন।

[৫.১.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার/কেহাার সভা।

পাট খােত িবিনেয়ােগ আহী ও সম উোােদরেক িনেয় ধান
কায ালয় এবং মাঠ পয ােয়র অিফস কক সভা আেয়াজন কের
তােদরেক এ খােত িবিনেয়ােগ উৎসািহত করা।

শাসন ও পাট অিবভাগ
এবং সংি জলা শাসন

সভা/ সিমনার
/কেহাার সভার
িতেবদন/ ছিব

পাট অিধদেরর পিরদশ ন
িতেবদন, মািসক, মািসক এবং
বািষ ক িতেবদন।
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ িষ মণালয়
উ ফলনশীল জােতর পাটবীজ
উৎপাদন।

পাটবীজ াি িনিৎকরণ পাট ও পাটবীজ উৎপাদন িয়ায় সহায়তা েয়াজন হয়। পাট ও পাটবীজ উৎপাদন াহত হেব।

মণালয় / িবভাগ
জনিনরাপা িবভাগ, রা
মণালয়

পিরচািলত মাবাইল কাট । মাবাইল কাট  পিরচালনা
মাবাইল কাট  পিরচালনায় িলেশর সহায়তা েয়াজন
হয়।

মাবাইল কাট  পিরচালনা করা সব হেব
না।


