
 

 

 

 

  

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

চেয়াযম্যান, ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন (বফদজএভব) 

 

এফাং 

বেফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়  

এয ভদে স্বাক্ষবযত 

 

ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 জুরাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮ 
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সূবেত্র 

 

 

 

  

কম মম্পাদনের ার্ব মক র্িত্র 

 

 

উপক্রমর্িকা 

 

 

সকলে ১: রূপকল্প (Vision), অর্ভক্ষ্য (Mission), সকৌলগত উনেশ্যমু এবং কায মাবর্ 

 

 

সকলে ২: র্বর্ভন্ন কায মক্রনমর চূড়ান্ত ফাফ/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

সকলে ৩ : সকৌলগত উনেশ্য, অগ্রার্িকার, কায মক্রম, কম মম্পাদে সুিক এবং ক্ষ্যমাত্রামু 

 

 

ংনযাজেী ১: লব্দংনক্ষ্প (Acronyms) 

 

 

ংনযাজেী ২: কম মম্পাদে সুিকমু, বাস্তবায়েকারী  এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ত 

 

 

ংনযাজেী ৩: কম মম্পাদে ক্ষ্যমাত্রা অজমনের সক্ষ্নত্র অন্য মন্ত্রিায়/র্বভাগ/দপ্তর/ংস্থার উপর র্েভ মরলীতা  
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বফদজএভব’য কভ িম্পাদদনয াবফ িক বেত্র 

(Overview of the Performance of BJMC) 
 

াম্প্রর্তক অজমে, িযানঞ্জ এবং ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পো 

 াম্প্রর্তক বছরমূনর (৩ বছর ) প্রিাে অজমেমূ 

র্বনজএমর্ প্রর্তষ্ঠা গ্ন সেনক সদনলর পাট র্লনল্পর ানে জর্ড়ত র্বলা জেনগাষ্ঠী-কৃক, শ্রর্মক, ব্যবায়ী, কম মিারী-

কম মকতমানদর আে ম-ামার্জক র্েরাপত্তা সবষ্টেী র্ানব কাজ কনর আনছ। এখানত সদনলর প্রায় এক-তৃতীয়াংল জেনগাষ্ঠী 

ম্পৃক্ত। স র্ননব সদনলর প্রায়  এক সকাটির সবর্ল সাক র্বনজএমর্র রার্র উপকারনভাগী। রাষ্ট্রীয় এ ঐর্তযবাী 

প্রর্তষ্ঠােটি র্বনের ব মবৃৎ পাটপনের উৎপাদেকারী এবং রপ্তােীকারী প্রর্তষ্ঠাে।  

 

ধাযফাবক কাম িক্রদভয অাং বদদফ াম্প্রবতক  ৩ (বতন) ফছদয কৃনকর কাছ সেনক ৩,৬৩,১৯২ সম.টে পাট ক্রয় করা 

নয়নছ। উনেখ্য, ইনতামনে র্বনজএমর্’র কাঁিাপাট ক্রয় কায মক্রনম ৮৫টি সকনে পূি মাঙ্গরূনপ অনটানমলে ব্যবস্থা িালু করা 

নয়নছ। উৎপার্দত পে র্বক্রয় কনর স্থােীয়  ববনদর্লক বাজার নত সমাট ৩,২৭৬.৫৩ সকাটি টাকা আয় নয়নছ, তন্মনে 

যপ্তাবন দত আদয়য বযভাণ ২,০৮০.২৯ চকাটি টাকা। অব্যবহৃত ৩০টি াজার লুম রক্ষ্িানবক্ষ্নির মােনম েতুেভানব 

িালু করা নয়নছ এবং অতযাধুর্েক প্রযুর্ক্তর ২৪ টি েতুে য মা র্পয়ার লুম স্থাপনের মােনম র্বএমআরই কায মক্রম শুরু করা 

নয়নছ। র্বনজএমর্’র র্েজস্ব প্রর্লক্ষ্ে সকনের মােনম ২৪১৫ জে কম মকতমা  কম মিারীনদর প্রর্লক্ষ্ি প্রদাে করা নয়নছ। 

র্বনজএমর্’র র্মমূন ব্াাংক বাদফয ভােদভ কভ িকতিা, কভ িোযী ও শ্রবভকদদয সবতে  ভজুযী বযদাধ ব্ফস্থা োলু 

কযা দয়দছ। বফদজএভব এফাং এয বনয়ন্ত্রণাধীন বভরমূ ইদতাভদে চযবজদেন প্রবক্রয়া ও প্রাবনক কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কদয ইদরকট্রবনক চটন্ডায (e-GP) এয াদথ াংযুি দয়দছ।  র্বনজএমর্’র ২৫৪ জে ক্রীড়ার্বদ র্েনয় প্রর্তবছর ফুটব, 

ভর্ব, যান্ডব, এযােনটিক এবং াইর্লং  র্বর্ভন্ন সখায় অংলগ্রনির মােনম সদনল  র্বনদনল সুোম অজমে 

করনছ। এছাড়া র্বগত ৩ (বতন) বছনর ১৬টি সখায় িযার্ম্পয়ে য়ার সগৌরব অজমে কনরনছ। 

 

 মস্যা  িযানঞ্জমূ 

পঞ্চানলর দলনক স্থার্পত সমর্লোর্রজমূনর উৎপাদে দক্ষ্তা কনম যায়ায় সগুনার দক্ষ্তা বৃর্দ্ধর জন্য যোলীঘ্র ম্ভব 

র্মমূনর র্বএমআরই করনত নব। েগদ তর্ব ো োকায় ময়মত কাঁিা পাট ক্রয় করনত ো পারায় ক্ষ্যমাত্রা 

অনুযায়ী উৎপাদে করা ম্ভব য় ো। বযা চভৌসুদভ াট ক্রদয়য অথ িাংস্থান বনবিত কযদত দফ। আধুর্েক যন্ত্রপার্ত ো োকায় 

পাটজাত পনের বহুমুখীকরি করা এবং এর বাজার ম্প্রারি করা ম্ভব নে ো। আধুর্েক যন্ত্রপার্ত ক্রয় পাটপনের 

বাজার ম্প্রারি করনত নব। 

 ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পো 

বফদজএভব’র আতািীে র্মমূন বফএভআযই প্রকল্প গ্রণ করা, বভরগুদরায অব্ফহৃত জবভ চছাট চছাট প্লট কদয 

চফযকাবয উদযাদগ াট াংবিষ্ট কাযখানা  স্থাদনয উদযাগ গ্রণ কযা, কদম্পবজট  জুট চটক্সটাইর ও গাদভ িন্ট ইন্ডাবিজ 

স্থান করা, াট াতা চথদক ানীয় (ো) প্রস্তুদতয কাম িক্রভ গ্রণ কযা, াট দত ববদকা পাইফায/সূতা উৎাদন পযাক্টযী 

স্থান করা, সফল্ট ফযাক্টরী  সডনকানরটিভ ফযার্িক্স ইউর্েট প্রকল্প স্থাপে করা, বফদজএভব’য বভরমূদয উৎাদন ব্য় 

হ্রাদয বফলদয় দৃশ্যভান  ও কাম িকয দদক্ষ গ্রণ  করা, পাটক্রয় কার্ যক্রমে আম া স্বচ্ছতা ও গততশীলতা আনয়মন  জন্য 

সক পাটক্রয় ককন্দ্রের কার্ যক্রমে অমটামেশন  পদ্ধতত এবং এসএমএসভভভিক পাটক্রয় কায যক্রম চালু ক া, এন্টারপ্রাইজ 

ভরন্দ্রসাস য প্লাভ ং (ERP) সফটওয়যার প্রচ  করা, ভবন্দ্রজএমভস এবং এর আওতাধী  ভমসমূন্দ্রে ফাদয়াদভবট্রক্স াবজযা 

প্রফতিন কযা, ভবতবঝদরয  ‘কবযভ চেম্বায’ এয স্থাদন মােেীয় প্রিােমন্ত্রী কতৃমক অনুনমার্দত ‘সাোী আাঁল ভবে’ োনম 

৪৯তরা ফাবণবজযক বফন বনভ িাণ কযা এফাং ম িায়ক্রদভ চরাকাদনয বযভাণ কবভদয় স্বাফরম্বী ওয়া ।  

২০১৭-১৮ অে মবছনরর ম্ভাব্য প্রিাে অজমেমূ 

 ন্যায্য মূদে কৃলদকয কাছ চথদক ১,৫৫,০০০ সম.টে  কাঁোাট ক্রয় এবং ১,৫০,০০০ সম.টে পাটজাত পে উৎপাদে; 

 স্থােীয় বাজানর ২৭,০০০ সম.টে এবং আন্তজমার্তক বাজানর ১,০০,০০০ সম.টে পাটজাত পে র্বক্রয়; 

 র্বনজএমর্’র র্মমূনর ১১০ সকাটি টাকা সাকাে কমানো; 

 পাটকমূনর কম মকতমা, কম মিারী/ শ্রর্মকনদর দক্ষ্তা বৃর্দ্ধর জন্য ১,৩৬০ জেনক প্রর্লক্ষ্ি প্রদাে; 

 বভরমুদ ১৫,৪০০ টি চভবন কাম িক্ষভ যাখায জন্য যক্ষণাদফক্ষণ কাম িক্রভ ম্পন্নকযণ;  

 ভমন্দ্রর োসপাতান্দ্র আগত ৫৩,৬০০ জে শ্রভমক ও অন্যান্য কসবা প্রতযালীন্দ্রের লতভাগ প্রাথবভক স্বাস্থয চফা প্রদান; 

 ‘চানারী আঁ বফন’ বনভ িাণকদল্প আফানকৃত RFP এয চপ্রবক্ষদত প্রস্তাব প্রার্প্ত, মূোয়ন, অনুদভাদন ও চুবি ম্পাদন। 
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উপক্রমর্িকা (Preamble) 

 

 

 যকাবয দপ্তয/াংস্থামূদ য প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবি , স্বচ্ছতা ও  জফাফবদব চজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্ফায বনবিতকযচণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়চনয রদক্ষয- 

 

 

 

সিয়ারম্যাে, ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন 

 

 

এফাং 

 

বেফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে ২০১৭ াদরয জুন ভাদয ১৪ তাবযদখ 

এই ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি স্বাক্ষবযত র।   

 

এই চুবিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ বনম্নবরবখত বফলয়মূদ ম্মত চরন:  
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চকন ১ 

 

রূপকল্প (Vision), অর্ভক্্ষ্য (Mission), সকৌলগত উনেশ্যমূ (Strategic Objectives), 

কায মাবর্ (Functions): 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

আত্ম-বনব িযীর, সৃজনীর ও প্রবতদমাবগতামূরক উত্তভ ব্ফা প্রবতষ্ঠান বদদফ প্রবতষ্ঠা রাব। 

 

১.২ অর্ভক্ষ্য (Mission): 

াটকরমূদয আধুবনকায়ন, াটদেয ফহুমুখীকযণ, াটদেয স্থানীয় ও আন্তজিাবতক ফাজায ম্প্রাযণ 

এফাং কভ িদক্ষতা উন্নয়দনয ভােদভ বফদজএভবদক রাবজনক প্রবতষ্ঠাদন রূান্তয। 

 

১.৩ সকৌলগত উনেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 ১.৩.১ ংস্থার সকৌলগত উনেশ্যমূ  

১.  ন্যায্য মূদে কৃলদকয কাছ চথদক কাঁোাট ক্রয়; 

২.  স্থানীয় ও বফদদবক ফাজাদযয োবদা অনুাদয াটজাত ে উৎাদন; 

৩.  াটজাত দেয ফহুমুখীকযণ এফাং ফাজাযজাতকযণ; 

৪.  বাজানর প্রর্তনযার্গতা ক্ষ্মতা অজমে; 

৫.  ভানফম্পদ উন্নয়ন; 

৬.   প্লান্ট  সমর্লোর্র আধুর্েকায়ে এবং কায মক্ষ্ম রাখা; 

৭. আে ম ামার্জক উন্নয়ে  ক্রীড়া সক্ষ্নত্র অবদাে বৃর্দ্ধকরি; 

৮.  অবকাঠানমাগত উন্নয়ে। 

 

১.৩.২   আবর্শ্যক সকৌলগত উনেশ্যমূ 

 ১. দক্ষতায দে ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি ফাস্তফায়ন; 
 ২. কাম িিবত ও চফায ভাদনান্নয়ন; 
 ৩. আবথ িক ব্ফস্থানায উন্নয়ন; 
 ৪. দক্ষতা ও বনবতকতায উন্নয়ন; 

 ৫. তথ্য  অবধকায ও স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন। 

 

১.৪ কায মাবর্ (Functions): 

১.  াট খাত াংক্রান্ত যকাবয নীবত ও বযকল্পনা ফাস্তফায়ন; 

২.  াট বল্প ব্ফস্থানা; 

৩.  াট দেয স্থানীয় ও বফদদবক ফাজাযজাতকযণ াংবিষ্ট াভবগ্রক ভন্বয়; 

৪.  াট বল্প উন্নয়ন ও ম্প্রাযদণ ায়তা প্রদান; 

৫.  উন্নত ও ভানম্পন্ন াট দেয উৎাদন বনবিত কযায বনবভত্ত দক্ষ জনফর সৃবষ্ট; 

৬. চদদয ও আন্তজিাবতক ফাজাদযয োবদা ভাবপক ফহুমুখী াট ে উৎাদন; 

৭.  আে মামার্জক উন্নয়নে অবদাে রাখা; 

৮.  াটজাত দেয ভান বনয়ন্ত্রদণ মথামথ দদক্ষ গ্রণ। 
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চকন ২ 

দপ্তয/াংস্থায র্বর্ভন্ন কায মক্রনমর চূড়ান্ত ফাফ/প্রভাব (Outcome/ Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন 

সূেকমু 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ র্েি মার্রত  ক্ষ্যমাত্রা অজমনের সক্ষ্নত্র 

সযৌেভানব দার্য়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রিায়/র্বভাগ/ ংস্ামূনর োম 

উাত্তসূত্র 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 জাতীয় যপ্তাবনদত অফদান  চভাট াটজাত ে 

যপ্তাবনদত বফদজএভব’য 

অাং  

% ১০.৩২ ১৩.৩৭ ১৫ ১৫.৫০ ১৬ 

বার্িজয মন্ত্রিায়,  

রপ্তার্ে উন্নয়ে ব্যযনরা,  

বাংানদল ব্যাংক 

বার্ মক 

প্রর্তনবদে 

আভযন্তরীি বাজানর পাটপনের 

ব্যবার বৃর্দ্ধনত অবদাে 

আভযন্তরীি বাজানর 

পাটপনের র্বক্রনয়  

র্বনজএমর্’র অংল  
% ৪৬.৬০ ২২.৪৫ ২৪ ২৫ ২৬ 

বার্িজয মন্ত্রিায়,  

বস্ত্র  পাট মন্ত্রিায়, 

পাট অর্িদপ্তর,  

বাংানদল ব্যাংক 

বার্ মক 

প্রর্তনবদে 

*ামর্য়ক 
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সকলে ৩ 

সকৌলগত উনেশ্য, অগ্রার্িকার, কায মক্রম, কম মম্পাদে সূিক এবং ক্ষ্যমাত্রামু 

 

সকৌলগত উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগত 

উনেনলর মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মম্পাদে সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

কম মম্পাদে 

সূিক মাে 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজমে 
ক্ষ্যমাত্রা/র্েি মায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনক্ষ্পি  

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রনক্ষ্পি 

(Projection) 

২০১৯-২০ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

অািারি অর্ত উত্তম উত্তম ির্ত মাে 

ির্ত 

মানের 

র্েনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দপ্তর/ংস্থার সকৌলগত উনেশ্যমু 

১. ন্যায্য মূদে কৃলদকয 

কাছ চথদক কাঁোাট 

ক্রয় 

৫ ১.১ কাঁো াট 

ক্রয় 

১.১.১  ক্রয় চকন্দ্র 

এফাং বভরঘাট চথদক 

ক্রয়কৃত কাঁোাট 

চভ.টন ৫ ১,২৪,৮০০ ১,৫৩,৫০০ ১,৫৫,০০০ ১,৫৪,৫০০ ১,৫৪,০০০ ১,৫৩,৫০০ ১,৫০,০০০ ১,৫৮,০০০ ১,৬০,০০০ 

২. স্থানীয় ও বফদদবক 

ফাজাদযয োবদা 

অনুাদয াটজাত ে  

উৎাদন 

১০ ২.১  াটজাত 

ে উৎাদন 

২.১.১ উৎাবদত 

াটজাত ে 
চভ.টন ১০ ১,০৮,০০০ ১,৪৭,০০০ ১,৫০,০০০ ১,৪৯,০০০ ১,৪৮,০০০ ১,৪৭,০০০ ১,৪৫,০০০ ১,৫১,০০০ ১,৫২,০০০ 

৩. াটজাত দেয 

ফহুমুখীকযণ এফাং 

ফাজাযজাতকযণ 

২০ 
৩.১ পাট জাত 

পে র্বক্রয় 

৩.১.১ স্থােীয় বাজানর 

র্বর্ক্রত পে 
সম.টে ১০ ২৬,০০০ ২৬,৪০০ ২৭,০০০ ২৬,৮০০ ২৬,৬০০ ২৬,৪০০ ২৬,২০০ ২৭,২০০ ২৭,৩০০ 

৩.১.২ ববনদর্লক 

বাজানর র্বর্ক্রত পে 
সম.টে ১০ ৮৫,০০০ ৯৫,০০০ ১,০০,০০০ ৯৯,০০০ ৯৭,০০০ ৯৫,০০০ ৯৪,০০০ ১,০২,০০০ ১,০৩,০০০ 

৪. বাজানর 

প্রর্তনযার্গতা ক্ষ্মতা 

অজমে 

৫ 

৪.১ 

র্বনজএমর্’র 

সাকাে 

কমানো 

৪.১.১ র্মমূনর 

সাকাে হ্রাকরি 

সকাটি 

টাকা 
৫ - - ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১২৫ ১৫০ 

৫. মােবম্পদ উন্নয়ে ১৫ ৫.১ পাটক 

মূনর 

কম মকতমা, 

কম মিারী  

শ্রর্মকনদর 

দক্ষ্তা বৃর্দ্ধর 

জন্য প্রর্লক্ষ্ি   

৫.১.১ প্রর্লক্ষ্ি প্রাপ্ত 

পুরু কম মকতমা 
ংখ্যা ৭ 

৩.৮০ 

৩৭৮ ৪১০ ৩৯৮ ৩৮৮ ৩৭৮ ৩৭০ ৪২০ ৪৩০ 

৫.১.২ প্রর্লক্ষ্ি প্রাপ্ত 

মর্া কম মকতমা 
ংখ্যা ২ ৪২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪২ ৩৮ ৭০ ৭৫ 

৫.১.৩ প্রর্লক্ষ্ি প্রাপ্ত  

পুরু কম মিারী/শ্রর্মক 
ংখ্যা ৫ 

৮৩৪ 

৭৮৩ ৮০০ ৭৯৫ ৭৯০ ৭৮৩ ৭৮০ ৮১৫ ৮২০ 

৫.১.৪ প্রর্লক্ষ্ি প্রাপ্ত 

মর্া 

কম মিারী/শ্রর্মক 

ংখ্যা ১ ৮৭ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৯৩ ৯৫ 
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সকৌলগত উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগত 

উনেনলর মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মম্পাদে সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

কম মম্পাদে 

সূিক মাে 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজমে 
ক্ষ্যমাত্রা/র্েি মায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনক্ষ্পি  

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রনক্ষ্পি 

(Projection) 

২০১৯-২০ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

অািারি অর্ত উত্তম উত্তম ির্ত মাে 

ির্ত 

মানের 

র্েনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৬. প্লান্ট  সমর্লোর্র 

আধুর্েকায়ে এবং 

কায মক্ষ্ম রাখা 

৫ ৬.১ র্ম 

মুনর প্লান্ট 

 সমর্লোর্র 

ংরক্ষ্ি 

কায মক্রম 

৬.১.১ ংরর্ক্ষ্ত 

সমর্লোর্রর ংখ্যা 

ংখ্যা ৫ ১৫,৪০০ ১৫,৩৫০ ১৫,৪০০ ১৫,৩৮০ ১৫,৩৬৫ ১৫,৩৫০ ১৫,৩২০ ১৫,৪০০ ১৫,৪০০ 

৭. আে ম ামার্জক উন্নয়ে 

 ক্রীড়া সক্ষ্নত্র অবদাে 

বৃর্দ্ধকরি 

১৫ ৭.১ শ্রবভকদদয 

স্বাস্থযদফায 

উন্নয়ন 

৭.১.১ শ্রবভকদদয 

প্রাথবভক স্বাস্থয চফা 

প্রদান 

 

াংখ্যা 
৫ - - ৫৩,৬০০ ৫০,০০০ ৪৬,০০০ ৪২,০০০ ৩৮,০০০ ৫৫,০০০ ৬০,০০০ 

৭.২ র্মনর 

র্েয়ান্ত্রিািীে 

র্লক্ষ্া প্রর্তষ্ঠানে 

র্লক্ষ্ােীনদর 

েদ অজমে 

৭.২.১ পালকৃত  

র্লক্ষ্ােী 

% ৫ - ৯৪% ৯৩% ৯২% ৯১% ৯০% ৮০% ৯৪% ৯৪% 

৭.৩ স্থােীয়  

আন্তজমার্তক 

পয মানয় 

সখাধুায় 

অংল গ্রি 

৭.৩.১ জাতীয় পয মানয় 

টুে মানমন্ট এ অংলগ্রি ংখ্যা ৩ - ১১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১০ 

৭.৩.২ আন্তজমার্তক 

পয মানয় টুে মানমন্ট এ 

অংলগ্রি 

ংখ্যা ২ - ৩ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৮. অবকাঠানমাগত  

উন্নয়ে 

৫ ৮.১ ‘চানারী 

আঁ বফন’ 

বনভ িাণ 

৮.১.১ ভবে র্েম মািকনল্প 

র্পর্পআর অনুানর িানপ 

িানপ অগ্রর য়া 
কানজর 

পয মায় 
৫ - - 

চুর্ক্ত 

ম্পাদে 

ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক 

অনুদভাদন 

বফদজএভব

চফাড ি 

কর্তিক 

অনুদভাদন 

প্রস্তাফ 

মূল্যায়ে 

RFP এয 

চপ্রবক্ষদত 

প্রস্তাব প্রার্প্ত 

র্ভর্ত্ত প্রস্থর 

স্থাপে 

প্রকনল্পর 

১০% 

লতাংল 

কাজ 

ম্পন্নকরি 

*ামর্য়ক 
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দপ্তয/াংস্থায আফবশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ 

(চভাট ভান-২০) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুেক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

 

অািারি 

(Excellent) 

অর্ত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

ির্ত মাে 

(Fair) 

ির্ত মানের 

র্েনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দে ফাবল িক 

কভ িম্পাদন চুবি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয খড়া ফাবল িক 

কভ িম্পাদন চুবি দাবখর 

বনধ িাবযত ভয়ীভায ভদে খড়া চুবি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাদগ দাবখরকৃত  
তাবযখ .৫ ১৯ এবপ্রর ২৩ এবপ্রর ২৫ এবপ্রর ২৬ এবপ্রর ২৭ এবপ্রর 

ভাঠম িাদয়য কাম িারয়মূদয দে ২০১৭-১৮ 

অথ িফছদযয ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি স্বাক্ষয 
বনধ িাবযত ভয়ীভায ভদে চুবি স্বাক্ষবযত তাবযখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুে ১৯ জুে ২০ জুে ২১ জুে 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ফাবল িক কভ িম্পাদন 

চুবিয মূোয়ন প্রবতদফদন দাবখর 

বনধ িাবযত তাবযদখ মূোয়ন প্রবতদফদন 

দাবখরকৃত  
তাবযখ ১ ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফাবল িক কভ িম্পাদন 

চুবির ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ 
বত্রভাবক প্রবতদফদন দাবখরকৃত  াংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফাবল িক কভ িম্পাদন 

চুবিয অধ িফাবল িক মূোয়ন প্রবতদফদন দাবখর 

বনধ িাবযত তাবযদখ অধ িফাবল িক মূোয়ন 

প্রবতদফদন দাবখরকৃত 
তাবযখ ১ ১৪ জানুয়াবয ১৬ জানুয়াবয ১৮ জানুয়াবয ২১ জানুয়াবয ২২ জানুয়াবয 

কাম িিবত ও চফায 

ভাদনান্নয়ন 
৯ 

ই-পাইবরাং িবত বাস্তবায়ে ই-পাইদর নবথ বনস্পবত্তকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউর্েনকাড ব্যবার র্ের্িত করা ইউর্েনকাড ব্যবার র্ের্িতকৃত % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

বআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংবিষ্ট কভ িোযীয 

বআযএর  ছুটি নগদায়ন যুগৎ জাবয 

বনবিতকযণ  

বআযএর  ছুটি নগদায়ন যুগৎ জাবযকৃত  % .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

র্টিনজে িাট মার অনুযায়ী সবা প্রদাে 
প্রকার্লত র্টিনজে িাট মার অনুযায়ী সবা 

প্রদােকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অববদমাগ প্রবতকায ব্ফস্থা ফাস্তফায়ন বনষ্পবত্তকৃত অববদমাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সবার মাে ম্পনকম সবাগ্রীতানদর মতামত 

পর্রনবক্ষ্নির ব্যবস্থা িালু করা 

সবার মাে ম্পনকম সবাগ্রীতানদর মতামত 

পর্রনবক্ষ্নির ব্যবস্খা িালুকৃত 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

দপ্তর/ংস্থার কমপনক্ষ্ দুটি অোইে সবা িালু 

করা 
কমপনক্ষ্ দুটি অোইে সবা োলুকৃত তাবযখ ১ ৩১ বডদম্বয ৩১ জানুয়াবয ২৮ চপব্রুয়াবয - - 

দপ্তর/ংস্থার কমপনক্ষ্ ৩টি সবাপ্রর্ক্রয়া 

জীকৃত  
কমপনক্ষ্ ৩টি সবাপ্রর্ক্রয়া জীকৃত তাবযখ ১ ৩১ বডদম্বয ৩১ জানুয়াবয ২৮ চপব্রুয়াবয ১৫ মাি ম - 

দপ্তর/ংস্থা  অিীেস্থ কায মায়মূনর উদ্ভাবেী 

উনযাগ  Small Improvement 

Project (SIP) বাস্তবায়ে 

 

উদ্ভাবেী উনযাগ  SIP-মূনর ডাটানবজ 

প্রস্তুতকৃত 
তার্রখ ১ ৪ জানুয়ার্র ১১ জানুয়ার্র ১৮ জানুয়ার্র ২৫ জানুয়ার্র ৩১ জানুয়ার্র 

উদ্ভাবেী উনযাগ  SIP সরর্প্লনকনটড ংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুেক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

 

অািারি 

(Excellent) 

অর্ত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

ির্ত মাে 

(Fair) 

ির্ত মানের 

র্েনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবথ িক ব্ফস্থানায 

উন্নয়ন 
৩ 

অবডট আবত্ত বনষ্পবত্ত  অবডট আবত্ত বনষ্পবত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর/অস্থাবর ম্পর্ত্তর াোগাদ তার্কা 

প্রস্তুত করা 

স্থাবর ম্পর্ত্তর াোগাদ তার্কা তার্রখ ১ ১ সফব্রুয়ার্র ১৫ সফব্রুয়ার্র ২৮সফব্রুয়ার্র ২৮ মাি ম ১৫ এর্প্র 

অস্থাবর ম্পর্ত্তর াোগাদ তার্কা তার্রখ .৫ ১ সফব্রুয়ার্র ১৫ সফব্রুয়ার্র ২৮সফব্রুয়ার্র ২৮ মাি ম ১৫ এর্প্র 

দপ্তর/ংস্থায় কল্যাি কম মকতমা র্েনয়াগ করা 
কল্যাি কম মকতমা র্েনয়াগকৃত  নয়ব াইনট 

প্রকার্লত 
তার্রখ .৫ ১৫ অনক্টাবর ২৯ অনক্টাবর ১৫ েনভম্বর ৩০ েনভম্বর ১৪ র্ডনম্বর 

দক্ষতা ও বনবতকতায 

উন্নয়ন 
২ 

যকাবয কভ িম্পাদন ব্ফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রবক্ষণ বফববন্ন বফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িোযীদদয জন্য প্রবক্ষণ আদয়াজন 

প্রবক্ষদণয ভয়
*
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুিাোয চকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয শুিাোয ফাস্তফায়ন 

কভ িবযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত ও দাবখরকৃত 

তাবযখ .৫ ১৩ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

বনধ িাবযত ভয়ীভায ভদে বত্রভাবক  

বযফীক্ষণ প্রবতদফদন দাবখরকৃত 
াংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অবধকায ও 

স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রনিার্দত তথ্য প্রকাল স্বপ্রনিার্দত তথ্য প্রকার্লত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

বার্ মক প্রর্তনবদে প্রিয়ে  প্রকাল বার্ মক প্রর্তনবদে নয়বাইনট প্রকার্লত তার্রখ ১ ১৫ অনক্টাবর ২৯ অনক্টাবর ১৫ েনভম্বর ৩০ েনভম্বর ১৪ র্ডনম্বর 

___________________ 
* ৬০ ঘণ্টা প্রবক্ষদণয ভদে অনূন্য ২০ঘন্টা যকাবয কভ িম্পাদন ব্ফস্থানা াংক্রান্ত প্রবক্ষণ অন্তর্ভ িি থাকদফ । 
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আবভ, চেয়াযম্যান, বফদজএভব গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী , ফস্ত্র ও াট  

ভন্ত্রণারয় এয প্রবতবনবধ  বেফ, ফস্ত্র ও াট  ভন্ত্রণারয় এয বনকট অেীকায কযবছ চম, এই চুবিদত 

ফবণ িত পরাপর অজিদন দেষ্ট থাকফ।  

 

আবভ বেফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী , ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এয প্রবতবনবধ 

বাদফ চেয়াযম্যান, বফদজএভব’য বনকট অেীকায কযবছ চম, এই চুবিদত ফবণ িত পরাপর অজিদন 

প্রদয়াজনীয় দমাবগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষবযত: 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

সিয়ারম্যাে 

বাংানদল পাটক করনপানরলে 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

তার্রখ 

------------------------------------------ 

র্িব 

বস্ত্র  পাট মন্ত্রিায় 

----------------------------------- 

তার্রখ 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

বফদজএভব 
ফাাংরাদদ জুট বভরস্ কযদাদযন/ 

ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন 

বফএভআযই ব্াদরবসাং, ভড িানাইদজন, বযদনাদবন এন্ড এক্সানন 

ইআরর্প/ 

ERP 

এন্টারপ্রাইজ ভরন্দ্রসাস য প্লাভ ং/ 

Enterprise Resource Planning 

RFP Request for Proposal 

 SIP Small Improvement Project 

বফএবডব 
ফাাংরাদদ এবগ্রকারোযার চডদবরদভন্ট কনপ মানরলে/ 

বাংানদল কৃর্ উন্নয়ে কনপ মানরলে 
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ংনযাজেী-২: কভ িম্পাদন সূেকমূ, ফাস্তফায়নকাযী বফবাগ/াংস্থা এফাং বযভা িবতয বফফযণ 

ক্রবভক নম্বয কভ িম্পাদন সূেকমূ বফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউবনট বযভা িবত এফাং উাত্তসূত্র াধাযণ ভন্তব্ 

১ ১.১.১ ক্রয় সকে এবং র্মঘাট সেনক 

ক্রয়কৃত কাঁিাপাট 

সদনলর পাট উৎপন্নকারী এাকার স্থােীয় বাজানর প্রনতযক র্মনর র্েয়ন্ত্রনি 

ক্রয়নকে স্থাপে কনর রার্র কৃনকর র্েকট সেনক পাট ক্রয়  র্মনর অভযন্তনর 

র্ের্ম মত ঘাট সেনক পাট ক্রয় কায মক্রম পর্রিাো করা। 

প্রর্তটি র্মনর পাটক্রয় 

র্বভাগ 

পাটক্রয় প্রর্তনবদে,  

পাট র্বভাগ, র্বনজএমর্ 

ফাবল িক প্রবতদফদন,  বফদজএভব 

 

২ ২.১.১ উৎপার্দত পাটজাত পে ক্রয়কৃত কাঁিাপাট সেনক িার্দা  গুোগুি অনুানর ংস্থার র্েয়ন্ত্রিািীে ক 

র্মন প্রর্ক্রয়াকরনির মােনম পাটজাত পে উৎপাদে করা। 

প্রর্তটি র্মনর উৎপাদে 

র্বভাগ 

উৎপাদে প্রর্তনবদে,  

উৎপাদে র্বভাগ, র্বনজএমর্ 

ফাবল িক প্রবতদফদন,  বফদজএভব 

 

৩ ৩.১.১  স্থানীয় ফাজাদয বফবক্রত ে াংস্থায় তাবরকার্ভি স্থানীয় াটজাত ে চক্রতায বনকট বফদজএভব’য াদথ 

চুবিফি ওয়ায ভােদভ চদদয ফাজাদয াটজাত ে বফক্রয় কযা। 

বফণন বফবাগ, 

বফদজএভব  

ফাবল িক প্রবতদফদন,  বফদজএভব  

৪ ৩.১.২  বফদদবক ফাজাদয বফবক্রত ে াংস্থায় তাবরকার্ভি যপ্তানীকাযক ও যাবয বফদদী চক্রতায াদথ চুবিফি 

ওয়ায ভােদভ াটজাত ে যপ্তানী কযা। 

বফণন বফবাগ, 

বফদজএভব  

ফাবল িক প্রবতদফদন , বফদজএভব  

৫ ৪.১.১ সাকাে হ্রাকরি কৃচ্ছ্রতা, ব্যয় হ্রা  ব্যয় র্েয়ন্ত্রি এর মােনম সাকানের পর্রমাি ীর্মতকরি। প্রর্তটি র্ম  

র্বনজএমর্’র ক 

র্বভাগ 

ফাবল িক প্রবতদফদন , বফদজএভব  

৬ ৫.১.১ প্রবক্ষণ প্রাপ্ত পুরুল কভ িকতিা 

৫.১.২ প্রবক্ষণ প্রাপ্ত ভবরা কভ িকতিা 

কভ িকতিাচদয প্রদয়াজনীয় চাগত জ্ঞান বভরমূ বযোরনায জন্য আফশ্যক। 

কভ িকতিাচদয চাগত প্রদয়াজনবববত্তক প্রবক্ষদণয ভােদভ তাদদয দক্ষতা বৃবিয 

উদযাগ গ্রণ কযা। 

প্রবক্ষণ বফবাগ, 

বফদজএভব 

ফাবল িক প্রবতদফদন , বফদজএভব  

৭ ৫.১.৩ প্রবক্ষণ প্রাপ্ত পুরুল কভ িোযী /শ্রবভক  

৫.১.৪ প্রবক্ষণ প্রাপ্ত ভবরা কভ িোযী /শ্রবভক 

কভ িোযী/শ্রবভকচদয প্রদয়াজনীয় চাগত জ্ঞান বভরমূ বযোরনায জন্য 

আফশ্যক। শ্রবভকচদয চাগত প্রদয়াজনবববত্তক প্রবক্ষদণয ভােদভ তাদদয 

দক্ষতা বৃবিয উদযাগ গ্রণ কযা।  

প্রবক্ষণ বফবাগ, 

বফদজএভব 

ফাবল িক প্রবতদফদন , বফদজএভব  

৮ ৬.১.১ ংরর্ক্ষ্ত সমর্লোর্রর ংখ্যা র্মমুনর প্লান্ট  সমর্লোর্র ি এবং কায মক্ষ্ম রাখার স্বানে ম রক্ষ্িানবক্ষ্ি 

কায মক্রম পর্রিাো করা। 

রক্ষ্িানবক্ষ্ি র্বভাগ, 

র্বনজএমর্ 

রক্ষ্িানবক্ষ্ি র্বভানগর 

প্রর্তনবদে, র্বনজএমর্  

ফাবল িক প্রবতদফদন,  বফদজএভব 

 

৯ ৭.১.১ শ্রবভকদদয প্রাথবভক স্বাস্থয চফা প্রদান বভর বনয়ন্ত্রণাধীন াাতার ও প্রাথবভক বেবকৎা চকদন্দ্র আগত শ্রবভক ও 

অন্যান্য চফা প্রতযীদদয প্রাথবভক স্বাস্থয চফা দান কযা। 

বভদরয বেবকৎা 

চকন্দ্রমূ 

বেবকৎা বফবাগ, বফদজএভব  

১০ ৭.২.১ পালকৃত র্লক্ষ্ােী 

 

র্ম র্েয়র্ন্ত্রত র্লক্ষ্া প্রর্তষ্ঠােমূ নত পালকৃত  েদ অজমেকারী  র্লক্ষ্ােী। র্ম র্েয়র্ন্ত্রত র্লক্ষ্া 

প্রর্তষ্ঠােমূ 

প্রকার্লত ফাফ  

১১ ৭.৩.১ জাতীয় পয মানয় টুে মানমন্ট এ অংলগ্রি জাতীয় পয মানয়র টুে মানমনন্ট অংলগ্রনির মােনম কাংর্িত াফল্য অজমে করা। ক্রীড়া র্বভাগ, র্বনজএমর্ ফাবল িক প্রবতদফদন,  বফদজএভব  

 
১২ ৭.৩.২ আন্তজমার্তক পয মানয় টুে মানমন্ট এ 

অংলগ্রি 

আন্তজমার্তক পয মানয়র টুে মানমনন্ট কাংর্িত াফল্য অজমনের মােনম সদনলর 

ভাবমূর্তম উজ্জ্ব করা। 

ক্রীড়া র্বভাগ, র্বসজএমর্ ফাবল িক প্রবতদফদন,  বফদজএভব  

১৩ ৮.১.১ ভবে র্েম মািকনল্প র্পর্পআর অনুানর িানপ 

িানপ অগ্রর য়া 

‘চানারী আঁ বফন’ বনভ িাদণয ভােদভ ম্পদদয ফহুমুখী ব্ফায বনবিত কযা এফাং 

বফদজএভব’য আদয়য নতুন উৎ বতবয কযা। 

পর্রকল্পো র্বভাগ, 

র্বনজএমর্ 

ফাবল িক প্রবতদফদন,  বফদজএভব  
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ংনযাজেী-৩ : কভ িম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয় /বফবাদগয বনকট সুবনবদ িষ্ট কভ িম্পাদন োবদামূ 

 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ াংবিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূেক 
উি প্রবতষ্ঠাদনয বনকট 

োবদা/প্রতযাা 
োবদা/প্রতযাায চমৌবিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্ প্রবাফ 

অে ম র্বভাগ, অে ম মন্ত্রিায় 

বাংানদল ব্যাংক 

বার্ির্জযক ব্যাংক 

১.১ কাঁো াট 

ক্রয় 

১.১.১  ক্রয় চকন্দ্র 

এফাং বভরঘাট 

চথদক ক্রয়কৃত 

কাঁোাট 

পানটর ভরা সমৌসুনম 

ির্ত মুিে রবরা 

ভরা সমৌসুনম কৃনকর কাছ সেনক ন্যায্য 

মূনল্য রার্র কাঁিাপাট ংগ্রনর নক্ষ্য 

ির্ত মুিনের সযাগাে এবং পাট 

ক্রনয়র  উৎপাদনের ক্ষ্যমাত্রা অজমে।  

কৃনকরা তানদর পনের 

ন্যায্য মূল্য সেনক বর্ঞ্চত 

নত পানর। 

 

উৎপাদনের পর্রমাি হ্রা 

সপনত পানর। 

বফদজএভব 

বফএবডব 

খায অবধদপ্তয 

 

৩.১ পাটজাত 

পে র্বক্রয় 

 

৩.১.১ স্থােীয় 

বাজানর র্বর্ক্রত পে 

বফক্রদয়য রক্ষযভাত্রা  

পূযদণ ায়তা 

স্থানীয় ফাজাদয াট দেয ফাজায 

ম্প্রাযণ এফাং বফক্রদয়য ভােদভ 

রক্ষভাত্রা অজিন। 

স্থানীয় ফাজাদয বফক্রদয়য 

বযভাণ হ্রা চদত াদয। 

ফাবণজয ভন্ত্রণারয় 

যপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযদযা 

৩.১ পাটজাত 

পে র্বক্রয় 

 

৩.১.২ ববনদর্লক 

বাজানর র্বর্ক্রত পে 

 

 

যপ্তাবন প্রবক্রয়ায় 

ায়তা 

বফদদদ অফবস্থত ফাাংরাদদ বভনমুদ 

কভ িযত কভাব িয়ার কাউবসরযগদণয 

ভােদভ বফদদী ফাজায অনুন্ধান এফাং 

চক্রতায াদথ চমাগাদমাগ যক্ষা। 

যপ্তাবনয বযভাণ হ্রা 

চদত াদয। 

 

 


