
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৭, ২০২২

পাট অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৭, ২০২২

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
পাট ও পাটজাত
পের উৎপাদন ও
বহার ি;

২৩

[১.১] কের আওতায় উ
ফলনশীল পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন

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

ম:টন ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০

তীয়
কায়াট াের
লমাা
অিজত হেয়েছ।

[১.১.২] উ ফলনশীল জােতর
পাটবীজ উৎপাদন

ম:টন ১ ৫২০ ৪৬৮ ৪১৬ ৩৬৪ ৩১২

তীয়
কায়াট াের
লমাা
অিজত হেয়েছ।

[১.১.৩] মানসত উ ফলনশীল
তাষা পাট উৎপাদন

ল বল ১ ১৩ ১২ ১০ ৯ ৮ ১৩.৫৪

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

[১.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ৯ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৩০৭

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

সংা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০

[১.২.৩] পাটজাত পের অভরীন
বহার ির হার

% ১ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২.১১

[১.৩] চার কায ম
পিরচালনা

[১.৩.১] পাার ও িলফেলট িবতরণ সংা ৩ ৭০০০০ ৬৩০০০ ৫৬০০০ ৪৯০০০ ৪২০০০

তীয়
কায়াট াের
লমাা
অিজত হেয়েছ।

[১.৩.২] কািশত গণিবি সংা ১ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১৩

তীয়
কায়াট াের
লমাা
অিজত হেয়েছ।



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৭, ২০২২

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
আইন ও িবিধমালা
েয়াগ
জারদারকরণ;

১৮

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

[২.১.১] হাট বাজার পিরদশ ন সংা ৬ ৭০০ ৬৩০ ৫৬০ ৪৯০ ৪২০ ৩০০

[২.১.২] িভজা পাট য় ও িবয়
িতেরােধ পিরচািলত অিভযান

সংা ৪ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৭০

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

সংা ৩ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৬৫

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

[২.১.৪] বিলং সার পিরদশ ন সংা ৩ ১৬০ ১৪৪ ১২৮ ১১২ ৯৬ ৩৫

[২.১.৫] খসড়া চারেকাল নীিতমালা,
২০২১ ণয়ন;

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.১.৬] িবভাগীয় ভােব িনিত
অপরাধ

% ১ ৬৫ ৫৮ ৫২ ৪৫ ৩৯ ১৫

৩
পাট ও পাটজাত
পের বসায়
সহেযািগতা দান;

১২

[৩.১] পাট ও পাটজাত পের
লাইেস দান

[৩.১.১] পাট ও পাটজাত পের
লাইেস ই ও নবায়ন

সংা ৪ ১৩৫০০ ১২১৫০ ১০৮০০ ৯৪৫০ ৮১০০ ১৫৩

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

[৩.২.১] িনিত আেবদন % ৩ ৯৫ ৮৬ ৭৬ ৬৭ ৫৭ ৯৯.৪৩

[৩.৩] পাটকল পিরদশ ন [৩.৩.১] পাটকল পিরদশ ন সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৭৬

[৩.৪] পাটজাত পের ননা
পরীা

[৩.৪.১] পাটজাত পের ননা
পরীা

সংা ৩ ১৫৫০ ১৩৯৫ ১২৪০ ১০৮৫ ৯৩০ ২৬০

৪ মানবসদ উয়ন; ১২ [৪.১] িশণ দান

[৪.১.১] িশণ া পাটচািষ
চাষী
সংা

৭ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ৩০৩২০

[৪.১.২] কম কতা ও কম চারীেদর
িশণ

জন ৪ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৪১৫

[৪.১.৩] এিপএ িবষেয় কম কতােদর
িশণ

জন ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৭, ২০২২

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
পাটখােত িবিনেয়াগ
েযাগ সসারণ।

৫
[৫.১] পাট খােত িবিনেয়াগ
আকষ েণর জ সভা/
সিমনার আেয়াজন

[৫.১.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার/
কেহাার সভা

সংা ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০

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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৯.৯৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৯.৬৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৪.০০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩.০০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩.০০

*সামিয়ক (provisional) ত


