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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:

পাট আইন, ২০১৭ এবং িদ ট (লাইেসিং এ এনেফাস েম) লস, ১৯৬৪ এর আেলােক পােটর উৎপাদন ও বহার ি, পাটচাষ
সসারণ, ণগতমান উয়ন, পাট িশের িবকাশ ও গেবষণা কায ম পিরচালনা, পাট ও পাটজাত পের বসা তদারিক ও িনয়ণ িত
কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ। িবগত ৩ (িতন) বছের পাট আইন, ২০১৭ এর অধীন ৪০৮৮৯ সংক লাইেস ই ও নবায়েনর মােম
ায় ১২ কা ৮৬ ল টাকা রাজ আয় হেয়েছ। কচাপাট ও পাটজাত প রািনর মােম পিরদশ ন িফ খােত ননা রিভিনউ বাবদ
রাজ  খােত  জমা  হেয়েছ  ১১  কা  ৭১  ল  টাকা।  “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) বছর ৩৬৪৯
ামান আদালত পিরচালনার মােম ২ কা ৫২ ল টাকা অথ দ দান করা হেয়েছ। উ আইন বাবায়েনর ফেল িত বছর
অভরীণ বাজাের ১৯০ কা পােটর বার চািহদা ি হেয়েছ। অভরীণ বাজাের সরকারী/বসরকারী পাটকেল উৎপািদত পােটর বার
মে িত বছর ায় ৩০-৩৫ কা বত হেয়েছ। পাট অিধদর কক বাবায়নাধী “উত ি িনভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং
সসারণ” শীষ ক কের আওতায় ২০২১-২২ অথ বছর পয  দেশর ৪৬ জলার ২৩০ উপেজলায় ১০১০৮৮ জন পাটচাষীেক িশণ
দান এবং পাট ও পাটবীজ উৎপাদেনর িনিম ১০ ল ৭১ হাজার জন পাটচাষীেক িবনাে সার, বীজ ও কীটনাশক দান করা হেয়েছ।
লাইেস দােন মাবাইল এাপস (সানালী শ) তরী 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 িক 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। পেদ জনবল
িনেয়াগ করেত না পারা।

ভিবৎ পিরকনা:

পাটজাত  পের  বহার  ির  লে  পে পাটজাত  মাড়েকর  বাতালক বহার  আইন  ২০১০  ও  িবিধমালা  ২০১৩  এবং  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 িবিধমালা ২০২২ ণয়ন; পাট অিধদেরর আওতাধীন ‘উত ি িনভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সসারণ’
শীষ ক ক ুভােব বাবায়ন; পাটবীজ উৎপাদেন য়ংরতা অজন; জনবেলর 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 ইশেতহার২০১৮ অসরেণ পােটর মােম রািন বখীকরণ এবং পাট উৎপাদেন ির বহার িকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩৫০ দ জনবল তির করা; ৮৫০ মাবাইল কাট  পিরচালনা করা; পাট ও পাটজাত পের ১৪০০০ লাইেস ই ও নবায়ন;
কের মােম ৪৫,০০০ জন পাটচাষীেক িশণ দান, চাষীেদর মে ৫৫০ ম: টন বীজ িবতরণ, ৫৩০ ম: টন উফশী পাটবীজ
উৎপাদন এবং ১৩.৫০ ল বল মানসত তাষা পাট উৎপাদন; অভরীণ বাজাের ১৯০ কা পােটর বার বতমান থেক চািহদা
ি করা এবং পােটর ােগর বহাের কায কর পদেপ হণ; ৭৫০ হাট-বাজার এবং ১০০০ পাটকল পিরদ শন; ১৫০
উুকরণ সভা ও কম শালার আেয়াজন করা; ৮০,০০০ পাার ও িলফেলট িবতরণ এবং ১৩০০ পাট পের ননা পরীা
করা;সানালী শ এাপস কায কর করা।
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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 ২০২২ 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িতেযািগতা সম টকসই পাটখাত ।

১.২ অিভল (Mission)
পাটচাষী, পাটকল ও বসায়ীেদরেক সহায়তা দােনর মােম পাট ও পাটজাত পের বহার ও বসা সসারণ ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

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

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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. পাটখােতর উয়েন সকল কার আইন, িবিধ ও নীিতমালা ণয়েন সরকারেক সহায়তা দান এবং পাট আইন,২০১৭ এর
ড়া পাট িবিধমালা,২০২২ ণয়ন;
৪. পাট ও পাটজাত প বসােয় িবিভ কার লাইেস 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. মানব সদ উয়েন কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান;
৮.  কের  আওতায়  মানসত  উ  ফলনশীল  পাটবীজ  উৎপাদন,  সংরণ  ও  সরবরাহ।  পাট  চােষর  উয়ন  এবং  পাট
চাষীেদর েয়াজনীয় ত সরবরাহ ও সহায়তা দান। পাট চািষেদরেক িশণ দান ও উুকরণ; এবং
৯. সরকার কক দ অা কায াবলী এবং িবিভ কম িচ ও ক বাবায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

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 ৩৪.৫৮ ৩৫.০০ ৩৫.২৫ ৩৫.৫০
রা মণালয়, জলা/উপেজলা শাসন,
িবেজএমএ, িবেজএসএ, চালকল ও চাউল
বসায়ী সিমিত।

বািষ ক িতেবদন,
পাট অিধদর।

মানসত পাট উৎপাদন ির
মােম দেশ ও িব বাজাের
চািহদা রণ করা

পাট আইন, ২০১৭ েয়াগ ও
বাবায়ন

লেবল ১২.৮৯ ১৩.০০ ১৩.৫০ ১৩.৭৫ ১৪.০০
িষ মণালয়, িডএই, িবএিডিস, িবেজআরআই
এবং জলা/উপেজলা শাসন

বািষ ক িতেবদন,
পাট অিধদর।

লমাা মাতােবক পাটবীজ
উৎপাদন করা

পাট আইন, ২০১৭ েয়াগ ও
বাবায়ন

ম:টন ৫০০ ৬৪২.১৪ ৫৩০ ৫৫০ ৫৭৫
িষ মণালয়, িডএই, িবএিডিস, িবেজআরআই
এবং জলা/উপেজলা শাসন,

বািষ ক িতেবদন,
পাট অিধদর।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৮:২৪ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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 মঃটন ২ ৫০১ ৫৮৭.০৫ ১০৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৭৫ ৬০০

[১.১.২] উ ফলনশীল
জােতর পাটবীজ
উৎপাদন

সমি মঃটন ১ ৫০৭ ৬৪২.১৪ ৫৩০ ৪৭৭ ৪২৪ ৩৭১ ৩১৮ ৫৫০ ৫৭৫

[১.১.৩] মানসত উ
ফলনশীল তাষা পাট
উৎপাদন

সমি
ল
বল

০ ১২.৮৯ ১৩ ১৩.৫০ ১২.১৫ ১০.৮০ ৯.৪৫ ৮.১০ ১৩.৭৫ ১৪.০০

[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 ১৩৯১ ১২০০ ৮৫০ ৭৬৫ ৬৮০ ৫৯৫ ৫১০ ৯০০ ৯৫০

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

সমি সংা ৫ ৬৫৪ ১৬০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৭৫ ২০০

[১.৩] চার কায ম
পিরচালনা

[১.৩.১] পাার ও
িলফেলট িবতরণ

সমি সংা ৩ ৭৬৯৫৫ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭২০০০ ৬৪০০০ ৫৬০০০ ৪৮০০০ ৮৫০০০ ৯০০০০

[১.৩.২] কািশত
গণিবি

সমি সংা ১ ৩১ ৫০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৮:২৪ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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

সমি সংা ৭ ১৮৭০ ১০০০ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৭৭৫ ৮০০

[২.১.২] িভজা পাট য়
ও িবয় িতেরােধ
পিরচািলত অিভযান

সমি সংা ৪ ৭০২ ১৫০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১৩০ ১৪০

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

সমি সংা ৪ ১৮৬ ১০০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ১০০

[২.১.৪] বিলং সার
পিরদশ ন

সমি সংা ৩ ২৫৮ ১৭৫ ১৮০ ১৭১ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ২০০ ২২০

[৩] মানবসদ
উয়ন;

১৩ [৩.১] িশণ দান

[৩.১.১] িশণ া
পাটচািষ

সমি
চাষী
সংা

৮ ১৮০০০ ৪০০০০ ২২৫০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ৪৭৫০০ ৫০০০০

[৩.১.২] কম কতা ও
কম চারীেদর দািরক
িবিভ িবষয় এবং
এিপএ- এর লমাা
অযায়ী ইন-হাউজ
িশণ/কম শালা

সমি জন ৫ ৪৪৭ ৬০০ ৩৫০ ৩১৫ ২৮০ ২৪৫ ২১০ ৩৭৫ ৪০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৮:২৪ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] পাট ও
পাটজাত পের
বসায়
সহেযািগতা
দান;

১২

[৪.১] পাট ও পাটজাত
পের লাইেস দান

[৪.১.১] পাট ও
পাটজাত পের
লাইেস ই ও
নবায়ন

সমি সংা ৬ ১৩৮৭৬ ১৫১০০ ১৪০০০ ১২৬০০ ১১২০০ ৯৮০০ ৮৪০০ ১৪৫০০ ১৫০০০

[৪.২] পাট ও পাটজাত
পের লাইেস দান
আেবদন িনি

[৪.২.১] িনিত
আেবদন

গড় % ২ ৯৯ ৯৯ ৯৬ ৮৬ ৭৭ ৬৭ ৫৮ ৯৭ ৯৮

[৪.৩] পাটকল পিরদশ ন
[৪.৩.১] পাটকল
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ১১৬৫ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০৫০ ১১০০

[৪.৪] পাটজাত পের
ননা পরীা

[৪.৪.১] পাটজাত
পের ননা পরীা

সমি সংা ২ ১৭৮৭ ১৩৫০ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০ ১৩৫০ ১৪০০

[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

সমি সংা ৫ ১০ ২০ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৮:২৪ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৮:২৪ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

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



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৮:২৪ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BADC Bangladesh Agricultural Development Corporation

২ BCC Bangladesh Computer Council

৩ BJA Bangladesh Jute Association

৪ BJGEA Bangladesh Jute Goods Exporters Association

৫ BJMA Bangladesh Jute Mills Association

৬ BJMC Bangladesh Jute Mills Corporation

৭ BJRI Bangladesh Jute Recherch Institute

৮ BJSA Bangladesh Jute Spinners Association

৯ BPATC Bangladesh Public Administration Training Centre

১০ DAE Department of Agricultural Extension

১১ DOJ Department of jute

১২ JDPC Jute Diversification Promotion Centre

১৩ জিডিপিস ট ডাইভারিসিফেকশন ােমাশন সার

১৪ িডএই িষ সসারণ অিধদর

১৫ পা/অ পাট অিধদর

১৬ িবএিডিস বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন

১৭ িবেজআরআই বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনিউট

১৮ িবেজএ বাংলােদশ ট এেসািসেয়শন

১৯ িবেজএমএ বাংলােদশ ট িমল এেসািসেয়শন

২০ িবেজএমিস বাংলােদশ ট িমলস কেপ ােরশন

২১ িবেজএসএ বাংলােদশ ট িনাস  এেসািসেয়শন

২২ িবেজিজইএ বাংলােদশ ট ড এেপাট ার এেসািসেয়শন

২৩ িবিপএিস বাংলােদশ লাক শাসন িশণ ক

২৪ িবিসিস বাংলােদশ কিউটার কাউিল
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] কের আওতায় উ ফলনশীল
পাট ও পাটবীজ উৎপাদন

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

ক কায ালয়
ক পিরচালেকর তয়ন প, জলা/উপেজলা িভিক মািসক, মািসক ও
বািষ ক পাটবীজ িবতরেনর িববরণ। িবএিডিস’র িনকট হেত পাটবীজ সংেহর
কম পিরকনা।

[১.১.২] উ ফলনশীল জােতর পাটবীজ উৎপাদন ক কায ালয়
ক পিরচালেকর তয়ন প, জলা/উপেজলা িভিক মািসক, মািসক ও
বািষ ক পাটবীজ উৎপাদেনর িববরন

[১.১.৩] মানসত উ ফলনশীল তাষা পাট উৎপাদন ক কায ালয়
ক পিরচালেকর তয়ন প, জলা/উপেজলা িভিক মািসক, মািসক ও
বািষ ক পাট উৎপাদেনর িববরন

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

[১.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 
পাট অিবভাগ, সংি শাখা এবং সংি
জলা/উপেজলা শাসন

মাবাইল কাট  পিরচালনা সংা মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন ও
ািরত িসিকউশেনর কিপ।

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

পাট অিবভাগ ও সংি শাখা সভার নাশ, উপিিতর হািজরা ও ছিবসহ িতেবদন

[১.৩] চার কায ম পিরচালনা
[১.৩.১] পাার ও িলফেলট িবতরণ সাধা: ও ার শাখা

মাঠ পয ােয় পাার ও িলফেলট িবতরেনর মািসক, মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

[১.৩.২] কািশত গণিবি সাধা: ও ার শাখা পিকা/াগািজেন কািশত গণিবির মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন

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

[২.১.১] হাট বাজার পিরদশ ন
পাট অিবভাগ, সংি শাখা ও মাঠ পয ােয়র এিড ও
িসআই কায ালয়

িনধ ািরত ছেক মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন

[২.১.২] িভজা পাট য় ও িবয় িতেরােধ পিরচািলত
অিভযান

পাট অিবভাগ, সংি শাখা ও মাঠ পয ােয়র এিড ও
িসআই কায ালয়

িনধ ািরত ছেক মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন

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

শাসন/পাট অিবভাগ, সংি শাখা এবং জলা
পয ােয়র কায ালয়

মনচী/মন িববরনী ও পিরদশ ন িতেবদন

[২.১.৪] বিলং সার পিরদশ ন
পাট অিবভাগ, পাট অিধশাখা ও মাঠ পয ােয়র এিড ও
িসআই কায ালয়

িনধ ািরত ছেক মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন

[৩.১] িশণ দান

[৩.১.১] িশণ া পাটচািষ ক কায ালয়
ক পিরচালেকর তয়ন প, জলা/উপেজলা িভিক পাটচািষ িশেনর
মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন, িশণাথর হািজরা এবং ছিবসহ
িতেবদন

[৩.১.২] কম কতা ও কম চারীেদর দািরক িবিভ িবষয়
এবং এিপএ- এর লমাা অযায়ী ইন-হাউজ
িশণ/কম শালা

শাসন অিবভাগ ও শাসন অিধশাখা িশণ িচ, নাশ, হািজরা ও ছিবসহ মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.১] পাট ও পাটজাত পের
লাইেস দান

[৪.১.১] পাট ও পাটজাত পের লাইেস ই ও
নবায়ন

পাট অিধশাখা, লাইেস শাখা ও মাঠ পয ােয়র এিড ও
িসআই কায ালয়

মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন

[৪.২] পাট ও পাটজাত পের
লাইেস দান আেবদন িনি

[৪.২.১] িনিত আেবদন
পাট অিধশাখা, লাইেস শাখা ও মাঠ পয ােয়র এিড ও
িসআই কায ালয়

লাইেস হনকারীর আেবদন ও িনি সংা মািসক, মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

[৪.৩] পাটকল পিরদশ ন [৪.৩.১] পাটকল পিরদশ ন
পিরদশ ন অিধশাখা, লাইেস শাখা, মাঠ পয ােয়র এিড
(পিরদশ ন) কায ালয়

যথাযথ মাণকসহ মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] পাটজাত পের ননা পরীা [৪.৪.১] পাটজাত পের ননা পরীা
পিরণ অিধশাখা, লাইেস শাখা, মাঠ পয ােয়র এিড
(পিরণ) কায ালয়

যথাযথ মাণকসহ মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন

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

[৫.১.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার/ কেহাার সভা শাসন/পাট অিবভাগ এবং সংি জলা শাসন নাশ, হািজরা ও ছিবসহ মািসক, মািসক ও বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

কের আওতায় উ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন
উ ফলনশীল জােতর িভি ও তািয়ত পাটবীজ
সংহ ও িবতরণ

িষ সসারণ অিধদর সভা, প আদান-দান, ফানালাপ ও সাাতকার

কের আওতায় উ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন
উ ফলনশীল জােতর িভি ও তািয়ত পাটবীজ
সংহ ও িবতরণ

বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন সভা, প আদান-দান, ফানালাপ ও সাাতকার

কের আওতায় উ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন
উ ফলনশীল জােতর িভি ও তািয়ত পাটবীজ
সংহ ও িবতরণ

বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনিউট সভা, প আদান-দান, ফানালাপ ও সাাতকার

িশণ দান িশণ া পাটচািষ বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন সভা, প আদান-দান, ফানালাপ ও সাাতকার

িশণ দান িশণ া পাটচািষ িষ সসারণ অিধদর সভা, প আদান-দান, ফানালাপ ও সাাতকার

িশণ দান িশণ া পাটচািষ বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনিউট সভা, প আদান-দান, ফানালাপ ও সাাতকার

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

পিরচািলত মাবাইল কাট  জনশাসন মণালয়
সভা, প আদান-দান, ফানালাপ ও সাাতকার, ামান আদালত পিরচালনার
ে িবভাগীয় , জলা ও উপেজলা শাসেনর সহেযাগীতা নয়া হয়।

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

পিরচািলত মাবাইল কাট  জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
সভা, প আদান-দান, ফানালাপ ও সাাতকার, ামান আদালত পিরচালনার
ে িবভাগীয় , জলা ও উপেজলা পয ােয় ানীয আইন লা রাকারী বািহনীর
সহেযাগীতা নয়া হয়।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


