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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  িতাল  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 ১৩৪০৭১ ম.টন (১৭-১৮ অথ  বছর), ৫৫৩২৪ ম.টন (১৮-১৯ অথ  বছর) এবং ৬১,২১৮.২ ম.টন (১৯-২০ অথ 
বছর) সব েমাট ২৫০৬১৩.২ ম.টন কচা পাট য় করা হেয়েছ। ানীয় ও বেদিশক বাজার হেত (১৭-১৮ অথ  বছের ানীয় বাজাের ৩৪৭.১৪
এবং রানীেত ৭৫০.৭৩ মাট ১০৯৭.৮৭ কা টাকা; ১৮-১৯ অথ  বছের ানীয় বাজাের ৪০১.৬৮ এবং রানীেত ২৬২.৫৯ মাট ৬৬৪.২৭
কা টাকা; ১৯-২০ অথ  বছের ানীয় বাজাের ৫৭৪.৬১ এবং রানীেত ৩০০.৫৬ মাট ৮৭৫.১৭. কা টাকা) সব সাে ২৬৩৭.৩১কা
টাকা আয়, তে ১৩১৩.৯৮ কা টাকা রানী আয় হেয়েছ। পরীালকভােব পাট পাতার পানীয় এবং পাট হেত সানালী াগ উৎপাদেন
সাফ অিজত হেয়েছ। ইেলকিনক টার (e-GP) িয়া চার পাশাপািশ িবেজএমিস াট স টীেমর জাতীয় ও আজািতক পয ােয়
ায় শতািধক পদক অজেনর িত রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সরকােরর িসা অযায়ী িবেজএমিস’র িনয়ণাধীন িমলসহ সংার কায েমর আওতায় সরকারী িনয়ন/ িপিপিপ/ িজিজ/ লীজ
িয়ায় চাকরণ। উৎপাদন বত িমলসেহর অবসানত ায়ী িমকেদর সকল পাওনািদ পিরেশাধ করা। িমেলর কম 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 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 জিমর ু বহার করা।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িসা অযায়ী িবেজএমিস’র িনয়ণাধীন িমলসহ সংার কায েমর আওতায় সরকারী িনয়ন/ িপিপিপ/ িজিজ/ লীজ
িয়ায় চাকরণ; িমলেলার অবত জিমর ু বহার করা; শখ হািসনা শালাইজড ট টটাইল িমল াপন, বািণিজকভােব
পাটপাতা থেক পানীয় েতর কায ম হণ, পাট থেক সানালী াগ বািণিজকভােব উৎপাদন, মিতিঝল কিরম চােরর ােন মাননীয়
ধানমী কক অেমািদত ‘‘শখ হািসনা সানালী শ ভবন’’ নােম বতল বািণিজক ভবন িনম াণ করা, অভরীণ-আজািতক বাজার
সসারণ এবং পয ায়েম লাকসােনর পিরমাণ কিমেয় াবলী িতান িহেসেব গেড় তালার পদেপ হণ করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সরকােরর সংার কায েমর অংশ িহসােব িমলসেহর উৎপাদন বকরণ ও ায়ী িমকেদর চারী অবসান;
অবসানত ায়ী িমকেদর চারীর পাওনািদ পিরেশাধ;
উৎপাদন বত িমলসেহর মদ কচা পাট সংরণ, উৎপািদত পাটপ মদ/সংরণ এবং মিশনারীসেহর সংরণ কায ম
পিরদশ ন।
ানীয় বাজাের এবং আজািতক বাজাের ৪৫০০০ মঃ টন পাটজাত প িবয়;
পাটকলসেহর ৩০০ কম কতা ও কম চারীেক দতা ির জ িশণ দান;
কিরম ও দৗলতর ট িমল িল: এ ফ কারখানা াপন ক এবং ষমকরণ, আিনকায়ন, নব াসন এবং বিধ তকরণ
কের বাবায়ন;
আিনক িশণ ও গেবষণা কের িনম াণ কাজ ৯৫% স 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-

চয়ারান, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন

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)

িবেজএমিসেক আিনভরশীল ও লাভজনক িতান িহসােব গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
িবেজএমিস’র  িমলসহ  আিনকায়ন,  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 লাভজনক িতােন পিরণত করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ানীয় ও বেদিশক বাজাের চািহদা অসাের পাটজাত চিলত প ও আিনক বখী পের উয়ন
২. মানব সেদর উয়ন
৩. পাটজাত পের বাজার সসারণ
৪. িমলসেহর আিনকায়ন
৫. ষেকর কাছ থেক াে য়ত কচা পাট সংরণ

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. 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.
পাটিশের জ দ জনবল ি। ৬. পাটিশে বেদিশক িবিনেয়াগ আকষ ণ। ৭. পাটজাত পের মান িনয়েণ যথাযথ
পদেপ হণ। ৮. আিনকায়েনর মােম িমলসেহর উৎপাদনশীলতা ি। ৯. বাপনার সকল পয ােয় ইেলকিনক
ির েয়াগ করা। ১০। দশীয় ও আজািতক বাজােরর চািহদা অযায়ী বখী পাটপ উাবন, উৎপাদন ও উয়ন
এবং বাজার গেবষণা।
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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 জাতীয়
রািনেত অবদান

মাট পাটজাত প
রািনেত িবেজএমিস’র
অংশ

% ৪.১২ ১৪.০৪
৭.০০ (সরকাির
িসাে িমলসেহর
উৎপাদন ব)

সরকাির িসাে
িমলসেহর উৎপাদন ব

সরকাির িসাে
িমলসেহর উৎপাদন ব

রািন উয়ন েরা।
িবেজএমিস / িবেজএমএ
/ ইিপিব/ িবিবএস/
বাংলােদশ াংক।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:২৭ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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] ানীয় ও
বেদিশক
বাজাের চািহদা
অসাের
পাটজাত
চিলত প ও
আিনক
বখী পের
উয়ন

২৫

[১.১] মদত পাটপ
সংরেণর কায ম পিরদশ ন

[১.১.১] সািদত
পিরদশ ন

সমি সংা ৫ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ৩০ ৩২

[১.২] সরকােরর সংার
কায েমর অংশ িহসােব
িমলসেহর উৎপাদন বকরণ ও
ায়ী িমকেদর চারী
অবসানকরণ

[১.২.১] সরকােরর
সংার কায েমর
অংশ িহসােব
িমলসেহর উৎপাদন
বকরণ ও ায়ী
িমকেদর চারী
অবসানত

তািরখ তািরখ ১০ ৩০.০৭.২০

[১.৩] অবসানত ায়ী
িমকেদর চারীর পাওনািদ
পিরেশাধকরণ

[১.৩.১] অবসানত
ায়ী িমকেদর
চারীর পাওনািদ
পিরেশািধত

তািরখ তািরখ ১০ ৩১.১২.২০

[২] মানব
সেদর
উয়ন

২০

[২.১] িবেজএমিস’র কম কতা ও
কম চারীেদর দতা ির জ
িশণ

[২.১.১] িশণা
কম চাির (ষ)

সমি সংা ১০ ১১৪৮ ১১২৬ ২৫৫ ১৮০ ১৫০ ১৪০ ১২০ ৩০০ ৩২৫

[২.১.২] িশণা
কম চাির (মিহলা)

সমি সংা ৫ ৯০ ১০৭ ৪৫ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ৪৮ ৫০

[২.২] িমলসেহর বাড  িমং
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত
বাড  িমং

সমি সংা ৫ ২৫ ২৭ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ২৫ ৩০



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:২৭ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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

[৩] পাটজাত
পের বাজার
সসারণ

১৫

[৩.১] মদত পাটপ ানীয়
ও বেদিশক বাজাের িবপণন

[৩.১.১] িবয়ত
পাটপ

সমি ম.টন ৬ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৫০০০

[৩.২] উৎপািদত মদ িনির
লে ক হাারেদর িনেয়
সভা আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ৫ ৪ ২ ১ ০ ৩ ৪

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

[৩.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ৪ ৭ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৮

[৪] িমলসেহর
আিনকায়ন

১০
[৪.১] কিরম ও দৗলতর ট
িমল িল: এ ফ কারখানা
াপন ক বাবায়ন

[৪.১.১] কের
বাব অগিতর হার

সমি শতকরা ০.৫ ৩৬.৭ ৪০

[৪.২] আিনক িশণ ও
গেবষণা ক চার উেে ত
কাজ সকরণ

[৪.২.১] ত কাজ
সাদেনর হার

সমি শতকরা ৩.৫ ৭৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.৩] ষমকরণ, আিনকায়ন,
নব াসন এবং বিধ তকরণ
কের বাবায়ন

[৪.৩.১] কের
বাব অগিতর হার

সমি শতকরা ০.৫ ৫ ২ ১ ৩ ৩

[৪.৪] উৎপাদন বত
িমলসেহর মিশনারী
রণােবেনর উেে পিরদশ ন
সকরণ

[৪.৪.১] সািদত
পিরদশ ন

সমি সংা ৫ ২৫ ২২ ২০ ১৮

[৪.৫] শখ হািসনা শালাইজড
ট টটাইল িমল াপন
কের িফিজিবিল ািড
সাদন

[৪.৫.১] া
িফিজিবিল ািড
িরেপাট 

তািরখ তািরথ ০.৫ ৩০.০৭.২০



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:২৭ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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

[৫] ষেকর
কাছ থেক
াে
য়ত কচা
পাট সংরণ

৫
[৫.১] িমলসেহ মদত
কচাপাট সংরণ কায ম
পিরদশ ন

[৫.১.১] সািদত
পিরদশ ন

সমি সংা ৫ ১৫ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:২৭ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:২৭ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:২৭ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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

[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, 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
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

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

২ ইিপিব এেপাট  েমাশন েরা

৩ িবএমআরই (BMRE)
ােলিং, মডান াইেজশন, িরেনােভশন এ এানশন (Balancing,
Modernization, Renovation & Expansion)

৪ SIP Small Improvement Project

৫ িবেজএমএ বাংলােদশট িমলস এেসািসেয়শন

৬ িবেজএসএ বাংলােদশ ট িনাস  এেসািসেয়শন

৭ িবিবএস বাংলােদশ েরা অফ ািকস

৮ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচারাল ডেভলপেম করেপােরশন

৯ িবিসআইিস বাংলােদশ কিমকাল ইািজ করেপােরশন

১০ িবএফএসআইিস বাংলােদশ ড এ গার ইািজ করেপােরশন
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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] মদত পাটপ সংরেণর কায ম
পিরদশ ন

[১.১.১] সািদত পিরদশ ন
উৎপাদন িবভাগ কক মেনানীত ম মদত পাটপ
সংরণ কায ম পিরদশ ন করেবন

উৎপাদন িবভাগ পিরদশ ন িতেবদন
উৎপাদন িবভাগ দ
িতেবদন

[১.২] সরকােরর সংার কায েমর অংশ
িহসােব িমলসেহর উৎপাদন বকরণ ও
ায়ী িমকেদর চারী অবসানকরণ

[১.২.১] সরকােরর সংার
কায েমর অংশ িহসােব
িমলসেহর উৎপাদন বকরণ
ও ায়ী িমকেদর চারী
অবসানত

কম সাদন চক: [১.২.১] সরকােরর সংার
কায েমর অংশ িহসােব িমলসেহর উৎপাদন বকরণ
ও ায়ী িমকেদর চারী অবসায়ন িয়া স

শাসন িবভাগ/ িমলসহ

শাসন িবভাগ/ িমলসহ হেত
উৎপাদন বকরণ ও ায়ী
িমকেদর চারী অবসায়ন সংা
জািরত প

শাসন িবভাগ/ িমলসহ দ
িতেবদন

[১.৩] অবসানত ায়ী িমকেদর চারীর
পাওনািদ পিরেশাধকরণ

[১.৩.১] অবসানত ায়ী
িমকেদর চারীর পাওনািদ
পিরেশািধত

িবেজএমিস‘র িহসাব িবভাগ ও িমলসহ কক
অবসায়নত ায়ী িমকেদর চারীর পাওনািদ
পিরেশাধ

িবেজএমিস‘র িহসাব িবভাগ
ও িমলসহ

অবসায়নত ায়ী িমকেদর
চারীর পাওনািদ পিরেশাধ সংা
প

িবেজএমিস‘র িহসাব িবভাগ ও
িমলসহ দ িতেবদন

[২.১] িবেজএমিস’র কম কতা ও
কম চারীেদর দতা ির জ িশণ

[২.১.১] িশণা কম চাির
(ষ)

িবেজএমিস‘র কম কতা ও কম চারীেদর (ষ) দতা
ির জ িশণ

িশণ িবভাগ
িশণ সংা জািরত প ও
অংশহণকারীর তািলকা/ উপিিতর
ার

িশণ িবভােগর িতেবদন

[২.১.২] িশণা কম চাির
(মিহলা)

িবেজএমিস‘র কম কতা ও কম চারীেদর (মিহলা) দতা
ির জ দ িশণ

িশণ িবভাগ
িশণ সংা জািরত প ও
অংশহণকারীর তািলকা/ উপিিতর
ার

িশণ িবভােগর িতেবদন

[২.২] িমলসেহর বাড  িমং আেয়াজন
[২.২.১] আেয়ািজত বাড 
িমং

িমলসেহর এারাইজ বাড  িমং আেয়াজন
িমলসহ ও সংি
এারাইজ বােড র
চয়ারান

িমং নাশ ও কাযিববরণী িমলসহ দ িতেবদন

[৩.১] মদত পাটপ ানীয় ও বেদিশক
বাজাের িবপণন

[৩.১.১] িবয়ত পাটপ ানীয় ও বেদিশক বাজাের মদত পাটপ িবয় িবপণন িবভাগ মািসক ও মািসক িতেবদন
িবপণন িবভাগ দ মািসক ও
মািসক িতেবদন

[৩.২] উৎপািদত মদ িনির লে
ক হাারেদর িনেয় সভা আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত সভা
উৎপািদত মদ িনির লে িবেজএমিস‘র িবপণন
এবং গেবষণা ও মান িনয়ন িবভাগ কক সংি
কেহাারেদর িনেয় সভা আেয়াজন

িবপণন এবং গেবষণা ও
মান িনয়ন িবভাগ

সভার িবি ও কাযিববরণী
িবপণন এবং গেবষণা ও মান
িনয়ন িবভাগ দ িতেবদন

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

[৩.৩.১] আেয়ািজত সভা
উৎপািদত মদ িনির লে ক ধানেদর িনেয়
সভা আেয়াজন

শাসন িবভাগ সভার িবি ও কাযিববরণী
শাসন িবভাগ দ
িতেবদন

[৪.১] কিরম ও দৗলতর ট িমল িল: এ
ফ কারখানা াপন ক বাবায়ন

[৪.১.১] কের বাব
অগিতর হার

কিরম ও দৗলতর ট িমল িল: এ ফ কারখানা
াপন সংকা কের বাব অগিত

ক দর/ রণােবন
িবভাগ

ক দর/ রণােবন িবভােগর
মািসক িতেবদন

ক দর/ রণােবন
িবভাগ দ িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.২] আিনক িশণ ও গেবষণা ক
চার উেে ত কাজ সকরণ

[৪.২.১] ত কাজ সাদেনর
হার

কিরম ট িমল িবেজএমিস‘র আিনক িশণ ও
গেবষণা কের ত কাজ সকরণ

রেকৗশল িবভাগ
রেকৗশল িবভােগর অেমািদত
িতেবদন

রেকৗশল িবভােগর মািসক
িতেবদন

[৪.৩] ষমকরণ, আিনকায়ন, নব াসন
এবং বিধ তকরণ কের বাবায়ন

[৪.৩.১] কের বাব
অগিতর হার

িবেজএমিসর আওতাধীন ৩(িতন) িমল ইউএমিস,
জেজআই এবং গালা হািবব ষমকরণ, আিনকায়ন,
নবব াসন এবং বিধ তকরণ সংা কের বাব
অগিত

ক দর/ রণােবন
িবভাগ

ক দর/ রণােবন িবভােগর
মািসক িতেবদন

ক দর/ রণােবন
িবভাগ দ িতেবদন

[৪.৪] উৎপাদন বত িমলসেহর
মিশনারী রণােবেনর উেে পিরদশ ন
সকরণ

[৪.৪.১] সািদত পিরদশ ন
রণােবন িবভাগ কক মেনানীত ম মদত
পাটপ সংরণ কায ম পিরদশ ন করেবন

রণােবন িবভাগ পিরদশ ন িতেবদন
রণােবন িবভাগ দ
িতেবদন

[৪.৫] শখ হািসনা শালাইজড ট
টটাইল িমল াপন কের িফিজিবিল
ািড সাদন

[৪.৫.১] া িফিজিবিল
ািড িরেপাট 

শখ হািসনা শালাইজড ট টটাইল িমল াপন
কের িফিজিবিল ািড িরেপাট  াি

ক দর
ক দর/ রণােবন িবভােগর
মািসক িতেবদন

নদী গেবষণা ক/ ক দর
দ িতেবদন

[৫.১] িমলসেহ মদত কচাপাট
সংরণ কায ম পিরদশ ন

[৫.১.১] সািদত পিরদশ ন
পাট িবভাগ কক মেনানীত ম মদত পাটপ
সংরণ কায ম পিরদশ ন করেবন

পাট িবভাগ পিরদশ ন িতেবদন পাট িবভাগ দ ি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 ব ও পাট মণালয়
অবসানত ায়ী িমকেদর চারীর পাওনািদ
পিরেশািধত

যথাসমেয় বা হেণর িনেদ শ দান িনয়ণকারী কপ পাটকলসেহর লাকসান ি

দর / সংা রািন উয়ন েরা িবয়ত পাটপ বেদিশক তা/ বাজার সংান বেদিশক বাজার সংানকারী িতান মদ প অডলট িহসােব পিরগিণত হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

কের বাব অগিতর হার কের ময়াদ ও অথ  অেমাদনকরণ কের অথ  অেমাদনকারী িতান ক কাযম িবর

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

কের বাব অগিতর হার কের ময়াদ ও অথ  অেমাদনকরণ কের অথ  অেমাদনকারী িতান ক কাযম িবর

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
অবসানত ায়ী িমকেদর চারীর পাওনািদ
পিরেশািধত

যথাসমেয় অথ  ছােড়র বা হণ সরকার কক ঘািষত কপ িমক অসোষ


