
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১১, ২০২০

বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১১, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 সংা ৫ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ৩

[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 ১০ ৩০-০৭-২০২০ ০১-০৭-২০২০

[১.৩] অবসানত ায়ী িমকেদর চারীর
পাওনািদ পিরেশাধকরণ

[১.৩.১] অবসানত ায়ী
িমকেদর চারীর পাওনািদ
পিরেশািধত

তািরখ ১০ ৩১-১২-২০২০

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)

সংা ১০ ২৫৫ ১৮০ ১৫০ ১৪০ ১২০ ১২৯

[২.১.২] িশণা কম চাির
(মিহলা)

সংা ৫ ৪৫ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮

[২.২] িমলসেহর বাড  িমং আেয়াজন [২.২.১] আেয়ািজত বাড  িমং সংা ৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২

৩
পাটজাত পের
বাজার সসারণ

১৫

[৩.১] মদত পাটপ ানীয় ও বেদিশক
বাজাের িবপণন

[৩.১.১] িবয়ত পাটপ ম.টন ৬ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৫০০০ ৮৯১৮.৭৯

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

[৩.২.১] আেয়ািজত সভা সংা ৫ ২ ১ ০

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

[৩.৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

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

শতকরা ০.৫ ৪০

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

[৪.২.১] ত কাজ সাদেনর
হার

শতকরা ৩.৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

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

[৪.৩.১] কের বাব
অগিতর হার

শতকরা ০.৫ ৫ ২ ১

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

[৪.৪.১] সািদত পিরদশ ন সংা ৫ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৬

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

[৪.৫.১] া িফিজিবিল ািড
িরেপাট 

তািরথ ০.৫ ৩০-০৭-২০২০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১১, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 সংা ৫ ১৫ ১২ ১১ ১০ ৩

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১১, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯.২৫

[এম.২.২] িডিজটাল সবা চাকরণ
[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮১

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪২

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর সির
তািলকা তত এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


