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জুট ডাiভারিসিফেকশন েমাশন েসন্টার (েজিডিপিসর) কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচ  
 (Overview of the Performance of JDPC) 

 
সা িতক aজর্ন, চয্ােলঞ্জ eবং ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

 
 

 িবগত িতন বছেরর ধান aজর্নসমুহ t 
 

জুট ডাiভারিসিফেকশন েমাশন েসন্টার (েজিডিপিস) বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদন,বয্বহার,aভয্ন্তরীণ I 
আন্তজর্ািতক বাজার স সারণ o দক্ষ মানবসম্পদ ৈতরীেত গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন করেছ। িবগত 14 (িতন) বছের 
েজিডিপিস বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদনকারী uেদয্াক্তােদর দক্ষতা aজর্েনর জনয্ 2554 জনেক িশক্ষণ দান কেরেছ। 
বহুমুখী পাটপেণয্র চার, সার o বয্বহার বৃিদ্ধর লেক্ষয্ 24 িট সেচতনতা কম র্শালা, 23 িট েকর্তা- িবেকর্তা সেম্মলন, 
38 িট eকক o েযৗথ েমলার আেয়াজন কেরেছ। বহুমুখী পাটপেণয্র সকল েসবােক uেদয্াক্তােদর কােছ সহেজ 
েপৗঁছােনার জনয্ জনয্ টাঙ্গাiল o চ গর্ােম 13 িট জুট e ে িনয়র সািভ র্স েসন্টার (েজieসিস) স্থাপন করা হেয়েছ। 
Jute Geo-Textiles কেল্পর আoতায় রাস্তার ক্ষয়েরাধ,নদ-নদীর পাড় ভাঙ্গণ o পাহাড় ধব্স েরােধ 25 িট িফল্ড 
ায়াল সফলভােব সম্পন্ন করা হেয়েছ। পয র্টকেদর দৃিষ্ট আকষ র্েনর জনয্ িবমান বন্দেরর িডuিট ি  শেপর মাধয্েম 
বহুমুখী পাটপণয্ দশ র্নী o িবিকর্র বয্বস্থা করা হেয়েছ। েদশী-িবেদশী েকর্তােদর eকi জায়গা েথেক পচ্ছন্দমেতা 
বহুমুখী পাটপণয্ ািপ্তর লেক্ষয্ েজিডিপিসেত eকিট আন্তজর্ািতক মােনর দশ র্নী o িবকর্য় েক  চালু করা হেয়েছ। 
 
 সমসয্া o চয্ােলঞ্জসমুহ t 
 

মানসম্পন্ন বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদেন েয়াজনীয় দক্ষ জনবেলর aভাব; যুিক্তগত জ্ঞােনর aভাব; িডজাiন 
uন্নয়ন,বাজার সমীক্ষা, যুিক্ত uন্নয়ন o গেবষণার জনয্ েয়াজনীয় জনবেলর aভাব। েফি ক্স uৎপাদেন 

আধুিনকমােনর লুম o ডাiং o লয্ািমেনiশন ফয্াক্টরীi aভাব। বহুমুখী পাটপেণয্র স্থানীয় o আন্তজর্ািতক বাজার 
স সারেণ েয়াজনীয় পদেক্ষপ গর্হণ। েজিডিপিসর সকল কায র্কর্মেক িডিজটালাiজডকরণ। 
 
 ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা t 
 

বহুমুখী পাটপেণয্র স্থানীয় o আন্তজর্ািতক বাজার স সারেণর লেক্ষয্ Need Based কম র্পিরকল্পনা ণয়ন, 
েজিডিপিসেক স্থায়ী কাঠােমােত uন্নীতকরণ; ক চামােলর সহজ লভয্তার জনয্ আধুিনকমােনর ডাiং o লয্ািমেনiশন 
ফয্াক্টরী স্থাপণ ; বহুমুখী পাটপেণয্র গেবষণার জনয্ েজিডিপিসেত লয্াব িতষ্ঠাকরণ, বহুমুখী পাটপেণয্র িডজাiন 
সােপাট র্ েসন্টার স্থাপণ,  i-মােকর্িটং চালুকরণ । 
 
 3128-29aথ র্বছেরর সম্ভাবয্ ধান aজর্নসমূহ t 
 

 uেদয্াক্তােদর দক্ষতা uন্নয়েনর জনয্ 371 জন uেদয্াক্তােক িশক্ষণ দান; 
 বহুমুখী পাটপেণয্র চার, সার o বয্বহার বৃিদ্ধর জনয্ ৯ িট সেচতনতা/ uদ্ধুদ্ধকরণ কম র্শালা আেয়াজন; 
 বহুমুখী পাটপেণয্র স্থানীয় o আন্তজর্ািতক বাজার স সারেণর জনয্ 21 িট eকক েমলা, 19 িট েযৗথ 

েমলা o 17 িট েকর্তা িবেকর্তা সেম্মলন আেয়াজন; 
 বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদেন uেদয্াক্তােদর চািহদা aনুযায়ী  78,111 িমটার ক চামাল সরবরাহ করা। 

 

পৃষ্ঠা নং-2



 

 
 
 
 

uপকর্মিনকা (Preamble) 
 
 
 
 
 

সরকাির দপ্তর/ সংস্থাসমূেহর ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা েজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ 
eবং সম্পেদর যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম রূপকল্প 3132 eর যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্   

 
 
 
 

িনব র্াহী পিরচালক, (েজিডিপিস) 
 
 
 
 

eবং 
 
 
 
 

সিচব, ব  o পাট ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর eর মেধয্ 
 
 
 
 

3128 সােলর  জুন  মােসর  25  তািরেখ ei বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষিরত হল। 
 
 
 
 

ei  চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী uভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হেলনঃ 
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েসকশন-2 t েজিডিপিস’র রূপকল্প (Vision), aিভলক্ষয্ (Mission), েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ
(Strategic Objective) eবং কায র্াবিল (Function) 

 
2.2. রূপকল্প (Vision) t পােটর বয্বহার স সারেণ পাটপেণয্র বহুমুখীকরণ। 

 
2.3. aিভলক্ষয্ (Mission) t বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদেন নতুন  uেদয্াক্তা ৈতির, নতুন  

িডজাiন o  লাগসi  যুিক্ত uদ্ভাবন eবং বাজারজাতকরণ 
েকৗশল uন্নয়েনর মাধয্েম বহুমুখী পাটপেণয্র বয্বহার 
স সারণ। 

 
2.4. েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ (Strategic Objectives) t

 

 2.4.2. েজিডিপিসর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ-
 

  2.4.2.2. বহুমুখী পাটপেণয্র স্থানীয় o আন্তজর্ািতক বাজার স সারেণ সহেযািগতা 
েজারদারকরণ; 

  2.4.2.3. বহুমুখী পাটপেণয্র চার সার o  বয্বহার সহেযািগতা েজারদারকরণ;

  2.4.2.4. বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদনকারী uেদয্াক্তােদর দক্ষতা uন্নয়ন। 

 
 2.4.3. েজিডিপিসর আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ (Mandatory Strategic 

objective)
 

  2.4.3.2. দক্ষতার সেঙ্গ বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত বাস্তবায়ন িনিশ্চত করা; 

  2.4.3.3. কায র্পদ্ধিত, কম র্পিরেবশ o েসবার মােনান্নয়ন;

  2.4.3.4. আিথ র্ক o সম্পদ বয্বস্থাপনার uন্নয়ন;

  2.4.3.5. দক্ষতা o ৈনিতকতার uন্নয়ন;

  2.4.3.6. তথয্ aিধকার o সব্ েণািদত তথয্ কাশ বাস্তবায়ন েজারদার করা। 

 
2.5. কায র্াবলী (Functions) t

 

 2.5.2. বহুমুখী পাটিশেল্প uেদয্াক্তা uন্নয়েনর লেক্ষয্ েবসরকারী uেদয্াক্তােদরেক িশক্ষণ দান;

 2.5.3. বহুমুখী cvUcেণয্র aভয্ন্তরীণ I আন্তজর্ািতক বাজার স সারেণর লেক্ষয্ িবিভন্ন েমলা, 
েকর্তা িবেকর্তা সেম্মলন o  বাজার সমীক্ষা আেয়াজন; 

 2.5.4. জুট ডাiভারিসফাiড ডাক্ট uপেযাগী িডজাiন uন্নয়েন গেবষণার জনয্ Research & 
Development Institution eর গেবষণাকারীেদর সহায়তায় িডজাiন uন্নয়ণ কের তা 
বািণিজয্িককরেণর বয্বস্থাকরণ; 

 2.5.5. বহুমুখী পাটপেণয্র চার, সার o বয্বহার বৃিদ্ধর জনয্ সেচতনতা কম র্শালা/uদুব্দ্ধকরণ 
কম র্শালার আেয়াজন; 

 2.5.6. uেদয্াক্তােদর সহজ o সুলভমূেলয্ ক চামাল ািপ্তেত সহায়তা দান; 

 2.5.7. uেদয্াক্তােদর ঋণ ািপ্তর জনয্ িলংেকজ সৃিষ্ট ।

পৃষ্ঠা নং-4



 

 
 
 
 
 
 
 

েসকশন-3 t ম ণালয়/ িবভােগর আuটকাম (Outcome/ Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/ ভাব 
(Outcome/Impact) 

কম র্সম্পাদন  
সূচকসমুহ 

(Performance 
Indicators) 

eকক 
(Unit)

কৃত 
 লক্ষয্মা া 

3127-28

েক্ষপণ 
(Projections)   

ম ণালয়/িবভােগর িনধ র্ািরত চূড়ান্ত 
ফলাফল (Outcome) aজর্েনর 
েক্ষে  েযৗথভােব দািয়তব্ াপ্ত 

ম ণালয়/িবভাগ/সংস্হাসমূেহর নাম 

uপাত্তসূ  
(Source(s) of 

Data) 
3128-19 3119-303126- 27 3127-28

বহুমুখী পাটপণয্ 
uৎপাদেন দক্ষ জনবল 
ৈতরীেত aবদান 

uেদয্াক্তা uন্নয়ন িশক্ষণ সংখয্া 351 জন 361 জন 371 জন 381 জন 391 জন িবেজআরআi, বািণজয্ ম ণালয়, 
জন শাসন ম ণালয় 

েজieসিসর 
মািসক িতেবদন, 
েজিডিপিস 

বহুমুখী পাটপেণয্র 
বয্বহার স সারেণ 
aবদান 

 বহুমুখী পাটপেণয্র 
বয্বহার স সারণ 

% - - 81% 86% 91% জন শাসন ম ণালয়, পাট aিধদপ্তর, 
িবেজeমিস, িবেজeসe,বািণজয্ 
ম ণালয়, িবিসক, iিপিব।  

েজieসিসর 
মািসক িতেবদন, 
পাট aিধদপ্তর,  
েজিডিপিস 
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েসকশন-4 t েকৗশলগত uেদ্দশয্, aগর্ািধকার, কায র্কর্ম, কম র্সম্পাদন সূচক eবং লক্ষয্মা াসমূহ
 

েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
eকক 
(Unit) 

 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

কৃত aজর্ন লক্ষয্মা া/ িনণ র্ায়ক 3128-29 
(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

েক্ষপন 
(Projection) 

3129-2৯ 

েক্ষপন 
(Projection) 

312৯-31 

3126-27 3127-28 aসাধাণ 
aিত 
uত্তম 

uত্তম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন   

211% ৯1% 91% 81% 71%
ম ণালয়/ িবভােগর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 

12. বহুমুখী 
 পাটপেণয্র 
 স্থানীয় o 
 আন্তজর্ািতক 
 বাজার 
 স সারেণ 
 সহেযািগতা 
 েজারদারকরণ 

51.11 

2.2 বহুমুখী পাটপণয্ 
 েমলা আেয়াজন 

2.2.2 আেয়ািজত 
 েমলা সংখয্া 26.11 6 7 21 ৯ 8 7 6 22 23 

2.3 বহুমুখী পাটপণয্ 
 েমলায়  aংশগর্হণ 

2.3.2 আেয়ািজত  
 েমলা 

সংখয্া 21.11 3 5 9 8 7 6 5 ৯ 21 

2.4 ঋণ সহায়তার 
 জনয্ িলংেকজ 
 সৃিষ্ট 

2.4.2 দত্ত ঋণ 
 সহায়তা সংখয্া 6.11 33 40 61 56 41 48 45 62 63 

2.5 ক চামাল সরবরাহ 2.5.2 সরবরাহকৃত 
 ক চামাল 

পিরমান 
(িমটার) 21.00 6৯,833 72,311 76,৯71 73,611 72,211 61,111 60,841 81,৯71 83,476 

13. বহুমুখী 
 পাটপেণয্র 
 চার সার o  
 বয্বহার 
 সহেযািগতা  
 েজারদারকরণ 
 
 

36.11 

3.2 সেচতনতা 
 মূলক/uদ্ধুদ্ধকরণ 
 কম র্শালা 

3.2.2 আেয়ািজত 
 কম র্শালা সংখয্া 24.11 8 9 ৯ 9 8 7 6 21 22 

3.3 েকর্তা-িবেকর্তা 
 সেম্মলন আেয়াজন 

3.3.2 আেয়ািজত 
 েকর্তা 
 িবেকর্তা 
 সেম্মলন 

সংখয্া 8.11 3 6 7 6 5 4 - 8 9 

3.4 aয্াoয়াড র্ দান 3.4.2 দত্ত 
 aয্াoয়াড র্ তািরখ 6.11 - 22 মাচ র্ 

3129 
41 eি ল, 

3129 
26 েম, 
3129 

42 েম, 
3129 

26 জুন, 
3129 

41 জুন, 
3129 - - 

14. বহুমুখী 
 পাটপণয্ 
 uৎপাদনকারী 
 uেদয্াক্তােদর 
 দক্ষতা uন্নয়ন 

26.11 
4.2. uেদয্াক্তা uন্নয়ন 
 িশক্ষণ 

4.2.2 দত্ত 
 িশক্ষণ সংখয্া 26.11 351 361 371 369 366 361 356 381 391 
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েজিডিপিসর  েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 
(েমাট নমব্র-31) 

 

কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কলাম-5 কলাম-6 কলাম-7 

েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
(Strategic Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সুচক 
(Performance Indicator) 

 

eকক 
(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

PI) 

লক্ষয্মা ার মান (3126-27)
(Target Value (2015-16)

aসাধারণ 
(Excellent) 

aিত uত্তম 
(Very 
Good) 

uত্তম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনেম্ন 

(Poor) 
211% ৯1% 91% 81% 71% 

দক্ষতার সেঙ্গ বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
বাস্তবায়ন িনিশ্চত করা 

5 

3128-29 aথ র্বছেরর খসড়া বািষ র্ক কম র্সম্পাদন
চুিক্ত দািখল 

িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ খসড়া চুিক্ত দািখলকৃত তািরখ 1.6 34 eি ল 35 eি ল 36 eি ল 37 eি ল 38 eি ল 

3128-29 aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর
মূলয্ায়ন িতেবদন দািখল িনধ র্ািরত তািরেখ মূলয্ায়ন িতেবদন দািখলকৃত তািরখ 2 19 আগস্ট 21 আগস্ট 24 আগস্ট 27 আগস্ট 28 আগস্ট 

3128-29 aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত
বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ 

ৈ মািসক িতেবদন ণীত o দািখলকৃত সংখয্া 1.6 5 4 - - - 

3128-29 aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর
aধ র্বািষ র্ক মূলয্ায়ন িতেবদন দািখল 

িনধ র্ািরত তািরেখ aধ র্বািষ র্ক মূলয্ায়ন িতেবদন
দািখলকৃত 

তািরখ 2 41 জানুয়াির 42 জানুয়াির 12 েফ য়াির 16 েফ য়াির 17 েফ য়াির 

আoতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেঙ্গ 3128-29
aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষর 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষিরত তািরখ 2 26 জুন 29 জুন 2৯ জুন 31 জুন 32 জুন 

কায র্পদ্ধিত, কম র্পিরেবশ 
o েসবার মােনান্নয়ন ৯ 

ম ণালয়/িবভােগ i-ফাiিলং পদ্ধিত বাস্তবায়ন i-ফাiেল নিথ িনষ্পিত্তকৃত % 2 51 46 41 36 31 
iuিনেকাড বয্বহার িনিশ্চত করা iuিনেকাড বয্বহার িনিশ্চতকৃত % 1.6 211 ৯6 ৯1 96 91 
ম ণালয়/িবভাগ কতৃর্ক 3127-28 aথ র্বছের ণীত
তািলকা aনুযায়ী কমপেক্ষ দুিট কের aনলাiন 
েসবা চালু করা 

নূয্নতম দুিট aনলাiন েসবা চালুকৃত তািরখ 2 41 নেভমব্র 18 িডেসমব্র 25 িডেসমব্র 32 িডেসমব্র 39 িডেসমব্র 

ম ণালয়/িবভাগ কতৃর্ক uদ্ভাবনী uেদয্াগ o
Small Improvement Project 
(SIP) বাস্তবায়ন 

uদ্ভাবনী uেদয্াগ o SIP-সমূেহর ডাটােবস স্তুতকৃত তািরখ 2 42 আগস্ট 25 েসেপ্টমব্র 39 েসেপ্টমব্র 33 aেক্টাবর 42 aেক্টাবর 

uদ্ভাবনী uেদয্াগ o SIP েরিপ্লেকেটড % 2 51 41 36 31 21 

েসবার মান সম্পেকর্ েসবাগর্হীতােদর মতামত
পিরবীক্ষেণর বয্বস্থা চালু করা 

েসবাগর্হীতােদর মতামত পিরবীক্ষেণর বয্বস্থা চালুকৃত তািরখ 2 25 েসেপ্টমব্র 39 েসেপ্টমব্র 23 aেক্টাবর 42 aেক্টাবর 25 নেভমব্র 

ম ণালয়/িবভােগর িতিট শাখায় িবনষ্টেযাগয্ 
নিথর তািলকা ণয়ন o িবনষ্ট করা 

শাখায় িবনষ্টেযাগয্ নিথর তািলকা ণীত তািরখ 1.6 22 জানুয়াির 29 জানুয়াির 33 জানুয়াির 36 জানুয়াির 42 জানুয়াির 
তািলকা aনুযায়ী িবনষ্টকৃত নিথ % 2 211 ৯1 91 81 71 

িসিটেজন্স চাট র্ার aনুযায়ী েসবা দান িসিটেজন্স চাট র্ার বাস্তবায়ন সংকর্ান্ত পিরবীক্ষণ বয্বস্থা
চালুকৃত 

তািরখ 2 42 িডেসমব্র 26 জানুয়াির 33 জানুয়াির 9 েফ য়াির 33 েফ য়াির 

aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা বাস্তবায়ন 
িনষ্পিত্ত সংকর্ান্ত িতেবদন ে িরত সংখয্া 1.6 23 22 - - - 
িনষ্পিত্তকৃত aিভেযাগ % 1.6 ৯1 91 86 81 71 
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কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কলাম-5 কলাম-6 কলাম-7 

েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
(Strategic Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সুচক 
(Performance Indicator) 

 

eকক 
(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

PI) 

লক্ষয্মা ার মান (3126-27)
(Target Value (2015-16)

aসাধারণ 
(Excellent) 

aিত uত্তম 
(Very 
Good) 

uত্তম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনেম্ন 

(Poor) 
211% ৯1% 91% 81% 71% 

আিথ র্ক o সম্পদ 
বয্বস্থাপনার uন্নয়ন 

4 

aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্ত কায র্কর্েমর uন্নয়ন বছের aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্তকৃত % 2 61 56 51 46 41 
স্থাবর/aস্থাবর সম্পিত্তর হালনাগাদ তািলকা 
স্তুত করা 

স্থাবর সম্পিত্তর হালনাগাদ তািলকা তািরখ 1.6 12 েফ য়াির 26 েফ য়াির 39 েফ য়াির 39 মাচ র্ 26 eি ল 
aস্থাবর সম্পিত্তর হালনাগাদ তািলকা তািরখ 1.6 12 েফ য়াির 26 েফ য়াির 39 েফ য়াির 39 মাচ র্ 26 eি ল 

ম ণালয়/িবভােগ কলয্াণ কম র্কতর্া িনেয়াগ করা কলয্াণ কম র্কতর্া িনেয়াগকৃত o oেয়বসাiেট কািশত তািরখ 2 26 aেক্টাবর 2৯ aেক্টাবর 26 নেভমব্র 41 নেভমব্র 25 িডেসমব্র 

দক্ষতা o ৈনিতকতার 
uন্নয়ন 3 

সরকাির কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত
িশক্ষণসহ িবিভন্ন িবষেয় কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর 
জনয্ িশক্ষণ আেয়াজন 

িশক্ষেণর সময় * জন ঘণ্টা 2 71 66 61 56 51 

3128-29 aথ র্বছেরর শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন
কম র্পিরকল্পনা eবং পিরবীক্ষণ কাঠােমা ণয়ন 
করা 

শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কম র্পিরকল্পনা eবং পিরবীক্ষণ 
কাঠােমা ণীত o দািখলকৃত তািরখ 1.6 24 জুলাi 42 জুলাi - - - 

িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ ৈ মািসক পিরবীক্ষণ
িতেবদন দািখল করা 

ৈ মািসক পিরবীক্ষণ িতেবদন দািখলকৃত সংখয্া 1.6 5 4 - - - 

তথয্ aিধকার o 
সব্ েণািদত তথয্ কাশ 
বাস্তবায়ন েজারদার করা 

3 

তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকরণ তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকৃত % 1.6 211 ৯1 91 - - 
সব্ েণািদত তথয্ কাশ সব্ েণািদত তথয্ কািশত % 1.6 211 ৯1 96 91 86 
ম ণালয়/িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন ণয়ন o
কাশ 

বািষ র্ক িতেবদন oেয়বসাiেট কািশত তািরখ 2 26 aেক্টাবর 3৯ aেক্টাবর 26 নেভমব্র 41 নেভমব্র 25 িডেসমব্র 

 
 
1 71 ঘণ্টা িশক্ষেণর মেধয্ aনূয্ন 31ঘন্টা সরকাির কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত িশক্ষণ aন্তভু র্ক্ত থাকেব ।  
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শব্দসংেক্ষপ (Acronyms) 
 
 
 

 

েজিডিপিস জুট ডাiভারিসিফেকশন েমাশন েসন্টার

েজieসিস জুট e ে িনয়র সািভ র্স েসন্টার

আরeমিব র-েমিটিরয়াল বয্াংক (ক চামাল বয্াংক)
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কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী ম ণালয়/িবভাগ/সংস্থা eবং পিরমাপ পদ্ধিতর িববরণ 
 

কর্িমক 
নমব্র 

কম র্সম্পাদন সূচক কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ বাস্তবায়নকারী
iuিনট 

পিরমাপ পদ্ধিত eবং
uপাত্তসূ  

সাধারণ 
মন্তবয্ 

12. 2.2. বহুমুখী পাটপেণয্র স্থানীয় 
 o আন্তজর্ািতক বাজার 
 স সারেণ সহেযািগতা 
 েজারদারকরণ; 

2.2.2 েমলা আেয়াজন
 
 

বহুমুখী পাটপেণয্র স্থানীয় বাজার সৃিষ্টর লেক্ষয্ 
পাটপেণয্র েমলা আেয়াজন করা হয়। েসখােন 
uেদয্াক্তাগণ েকর্তােদর আকৃষ্ট করার জনয্ তােদর 
uৎপািদত মানসম্পন্ন পণয্ দশ র্ন কের। েমলায় দিশ র্ত 
বহুমুখী পাটপণয্ েদেখ মানুেষর সেচতনতা বৃিদ্ধ পােব 
eবং বয্বহাের uদব্দ্ধ হেব। ফেল বহুমুখী পাটপেণয্র 
স্থানীয় বাজার িবস্তৃত হেব।   

েজিডিপিস েজieসিসর মািসক,  
ৈ মািসক িতেবদন o 
পিরদশ র্ন িতেবদন 
eবং বািষ র্ক িতেবদন 
েজিডিপিস 

2.2.3 েমলায় aংশগর্হণ বহুমুখী পাটপেণয্র স্থানীয় o আন্তজর্ািতক বাজার সৃিষ্টর 
লেক্ষয্ েযৗথভােব পাটপেণয্র েমলায় aংশগর্হণ কের 
থােক। েসখােন uেদয্াক্তাগণ েকর্তােদর আকৃষ্ট করার 
জনয্ তােদর uৎপািদত মানসম্পন্ন পণয্ দশ র্ন কের। 
েমলায় দিশ র্ত বহুমুখী পাটপণয্ েদেখ মানুেষর 
সেচতনতা বৃিদ্ধ পােব eবং বয্বহাের uদব্দ্ধ হেব। ফেল 
বহুমুখী পাটপেণয্র স্থানীয় o আন্তজর্ািতক বাজার িবস্তৃত 
হেব।   

2.4.2 ঋণ সহায়তার জনয্ 
 িলংেকজ সৃিষ্ট 

uেদয্াক্তােদর ঋণ ািপ্তর জনয্ বয্াংক o uেদয্াক্তােদর 
সমনব্েয় মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা হয়। ফেল 
uেদয্াক্তারা তােদর চািহদাসহ িবিভন্ন িবষেয় সারাসির 
বয্াংেকর সােথ আেলাচনা করেত পাের eরং বয্াংক 
uেদয্াক্তােদর চািহদা aনুযায়ী ঋণ দান করেত পারেব। 

2.5.2 ক চামাল সরবরাহ ক্ষু  uেদয্াক্তাগণ েয়াজন aনুসাের সময়মত নয্াযয্মূেলয্ 
ক চামাল পায় না িবধায় তােদর uৎপাদন বাধাগর্স্থ হয় 
eবং aেনক েক্ষে  uৎপাদন খরচ তুলনামূলক েবিশ 
পেড়। e aবস্থার uন্নয়েনর জনয্ দুiিট ক চামাল বয্াংক 
স্থাপণ করা হয়। বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদেনর যাবতীয় 
ক চামাল e েক  েথেক সুলভমূেলয্ পাoয়া যায়। 
ক চামাল বয্াংক দুiিট ঢাকা o রংপুের aবিস্থত।  
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কর্িমক 
নমব্র কম র্সম্পাদন সূচক কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ 

বাস্তবায়নকারী
iuিনট 

পিরমাপ পদ্ধিত eবং
uপাত্তসূ  

সাধারণ 
মন্তবয্ 

13. 
 

3.2. বহুমুখী পাটপেণয্র চার 
 সার o  বয্বহার 
 সহেযািগতা  েজারদারকরণ  
 

3.2.2 আেয়ািজত 
 সেচতনতামুলক/ 
 uদ্ধুদ্ধকরণ কম র্শালা 

বহুমুখী পাটপণয্ খােত িবিনেয়াগ বৃিদ্ধর জনয্ সম্ভাবয্ 
িবিনেয়াগকারীেদর িনেয় েসিমনােরর আেয়াজন করা। 
ফেল  বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদন িবপণন o বয্বহার 
সম্পেকর্  জনগণ সেচতন হেব eবং বহুমুখী পাটপণয্ 
খােত িবিনেয়াগ করেত uদ্ধুদ্ধ হেব। 

েজিডিপিস েজieসিসর মািসক,  
ৈ মািসক িতেবদন o 
পিরদশ র্ন িতেবদন 
eবং বািষ র্ক িতেবদন 
েজিডিপিস 

 

3.2.3 আেয়ািজত েকর্তা-
 িবেকর্তা সেম্মলন 

িবিভন্ন িবভাগীয়/ েজলা শহের বহুমুখী পাটপেণয্র বাজার 
সৃিষ্টর লেক্ষয্ েকর্তা-িবেকর্তা সেম্মলেনর আেয়াজন করা 
হেব| েযখােন uেদয্াক্তাগণ েকর্তােদর আকৃষ্ট করার জনয্ 
তােদর uৎপািদত মানসম্পন্ন পণয্ দশ র্ন করেব । েকর্তা 
o িবেকর্তাগণ েফস টু েফস পাটপেণয্র িবিভন্ন িবষয় 
িনেয় আেলাচনা করার সুেয়াগ পােব। ফেল পাট পেণয্র 
িবপণন বৃিদ্ধ পােব eবং বাজার স সারণ হেব। 

েজিডিপিস েজieসিসর মািসক,  
ৈ মািসক িতেবদন o 
পিরদশ র্ন িতেবদন 
eবং বািষ র্ক িতেবদন 
েজিডিপিস 

 

3.2.4 আেয়ািজত 
 aয্াoয়াড র্ দান 
          aনুষ্ঠান  

মানসম্পন্ন যুেগাপেযাগী বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদেন 
িতেযািগতা সৃিষ্ট লেক্ষয্ aয্াoয়াড র্ দান aনুষ্ঠােনর 
আেয়াজন করা হয়। e aনুষ্ঠােনর মাধয্েম যুেগাপেযাগী, 
আধুিনক o বাজােরর চািহদা aনুযায়ী বহুমুখী পাটপণয্ 
uৎপাদেন িতেযািগতা সৃিষ্ট হয়। ফেল uেদয্াক্তাগণ 
uন্নতমােনর বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদেন আগর্হী হয়।  

েজিডিপিস েজieসিসর মািসক,  
ৈ মািসক িতেবদন o 
পিরদশ র্ন িতেবদন 
eবং বািষ র্ক িতেবদন 
েজিডিপিস 

 

14. 4.2 বহুমুখী পাটপণয্ 
 uৎপাদনকারী uেদয্াক্তােদর 
 দক্ষতা uন্নয়ন 
 

4.2.2 uেদয্াক্তা uন্নয়ন 
িশক্ষণ 

েজিডিপিস’র িনয়িমত কায র্কর্েমর মেধয্ িক্ষক্ষণ 
aনয্তম। িজিডিপিস েদেশর িবিভন্ন েজলায় বহুমুখী 
পাটপণয্  uৎপাদন  eবং  বাজারজাতকরেণর  জনয্ 
েয়াজনীয় িশক্ষণ দান করেছ eবং eর মাধয্েম 

uেদয্াক্তা সৃিষ্টসহ মানবসম্পদ uন্নয়ন o কম র্সংস্থান 
সৃিষ্টেত েজিডিপিস ভূিমকা রাখেছ। েজিডিপিস o 
েজieসিস’র  aধীেন সারা েদেশ 8 িট কয্াটাগরীেত 
িশক্ষণ দান করা হয়।  িতিট িশক্ষণ েকােস র্ 
কমেপেক্ষ 31 জন uেদয্াক্তা aংশগর্হণ কের থােক। 

েজieসিস o 
েজিডিপিস 

েজieসিসর মািসক,  
ৈ মািসক িতেবদন o 
পিরদশ র্ন িতেবদন 
eবং বািষ র্ক িতেবদন 
েজিডিপিস 
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কম র্সম্পাদেনর লেক্ষয্ aনয্ ম ণালয় /িবভােগর িনকট সুিনিদ র্ষ্ট কম র্সম্পাদন চািহদাসমূহ 
 

সংস্থার ধরণ সংস্থার নাম সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন 
সূচক 

uক্ত সংস্থার িনকট 
সংিশ্লষ্ট ম ণালয়/ 
িবভােগর চািহদা 

চািহদা/ তয্াশার 
েযৗিক্তকতা 

uক্ত সংস্থার 
িনকট চািহদার 
মা া uেল্লখ করুন

তয্াশা পূরণ না হেল সম্ভাবয্ 
ভাব 

ম ণালয়/িবভাগ/সব্ায়ত্তব্শা
িসত িতষ্ঠান 

জন শাসন 
ম ণালয়/iিপিব/ 
বািনজয্ ম ণালয় 

2.2.2 আেয়ািজত 
 েমলা 

েমলা
আেয়াজেন 
সহেযািগতা 

েমলা আেয়াজেন
সািব র্ক সহেযািগতা 
eবং uেদব্াধনী o 
সমাপনী aনুষ্ঠােন 
aংশগর্হণ 

41% েমলা আেয়াজেন িবলমব্ হেত 
পাের 

ম ণালয়/িবভাগ বাংলােদশ জুট িমলস 
করেপােরশন 
(িবেজeমিস), 
িবেজeসe 

2.5.2 সরবরাহকৃত
 ক চামাল  

ক চামাল সরবরােহ 
সহেযািগতা 

জুট েফি ক্স o সুতা 
সরবরাহ 

46% uেদয্াক্তােদর ক চামাল েপেত 
িবলমব্ হেব 
 

ম ণালয়/িবভাগ eসeমi 
ফাuেন্ডশন/eনআরিব 
বয্াংক/aনয্ানয্ বয্াংক 

2.4.2 ঋণ সহায়তার 
 জনয্ িলংেকজ 
 সৃিষ্ট 

ঋণ ািপ্তেত 
সহেযািগতা 

uেদয্াক্তােদর চািহদা 
aনুযায়ী ঋণ সরবরাহ 

61% ঋণ েপেত uেদয্াক্তােদর িবলমব্ 
হেব। 

ম ণালয়/িবভাগ জন শাসন ম ণালয়/ 
বািণজয্ ম ণালয়/ তত 
েবাড র্/ িবেজআরআi 
িবেজeমie/িশল্প 
ম ণালয় 

4.2.2 আেয়ািজত িশক্ষণ িশক্ষণ আেয়াজেন 
সহেযািগতা 

আেয়াজেন সািব র্ক 
সহেযািগতা eবং 
uেদব্াধনী o সমাপনী 
aনুষ্ঠােন aংশগর্হণ 

31% িশক্ষণ আেয়াজেন িবলমব্ হেত 
পাের 

 

সংেযাজনী-4 

পৃষ্ঠা নং-23 


