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জুট ডাইবাযননপদকন প্রদভান জন্টায (জজনডনন) কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

 (Overview of the Performance of JDPC) 
 

াম্প্রনতক অজবন, িযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যত নযকল্পনা 

 

 নফগত নতন ফছদযয প্রধান অজবনমু : 

জুট ডাইবাযননপদকন প্রদভান জন্টায (জজনডনন)  ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন,ব্যফায, অবযন্তযীণ  

আন্তজবানতক ফাজায ম্প্রাযণ ও দক্ষ ভানফম্পদ ততযীদত গুরুত্বপূণ ব ভূনভকা ারন কযদছ। নফগত ০৩ (নতন) 

ফছদয জজনডনন ফহুমুখী াটণ্য উৎাদনকাযী উদযািাদদয দক্ষতা অজবদনয জন্য ১৩৫৬ জনদক প্রনক্ষণ 

প্রদান কদযদছ। ফহুমুখী াটদণ্যয প্রিায, প্রায ও ব্যফায বৃনদ্ধয রদক্ষয ৫৫ টি দিতনতা কভ বারা, ১৩ টি 

জক্রতা- নফদক্রতা দেরন, ৩১ টি একক ও জমৌথ জভরায আদয়াজন কদযদছ। জজনডননয কর জফাদক 

উদযািাদদয কাদছ দজ জৌছাদনায জন্য জন্য টাঙ্গাইর ও িট্ট্রগ্রাদভ ০২ টি জজইএন স্থান কযা দয়দছ। 

Jute Geo-Textiles প্রকদল্পয আওতায় যাস্তায ক্ষয়দযাধ, নদ-নদীয াড় বাঙ্গণ ও াাড় ধ্ব জযাদধ ১৪ 

টি নপল্ড ট্রায়ার ম্পন্ন কযা দয়দছ। 

 

 ভস্যা ও িযাদরঞ্জমু : 

ভানম্পন্ন ফহুমুখী াটণ্য উৎাদদন প্রদয়াজনীয় দক্ষ জনফদরয অবাফ; প্রনয়াজেীয় প্রনক্ষক ভস্যা ; 

প্রযুনিগত জ্ঞাদনয অবাফ; নডজাইন উন্নয়ন, ফাজায ভীক্ষা ও গদফলণায জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর না থাকা ।  

জপনিক্স উৎাদদন আধুননকভাদনয লুভ ও ডাইাং ও ল্যানভদনইন পযাক্টাযী  ভস্যা।  

 

 বনফষ্যত নযকল্পনা : 

 ফহুমুখী াটদণ্যয স্থানীয় ও আন্তজবানতক ফাজায ম্প্রাযদণয রদক্ষয Need Based কভ বনযকল্পনা  

প্রণয়ন, জজনডননদক স্থায়ী কাঠাদভাদত উন্নীতকযণ; জজনডননদত যুদগাদমাগী ও আধুননকভাদনয জর ও 

নডদে জন্টায স্থা ; জপনিক্স উৎাদদন আধুননকভাদনয লুভ, ডাইাং ও ল্যানভদনই ন পযাক্টাযী স্থাণ  ;  

ফহুমুখী াটণ্য উৎাদদন দক্ষ জনফর  ততযীয জন্য প্রনক্ষণ জকন্দ্র স্থাণ ; ফহুমুখী াটদণ্যয গদফলণায 

জন্য জজনডননদত ল্যাফ প্রনতষ্ঠাকযণ, ফহুমুখী াটদণ্যয নডজাইন  াদাট ব জন্টায স্থান,  জজনডননজত ই-

ভাদকবটিাং িালুকযণ । জজনডননয কর জফাদক নডনজটারাইজড কযা ।  

 ।

 ২০১৬-১৭অথ বফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ: 

 ফহুমুখী াটণ্য উৎাদদন নতুন উদযািা ততযীয জন্য  ২৫০ জনজক প্রনক্ষণ প্রদান; 

 ফহুমুখী াটদণ্যয প্রিায, প্রায ও ব্যফায বৃনদ্ধয জন্য ০৮ টি দিতনতা/ উদ্ধুদ্ধকযণ কভ বারা 

আদয়াজন; 

 ফহুমুখী াটদণ্যয স্থানীয় ও আন্তজবানতক ফাজায ম্প্রাযদণয জন্য ০৬ টি একক জভরা, ০ ৫ টি জমৌথ 

জভরা ও ০৫ টি জক্রতা নফদক্রতা দেরদনয আদয়াজন; 

 ফহুমুখী াট ণ্য উৎাদনকাযী উদযািাদদয িানদা অনুমায়ী  ৬১,২০০  নভটায কাঁিাভার যফযা ।  
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উক্রভননকা (Preamble) 

 

 

 

যকানয দপ্তয/ াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফনদন জজাযদায কযা, সুান াংতকযণ 

এফাং ম্পাদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয   

                                                   ননফ বাী পররচাক, (জজনডনন) 

এবং 

  নিফ, বস্ত্র ও পাট ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয এয ভদে  

 

২০১৬ াদরয ------------- ভাদয  ---------- তানযদখ এই ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র। 

 

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনখত নফলয়মূদ েত হনেঃ 
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জকন ১: 
 

জজনডননয  রূপকল্প (Vision), রভেয (Mission),  ককৌলগত উনেশ্যসমূহ এবং কায মাবরী 
 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

াদটয ব্যফায ম্প্রাযদণ াটদণ্যয ফহুমুখীকযণ। 

১.২ রভেয (Mission) : 

ফহুমুখী াটণ্য উৎাদদন নতুন  উদযািা ততনয, নতুন  নডজাইন ও  রাকই  প্রযুনি উদ্ভাফন এফাং ফাজাযজাত কযণ 

জকৌর উন্নয়দনয  ভােদভ াট   দণ্যয ব্যফায ম্প্রাযণ 

১.৩. ককৌলগত উনেনশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ জজনডননয জকৌরগত উদেশ্যমূ 
     ( )        ফহুমুখী াটদণ্যয স্থানীয় ও আন্তজবানতক ফাজায ম্প্রাযদণ দমানগতা জজাযদাযকযণ

(২)   ফহুমুখী াটদণ্যয  ব্যফায দমানগতা  জজাযদাযকযণ  

(৩) ফহুমুখী াটণ্য উৎাদনকাযী উদযািাদদয দক্ষতা উন্নয়ন  

 ১.৩.২ জজনডননয অবরশ্যক ককৌলগত উনেনশ্যসমূহ(Mandatory Strategic 

objective) 

১. দক্ষতায দঙ্গ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন; 

২. দেতা ও তননতকতায উন্নয়ন; 

৩. তথ্য অনধকায ও স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

৪. কাম বদ্ধনত ও  জফায ভাদনান্নয়ন; 

৫. কভ ব নযদফ উন্নয়ন; 

৬.আনথ বক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

১.৪ কায মাবরী (Functions): 

( ) ফহুমুখী াটনদল্প উদযািা উন্নয়জনয রজক্ষয জফযকাযী উদযািাদদযদক প্রনক্ষণ প্রদান

 

(২) ফহুমুখী জণ্যয অবযন্তযীণ  আন্তজবানতক ফাজায ম্প্রাযদণয রদক্ষয নফনবন্ন জভরা, জক্রতা নফদক্রতা 

দেরন ও  ফাজায ভীক্ষা আদয়াজন ;

 (৩) জুট ডাইবাযনপাইড প্রডাক্ট  উদমাগী নডজাইন ও প্রযুনি উন্নয়দনয জন্য Research & 

Development Institution এয গদফলণাকাযীদদয ায়তায়  নডজাইন ও প্রযুনি  উন্নয়ন কদয তা 

ফানণনজযকীকযদণয ব্যফস্থাকযণ 

(৪)  ফহুমুখী াটদণ্যয প্রিায, প্রায ও ব্যফায বৃনদ্ধয জন্য দিতনতা কভ বারা /উদ্বুদ্ধকযণ কভ বারায 

আদয়াজন; 

(৫)   উদযািাদদয জ ও সুরবমূদল্য কাঁিাভার প্রানপ্তদত ায়তা প্রদান ;

(৬)       উদযািাদদয ঋণ প্রানপ্তয জন্য (ব্যাাংক ও উদযািাদদয ভদে)  নরাংদকজ  সৃনিদত  ায়তা প্রদান; 
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জকন ২ 

ভন্ত্রণারয়/ নফবাদগয আউটকাভ (Outcome/ Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ মসম্পাদন  

সূচকসমুহ 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 
রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৬-১৭ 

প্রক্ষক্ষ্ণ (Projections)   
ভন্ত্রণারয়/বফবাক্ষেয বনধ মাবযত চূড়ান্ত 

পরাপর (Outcome) অর্মক্ষনয 

ক্ষক্ষ্ক্ষত্র ক্ষমৌথবাক্ষফ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/বফবাে/ সংস্হাসমূক্ষহয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source(s) 

of Data) 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 
২০১৪- ১৫ ২০১৫-১৬ 

ফহুমুখী াটণ্য উৎাদদন দক্ষ 

জনফর ততযীদত অফদান 

উদযািা উন্নয়ন প্রনক্ষণ সংখ্যা ২৩০ জন ২৪০ জন ২৫০ ২৬০ ২৭০ ক্ষর্বিববস/ বফক্ষর্আযআই, ফাবনর্য 

ভন্ত্রণারয়, র্নপ্রাসন ভন্ত্রনারয় 

ক্ষর্ইএসবসয 

ভাবসক 

প্রবতক্ষফদন, 

ক্ষর্বিববস 

 অবযন্তযীন ও আন্তজবানতক 

ফাজায ম্প্রাযদণ অফদান 

 

 আদয়ানজত জভরা ও জক্রতা 

নফদক্রতা দেরন  

  সংখ্যা ০৮ 1১ ১৪ ১৫ ১৬ র্নপ্রাসন ভন্ত্রণারয়  /ক্ষর্বিববস/ 

ফাবনর্য ভন্ত্রণারয়, বফবসক, ইববফ 

ক্ষর্ইএসবসয 

ভাবসক 

প্রবতক্ষফদন, 

ক্ষর্বিববস 
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জকন ৩ 

জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ves) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ ননণ বায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-

২০১৫ 

২০১৫-

২০১৬ 

অাধাণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ নফবাদগয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

০১.ফহুমুখী 

াটদণ্যয 

স্থানীয় ও 

আন্তজবানতক 

ফাজায 

ম্প্রাযদণ 

দমানগতা 

জজাযদাযকযণ 

৪০.০০ ১.১ 

 

 

১.১.১   

আদয়ানজত 

জভরা 

 

াংখ্যা ১৫.০০ ৪ ৫ ৬ ৫ ৫ ৪ - ৭ ৮ 

১.২  

 জভরায় 

অাংগ্রণ 

১.২.১ 

আদয়ানজত  

জভরা 

াংখ্যা ১০.০০ ২ ৪ ৬ ৫ ৫ ৪ - ৮ ৯ 

 

 

১.৩ ঋণ 

ায়তায জন্য 

নরাংদকজ সৃনি 

১.৩.১ প্রদত্ত 

ঋণ ায়তা 

 াংখ্যা ৫.০০ - ৩৩ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৫ ৩৩ ৫০ ৫২ 

১.৪ কাঁিাভার 

যফযা 

১.৪.১ 

যফযাকৃত 

কাঁিাভার 

নযভান 

(নভটায) 

১০.00 ৫২,৭২০ ৫৯,৭২২ ৬১,২০০ ৬০,৫০০ ৬০,১০০ ৫৯,৯০০ ৫৯,৭৩০ ৬৩,৯৬০ ৭০,৯৬০ 

০২. ফহুমুখী 

াটদণ্যয  

ব্যফায 

দমানগতা  

জজাযদাযকযণ  
 
 

২৫.০০ ২.১ দিতনতা 

মূরক/উদ্ধুদ্ধকযণ 

কভ বারা 

২.১.১ 

আদয়ানজত 

কভ বারা  

সংখ্যা ১৩.০০ - ৭ ৮ ৬ ৫ ৪ - ৯ ১০ 

২.২ জক্রতা-নফদক্রতা 

দেরন আদয়াজন 

২.২.১ 

আদয়ানজত জক্রতা 

নফদক্রতা দেরন 

সংখ্যা ৭.০০ - ৩ ৫ ৪ ৩ ৩ - ৬ ৭ 

২.৩ ন্যানার 

অযাওয়াড ব 

আদয়াজন 

২.৩.১ 

আদয়ানজত 

ন্যানার 

তানযখ ৫.০০ - - ৩০এনপ্রর

, ২০১৭ 

১৫ জভ, 

২০১৭ 

২০ জভ, 

২০১৭ 

১৫ জুন, 

২০১৭ 

৩০ জুন, 

২০১৭ 

- - 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ves) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ ননণ বায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-

২০১৫ 

২০১৫-

২০১৬ 

অাধাণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অযাওয়াড ব 

০৩. ফহুমুখী 

াটণ্য 

উৎাদনকাযী 

উদযািাদদয 

দক্ষতা উন্নয়ন 

 

১৫.০০ ৩.১. উদযািা 

উন্নয়ন প্রনক্ষণ 

৩.১.১ প্রদত্ত 

প্রনক্ষণ 

াংখ্যা ১৫.০০ ১৬২ ২৪০ ২৫০ ২৪৮ ২৪৫ ২৪২ ২৪০ ২৬০ ২৭০ 
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দপ্তয/াংস্থায আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ  

(জভাট ভান - ২০) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 
কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রেযভাত্রায ভান - ২০১৫-১৬ 

 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরত মাে 

(Fair) 

চরতমানের রেনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায  দঙ্গ ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনি 

ফাস্তফায়ন 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ ব ফছদযয খড়া 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি   

দানখর 

 ননধ বানযত ভয়ীভায ভদে 

খড়া চুনি 

ভন্ত্রণারয়/নফবাদগ দানখর 

তানযখ ১ ১৯ জভ ২২ জভ ২৪ জভ ২৫ জভ ২৬ জভ 

ভাঠ ম বাদয়য কাম বারয়মূদয 

াংদগ২০১৬-১৭ অথ ব ফছদযয 

খড়া ফানল বক কভ বম্পাদন 

চুনি   স্বাক্ষয 

ননধ বানযত ভয়ীভায ভদে 

চুনি স্বাক্ষনযত  

তানযখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৬-১৭ অথ ব ফছদযয ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনি য মূল্যায়ন 

প্রনতদফদন দানখর 

ননধ বানযত তানযদখ মূল্যায়ন 

প্রনতদফদন দানখরকৃত 

াংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

 ২০১৬-১৭ অথ ব ফছদযয 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি  

ফাস্তফায়ন নযফীক্ষণ 

তত্রভানক প্রনতদফদন 

দানখরকৃত  

াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ ব ফছদযয ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনি য 

অধ বফানল বক মূল্যায়ন 

প্রনতদফদন দানখর 

ননধ বানযত তানযদখ অধ বফানল বক 

মূল্যায়ন প্রনতদফদন  

দানখরকৃত 

তানযখ ১ ২২ জানুয়ানয ২৩ জানুয়ানয ২৪ জানুয়ানয ২৫ জানুয়ানয ২৬ জানুয়ানয 

ফানল বক কভ বম্পাদন  চুনিয 

াংদগ াংনিি কভ বকতবাদদয 

প্রদণাদনা প্রদান 

তফদদনক প্রনক্ষদণ জপ্রনযত 

কভ বকতবা 

াংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষতা ও  তননতকতায 

উন্নয়ন 
৩ 

যকানয কভ বম্পাদন 

ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রনক্ষণ নফনবন্ন নফলদয় 

 প্রনক্ষদণয ভয়  

 

জনঘন্টা ১০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 
কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রেযভাত্রায ভান - ২০১৫-১৬ 

 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরত মাে 

(Fair) 

চরতমানের রেনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ বকতবা/কভ বিাযীদদয  

প্রনক্ষণ আদয়াজন 

জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর 

ফাস্তফায়ন 

 ২০১৬-১৭ অথ ব ফছদযয 

শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন  

কভ বনযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন 

নযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত ও 

দানখরকৃত 

তানযখ ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

ননধ বানযত ভয়ীভায ভদে 

তত্রভানক নযফীক্ষণ 

প্রনতদফদন দানখরকৃত  

াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অনধকায ও 

স্বপ্রদণানদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

২ 

 তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত  % ১ প্রনত ভাজয  

১ভ প্তা 

প্রনত ভাজয 

২য় প্তা 

প্রনত ভাজয 

৩য় প্তা 
- - 

ফানল বক প্রনতদফদন প্রণয়ন ও 

প্রকা 

ফানল বক প্রনতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকানত 

তানযখ ১ ১৫ অদক্টাফয ২৯ অদক্টাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ নডদম্বয 

কভ বদ্ধনত ও  জফায 

ভাদনান্নয়ন 
৫ 

ই-পাইনরাং দ্ধনত প্রফতবন দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইনরাং দ্ধনত 

প্রফনতবত 

তানযখ ১ ২৮ জপব্রুয়ানয ৩০ ভাি ব ৩০ এনপ্রর ৩১ জভ ২৯ জুন 
  

 নআযএর  শুরূয ২ ভা পূদফ ব 

াংনিি কভ বিাযীয নআযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও জনন 

ভঞ্জুযীত্র যুগৎ জানয 

নননিতকযণ 

 নআযএর  শুরূয ২ ভা পূদফ ব 

াংনিি কভ বিাযীয নআযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও জনন 

ভঞ্জুযীত্র যুগৎ জানযকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 
কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রেযভাত্রায ভান - ২০১৫-১৬ 

 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরত মাে 

(Fair) 

চরতমানের রেনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

জফা প্রনক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম বক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি 

অনরাইন জফা িালুকৃত   

তানযখ ১ ৩১ নডদম্বয ৩১ জানুয়ানয ২৮ জপব্রুয়ানয - - 

 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ ৩টি  

জফাপ্রনক্রয়া জীকৃত   

তানযখ ১ ৩১ নডদম্বয ৩১ জানুয়ানয ২৮ জপব্রুয়ানয - - 
  

অনবদমাগ প্রনতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

ননষ্পনত্তকৃত অনবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

  

কভ ব নযদফ উন্নয়ন ৩ 

অনপ বফন ও আনঙ্গনা নযচ্ছন্ন 

যাখা 

ননধ বানযত ভয়ীভায ভদে 

অনপ বফন ও আনঙ্গনা 

নযচ্ছন্ন 

তানযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ নডদম্বয ৩১ জানুয়ানয - - 

 

জফা প্রতযাী এফাং দ বনাথীদদয 

জন্য টদয়র অদক্ষাগায 

(waiting room) এয 

ব্যফস্থা কযা 

ননধ বানযত ভয়ীভায ভদে 

জফা প্রতযাী এফাং 

দ বনাথীদদয জন্য টদয়র 

অদক্ষাগায িালূকৃত 

তানযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ নডদম্বয ৩১ জানুয়ানয - - 

জফায ভান ম্পদকব জফা 

গ্রীতাদদয ভতাভত নযফীক্ষদণয 

ব্যফস্থা িালু কযা 

জফায ভান ম্পদকব জফা 

গ্রীতাদদয ভতাভত 

নযফীক্ষদণয ব্যফস্থা িালুকৃত 

তানযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ নডদম্বয ৩১ জানুয়ানয - - 

আনথ বক ব্যফস্থানায  

উন্নয়ন 
১ 

অনডট আনত্ত ননষ্পনত্ত 

কাম বক্রদভয উন্নয়ন 

ফছদয  অনডট আনত্ত 

ননষ্পনত্তকৃত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   
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াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 
 

জজনডনন জুট ডাইবাযননপদকন প্রদভান জন্টায 

জজইএন ফহুমুখী াট নল্প উদযািা জফা জকন্দ্র 

আযএভনফ য-জভটিনযয়ার ব্যাাংক (কাঁিাভার ব্যাাংক) 
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াংদমাজনী- ২: কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/াংস্থা এফাং নযভা দ্ধনতয নফফযণ 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

কভ বম্পাদন সূিকমূ নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউননট নযভা দ্ধনত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

০১. ১.১.ফহুমুখী 

াটদণ্যয 

স্থানীয় ও 

আন্তজবানতক 

ফাজায 

ম্প্রাযদণ 

দমানগতা 

জজাযদাযকযণ; 

১.১.১  জভরা আদয়াজন 

 

 

ফহুমুখী াটদণ্যয স্থানীয় ও আন্তজবানতক ফাজায সৃনিয রদক্ষয  ফহুমুখী 

াটদণ্যয জভরা আদয়াজন কযা য় জখাদন উদযািাগণ জক্রতাদদয 

আকৃি কযায জন্য তাদদয উৎানদত ভানম্পন্ন ণ্য প্রদ বন কদয। 

জভরায় প্রদন বত ফহুমুখী াটণ্য জদদখ ভানুদলয দিতনতা বৃনদ্ধ  ায় 

এফাং াটণ্য ব্যফাদয জনগন উদ্বুে য় পদর ফহুমুখী াটদণ্যয 

স্থানীয় ফাজায সৃনি য়।  

জজইএন ও 

জজনডনন  

জজইএনয ভানক,  তত্রভানক 

প্রনতদফদন ও নযদ বন 

 

এফাং 

ফানলক প্রনতদফদন জজনডনন 

 

১.১.২ ক্ষভরায় অংগ্রহণ ফহুমুখী াটদণ্যয স্থানীয় ও আন্তজবানতক ফাজায সৃনিয রদক্ষয  জমৌথবাদফ 

াটদণ্যয জভরায় অাংগ্রন কদয থাদক জমৌথবাদফ আদয়ানজত জভরায় 

উদযািাগণ অন্যান্য দণ্যয াদথ াটণ্য প্রদ বদনয সুদমাগ ায় নফধায় 

তাদদয দণ্যয গুনগতভান,দণ্যয মূল্য ও ফাজাদযয িানদা জানদত াদয 

এফাং জ অনুমায়ী ণ্য ততযী কযদত াদয। জমৌথ জভরায় উদযািাগণ 

জক্রতাদদয আকৃি কযায জন্য তাদদয উৎানদত ভানম্পন্ন ণ্য প্রদ বন 

কদয। জভরায় প্রদন বত ফহুমুখী াটণ্য জদদখ জক্রতা/ভানুদলয দিতনতা 

বৃনদ্ধ াদফ এফাং ব্যফাদয উদ্বুে দফ পদর ফহুমুখী াটদণ্যয স্থানীয় 

ফাজায সৃনি য়।  

জজনডনন  জজইএনয ভানক,  তত্রভানক 

প্রনতদফদন ও নযদ বন 

এফাং 

ফানলক প্রনতদফদন জজনডনন 

 

 

 

 

 

 

১.১.৩ ঋণ ায়তায 

জন্য নরাংদকজ সৃনি 

জজনডনন উদযািাদদয ঋণ প্রানপ্তয জন্য ব্যাাংক ও উদযািাদদয 

ভন্বদয় ভতনফননভয় বায আদয়াজন কদয। বায় উদযািাগণ তাদদয 

িানদা নফনবন্ন নফলদয় াযানয ব্যাাংদকয কভ বকতবাদদয াদথ 

আদরািনা কদয। আদরািনায জপ্রনক্ষদত ব্যাাংক ঋণ গ্রন কযদত াদয 

এভন উদযািা ননফ বািন কদয এফাং জজনডননয ভােদভ ঋদণয জন্য  

আদফদন কযদত ফদর ।  দয জজনডননয ায়তায় আদফদনকাযী 

প্রনতষ্ঠাদনয পযাক্টযী নযদ বন কযা য় এফাং ঋণ প্রানপ্তয জন্য ভদনানায়ন 

জদওয়া য়।   

জজনডনন  জজইএনয ভানক,  তত্রভানক 

প্রনতদফদন ও নযদ বন 

এফাং 

ফানলক প্রনতদফদন জজনডনন 
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১.১.৪ কাঁচাভার সযফযাহ ক্ষুদ্র উদযািাগণ প্রদয়াজন অনুাদয ভয়ভত ন্যায্যমূদল্য কাঁিাভায ায় 

না নফধায় তাদদয উ ৎাদন ফাধাগ্রস্থ য় এফাং অদনক জক্ষদত্র উ ৎাদন 

খযি তুরনামূরক জফন দড়। এ অফস্থায উন্নয়দনয জন্য নতনটি কাঁিাভার 

ব্যাাংক স্থান কযা য়। ফহুমুখী াটণ্য উ ৎাদদনয মাফতীয় কাঁিাভার 

এ ব্যাাংক জথদক দজ ও  সুরবমূদল্য াওয়া মায়।  কাঁিাভার ব্যাাংক 

নতনটি ঢাকা, নযনাংদী ও যাংপুদয অফনস্থত । 

 

জজনডনন  জজইএনয ভানক,  তত্রভানক 

প্রনতদফদন ও নযদ বন, 

 

ফানলক প্রনতদফদন জজনডনন 

 

০২. 

 

২.১. ফহুমুখী 

াটদণ্যয  

ব্যফায 

দমানগতা  

জজাযদাযকযণ 
 

২.১.১ আদয়ানজত 

দিতনতামুরক /উদ্ধুদ্ধ

কযণ কভ বারা  

ফহুমুখী াটণ্য খাদত নফননদয়াগ বৃনদ্ধয জন্য ম্ভাব্য নফননদয়াগকাযীদদয 

ননদয় জনভনাদযয আদয়াজন কযা। পদর  ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন 

নফণন ও ব্যফায ম্পদকব জনগণ দিতন দফ এফাং  ফহুমুখী াটণ্য 

খাদত নফননদয়াগ কযদত উদ্ধুদ্ধ দফ  

জজনডনন  জজইএনয ভানক,  তত্রভানক 

প্রনতদফদন ও নযদ বন, 

 

ফানলক প্রনতদফদন জজনডনন 

 

২.১.২ আক্ষয়াবর্ত ক্ষেতা-

বফক্ষেতা সক্ষেরন 
নফনবন্ন নফবাগীয়/ জজরা দয  ফহুমুখী াটদণ্যয ফাজায সৃনিয রদক্ষয 

জক্রতা-নফদক্রতা দেরদনয আদয়াজন কযা দফ জমখাদন উদযািাগণ 

জক্রতাদদয আকৃি কযায জন্য তাদদয উৎানদত ভানম্পন্ন ণ্য প্রদ বন  

কযদফ ।  জক্রতা ও নফদক্রতাগণ জপ টু জপ াটদণ্যয নফনবন্ন নফলয় 

ননদয় আদরািনা কযায সুদয়াগ াদফ। পদর াট দণ্যয নফণন বৃনদ্ধ 

াদফ এফাং ফাজায ম্প্রাযণ দফ। 

জজনডনন  জজইএনয ভানক,  তত্রভানক 

প্রনতদফদন ও নযদ বন, 

 

ফানলক প্রনতদফদন জজনডনন 

 

২.১.৩ আক্ষয়াবর্ত 

ন্যানার অযাওয়াি ম 

ভানম্পন্ন যুদগাদমাগী ফহুমুখী াটণ্য উ ৎাদদন প্রনতদমানগতা সৃনি 

রদক্ষয অযাওয়াড ব প্রদান অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন কযা য়। পদর উদযািযা 

বারভাদনয ফহুমুখী াটণ্য উৎাদদন উৎা াদফ।  

জজনডনন  জজইএনয ভানক,  তত্রভানক 

প্রনতদফদন ও নযদ বন, 

ফানলক প্রনতদফদন জজনডনন 

 

 

 

০৩. ৩.১ ফহুমুখী 

াটণ্য 

উৎাদনকাযী 

উদযািাদদয 

দক্ষতা উন্নয়ন 

 

৩.১.১ উদযািা উন্নয়ন 

প্রনক্ষণ 

কজরিরপরস’র রেয়রমত কায মক্রনমর মনে প্ররলেণ ন্যতম। কজরিরপরস 

সারাকদনলর রবরভন্ন কজায় বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদে ও 

বাজারজাতকরনণর জন্য প্রনয়াজেীয় প্ররলেণ প্রদান কযদছ  এবং এর 

মােনম উনযাক্তা সৃরিসহ মােবসম্পদ উন্নয়ে ও কম মসংস্থাে সৃনিদত 

কজরিরপরস রবলা ভূরমকা রাখনে । জজনডনন ও জজইএনয  অধীদন 

াযা জদদ ৭ টি কযাটাগযীদত ( দক্ষতা উন্নয়ন প্রনক্ষণ ,দণ্যয মূল্য 

ননধ বাযণ প্রনক্ষণ, ভাকবটিাংএয উয প্রনক্ষণ,নডজাইন এয উয প্রনক্ষণ 

,দণ্যয গুনগতভান উন্নয়ন প্রনক্ষণ ও উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রনক্ষণ ) 

প্রদান কযা য়। প্রনতটি প্রনক্ষণ জকাদ ব ২০ জথদক ৩০ জন উদযািা 

অাংগ্রণ কদয থাদক । 

জজইএন ও 

জজনডনন  

জজইএনয ভানক,  তত্রভানক 

প্রনতদফদন ও নযদ বন, 

 

 

ফানলক প্রনতদফদন জজনডনন 

 

 



Page 16 of 17 
 

 

 

 

                           াংদমাজনী ৩ : কভ বম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয় /নফবাদগয ননকট সুনননদ বি কভ বম্পাদন িানদামূ 

 

াংস্থায ধযণ াংস্থায নাভ াংনিি 

কভ বম্পাদন সূিক 

উি াংস্থায ননকট 

াংনিি ভন্ত্রণারয়/ 

নফবাদগয িানদা  

িানদা/ প্রতযাায 

জমৌনিকতা 

উি াংস্থায 

ননকট িানদায 

ভাত্রা উদেখ করুন 

প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ জভরা 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/ 

ফানণজয ভন্ত্রণায়/  

নফদজআযআই /নল্প 

ভন্ত্রণারয় 

1.১.১ আক্ষয়াবর্ত  

ক্ষভরা 

জভরা আদয়াজদন 

দমানগতা 

আদয়াজদন ানফ বক 

দমানগতা এফাং উদদ্বাধনী 

ও ভানী অনুষ্ঠাদন 

অাংগ্রণ 

৩০% জভরা আদয়াজদন 

নফরনম্বত দত 

াদয 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/স্বায়

ত্ত্বানত প্রনতষ্ঠান 

ঋণ 

এএভই পাইদেন/ 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

১.৩.১ প্রদত্ত ঋণ 

সহায়তা 

ঋণ প্রানপ্তদত 

দমানগতা 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক ও 

এএভই পাউদেন 

জজনডননয 

উদযািাদদযদক ঋণ 

ায়তা প্রদান কদয 

থাদক। 

৬০% ঋণ জদত 

নফরনম্বত দত 

াদয 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ কাঁিাভার 

ফাাংরাদদ জুট নভর 

কযদাদযন 

(নফদজএভন), 

নফদজএএ/ 

নফদজএভইএ 

 

১.৪.১ যফযাকৃত 

কাঁিাভার  

কাঁিাভার যফযাদ  

দমানগতা 

জজনডনডনয কর 

কাঁিাভার নফদজএভন ও  

নফদজএএ এয কাছ জথদক 

ন্যায্যমূদল্য াংগ্র কযা য় 

৭০% উদযািাদদয 

কাঁিাভার জদত 

নফরনম্বত দফ 
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ভন্ত্রণারয়/নফবাগ দিতনতা কভ বারা 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/ 

ফানণজয ভন্ত্রণায়/ নল্প 

ভন্ত্রণারয় 

২.১.১ আদয়ানজত 

কভ বারা 

দিতনতা 

কভ বারা 

আদয়াজদন 

দমানগতা 

আদয়াজদন দমানজকযণ ২০% দিতনতা  

কভ বারা 

আদয়াজদন 

নফরনম্বত দত 

াদয 

 

 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ জক্রতা নফদক্রতা দেরন 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/ 

ফানণজয ভন্ত্রণায়/  

নফদজআযআই /নল্প 

ভন্ত্রণারয় 

২.২.১ আদয়ানজত 

জক্রতা নফদক্রতা 

দেরন 

জক্রতা নফদক্রতা 

দেরন কভ বারা 

আদয়াজদন 

দমানগতা 

আদয়াজদন ানফ বক 

দমানগতা এফাং উদদ্বাধনী 

ও ভানী অনুষ্ঠাদন 

অাংগ্রণ 

২০% জক্রতা নফদক্রতা 

দেরন 

আদয়াজদন 

নফরনম্বত দত 

াদয 

 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ জট্রননাং 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/ 

ফানণজয ভন্ত্রণায়/ তাঁত 

জফাড ব/ নফদজআযআই 

/নল্প ভন্ত্রণারয় 

৩.১.১ আক্ষয়াবর্ত  

প্রবক্ষ্ণ 

প্রনক্ষণ আদয়াজদন 

দমানগতা 

আদয়াজদন ানফ বক 

দমানগতা এফাং উদদ্বাধনী 

ও ভানী অনুষ্ঠাদন 

অাংগ্রণ 

৩০% প্রনক্ষণ 

আদয়াজদন 

নফরনম্বত দত 

াদয 

 


