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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:

ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার (জিডিপিস) বখী পাটপ উৎপাদন, বহার, অভরীণ ও আজািতক বাজার সসারণ ও
মানবসদ উয়েন ণ  িমকা পালন করেছ। িবগত ০৩ (িতন) বছের জিডিপিস বখী পাটপ উৎপাদনকারী উোােদর দতা
অজেনর জ ১৯৬০ জনেক িশণ দান কেরেছ। বখী পাটপের চার, সার ও বহার ির লে ২৫  সেচতনতা কম শালা, ১৩
 তা- িবেতা সেলন, ৪৯  একক ও যৗথ মলার আেয়াজন কেরেছ । বখী পাটপের সকল সবােক উোােদর কােছ সহেজ
পৗঁছােনার জ জামালের ০১  ট এেিনয়র সািভ স সার (জইএসিস) াপন করা হেয়েছ। বতমােন ২৮১ ধরেনর বখী পাটপ
উৎপাদন হে ও নন ১৮০ জন উোাসহ মাট ৭১৮ জন উোা তরী  হেয়েছ। দশী  ও িবেদশী  তাগণ যােত এক ক থেক
পছমত বখী পাটপ য় করেত পাের স লে এক আজািতক মােনর দশ নী ও িবয় ক চা করা হেয়েছ। Jute Geo-
textiles কের আওতায় রাার য়েরাধ, নদ-নদীর পাড় ভাণ ও পাহাড় স রােধ ১৪  িফ ায়াল সফলভােব সের মােম
েযাজ ে বহায  Jute Geo-textiles এর মান িনধ ারণ হেয়েছ। পয টকেদর ি আকষ েনর জ িবমান বেরর িডউ ি
শেপর  মােম  বখী  পাটপ  িবেয়র  বা  করা  হেয়েছ।  পাট  ও  বখী  পাটপ  সংি  ত  সংহ  ও  সরবারােহর  জ  এক
লাইেরী াপন করা হেয়েছ। বখী পাটপ তরীর েয়াজনীয় কচামাল উোােদর সরবরােহর িনিমে ০২  কচামাল াংক াপন
করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জিডিপিসেক ায়ী কাঠােমােত িতাকরণ; মানস বখী পাটপ উৎপাদেন েয়াজনীয় দ জনবেলর অভাব ও িগত ােনর
অভাব; িডজাইন উয়ন ও গেবষণার জ েয়াজনীয় জনবেলর অলতা; ফি উৎপাদেন আিনকমােনর ম ও ডাইং ও ািমেনইশন
ফারীর অভাব; বখী পাটপের ানীয় ও আজািতক বাজার সসারেণ েয়াজনীয় পদেপ হণ; জিডিপিসর সকল কায মেক
িডিজটালাইজডকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

জিডিপিসেক ায়ী কাঠােমােত িতাকরেণর কায ম হণ; বখী পাটপের ানীয় ও আজািতক বাজার সসারেণর লে Need
Based কম পিরকনা ণয়ন; উতমােনর কচামাল সরবরােহর লে আিনকমােনর ডাইং ও ািমেনইশন ফারী াপন; বখী
পাটপের গেবষণার জ জিডিপিসেত াব িতাকরণ; িডজাইন সােপাট  সার াপন। দশ নী ও িবয় কেক ৩৬০ িডি
অনলাইন শিপং পিতেত উীতকরণ; ই-মােকং চাকরণ ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 উোােদর দতা উয়েনর জ ২৮০ জন উোােক িশণ দান;
 বখী পাটপের চার, সার ও বহার ির জ ০৫  সেচতনতা/ উকরণ কম শালা আেয়াজন;
 বখী পাটপের ানীয় ও আজািতক বাজার সসারেণর জ ০৩  একক মলা, ০৪  যৗথ মলা ও ০৫  মতিবিনময়
সভা আেয়াজন;
 বখী পাটগের নগতমান উয়ন/ িডজাইন ওয়াকশপ ০২  আেয়াজন;
 বখী পাটপের িগত ও উাবনলক ওয়াকশপ ০১  আেয়াজন;
 বব রেণ িচাংকন িতেযািগতা (পােটর কানভােস) ০১  আেয়াজন;
 বখী পাটপ ও পাট িদেয় তরী ববর লাইফ াইল পের দশ ণী ০১  আেয়াজন ;
 বব অাওয়াড / সাননা দান ০১  আেয়াজন;
 বখী পাটপ উৎপাদেন উোােদর চািহদা অযায়ী ৫০,০০০ িমটার কচামাল সরবরাহ 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-

িনব াহী পিরচালক, ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার

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)

পােটর বহার সসারেণ পাটপের বখীকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
বখী পাটপ উৎপাদেন নন উোা তির, নন িডজাইন ও লাগসই ি উাবন এবং বাজারজাতকরণ কৗশল উয়েনর
মােম বখী পাটপের বহার সসারণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. বখী পাটপের ানীয় ও আজািতক বাজার সসারেণ সহেযািগতা জারদারকরণ;
২. বখী পাটপের চার সার ও বহার সহেযািগতা জারদারকরণ;
৩. বখী পাটপ উৎপাদনকারী উোােদর দতা উয়ন;

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.  ১.৪.১.  বখী  পাটিশে  উোা  উয়েনর  লে  বসরকারী  উোােদরেক  িশণ  দান;  ১.৪.২.  বখী
cvUcর অভরীণ I আজািতক বাজার সসারেণর লে িবিভ মলা, তা- িবেতা সেলন আেয়াজন;
১.৪.৩. ট ডাইভারিসফাইড ডা উপেযাগী িডজাইন উয়েন গেবষণার জ Research & Development
Institution এর গেবষণাকারীেদর সহায়তায় িডজাইন উয়ণ কের তা বািণিজিককরেণর বা হণ; ১.৪.৪. বখী
পাটপের চার, সার ও বহার ির জ সেচতনতা কম শালা/উুকরণ কম শালার আেয়াজন; ১.৪.৫. উোােদর
সহজ ও লভে কচামাল ািেত সহায়তা দান; ১.৪.৬. উোােদর জ িনত নন িডজাইন উয়ন ।
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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

বখী পাটপ উৎপাদেন অবদান
বখী পাটপ উৎপাদেন
সহায়তা

% ৩০% ৩৫% ৩৬% ৪০% ৪২
বাঙলােদশ পাট গেবষণা ইনষবউট, বাংলােদশ
পাটকল করেপােরশন

জিডিপিস ও জইএসিসর
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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] বখী
পাটপের ানীয়
ও আজািতক
বাজার
সসারেণ
সহেযািগতা
জারদারকরণ;

৩৫

[১.১] ৩.১ বখী পাটপ
মলা আেয়াজন

[১.১.১] ৩.১.১
আেয়ািজত মলা

সমি সংা ৫ ৫ ৫ ৩ ২ ২ ১ ১ ৬ ৭

[১.২] ৩.২ বখী পাটপ
মলায় অংশহণ

[১.২.১] ৩.২.১
অংশহণত মলা

সমি সংা ৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ৬ ৭

[১.৩] ৩.৩ বখী পাটপ ও
পাট িদেয় তরী ববর
লাইফ াইল পের দশ ণী

[১.৩.১] ৩.৩.১
আেয়াজিত দশ ণী

সমি সংা ৫ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৪] ৩.৩ বখী পাটপের
িগত ও উাবনলক
ওয়াকশপ

[১.৪.১] ৩.৩.১
আেয়ািজত ওয়াকশপ

সমি সংা ১০ ০ ০ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[১.৫] ৩.৪ পের নগত মান
উয়ন/িডজাইন ওয়াকশপ

[১.৫.১] ৩.৪.১
আেয়ািজত ওয়াকশপ

সমি সংা ৫ ০ ০ ২ ২ ২ ১ ১ ৩ ৪

[১.৬] ৩.৫ কচামাল সরবরাহ
[১.৬.১] ৩.৫.১
সরবরাহত
কচামাল

সমি সংা ৫ ৬১,২০০ ৭০,৯৬০ ৫০০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৫০০০ ৬০০০০০ ৭০০০০

[২] বখী
পাটপের চার
সার ও বহার
সহেযািগতা
জারদারকরণ;

৩০

[২.১] সেচতনতা
লক/উকরণ কম শালা

[২.১.১] ২.১.১
আেয়ািজত কম শালা

সমি সংা ৫ ৭ ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ৯

[২.২] ২.২ তা –িবেতা
সেলন

[২.২.১] ২.২.১
আেয়ািজত তা
–িবেতা সেলন

সমি সংা ৫ ৫ ৩ ২ ২ ১ ১ ০ ৬ ৭

[২.৩] উোােদর সােথ সভা
[২.৩.১] ২.৩.১
আেয়ািজত সভা

সমি সংা ৫ ০ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.৪] বব রেণ
িচাংকন িতেযািগতা
(পােটর কানভােস)

[২.৪.১] ২.৪.১
আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ৫ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:৫৬ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, 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

[২.৫] ২.৩ বব
অাওয়াড /সাননা দান

[২.৫.১] বব
অাওয়াড / সাননা
দান

সমি সংা ৫ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৩] বখী
পাটপ
উৎপাদনকারী
উোােদর
দতা উয়ন;

১০

[৩.১] ১.১. উোা উয়ন
িশণ

[৩.১.১] ১.১.১ দ
িশণ

সমি সংা ৫ ২৬০ ২৮০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ২৯০ ৩০০

[৩.২] ১.২ ই –মােকং
িবষয়ক িশণ

[৩.২.১] ১.২.১ দ
িশণ

সমি সংা ৩ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[৩.৩] এেপাট  ডেমনেটশন
িবষয়ক িশণ/ ওয়াকশপ

[৩.৩.১] ১.২.১ দ
িশণ

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:৫৬ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, 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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:৫৬ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, 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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:৫৬ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, 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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ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:৫৬ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ জিডিপিস ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার

২ জইএসিস ট এেিনয়র সািভ স সার

৩ আরএমিব র-মিরয়াল াংক (কচামাল াংক)

৪ িবেজএমিস বাংলােদশ ট িমলস করেপােরশন

৫ SIP  উয়ন ক

৬ িবেজএসএ বাংলােদশ ট িনার এােসািসেয়শন

৭ িবেজআরআই বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনিউট



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:৫৬ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] ৩.১ বখী পাটপ
মলা আেয়াজন

[১.১.১] ৩.১.১
আেয়ািজত মলা

বখী পাটপের ানীয় বাজার ির লে পাটপের মলা আেয়াজন করা হয়। সখােন
উোাগণ তােদর আ করার জ তােদর উৎপািদত মানস প দশ ন কের। মলায়
দিশ ত বখী পাটপ দেখ মােষর সেচতনতা ি পায় এবং বহাের উু হয়। ফেল বখী
পাটপের ানীয় বাজার সসািরত হয়।

জিডিপিস,
জইএসিস

জইএসিসর মািসক,
মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন জিডিপিস

জিডিপিস ও
জইএসিসর
িতেবদন

[১.২] ৩.২ বখী পাটপ
মলায় অংশহণ

[১.২.১] ৩.২.১
অংশহণত মলা

বখী পাটপের ানীয় ও আজািতক বাজার ির লে যৗথভােব দেশ ও িবেদেশ পাটপের
মলায় অংশহণ করা হয়। সখােন উোাগণ তােদর আ করার জ তােদর উৎপািদত
মানস প দশ ন কের। মলায় দিশ ত বখী পাটপ দেখ মােষর সেচতনতা ি পায়
এবং বহাের উু হয়। ফেল বখী পাটপের ানীয় ও আজািতক বাজার িবত হয়।

জিডিপিস ও
জইএসিস

জইএসিসর মািসক,
মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন জিডিপিস

জিডিপিস ও
জইএসিসর
িতেবদন

[১.৩] ৩.৩ বখী পাটপ ও
পাট িদেয় তরী ববর
লাইফ াইল পের দশ ণী

[১.৩.১] ৩.৩.১
আেয়াজিত দশ ণী

ববর বত িজিনষপ পাট িদেয় তরী করা হেব। তরীত লাইফ াইল পসহ অা বখী
পাটপ িনেয় দশ নীর আেয়াজন করা হেব। ফেল বখী পাটখােত যমন নন িক িডজাইন পাওয়া
যােব তিন বব ও ববর বত িজিনষপ সেক মাষ ধারণা পােব।

জিডিপিস
জিডিপিসর বািষ ক
িতেবদন

বািষ ক িতেবদন
জিডিপিস

[১.৪] ৩.৩ বখী পাটপের
িগত ও উাবনলক
ওয়াকশপ

[১.৪.১] ৩.৩.১
আেয়ািজত ওয়াকশপ

বখী পাটখােত িনতনন ি আহরেণর জ বখী পাটপ খােত িগত ও উাবনলক
ওয়াকশপ আেয়াজন করা হয়। এ ওয়াকশেপর মােম দেশ উািবত িেলা িনেয় আেলাচনা
করা হয় এবং উোেদর জ কত উপেযাগী তা পয ােলাচনা কের। বখী পাটপ উৎপাদেন
উপেযাগী িেলা উোােদরেক সরবরাহ করা হয়।

জিডিপিস জিডিপিসর িতেবদন
জিডিপিসর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] ৩.৪ পের নগত মান
উয়ন/িডজাইন ওয়াকশপ

[১.৫.১] ৩.৪.১
আেয়ািজত ওয়াকশপ

জিডিপিস বখী পাটপের নগত মান উয়েন িবিভ ধরেনর ওয়াকশপ আেয়াজন কের থােক।
এসব ওয়াকশেপর মােম েগাপেযাগী িনত নন পটের মানউায়ন/িডজাইন উয়ন করা হয় এবং
উোােদরেক তা সরবরাহ করা হয়। ফেল উোারা িতেযািগতালক মােকট থেক িনত নন
অড ার পায়।

জিডিপিস জিডিপিস'র িতেবদন
জিডিপিসর বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] ৩.৫ কচামাল সরবরাহ
[১.৬.১] ৩.৫.১
সরবরাহত কচামাল

 উোাগণ েয়াজন অসাের সময়মত ে কচামাল পায় না িবধায় তােদর উৎপাদন
বাধা হয় এবং অেনক ে উৎপাদন খরচ লনালক বিশ পেড়। এ অবার উয়েনর জ ই
কচামাল াংক াপণ করা হয়। বখী পাটপ উৎপাদেনর যাবতীয় কচামাল এ ক থেক
লভে পাওয়া যায়। কচামাল াংক ই ঢাকা ও রংের অবিত।

জিডিপিস ও
জইএসিস

জইএসিসর মািসক,
মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন জিডিপিস

জিডিপিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] সেচতনতা
লক/উকরণ কম শালা

[২.১.১] ২.১.১
আেয়ািজত কম শালা

বখী পাটপ খােত িবিনেয়াগ ির জ সা িবিনেয়াগকারীেদর িনেয় সিমনােরর আেয়াজন
করা হয়। এখােন বখী পাটপ উৎপাদন িবপণন ও বহার সেক জনগণ সেচতন করা হয় এবং
বখী পাটপ খােত িবিনেয়াগ করেত উ করা হয়।

জিডিপিস ও
জইএসিস

জইএসিসর মািসক,
মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন জিডিপিস

জিডিপিসর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[২.২] ২.২ তা –িবেতা
সেলন

[২.২.১] ২.২.১
আেয়ািজত তা
–িবেতা সেলন

বখী পাটপের বাজার ির লে িবিভ িবভাগীয়/ জলা শহের তা-িবেতা সেলেনর
আেয়াজন করা হয়। যখােন উোাগণ তােদর আ করার জ তােদর উৎপািদত মানস
প দশ ন কের । তা ও িবেতাগণ ফস  ফস পাটপের িবিভ িবষয় িনেয় আেলাচনা করার
েয়াগ পায়। ফেল পাট পের িবপণন ি পায় এবং বাজার সসারণ হয়।

জিডিপিস ও
জইএিস

জইএসিসর মািসক,
মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন জিডিপিস

জিডিপিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] উোােদর সােথ সভা
[২.৩.১] ২.৩.১
আেয়ািজত সভা

বখী পাটপ উৎপাদনকারী উোােদর িবধা অিবধা ও বখী পাটপ খােত সমা ও
চােলজ মাকােবলা এরং বখী পাটপ উয়েন িকিক করণীয় ইতািদ িবসেয় আেলাচনার জ
সভা করা হয় ।

জিডিপিস ও
জইএসিস

জইএসিসর মািসক,
মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন জিডিপিস

জিডিপিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] বব রেণ িচাংকন
িতেযািগতা (পােটর
কানভােস)

[২.৪.১] ২.৪.১
আেয়ািজত
িতেযািগতা

পােটর কানভােস িচাংকন িতেযািগতা অিত হেব।এ িতেযািগতায় িবিভ সমেয়র িবিভ
ধরেনর ছিব অংকণ করা হেব।ফেল পােটর তরী মানস িক ছিব তরী হেব।

জিডিপিস বািষ ক িতেবদন জিডিপিস
জিডিপিস'র বািষ ক
িতেবদন

[২.৫] ২.৩ বব
অাওয়াড /সাননা দান

[২.৫.১] বব
অাওয়াড / সাননা
দান

ববর রেণ মানস েগাপেযাগী বখী পাটপ উৎপাদেন িতেযািগতা ি লে বব
অাওয়াড  দান অােনর আেয়াজন করা হেব। এ অােনর মােম েগাপেযাগী ও বাজােরর
চািহদা অযায়ী বখী পাটপ উৎপাদেন িতেযািগতা ি হেব। উোাগণ উতমােনর বখী
পাটপ উৎপাদেন আহী হেব। ফেল েগাপেযাগী, মানস ও বাজােরর চািহদা অযায়ী বখী
পাটপ উৎপািদত হেব ।

জিডিপিস জিডিপিস''র িতেবদন
জিডিপিস'র বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] ১.১. উোা উয়ন
িশণ

[৩.১.১] ১.১.১ দ
িশণ

জিডিপিস’র িনয়িমত কায েমর মে িণ অতম। জিডিপিস দেশর িবিভ জলায় বখী
পাটপ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরেণর জ েয়াজনীয় িশণ দান করেছ এবং এর মােম
উোা িসহ মানবসদ উয়ন ও কম সংান িেত িমকা রাখেছ। জিডিপিস ও জইএসিস’র
অধীেন সারা দেশ ৭  কাটাগরীেত িশণ দান করা হয়। িত িশণ কােস  কমেপে ২০
জন উোা অংশহণ কের থােক।

জিডিপিস ও
জইএসিস

জইএসিসর মািসক,
মািসক িতেবদন ও
পিরদশ ন িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন জিডিপিস

জিডিপিস বািস ক
িতেবদন

[৩.২] ১.২ ই –মােকং
িবষয়ক িশণ

[৩.২.১] ১.২.১ দ
িশণ

বতমান িবে ই-মােকং অতা রণ  িবষয়। ই-মােকং এর মােম ায় সকল কার কনা-
বচা করা হেয় থােক। উোারা যােত তােদর উৎপািদত প ই-মােকং কের িবয় করেত পাের
স িবষেয় েয়াজনীয় িশণ দান করা হয় এবং তােদরেক দ কের তালা হয়।

জিডিপিস জিডিপিসর িতেবদন
জিডিপিসর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] এেপাট  ডেমনেটশন
িবষয়ক িশণ/ ওয়াকশপ

[৩.৩.১] ১.২.১ দ
িশণ

অেনক উোা আেছন যারা ভালমােনর বখী পাটপ উৎপাদন করেত পাের িক িকভােব
এেপাট  করেত হয় বা ডেমনেটশন করেত হয় তা জােন না। তাই তােদরেক এেপাট  ডেমনেটশন
িবষেয় েয়াজনীয় িশণ দান করা হয় এবং তােদরেক এেপাট  করার উপেযাগী কের গেড় তালা
হয়।

জিডিপিস জিডিপিসর িতেবদন
জিডিপিসর বািষ ক
ি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 জনশাসন মণালয়
২.২.১ আেয়ািজত তা –িবেতা
সেলন

আেয়াজেন সহেযািগতা আেয়াজেন সহেযািগতা িবলিত হেব

দর / সংা পাট অিধদর ৩.১.১ আেয়ািজত মলা মলা আেয়াজেন সহেযািগতা
মলা আেয়াজেন সহায়তা না করেল আেয়াজন করেত
সমায় পরেত হেব।

মলা আেয়াজেন িবলিত হেব

মণালয় / িবভাগ জনশাসন মণালয় ৩.২.১ অংশহণত মলা মলা অংশহেন সহেযািগতা জনশাশেনর সােথ যৗথভােব মরা আেয়াজন করা হয় মলায় অংশহেণ িবলিত হেব।

মণালয় / িবভাগ জনশাসন মণালয় ২.১.১ আেয়ািজত কম শালা
জনশাশেনর সহায়তায় িশন আেয়াজন
করা হয়

জনশাশেনর সহায়তায় িশন আেয়াজন করা হয় শাণ আেয়াজেন িবলিত হেব

দর / সংা
বাংলােদশ পাট গেবষণা
ইনিউট

৩.৩.১ আেয়ািজত ওয়াকশপ তােদর উািভত ি আরহণ তােদর উািবত কায ম উোােদরেক সরবরাহ করা হয় গেবষণা কায ম াহত হেব




