
জেডিডিডি’র নাগডরক জিবা িম্পডকিত ডবস্তাডরত তথ্যঃ 

ক্র. 

নং 

জিবা িমূহ জিবা িম্পডকিত জ ৌডিক  তথ্যাবিী জিবা প্রাডিস্থান জিবা গ্রহন/ প্রদাননর 

প্রডক্রয়া ও ি য় 

প্রনয়ােনীয় 

কাগেিত্র/দডিিাডদর 

ডববরন 

প্রনয়ােনীয় ডিি ও 

িডরন াধ িদ্ধডত 

জিবা গ্রহন/ প্রদাননর 

প্রনয়ােনীয় ি য় িী া 

জিবা গ্রহন/ 

প্রদাননর 

 তিাবিী 

আনবদননর 

েন্য ির   

ও তা প্রাডির 

উিায় 

ই-

জিবা

িমূহ 

ও 

তার 

ডিংক 

জিবা 

গ্রহন/ 

প্রদাননর 

ি য় 

১. বহুমুখী িাটিণ্য 

ততরীর প্রড ক্ষণ 

ক) দক্ষতা উন্নয়ন প্রড ক্ষণ (০৫ ডদন ব্যািী)  প্রড ক্ষনণর ডবজ্ঞডি 

প্রডত্রকায় প্রকা  করা 

হয়। জি অনুযায়ী 

আনবদন ির  ে া 

প্রদাননর ১৫ জেনক ৩০ 

ডদননর  নে অেবা ২০-

২৫ টি আনবদন ে া 

হনি প্রড ক্ষণ আরম্ভ 

হয়। 

প্রডতটি প্রড ক্ষনণর 

েন্য 

(১) ডনধ িাডরত ির ; 

(২) ০১ কডি িািনিাট ি 

িাইে ছডব;  

(৩) োতীয় 

িডরচয়িনত্রর 

িনটাকডি 

জিবার মূল্যঃ  

     প্রডত  প্রড ক্ষনণর 

েন্য ১০০/ 

(এক ত টাকা) 

ডদন ডহনিনব 

প্রনযােয হনব। 

িডরন াধ িদ্ধডতঃ 

প্রড ক্ষনণর আনবদন 

িনত্রর িানে ডি ে া 

ডদনত হনব।   

  প্রড ক্ষনণর 

ির  

জেডিডিডি’র 

ওনয়বিাইট 

বা িরািডর 

জেডিডিডি 

জেনক িংগ্রহ 

করা যানব। 

  

খ) উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন প্রড ক্ষণ (০৪ ডদন 

ব্যািী) 

গ) িনণ্যর উৎিাদন খরচ/মূল্য ডনধ িারণ 

প্রড ক্ষণ (০১ ডদন ব্যািী) 

ঘ)  ানকিটিং প্রড ক্ষণ (০১ ডদন ব্যািী) 

ঙ) ডিোইন প্রড ক্ষণ (০২ ডদন ব্যািী) 

চ) িনণ্যর গুণগত ান উন্নয়ন প্রড ক্ষণ (০২ 

ডদন ব্যািী) 

ছ) িাডয়ং এন্ড ডিডনড ং প্রড ক্ষণ (০৫ ডদন 

ব্যািী) 

২. বহুমুখী িাটিনণ্যর 

জ িা ও প্রদ িণী 

আনয়ােন 

জেডিডিডি আনয়াডেত একক জ িা  জেডিডিডি’র 

তাডিকাভূক্ত 

উনযাক্তানদর 

িত্র/জিান/জ ইনির 

 ােন  বহুমুখী 

িাটিনণ্যর জ িা 

িম্পডকিত তথ্য (জ িার 

স্থান, ি য়, 

জরডেনিাট্র ন ডি, স্টি 

ভাড়া ইতযাডদ) োনাননা 

হয়। উনযাক্তাগণনক 

ডনধ িাডরত ি নয় 

জরডেনে ননর  ােন  

স্টি বুডকং িম্পন্ন 

করনত হনব। 

প্রডতটি জ িার েন্য 

(১) জরডেনে ন ির  

(২) ০১ কডি িািনিাট ি 

িাইে ছডব 

(৩) োতীয় িডরচয় 

িনত্রর িনটাকডি 

(৪) জট্রি িাইনিন্স এর 

কডি 

 

জ িার ির  

জেডিডিডি’র 

ওনয়বিাইট জেনক বা 

িরািডর জেডিডিডি 

জেনক িংগ্রহ করা 

যানব। 

জেডিডিডি কর্তিক 

ি য় ি য় ডনধ িাডরত 

(১) একক জ িা অং গ্রহননর 

ি য় ডনয়ড ত জেডিডিডির 

ওনয়ব িাইনট প্রকা  করা 

হয়। এছাড়া িত্র / জিান/ 

ইন ইনির  ােন  োনাননা 

হয়।  

(২) জযৌে জ িা অং গ্রহননর 

ি য় ডনয়ড ত জেডিডিডির 

ওনয়ব িাইনট প্রকা  করা 

হয়। এছাড়া িত্র / জিান/ 

ইন ইনির  ােন  োনাননা 

হয়। 

জেডিডিডির 

ডনবডিত 

উনযাক্তা 

হনত হনব। 

   

অন্যান্য িংস্থা আনয়াডেত জ িায় 

অং গ্রহন/জযৌে জ িা 

৩. কাঁচা াি ব্যাংনকর 

 ােন  বহুমুখী 

িাটিনণ্যর কাঁচা াি 

(সুতা, জিডিক্স 

ইতযাডদ)  িরবরাহ 

বহুমুখী িাটিণ্য উৎিাদনকারী ক্ষুদ্র 

উনযাক্তানদর সুিভমূনল্য এবং িহনে 

কাঁচা াি িরবরানহর উনযনে ঢাকা এবং 

রংপুনর জেডিডিডি’র দুটি কাঁচা াি ব্যাংক 

রনয়নছ।  

১। জেইএিডি ঢাকা 

   ১৪৫,  ডনপুডরিাড়া, 

   জতেগাঁও ঢাকা। 

 

২। জেইএিডি রংপুর 

   ৩৯, িািকুটিন াড়, ধাি, 

   রংপুর। 

বহুমুখী িাটিণ্য 

উনযাক্তা জিবা জকন্দ্র 

(নেইএিডি) ঢাকা এবং 

রংপুর জেনক িাটিণ্য 

উনযাক্তাগণ কাঁচা াি 

ক্রয় করনত িারনব। 

 কাঁচা াি ব্যাংক 

জেনক জয জকান 

ব্যাডক্ত নগদ মূল্য 

িডরন ানধর  ােন  

িাটিনণ্যর কাঁচা াি 

ক্রয় করনত িারনব। 

কাঁচা াি ব্যাংনক জক্রতার 

চাডহদা অনুযায়ী কাঁচা াি 

 জুদ োকনি তাৎক্ষডনক 

িরবরাহ করা হয় এবং না 

োকনি নুযনত  ি নয়র  নে 

িরবরাহ করার জচষ্টা করা 

হয়। 

    



ক্র. 

নং 

জিবা িমূহ জিবা িম্পডকিত জ ৌডিক তথ্যাবিী জিবা প্রাডিস্থান জিবা গ্রহন/ প্রদাননর 

প্রডক্রয়া ও ি য় 

প্রনয়ােনীয় 

কাগেিত্র/দডিিাডদর 

ডববরন 

প্রনয়ােনীয় ডিি ও 

িডরন াধ িদ্ধডত 

জিবা গ্রহন/ প্রদাননর 

প্রনয়ােনীয় ি য়িী া 

জিবা গ্রহন/ 

প্রদাননর 

 তিাবিী 

আনবদননর 

েন্য ির   

ও তা প্রাডির 

উিায় 

ই-

জিবা

িমূহ 

ও 

তার 

ডিংক 

জিবা 

গ্রহন/ 

প্রদাননর 

ি য় 

৪. বহুমুখী িাটিণ্য 

িম্পডকিত তথ্য ও 

িরা  ি মূিক জিবা 

১। উৎিাদন ও ডবিণন িংক্রান্ত জিবা। 

২। ডবডননয়াগ জিবা (ডবডননয়াগ পূব ি, 

ডবডননয়াগ এবং ডবডননয়াগ বডধ িত জিবা) । 

৩। প্রযুডক্ত ও কাডরগডর তথ্য িরবরাহ মূিক 

জিবা।  

৪। িঠিক যন্ত্রিাডত ডনব িাচন িংক্রান্ত জিবা।  

১। জেডিডিডি  

   ১৪৫,  ডনপুডরিাড়া, 

   জতেগাঁও ঢাকা। 

২। জেইএিডি , ঢাকা      

জেডিডিডি, ১৪৫, 

 ডনপুডরিাড়া, জতেগাঁও,   

ঢাকা। 

৩। জেইএিডি, নরডিংদী 

   তাঁত প্রড ক্ষণ ইন্সটিটউট, 

   িানহপ্রতাি, নরডিংদী। 

৪। জেইএিডি, রংপুর 

   ৩৯, িািকুটিন াড়, ধাি, 

   রংপুর। 

৫। জেইএিডি, যন ার 

   জ নহরুন ডভিা, 

   নীিরতনধর জরাি, 

   চারখাম্বার জ াড়, যন ার। 

৬। জেইএিডি, চট্টগ্রা  

   ৯৯, িাত্তার জচম্বার, 

   আগ্রাবাদ, চট্টগ্রা  

৭। জেইএিডি, টাঙ্গাইি 

   আকুরটাকুর িাড়া 

   কািীবাড়ী টাঙ্গাইি। 

৮। জেইএিডি , ো ািপুর  

ডনউ হাডববুর রহ ান  ানকিট 

(তালুকদার  ানকিট 

িংিগ্ন),বড়  িডেদ জরাি, 

ত ািতিা, ো ািপুর-২০০০। 

জেডিডিডি প্রধান 

কায িািয় এবং ০৭ টি 

জুট এন্ট্রীনপ্রডনয়রি 

িাডভ িি জিন্টার 

(জেইএিডি) এর 

ক িকতিানদর িানে 

জযাগানযানগর  ােন  এ 

জিবা গ্রহণ করা যানব। 

 ডবনামূনল্য িরকারী ছুটির ডদন ব্যতীত 

প্রডতডদন িকাি ৯.০০ টা 

জেনক ডবকাি ৫.০০ টা িয িন্ত। 

    

 


