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ভূর্িকাাঃ 



 

আাশির দিকের গ াড়ার শদকে ইউকরাকের শিল্প শিপ্লি, শিশ্বিাজাকর  োট এিং প্রচশিত োট েকের চাশিদা ও মূল্য হ্রাস, 

কৃশিম তন্তু এিং স্বল্পমূকল্যর শসনকেটিে দ্রকের আশি িভাি, শিল্প োরখানায় প্যাকেশজং ম্যাকটশরয়াি শিসাকি কৃশিম ও 

শসনকেটিে তন্তু’র োেে েিিাকরর ফকি িাংিাকদকির োট শিল্প এে চযাকিকের সম্মুখীন িয়। এই  চযাকিে গমাোকিিায় 

প্রচশিত োটেকের োিাোশি  োকটর িহুমুখী ও িহুমাশিে েিিার বৃশির উের গজার গদয়া িয়। এ ছাড়া োকটর 

েশরকিিিান্ধি গুনাগুন এিং  শিশ্বোেী েশরকিি রক্ষার  ণসকচতনতা বৃশিকত  োকটর িহুমুখীেরণ এিং েিিাকরর এে 

নিশদ ন্ত সৃশি িয়। এই সম্ভািনাকে োকজ িাশ কয় অভযন্তরীন ও আন্তজিাশতে িাজাকরর চাশিদামাশফে উন্নতমাকনর  িহুমুখী 

ও িহুমাশিে োটেে সামরী উৎোদন, উন্নয়ন এিং েিিার বৃর্ির শনশমত্ত ইউকরােীয় ইউশনয়কনর আশে িে সিায়তায় িস্ত্র ও 

োট মন্ত্রণািকয়র অধীকন ২০০২ সাকি জুট ডাইভারশসশফকেিন প্রকমািন গসন্টার (কজশডশেশস) স্থাশেত িয়। োট ও োকটর 

সাকে অন্য তন্তু’র সংশমশ্রকন উদ্ভাশিত নতুন প্রযুশি প্রকয়াক র মাধ্যকম উন্নতমাকনর িহুমুখী োটেে সামরী উৎোদকনর 

েিস্থা েকর োকটর িারাকনা গক েৌরি পুনরুিারই গজশডশেশস’র মূি িক্ষয। 

 

রুপকল্পাঃ 
 

োকটর েিিার সম্প্রসারকণ োটেকের িহুমুখীেরণ। 

 

অর্িলক্ষ্যাঃ 
 

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদবন নতুন উবযাক্তা তির্র, র্িজাইন উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুর্ক্ত উদ্ভাবন এবং বাজারজািকরণ ককৌশল 

উন্নয়বনর িাধ্যবি পাটপবণ্যর ব্যবহার সম্প্রসারণ। 

 

মূখ্য কার্ িক্রিাঃ 
 

 োটেকের উৎোদন ও েিিার বৃশিেকল্প প্রকয়াজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;  

 িহুমুখী োটেকের অভযন্তরীণ ও আন্তজিাশতে িাজার সম্প্রসারকণর িকক্ষয গমিা, গেতা শিকেতা সকম্মিন আকয়াজন ও 

অংিরিণ; 

 জুট ডাইভারশসফাইড প্রডাক্ট এর শডজাইন উন্নয়কন  কিষণার জন্য Research & Development Institution 

এর  কিষণাোরীকদর সিায়তায় শডজাইন উন্নয়ণ েকর তা িাশণশজযশেেরণ সিায়তা প্রদান;  

 িহুমুখী োটেকের প্রচার, প্রসার ও েিিার বৃশির জন্য সকচতনতা েম িিািা /উদু্বিেরণ েম িিািার আকয়াজন; 

 উকযািাকদর সিজ ও সুিভমূকল্য োঁচামাি প্রাশিকত সিায়তা প্রদান; 

 উকযািাকদর ঋণ প্রাশিকত সিায়তা দান।  

 

জনবল /সাংগঠর্নক কাঠাবিাাঃ 
 

কজর্ির্পর্স’র কার্ িক্রি সঠিকিাবব বাস্তবায়বন র্নবদ িশনা প্রদাবনর লবক্ষ্য বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালবয়র সর্িববর কনতৃবে ২০ সদস্য 

র্বর্শষ্ট একটি স্টীয়ার্রং কর্িটি গির্ন িং বর্ি র্হবসবব দার্য়ে পালন কবর। গজশডশেশস’র েিস্থােনার জন্য এেজন শনি িািী 

েশরচািে ও শতন জন েশরচািেসি গমাট ৫৪ জন েম িেতিা/েম িচারী েম িরত রকয়কছ।  

 

 

 

 

 

 



 

 

িহুমুখী োট শিল্প উকযািা গসিা গেন্দ্র (কজইএসশস) সমূিঃ 
 

োটেে িহুমুখীেরণ প্রশেয়া ও োর্ িেমকে সারা গদকি সম্প্রসারকণর জন্য ৭টি িহুমুখী োট শিল্প উকযািা গসিা গেন্দ্র 

(কজইএসশস) স্থােণ েরা িকয়কছ। ককন্দ্রগুশি শনম্নরুেঃ 

 

বার্ষ িকমকিস িপাদাদনমক্র্ক্তম২০১৮-১৯ 
 

 

গিম১৯মজুন,ম২০১৮মিার্রবখমবস্ত্রমওমপাটমিন্ত্রণালবয়রম

িাননীয়ম িন্ত্রীম জনাবম মুহাম্মদম ইিাজম উর্িনম প্রািার্ণকম

এবংমিাননীয়মপ্রর্িিন্ত্রীমজনাবমর্িজিামআজিমএির্পমএরম

উপর্ির্িবিমবস্ত্রমওমপাটমিন্ত্রণালবয়রমসর্িবমওমঅধীনিম

দপ্তরম এবংম সংিারম প্রধানবদরম সবেম বার্ষ িকম

কিস িপাদাদনম ক্র্ক্তম (এর্পএ)ম স্বাক্ষ্র্রিম হয়।ম উক্তম

অনুষ্ঠাবনম র্নব িাহীম পর্রিালক,ম কজর্ির্পর্সম এবংম সর্িব,ম

বস্ত্রম ওম পাটম িন্ত্রণালবয়রম িবধ্যম ২০১৮-১৯ম সাবলরম

বার্ষ িকমকিস িপাদাদনমক্র্ক্তমস্বাক্ষ্র্রিমহয়।  

 

 

 
 

কজর্ির্পর্সমএবংমবস্ত্রমওমপাটমিন্ত্রণালবয়রমিবধ্যম 

২০১৮-১৯ম সাবলরম বার্ষ িকম কিস িপাদাদনম ক্র্ক্তম স্বাক্ষ্রম

অনুষ্ঠান 

 



২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর সপাদার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িক্রিাঃ 
 

 বহুমুখী পাটপবণ্যর প্রর্শক্ষ্ণ কার্ িক্রিাঃ 

কজর্ির্পর্স’র র্নয়র্িি কার্ িক্রবির িবধ্য প্রর্শক্ষ্ণ অন্যিি। কজর্ির্পর্স বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও 

বাজারজািকরবণ দক্ষ্িা বৃর্ির লবক্ষ্য র্বর্িন্ন প্রর্শক্ষ্ণ প্রদাবনর িাধ্যবি উবযাক্তা সৃর্িসহ িানবসপাদদ উন্নয়ন ও 

কি িসংিাবন র্বশাল ভূর্িকা রাখবছ। গি ২০১৮-১৯ অে ি িছকর কজর্ির্পর্স কদবশর র্বর্িন্ন কজলায় ১৩টি প্রর্শক্ষ্ণ 

ককাবস ি কিাট ২৬০ জনবক বহুমুখী পাটপণ্য তিরীর প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান কবরবছ। 

 

  
 

কজর্ির্পর্স আবয়ার্জি প্রর্শক্ষ্ণ কার্ িক্রি 

 

 গশ্রষ্ঠ িহুমুখী োটেে উকযািা পুরষ্কার প্রদানঃ 
 

িহুমুখী োটেে উৎোদন ও িাজারজাতেরকণ উকযািাকদর উৎসাি প্রদাকনর িকক্ষয প্রশত িছকরর ন্যায় এিারও 

জাতীয় োট শদিস-২০১৯ উেিকক্ষ আকয়াশজত গমিায় গশ্রষ্ঠ িহুমুখী োটেে উৎোদনোরী উকযািাকদর 

অযাওয়াড ি প্রদান েরা িয়। 
 

  
 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর র্শল্প িন্ত্রণালবয়র িাননীয় িন্ত্রী জনাব নুরুল ির্জদ িাহমুদ হুিায়ূন, এির্প, বস্ত্র 

ও পাট িন্ত্রণালবয়র িাননীয় িন্ত্রী জনাব কগালাি দস্তগীর গাজী, বীরপ্রিীক, এির্প এবং বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালবয়র 

সর্িব জনাব কিাাঃ র্িজানুর রহিান কেষ্ঠ িহুমুখী োটেে উৎোদনোরী উকযািাকদর গেি প্রদান েকরন 

 

 

 

 

 

 



 কিলা ও প্রদশ িণী আবয়াজনাঃ 
 

জািীয় পাট র্দবস -২০১৯ উপলবক্ষ্য বহুমুখী পাটপবণ্যর একক কিলা 
 

২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর সপাদার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িক্রিসমূবহর িবধ্য অন্যিি ৬ মাচ ি, ২০১৯ জাতীয় োট শদিস 

উেিকক্ষ ০৬-০৮ মাচ ি, ২০১৯ তাশরকখ িঙ্গিন্ধু আন্তজিাশতে সকম্মিন গেকন্দ্র ৩ শদন োেী িহুমুখী োটেকের 

এেে গমিা আবয়াজন করা হয়।  ণপ্রজাতন্ত্রী িাংিাকদি সরোকরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কজর্ির্পর্স আবয়ার্জি এ 

গমিা ও প্রদি িনী উকদ্বাধন েকরন। সেি গশ্রণীর দি িে মুগ্ধ শিস্মকয় দৃশিনন্দন িহুমুখী োটেকের শিপুি সমািার 

প্রতযক্ষ েকরন। সারা গদকির সেি গশ্রণীর মানুকষর মকধ্য সাড়া জা াকত সক্ষম িকয়কছ এই গমিা। উক্ত কিলায় 

গমাট ১২৬ জন িহুমুখী োটেে উকযািা অংিরিণ েকর। 

 

  
 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িহুমুখী োটেে গমিা ২০১৯ উকদ্বাধন এিং িিসমূি েশরদি িন েকরন 

 

  
 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িহুমুখী োটেে গমিা ২০১৯ এ িিসমূি েশরদি িন েকরন 



৪র্ জািীয় উন্নয়ন কিলায় অংশগ্রহণাঃ 

 ত ৪-৬ অকক্টাির, ২০১৮ তাশরকখ অনুশষ্ঠত ৪ে ি জাতীয় উন্নয়ন গমিায় গজশডশেশস গমাট ৩৩টি গজিায় িহুমুখী 

োটেকের সম্ভার শনকয় অংিরিণ েকর। উকেখ্য গজিা প্রিাসন, ঢাো ের্তিে আন্তজিাশতে িাশণজয গমিার মা,, 

গিকর িাংিা ন র, ঢাোয় আকয়াশজত ৪ে ি জাতীয় উন্নয়ন গমিায় সংস্থা েযাটা শরকত গজশডশেশস শদ্বতীয় স্থান 

অজিন েকরকছ। 

 
 

৪ে ি জাতীয় উন্নয়ন গমিায় সংস্থা েযাটা শরকত গজশডশেশস’র শদ্বতীয় স্থান অজিন 

 

 

  
 

৪ে ি জাতীয় উন্নয়ন গমিায় গজশডশেশস’র িি 

 

 

 

 

 



ঢাকামআন্তজিার্িকমবার্ণজযমকিলায়মঅংশগ্রহণাঃ 
 

প্রশতিছকরর ন্যায় এিছকরও গজশডশেশস ঢাো আন্তজিাশতে িাশণজয গমিা-২০১৯ গত ১টিম প্যার্ির্লয়ন শনকয় 

অংিরিণ েকর। সারা গদি গেকে গজশডশেশস’র তাশিোভূি ২৬ জন উকযািা িহুমুখী োটেে শনকয় এ গমিায় 

অংিরিণ েকর। 
 

  
 

ঢাকামআন্তজিার্িকমবার্ণজযমকিলাম২০১৯মএমকজর্ির্পর্স’রমপ্যার্ির্লয়ন 

 

কর্ৌর্ কিলায় কজর্ির্পর্স’র অংশগ্রহণাঃ 
 

২০১৮-১৯মঅে ি িছকর গজশডশেশস শিশভন্ন সংস্থা আকয়াশজত ০৮ টি গমিায় অংিরিণ েকরকছ। তন্মকধ্য উকেখকর্াগ্য 

গমিাসমূকির ছশি শনম্নরুেঃ 

  

 
 

গিম১৮-২৪মজুলাই,ম২০১৮মিার্রবখমঅনুর্ষ্ঠিমপর্রববশমকিলায়মকজর্ির্পর্স’রমস্টল 

 

আন্তজিার্িক কিলায় কজর্ির্পর্স’র অংশগ্রহণাঃ 
 

আন্তজিার্িক িাজাকর িহুমুখী োটেকের প্রচার, প্রসার ও িাজারজাতেরকণ গজশডশেশস ২০১৮-১৯মঅে ি িছকর ০৪ 

টি শিশভন্ন গদকি গমিায় অংিরিণ েকরকছ। গমিাসমূি িকিাঃ 

 2018 Guangdong 21
st

 Century Maritime Silkroad International Expo 
 

 Indian Mega Trade Fair, 2018 
 

 China International Import Expo, Shanghi, China 
 

 Frankfurt International trade Fair (Ambiente), Frankfurt, Germany 

 



  
 

গিম৮-১২মকেব্রুয়ার্র,ম২০১৯মিার্রবখমজাি িানীবিমঅনুর্ষ্ঠিমFrankfurt International trade Fair 

(Ambiente), Frankfurt, Germany  শীষ িকমকিলায় কজর্ির্পর্স’র স্টল 

 

  

 

China International Import Expo, Shanghi, 

China শীষ িকমকিলায়মকজর্ির্পর্স’রমস্টল 

 

2018 Guangdong 21
st

 Century Maritime 

Silkroad International Expo এম কজর্ির্পর্স’রম

স্টল  

 

এে নজকর ২০১৮-১৯ অে ি িছকরর সম্পাশদত শনয়শমত োর্ িেমসমূিঃ 
 

০১) উকযািা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ  - ১৩ টি 

০২) এেে গমিা আকয়াজন   - ০৫ টি 

০৩) গর্েৌে গমিায় অংিরিণ   - ০৮ টি 

০৪) উদু্বিেরণ/সকচতনতা েম িিািা  - ০৬ টি 

০৫) গেতা শিকেতা সকম্মিন   - ০৫ টি 

০৬) গশ্রষ্ঠ িহুমুখী োটেে উকযািা পুরষ্কার  

 (অযাওয়াড ি) প্রদান   -           ০১ টি 

 

বহুমুখী পাটপবণ্যর প্রদশ িণী ও র্বক্রয় ককন্দ্রাঃ 
 

কজর্ির্পর্স িবন (১৪৫, ির্নপুর্র পাড়া, কিজগাঁও ঢাকা) এর ২য় িলায় বাংলাবদবশর একিাত্র বহুমুখী পাটপবণ্যর প্রদশ িণী ও 

র্বক্রয় ককন্দ্র অবর্িি। এ ককবন্দ্র রবয়বছ বহুমুখী পাটপবণ্যর ব্যাপক সিাহার। বিিিাবন বহুমুখী পাটপবণ্যর িার্হদা বৃর্ির 

সাবর্ সাবর্ উক্ত প্রদশ িণী ও র্বক্রয় ককবন্দ্র কদশী র্ববদশী কক্রিা সিাগিও অবনক বৃর্ি কপবয়বছ।  

 

সাম্প্রশতেোকি গজশডশেশস’র প্রদি িনী ও শিেয় গেকন্দ্রর মাধ্যকম উকেখকর্াগ্য গর্ সেি মন্ত্রণািয়/দির/সংস্থায় িহুমুখী 

োটেে সরিরাি েরা িয় গসগুকিা শনম্নরুেঃ  

o মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর োর্ িািয়  

o েররাষ্ট্র মন্ত্রণািয়  



o যুি ও েীড়া মন্ত্রণািয় 

o অে ি মন্ত্রণািয় 

o জনপ্রিাসন মন্ত্রণািয় 

o শ্রম ও েম িসংস্থান মন্ত্রণািয় 

o প্রিাসী ও বিকদশিে েম িসংস্থান মন্ত্রণািয় 

o িাংিাকদি গসনািাশিনী 

o িাংিাকদি শিমানিাশিনী 

o অিসরপ্রাি সরোশর েম িচারী েল্যাণ সশমশত 

o শনি িাচন েশমিন 

o শেকেএসএফ ইতযাশদ 

শিেয়/সরিরািকৃত েেসমূিঃ 

শিশভন্ন ধরকনর ো , অশফস ফাইি, গফাল্ডার, গডস্কটে আইকটম, প্রকমািনাি আইকটম, শ ফট আইকটম, গডকোকরিন 

আইকটম ইতযাশদ। 

 

২০১৮-১৯মঅর্ িবছবররমকজর্ির্পর্স’রমউবেখবর্াগ্যমঅজিনমসমূহাঃ 

 

ক্রর্িকমনং র্বষয় অজিনসমূহ 

০১. জাতীয় োট শদিস - ২০১৯  ণপ্রজাতন্ত্রী িাংিাকদি সরোকরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ের্তিে োট 

শিল্প উন্নয়ন,  কিষণা ও শিক্ষা (সরোশর) জন্য পুরস্কার অজিন 

০২. ঢাো আন্তজিাশতে িাশণজয গমিা-২০১৯ কসরামসংরর্ক্ষ্িমপ্যার্ির্লয়নমকযাটাগর্রবিমপ্রর্িমিানমঅজিন 

০৩. ৪র্ িমজািীয়মউন্নয়নমকিলা - ২০১৮ ৪ে ি জাতীয় উন্নয়ন গমিায় সংস্থা েযাটা শরকত গজশডশেশস’র 

শদ্বতীয় স্থান অজিন 

 

বহুমুখীমপাটপণ্যমউবযাক্তামওমপণ্যসমূহাঃ 
 

বিিিাবনমসারাবদবশ কজর্ির্পর্স’রম৭০২ জন র্নবর্িিমউবযাক্তা রবয়বছ।মএম পর্ িন্তমউবযাক্তাবদরমিাধ্যবিম কজর্ির্পর্সম ২৮১ম

ধরবনর বহুমুখীমপাটপণ্যমতির্রমকবরবছমর্ামর্ববেরমপ্রায়ম১১৮টিমকদবশমবাংলাবদবশমউৎপার্দিমএসবমবহুমুখীমপাটপণ্যমরপ্তানীম

হয়।মপ্রধানমপ্রধানমবহুমুখীমপাটপণ্যমসািগ্রীগুবলামহবলাাঃ 

অর্েস আইবটি   (শিজকনস োড ি, োইল কািার, ম্যাগার্জন কহাল্ডার, কপপার কহাল্ডার, কোল্ডার, ডায়রী কািার, 

কটর্লবোন ইনবিস্ক, োড ি কহাল্ডার, কলিদার্ন, বক্স োইল, কযাবলন্ডার (ওয়াল/কিস্কটপ), র্সর্ি 

কািার, টিস্যয বক্স কািার, র্িপ প্যাি ইিযার্দ); 

 

র্বর্িন্ন প্রকার ব্যাগ (শর্পং ব্যাগ, কগ্রাসারী ব্যাগ, লন্ড্রী ব্যাগ, কটাট ব্যাগ, ওয়াটার কযার্র ব্যাগ, লাঞ্চ কযার্র ব্যাগ, 

ওয়াইন ব্যাগ, কশাল্ডার ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, ট্যাব কািার, এর্ক্সকউটিি ব্যাগ, 

কসর্িনার ব্যাগ, কের্ি কলর্িস ব্যাগ, োস ি, কবয়ন োস ি, োটি ি ব্যাগ, ওয়াবলট, িার্নব্যাগ, 

কিাবাইল কযার্র ব্যাগ, ট্রাবিল ব্যাগ, র্িেবকইস, স্যযটবকইস ইিযার্দ); 

 

কহাি কিবকা প্রিাক্ট (কবি কািার, কবি শীট, কসাো কািার, েদ িা, সীটার, কুশন কািার, ওয়াল ম্যাট, কশার্পস, 

েবটা কেি, ফ্লাওয়ার িাস ইিযার্দ); 

 

হাউজ কহাল্ড প্রিাক্ট (কটর্বল রানার, ন্যাপর্কন, টিস্যয বক্স কহাল্ডার, ককাস্টার, কেসম্যাট, র্বর্িন্ন ধরকণর বাবস্কট 

কর্িন ফ্রুট বাবস্কট, লন্ড্রী বাবস্কট, টুলস বাবস্কট, ফ্লাওয়ার বাবস্কট, টিবকার্জ,  ইিযার্দ); 



 

 নাস িারী আইবটি  (জুট গটে, নাস িারী িীট ইতযাশদ); 

 

 এবক্সসরীজ  (কলর্িস এবং কজন্টস স্যজ, স্যাবন্ডল, োকে িট স্যজ, কবল্ট, হযাট,  িণা ইিযার্দ); 

 

 পর্রবধয় বস্ত্র  (গেজার, ফতুয়া, েটি, িাড়ী ইতযাশদ); 

 

পাবটর তির্র কাগবজর পণ্য (র যাশেং সীট, ডায়রী, গনাট , ে, েযাকিাার ইতযাশদ); 

 

কাবপ িট/কফ্লারম্যাট, কখলনা ও র্গেট আইবটি এবং কশার্পস ইিযার্দ। 

 

উত্তি িি িা, সদািার: 

 অর্ের্সয়াল তদনর্িন কাজ/ইস্যয র্বষবয় কজর্ির্পর্স’র সকল কি িকিিা/কি িিারীবদর অংশগ্রহবণ র্নয়র্িি সিা 

অনুর্ষ্ঠি হয় এবং সকবলর িিািবির র্ির্ত্তবি সবব িাত্তি র্সিান্ত গ্রহবণর প্রবিিা কনয়া হয়। 
 

 কজর্ির্পর্স’র কার্ িক্রিসমূবহর র্র্াসিবয় িানসম্মি বাস্তবায়ন এবং কি ি প্রর্ক্রয়ায় গুণগি পর্রবিিন আনয়বনর 

লবক্ষ্য কোকাল পবয়ন্ট কি িকিিার সিন্ববয় ৪টি কর্িটি গঠন করা হবয়বছ। কর্িটি গুবলা হবলাাঃ  
 

- এর্পএ (িাশষ িে েম িসম্পাদন চুশি) কর্িটি 

- র্জআরএসম(র্গ্রবিিমর্রবেসমর্সবস্টি) কর্িটি 

- ইবনাবিশন টিম  

- বনশতেতা েশমটি   
 

 প্রর্িষ্ঠাবনর কাবজর গর্িশীলিা বৃর্ি, উদ্ভাবনী দক্ষ্িা বৃর্ি, নাগর্রক কসবা প্রদান প্রর্ক্রয়া দ্রুি ও সহজীকরবণর 

জন্য নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও কসগুবলাবক িি িা করার লবক্ষ্য কজর্ির্পর্স’র ইবনাবিশন টীি কাজ করবছ। 
 

 কজর্ির্পর্স’র িথ্য প্রদানকারী কি িকিিার নাি, পদবী, কটর্লবোন নম্বর এবং িথ্য প্রদান সংক্রান্ত প্রাসর্েক 

িথ্যার্দ ওবয়বসাইবট প্রকাশ করা হবয়বছ। জনগবণর িথ্য জানার অর্ধকার সমুন্নি রাখার লবক্ষ্য সম্ভাব্য সকল 

িথ্য ওবয়বসাইবট প্রকাশ করা হবে। 

 

র্ির্জটাল বাংলাবদশ অজিবন কজর্ির্পর্স’র কার্ িক্রিাঃ  

 গজশডশেশস প্রদি িণী ও শিেয় গেকন্দ্রর প্রচারণা এিং িহুমুখী োটেেকে সেকির শনেট আেষ িণীয়ভাকি 

উেস্থােকনর উকেকয ৩৬০● প্রযুশিকত এেটি আধুশনে ওকয়িকেইজ বতরীর োজ চিমান রকয়কছ।   

 কজর্ির্পর্স’র র্বর্িন্ন কনাটিশ, অর্েস আবদশ, র্নবদ িশ ইিযার্দ এসএিএস (খুবদ বািিা) এর িাধ্যবি কপ্ররবণর ব্যবিা 

গ্রহণ করা হবয়বছ। 

 কজর্ির্পর্স অর্েবস র্ির্জটাল হার্জরার ব্যবিা করা হবয়বছ। 

 ন্যাশনাল ওবয়ব কপাট িাবলর আওিায় কজর্ির্পর্স’র ওবয়বসাইবটর িাধ্যবি সংিার পর্রর্ির্ি, কার্ িক্রি, িহুমুখী 

পাটপবণ্যর প্রদি িন, র্বজ্ঞর্প্ত/কনাটিশ ইিযার্দ প্রিার করা হয় এবং প্রকয়াজনীয় সেি ধরকনর িািনা াদ তথ্য 

website এ প্রচার েরা িয়।  

 গজশডশেশস েশরচাশিত িহুমুখী পাটপবণ্যর প্রর্শক্ষ্ণ কপ্রাগ্রাবি পাওয়ার পবয়ন্ট কপ্রবজবন্টশবনর িাধ্যবি প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রদান করা হয়। 

 কিলা ও প্রদি িনীকত প্রবজক্টবরর িাধ্যবি িহুমুখী পাটপবণ্যর প্রদি িনীসহ িথ্য সম্বর্লি িকুবিন্টরী প্রদি িন করা হয়। 



 জরুরী র্িঠিপত্র েযাক্স/ই-কিইল কর্াবগ দপ্তর সংিায়/উবযাক্তাবদর কপ্ররণ করা হয়। ইন্টারবনট সংবর্াগ র্নরর্বর্েন্ন 

রাখবি কজর্ির্পর্স’র প্রধান কার্ িালবয় WiFi সংবর্াগসহ কজর্ির্পর্স’র আঞ্চর্লক অর্েসগুবলাবি িিব্যান্ড 

সংবর্াগ কনয়া হবয়বছ। 

 কেইসবুক কপইবজর িাধ্যবি কজর্ির্পর্স’র োর্ িেকমর িথ্যার্দ র্নয়র্িি প্রিার করা হবে। 

 

সমস্যা ও চযাকিেসমুিঃ 

 কজর্ির্পর্সবক িায়ী কাঠাবিাবি প্রর্িষ্ঠাকরণ; 

 কাঁিািাবলর উচ্চমূল্য হ্রাস ও সহজপ্রার্প্তর জন্য কবপাদার্জট (কেশালাইজি) জুট র্িল িাপন; 

 র্বেবাজাবরর িার্হদা অনুর্ায়ী বহুমুখী পাটপবণ্যর র্িজাইন উন্নয়বন র্িজাইন সাবপাট িবসন্টার িাপন; 

 বহুমুখী পাটপবণ্যর বাজার সম্প্রসারণকবল্প কদবশ ও র্ববদবশ প্রদশ িণী ও র্বক্রয় ককন্দ্র িাপণ; 

 বহুমুখী পাটপবণ্যর বাজার উন্নয়ন, গববষণা ও র্িজাইন কিবিলপবিন্ট এর জন্য R&D কার্ িক্রবির অিাব; 

 বহুমুখী পাটপবণ্যর বাজার সম্প্রসারবণ প্রবয়াজনীয় র্ববদশী কিলায় অংশগ্রহবণর জন্য অবর্ ির অপ্রতুলিা; 

 র্বেব্যাপী বাংলাবদবশ উৎপার্দি বহুমুখী পাটপবণ্যর িার্ন্ডং তির্রবি কার্ িক্রি গ্রহণ। 

 

------------------------- 


