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2। ভূিমকা/পিরিচিত/গঠনঃ 
 

 

িবশব্বাজাের পাট eবং চিলত পাটপেণয্র aেপক্ষাকৃত কম চািহদা o মূলয্ াস, কৃি ম তন্তু eবং িবিভন্ন সব্ল্প মূেলয্র 
িসনেথিটক েবয্র বয্াপক আিব র্ভােবর ফেল বাংলােদেশর পাট িশল্প eক চয্ােলেঞ্জর সমু্মখীন হয়। ei চয্ােলেঞ্জর 
েমাকােবলা করার লেক্ষয্ চিলত পাটপণয্ সামগর্ীর পাশা-পািশ পােটর বহুমুখী বয্বহার বৃিদ্ধকেল্প েবসরকাির uেদয্াক্তােদর 
মাধয্েম েদেশর eবং আন্তজর্ািতক বাজােরর চািহদামািফক uচ্চমূলয্ সংেযািজত uন্নতমােনর বহুমুখী পাটপণয্ সামগর্ী 
uৎপাদেনর িশল্প স্থাপন o বাজারজাতকরেণ সহায়তা দােনর লেক্ষয্ 3113 সােল ব  o পাট ম ণালেয়র aধীেন 
iuেরাপীয় কিমশেনর aথ র্ায়েন জুট ডাiভারিসিফেকশন েমাশন েসন্টার (েজিডিপিস) স্থািপত হয়। পাট o পােটর সােথ 
aনয্ানয্ াকৃিতক তন্তু সংিম েন েদেশ o িবেদেশ uদ্ভািবত নতুন যুিক্ত েয়ােগর মাধয্েম uন্নত মােনর পাটপণয্ সামগর্ী 
uৎপাদন e বাজারজাতকরেণর বয্বস্থা কের বাংলােদেশর aথ র্নীিতেত পােটর েগৗরব uজ্জব্ল aবদান পুনরুদ্ধার o 
পুনরুজীবন করাi েজিডিপিস’র মুখয্ uেদ্দশয্। েজিডিপিস জন্মলগ্ন েথেক uন্নতমােনর eবং uচ্চমূলয্ সংেযািজত পাটপণয্ 
সামগর্ী uৎপাদেনর জনয্ েবসরকাির uেদয্াক্তােদরেক কল্প ণয়ন েথেক শুরু কের িবিনেয়াগ মূলধেনর বয্বস্থা, যুিক্ত 
সরবরাহ o েয়াগ eবং পণয্ বাজারজাতকরণসহ সব র্ কার স সারণমূলক কােজ সহেযািগতা দান করেছ। eছাড়া িশল্প 
uেদয্াক্তােদরেক তুলনামূলক সহজ শেতর্ িবিনেয়াগ মূলধন সরবরাহ করার লেক্ষয্ েদেশর বািণিজয্ক বয্াংকসমূেহর সােথ 
েযাগসূ  স্থাপন কের। 
 

বহুমুখী পাটপেণয্র চার, সার o বয্বহার বৃিদ্ধর কায র্কর্ম aিধকতর েবগবান, সব র্  স সারণ eবং জাতীয় বৃিদ্ধেত 
uেল্লখেযাগয্ aবদান রাখাসহ বৃহত্তর পিরসের কম র্পিরকল্পনা গর্হণ কের  স্থায়ী কাঠােমার aধীেন পিরচািলত হoয়ার 
েয়াজনীয়তা িবেবচনায় েজিডিপিস’র কায র্কর্েমর ধারবািহকতা aবয্হত রাখার লেক্ষয্ ব  o পাট ম ণালয় কতৃর্ক গত 

13/12/3129 তািরেখ eকিট জ্ঞাপন জাির করা হয়। জ্ঞাপন েমাতােবক িবদয্মান বয্বস্থায় েজিডিপিসর কায র্কর্ম 
চলমান রেয়েছ। 
 

েজিডিপিস’র ধান কায র্ালয় aিফস 256 মিনপুরী পাড়া, েতজগo, ঢাকায় aবিস্থত। পাটপণয্ বহুমুখীকরণ িকর্য়া o 
কায র্কর্মেক সারা েদেশ ছিড়েয় েদয়ার জনয্ েদেশর 18 িট েজলা শহের বহুমুখী পাট িশল্প uেদয্াক্তা েসবা েক  (েজieসিস) 
স্থাপন করা হেয়েছ। েসন্টারগুেলা হেলাঃ (2) ঢাকা, (3) চ গর্াম, (4) রংপুর, (5) যেশার (6) টাঙ্গাiল (7) জামালপুর eবং 
(8) রাজশাহী। 
 

েজিডিপিস’র কায র্কর্ম দক্ষতার সােথ সুষু্ঠভােব সম্পাদেনর লেক্ষ পাট িশল্প সম্পৃক্ত aনয্ানয্ সরকাির o আধা-সরকাির 
িতষ্ঠান, eনিজo o িশল্প সংগঠেনর সােথ iেতামেধয্ সংেযাগ স্থাপন o সমনব্য় সাধন করা হেয়েছ। কায র্কর্েমর সুিবধােথ র্ 
িনম্নবিণ র্ত িতষ্ঠানসমূেহর সােথ MoU সব্াক্ষিরত হেয়েছ।  
 

(ক) বাংলােদশ পাট গেবষণা iনিস্টিটuট (িবেজআরআi) 
(খ) বাংলােদশ ক্ষু  o কুিটর িশল্প কেপ র্ােরশন (িবিসক) 
(গ) বাংলােদশ তত েবাড র্ (বাত েবা) 
(ঘ) বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন (িবেজeমিস) 
(ঙ) British Traidcraft 

(চ)  SME Foundation   
 

3। aথ র্ায়নঃ 
 

েজিডিপিসর িতষ্ঠাকােল iuেরািপয় iuিনয়ন েজিডিপিস’র জনয্ 31.11 েকািট টাকা িরভলিভং ফান্ড eবং 4:11 েকািট 
টাকা গর্ান্ট ফান্ড িহেসেব দান কের। iuেরািপয় iuিনয়েনর পরামশ র্ কর্েম ব  o পাট ম ণালয় eবং েবিসক বয্াংেকর 
মেধয্ 2৯.15.3112 তািরেখ সব্াক্ষিরত MOU aনুযায়ী েবিসক বয্াংক েজিডিপিসর ফান্ড ময্ােনজার িহেসেব কাজ করেছ। 
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4। িভশনঃ 
 

পােটর বয্বহার স সারেণ পাটপেণয্র বহুমুখীকরণ। 
 

5। িমশনঃ 
 

বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদেন নতুন uেদয্াক্তা ৈতরী, নতুন িডজাiন o লাগসi যুিক্ত uদ্ভাবন eবং বাজারজাতকরণ েকৗশল 
uন্নয়েনর মাধয্েম পাটপেণয্র বয্বহার স সারণ। 
 
6। েকৗশলগত uেদ্দেশয্সমূহ (Strategic Objectives):

 

 6.2। েজিডিপিসর uেদ্দেশয্সমূহঃ
  (2) বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদনকারী uেদয্াক্তােদর দক্ষতা uন্নয়েন সহায়তা; 
  (3) বহুমুখী পাটপেণয্র স্থানীয় o আন্তজর্ািতক বাজার স সারেণ সহেযািগতা; 
  (4) বহুমুখী পাটপেণয্র  িডজাiন uন্নয়েন গেবষণা;
  (5) বহুমুখী পাটপেণয্র চার, সার o বয্বহার স সারেণ uেদয্াগ গর্হণ; 
  (6) বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদনকারী uেদয্াক্তােদর ঋণ ািপ্তেত সহায়তা;
  (7) িবদয্মান কর্মবধ র্মান জনশিক্তেক বহুমুখী পাটপেণয্র সােথ সম্পৃক্ত কের aথ র্ৈনিতক কম র্কান্ডেক 

েবগবানকরণ। 
 6.3। বাস্তবায়ন (implementation):
  (2) দক্ষতার সেঙ্গ বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত বাস্তবায়ন;
  (3) দক্ষতা o ৈনিতকতার uন্নয়ন;
  (4) uদ্ভাবন o aিভেযাগ িতকােরর মাধয্েম েসবার মােনান্নয়ন;
  (5) তথয্ aিধকার o সব্ েণািদত তথয্ কাশ বাস্তবায়ন;
  (6) আিথ র্ক বয্বস্থাপনার uন্নয়ন।

 

7। কায র্াবলী (Functions): 
 

 (2) বহুমুখী পাটিশেল্প uেদয্াক্তা uন্নয়েনর লেক্ষয্ েবসরকারী uেদয্াক্তােদরেক িশক্ষণ দান; 
(3) বহুমুখী পাটপেণয্র aভয্ন্তরীণ o আন্তজর্ািতক বাজার স সারেণর লেক্ষয্ িবিভন্ন েমলা, েকর্তা িবেকর্তা  

  সেম্মলন o  বাজার সমীক্ষা বয্বস্থাকরণ; 
(4) ডাiভারিসফাiড ডাক্ট uপেযাগী পাটপেণয্র িডজাiন uন্নয়েন গেবষণার জনয্ Research &    

  Development  Institution eর গেবষণাকারীেদর সহায়তায় িডজাiন uন্নয়ণ কের তা   
  বািণজয্িককরেণর বয্বস্থাকরণ;  

(5)  বহুমুখী পাটপেণয্র চার, সার o বয্বহার বৃিদ্ধর জনয্ সেচতনতামূলক কম র্শালা/uদব্ুদ্ধকরণ কম র্শালার  
  আেয়াজন; 

(6)   বহুমুখী পাটিশল্প স্থাপেন েবসরকারী uেদয্াক্তােদর uচ্চমূলয্ সংেযািজত পাটপণয্ সামগর্ী uৎপাদেন  
  uদ্ভািবত যুিক্ত সরবরাহ o সহেযািগতা দান; 

(7)    uেদয্াক্তােদর সহজ o সুলভমূেলয্ ক চামাল ািপ্তেত সহায়তা দান; 
(8)        uেদয্াক্তােদর ঋণ ািপ্তর জনয্ িলংেকজ সৃিষ্টেত  সহায়তা দান; 
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8। পাট িশল্প uেদয্াক্তা েসবা েক  (েজieসিস) eর গুরুতব্পূণ র্কায র্কর্মঃ
 

  তত গুচ্ছ eলাকা িচিহ্নতকরণ, ততী িনব র্াচন eবং তােদরেক বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদেন uদব্ুদ্ধ o
স ক্তকরণ; 

  বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদেন uেদয্াক্তােদর দক্ষতা বৃিদ্ধ o uৎকষ র্তা uন্নয়ন িশক্ষণ দান; 
  বহুমুখী পাটপেণয্র বয্বহার বৃিদ্ধর জনয্ সেচতনতামূলক কম র্শালা আেয়াজন; 
  বহুমুখী পাটপেণয্র ক্ষু  ক্ষু িশল্প স্থাপেন আগর্হী uেদয্াক্তা িচিহ্নতকরণ;
  বহুমুখী পাটপণয্ uৎপদনকারী uেদয্াক্তােদর েয়াজনানুসাের েসবা স সারণ, কািরগরী, যুিক্ত o

িবপণন সহায়তাসহ পয্ােকজ aব সািভ র্েসস দান; 
  বহুমুখী পাটপেণয্র েমলা o দশ র্নীর আেয়াজন;
  স্থানীয় o শহেরর েকর্তােদর সােথ সংেযাগ স্থাপেন সহায়তা দান;
  বহুমুখী পাটপেণয্র uপাত্ত বয্াংক স্থাপন eবং েকে র আoতাধীন eলাকা সম্পিকর্ত তথয্াবলী সংরক্ষণ

o সরবরাহকরণ; 
  স্থানীয় িভিত্তক নকশা o নমুনা uন্নয়ন eবং পল্লী aঞ্চেলর েভাক্তােদর মেধয্ িবতরণ; 
  uৎপাদনকারীেদরেক িনিম র্ত নকশা নমুনা সরবরাহকরণ;
  পেণয্র গুনগত মান uন্নয়ন o বাজার িবস্তৃিতর জনয্ েকর্তা-িবেকর্তা সেম্মলন আেয়াজন; 
  বতর্মােন uৎপািদত পােটর বহুমুখী পণয্ সামগর্ী o পােটর বহুমুখী েয়ােগর েক্ষ  সম্পেকর্ ধারণা

দােনর লেক্ষয্ uৎপািদত পণয্ সামগর্ী িনয়িমত দশ র্েনর বয্বস্থাকরণ; 
  চািহদা aনুযায়ী েযৗিক্তক মূেলয্ ক চামাল o eয্ােক্সসিরজ সরবরােহর বয্বস্থাকরণ; 
  েসবা েকে র পিরসীমার uৎপাদকেদর েফাকাল পেয়ন্ট িহেসেব দািয়তব্ পালন; 
  সরকারী, েবসরকারী o aনয্ানয্ িতষ্ঠান/সংস্থার সােথ সমনব্য় o েযাগােযােগর বয্বস্থা গর্হণ।

 
9। জনবল /সাংগঠিনক কাঠােমাঃ 

 

েজিডিপিস’র বয্বস্থাপনার জনয্ eকজন িনব র্াহী পিরচালক o িতন জন পিরচালকসহ েমাট 61 জন সহেযাগী 
কম র্কতর্া/কম র্চারী রেয়েছ। েজিডিপিস’র কায র্কর্ম সিঠকভােব বাস্তবায়েন িনেদ র্শনা দােনর লেক্ষয্ ব  o পাট ম ণালেয়র 
সিচেবর েনতৃেতব্ 34 সদসয্ িবিশষ্ট eকিট স্টীয়ািরং কিমিট গভিন র্ং বিড িহেসেব দািয়তব্ পালন কের। 
 

৯। জনবেলর িববরণঃ 
 

 ৯.2। িবেশষজ্ঞ পয র্ায় কম র্কতর্া 
  (2) িনব র্াহী পিরচালক - 12 জন 
  (3) পিরচালক (বাজার গেবষণা o uন্নয়ন) - 12 জন 
  (4) পিরচালক (বাস্তবায়ন পিরধারণ o মূলয্ায়ন) - 12 জন 
  (5) পিরচালক (িডজাiন o ফয্াশন) - 12 জন 
   েমাট 15 জন 

 
 ৯.3 সহেযাগী কম র্কতর্া/কম র্চারী
  (2) মিনটিরং eন্ড eক্সেটনশন  eিক্সিকuিটভ - 12 জন 
  (3) মােকর্ট েমাশন eিক্সিকuিটভ - 12 জন 
  (4) িসিনয়র িডজাiন eন্ড ফয্াশন eিক্সিকuিটভ - 12 জন 
  (5) েটকেনালিজ িরসাচ র্ eন্ড ে iিনং eিক্সিকuিটভ 12 জন 
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  (6) শাসিনক কম র্কতর্া - 12 জন 
  (7) িহসাব রক্ষণ কম র্কতর্া 12 জন 
  (8) িলয়ােজা aিফসার 12 জন 
  (9) পােস র্ানাল aিফসার 15 জন 
  (৯) িহসাব সহকারী -তথা-কয্ািশয়ার 12 জন 
  (21) কিম্পuটার o ডাটা বয্াংক aপােরটর 12 জন 
  (22) গাড়ী চালক 15জন 
  (23) বাতর্াবাহক 13জন 
  (24) eমeলeসeস 15জন 
  (25) িক্লনার 12 জন 
  (26) মািল 12 জন 
   েমাট 36 জন 

 

 ৯.4 বহুমুখী পাট িশল্প uেদয্াক্তা েসবা েক  (েজieসিস)
  (2) েসন্টার iন চাজর্ - 17 জন 
  (3) eক্সেটনশন eয্ান্ড মােকর্িটং eয্িসস্টয্ান্ট - 17 জন 
  (4) eমeলeসeস - 17 জন 
   েমাট 29 জন 

 

 ৯.5 দশ র্নী o িবকর্য় েক  
  (2) ময্ােনজার (aপােরশন) - 12 জন 
  (3) ময্ােনজার (েসলস eন্ড মােকর্িটং) - 12 জন 
  (4) েসলস eিক্সিকuিটভ - 12 জন 
   েমাট 14 জন 

  

 েমাট (৯.2+৯.3+৯.4+৯.5) জনবল         -        61 জন 
   

 কম র্রত (৯.2+৯.3+৯.4+৯.5) জনবল        -                    57 জন 
 

 ৯.6 িস্টয়ািরং কিমিট (েবাড র্ aব গভন র্রস eর দািয়তব্রত)
  2. সিচব ,ব  o পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। - েচয়ারময্ান
  3. েচয়ারময্ান, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন (িবেজeমিস), আদমজী েকাট র্, 

মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 
- সদসয্

  4. েচয়ারময্ান, বাংলােদশ ত ত েবাড র্ (বাত েবা), িবিটeমিস ভবন, 8-৯ কাoরান 
বাজার (6ম তলা), েতজগo, ঢাকা। 

 

  5. েচয়ারময্ান, বাংলােদশ ক্ষু o কুিটর িশল্প করেপােরশন (িবিসক), 248-249 
মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 

- সদসয্

  6. aিতিরক্ত সিচব/যুগ্মসিচব (পিরকল্পনা), ব o পাট ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

- সদসয্

  7. aিতিরক্ত সিচব (পাট), ব o পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। - সদসয্
   8. মহাপিরচালক, পাট aিধদপ্তর, ৯৯, মিতিঝল বা/e, কিরম েচমব্ার ভবন, 

ঢাকা। 
- সদসয্
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  9. যুগ্মসিচব (পাট), ব o পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। - সদসয্
  ৯. িশল্প ম ণালেয়র eকজন িতিনিধ (যুগ্মসিচবপদময র্াদার নীেচ নয়)। - সদসয্
  21. বািণজয্ ম ণালেয়র eকজন িতিনিধ (যুগ্মসিচব পদময র্াদার নীেচ নয়)। - সদসয্
  22. বাংলােদশ িবিনেয়াগ uন্নয়ন কতৃর্পেক্ষর eকজন িতিনিধ (সদসয্ পদময র্াদার 

নীেচ নয়)। 
- সদসয্

  23. মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথ র্ িবভাগ, aথ র্ ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

- সদসয্

  24. মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা iনিস্টিটuট (িবেজআরআi), মািনক 
িময়া eয্ািভিনu, েশর-i-বাংলা নগর, ঢাকা। 

- সদসয্

  25. পিরকল্পনা ম ণালেয়র eকজন িতিনিধ (যুগ্মসিচব পদময র্াদার নীেচ নয়)। - সদসয্
  26. আieমiিড’র eকজন িতিনিধ (মহাপিরচালক পদময র্াদার নীেচ নয়)। - সদসয্
  27. বয্বস্থাপনা পিরচালক, েবিসক বয্াংক িলিমেটড, েসনা কলয্াণ ভবন (6ম 

তলা), 2৯6 মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 
- সদসয্

  28. েচয়ারময্ান, বাংলােদশ জুট িমলস eেসািসেয়শন (িবেজeমe), আদমজী 
েকাট র্, মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 

- সদসয্

  29. েচয়ারময্ান, বাংলােদশ জুট িস্পনাস র্ eেসািসেয়শন (িবেজeসe), 66 পুরানা 
পল্টন, ঢাকা। 

- সদসয্

  2৯. িদ েফডােরশন aফ বাংলােদশ েচমব্াস র্ aফ কমাস র্ aয্ান্ড iন্ডাি  
(eফিবিসিসআi), েফডােরশন ভবন, মিতিঝল বা/e, ঢাকা। eকজন 
িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার নীেচ নয়)। 

- সদসয্

  31. ঢাকা েচমব্ার aব কম র্াস aয্ান্ড iন্ডাি (িডিসিসআi), 76-77 মিতিঝল বা/e, 
ঢাকা। eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার নীেচ নয়)। 

- সদসয্

  32. জনাব েমাঃ রােশদুল করীম মুন্না, বয্বস্থাপনা পিরচালক, িকর্েয়শন ( াঃ) িলঃ। - সদসয্
  33. িমেসস েকািহনুর iয়াছিমন, ধান িনব র্াহী কম র্কতর্া, “তরঙ্গ”। - সদসয্
  34. িনব র্াহী পিরচালক, েজিডিপিস। - সদসয্-সিচব

 

21। দশ র্নী o িবকর্য় েক ঃ 
বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদনকারী uেদয্াক্তােদর পাটপেণয্র বাজার স সারেণর লেক্ষয্ েকর্তােদর চািহদা মািফক পাটপণয্ 
সহজলভয্ করার য়ােস গত 23 জানুয়ারী 3128 েথেক েজিডিপিস ভবেন eকিট আন্তজর্ািতক মােনর দশ র্নী o িবকর্য় 
েক  চালু করা হেয়েছ। েসখােন uচ্চমানসম্পন্ন বহুমুখী পাটপেণয্র িবশাল মজুদ রেয়েছ eবং বহুমুখী পাটপেণয্র 
সহজলভয্তা ৈতরী হেয়েছ। েদশী o িবেদশী েকর্তাগণ eকিট েকে i িবিভন্ন কার আকষ র্ণীয় পাটপণয্ পাoয়ার ফেল 
সমেয়র সােথ সােথ কর্মাগত পাটপেণয্র বহুিবধ বয্বহার বৃিদ্ধ পােচ্ছ। 
  

  দশ র্নী o িবকর্য় েক
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22। বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদনকারী uেদয্াক্তা uন্নয়ন িশক্ষণ সহায়তাঃ
 

েজিডিপিস’র িনয়িমত কায র্কর্েমর মেধয্ িশক্ষণ aনয্তম। েজিডিপিস বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদন o বাজারজাতকরেণ 
দক্ষতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িবিভন্ন িশক্ষণ দােনর মাধয্েম uেদয্াক্তা সৃিষ্টসহ মানবসম্পদ uন্নয়ন o কম র্সংস্থােন িবশাল ভূিমকা 
রাখেছ। েজিডিপিস 3132-3133 aথ র্বছের 7 িট কয্াটাগরীর (দক্ষতা uন্নয়ন িশক্ষণ, uচ্চ দক্ষতা uন্নয়ন িশক্ষণ, 
মােকর্িটং eর uপর িশক্ষণ, পেণয্র গুনগতমােন uন্নয়ন িশক্ষণ, পেণয্র মূলয্ িনধ র্ারণ িশক্ষণ o িডজাiন uন্নয়ন 
িশক্ষণ) মাধয্েম uেদয্াক্তা uন্নয়ন িশক্ষণ দান কের। বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদনকারী uেদয্াক্তাগণ যােত বহুমুখী পাটপণয্  

uৎপাদেনর পর েদশীয় o আন্তজর্ািতক বাজাের বহুমুখী পাটপণয্ বাজারজাতকরণ করেত পাের েস লেক্ষয্ বাজারজাতকরণ 
েকৗশল, আধুিনক বাজারজাতকরণ পদ্ধিত, i- মােকর্িটংসহ িবিভন্ন কার বাজারজাতকরণ েকৗশল িবষেয় িশক্ষণ দান 
করা হয়। ফেল বহুমুখী পাটপণয্র গুনগত মান uন্নয়েনর জনয্ পেনয্র গুনগতমান uন্নয়ন পদ্ধিত, িডজাiন uন্নয়ন, েকায়ািলিট 
কে াল, েকায়ািলিট েচিকং, পেণয্র িবিভন্ন কর্ুিট-িবচুয্িত সংেশাধনসহ সিঠক ভােব পেণয্র মূলয্ িনধ র্ারণ করেত পাের। 
 

 22.2 uেদয্াক্তা uন্নয়ন িশক্ষণঃ 
 

 বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদন o বাজারজাতকরেণ দক্ষতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ েমাট 3৯2 জন uেদয্াক্তােক হােত কলেম 
বহুমুখী পাটপণয্ (aিফস বয্াগ েলিডস বয্াগ, স্কুল বয্াগ, লয্াপটপ বয্াগ, িটসুয্ বয্াগ o ফাiল েফাল্ডার) ৈতরী 
iতয্ািদ িবষেয় েজিডিপিস o েজieসিস সমূেহর মাধয্েম িশক্ষণ দান করা হয়। 

 

কর্িমক নং স্থান তািরখ িশক্ষণাথ র সংখয্া
12। ঢাকা 19-23 আগষ্ট 3132 49  জন
13। রংপুর 36 আগষ্ট-14 েসেপ্টমব্র 3132 37 জন
14। জামালপুর 31-3৯ েসেপ্টমব্র 3132 31 জন
15। চ গর্াম 32-41 aেক্টাবর 3132 31 জন
16। ঢাকা 35 জানুয়ারী -14 েফ য়াির /3133 31 জন
17। মাগুরা 35 মাচ র্-13 eি ল 3133 31 জন
18। রংপুর 28-37 eি ল 3133 31 জন
19। টাঙ্গাiল 42 েম-1৯ জুন 3133 31 জন
1৯। ফিরদপুর 19-23 জুন 3133 34 জন
21। জামালপুর 31-35 জুন 3133 31 জন
22। যেশার 31-35 জুন 3133 31 জন
23। ঢাকা 38-3৯ জুন 3133 35 জন
13। চট্টগর্াম 38 জুন -12 লা জুলাi 3133 31 জন
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23। বহুমুখী পাটপেণয্র েমলা আেয়াজন/aংশগর্হণঃ
 

বহুমুখী পাটপণয্ uেদয্াক্তােদর পণয্ বাজারজাতকরণ eবং পাটপেণয্র চার, সার o বয্বহার বৃিদ্ধর uেদ্দেশয্ েজিডিপিস 
ঢাকাসহ েদেশর িবিভন্ন েজলায় eকক o েযৗথভােব বহুমুখী পাটপণয্ েমলার আেয়াজন কের থােক 
 

 23.2 বহুমুখী পাটপেণয্র eকক েমলাঃ
 

কর্িমক 
নং 

েমলার নাম স্থান সময়কাল uেদয্াক্তার  
সংখয্া 

12। বহুমুখী পাটপেণয্র eকক েমলা েজিডিপিস, ঢাকা 17-19 মাচ র্ 3133 44  জন
13। বহুমুখী পাটপেণয্র eকক েমলা কক্সবাজার 39 মাচ র্-12 eি ল 

3133 
42 জন

 

  

  জাতীয় পাট িদবস uপলেক্ষয্ বহুমুখী পাটপেণয্র eকক েমলা 
  

  কক্সবাজার বহুমুখী পাটপেণয্র eকক েমলা 
 

 23.3 বহুমুখী পাটপেণয্র েযৗথ েমলাঃ
 

কর্িমক 
নং 

েমলার নাম স্থান সময়কাল uেদয্াক্তার  
সংখয্া 

12। ৯ম জাতীয় eসeমi পণয্ েমলা-32 বঙ্গবন্ধু আন্তজর্ািতক 
সেম্মলন েক  

16-23 িডেসমব্র 
3132 

12 িট স্টল

13। ঢাকা আন্তজর্ািতক বািণজয্ েমলা-
3133 

পূব র্াচল, ঢাকা 12-42 জানুয়ারী 
3133 

24 িট িতষ্ঠান

14। uেদয্াক্তা েমলা-3133 টাঙ্গাiল 21-35 মাচ র্ 3133 15 িট িতষ্ঠান
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 23.4 আন্তজর্ািতক েমলায় স্তুিতর জনয্ আেয়ািজত oয়াকর্শপঃ
 

কর্িমক 
নং 

oয়াকর্শপ নাম স্থান সময়কাল uেদয্াক্তার  
সংখয্া 

12। আন্তজর্ািতক েমলায় aংশগর্হেণর 
স্তুিত িবষয়ক oয়াকর্শপ 

েজিডিপিস, ঢাকা 32 নেভমব্র 3132 51 জন

 

 23.5 বহুমুখী পাটপেণয্র যুিক্তগত o uদ্ভাবনমূলক oয়াকর্শপঃ
 

কর্িমক 
নং 

oয়াকর্শেপর নাম স্থান সময়কাল aংশগর্হনকারীর 
সংখয্া 

12। বহুমুখী পাটপেণয্র যুিক্তগত o 
uদ্ভাবনমূলক oয়াকর্শপ 

েজিডিপিস, ঢাকা 32 eি ল 3133 43 জন

 

  

  বহুমুখী পাটপেণয্র যুিক্তগত o uদ্ভাবনমূলক oয়াকর্শপ 
 

 23.6 িডজাiন uন্নয়ন oয়াকর্শপঃ
  বহুমুখী পাটপেণয্ েদশীয় eবং আন্তজর্ািতক বাজার uপেযাগী িডজাiন সংকর্ান্ত িদক-িনেদশ র্না ণয়েনর 

লেক্ষয্ বহুমুখী পাটপণয্ uেদয্াক্তা, সংিশ্লষ্ট সরকারী o েবসরকাির িতষ্ঠানসমূহ eবং িডজাiনারেদর 
সিকর্য় aংশগর্হেণর মাধয্েম িদনবয্াপী 3িট কম র্শালা aনুিষ্ঠত হয়। বহুমুখী পাটপেণয্র িডজাiন সংকর্ান্ত 
চিলত ধারা eবং চয্ােলঞ্জসমূহ কািটেয় uেঠ িকভােব সামেন আেরা যুেগাপেযাগী িডজাiন uন্নয়ন করা 
যায় েস িবষেয় িনেদশ র্না ািপ্তর লেক্ষয্ কম র্শালার আেয়াজন করা হয়। কম র্শালায় ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র 
চারুকলা aনুষেদর কারুিশল্প িবভােগর েচয়ারময্ান eবং যা া eর িসিনয়ার ফয্াশন িডজাiনার িরেসাস র্ 
পাস র্ন িহসােব uপিস্থত িছেলন। eছাড়া 'CBI' েনদারলয্ান্ডস্ eর েলাকাল eক্সপাট র্ জনাব তুষার কণা 
খন্দকার eবং ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র চারুকলা aনুষেদর 4 (িতন) জন িশক্ষক কম র্শালায় িবেশষ 
aিতিথ িহেসেব uপিস্থত িছেলন। uেদয্াক্তােদর দত্ত িডজাiনসমূহ েথেক পাটপণয্ স্তুত করার জনয্ 
চারূকলা aনুষেদর 6 (প চ) জন িশক্ষাথ  eবং ব  o পাট ম ণালেয়র aিতিরক্ত সিচব o েজিডিপিসর 
িনব র্াহী পিরচালক কম র্শালার uপিস্থত িছেলন। 

 

কর্িমক 
নং 

oয়াকর্শেপর নাম স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। িডজাiন uন্নয়ন oয়াকর্শপ েজিডিপিস, ঢাকা 14 েফ য়াির 3133 31 জন
13। িডজাiন uন্নয়ন oয়াকর্শপ েজিডিপিস, ঢাকা 41 মাচ র্3133 31 জন
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  িডজাiন uন্নয়ন oয়াকর্শপ

 

 23.7 বহুমুখী পাটপণয্ uৎপাদনকারী uেদয্াক্তােদর ক চামাল সরবরাহঃ
 

 

 23.8 সেচতনতা/uদব্দু্ধকরণ কম র্শালাঃ
 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হনকারীর 
সংখয্া 

12। সেচতনতা/uদব্ুদ্ধকরণ কম র্শালা রংপুর 14 েসেপ্টমব্র 3132 43 জন
13। সেচতনতা/uদব্ুদ্ধকরণ কম র্শালা ফিরদপুর 19 জুন 3133 53 জন
14। সেচতনতা/uদব্ুদ্ধকরণ কম র্শালা টাঙ্গাiল 42 েম 3133 59 জন
15। সেচতনতা/uদব্ুদ্ধকরণ কম র্শালা জামালপুর 35 জুন 3133 35 জন

 
 
 
 
 
 

৯ 

 ক্ষু  o মাঝারী uেদয্াক্তাগণ েয়াজন aনুসাের সময়মত নয্াযয্মূেলয্ ক চামাল পায় না িবধায় ত েদর
uৎপাদন বাধাগর্স্ত হয় eবং aেনক েক্ষে  uৎপাদন খরচ তুলনামূলক েবশী পেড়। e aবস্থার uন্নয়েনর 
জনয্ বহুমুখী পাট িশল্প uেদয্াক্তা েসবা েক  (েজieসিস) ঢাকা o রংপুর eর aধীন 13 িট ক চামাল 
বয্াংক রেয়েছ। e সকল বয্াংক েথেক সুলভ মূেলয্ uেদয্াক্তােদর চািহদা aনুসাের ক চামাল সরবরাহ 
করা হয়। 3132-33 aথ র্ বছের 71,617 গজ/িমটার সরবরাহ করা হেয়েছ। 



 ক চামাল বয্াংক



  

 23.9 uেদয্াক্তােদর সােথ/মতিবিনময় সভাঃ 
 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। uেদয্াক্তাদের সােথ মতিবিনময় সভা েজিডিপিস, ঢাকা
 

19আগষ্ট 3132 43 জন
 

13। uেদয্াক্তাদের সােথ মতিবিনময় সভা েজিডিপিস, ঢাকা
 

1৯ েসেপ্টমব্র 
3132 

47 জন

14। uেদয্াক্তাদের সােথ মতিবিনময় সভা েজিডিপিস, ঢাকা
 

31 নেভম্ভর 
3132 

64 জন

15। uেদয্াক্তাদের সােথ মতিবিনময় সভা েজিডিপিস, ঢাকা
 

37 েম 3133 
 

74 জন

 
 23.৯ েকর্তা-িবেকর্তা সেম্মলনঃ 

 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। েকর্তা-িবেকর্তা সেম্মলন খাসবাগ, রংপুর 32 েসেপ্টমব্র 3132 35 জন
13। েকর্তা-িবেকর্তা সেম্মলন কক্সবাজার 3৯ মাচ র্3133 34 জন

 

 23.21 uেদয্াক্তােদর ঋণ ািপ্তর লেক্ষয্ ময্াচেমিকং iেভন্ট/সভাঃ 
 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। uেদয্াক্তােদর ঋণ ািপ্তর লেক্ষয্ 
ময্াচেমিকং iেভন্ট/সভা 

েজিডিপিস, ঢাকা 23 জুলাi 3132 33 জন

 

 23.22 জুট িজo-েটক্সটাiেলর বয্বহার বৃিদ্ধর জনয্ েস্টক েহাল্ডারেদর সােথ সভাঃ 
 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। জুট িজo-েটক্সটাiেলর বয্বহার বৃিদ্ধর 
জনয্ েস্টক েহাল্ডারেদর সােথ সভা 

েজিডিপিস, ঢাকা 14 নেভমব্র 
3132 

22 জন
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 জুট িজo-েটক্সটাiেলর বয্বহার বৃিদ্ধর জনয্ েস্টক েহাল্ডারেদর সােথ সভা 



  

 23.23 বঙ্গবন্ধু স্মরেণ িচ াংকন িতেযািগতা (পােটর কয্ানভােস)◌ঃ 
 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। বঙ্গবন্ধু স্মরেণ িচ াংকন
িতেযািগতা (পােটর কয্ানভােস) 

েজিডিপিস, ঢাকা 19 মাচ র্3133 24 জন

 

 
 23.24 বঙ্গবন্ধুর স্মরেণ aয্াoয়াড র্/সম্মাননা দানঃ

 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। বঙ্গবন্ধুর স্মরেণ aয্াoয়াড র্/ সম্মাননা 
দান 

েজিডিপিস, ঢাকা 19 মাচ র্3133 14 জন

 

 

 23.25 eক্সেপাট র্ ডকুেমনেটশন িবষয়ক িশক্ষণ/oয়াকর্শপঃ
 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। eক্সেপাট র্ ডকুেমনেটশন িবষয়ক 
িশক্ষণ/oয়াকর্শপ  

েজিডিপিস, ঢাকা 17 েফ য়াির 
3133 

27 জন
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 বঙ্গবন্ধু স্মরেণ িচ াংকন িতেযািগতা (পােটর কয্ানভােস) 



 
 বঙ্গবন্ধুর স্মরেণ aয্াoয়াড র্/ সম্মাননা দান



  

 23.26 i -মােকর্িটং িবষয়ক িশক্ষণঃ
 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। i -মােকর্িটং িবষয়ক িশক্ষণ েজিডিপিস, ঢাকা 1৯ েসেপ্টমব্র 3132 34 জন
13। i -মােকর্িটং িবষয়ক িশক্ষণ েজিডিপিস, ঢাকা 13 েফ য়াির 3133 31 জন
14। i -মােকর্িটং িবষয়ক িশক্ষণ েজিডিপিস, ঢাকা 1৯ েফ য়াির 3133 31 জন

 
24। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়নঃ

 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। েসবা সহেযািগকরণ/uন্নয়ন িবষেয় 
(Stakeholders) েদর সােথ 
মতিবিনময় সভা    

েজিডিপিস, ঢাকা 18 আগষ্ট 3132 27 জন

13। সুশাসন িতষ্ঠার িনিমত্ত aংশীজেনর 
(Stakeholders) aংশগর্হেণ সভা    

েজিডিপিস, ঢাকা 19 আগষ্ট 3132 43 জন

14। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল িবষেয়
ৈনিতকতা কিমিটর সভা      

েজিডিপিস, ঢাকা 36 আগষ্ট 3132 19 জন

15। কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর aংশগর্হেন 
চাকুরী সংকর্ান্ত নিথ বয্বস্থাপনা 
িবষয়ক িশক্ষণ 

েজিডিপিস, ঢাকা 31 েসেপ্টমব্র 
3132 

27 জন

16। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল িবষেয়
ৈনিতকতা কিমিটর সভা      

েজিডিপিস, ঢাকা 1৯ িডেসমব্র 
3132 

19 জন

17। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল িবষেয়
সেচতনতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ কম র্শালা      

েজিডিপিস, ঢাকা 1৯ িডেসমব্র 
3132 

27 জন

18। দুন িত েরােধ করণীয় িবষয়ক
কম র্শালা  

েজিডিপিস, ঢাকা 23 িডেসমব্র 
3132 

27 জন

19। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল িবষেয়
ৈনিতকতা কিমিটর সভা      

েজিডিপিস, ঢাকা 28 েফ য়াির 
3133 

19 জন

1৯। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল িবষেয় তথয্ 
aিধকার িশক্ষণ     

েজিডিপিস, ঢাকা 28 েফ য়াির 
3133 

31 জন

21। সুশাসন িতষ্ঠার িনিমত্ত aংশীজেনর 
(Stakeholeers) aংশগর্হেণ সভা    

েজিডিপিস, ঢাকা 31 eি ল 3132 41 জন

22। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল িবষেয়
ৈনিতকতা কিমিটর সভা      

েজিডিপিস, ঢাকা 39 eি ল 3133 19 জন

23। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল িবষেয়
সেচতনতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ কম র্শালা    

েজিডিপিস, ঢাকা 39 eি ল 3133 31 জন

24। দুন িত েরােধ করণীয় িবষয়ক 
কম র্শালা 

েজিডিপিস, ঢাকা 24 জুন 3133 31 জন
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25। aিভেযাগ িতকার বয্বস্থাপনা (GRS) িবষেয় েসবাগর্হীতা/aংশীজনেদর aবিহতকরণঃ  
 

 

26। েসবা দান িত িত (িসিটেজন চাট র্ার) বাস্তবায়নঃ
 

 26.2 কম র্কতর্া -কম র্চারীেদর েসবা দান িত িত (িসিটেজন চাট র্ার) বাস্তবায়েন স ক্ততা o সেচতনতা
বৃিদ্ধঃ 

 

 
 
 
 

24 

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা সফটoয়ার 
িবষেয় িশক্ষণ  

েজিডিপিস, ঢাকা 39 জুলাi 3132 24 জন

13। aিভেযাগ িনস্পিত্ত বয্বস্থাপনা 
(GRS) িবষেয় কিমিটর সভা 

েজিডিপিস, ঢাকা 41 েসেপ্টমব্র 
3132 

8 জন

14। aিভেযাগ িনস্পিত্ত বয্বস্থাপনা 
(GRS) িবষেয় কিমিটর সভা 

েজিডিপিস, ঢাকা ৯ নেভমব্র 3132 8 জন

15। aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা িবষেয়
েসবাগর্হীতা/aংশীজনেদর 
aবিহতকরণ  

েজিডিপিস, ঢাকা 31 নেভমব্র 3132 64 জন

16। aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা সফটoয়ার 
িবষেয় িশক্ষণ  

েজিডিপিস, ঢাকা 9 িডেসমব্র 3132 24 জন

17। aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা সফটoয়ার 
িবষেয় িশক্ষণ  

েজিডিপিস, ঢাকা 41 জানুয়াির 
3133 

24 জন

18। aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা িবষেয়
েসবাগর্হীতা/aংশীজনেদর 
aবিহতকরণ  

েজিডিপিস, ঢাকা 35 মাচ র্ 3133 36 জন

19। aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা সফটoয়ার 
িবষেয় িশক্ষণ  

েজিডিপিস, ঢাকা 29 জুন 3133 25 জন

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। 2ম o 3য় ে ণীর কম র্কতর্ােদর 
aংশগর্হেণ েসবা দান িত িত 
নয়ণ সংকর্ান্ত িনেদ র্িশকা বাস্তবায়ন 

aবিহতকরণ সভা 

েজিডিপিস, ঢাকা 8 জুলাi 3132 21 জন

13। 4য় o 5থ র্ ে ণীর কম র্চারীেদর 
aংশগর্হেণ েজিডিপিস’র েসবার 
তািলকা বাস্তবায়ন aবিহতকরণ সভা 

েজিডিপিস, ঢাকা 28 আগষ্ট 3132 28 জন

14। সকল কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
aংশগর্হেণ েজিডিপিস’র েসবার 
তািলকা বাস্তবায়েন aবিহতকরণ সভা

েজিডিপিস, ঢাকা 34 েসেপ্টমব্র 
3132 

28 জন



  

 
 26.3 েসবা দান িত িত (িসিটেজন চাট র্ার) 3132-33 e uেল্লিখত েসবা সমূহ কায র্করভােব দােনর

জনয্ ধারণা দান o দক্ষতা বৃিদ্ধঃ 
 
  26.3.2 নাগিরক েসবাঃ

 

 

  26.3.3 িতষ্ঠািনক েসবাঃ
 

 

27। uত্তম চচ র্া, সদাচারঃ 
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কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। েজিডিপিস’র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
aংশগর্হেণ তথয্ aিধকার আiেনর 
আoতায় নাগিরকেক তথয্ দান 
সংকর্ান্ত িশক্ষণ 

েজিডিপিস, ঢাকা 37 aেক্টাবর 
3132 

29 জন

13। েসবা দােনর গুরুতব্ িবষেয় 
aবিহতকরণ সভা 

েজিডিপিস, ঢাকা 41 নেভমব্র 
3132 

19 জন

14। েসবা দােনর মানিষকতার পিরবতর্ন
িবষয়ক কম র্শালা 

েজিডিপিস, ঢাকা 19 িডেসমব্র 
3132 

27 জন

কর্িমক 
নং 

িববরণ স্থান সময়কাল aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

12। েসবা কায র্কর্ম িডিজটালাiেজশন eর
গুরুতব্ িবষয়ক কম র্শালা 

েজিডিপিস, ঢাকা 13 মাচ র্3133 29 জন

13। িনধ র্ািরত সমেয় েসবা দােনর গুরুতব্
aবিহতকরণ সভা 

েজিডিপিস, ঢাকা 13 মাচ র্3133 17 জন

14। েসবা দােন মানিষকতার পিরবতর্ন
িবষয়ক কম র্শালা 

েজিডিপিস, ঢাকা 18 জুন 3133 2৯ জন

 aিফিসয়াল ৈদনিন্দন কাজ/iসুয্র িবষেয় েজিডিপিস’র সকল কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর aংশগর্হেণ সভা
aনুিষ্ঠত হয় eবং সকেলর মতামেতর িভিত্তেত সেব র্াত্তম িসদ্ধান্ত গর্হেণর েচষ্টা েনয়া হয়। 

  

 েজিডিপিস’র কায র্কর্মসমূেহর যথাসমেয় মানসম্মত বাস্তবায়ন eবং কম র্ িকর্য়ায় গুণগত পিরবতর্ন
আনয়েনর লেক্ষয্ েফাকাল পেয়ন্ট কম র্কতর্ােদর সমনব্েয় 15িট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কিমিট গুেলা 
হেলাঃ 

 2। eিপe কিমিট 
 3। িজআরeস কিমিট 
 4। iেনােভশন কিমিট
 5। শুদ্ধাচার কিমিট 
 েজিডিপিস’র website আকষ র্ণীয় uপস্থাপন eবং সমৃদ্ধ করা হেয়েছ। oেয়বসাiটিট a2i 

কেল্পর সহেযািগতায় নয্াশনাল oেয়ব েপাট র্ােলর aন্তভু র্ক্ত করা হেয়েছ। 
  



  

 

 

28। i-গভনয্র্ান্স o uদ্ভাবন সংকর্ান্ত কায র্কর্ম বাস্তবায়ন েজারদারকরণ
 

 28.2 েসবা সহজীকরণঃ 
   দশ র্নী o িবকর্য় েকে aনলাiন িভিত্তক িবপণন/সংেযাগ সুিবধা চলেন uেদয্াক্তােদর

িবিকর্ত পেণয্র মূলয্ পিরেশােধর জনয্ Electronic Funds Transfer (EFT)-eর মাধয্েম 
পিরেশাধ বয্বস্থা বাস্তবায়ন করা হেয়েছ।  

 

 28.3 েসবা িডিজটালাiেজশনঃ 
   ক চামাল বয্াংক বয্বস্থাপনার জনয্ ক চামােলর তািলকা, নতুন o পুরাতন স্টক, িরকুiিজশন, 

মািসক কর্য়-িবকর্য়, ক চামাল সংকর্ান্ত িবিভন্ন তথয্ uপাত্ত সংবিলত িতেবদন ৈতির iতয্ািদ 
কায র্কর্ম সহেজ সম্পাদেনর লেক্ষয্ “ক চাল বয্াংেকর iনেভন্টির ময্ােনজেমন্ট” নােম 
িডিজটালাiজড সফটoয়য্ার চালু করা হেয়েছ eবং িনয়িমত কায র্কর্ম পিরচািলত হেচ্ছ। 

 

 28.4 uদ্ভাবনী ধারণা, েসবা সহজীকরণ o েসবা িডিজটালাiেজশন সংকর্ান্ত পয র্ােলাচনা সভাঃ  
   iেনােভশন িটম eর uেদয্ােগ ব  o পাট ম ণালেয়র সহেযািগতায় uদ্ভাবনী ধারণা, েসবা 

সহজীকরণ o েসবা িডিজটালাiেজশন সংকর্ান্ত পয র্ােলাচনা সংকর্ান্ত কম র্শালা/সভা িনয়িমত 
aনুিষ্ঠত হেচ্ছ। 

 

 28.5 i-নিথর বয্বহার বৃিদ্ধঃ  
   বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত (APA) aনুযায়ী কায র্কর্ম i-নিথেত িনস্পিত্ত করা হেচ্ছ।  

 

 28.6 5থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় করণীয় িবষেয় aবিহতকরণ সভা/কম র্শালা আেয়াজনঃ
   বতর্মােন িবশব্বয্াপী uন্নত o uন্নয়নশীল aেনক েদশ 5থ র্ িশল্প িবপ্লেবর যা ায় পথচলা শুরু 

কেরেছ। iন্টারেনট যুিক্ত, কৃি ম বৃিদ্ধমত্তা আর েমিশন লািন র্ংেয়র কলয্ােণ eখন েয িবপ্লব 
শুরু হেয়েছ েসটাi চতুথ র্ িশল্পিবপ্লব। e লক্ষয্ aজর্েন সবেচেয় বড় ভূিমকা রাখেব ক্লাuড 
কিম্পuটার, iন্টারেনট aব িথংস (IoT) eবং আিট র্িফিশয়াল iেন্টিলেজন্স (AI)। বাংলােদশ 
iিতমেধয্i তথয্ যুিক্তেত aেনক aগর্সর হেয়েছ eবং বতর্মান িবেশব্র আধুিনক তথয্ যুিক্তর 
সেঙ্গ িনেজেদর মািনেয় িনেত কাজ কের যােচ্ছ। iেনােভশন িটম eর uেদয্ােগ েজিডিপিস eর 
কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর aংশগর্হেণ 5থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলা eবং সুেযাগ কােজ 
লাগােনার যথাযথ েকৗশল aবলমব্েন করণীয় িবষয় সম্পেকর্ 15 িট কম র্শালা আেয়াজন করা 
হেয়েছ। 

 

 28.7 তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকরণঃ
   তথয্ বাতায়েন সকল েসবা বক্স হালনাগাদ করা হেয়েছ;
  িবিভন্ন কাশনা o তথয্ািদ তথয্ বাতায়েন কাশ করা হেয়েছ।
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 িতষ্ঠােনর কাজ গিতশীল করা, uদ্ভাবনী দক্ষতা বৃিদ্ধ, নাগিরক েসবা দান িকর্য়া ত o
সহজীকরেণর জনয্ নতুন নতুন পন্থা uদ্ভাবন o েসগুেলােক চচ র্া করার লেক্ষয্ েজিডিপিস’র iেনােভশন 
টীম কাজ করেছ। 

  

 েজিডিপিস’র তথয্ দানকারী কম র্কতর্ার নাম, পদবী, েটিলেফান নমব্র eবং তথয্ দান সংকর্ান্ত 
াসিঙ্গক তথয্ািদ oেয়বসাiেট কাশ করা হেয়েছ। জনগেণর তথয্ জানার aিধকার সমুন্নত রাখার 
লেক্ষয্ সম্ভাবয্ সকল তথয্ oেয়বসাiেট কাশ করা হেচ্ছ। 



  

 28.8 i-গভেন র্ন্স o uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়নঃ
   i-িনিথ সংকর্ান্ত 13 িট, i-মােকর্িটং সংকর্ান্ত 12 িট eবং কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সংকর্ান্ত 12 

িট িশক্ষণ করা হেয়েছ। 
   কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন aগর্গিত পয র্ােলাচনা সংকর্ান্ত 15 িট সভা করা হেয়েছ। 
   কম র্পিরকল্পনার aধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ/uধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর 

িনকট ে রণ করা হেয়েছ। 
   “েদেশ/িবেদেশ বাস্তবািয়ত নূয্নতম eকিট uেদয্াগ পিরদশ র্ন” ে াগর্ােমর aংশ িহসােব 3৯েম, 

3133 তািরেখ েমাহাম্মদপুর, ঢাকায় aবিস্থত েজিডিপিস'র তািলকাভুক্ত িতষ্ঠান " কৃিত" eর 
aিফস o েশা-রূম iেনােভশন িটেমর সদসয্েদর সােথ িনেয় ব  o পাট ম ণালেয়র aিতিরক্ত 
সিচব o েজিডিপিস’র িনব র্াহী পিরচালক মেহাদয় পিরদশ র্ন কেরন। েজিডিপিস'র aনয্তম 
তািলকাভুক্ত িতষ্ঠান " কৃিত" েজিডিপিস'র জন্মলগ্ন েথেক কাজ কের আসেছ। কৃিত "িদ 
েসাস র্" নােম পিরিচত বাংলােদেশর eকিট েফয়ার-ে ড েকাম্পািন। " কৃিত" 3126 সােল 
oয়াল্ডর্ েফয়ার ে ড aগ র্ানাiেজশন (WFTO) eর eকিট িনিশ্চত সদসয্ পদ লাভ কের তারi 
পথ ধের ৈনিতক o সামািজক মূলয্েবােধর িত িত িতবদ্ধ eবং েফয়ার ে েডর আদশ র্ 
aনুসরণ কের আসেছ।  

 

29। ভিবষয্ত কম র্পিরকল্পনাঃ 
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 িশক্ষণ কায র্কর্ম আধুিণকায়ন;
 আন্তজর্ািতক িডজাiন সােপাট র্ েসন্টার স্থাপন o MOU eর মাধয্েম aনয্ানয্ েদিশ িবেদিশ 

িতষ্ঠােনর সােথ কাজ করার সুেযাগ বৃিদ্ধ করা; 
 আধুিনক যুিক্তেত aিধক সংখয্ক পােটর েফি ক্স ৈতরী;
 ডািয়ং েলিমেনiশন ফয্াক্টরী স্থাপন;
 আধুিনক িডজাiন সােপাট র্ েসন্টার স্থাপন;
 েমাশনাল কায র্কর্ম স সারণ;
 েদিশ িবেদশী েমলায় িনয়িমত aংশগর্হণ।


