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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 ১৩৪০ জনেক িশণ দান কেরেছ। বখী পাটপের চার, সার ও বহার ির লে ১৩  সেচতনতা কম শালা, ৯
 তা- িবেতা সেলন, ৩৩  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 ২৮২ ধরেনর বখী পাটপ
উৎপাদন হে ও নন ২২৩ জন উোাসহ মাট ৮২০ 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 জনবল  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 কায মেক
িডিজটালাইজডকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

জিডিপিসেক ায়ী কাঠােমােত িতাকরেণর কায ম হণ; দ জনবল, 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 িতাকরেণর উোগ হণ; িডজাইন সােপাট  সার াপন। ই-মােকং
চাকরণ। জিডিপিসর কায মেক পয ায়েম িডিজটালাইজকরণ

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উোােদর দতা উয়েনর জ ৩০০ 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, ০৫  যৗথ মলা ও ০৫  মতিবিনময়
সভা আেয়াজন;
মানস বখী পাটপ উৎপাদনকারী উোােদরেক অাওয়াড /সাননা দান;
িডজাইন উয়ন ওয়াকশপ ০২ ও পের নগত মানউয়ন িশণ ০৩ আেয়াজন;
ই-মােকং িবষয়ক ০৫  িশণ ও পের  িনধ ারণ ওয়াকশপ আেয়াজন;
এেপাট  ডেমনেটশন িবষয়ক ০১  িশণ/ওয়াকশপ আেয়াজন;
বখী পাটপ উৎপাদেন উোােদর চািহদা অযায়ী ৭৫,০০০ গজ/িমটার কচামাল সরবরাহ ।
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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 ২০২২ 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), কম সাদেনর  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 কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

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 শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১.৪.১.বখী পাটিশে উোা উয়েনর লে উোােদরেক িবিভ ধরেণর িশণ দান;
২. ১.৪.২. বখী পাটপের অভরীণ ও আজািতক বাজার সসারেণর লে িবিভ মলা, তা-িবেতা সেলন
আেয়াজন;
৩.  ১.৪.৩.  ট  ডাইভারিসফাইড  ডা  উপেযাগী  িডজাইন  উয়েন  গেবষণার  জ  Research  &
Development  Institution  এর  গেবষণাকারীেদর  সহায়তায়  িডজাইন  উয়ণ  কের  তা  বািণিজিককরেণর
বা  হণ;
৪. ১.৪.৪ উোােদর জ িনত নন িডজাইন উয়ন ।
৫. ১.৪.৫. বখী পাটপের চার, সার ও বহার ির জ সেচতনতা কম শালা/উুকরণ কম শালার আেয়াজন;
৬. ১.৪.৬. উোােদর সহজ ও লভে কচামাল ািেত সহায়তা দান;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

বখী পাটপ উৎপাদেন অবদান
বখী পাটপ উৎপাদেন
অবদান

% ৩২% ৩৩% ৩৫% ৩৬% ৩৭%
পাট গেবষণা ইউট,এসএমই ফাউেশন
িবিসক, বাংলােদশ

জিডিপিস ও জইএসিসর
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] বখী
পাটপের ানীয়
ও আজািতক
বাজার সসারেণ
সহেযািগতা
জারদারকরণ;

৩০

[১.১] বখী পাটপ মলা
আেয়াজন

[১.১.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ৬ ৪ ২ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[১.২] বখী পাটপ
মলায় অংশহণ

[১.২.১] অংশহণত
মলা

সমি সংা ৫ ৬ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[১.৩] আজািতক মলায়
অংশহেণর িত িবষয়ক
ওয়াকশপ

[১.৩.১] আেয়ািজত
কম শালা

সমি সংা ৪ ০ ১ ১ ২ ৩

[১.৪] বখী পাটপের
 িনধ ারণ িবষয়ক
ওয়াকশপ

[১.৪.১] আেয়ািজত
কম শালা

সমি সংা ৫ ১ ২ ৩

[১.৫] িডজাইন উয়ন
ওয়াকশপ

[১.৫.১] আেয়ািজত
কম শালা

সমি সংা ৫ ৪ ২ ২ ১ ৪ ৫

[১.৬] কচামাল সরবরাহ
[১.৬.১] সরবরাহত
কচাশাল

সমি গজ ৫ ৬১০০০ ৫০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৮০০০০ ৮৫০০০

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

৩০

[২.১] সেচতনতা
লক/উকরণ কম শালা

[২.১.১] আেয়ািজত
কম শালা

সমি সংা ৭ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.২] তা-িবেতা
সেলন

[২.২.১] আেয়ািজত
সেলন

সমি সংা ৬ ২ ২ ২ ১ ৩ ৪

[২.৩] উোােদর সােথ
মতিবিনময় সভা

[২.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ৫ ৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.৪] উোােদর ঋণ
াির লে সভা

[২.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ৪ ১ ২ ১ ৩ ৪

[২.৫] ট িজও-
টটাইেলর বহার ির
লে ক হাােরর
সােথ সভা

[২.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০ ১ ১ ২ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ম ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৬] এিপএ সংি
কম কতােদর সমতা
ির লে িশণ
আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ৩ ১ ১ ২

[২.৭] উোাদের
অাওয়াড /সাননা দান

[২.৭.১] দ সাননা সমি সংা ৫ ১ ১ ১ ১ ২

[৩] বখী
পাটপ
উৎপাদনকারী
উোােদর
দতা উয়ন;

১০

[৩.১] উোা উয়ন
িশণ

[৩.১.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ৩ ২৮২ ২৯০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩২০ ৩৩০

[৩.২] পের নগতমান
উয়ন িশণ

[৩.২.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ২ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৩.৩] ই-মােকং িবষয়ক
িশণ

[৩.৩.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৩.৪] এেপাট 
ডেমনেটশন িবষয়ক
িশণ/ওয়াকশপ

[৩.৪.১] আেয়ািজত
িশণ/ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ২ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ম ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ম ২৪, ২০২২

আিম, িনব াহী পিরচালক, ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার, সিচব, ব ও পাট মণালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ব ও পাট মণালয় িহসােব িনব াহী পিরচালক, ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

িনব াহী পিরচালক
ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার

তািরখ

সিচব
ব ও পাট মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ম ২৪, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ SIP  উয়ন ক

২ আরএমিব র-মিরয়াল াংক (কচামাল াংক)

৩ জইএসিস ট এেিনয়র সািভ স সার

৪ জিডিপিস ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার

৫ িবেজআরআই বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনিউট

৬ িবেজএমিস বাংলােদশ ট িমলস করেপােরশন

৭ িবেজএসএ বাংলােদশ ট িনার এােসািসেয়শন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ম ২৪, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] বখী পাটপ মলা আেয়াজন [১.১.১] আেয়ািজত মলা বাজার গেবষণা ও উয়ন িবভাগ মলার নাশ, আমণপ ও মলার িতেবদন

[১.২] বখী পাটপ মলায় অংশহণ [১.২.১] অংশহণত মলা বাজার গেবষণা ও উয়ন িবভাগ মলার নাশ, আমণপ ও মলার িতেবদন

[১.৩] আজািতক মলায় অংশহেণর িত িবষয়ক ওয়াকশপ [১.৩.১] আেয়ািজত কম শালা বাজার গেবষণা ও উয়ন িবভাগ ওয়াকশেপর নাশ ও িতেবদন

[১.৪] বখী পাটপের  িনধ ারণ িবষয়ক ওয়াকশপ [১.৪.১] আেয়ািজত কম শালা ি ও গেবষনা ও িশণ িবভাগ ওয়াকশেপর নাশ ও িতেবদন

[১.৫] িডজাইন উয়ন ওয়াকশপ [১.৫.১] আেয়ািজত কম শালা িডজাইন ও ফাশন িবভাগ ওয়াকশেপর নাশ ও িতেবদন

[১.৬] কচামাল সরবরাহ [১.৬.১] সরবরাহত কচাশাল ক পিরধান ও বাবায়ন িবভাগ ও জইএসিস কচামাল িবয়েয়র িতেবদন

[২.১] সেচতনতা লক/উকরণ কম শালা [২.১.১] আেয়ািজত কম শালা বাজার গেবষণা ও উয়ন িবভাগ সেচতনতা কম শালার িতেবদন

[২.২] তা-িবেতা সেলন [২.২.১] আেয়ািজত সেলন বাজার গেবষণা ও উয়ন িবভাগ তা- িবেতা সেলেনর নাশ ও িতেবদন

[২.৩] উোােদর সােথ মতিবিনময় সভা [২.৩.১] আেয়ািজত সভা ক পিরধান ও বাবায়ন িবভাগ মতিবিনময় সভার িতেবদন

[২.৪] উোােদর ঋণ াির লে সভা [২.৪.১] আেয়ািজত সভা ক পিরধান ও বাবায়ন িবভাগ মতিবিনময় সভার িতেবদন

[২.৫] ট িজও-টটাইেলর বহার ির লে ক হাােরর সােথ সভা [২.৫.১] আেয়ািজত সভা ক পিরধান ও বাবায়ন িবভাগ সভার িতেবদন

[২.৬] এিপএ সংি কম কতােদর সমতা ির লে িশণ আেয়াজন [২.৬.১] আেয়ািজত সভা ক পিরধান ও বাবায়ন িবভাগ িতেবদন

[২.৭] উোাদের অাওয়াড /সাননা দান [২.৭.১] দ সাননা ক পিরধান ও বাবায়ন িবভাগ িতেবদন

[৩.১] উোা উয়ন িশণ [৩.১.১] আেয়ািজত িশণ ি ও গেবষনা ও িশণ িবভাগ উপিিতর তািলকা ও িশেণর িতেবদন

[৩.২] পের নগতমান উয়ন িশণ [৩.২.১] আেয়ািজত িশণ বাজার গেবষণা ও উয়ন িবভাগ িশেণর িতেবদন

[৩.৩] ই-মােকং িবষয়ক িশণ [৩.৩.১] আেয়ািজত িশণ বাজার গেবষণা ও উয়ন িবভাগ িশেণর িতেবদন

[৩.৪] এেপাট  ডেমনেটশন িবষয়ক িশণ/ওয়াকশপ [৩.৪.১] আেয়ািজত িশণ/ওয়াকশপ বাজার গেবষণা ও উয়ন িবভাগ ওয়াকশেপর িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ম ২৪, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
বখী পাটপ মলায় অংশহণ অংশহণত মলা রািন উয়ন েরা উ িতােনর সােথ যৗথভােব মলা আেয়াজন করা হেয় থােক। এ িবষেয় তােদর সােথ ি রেয়েছ।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ম ২৪, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


