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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

                                 সসন্টার ইন চাজজ,সজইএসসস (চট্রগ্রাম) 

 

এবাং 

 

সনব জাহী পসরচালক (সজসিসপসস) এর মদে স্বাক্ষসরত 

 

 

 

                         বাসষ জক কম জসম্পােন চুসি 

 

 

 

 

 

 

 

 

        জুলাই ১, ২০১৮–জুন ৩০, ২০১৯ 
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সজইএসসস (চট্রগ্রাম) এর কম জসম্পােদনর সাসব জক সচত্র.................................................... 

 

 

উপক্রমসনকা.................................................................................................................. 

 

সসকশন ১: সজইএসসস’র রূপকল্প (Vision), অসিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(Strategic Objective) এবাং কার্ জাবসল (Function) 
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বহুমুখী পাটসশল্প উদযািা সসবা সকন্দ্র (সজইএসসস) চট্রগ্রাম কম জসম্পােদনর সাসব জক সচত্র 

 (Overview of the Performance of JESC, Chottagram) 

 

সাম্প্রসতক অজজন, চযাদলঞ্জ এবাং িসবষ্যত পসরকল্পনা 

 

 সবগত সতন বছদরর প্রিান অজজনসমুহ : 

বহুমুখী পাটসশল্প উদযািা সসবা সকন্দ্র (সজইএসসস) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােন, ব্যবহার বৃসদ্ধ  ও েক্ষ মানবসম্পে ততরীদত 

গুরুত্বপূণ জ ভূসমকা পালন করদছ। সবগত ০৩ (সতন) বছদর সজইএসসস বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােনকারী উদযািাদের েক্ষতা অজজদনর 

জন্য ৮৫ জনদক প্রসশক্ষণ প্রোন কদরদছ। বহুমুখী পাটপদণ্যর প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃসদ্ধর লদক্ষয ৩ টি সদচতনতা কম জশালা, ৩ 

টি সক্রতা- সবদক্রতা সদেলন, ৬ টি একক ও সর্ৌথ সমলার আদয়াজন কদরদছ । ২১০ জনদক বহুমুখী পাটপদণ্যর সবসিন্ন সবষদয় 

প্রদয়াজনীয় পরামশ জ প্রোন করা হদয়দছ । ২৬ জনদক নতুন প্রসতষ্ঠান গদড় সতালার কাদজ সহায়তা প্রোন করা হদয়দছ । ৪২ জনদক 

সবসিন্ন প্রকার কাঁচামাল সরবরাহ করা হদয়দছ । 

 

 সমস্যা ও চযাদলঞ্জসমুহ : 

মানসম্পন্ন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদন প্রদয়াজনীয় েক্ষ জনবদলর অিাব; প্রদয়াজনীয় প্রসশক্ষদকর অিাব ; প্রযুসিগত 

জ্ঞাদনর অিাব; সিজাইন উন্নয়ন, বাজার সমীক্ষা ও গদবষণার জন্য প্রদয়াজনীয় জনবদলর অিাব । সফসিক্স উৎপােদন 

আধুসনকমাদনর  িাইাং ল্যাসমদনইশন ফযাক্টরীর স্বল্পতা।  

 িসবষ্যত পসরকল্পনা : 

বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থানীয় ও আন্তজজাসতক বাজার সম্প্রসারদণর লদক্ষয Need Based কম জপসরকল্পনা  প্রণয়ন, 

বহুমুখী পাটসশল্প উদযািা সসবা সকন্দ্র সজইএসসসদত ই-মাদকজটিাং সসবা চালুকরণ। সজইএসসসর সকল সসবাদক 

সিসজটালাইজি সসবায় রুপান্তর। 

  

 ২০১৮-১৯অথ জবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজজনসমূহ: 

 বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদন নতুন উদযািা ততরীর জন্য  ৪৬ জনদক উদযািা উন্নয়ন প্রসশক্ষণ প্রোন; 

 বহুমুখী পাটপদণ্যর প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃসদ্ধর জন্য ০১ টি সদচতনতা/ উদ্ধুদ্ধকরণ কম জশালা 

আদয়াজন; 

 বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থানীয় ও আন্তজজাসতক বাজার সম্প্রসারদণর জন্য ০১ টি একক সমলা, ০২ টি সর্ৌথ 

সমলা ও ০১ টি সক্রতা সবদক্রতা সদেলদনর আদয়াজন; 

 বহুমুখী পাট পণ্য উৎপােনকারী উদযািাদের চাসহো অনুর্ায়ী  ২২০০  সমটার কাঁচামাল সরবরাহ । 
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উপক্রমসনকা (Preamble) 

 

 

 

সরকাসর েপ্তর/ সাংস্থাসমূদহর প্রাসতষ্ঠাসনক েক্ষতা বৃসদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহ সজারোর করা, সুসশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার সনসিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয   

                                               সসন্টার ইন চাজজ, (সজইএসসস) চট্রগ্রাম 

এবাং 

  সনব জাহী পসরচারক (সজসিসপসস)  এর মদে  

 

২০১৮ সাদলর  জুন মাদসর  ২০ তাসরদখ এই বাসষ জক কম জসম্পােন চুসি স্বাক্ষসরত হল। 

 

 

            এই  চুসিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ সনম্নসলসখত সবষয়সমূদহ সেত হদলনঃ 
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সসকশন ১: 
 

সজইএসসসর  রূপকল্প (Vision), অসিলক্ষয (Mission),  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ জাবলী 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

পাদটর ব্যবহার সম্প্রসারদণ পাটপদণ্যর বহুমুখীকরণ। 

১.২ অসিলক্ষয (Mission) : 

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদন নতুন  উদযািা ততসর, নতুন  সিজাইন ও  লাগসই  প্রযুসি উদ্ভাবন এবাং বাজারজাত করণ 

সকৌশল উন্নয়দনর  মােদম পাট   পদণ্যর ব্যবহার সম্প্রসারণ 

১.৩. সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ সজইএসসসর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

    (১)        বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থানীয় ও আন্তজজাসতক বাজার সম্প্রসারদণ সহদর্াসগতা সজারোরকরণ; 

          (২)   বহুমুখী পাটপদণ্যর  ব্যবহার বৃসদ্ধদত সবসরকারী পর্ জাদয়র সহদর্াসগতা  সজারোরকরণ; 

           (৩) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােনকারী উদযািাদের েক্ষতা উন্নয়ন; 

 ১.৩.২  আবসশ্যক সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

১.৩.২.১. বাসষ জক কম জসম্পােন চুসি বাস্তবায়ন সজারোরকরণ; 

১.৩.২.২. কার্ যপদ্ধতি, কর্ যপতিবেশ ও সেোি র্াবনান্নয়ন; 

১.৩.২.৩. আতথ যক ও েম্পদ ব্যেস্থাপনাি উন্নয়ন; 

১.৩.২.৪. জািীয় শুদ্ধাচাি  সকৌশল  ও তথ্য অসিকার োস্তোয়ন সজারোরকরণ । 

 

১.৪ কার্ জাবলী (Functions): 

(১) বহুমুখী পাটসশদল্প উদযািা উন্নয়দনর লদক্ষয সবসরকারী উদযািাদেরদক প্রসশক্ষণ প্রোন ; 

 

(২) বহুমুখী পাটপদণ্যর অিযন্তরীণ ও আন্তজজাসতক বাজার সম্প্রসারদণর লদক্ষয সবসিন্ন সমলা, সক্রতা সবদক্রতা 

সদেলন ও  বাজার সমীক্ষা আদয়াজন ; 

 (৩)  বহুমুখী পাটপদণ্যর প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃসদ্ধর জন্য সদচতনতা কম জশালা /উদ্বুদ্ধকরণ কম জশালার 

আদয়াজন; 

(৪)   উদযািাদের সহজ ও সুলিমূদল্য কাঁচামাল প্রাসপ্তদত সহায়তা প্রোন ; 
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সসকশন ২ 

সজইএসসস (চট্ট্রগাম) এর আউটকাম (Outcome/ Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম জসম্পােন  

সূচকসমুহ 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 লক্ষযমাত্রা ২০১৮-

১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(Projections)   

মন্ত্রণালয়/সবিাদগর সনি জাসরত 

চূড়ান্ত ফলাফল (Outcome) 

অজজদনর সক্ষদত্র সর্ৌথিাদব 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/সবিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source(

s) of 

Data) ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ 

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদন 

অবোন 

বহুমুখী পাটপণ্য 

উৎপােদন সহায়তা 

% - - ১৫% ১৬% ১৭% পাট অধিদপ্তর, ধিজেএমধি,  

ইধপধি।  

জেইএিধির 

মাধিক 

প্রধিজিদন, 

পাট 

অধিদপ্তর,  

জেধিধপধি 
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সসকশন ৩ 

সজইএসসস(চট্ট্রগ্রাম) এর সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাসিকার, কার্ জক্রম, কম জসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ives) 

কার্ জক্রম 

(Activitie

s) 

কম জসম্পােন  

সূচক 

(Perform

ance 

Indicato

rs) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম জসম্পােন  

সূচদকর মান 

 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃত অজজন 

 

লক্ষযমাত্রা/ সনণ জায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-

19) 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অসািাণ অসত 

উত্তম 

উত্তম চলসত 

মান 

চলসত 

মাদনর 

সনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ সবিাদগর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

০১.বহুমুখী 

পাটপদণ্যর 

স্থানীয় ও 

আন্তজজাসতক 

বাজার 

সম্প্রসারদণ 

সহদর্াসগতা 

সজারোরকরণ 

৪০.০০ ১.১ বহুমুখী 

পাটপণ্য সমলা 

আদয়াজন 

১.১.১   

আদয়াসজত 

সমলা 

 

সাংখ্যা ১৫.০০ - - ১ ১ - - - ২ ২ 

১.২   বহুমুখী 

পাটপণ্য সমলায় 

অাংশগ্রহণ 

১.২.১ 

আদয়াসজত  

সমলা 

সাংখ্যা ১০.০০ - - ১ ১ - - - ২ ২ 

 

 

১.৩ কাঁচামাল 

সরবরাহ 

১.৪.১ 

সরবরাহকৃত 

কাঁচামাল 

পসরমান 

(সমটার) 

১০.০০ ২০০০ ২১০০ ২২০০ ২১১০ ২০৯০ ২০০০ ১৯০০ ২৪০০ ২৫০০ 

০২. বহুমুখী 

পাটপদণ্যর  

ব্যবহার বৃসদ্ধদত 

সবসরকারী 

পর্ জাদয়র 

সহদর্াসগতা  

সজারোরকরণ  

২৫.০০ ২.১ সদচতনতা 

মূলক/উদ্ধুদ্ধকরণ 

কম জশালা 

২.১.১ 

আদয়াসজত 

কম জশালা  

সাংখ্যা ১৩.০০ - ১ ১ - - - - ২ ২ 

২.২ সক্রতা-

সবদক্রতা সদেলন 

আদয়াজন 

২.২.১ 

আদয়াসজত 

সক্রতা 

সবদক্রতা 

সদেলন 

সাংখ্যা ১২.০০ - ১ ১ ১ - - - ২ ২ 

০৩. বহুমুখী 

পাটপণ্য 

উৎপােনকারী 

উদযািাদের 

েক্ষতা উন্নয়ন 

 

১৫.০০ ৩.১. উদযািা 

উন্নয়ন প্রসশক্ষণ 

৩.১.১ প্রেত্ত 

প্রসশক্ষণ 

সাংখ্যা ১৫.০০ - ৪৫ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪১ ৪০ ৫১ ৫২ 
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সজইএসসস (চট্ট্রগ্রাম) আবসশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ   

(দমাট নম্বর - ২৫) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ জক্রম 

(Activities) 

কম জসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কম জসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

ofPI) 

লক্ষযমাত্রার মান -২০১৮-১৯ 

অসািারণ 

(Excellent) 

১০০% 

অসত উত্তম 

(Very 

Good) 

৯০% 

উত্তম 

(Good) 

৮০% 

চলসত মান 

(Fair) 

৭০% 

চলসতমাদনর সনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

বাসষ জক কম জসম্পােন 

চুসি বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 

মাঠ পর্ জাদয়র কার্ জালদয়র সদে ২০১৮-

১৯ অথ জ বছদরর বাসষ জক কম জসম্পােন  

চুসি স্বাক্ষর ও ওদয়বসাইদট আপদলাি 

বাসষ জক কম জসম্পােন  চুসি স্বাক্ষসরত তাসরখ ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, ২০১৮ ২৪ জুন , 

২০১৮ 
- - 

২০১৮-১৯ অথ জ বছদরর  বাসষ জক 

কম জসম্পােন চুসির অি জ-বাসষ জক 

মূল্যায়ন প্রসতদবেন সাংসিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/সবিাদগ োসখল 

মূল্যায়ন প্রসতদবেন োসখলকৃত  তাসরখ ০.৫ 

১৭ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
২১ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
২২ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
২৩ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

মাঠ পর্ জাদয়র কার্ জালদয়র   ২০১৮-১৯ অথ জ 

বছদরর বাসষ জক কম জসম্পােন  চুসির অি জ-

বাসষ জক মূল্যায়ন প্রসতদবেন 

পর্ জাদলাচনাদন্ত ফলাবতজক (Feedback)  

মন্ত্রণালয়/সবিাদগ োসখল  

ফলাবতজক (Feedback)  প্রেত্ত  তাসরখ ১ 

২৪ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
০৪ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
০৮ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
১১ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

সরকারী কম জসম্পােন ব্যবস্থাপনা 

পদ্ধসতসহ অন্যান্য সবষদয় কম জকতজা/ 

কম জচারীদের জন্য প্রসশক্ষণ আদয়াজন 

আদয়াসজত প্রসশক্ষদণর সময় জন ঘন্টা  * ১ ৬০ - - - - 

কার্ জপদ্ধসত, 

কম জপসরদবশ ও 

সসবার মাদনান্নয়ন 

 

 

 

 

 

১০ 

ই-ফাইত িং পদ্ধতি োস্তোয়ন 

ফ্রন্ট সিদের মােদম গৃহীত িাক ই-

ফাইসলাং সসদেদম আপদলািকৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইব  নতথ তনষ্পতিকৃি ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইব  পত্র জারীকৃত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দপ্তি/েিংস্থা কর্তজক অন াইন সেো 

চালু কিা 
 ন্যযনতম একটি নতুন ই-সাসি জস চালুকৃি 

িাতিখ 
১ 

১০ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
২৮ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
৩১ মাচ জ, 

২০১৯ 

৩০ এসপ্রল,  

২০১৯ 

দপ্তি/েিংস্থা ও অধীনস্থ কার্ যা য় 

েমূবেি উদ্ভােনী উবযাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) োস্তোয়ন 

উদ্ভােনী উবযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP)  

েমূবেি হালনাগােকৃত ডাটাবেইজ 

ওদয়বসাইদট প্রকাসশত 

িাতিখ 
১ 

০৩ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
১১ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
১৮সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
২৫সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
 

০৪ মাচ জ, ২০১৯ 

ডাটাবেইজ  অনুর্ায়ী  ন্যযনতম দুটি নতুন 

উদ্ভােনী উবযাগ/ক্ষুদ্র  উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 

িাতিখ 
১ 

০৮ এসপ্রল, 

২০১৯ 

২২এসপ্রল,  

২০১৯ 
০২ সম, ২০১৯ ১৬ সম, ২০১৯ ৩০ সম, ২০১৯ 

 সসটিদজনস চাট জার বাস্তবায়ন 
হালনাগােকৃত সসটিদজনস চাট জার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত সসবা 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 
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সসবাগ্রহীতাদের মতামত পসরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাসরখ 
০.৫ 

৩১ সিদম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

০৭ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
১৭সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
২৮ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

  

অসিদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
সনসেষ্ট সমদয়র মদে অসিদর্াগ 

সনস্পসত্তকৃত 

% 
০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

তপআিএ  শুরুি ২র্াে পূবে য েিংতিষ্ট 

কর্ যচািীি তপআিএ  ও ছুটি নগদায়নপত্র 

জারী করা 

তপআিএ   আদেশ  জাতিকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আসথ জক  ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৯ 

ছুটি নগদায়নপত্র জারীকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অসিট আপসত্ত সনষ্পসত্ত কার্ জক্রদমর 

উন্নয়ন 

সত্রপক্ষীয় সিায় অসিট আপসত্ত সনষ্পসত্তর 

জন্য সুপাসরশকৃত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 অসিট আপসত্ত সনষ্পসত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থােি/অস্থােি েম্পতিি ো নাগাদ 

িাত কা প্রস্তুি কিা 

স্থােি েম্পতিি  িাত কা ো নাগাদকৃত  তাসরখ ১ 
০৩ সফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

১১সফব্রুয়াসর; 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়াসর, 

২০১৯  
০৪ র্াচ য, ২০১৯ 

অস্থােি েম্পতিি  িাত কা 

ো নাগাদকৃত 
তাসরখ ১ 

০৩ সফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

১১সফব্রুয়াসর; 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়াসর, 

২০১৯  
০৪ র্াচ য, ২০১৯ 

বাসষ জক উন্নয়ন কম জসূসচ বাস্তবায়ন বাসষ জক উন্নয়ন কম জসূসচ বাস্তবাসয়ত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ানবাহন 

সবযমান নীসতমালা অনুর্ায়ী 

সনষ্পসত্তকরণ 

সনষ্পসত্তকৃত তাসরখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বদকয়া সবদুযৎ সবল পসরদশাি করা সবদুযৎ সবল পসরদশাসিত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য পদের সবপরীদত সনদয়াগ প্রোন সনদয়াগ প্রোনকৃত সাংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জািীয় শুদ্ধাচাি  

সকৌশল  ও তথ্য 

অসিকার োস্তোয়ন 

সজারোরকরণ 

 

৩ 

 

জািীয় শুদ্ধাচাি কম জপসরকল্পনা ও 

পসরবীক্ষণ কাঠাদমা োস্তোয়ন **** 

তত্রমাসসক প্রসতদবেন দাতখ কৃি সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জািীয় শুদ্ধাচাি কম জপসরকল্পনা ও   

পতিেীক্ষণ কাঠাবর্ায় অন্তভূ জি লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবাসয়ত 

% 
০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

িথ্য োিায়ন ো নাগাদকিণ 

সকল অনলাইন সসবা িথ্য োিায়সন 

সাংদর্াসজত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

িথ্য োিায়ন ো নাগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

দপ্তি/েিংস্থার ২০১৭-১৮ অথ জ বছদরর 

োতষ যক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও  

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

োতষ যক প্রতিবেদন ওদয়বসাইদট প্রকাতশি তাসরখ ০.৫ 
১৮ অবটােি, 

২০১৮ 

৩১অবটােি, 

২০১৮ 

১৫ নবেম্বি, 

২০১৮ 

২৯ নবেম্বি, 

২০১৮ 

০৬ তডবেম্বি, 

২০১৮ 
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সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 
 

সজসিসপসস জুট িাইিারসসসফদকশন প্রদমাশন সসন্টার 

সজইএসসস বহুমুখী পাট সশল্প উদযািা সসবা সকন্দ্র 

আরএমসব র-সমটিসরয়াল ব্যাাংক (কাঁচামাল ব্যাাংক) 
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সাংদর্াজনী- ২: কম জসম্পােন সূচকসমূহ  ,বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সবিাগ/সাংস্থা এবাং পসরমাপ পদ্ধসতর সববরণ  

 

ক্রসমক 

নম্বর 

কম জসম্পােন 

সূচক 

কম জসম্পােন সূচকসমূহ সববরণ বাস্তবায়নকারী ইউসনট পসরমাপ পদ্ধসত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

০১. ১.১.বহুমুখী 

পাটপদণ্যর 

স্থানীয় ও 

আন্তজজাসতক 

বাজার 

সম্প্রসারদণ 

সহদর্াসগতা 

সজারোরকরণ; 

১.১.১  সমলা আদয়াজন 

 

 

বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থানীয় ও আন্তজজাসতক বাজার সৃসষ্টর লদক্ষয বহুমুখী 

পাটপদণ্যর সমলা আদয়াজন করা হয়। সসখাদন উদযািাগণ সক্রতাদের 

আকৃষ্ট করার জন্য তাদের উৎপাসেত মানসম্পন্ন পণ্য প্রেশ জন কদর। 

সমলায় প্রেসশ জত বহুমুখী পাটপণ্য সেদখ মানুদষর সদচতনতা বৃসদ্ধ পায় 

এবাং পাটপণ্য ব্যবহাদর জনগন উদ্বুে হয়। ফদল বহুমুখী পাটপদণ্যর 

স্থানীয় বাজার সৃসষ্ট হয়।   

সজইএসসস  সজইএসসসর মাসসক,  

তত্রমাসসক প্রসতদবেন, 

 

 

বাসষক প্রসতদবেন 

সজইএসসস 

 

১.২.১ সমলায় অাংশগ্রহণ বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থানীয় ও আন্তজজাসতক বাজার সৃসষ্টর লদক্ষয সর্ৌথিাদব 

পাটপদণ্যর সমলায় অাংশগ্রহন কদর থাদক| সর্ৌথিাদব আদয়াসজত সমলায় 

উদযািাগণ অন্যান্য পদণ্যর সাদথ পাটপণ্য প্রেশ জদনর সুদর্াগ পায় সবিায় 

তাদের পদণ্যর গুনগতমান,পদণ্যর মূল্য ও বাজাদরর চাসহো জানদত পাদর 

এবাং সস অনুর্ায়ী পণ্য ততরী করদত পাদর। সর্ৌথ সমলায় উদযািাগণ 

সক্রতাদের আকৃষ্ট করার জন্য তাদের উৎপাসেত মানসম্পন্ন পণ্য প্রেশ জন 

কদর। সমলায় প্রেসশ জত বহুমুখী পাটপণ্য সেদখ সক্রতা/মানুদষর সদচতনতা 

বৃসদ্ধ পাদব এবাং ব্যবহাদর উদ্বুে হদব। ফদল বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থানীয় 

বাজার সৃসষ্ট হয়।   

সজইএসসস সজইএসসসর মাসসক,  

তত্রমাসসক প্রসতদবেন, 

 

 

বাসষক প্রসতদবেন 

সজইএসসস 

 

 

 

 

১.৩.১ কাঁচামাল সরবরাহ ক্ষুদ্র উদযািাগণ প্রদয়াজন অনুসাদর সময়মত ন্যায্যমূদল্য কাঁচামার পায় 

না সবিায় তাদের উৎপােন বািাগ্রস্থ হয় এবাং অদনক সক্ষদত্র উৎপােন 

খরচ তুলনামূলক সবসশ পদড়। এ অবস্থার উন্নয়দনর জন্য সতনটি কাঁচামাল 

ব্যাাংক স্থাপন করা হয়। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদনর র্াবতীয় কাঁচামাল 

এ ব্যাাংক সথদক সহদজ ও  সুলিমূদল্য পাওয়া র্ায়। কাঁচামাল ব্যাাংক 

সতনটি ঢাকা, নরসসাংেী ও রাংপুদর অবসস্থত ।  

nq 

সজইএসসস সজইএসসসর মাসসক,  

তত্রমাসসক প্রসতদবেন, 

 

 

বাসষক প্রসতদবেন 

সজইএসসস 

০২. 

 

২.১. বহুমুখী 

পাটপদণ্যর  

ব্যবহার 

বৃসদ্ধদত 

২.১.১ আদয়াসজত 

সদচতনতামুলক /উদ্ধুদ্ধ 

করণ কম জশালা  

বহুমুখী পাটপণ্য খাদত সবসনদয়াগ বৃসদ্ধর জন্য সম্ভাব্য সবসনদয়াগকারীদের 

সনদয় সসসমনাদরর আদয়াজন করা হয়। এখাদন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােন 

সবপণন ও ব্যবহার  সম্পদকজ  জনগণ সদচতন করা হয় এবাং বহুমুখী 

পাটপণ্য খাদত সবসনদয়াগ করদত উদ্ধুদ্ধ করা হয়। 

সজইএসসস সজইএসসসর মাসসক,  

তত্রমাসসক প্রসতদবেন, 
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সবসরকারী 

পর্ জাদয়র 

সহদর্াসগতা  

সজারোরকরণ  

 

 

বাসষক প্রসতদবেন 

সজইএসসস 

২.২.১ আদয়াসজত সক্রতা-

সবদক্রতা সদেলন 

বহুমুখী পাটপদণ্যর বাজার সৃসষ্টর লদক্ষয সবসিন্ন সবিাগীয়/ সজলা শহদর 

সক্রতা-সবদক্রতা সদেলদনর আদয়াজন করা হয়। সর্খাদন উদযািাগণ 

সক্রতাদের আকৃষ্ট করার জন্য তাদের উৎপাসেত মানসম্পন্ন পণ্য প্রেশ জন 

কদর । সক্রতা ও সবদক্রতাগণ সফস টু সফস পাটপদণ্যর সবসিন্ন সবষয় সনদয় 

আদলাচনা করার সুদয়াগ পায়। ফদল পাট পদণ্যর সবপণন বৃসদ্ধ পায় এবাং 

বাজার সম্প্রসারণ হয়। 

সজইএসসস সজইএসসসর মাসসক,  

তত্রমাসসক প্রসতদবেন, 

 

 

বাসষক প্রসতদবেন 

সজইএসসস 

 

০৩. ৩.১ বহুমুখী 

পাটপণ্য 

উৎপােনকারী 

উদযািাদের 

েক্ষতা উন্নয়ন 

 

৩.১.১ উদযািা উন্নয়ন 

প্রসশক্ষণ 

সজইএসসস সনয়সমত কার্ জক্রদমর মদে প্রসশক্ষণ অন্যতম। সজইএসসস 

  সবসিন্ন সজলায় বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােন ও 

বাজারজাতকরদণর জন্য প্রদয়াজনীয় প্রসশক্ষণ প্রোন করদছ এবাং এর 

মােদম উদযািা সৃসষ্টসহ মানবসম্পে উন্নয়ন ও কম জসাংস্থান সৃসষ্টদত 

সজসিসপসস সবশাল ভূসমকা রাখদছ । সজসিসপসস ও সজইএসসসসর  অিীদন 

সারা সেদশ ৭ টি কযাটাগরীদত (েক্ষতা উন্নয়ন প্রসশক্ষণ,পদণ্যর মূল্য 

সনি জারণ প্রসশক্ষণ, মাকজটিাংএর উপর প্রসশক্ষণ,সিজাইন এর উপর প্রসশক্ষণ 

,পদণ্যর গুনগতমান উন্নয়ন প্রসশক্ষণ ও উচ্চ েক্ষতা উন্নয়ন প্রসশক্ষণ) 

প্রোন করা হয়। প্রসতটি প্রসশক্ষণ সকাদস জ ২০ সথদক ৩০ জন উদযািা 

অাংশগ্রহণ কদর থাদক । 

সজইএসসস সজইএসসসর মাসসক,  

তত্রমাসসক প্রসতদবেন, 

 

 

বাসষক প্রসতদবেন 

সজইএসসস 
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সাংদর্াজনী ৩ : কম জসম্পােদনর লদক্ষয অন্য মন্ত্রণালয় /সবিাদগর সনকট সুসনসে জষ্ট কম জসম্পােন চাসহোসমূহ 

 

সাংস্থার িরণ সাংস্থার নাম সাংসিষ্ট 

কম জসম্পােন সূচক 

উি সাংস্থার সনকট 

সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/ 

সবিাদগর চাসহো  

চাসহো/ প্রতযাশার 

সর্ৌসিকতা 

উি সাংস্থার 

সনকট চাসহোর 

মাত্রা উদেখ করুন 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

মন্ত্রণালয়/সবিাগ আদয়াসজত সমলা 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ 

বাসণজয মন্ত্রণায় 

১.১.১ আদয়াসজত  

সমলা 

সমলা আদয়াজদন 

সহদর্াসগতা 

আদয়াজদন সাসব জক 

সহদর্াসগতা এবাং উদদ্বািনী 

ও সমাপনী অনুষ্ঠাদন 

অাংশগ্রহণ 

২০% কাাংসখত লক্ষ 

অজজদন সবলসম্বত 

হদত পাদর 

মন্ত্রণালয়/সবিাগ কাঁচামাল সরবরাহ 

বাাংলাদেশ জুট সমলস 

করদপাদরশন 

(সবদজএমসস),  

 

১.৪.১ সরবরাহকৃত 

কাঁচামাল  

কাঁচামাল সরবরাদহ  

সহদর্াসগতা 

সজসিসিসসর সকল 

কাঁচামাল সবদজএমসস ও  

সবদজএসএ এর কাছ সথদক 

ন্যায্যমূদল্য সাংগ্রহ করা হয় 

৩০% উদযািাদের 

কাঁচামাল সপদত 

সবলসম্বত হদব 

 

মন্ত্রণালয়/সবিাগ আদয়াসজত প্রসশক্ষণ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  

৩.১.১ আদয়াসজত  

প্রসশক্ষণ 

প্রসশক্ষণ আদয়াজদন 

সহদর্াসগতা 

আদয়াজদন সাসব জক 

সহদর্াসগতা এবাং উদদ্বািনী 

ও সমাপনী অনুষ্ঠাদন 

অাংশগ্রহণ 

২০% প্রসশক্ষণ 

আদয়াজদন 

সবলসম্বত হদত 

পাদর 

 

 


