
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

নিব বাহী পনরচালক, জজনিনপনস 

 

 

এবাং 

 

 

সনচব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর মদে স্বাক্ষনরত 

 

 

 

 

বানষ বক কম বসম্পােি চুনি 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৮ - জুি ৩০, ২০১৯ 

 



 

 

 

 

সূনচপত্র 

 

 

 

 

 

উপক্রমনিকা (Preamble) 

 

জজনিনপনস’র কম বসম্পােদির সানব বক নচত্র 

 

 

জসকশি ১: জজনিনপনস’র রূপকল্প (Vision), অনিলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং 

কার্ বাবনল 

 

 

জসকশি ২: জজনিনপনস’র  নবনিন্ন কার্ বক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

জসকশি ৩: জকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানিকার, কার্ বক্রম, কম বসম্পােি সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

 

সংয াজনী ১:  শব্দসংযেপ (Acronyms) 

 

 

সংয াজনী ২: কম বসম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং পনরমাপ পদ্ধনত 

 

 

সংয াজনী ৩: কম বসম্পােি লক্ষযমাত্রা অজবদির জক্ষদত্র মাঠ পর্ বাদয়র অন্যান্য কার্ বালদয়র নিকট সুনিনেষ্ট 

চানহো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

জুট িাইিারনসনিদকশি প্রদমাশি জসন্টার (দজনিনপনসর) কম বসম্পােদির সানব বক নচত্র 

 (Overview of the Performance of JDPC) 
সাম্প্রনতক অজবি, চযাদলঞ্জ এবাং িনবষ্যৎ পনরকল্পিা 

 

 নবগত নতি বছদরর প্রিাি অজবিসমুহ  

 

জুট িাইিারনসনিদকশি প্রদমাশি জসন্টার (দজনিনপনস) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােি, ব্যবহার, অিযন্তরীণ ও আন্তজবানতক 

বাজার সম্প্রসারণ ও মািবসম্পে উন্নয়দি গুরুত্বপূণ ব ভূনমকা পালি করদছ। নবগত ০৩ (নতি) বছদর জজনিনপনস বহুমুখী পাটপণ্য 

উৎপােিকারী উদযািাদের েক্ষতা অজবদির জন্য ১৬৮০ জিদক প্রনশক্ষণ প্রোি কদরদছ। বহুমুখী পাটপদণ্যর প্রচার, প্রসার ও 

ব্যবহার বৃনদ্ধর লদক্ষয ২১ টি সদচতিতা কম বশালা, ১৩ টি জক্রতা- নবদক্রতা সদেলি, ৪৮ টি একক ও জর্ৌথ জমলার আদয়াজি 

কদরদছ । বহুমুখী পাটপদণ্যর সকল জসবাদক উদযািাদের কাদছ সহদজ জপৌৌঁছাদিার জন্য জামালপুদর ০১ টি জুট এন্ট্রদপ্রনিয়র 

সানি বস জসন্টার (দজইএসনস) স্থাপি কদরদছ। বহুমুখী পাটপণ্য খাদত িতুি  ১১৫ িরদির  বহুমুখী পাটপণ্য ততরী ও ২১০ জি 

উদযািা ততরী হদয়দছ। জেশী ও নবদেশী জক্রতাগণ র্াদত একটি জকন্দ্র জথদক পছন্দমত বহুমুখী পাটপণ্য ক্রয় করদত পাদর জস 

লদক্ষয একটি আন্তজবানতক মাদির প্রেশ বিী ও নবক্রয় জকন্দ্র চালু করা হদয়দছ।   Jute Geo-textiles প্রকদল্পর আওতায় 

রাস্তার ক্ষয়দরাি, িে-িেীর পাড় িাঙ্গণ ও পাহাড় ধ্বস জরাদি ১৪ টি নিল্ড ট্রায়াল সিলিাদব সম্পদন্নর মােদম প্রদর্াজয জক্ষদত্র 

ব্যবহার্ ব Jute Geo-textiles এর মাি নিি বারণ হদয়দছ। পর্ বটকদের দৃনষ্ট আকষ বদির জন্য নবমাি বন্দদরর নিউটি নি 

শদপর মােদম বহুমুখী পাটপণ্য নবক্রদয়র ব্যবস্থা করা হদয়দছ। পাট ও বহুমুখী পাটপণ্য সাংনিষ্ট তথ্য সাংগ্রহ ও সরবারাদহর  জন্য 

একটি লাইদেরী স্থাপি করা হদয়দছ। 

 সমস্যা ও চযাদলঞ্জসমুহ  

 

জজনিনপনসদক স্থায়ী কাঠাদমাদত প্রনতষ্ঠাকরণ; মািসম্পন্ন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদি প্রদয়াজিীয় েক্ষ জিবল ও 

প্রযুনিগত জ্ঞাদির অিাব; নিজাইি উন্নয়ি ও গদবষণার জন্য প্রদয়াজিীয় জিবদলর অপ্রতুলতা; জিনেক্স উৎপােদি 

আধুনিকমাদির লুম ও িাইাং ও ল্যানমদিইশি িযাক্টরীর অিাব; বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থািীয় ও আন্তজবানতক বাজার 

সম্প্রসারদণ প্রদয়াজিীয় পেদক্ষপ গ্রহণ; জজনিনপনসর সকল কার্ বক্রমদক নিনজটালাইজিকরণ। 

 

 িনবষ্যৎ পনরকল্পিা  

 

বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থািীয় ও আন্তজবানতক বাজার সম্প্রসারদণর লদক্ষয Need Based কম বপনরকল্পিা প্রণয়ি; 

উন্নতমাদির কাঁচামাল সরবরাদহর লদক্ষয আধুনিকমাদির িাইাং ও ল্যানমদিইশি িযাক্টরী স্থাপি; বহুমুখী পাটপদণ্যর 

গদবষণার জন্য জজনিনপনসদত ল্যাব প্রনতষ্ঠাকরণ; নিজাইি সাদপাট ব জসন্টার স্থাপি। প্রেশ বিী ও নবক্রয় জকন্দ্রটিদক ৩৬০ 

নিনগ্র অিলাইি শনপাং পদ্ধনতদত উন্নীতকরণ;  ই-মাদকবটিাং চালুকরণ ।  

 

 ২০১৮-১৯ অথ ববছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজবিসমূহ  

 

 উদযািাদের েক্ষতা উন্নয়দির জন্য ২৭০ জি উদযািাদক প্রনশক্ষণ প্রোি। 

 বহুমুখী পাটপদণ্যর প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃনদ্ধর জন্য ০৮ টি সদচতিতা/ উদ্ধুদ্ধকরণ কম বশালা 

আদয়াজি। 

 বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থািীয় ও আন্তজবানতক বাজার সম্প্রসারদণর জন্য ০৫ টি একক জমলা, ০৬ টি জর্ৌথ 

জমলা ও ০৫ টি জক্রতা নবদক্রতা সদেলি আদয়াজি। 

 বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদি উদযািাদের চানহো অনুর্ায়ী  ৭০,৯৬০ নমটার কাঁচামাল সরবরাহ করা। 

 যুদগাপদর্াগী ও নিতযিতুি নিজাইি উন্নয়দির জন্য ০৪ টি নিজাইি ওয়াকবশপ আদয়াজি। 



 

 

 

 

উপক্রমনিকা (Preamble) 

 

 

 

 

 

সরকানর েপ্তর/ সাংস্থাসমূদহর প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহতা জজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার নিনিতকরদণর মােদম রূপকল্প, ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয   

 

 

 

 

নিব বাহী পররচালক, জজনিনপনস 

 

 

এবং 

 

 

সনচব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মদে 

 

 

 

 

২০১৮ সাদলর  জুি  মাদসর  ২০ তানরদখ এই বানষ বক কম বসম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হদলা। 

 

 

 

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ নিম্ননলনখত নবষয়সমূদহ সেত হযলনঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

জসকশি-১  
জজনিনপনস’র রূপকল্প (Vision), অনিলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(Strategic Objective) এবাং কার্ বাবনল (Function) 

 

১.১. রূপকল্প (Vision)  পাদটর ব্যবহার সম্প্রসারদণ পাটপদণ্যর বহুমুখীকরণ। 

 
১.২. অরভলেয (Mission)  বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদি িতুি  উদযািা ততনর, িতুি  

নিজাইি ও  লাগসই  প্রযুনি উদ্ভাবি এবাং বাজারজাতকরণ 

জকৌশল উন্নয়দির মােদম বহুমুখী পাটপদণ্যর ব্যবহার 

সম্প্রসারণ। 

 
১.৩. ককৌশলগত উযেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)   

 

 ১.৩.১. জজনিনপনসর জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ-  
 

  ১.৩.১.১. বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােিকারী উদযািাদের েক্ষতা উন্নয়ি;

 

  ১.৩.১.২. বহুমুখী পাটপদণ্যর প্রচার প্রসার ও  ব্যবহার সহদর্ানগতা জজারোরকরণ; 

  ১.৩.১.৩. বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থািীয় ও আন্তজবানতক বাজার সম্প্রসারদণ সহদর্ানগতা 

জজারোরকরণ। 

 
 ১.৩.২. জজনিনপনসর আবনশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Mandatory Strategic 

objective) 
 

  ১.৩.২.১. বানষ বক কম বসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি জজারোরকরণ; 

  ১.৩.২.২. কা যপদ্ধরত, কর্ যপররযবশ ও কসবার র্াযনান্নয়ন; 

  ১.৩.২.৩. আরথ যক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; 

  ১.৩.২.৪. জাতীয় শুদ্ধাচার  জকৌশল  ও তথ্য অনিকার বাস্তবায়ন জজারোরকরণ । 

 

    

১.৪. কার্ বাবলী (Functions)   
 

 ১.৪.১. বহুমুখী পাটনশদল্প উদযািা উন্নয়দির লদক্ষয জবসরকারী উদযািাদেরদক প্রনশক্ষণ প্রোি; 

 ১.৪.২. বহুমুখী জণ্যর অিযন্তরীণ  আন্তজবানতক বাজার সম্প্রসারদণর লদক্ষয নবনিন্ন জমলা, 

জক্রতা- নবদক্রতা সদেলি আদয়াজি; 

 ১.৪.৩. জুট িাইিারনসিাইি প্রিাক্ট উপদর্াগী নিজাইি উন্নয়দি গদবষণার জন্য Research & 

Development Institution এর গদবষণাকারীদের সহায়তায় নিজাইি উন্নয়ণ কদর তা 

বানণনজযনককরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 ১.৪.৪. বহুমুখী পাটপদণ্যর প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃনদ্ধর জন্য সদচতিতা কম বশালা/উদু্বদ্ধকরণ 

কম বশালার আদয়াজি; 

 ১.৪.৫. উদযািাদের সহজ ও সুলিমূদল্য কাঁচামাল প্রানপ্তদত সহায়তা প্রোি; 

 ১.৪.৬. উদযািাদের জন্য নিতয িতুি নিজাইি উন্নয়ি  । 



 

 

 

 

 

 

 

 

জসকশি-২  জজনিনপনসর আউটকাম (Outcome/ Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Imp

act) 

কর্ মসম্পাদন  

সূচকসমুহ 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Uni

t) 

প্রকৃত 

 লক্ষ্যর্াত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রক্ষক্ষ্পণ 

(Projections)   

র্ন্ত্রণালয়/ববভাক্ষের বনর্ মাবরত চূড়ান্ত 

ফলাফল (Outcome) অর্মক্ষনর 

ক্ষক্ষ্ক্ষত্র ক্ষ ৌথভাক্ষব দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/ববভাে/সংস্হাসমূক্ষহর 

নার্ 

উপাত্তসূত্র 

(Source(s) 

of Data) 

২০১৯-২০ ২০২0-২1 ২০১৬- 

১৭ 
২০১৭-১৮ 

বহুমুখী পাটপণ্য 

উৎপােদি অবোি 

বহুমুখী পাটপণ্য 

উৎপােদি সহায়তা 

% - - ৬১% ৬২% ৬৩% ববক্ষর্এর্বস, বববসক ।  ক্ষর্বিবপবস ও 

ক্ষর্ইএসবসর 

র্াবসক 

প্রবতক্ষবদন    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

জসকশি-৩  জকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানিকার, কার্ বক্রম, কম বসম্পােি সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit

) 

 

কম বসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজবি 
লক্ষযমাত্রা/ নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ 
অসািার

ণ 

অনত 

উত্তম 
উত্তম 

চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ নবিাদগর জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
০১. বহুমুখী 

পাটপণ্য 

উৎপােিকারী 

উদযািাদের 

েক্ষতা উন্নয়ি 

১৫.০০ 

১.১. উদযািা 

উন্নয়ি প্রনশক্ষণ 

 

১.১.১ প্রেত্ত 

 প্রনশক্ষণ 
সাংখ্যা ১৫.০০ ২৫০ ২৬০ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৫ ২৫০ ২৮০ 

২৯০ 

 

০২. বহুমুখী 

পাটপদণ্যর প্রচার 

প্রসার ও ব্যবহার 

সহদর্ানগতা  

জজারোরকরণ 

 
 

২৫.০০ 

২.১ সদচতিতা 

মূলক/উদ্ধুদ্ধকরণ 

কম বশালা 

২.১.১ আদয়ানজত 

 কম বশালা 
সংখ্যা ১০.০০ ৮ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

২.২ জক্রতা-

নবদক্রতা সদেলি 

আদয়াজি 

২.২.১ আদয়ানজত 

 জক্রতা- 

 নবদক্রতা 

 সদেলি 

সংখ্যা ১০.০০ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

২.৩ উদযািাদের 

সোিিা প্রোি 

(অযাওয়াি ব প্রোি) 

২.৩.১ প্রেত্ত 

 সোিিা তানরখ ৫.০০ 
১১ র্াচ ম 

২০১৭ 

২৭ মাচ ব 

,২০১৮ 

১০ জম 

২০১৯ 

১৫ জম, 

২০১৯ 

৩০জম, 

২০১৯ 

১০ 

জুি, 

২০১৯ 

২০ 

জুি, 

২০১৯ 

২০ জম  

২০২০ 

২৮ জম  

২০২১ 

০৩. বহুমুখী 

পাটপদণ্যর 

স্থািীয় ও 

আন্তজবানতক 

বাজার 

সম্প্রসারদণ 

সহদর্ানগতা 

জজারোরকরণ 

 

৩৫.০০ 

৩.১ বহুমুখী 

পাটপণ্য জমলা 

আদয়াজি 

১.১.১ আদয়ানজত 

 জমলা 
সাংখ্যা ১০.০০ ৬ ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

৩.২ বহুমুখী 

পাটপণ্য জমলায় 

অাংশগ্রহণ 

১.২.১ আদয়ানজত  

 জমলা 
সাংখ্যা ১০.০০ ৪ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

৩.৩ নিজাইি 

উন্নয়ি ওয়াকবশপ 

১.৩.১ 

আদয়ানজত 

ওয়াকবশপ 

সাংখ্যা ৫.০০ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৬ 

৩.৪ কাঁচামাল 

সরবরাহ 

১.৪.১ 

সরবরাহকৃত 

 কাঁচামাল 

পনরম

ি(নম

টার) 

১০.00 ৬১,২০০ ৬৫,৯৬০ ৭০,৯৬০ 
৬3,৫০

০ 

৬2,2০

০ 
61,1০০ 

60,৭৩

০ 
৭২,৩৬৫ ৭৩,৩৮০ 

 

 

 

 



 

জজনিনপনসর আবনশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ   

(দমাট িম্বর - ২৫) 

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

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight 

ofPI) 

লক্ষযমাত্রার মাি -২০১৮-১৯ 

অসািারণ 

(Excellent) 

১০০% 

অনত উত্তম 

(Very 

Good) 

৯০% 

উত্তম 

(Good) 

৮০% 

চলনত মাি 

(Fair) 

৭০% 

চলনতমাদির নিদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

বানষ বক কম বসম্পােি 

চুনি বাস্তবায়ি 

জজারোরকরণ 

৩ 

মাঠ পর্ বাদয়র কার্ বালদয়র সদঙ্গ ২০১৮-

১৯ অথ ব বছদরর বানষ বক কম বসম্পােি  

চুনি স্বাক্ষর ও ওদয়বসাইদট আপদলাি 

বানষ বক কম বসম্পােি  চুনি স্বাক্ষনরত তানরখ ০.৫ ২০ জুি, ২০১৮ ২১ জুি, ২০১৮ ২৪ জুি , 

২০১৮ 
- - 

২০১৮-১৯ অথ ব বছদরর  বানষ বক 

কম বসম্পােি চুনির অি ব-বানষ বক 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি সাংনিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/নবিাদগ োনখল 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনখলকৃত  তানরখ ০.৫ 

১৭ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
২১ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
২২ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
২৩ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

মাঠ পর্ বাদয়র কার্ বালদয়র   ২০১৮-১৯ অথ ব 

বছদরর বানষ বক কম বসম্পােি  চুনির অি ব-

বানষ বক মূল্যায়ি প্রনতদবেি 

পর্ বাদলাচিাদন্ত িলাবতবক (Feedback)  

মন্ত্রণালয়/নবিাদগ োনখল  

িলাবতবক (Feedback)  প্রেত্ত  তানরখ ১ 

২৪ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
০৪ জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
০৮ জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
১১ জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

সরকারী কম বসম্পােি ব্যবস্থাপিা 

পদ্ধনতসহ অন্যান্য নবষদয় কম বকতবা/ 

কম বচারীদের জন্য প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

আদয়ানজত প্রনশক্ষদণর সময় জি ঘন্টা  * ১ ৬০ - - - - 

কার্ বপদ্ধনত, 

কম বপনরদবশ ও 

জসবার মাদিান্নয়ি 

 

 

 

 

 

১০ 

ই-ফাইরলং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

িন্ট জিদের মােদম গৃহীত িাক ই-

ফাইনলাং নসদেদম আপদলািকৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইযল নরথ রনষ্পরিকৃত ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

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

দপ্তর/সংস্থা কর্তবক অনলাইন কসবা 

চালু করা 
 ন্যযিতম একটি িতুি ই-সানি বস চালুকৃত 

তাররখ 
১ 

১০ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
২৮ জানুয়ারী, 

২০১৯ 
৩১ মাচ ব, 

২০১৯ 

৩০ এনপ্রল,  

২০১৯ 

দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কা যালয় 

সমূযহর উদ্ভাবনী উযযাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

 

সদ্ভাবনী উকযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প (SIP)  

সমূযহর হালিাগােকৃত ডাটাযবইজ 

ওদয়বসাইদট প্রকানশত 

তাররখ 

১ 

০৩ জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
১১ জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
১৮জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
২৫জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
 

০৪ মাচ ব, ২০১৯ 

ডাটাযবইজ  অনুর্ায়ী  ন্যযিতম দুটি িতুি 

উদ্ভাবনী উযযাগ/ক্ষুদ্র  উন্নয়ি প্রকল্প চালুকৃত 

তাররখ 
১ 

০৮ এনপ্রল, 

২০১৯ 

২২এনপ্রল,  

২০১৯ 
০২ জম, ২০১৯ ১৬ জম, ২০১৯ ৩০ জম, ২০১৯ 

 নসটিদজিস চাট বার বাস্তবায়ি 
হালিাগােকৃত নসটিদজিস চাট বার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত জসবা 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

 

 

 

 

 



 

 

   

জসবাগ্রহীতাদের মতামত পনরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তানরখ 
০.৫ 

৩১ নিদম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

০৭ জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
১৭জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 
২৮ জিব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

  

অনিদর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি 
নিনেষ্ট সমদয়র মদে অনিদর্াগ 

নিস্পনত্তকৃত 

% 
০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২র্াস পূযব য সংরিষ্ট 

কর্ যচারীর রপআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র 

জারী করা 

রপআরএল  আদেশ  জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আনথ বক  ও সম্পে 

ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি 
৯ 

ছুটি নগদায়নপত্র জারীকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অনিট আপনত্ত নিষ্পনত্ত কার্ বক্রদমর 

উন্নয়ি 

নত্রপক্ষীয় সিায় অনিট আপনত্ত নিষ্পনত্তর 

জন্য সুপানরশকৃত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 অনিট আপনত্ত নিষ্পনত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর/অস্থাবর সম্পরির হালনাগাদ 

তারলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পরির  তারলকা হালনাগাদকৃত  তানরখ ১ 
০৩ জিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১১জিব্রুয়ানর; 

২০১৯ 

১৮ জিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৫ জিব্রুয়ানর, 

২০১৯  
০৪ র্াচ য, ২০১৯ 

অস্থাবর সম্পরির  তারলকা 

হালনাগাদকৃত 
তানরখ ১ 

০৩ জিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১১জিব্রুয়ানর; 

২০১৯ 

১৮ জিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৫ জিব্রুয়ানর, 

২০১৯  
০৪ র্াচ য, ২০১৯ 

বানষ বক উন্নয়ি কম বসূনচ বাস্তবায়ি বানষ বক উন্নয়ি কম বসূনচ বাস্তবানয়ত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ািবাহি 

নবযমাি িীনতমালা অনুর্ায়ী 

নিষ্পনত্তকরণ 

নিষ্পনত্তকৃত তানরখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বদকয়া নবদুযৎ নবল পনরদশাি করা নবদুযৎ নবল পনরদশানিত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য পদের নবপরীদত নিদয়াগ প্রোি নিদয়াগ প্রোিকৃত সাংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার  

জকৌশল  ও তথ্য 

অনিকার বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

 

৩ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম বপনরকল্পিা ও 

পনরবীক্ষণ কাঠাদমা বাস্তবায়ন **** 

তত্রমানসক প্রনতদবেি দারখলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম বপনরকল্পিা ও   

পররবীেণ কাঠাযর্ায় অন্তভূ বি লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবানয়ত 

% 
০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

সকল অিলাইি জসবা তথ্য বাতায়জি 

সাংদর্ানজত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ্  বাতায়ন হালনাগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অথ ব বছদরর 

বারষ যক প্ররতযবদন প্রণয়ন ও  

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

বারষ যক প্ররতযবদন ওদয়বসাইদট প্রকারশত তানরখ ০.৫ 
১৮ অযটাবর, 

২০১৮ 

৩১অযটাবর, 

২০১৮ 

১৫ নযভম্বর, 

২০১৮ 

২৯ নযভম্বর, 

২০১৮ 

০৬ রডযসম্বর, 

২০১৮ 



 

 

 

 

 

 

 

আনম, নিব বাহী পররচালক, জুট িাইিারনসনিদকশি প্রদমাশি জসন্টার (দজনিনপনস),গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর মািিীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র প্রনতনিনি  সরচব, বস্ত্র ও পাট র্ন্ত্রণালয় এর রনকট অঙ্গীকার করনছ জর্, 

এই চুনিদত বনণ বত িলািল অজবদি সদচষ্ট থাকব। 

 

 

আনম, সনচব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর প্রনতনিনি  নহদসদব 

নিব বাহী পনরচালক, জুট িাইিারনসনিদকশি প্রদমাশি জসন্টার (দজনিনপনস) এর নিকট অঙ্গীকার করনছ জর্, এই চুনিদত 

বনণ বত িলািল অজবদি প্রদয়াজিীয় সহদর্ানগতা প্রোি করব। 

 

 

 

স্বাক্ষনরত: 

 

 

 

 

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

নিব বাহী পররচালক                                            তানরখ 

জজনিনপনস 

 

 

 

 

 

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

 সনচব                                                                                        তানরখ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।                                       

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

 
 

জজনিনপনস জুট িাইিারনসনিদকশি প্রদমাশি জসন্টার 

জজইএসনস জুট এন্ট্রদপ্রনিয়র সানি বস জসন্টার 

আরএমনব র-জমটিনরয়াল ব্যাাংক (কাঁচামাল ব্যাাংক) 

নবদজএমনস বাাংলাদেশ জুট নমলস করদপাদরশি 

SIP ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প  

নবদজএসএ বাাংলাদেশ জুট নস্পিার এযাদসানসদয়শি 

নবদজআরআই বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইিনষ্টটিউট 

 

সাংদর্াজিী-১ 



 

কম বসম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী মন্ত্রণালয়/নবিাগ/সাংস্থা এবাং পনরমাপ পদ্ধনতর নববরণ 
 

ক্রনমক 

িম্বর 
কম বসম্পােি সূচক কম বসম্পােি সূচকসমূহ নববরণ 

বাস্তবায়িকারী 

ইউনিট 

পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

০১. ১.১ বহুমুখী পাটপণ্য 

 উৎপােিকারী উদযািাদের 

 েক্ষতা উন্নয়ি 

 

১.১.১ উদযািা উন্নয়ি 

প্রনশক্ষণ 

জজনিনপনস’র নিয়নমত কার্ বক্রদমর মদে প্রনক্ষক্ষণ অন্যতম। 

জজনিনপনস জেদশর নবনিন্ন জজলায় বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােি 

এবাং বাজারজাতকরদণর জন্য প্রদয়াজিীয় প্রনশক্ষণ প্রোি 

করদছ এবাং এর মােদম উদযািা সৃনষ্টসহ মািবসম্পে 

উন্নয়ি ও কম বসাংস্থাি সৃনষ্টদত  ভূনমকা রাখদছ। জজনিনপনস ও 

জজইএসনস’র  অিীদি সারা জেদশ ৭ টি কযাটাগরীদত প্রনশক্ষণ 

প্রোি করা হয়।  প্রনতটি প্রনশক্ষণ জকাদস ব কমদপদক্ষ ২০ জি 

উদযািা অাংশগ্রহণ কদর থাদক। 

জজইএসনস ও 

জজনিনপনস 

জজইএসনসর মানসক,  

তত্রমানসক প্রনতদবেি ও 

পনরেশ বি প্রনতদবেি 

এবাং বানষ বক প্রনতদবেি 

জজনিনপনস 

 

 

০২. 

 

২.১. বহুমুখী পাটপদণ্যর প্রচার 

 প্রসার ও  ব্যবহার 

 সহদর্ানগতা  জজারোরকরণ  

 

২.১.১ আদয়ানজত 

সদচতিতামুলক/ 

উদ্ধুদ্ধকরণ কম বশালা 

বহুমুখী পাটপণ্য খাদত নবনিদয়াগ বৃনদ্ধর জন্য সম্ভাব্য 

নবনিদয়াগকারীদের নিদয় জসনমিাদরর আদয়াজি করা হয়। 

এখাদি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােি নবপণি ও ব্যবহার  

সম্পদকব  জিগণ সদচতি করা হয় এবাং বহুমুখী পাটপণ্য 

খাদত নবনিদয়াগ করদত উদ্ধুদ্ধ করা হয়। 

জজনিনপনস জজইএসনসর মানসক,  

তত্রমানসক প্রনতদবেি ও 

পনরেশ বি প্রনতদবেি 

এবাং বানষ বক প্রনতদবেি 

জজনিনপনস 

 

২.১.২ আদয়ানজত 

জক্রতা- নবদক্রতা 

সদেলি 

বহুমুখী পাটপদণ্যর বাজার সৃনষ্টর লদক্ষয নবনিন্ন নবিাগীয়/ 

জজলা শহদর জক্রতা-নবদক্রতা সদেলদির আদয়াজি করা হয়। 

জর্খাদি উদযািাগণ জক্রতাদের আকৃষ্ট করার জন্য তাদের 

উৎপানেত মািসম্পন্ন পণ্য প্রেশ বি কদর । জক্রতা ও 

নবদক্রতাগণ জিস টু জিস পাটপদণ্যর নবনিন্ন নবষয় নিদয় 

আদলাচিা করার সুদয়াগ পায়। িদল পাট পদণ্যর নবপণি বৃনদ্ধ 

পায় এবাং বাজার সম্প্রসারণ হয়। 

জজনিনপনস জজইএসনসর মানসক,  

তত্রমানসক প্রনতদবেি ও 

পনরেশ বি প্রনতদবেি 

এবাং বানষ বক প্রনতদবেি 

জজনিনপনস 

 

২.১.৩ আদয়ানজত 

সোিিা প্রোি অনুষ্ঠাি  

মািসম্পন্ন যুদগাপদর্াগী বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদি 

প্রনতদর্ানগতা সৃনষ্ট লদক্ষয অযাওয়াি ব প্রোি অনুষ্ঠাদির 

আদয়াজি করা হয়। এ অনুষ্ঠাদির মােদম যুদগাপদর্াগী, 

আধুনিক ও বাজাদরর চানহো অনুর্ায়ী বহুমুখী পাটপণ্য 

উৎপােদি প্রনতদর্ানগতা সৃনষ্ট হয়। িদল উদযািাগণ 

উন্নতমাদির বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদি আগ্রহী হয়।  

জজনিনপনস জজইএসনসর মানসক,  

তত্রমানসক প্রনতদবেি ও 

পনরেশ বি প্রনতদবেি 

এবাং বানষ বক প্রনতদবেি 

জজনিনপনস 

 

 

 

 

 

 

সাংদর্াজিী-২ 



 

ক্রনমক 

িম্বর 
কম বসম্পােি সূচক কম বসম্পােি সূচকসমূহ নববরণ 

বাস্তবায়িকারী 

ইউনিট 

পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

 ৩.১. বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থািীয় 

 ও আন্তজবানতক বাজার 

 সম্প্রসারদণ সহদর্ানগতা 

 জজারোরকরণ; 

৩.১.১ জমলা আদয়াজি 

 

 

বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থািীয় বাজার সৃনষ্টর লদক্ষয পাটপদণ্যর 

জমলা আদয়াজি করা হয়। জসখাদি উদযািাগণ জক্রতাদের 

আকৃষ্ট করার জন্য তাদের উৎপানেত মািসম্পন্ন পণ্য প্রেশ বি 

কদর। জমলায় প্রেনশ বত বহুমুখী পাটপণ্য জেদখ মানুদষর 

সদচতিতা বৃনদ্ধ পায় এবাং ব্যবহাদর উদ্বুদ্ধ হয়। িদল বহুমুখী 

পাটপদণ্যর স্থািীয় বাজার নবস্তৃত হয়।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
জজনিনপনস  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
জজইএসনসর মানসক,  

তত্রমানসক প্রনতদবেি ও 

পনরেশ বি প্রনতদবেি  

এবাং বানষ বক প্রনতদবেি 

জজনিনপনস 

 

৩.১.২ জমলায় 

অাংশগ্রহণ 

বহুমুখী পাটপদণ্যর স্থািীয় ও আন্তজবানতক বাজার সৃনষ্টর 

লদক্ষয জর্ৌথিাদব জেদশ ও নবদেদশ পাটপদণ্যর জমলায় 

অাংশগ্রহণ করা হয়। জসখাদি উদযািাগণ জক্রতাদের আকৃষ্ট 

করার জন্য তাদের উৎপানেত মািসম্পন্ন পণ্য প্রেশ বি কদর। 

জমলায় প্রেনশ বত বহুমুখী পাটপণ্য জেদখ মানুদষর সদচতিতা 

বৃনদ্ধ পায় এবাং ব্যবহাদর উদ্বুদ্ধ হয়। িদল বহুমুখী পাটপদণ্যর 

স্থািীয় ও আন্তজবানতক বাজার নবস্তৃত হয়।   

৩.৩.১ নিজাইি উন্নয়ি 

ওয়াকবশপ 

জজনিনপনস নিজাইি উন্নয়দি নবনিন্ন িরদির ওয়াকবশপ 

আদয়াজি কদর থাদক। এসব ওয়াকবশদপর মােদম 

যুদগাপদর্াগী নিতয িতুি নিজাইি ততরী হয় এবাং 

উদযািাদেরদক তা সরবরাহ করা হয়। িদল উদযািারা 

প্রনতদর্ানগতামুলক মাদকবট জথদক  নিতয িতুি অি বার পায়। 

৩.৪.১ কাঁচামাল 

সরবরাহ 

ক্ষুদ্র উদযািাগণ প্রদয়াজি অনুসাদর সময়মত ন্যয্যমূদল্য 

কাঁচামাল পায় িা নবিায় তাদের উৎপােি বািাগ্রস্থ হয় এবাং 

অদিক জক্ষদত্র উৎপােি খরচ তুলিামূলক জবনশ পদড়। এ 

অবস্থার উন্নয়দির জন্য দুইটি কাঁচামাল ব্যাাংক স্থাপণ করা 

হয়। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপােদির র্াবতীয় কাঁচামাল এ জকন্দ্র 

জথদক সুলিমূদল্য পাওয়া র্ায়। কাঁচামাল ব্যাাংক দুইটি ঢাকা 

ও রাংপুদর অবনস্থত।  

 



 

 

কম বসম্পােদির লদক্ষয অন্য মন্ত্রণালয় /নবিাদগর নিকট সুনিনে বষ্ট কম বসম্পােি চানহোসমূহ 

 

সাংস্থার িরণ সাংস্থার িাম 
সাংনিষ্ট কম বসম্পােি 

সূচক 

উি সাংস্থার নিকট 

সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/ 

নবিাদগর চানহো 

চানহো/ প্রতযাশার 

জর্ৌনিকতা 

উি সাংস্থার 

নিকট চানহোর 

মাত্রা উদেখ 

করুি 

প্রতযাশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

মন্ত্রণালয়/নবিাগ জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয়/ 

নবদজআরআই  

১.১.১ আদয়ানজত প্রনশক্ষণ প্রনশক্ষণ আদয়াজদি 

সহদর্ানগতা 

আদয়াজদি সহদর্ানগতা  ২০% প্রনশক্ষণ আদয়াজদি নবলম্ব হদত 

পাদর 

মন্ত্রণালয়/নবিাগ/স্বায়ত্ত্বশা

নসত প্রনতষ্ঠাি 

জিপ্রশাসি 

মন্ত্রণালয়/ইনপনব/ 

বানিজয মন্ত্রণালয় 

৩.১.১ আক্ষয়াবর্ত 

ক্ষর্লা 

জমলা আদয়াজদি 

সহদর্ানগতা 

জমলা আদয়াজদি  

সহদর্ানগতা  

৩০% কাাংনখত লক্ষয অজবি বািাগ্রস্ত 

হদব। 

মন্ত্রণালয়/নবিাগ বাাংলাদেশ জুট নমলস 

করদপাদরশি 

(নবদজএমনস), 

নবদজএসএ 

৩.৪.১ সরবরাহকৃত 

কাঁচামাল 

কাঁচামাল সরবরাদহ  

সহদর্ানগতা 

জুট জিনেক্স ও জুট সুতা 

সরবরাহ 

৩৫% উদযািাদের কাঁচামাল জপদত 

সমস্যা হদব । 

 

 

সাংদর্াজিী-৩ 


