
 

 

জুট ডাইবাযসসপকেন প্রকভান সন্টায (কেসডসসয) েভ মম্পাদকনয াসফ মে সিত্র 

 (Overview of the Performance of JDPC) 
াম্প্রসিে অেমন, িযাকরঞ্জ এফং বসফষ্যৎ সযেল্পনা 

 সফগি সিন ফছকযয প্রধান অেমনমু t 

 

জুট ডাইবাযসসপকেন প্রকভান সন্টায (কেসডসস) ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন, ব্যফায, অবযন্তযীণ ও আন্তেমাসিে 

ফাোয ম্প্রাযণ ও ভানফম্পদ উন্নয়কন গুরুত্বপূণ ম ভূসভো ারন েযকছ। সফগি ০৩ (সিন) ফছকয সেসডসস ফহুমুখী াটণ্য 

উৎাদনোযী উকযাক্তাকদয দক্ষিা অেমকনয েন্য ২০৮০ েনকে প্রসক্ষণ প্রদান েকযকছ। ফহুমুখী াটকণ্যয প্রিায, প্রায ও 

ব্যফায বৃসিয রকক্ষয ২৫ টি কিিনিা েভ মারা, ১০ টি সেিা- সফকেিা কেরন, ৫১ টি এেে ও সমৌথ সভরায আকয়ােন 

েকযকছ । ফহুমুখী াটকণ্যয ের সফাকে উকযাক্তাকদয োকছ কে সৌৌঁছাকনায েন্য োভারপুকয ০১ টি জুট এন্ট্রকপ্রসনয়য 

াসব ম সন্টায (কেইএস) স্থান েকযকছ। ফহুমুখী াটণ্য খাকি ২৮০ ধযকনয  ফহুমুখী াটণ্য তিযী ও ২২০ েন উকযাক্তা 

তিযী কয়কছ।  সদী ও সফকদী সেিাগণ মাকি এেটি সেন্দ্র সথকে ছন্দভি ফহুমুখী াটণ্য েয় েযকি াকয স রকক্ষয এেটি 

আন্তেমাসিে ভাকনয প্রদ মনী ও সফেয় সেন্দ্র িালু েযা কয়কছ।   Jute Geo-textiles প্রেকল্পয আওিায় যাস্তায ক্ষয়কযাধ, 

নদ-নদীয াড় বাঙ্গণ ও াাড় ধ্ব সযাকধ ১৪ টি সপল্ড ট্রায়ার পরবাকফ ম্পকন্নয ভাধ্যকভ প্রকমােয সক্ষকত্র ব্যফাম ম Jute 

Geo-textiles এয ভান সনধ মাযণ কয়কছ। ম মটেকদয দৃসি আেল মকনয েন্য সফভান ফন্দকযয সডউটি সি কয ভাধ্যকভ 

ফহুমুখী াটণ্য সফেকয়য ব্যফস্থা েযা কয়কছ। াট ও ফহুমুখী াটণ্য ংসিি িথ্য ংগ্র ও যফাযাকয  েন্য এেটি রাইকেযী 

স্থান েযা কয়কছ। ফহুমুখী াটণ্য তিযীয প্রকয়ােনীয় োঁিাভার উকযাক্তাকদয যফযাকয সনসভকত্ব ০২ টি োঁিাভার ব্যাংে 

স্থান েযা কয়কছ। 

 ভস্যা ও িযাকরঞ্জমু t 

 

সেসডসসকে স্থায়ী োঠাকভাকি প্রসিষ্ঠােযণ; ভানম্পন্ন ফহুমুখী াটণ্য উৎাদকন প্রকয়ােনীয় দক্ষ েনফকরয অবাফ 

ও প্রযুসক্তগি জ্ঞাকনয অবাফ; সডোইন উন্নয়ন ও গকফলণায েন্য প্রকয়ােনীয় েনফকরয অপ্রতুরিা; সপসেক্স উৎাদকন 

আধুসনেভাকনয লুভ ও ডাইং ও ল্যাসভকনইন পযাক্টযীয অবাফ; ফহুমুখী াটকণ্যয স্থানীয় ও আন্তেমাসিে ফাোয 

ম্প্রাযকণ প্রকয়ােনীয় দকক্ষ গ্রণ; সেসডসসয ের োম মেভকে সডসেটারাইেডেযণ। 

 

 বসফষ্যৎ সযেল্পনা t 

 

সেসডসসকে স্থায়ী োঠাকভাকি প্রসিষ্ঠােযকণয োম মেভ গ্রণ; ফহুমুখী াটকণ্যয স্থানীয় ও আন্তেমাসিে ফাোয 

ম্প্রাযকণয রকক্ষয Need Based েভ মসযেল্পনা প্রণয়ন; উন্নিভাকনয োঁিাভার যফযাকয রকক্ষয 

আধুসনেভাকনয ডাইং ও ল্যাসভকনইন পযাক্টযী স্থান; ফহুমুখী াটকণ্যয গকফলণায েন্য সেসডসসকি ল্যাফ 

প্রসিষ্ঠােযণ; সডোইন াকাট ম সন্টায স্থান। প্রদ মনী ও সফেয় সেন্দ্রটিকে ৩৬০ সডসগ্র অনরাইন সং িসিকি 

উন্নীিেযণ;  ই-ভাকেমটিং িালুেযণ ।  

 

 ২০১৯-২০ অথ মফছকযয ম্ভাব্য প্রধান অেমনমূ t 

 

 উকযাক্তাকদয দক্ষিা উন্নয়কনয েন্য ২৭০ েন উকযাক্তাকে প্রসক্ষণ প্রদান। 

 ফহুমুখী াটকণ্যয প্রিায, প্রায ও ব্যফায বৃসিয েন্য ০৯ টি কিিনিা/ উদ্ধুিেযণ েভ মারা 

আকয়ােন।

 ফহুমুখী াটকণ্যয স্থানীয় ও আন্তেমাসিে ফাোয ম্প্রাযকণয েন্য ০৬ টি এেে সভরা, ০৮ টি সমৌথ 

সভরা ও ০৪ টি াংফাসদে কেরন আকয়ােন। 



 

 ফহুমুখী াটণ্য উৎাদকন উকযাক্তাকদয িাসদা অনুমায়ী  ৭২,৩৬৫ সভটায োঁিাভার যফযা েযা।

 যুকগাকমাগী ও সনিযনতুন সডোইন উন্নয়কনয েন্য ০৪ টি সডোইন ওয়ােম আকয়ােন।

 

সেন-১ t 
সেসডসস’য রূেল্প (Vision), অসবরক্ষয (Mission), সেৌরগি উকেশ্যমূ 

(Strategic Objective) এফং োম মাফসর (Function) 

 

১.১
     (Vision) t াকটয ব্যফায ম্প্রাযকণ াটকণ্যয ফহুমুখীেযণ। 

 

১.২  
       (Mission) t ফহুমুখী াটণ্য উৎাদকন নতুন উকযাক্তা তিসয, নতুন  

সডোইন ও  রাগই  প্রযুসক্ত উদ্ভাফন এফং ফাোযোিেযণ 

সেৌর উন্নয়কনয ভাধ্যকভ ফহুমুখী াটকণ্যয ব্যফায 

ম্প্রাযণ। 

 

১.৩  
                (Strategic Objectives) t  

 

 ১.৩.১. সেসডসসয সেৌরগি উকেশ্যমূ-   
 

  ১.৩.১.১. ফহুমুখী াটণ্য উৎাদনোযী উকযাক্তাকদয দক্ষিা উন্নয়ন; 

 

  ১.৩.১.২. 
ফহুমুখী াটকণ্যয প্রিায প্রায ও  ব্যফায কমাসগিা সোযদাযেযণ  

  ১.৩.১.৩. ফহুমুখী াটকণ্যয স্থানীয় ও আন্তেমাসিে ফাোয ম্প্রাযকণ কমাসগিা 

সোযদাযেযণ। 

 ১.৩.২. সেসডসসয আফসশ্যে সেৌরগি উকেশ্যমূ (Mandatory Strategic 

objective) 
 

  ১.৩.২.১. ফাসল মে েভ মম্পাদন চুসক্ত ফাস্তফায়ন সোযদাযেযণ; 

  ১.৩.২.২.         ,           ও               ; 

  ১.৩.২.৩.       ও                  ; 

  ১.৩.২.৪.               সেৌর  ও িথ্য অসধোয         সোযদাযেযণ । 

 

    

১.৪. োম মাফরী (Functions) t  
 

 ১.৪.১. ফহুমুখী াটসকল্প উকযাক্তা উন্নয়কনয রকক্ষয সফযোযী উকযাক্তাকদযকে প্রসক্ষণ প্রদান; 

 ১.৪.২. ফহুমুখী cvUcসণ্যয অবযন্তযীণ I আন্তেমাসিে ফাোয ম্প্রাযকণয রকক্ষয সফসবন্ন সভরা, 

সেিা- সফকেিা কেরন আকয়ােন; 

 ১.৪.৩. জুট ডাইবাযসপাইড প্রডাক্ট উকমাগী সডোইন উন্নয়কন গকফলণায েন্য Research & 

Development Institution এয গকফলণাোযীকদয ায়িায় সডোইন উন্নয়ণ েকয িা 

ফাসণসেযসেেযকণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 ১.৪.৪. ফহুমুখী াটকণ্যয প্রিায, প্রায ও ব্যফায বৃসিয েন্য কিিনিা েভ মারা/উদু্বিেযণ 

েভ মারায আকয়ােন; 

 ১.৪.৫. উকযাক্তাকদয ে ও সুরবমূকল্য োঁিাভার প্রাসিকি ায়িা প্রদান; 

 ১.৪.৬. উকযাক্তাকদয েন্য সনিয নতুন সডোইন উন্নয়ন  । 



 

                               
 

১।              ৩                        । 

২।                    ১০.০০                    ৪.০০               । 

৩।                      ৯.৩০                                                              ৯.৪৫                      

                                        ।      ১০.০০                                          ও         । 

৪।                 /                       । 

৫।                        (             ও               )                       । 

৬।                           ১  ১২           , ১  ১০        , ১  ১০         , ১      , ১             , ১          ,     

৪                             । 

৭।                                                                                 ।                                 

                                           । 

৮।                      ০৩(   )                                                        । 

৯।                                                    ও                                                                  

        । 

১০।                                 -                                 -                           ।  

১১।                                   -                                       ও        ও         । 

১২।                                       ও                                    । 

১৩।                          ০৫             ও                         ’                      । 

   ১৪।                                                           ।  



পাসপপার্ ট সাইজ ছবি 

 

আপিদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল 

 

 

 

বনিন্ধ নং-                                উপযাক্তা তাবলকাভুবক্তর আপিদন ফর্ ট 

০১। উদ্যোক্তোর নোম ও পদবি :  
 

০২। প্রবিষ্ঠোদ্নর নোম ও ঠিকোনো 

টেবিদ্ োন, ই-টমইি, ওদ্েিসোইে 

:  

 

 

 

০৩। স্থোেী ঠিকোনো 

 

:  

০৪। িিতমোন ঠিকোনো :  

 

০৫। জোিীে পবরচেপত্র নম্বর :  
 

০৬। TIN নম্বর ও VAT বনিন্ধন নং :  
 

০৭। উৎপোবদি িহুমুখী পোেপদ্ের নোম :  
 

০৮। িহুমুখী পোেপদ্ের স্থোনীে  বিক্রে 

সংক্রোন্ত িথ্যোবদ 

:  

 

০৯। িহুমুখী পোেপে রপ্তোবনকৃি টদদ্ের 

নোম  ও িোবষ তক রপ্তোবনর  পবরমোন 

:  
 

১০। স্থোনীে ও আন্ততজোবিক টমিোে 

অংেগ্রহদ্ের িথ্যোবদ 

:  

 

১১। জোিীে িো আন্তজতোবিক পুরুষ্কোর 

(এওেতোড) প্রোপ্ত বক-নো? 

:  

 

১২। টজবডবপবস ব্যিীি অন্যদ্কোন 

স্থোনীে প্রবিষ্ঠোদ্নর বনিন্ধন আদ্ে 

বকনো? 

:  

১৩। অন্যদ্কোন ব্যিসোর সোদ্ে সংবিষ্ট 

িো জবিি বকনো?  

:  

১৪।  জজবিবপবস জেপক পূপি ট জকান 

প্রবিক্ষণ গ্রহণ কপরপছন বকনা? 

কপর োকপল তার বিিরন 

  

১৫। অন্য টকোন প্রবিষ্ঠোন টেদ্ক 

প্রবেক্ষে গ্রহে করদ্ি িোর বিিরন  

:  
 

জে সকল কাগজপত্র আপিদপনর সাপে সংযুক্ত করপত হপি: 

 

১। পাসপপাে ত সাইজ ছবি (দুই) কবপ 

২। জোিীে পবরচেপদ্ত্রর কবপ 

৩। জেি লাইপসপের কবপ 

৪। ভ্যার্/টিন এর কবপ 

৫। আর্দানী/রপ্তানী (ইআরবস/আইআরবস )বনিন্ধন সনদ  এর কবপ 

৬। জপ্রািাক্ট কযার্ালগ/ব্রুবিয়র 

৭। ব্াংক বিিরনী 

 

 

জুে ডোইভোরবসব দ্কেন প্রদ্মোেন টসন্টোর (টজবডবপবস) 

১৪৫, মবনপুরী পোিো, টিজগাঁও, ঢোকো-১২১৫। 
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