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উপক্রর্র্িকা  
 

 

 

সরকাচর েপ্তর /বৃচদ্ধ েক্ষতা প্রাচতষ্ঠাচনক সাংস্থাসম্ূদহর ,করা চজারোর জবাবচেচহ ও স্বচ্ছতা ,

সাংহতকরণ সুশাসন,  সম্পদের র্থার্থ বযবহার চনচিতকরদণর ম্াযযদম্ রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয -  

 

 

 

 

চেয়ারম্যান , বাাংলাদেশ পাটকল করদপাদরশন 

 

এবাং 
 

সচেব  ,ম্ন্ত্রণালয় পাট ও বস্ত্র , গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর ম্দযয ২০১৮ সাদলর জনু ম্াদস ২০ 

তাচরদখ এই বাচষমক কম্মসম্পােন েুচি স্বাক্ষচরত হল। 

 

এই  েুচিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ চনম্নচলচখত চবষয়সম্ূদহ সম্মত হদলন : 
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বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন - এর  

কম্মসম্পােদনর সাচবমক চেত্র 

(Overview of the performance of BJMC) 

 

সাম্প্রর্িক অর্ি ন, চযাদলঞ্জ এবাং ভর্বষযৎ পর্রকল্পনা 
 

 

 সাম্প্রর্িক বছরসর্ূদের (৩ বছদরর ) প্রধান অর্ি নসর্ূে 

বাাংলাদেশ পাটকল করদপাদরশন প্রচতষ্ঠা লগ্ন চথদক বাাংলাদেদশর পাটচশদল্পর সাদথ জচড়ত চবশাল 

জনদগাচষ্ঠ - কৃষক, শ্রচম্ক, বযবসায়ী, কম্মোরীদের আথম-সাম্াচজক চনরাপত্তা চবষ্টনী চহদসদব 

কাজ কদর আসদে। এ খাদত চেদশর প্রায় এক েতুথমাাংশ জনদগাচষ্ঠ সম্পিৃ। চস চহদসদব চেদশর 

প্রায় োর চকাটিরও চবশী চলাক প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষিাদব পাট ও পাটচশদল্পর উপকারদিাগী। 
রাচিয় এ ঐচতহযবাহী প্রচতষ্ঠানটি চবদের সবমবৃহৎ পাটপণয উৎপােনকারী এবাং রপ্তানীকারক 

প্রচতষ্ঠান।  
 

যারাবাচহক কার্মক্রদম্র অাংশ চহদসদব সাম্প্রচতক ৩(চতন) বেদর কৃষদকর কাে চথদক 

৪,৪৯,৭০০ চম্েঃটন পাটক্রয় করা হদয়দে। উদেখয, ইদতাম্দযয চবদজএম্চস’র কাাঁোপাট ক্রয় 

কার্মক্রদম্র ৮৯টি চকদে পুনমাঙ্গরূদপ চিচজটাল বযবস্থা োলু রদয়দে। উৎপাচেত পণয চবক্রয় কদর 

স্থানীয় ও ববদেচশক বাজার হদত  চম্াট ৩৫৩৯.৯৮ চকাটি টাকা আয় হদয়দে। তন্মদযয রপ্তাচন 

হদত আদয়র পচরম্াণ ২৪৩২.৮৪ চকাটি টাকা। চবগত ৩ (চতন) বেদর চবদজএম্চস’র 

চলাকসাদনর পচরম্াণ র্থাক্রদম্ ৭৩ চকাটি টাকা (২০১৫-১৬ অথমবেদর), ১৭৪.৯৫ চকাটি টাকা 

(২০১৬-১৭ অথমবেদর) হ্রাস চপদয়দে এবাং আনুম্াচনক ১০০ চকাটি টাকা (২০১৭-১৮ 

অথমবেদর) হ্রাস পাদব।  
 

অবযবহৃত ৩০টি সালজার লমু্ রক্ষণাদবক্ষদণর ম্াযযদম্ নতুনিাদব েলম্ান আদে এবাং 

অতযাযচুনক প্রর্ুচির ২৪টি নতুন র  ্ র্াচপয়ার লমু্ স্থাপদনর ম্াযযদম্ চবএম্আরই কার্মক্রম্ শুরু 

হদয়দে। চবদজএম্চস’র চনজস্ব প্রচশক্ষণ চকদের ম্াযযদম্ ৩৪৮৪জন কম্মকতম া ও কম্মোরীদের 

প্রচশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। চবদজএম্চস’র চম্লসম্ূদহ বযাাংক চহসাদবর ম্াযযদম্ কম্মকতম া, 

কম্মোরী ও শ্রচম্কদের চবতন ও ম্জরুী পচরদশায করা হদচ্ছ। চবদজএম্চস এবাং এর চনয়ন্ত্রণাযীন 
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চম্লসম্ূহ ইদতাম্দযয চরচজদিশন প্রচক্রয়া  ও প্রশাসচনক কার্মক্রম্ সম্পন্ন কদর ইদলক্ট্রচনক চটন্ডার 

(e-GP) প্রচক্রয়া োল ুহদয়দে। চবদজএম্চস ২২৫ জন ক্রীড়াচবে চনদয় প্রচত বের ফুটবল, িচলবল, 

এযাথদলটিকস এবাং সাইচলাংসহ চবচিন্ন চখলায় অাংশগ্রহদণর ম্াযযদম্ চেদশ ও চবদেদশ সুনাম্ অজম ন 

করদে। এোড়া চবগত ৩ বেদর জাতীয় পর্মাদয় ২৫টি চখলায় এবাং আন্তজম াচতক পর্মাদয় ৭টি 

চখলায় সাফলয অজম ন কদরদে। 
 

 সর্সযা ও চযাদলঞ্জসর্েূ 

 

পাট চশদল্পর আযুচনকায়ন (চবএম্আরই) এবাং চবদজএম্চসদক চনদজর পাদয় োাঁড়াদনার জদনয িরা 
চম্ৌসুদম্ পাট ক্রদয়র অথম সাংগ্রহ এবাং পাদটর চেনা পচরদশায; ম্জরুী কচম্শন বাস্তবায়ন; গ্রযােুইটি 

ও চপএফ এর বদকয়া পচরদশায; পাটজাত পদণযর উৎপােন খরে কম্াদনা; পাট চশদল্পর 

সম্ভাবনাম্য় বাজার যদর রাখা ও নতুন বাজার উদ্ভাবন এবাং  চবদজএম্চস’র চনজস্ব িবন 

চনম্মান ও অবযবüত জচম্ আয়বযমক কাদজ বযবহার ইতযাচে । 
 

 

 ভর্বষযৎ পর্রকল্পনা 

চবদজএম্চস’র আওতাযীন চম্লসম্ূহ চবএম্আরই করার প্রকল্প গ্রহণ, চম্লগুদলার অবযবহৃত জচম্ 

চোট চোট প্লট কদর চবসরকারী উদেযাদগ পাট-সাংচিষ্ট কারখানা স্থাপন, কদম্পাচজট জটু 

চটক্সাটাইল ও গাদম্মন্টস ইন্ড্রাচষ্টজ স্থাপন, পাট পাতা চথদক পানীয় প্রস্তুদতর কার্মক্রম্ গ্রহণ, পাট 

চথদক চসানালী বযাগ, পাট হদত চিসকস ফাইবার/সূতা উৎপােন ফযাক্টরী স্থাপন, চফল্ট ফযাক্টরী 

ও চিদকাদরটিি চফচিকস্ ইউচনট স্থাপন, চবদজএম্চস’র চম্লসম্ূদহর উৎপােন বযয় হ্রাস করার 

লদক্ষ েশৃযম্ান ও কার্মকর পেদক্ষপ গ্রহণ, পাটক্রয় কার্মক্রদম্ আরও স্বচ্ছতা ও গচতশীলতা 

আনয়দনর জনয সকল পাটক্রয় চকদের কার্মক্রদম্ চিচজটাল পদ্ধচত এবাং এসএম্এস-চিচত্তক 

পাটক্রয় কার্মক্রম্ োল ুকরা, ইআরচপ (ERP) সফটওয়যার প্রবতম ন করা, চবদজএম্চস এবাং এর 

আওতাযীন চম্লসম্ূদহ বাদয়াদম্চিক হাচজরা প্রবতম ন করা, ম্চতচিলস্থ কচরম্ চেম্বাদরর স্থাদন 

ম্াননীয় প্রযানম্ন্ত্রী কতৃম ক অনুদম্াচেত ‘‘চশখ হাচসনা চসানালী আাঁশ িবন’’ নাদম্ ৪৯ তলা 

বাচণচজযক িবন চনম্মান করা এবাং পর্মায়ক্রদম্ চলাকসাদনর পচরম্াণ কচম্দয় স্বাবলম্বী প্রচতষ্ঠান 

চহদসদব গদড় চতালার পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দে। ২০১৮ – ২০২৫ সাল চম্য়াদে চকৌশলগত 

পচরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে। 



Page 7 of 24 

 

  

 ২০১৮-১৯ অর্িবছদরর সম্ভাবয প্রধান অর্ি নসর্ূে 
 

 নযার্যম্ূদলয কৃষদকর কাে চথদক ১,৫৫,০০০ চম্েঃটন  কাাঁোপাট  ক্রয়  এবাং ১৪৫,০০০ 

চম্েঃটন পাটজাত পণয উৎপােন; 

 স্থানীয় বাজাদর ২২,৩০০ চম্েঃটন এবাং আন্তমজাচতক বাজাদর ১০২,০০০ চম্েঃটন পাটজাত 

পণয চবক্রয়; 

 চবদজএম্চস’র  চম্লসম্ূদহর ৫০চকাটি টাকার চলাকসান কম্াদনা; 

 পাটকলসম্ূদহর  কম্মকতম া/কম্মোরী/শ্রচম্কদের েক্ষতা বৃচদ্ধর জনয ১,৩৭৭ জনদক প্রচশক্ষণ 

প্রোন; 

 চম্লসম্ূদহ ১৫,৪০০টি চম্চশন কার্মক্ষম্ রাখার জনয রক্ষণাদবক্ষণ কার্মক্রম্ সম্পন্নকরণ; 

 চম্দলর চেচকৎসা চকদে  ৫৫০০০  কম্মোচর /শ্রচম্ক ও অনযানয চসবা প্রতযাশীদের শতিাগ 

প্রাথচম্ক স্বাস্থয চসবা প্রোন; 

 ‘‘চশখ হাচসনা চসানালী আাঁশ িবন’’ এর চিচত্তপ্রস্তর স্থাপন ও চনম্মাণ কাজ শুরু; 

 আযুচনক প্রচশক্ষণ ও গদবষণা চকদের চনম্মাণ কাজ সম্পন্ন করা; 

 পাট চথদক চসানালী বযাগ উৎপােন কারখানা স্থাপন (পাইলট প্রকল্প); 

 পাট পাতা চথদক পানীয় উৎপােন কারখানা স্থাপন (পাইলট প্রকল্প); 

 চবইচলাং হুপস্ উৎপােন কারখানা স্থাপন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চসকশন-১ 

 

বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন এর রূপকল্প  )Vision( , অচিলক্ষয  )Mission( , চকৌশলগত 

উদেশযসম্ূহ এবাং কার্মাবচল 

 

১ .১ )Vision( ররররররর:  
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চবদজএম্চসদক ২০২৫ সাদলর ম্দযয আত্মচনিম রশীল ও লািজনক প্রচতষ্ঠান চহসাদব গদড় 

চতালা। 

 

১ .২ )Mission( ররররররররর:  

 

চবে বাজাদর পাটজাত পণয রপ্তাচনদত চবদজএম্চসর অবস্থান সম্প্রসারণ  ; অনুর্ায়ী োচহো বাজাদরর
উৎপােন পণয পাটজাত ;রাখা অবোন অজম দন ম্ুদ্রা ববদেচশক ;পাট োষীদের পাদটর নযার্য ম্লূয 

প্রাচপ্তর লদক্ষয অনুকুল ক্রয়নীচত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  করা  ; বান্ধব পচরদবশ রক্ষাদথম পচরদবশ
করা উৎপােন পণয তন্তুজাত প্রাকৃচতক ;চকৌশল ও নীচত পাট প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়দন সরকারদক 

সহায়তা করা ও প্রদয়াজনীয় সুপাচরশ প্রোন করা। 

 

 

১.৩ চকৌশলগত উদেশযসম্ূহ  )Strategic Objectives(:  

 

১.  নযার্য ম্ূলয প্রাচপ্ত চনচিতকরদণর  লদক্ষয কৃষদকর কাে চথদক সরাসচর কাাঁোপাট ক্রয়; 

২.  স্থানীয় ও ববদেচশক বাজাদরর োচহো অনুসাদর পাটজাত প্রেচলত পণয  ও আযুচনক 

বহুম্খূী পণয উৎপােন; 

৩.  পাটজাত পদণযর বাজার সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ; 

৪.  চম্লসম্ূহ আযুচনকীকরণ; 

৫.   ম্ানবসম্পে উন্নয়ন; 

 

 
১.৪ কার্মাবচল  )Functions(:  

 

১.  পাটখাত সাংক্রান্ত সরকাচর নীচত ও পচরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

২.   পাটচশল্প বযবস্থাপনা; 
৩.   পাটপদণযর স্থানীয় ও ববদেচশক বাজার সম্প্রসারণ সাংচিষ্ট সাম্চগ্রক চবষয় সম্ন্বয়; 

৪.   পাটচশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণ সরকারদক সহায়তা প্রোন; 

৫.   উন্নত ও ম্ানসম্পন্ন পাটজাত পণয উৎপােন চনচিত করার জনয েক্ষ জনবল 

সৃচষ্ট; 

৬.  চেদশর ও আন্তজম াচতক বাজাদরর োচহো ম্াচফক বহুম্ুখী পাটপণয উৎপােন; 

৭.   পাটচশদল্প চবদেশী চবচনদয়াগ আকষমণ; 

৮.   পাটজাত পদণযর ম্ান চনয়ন্ত্রদণ র্থার্থ পেদক্ষপ গ্রহণ; 

৯. চম্লসম্ুদহর উৎপােন েক্ষতা বৃচদ্ধ; 

১০. উৎপােন ও কম্ী বযবস্থাপনার সকল পর্মাদয় ইদলকিচনক প্রর্ুচির প্রদয়াগ 

করা; 
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সসকশন - ২ 

 

বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন এর  আউটকার্ (Outcome/ Impact) 
 

েূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম্মসম্পােন  

সূেকসম্ুহ 
(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃি অর্ি ন 

 লক্ষ্যর্া
ত্রা 

২০১৮-

১৯ 

প্রদক্ষ্পি 

(Projections)   

র্ন্ত্রিালয়/র্বভাদের 

র্নধিার্রি চূড়ান্ত 

ফলাফল (Outcome) 

অর্ি দনর সক্ষ্দত্র 

স ৌর্ভাদব 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত অনযানয 
র্ন্ত্রিালয়/র্বভাে/ 

সাংস্োসরূ্দের নার্ 

উপাত্তসূত্র 

(Source(s) of 

Data) 

২০১৬-

১৭ 

 

২০১৭-

১৮ ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

 পাটজাত পদণযর 

জাতীয় রপ্তাচনদত 

অবোন  

চম্াট পাটজাত পণয 
রপ্তাচনদত 

চবদজএম্চস’র 

অাংশ* 

% ১০.৪৬ ১৫.৫৮ ১৬.০০ ১৬.৫
০ 

১৬.৭৫ অথম চবিাগ, বাচণজয 
ম্ন্ত্রণালয়, রপ্তাচন 

উন্নয়ন বুযদরা, 
বাাংলাদেশ বযাাংক। 

চবদজএম্চস / 

চবদজএম্এ /ইচপচব 

/চবচবএস-এর 

বাচষমক প্রচতদবেন। 

আিযন্তরীণ বাজাদর 

পাটপদণযর বযবহাদর 

অবোন 

চম্াট পাটজাত পণয 
বযবহাদর 

চবদজএম্চস’র অাংশ  

% ২৩.০০ ২৫.০০ ২৪.০০ ২৫.২৫ ২৫.৫০ বাচণজয ম্ন্ত্রণালয়, অথম 
চবিাগ, পাট অচযেপ্তর, 

বাাংলাদেশ বযাাংক 

চবদজএম্চস / 

চবদজএম্এ/ 

চবচবএস-এর 

বাচষমক প্রচতদবেন। 

*(র্বিঃদ্রিঃ পাটর্াি পিয উৎপাদন ও রপ্তার্নকারক সাংস্থাসর্ূে - র্বদর্এর্র্স, র্বদর্এর্এ, র্বদর্এসএ) 
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        চসকশন-৩ 
 

বাাংলাদদশ পাটকল করদপাদরশন 
 

সকৌশলেি উদেশয, অগ্রার্ধকার, কা িক্রর্, কর্িসম্পাদন সচূক এবাং লক্ষ্যর্াত্রাসর্ুে 

সকৌশলেি উদেশয 
(Strategic Objectives) 

সকৌশলেি 

উদেদশর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা িক্রর্ 
(Activities) 

কর্িসম্পাদন 

সূচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

 

কর্িসম্পা
দন সূচক 

র্ান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্ি ন 
লক্ষ্যর্াত্রা/র্নিিায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্পন 

২০১৯-

২০ 

প্রদক্ষ্পন 

২০২০-

২১ 
২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮* 

অসাধা
রি 

অর্ি 

উত্ত
র্ 

উত্ত
র্ 

চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্াদনর 

র্নদে 

১০০% 
৯০
% 

৮০
% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

চবদজএম্চস’র চকৌশলগত উদেশযসম্ুহ 

১. নযার্য ম্ূদলয 
কৃষদকর কাে চথদক 

কাাঁোপাট ক্রয় 

৫ ১.১ কাাঁো 
পাট ক্রয় 

১.১.১  ক্রয় চকে 

এবাং চম্লঘাট 

চথদক ক্রীত 

কাাঁোপাট 

চম্.টন ৫ 
১,৫৩,৫
০০ 

১,৫৪,০০০ 
১,৫৫,০
০০ 

১,৫৪,৭
০০ 

১,৫৪,৪
০০ 

১,৫৪,০০
০ 

১,৫৩,৫০
০ 

১,৬০,০
০০ 

১,৬১,০
০০ 

২. স্থানীয় ও 

ববদেচশক বাজাদরর 

োচহো অনুসাদর 

পাটজাত পণয  
উৎপােন 

১০ ২.১  পাটজাত 

পণয উৎপােন 

২.১.১ উৎপাচেত 

পাটজাত পণয 
চম্.টন ১০ 

১,৪৭,০০
০ 

১,৪০,০০০ 
১,৪৫,০০

০ 

১,৪৩,০
০০ 

১,৪১,০
০০ 

১৪০,০০
০ 

১,৩৫,০০
০ 

১,৫০,০০
০ 

১,৫২,০০
০ 

৩. পাটজাত পদণযর 

বহুম্ুখীকরণ এবাং 
বাজারজাতকরণ 

১৭ 

৩.১ 

পাটজাত 

পণয চবক্রয় 

৩.১.১ স্থানীয় 

বাজাদর চবচক্রত 

পণয 
চম্.টন ৫ 

২৬,৪০
০ 

১৯,০০০ 
২২,৩০
০ 

২১,০০০ ২০,০০০ ১৯,০০০ ১৮,৫০০ ২২,৫০০ ২৩,০০০ 

৩.১.২ ববদেচশক 

বাজাদর চবচক্রত 

পণয 
চম্.টন ১০ 

৯৫,০০
০ 

১,১৮,০০
০ 

১,০২,০০
০ 

৯৯,০০
০ 

৯৭,০০০ 
১,০০,০
০০ 

৯৫,০০০ 
১,০৩,০
০০ 

১,০৪,০০
০ 

৩.১.৩ পাট 

চথদক চসানালী 
বযাগ উৎপােন 

(পাইলট 

উৎপােন) 

সাংখযা 
(চপস) 

১ - - 
৬,০০,০
০০ 

৫,৫০,০
০ 

৫,২৫,০
০০ 

৫,০০,০
০০ 

৪,৭৫,০০
০ 

৬,৫০,০
০০ 

৭,০০,০০ 

৩.১.৪ পাট পাতা টন ১ - - ১ - - - - ৫ ১০ 
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চথদক পানীয় 

উৎপােন 

(পাইলট 

উৎপােন) 

৪. বাজাদর 

প্রচতদর্াচগতা 
সক্ষম্তা অজম ন 

২ 

৪.১ 

চবদজএম্চস’

র চলাকসান 

কম্াদনা 

৪.১.১ 

চম্লসম্ূদহর 

চলাকসান 

হ্রাসকরণ 

চকাটি 

টাকা 
২ - ১০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - - 

 ৩ 

৪.২ 

চম্লসম্ূদহর 

চবািম  চম্টিাং 
আদয়াজন 

৪.২.১ আদয়াচজত 

চবািম  চম্টিাং 
সাংখযা ৩ - - ৯২ ৬৯ ৪৬ ২৩ - ৯২ ৯২ 

 

সকৌশলেি 

উদেশয 
(Strategic Objectives) 

সকৌশলেি 

উদেদশর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা িক্রর্ 
(Activities) 

কর্িসম্পাদন 

সূচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

 

কর্িসম্পা
দন সূচক 

র্ান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্ি ন 
লক্ষ্যর্াত্রা/র্নিিায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্পন 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষ্পন 

২০২০-

২১ 
২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮* 

অসাধা
রি 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্াদন
র 

র্নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৫. ম্ানবসম্পে 

উন্নয়ন 

১৫ ৫.১ পাটকল 

সম্ূদহর 

কম্মকতম া, 
কম্মোরী ও 

শ্রচম্কদের 

েক্ষতা 
বৃচদ্ধর জনয 
প্রচশক্ষণ   

৫.১.১ প্রচশক্ষণ 

প্রাপ্ত পুরুষ 

কম্মকতম া 
সাংখযা ৭ 

৩৭৮ 

৪১০ ৪২০ ৪১৬ ৪১২ ৪১০ ৩৭৮ ৫০০ ৬০০ 

৫.১.২ প্রচশক্ষণ 

প্রাপ্ত ম্চহলা 
কম্মকতম া 

সাংখযা ২ ৪২ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫২ ৪৭ ৪২ ৬২ ৬৫ 

৫.১.৩ প্রচশক্ষণ 

প্রাপ্ত  পুরুষ 

কম্মোরী/শ্রচম্ক 

সাংখযা ৫ 

 

৭৮৩ ৮০০ ৮০৫ ৭৯৫ ৭৯০ ৭৮২ ৭৮২ ৯০০ ১০০০ 

৫.১.৪ প্রচশক্ষণ 

প্রাপ্ত ম্চহলা 
কম্মোরী/শ্রচম্ক 

সাংখযা ১ ৮৭ ৯০ ৯২ ৯০ ৮৯ ৮৬ ৮৬ ৯৫ ৯৮ 
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৬. প্লান্ট ও 

চম্চশনাচর 

আযুচনকায়ন এবাং 
কার্মক্ষম্ রাখা 

৫ ৬.১ 

চম্লসম্ুদহর 

প্লান্ট ও 

চম্চশনাচর 

সাংরক্ষণ 

কার্মক্রম্ 

৬.১.১ সাংরচক্ষত 

চম্চশনাচরর সাংখযা 

সাংখযা ৫ 
১৫,৩৫
০ 

১৫,৪০০ 
১৫,৪০
০ 

১৫,৩৮০ 
১৫,৩৬
৫ 

১৫,৩৫
০ 

১৫,৩
২০ 

১৫,৪০০ ১৫,৪০০ 

৭. আথম-সাম্াচজক 

উন্নয়ন ও 

ক্রীড়াদক্ষদত্র অবোন 

বৃচদ্ধকরণ 

৮ ৭.১ 

শ্রচম্কদের 

স্বাস্থযদসবার 

উন্নয়ন 

৭.১.১ শ্রচম্কদের 

প্রাথচম্ক স্বাস্থয 
চসবা প্রোন 

 

সাংখযা ৩ - ৫৩,৬০০ 
৫৫,০০
০ 

৫৪,৫০০ 
৫৪,০০
০ 

৫৩,৬০
০ 

৫৩,০০০ ৫৮,০০০ ৬০,০০০ 

৭.২ স্থানীয় ও 

আন্তজম াচতক 

পর্মাদয় 

চখলাযুলায় 

অাংশগ্রহণ 

৭.২.১ জাতীয় 

পর্মাদয় টুনমাদম্ন্ট এ 

অাংশগ্রহণ 

সাংখযা ৩ ১১ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০  

৭.২.২ আন্তজম াচতক 

পর্মাদয় টুনমাদম্ন্ট এ 

অাংশগ্রহণ 
সাংখযা ২ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

 

 

 

 

 

 

 

সকৌশলেি 

উদেশয 
(Strategic Objectives) 

সকৌশলেি 

উদেদশর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা িক্রর্ 
(Activities) 

কর্িসম্পাদন 

সূচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

 

কর্িসম্পা
দন সূচক 

র্ান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্ি ন 
লক্ষ্যর্াত্রা/র্নিিায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্পন 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষ্পন 

২০২০-২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮* 

অসাধা
রি 

অর্ি 

উত্তর্ 

উত্ত
র্ 

চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্াদনর 

র্নদে 

১০০% ৯০% 
৮০
% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
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৮. অবকাঠাদম্াগত 

উন্নয়ন 

১০ ৮.১ ‘ চশখ 

হাচসনা 
চসানালী আাঁশ 

িবন’ চনম্মাণ 

৮.১.১ ‘ চশখ 

হাচসনা চসানালী 
আাঁশ িবন’  

চনম্মাণকদল্প 

চপচপআর অনুসাদর 

যাদপ যাদপ অগ্রসর 

হওয়া (চপচপচপ’এর 

আওতায়) 

কাদজর
পর্মায় 

২ - 

েুচি 

সম্পাে
ন 

চিচত্ত 

প্রস্তর 

স্থাপন 

ও চনম্মান 

কাজ শুরু 

েুচিপত্র  

ম্ন্ত্রণাল
য় কতৃম ক 

অনদুম্াে
ন 

চবদজএম্
চসদবািম  
কতৃম ক 

অনদুম্ােন 

- - 

প্রকদল্পর 

২০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

প্রকদল্পর 

৫০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

৮.২ আযুচনক 

প্রচশক্ষণ ও 

গদবষণা 
চকে স্থাপন 

৮.২.১ আযুচনক 

প্রচশক্ষণ ও 

গদবষণা চকে 

স্থাপন প্রকদল্পর 

কাদজ যাদপ যাদপ 

অগ্রসর হওয়া 

কাদজর
পর্মায় 

২ - - 

চিচত্ত 

প্রস্তর 

স্থাপন 

ও চনম্মান 

কাজ শুরু 

েুচিপত্র  

অনদুম্াে
ন 

- - - 

প্রকদল্পর 

৫০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

প্রকদল্পর 

৫০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

৮.৩ পাট 

চথদক 

চসানালী বযাগ 

উৎপােন 

কারখানা 
স্থাপন 

৮.৩.১ পাট চথদক 

চসানালী বযাগ 

উৎপােন 

কারখানা স্থাপন 

প্রকদল্পর কাদজ 

যাদপ যাদপ অগ্রসর 

হওয়া 

কাদজর
পর্মায় 

২ - - 

চিচত্ত 

প্রস্তর 

স্থাপন 

ও চনম্মান 

কাজ শুরু 

েুচিপত্র  

অনদুম্াে
ন 

- - - 

প্রকদল্পর 

৫০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

প্রকদল্পর 

৫০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

  ৮.৪ পাট 

পাতা চথদক 

পানীয় 

উৎপােন 

কারখানা 
স্থাপন 

৮.৪.১ পাট পাতা 
চথদক পানীয় 

উৎপােন 

কারখানা স্থাপন 

প্রকদল্পর কাদজ 

যাদপ যাদপ অগ্রসর 

হওয়া 

কাদজর
পর্মায় 

২ - - 

চিচত্ত 

প্রস্তর 

স্থাপন 

ও চনম্মান 

কাজ শুরু 

েুচিপত্র  

অনদুম্াে
ন 

- - - 

প্রকদল্পর 

৫০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

প্রকদল্পর 

৫০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

  ৮.৫ চবইচলাং 
হুপস্ 

কারখানা 
স্থাপন 

৮.৫.১ চবইচলাং 
হুপস্ কারখানা 
স্থাপন প্রকদল্পর 

কাদজ যাদপ যাদপ 

অগ্রসর হওয়া 

কাদজর
পর্মায় 

২ - - 

চিচত্ত 

প্রস্তর 

স্থাপন 

ও চনম্মান 

কাজ শুরু 

েুচিপত্র  

অনদুম্াে
ন 

- - - 

প্রকদল্পর 

৫০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

প্রকদল্পর 

৫০% কাজ 

সম্পন্নকরণ 

*সার্র্য়ক/সম্ভাবয 
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আচম্  ,ি .হাসান ম্াহম্েুলু চম্ােঃ ,চেয়ারম্যান,  বাাংলাদেশ পাটকল করদপাদরশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ম্াননীয় ম্ন্ত্রী ,বস্ত্র ও 

পাট ম্ন্ত্রণালয় এর প্রচতচনচয সচেব  ,ম্ন্ত্রণালয় পাট ও বস্ত্র  এর চনকট অঙ্গীকার করচে চর্  , সদেষ্ট অজম দন ফলাফল বচণমত েুচিদত এই

 

 

আচম্ ,সচেব , গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ম্াননীয় ম্ন্ত্রী ,বস্ত্র ও পাট ম্ন্ত্রণালয় এর প্রচতচনচয চহদসদব বাাংলাদেশ পাটকল 

করদপাদরশন এর চেয়ারম্যান এর চনকট অঙ্গীকার করচে চর্  ,অজম দন ফলাফল বচণমত েুচিদত এই প্রদয়াজনীয় সহদর্াচগতা প্রোন করব। 
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সাংদ ার্নী – ১: শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

চবদজএম্চস বাাংলাদেশ জটু চম্লস্ করদপাদরশন/ 

বাাংলাদেশ পাটকল করদপাদরশন 

চবএম্আরই 

BMRE 

বযাদলচসাং, ম্িম ানাইদজশন, চরদনাদিশন এন্ড 

এক্সপযানশন 

Balancing, Modernization, Renovation & 

Expansion 

ইআরচপ 

ERP 

এন্টারপ্রাইজ চরদসাসম প্লযাচনাং 
Enterprise Resource Planning 

SIP Small Improvement Project 

চবদজএম্এ বাাংলাদেশ জটু চম্লস এদসাচসদয়শন 

চবদজএসএ বাাংলাদেশ জটু চিনাসম এদসাচসদয়শন 

চবচবএস বাাংলাদেশ বুযদরা অফ স্ট্যাটিচস্ট্কস 

চবএচিচস বাাংলাদেশ এচগ্রকালোরাল চিদিলপদম্ন্ট 

করদপাদরশন 

চবচসআইচস বাাংলাদেশ চকচম্কযাল ইন্ডাচিজ করদপাদরশন 

চবএফএসআইচস বাাংলাদেশ ফুি এন্ড সুগার ইন্ডাচিজ 

করদপাদরশন 

ইচপচব এক্সদপাটম  প্রদম্াশন বুযদরা 
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সাংদ ার্নী – ২: কম্মসম্পােন সুেকসম্ূহ, বাস্তবায়নকারী চবিাগ/সাংস্থা এবাং পচরম্াপ পদ্ধচতর চববরণ 

ক্রচম্ক 

নম্বর 

কম্মসম্পােন সুেকসম্ূহ চববরণ বাস্তবায়নকারী 
ইউচনট 

পচরম্াপ পদ্ধচত এবাং  
উপাত্তসূত্র 

সাযার
ণ ম্ন্তবয 

১ ১.১.১ ক্রয় চকে এবাং চম্লঘাট 

চথদক ক্রীত কাাঁোপাট 

চেদশর পাট উৎপােনকারী এলাকার স্থানীয় বাজাদর প্রদতযক চম্দলর 

চনয়ন্ত্রদণ ক্রয়দকে স্থাপন কদর সরাসচর কৃষদকর চনকট চথদক পাট ক্রয় 

এবাং চম্দলর অিযন্তদর চনচম্মত ঘাট চথদক পাট ক্রয় কার্মক্রম্ পচরোলনা 
করা। 

প্রচতটি চম্দলর পাট 

ক্রয় চবিাগ 

পাটক্রয় প্রচতদবেন, 

পাট চবিাগ, চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

২ ২.১.১ উৎপাচেত পাটজাত পণয ক্রীত কাাঁোপাট চথদক োচহো ও গুনাগুণ অনুসাদর সাংস্থার চনয়ন্ত্রণাযীন 

সকল চম্দল প্রচক্রয়াকরদণর ম্াযযদম্ পাটজাত পণয উৎপােন করা। 
প্রচতটি চম্দলর 

উৎপােন  চবিাগ 

উৎপােন প্রচতদবেন, 

উৎপােন চবিাগ, 

চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

৩ ৩.১.১ স্থানীয় বাজাদর চবচক্রত পণয চবদজএম্চস’র তাচলকািূি স্থানীয় পাটজাত পণয চক্রতার সাদথ েুচিবদ্ধ 

হওয়ার ম্াযযদম্ চেদশর বাজাদর পাটজাত পণয চবক্রয় করা। 
চবপণন চবিাগ, 

চবদজএম্চস 

চবপণন প্রচতদবেন, 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

৪ ৩.১.২ ববদেচশক বাজাদর চবচক্রত 

পণয 
সাংস্থার তাচলকািূি রপ্তানীকারক এবাং সরাসচর চবদেশী চক্রতার সাদথ 

েুচিবদ্ধ হওয়ার ম্াযযদম্ পাটজাত পণয রপ্তানী করা। 
চবপণন চবিাগ, 

চবদজএম্চস 

চবপণন প্রচতদবেন, চবপণন 

চবিাগ, চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

ইচপচব-এর বাচষমক 

প্রচতদবেন 

 

৫ ৩.১.৩ পাট চথদক চসানালী বযাগ 

উৎপােন (পাইলট উৎপােন) 

পাট চথদক চসানালী বযাগ উৎপােদনর (পাইলট) ম্াযযদম্ বহুম্ুখী পাটপদণযর  

বাজার বতচর ও সম্প্রসারণ এবাং চবদজএম্চসর আদয়র নতুন উৎস বতচর 

করা ।  

প্রকল্প েপ্তর/ চবপণন 

চবিাগ, চবদজএম্চস 

প্রকল্প প্রচতদবেন, প্রকল্প 

েপ্তর, চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

৬ ৩.১.৪ পাট পাতা চথদক পানীয় 

উৎপােন (পাইলট উৎপােন) 

পাট পাতা চথদক পানীয় উৎপােদনর (পাইলট) ম্াযযদম্ বহুম্ুখী পাটপদণযর  

বাজার বতচর, সম্প্রসারণ এবাং চবদজএম্চসর আদয়র নতুন উৎস বতচর করা 
প্রকল্প েপ্তর/ চবপণন 

চবিাগ, চবদজএম্চস 

প্রকল্প প্রচতদবেন, প্রকল্প 

েপ্তর, চবদজএম্চস 
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। বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

৭ ৪.১.১ চলাকসান হ্রাসকরণ কৃচ্ছতা, বযয় হ্রাস ও বযয় চনয়ন্ত্রণ এর ম্াযযদম্ চলাকসাদনর পচরম্াণ 

সীচম্তকরণ। 
প্রচতটি চম্ল ও 

চবদজএম্চস’র সকল 

চবিাগ 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

৮ ৫.১.১ প্রচশক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ কম্মকতম া  
৫.১.২ প্রচশক্ষণপ্রাপ্ত ম্চহলা কম্মকতম া 

কম্মকতম া প্রদয়াজনীয় চপশাগত জ্ঞান চম্লসম্ূহ পচরোলনার জনয আবশযক। 
কম্মকতম াদের চপশাগত প্রদয়াজনচিচত্তক প্রচশক্ষদণর ম্াযযদম্ তাদের েক্ষতা 
বৃচদ্ধর উদেযাগ গ্রহণ করা।  

প্রচশক্ষণ চবিাগ, 

চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

৯ ৫.১.৩ প্রচশক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ 

কম্মোরী/শ্রচম্ক 

৫.১.৪ প্রচশক্ষণপ্রাপ্ত ম্চহলা 
কম্মোরী/শ্রচম্ক 

কম্মোরী/শ্রচম্কদের প্রদয়াজনীয় চপশাগত জ্ঞান চম্লসম্ূহ পচরোলনার জনয 
আবশযক। শ্রচম্কদের চপশাগত প্রদয়াজনচিচত্তক প্রচশক্ষদণর ম্াযযদম্ তাদের 

েক্ষতা বৃচদ্ধর উদেযাগ গ্রহণ করা । 

প্রচশক্ষণ চবিাগ, 

চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

১০ ৬.১.১ সাংরচক্ষত চম্চশনচরর সাংখযা চম্লসম্ূদহর প্লান্ট ও চম্চশনাচর সেল এবাং কার্মক্ষম্ রাখার স্বাদথম 
রক্ষণাদবক্ষণ কার্মক্রম্ পচরোলনা করা। 

রক্ষণাদবক্ষণ 

চবিাগ, 

চবদজএম্চস 

রক্ষণাদবক্ষণ চবিাদগর 

প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

ক্রচম্ক 

নম্বর 

কম্মসম্পােন সুেকসম্ূহ চববরণ বাস্তবায়নকারী 
ইউচনট 

পচরম্াপ পদ্ধচত এবাং  
উপাত্তসূত্র 

সাযার
ণ ম্ন্তবয 

১১ ৭.১.১ শ্রচম্কদের প্রাথচম্ক স্বাস্থয 
চসবা প্রোন 

চম্দলর চনয়ন্ত্রণাযীন হাসপাতাল ও প্রাথচম্ক চেচকৎসা চকদে আগত 

কম্মোরী/শ্রচম্ক ও অনযানয চসবা প্রতযাশীদের প্রাথচম্ক স্বাস্থয চসবা োন 

করা। 

চম্দলর চেচকৎসা 
চকেসম্ূহ 

চেচকৎসা চবিাগ, 

চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

১২ ৭.২.১ জাতীয় পর্মাদয় টুনমাদম্ন্ট এ 

অাংশগ্রহণ  

জাতীয় পর্মাদয়র টুনমাদম্দন্ট অাংশগ্রহদনর ম্াযযদম্ কাাংচিত সাফলয অজম ন 

করা। 
ক্রীড়া চবিাগ, 

চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

১৩ ৭.২.২ আন্তজম াচতক পর্মাদয় টুনমাদম্ন্ট 

এ অাংশগ্রহণ 

আন্তজম াচতক পর্মাদয়র টুনমাদম্দন্ট কাাংচিত সাফলয অজম দনর ম্াযযদম্ চেদশর 

িাবম্ূচতম  উজ্জল করা । 
ক্রীড়া চবিাগ, 

চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 
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১৪ ৮.১.১ ‘ চশখ হাচসনা চসানালী আাঁশ 

িবন’  চনম্মাণকদল্প চপচপআর 

অনুসাদর যাদপ যাদপ অগ্রসর হওয়া 
(চপচপচপ’এর আওতায়) 

‘চশখ হাচসনা চসানালী আাঁশ িবন’ চনম্মাদণর ম্াযযদম্ সম্পদের বহুম্ুথী 
বযবহার চনচিত করা এবাং চবদজএম্চসর আদয়র নতুন উৎস বতচর করা। 

পচরকল্পনা চবিাগ 

চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

১৫ ৮.২.১ আযুচনক প্রচশক্ষণ ও 

গদবষণা চকে স্থাপন প্রকদল্পর কাদজ 

যাদপ যাদপ অগ্রসর হওয়া 

‘আযুচনক প্রচশক্ষণ ও গদবষণা চকে’ স্থাপদনর ম্াযযদম্ পাদটর বহুম্ুখী 
বযবহার এবাং বহুম্ুখী পাটজাত পণয উৎপােদনর লদক্ষয ম্ানবসম্পে 

উন্নয়ন ও গদবষণা কার্মক্রম্ োলু করা  

প্রকল্প 

েপ্তর/পচরকল্পনা 
চবিাগ, চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

১৬ ৮.৩.১ পাট চথদক চসানালী বযাগ 

উৎপােন কারখানা স্থাপন প্রকদল্পর 

কাদজ যাদপ যাদপ অগ্রসর হওয়া 

পাট চথদক চসানালী বযাগ উৎপােন কারখানা স্থাপদনর ম্াযযদম্ বহুম্ুখী 
পাটপদণযর  বাজার বতচর ও সম্প্রসারণ এবাং চবদজএম্চসর আদয়র নতুন 

উৎস বতচর করা ।  

প্রকল্প 

েপ্তর/পচরকল্পনা 
চবিাগ, চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

১৭ ৮.৪.১ পাট পাতা চথদক পানীয় 

উৎপােন কারখানা স্থাপন প্রকদল্পর 

কাদজ যাদপ যাদপ অগ্রসর হওয়া 

পাট পাতা চথদক পানীয় উৎপােন কারখানা স্থাপদনর ম্াযযদম্ বহুম্ুখী 
পাটপদণযর  বাজার বতচর ও সম্প্রসারণ এবাংআদয়র নতুন উৎস বতচর করা 
। 

প্রকল্প 

েপ্তর/পচরকল্পনা 
চবিাগ, চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 

 

১৮ ৮.৫.১ চবইচলাং হুপস্ উৎপােন 

কারখানা স্থাপন প্রকদল্পর কাদজ 

যাদপ যাদপ অগ্রসর হওয়া 

চবইচলাং হুপস্ উৎপােন কারখানা স্থাপদনর ম্াযযদম্  তুলনাম্ূলক সাশ্রয়ী 
ম্ূদলয পযাদকচজাং চম্টিচরয়ালস উৎপােদনর ম্াযযদম্ োচহো অনুর্ায়ী 
সরবরাহ চনচিতকরণ ও স্বাবলম্বী হওয়া ।  

প্রকল্প 

েপ্তর/পচরকল্পনা 
চবিাগ, চবদজএম্চস 

বাচষমক প্রচতদবেন, 

চবদজএম্চস 
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সাংদ ার্নী – ৩:  কম্মসম্পােদনর লদক্ষয অনয ম্ন্ত্রণালয় চবিাদগর চনকট/সুচনচেমষ্ট কম্মসম্পােন োচহোসম্ূহ 

 

প্রচতষ্ঠাদনর নাম্ সাংচিষ্ট কার্মক্রম্ কম্মসম্পােন উি প্রচতষ্ঠাদনর 

চনকট োচহো/প্রতযাশা 
োচহো/প্রতযাশার 

চর্ৌচিকতা 
প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাবয প্রিাব 

অথম চবিাগ, অথম 
ম্ন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ 

বযাাংক, বাচণচজযক 

বযাাংক 

১.১ কাাঁো পাট ক্রয় ১.১.১ ক্রয় চকে 

এবাং চম্লঘাট চথদক 

ক্রয়কৃত কাাঁোপাট 

পাদটর িরা চম্ৌসুদম্ 

েলচত ম্ুলযন 

সরবরাহ 

িরা চম্ৌসুদম্ কৃষদকর 

কাে চথদক নযার্যম্ূদলয 
সরাসচর কাাঁোপাট 

সাংগ্রদহর লদক্ষয েলচত 

ম্ুলযদনর চর্াগান 

এবাং পাটক্রয় ও 

উৎপােদনর লক্ষযম্াত্রা 
অজম ন । 

কৃষদকরা তাদের 

পদণযর নযার্য ম্ূলয 
চথদক বচিত হদত 

পাদর । 
 

উৎপােদনর পচরম্াণ 

হ্রাস চপদত পাদর । 

চবদজএম্চস 

চবএচিচস 

খােয অচযেপ্তর, 

চবচসআইচস, 

চবএফএসআইচস 

৩.১ পাটজাত পণয 
চবক্রয় 

৩.১.১ স্থানীয় 

বাজাদর চবচক্রত পণয 
চবক্রদয়র লক্ষযম্া এা 
পূরদণ সহায়তা 

স্থানীয় বাজাদর 

পাটপদণযর বাজার 

সম্প্রসারণ এবাং 
চবক্রদয়র ম্াযযদম্ 

কাাংচখত লক্ষযম্াএা 
অজম ন। 

স্থানীয় বাজাদর 

চবক্রদয়র পচরম্াণ 

হ্রাস চপদত পাদর । 

বাচণজয ম্ন্ত্রণালয় 

রপ্তাচন উন্নয়ন বুযদরা  
৩.১ পাটজাত পণয 

চবক্রয় 

৩.১.২ ববদেচশক 

বাজাদর চবচক্রত পণয 
রপ্তাচন প্রচক্রয়ায় 

সহায়তা 
চবদেদশ অবচস্থত 

বাাংলাদেশ চম্শনসম্ূদহ 

কম্মরত কম্াচশময়াল 

কাউচসলরগদণর 

ম্াযযদম্ চবদেশী 
বাজার অনুসন্ধান 

এবাং চক্রতার সাদথ 

রপ্তাচনর পচরম্াণ হ্রাস 

চপদত পাদর । 
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চর্াগাদর্াগ রক্ষা । 
 


