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ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজািন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“এ মাফৎ ফাাংরায সানারী আঁ াটেয প্রতত ক্ষভাীন অফজ্ঞা প্রদ শন কযা টেটে। বফষ্যম্যমূরক 

তফতনটোগ ায এফাং যগাো পতিো-ব্যাাযীযা ােচালীটদয ন্যায্য মূল্য সথটক ফতিত কটযটে। াটেয ভান, 

উৎাদটনয ায ব্যাকবাটফ বৃতিয তফটল প্রটোজন সদখা তদটেটে। ােব্যফস্থা জাতীেকযণ, াটেয গটফলণায 

উয তফটল গুরুত্ব আটযা এফাং াে উৎাদটনয ায বৃতি কযা টর জাতীে অথ শনীততটত াে ম্পদ ঠিক 

ভূতভকা ারন কযটত াটয।” 

 

– জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু সখ মুতজবুয যভান 



 

 

 

 

 

 

 

“ সদীে াংস্কৃততয ঐততয  কৃতিয াসথ ভানানই ফাাংরাটদটয গফ শ সানাতর আঁ ফা াটেয ফহুতফধ 

ণ্য ফাজাটয তফদ্যভান মা গুটন  ভাটন তফশ্বভাটনয। পটর এই াে তল্প তফকাটয স্বাটথ শ মথাম্ভফ সদীে াংস্কৃতত 

ধাযণ কটয এরু তযটফ ফান্ধফ ােজাত াভগ্রী ব্যফায তনতিত কযটত টফ। ” 

 

 

– ভাননীে প্রধানভন্ত্রী সখ াতনা 



প্রকাকার 

অটটাফয ২০১৮ 

 

প্রকানা  স্বত্ব: 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারে, ফাাংরাটদ তচফারে, ঢাকা। 

 

উটদিা: 

মুা: ইভাজ উতিন প্রাভাতণক, এভ.ত 

ভাননীে ভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারে, ঢাকা। 

 

তভজশা আজভ, এভ.ত 

ভাননীে প্রততভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারে, ঢাকা। 

 

াতফ শক তনটদ শনাে: 

সভাোঃ পেজুয যভান সচৌধুযী 

ততনেয তচফ, ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারে। 

 

ম্পাদনা তযলদ:  
 

1  গুরনায নাজমুন নাায , অতততযক্ত তচফ (ফস্ত্র-২), ফস্ত্র ও াট 

মন্ত্রণালয় 

আহফায়ক 

2  তাতভনা আখতায অতততযক্ত তচফ (াে), ফস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয় দস্য 

3  খুযীদ আরভ, যুগ্মতচফ (প্রান), ফস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয় দস্য 

4  সাবফনা ইয়াসবমন যুগ্মসবিফ (াট), ফস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয় সদস্য 

5  াতদো াযতভন উতচফ (ফস্ত্র-৩) দস্য 

6  নাযােন চন্দ্র যকায উতচফ (প্রান-২) দস্য 

7  সফফী াযবীন উতচফ (ফস্ত্র-১) দস্য 

8  তাতনো খান উপ্রধান (তযকল্পনা) দস্য 

9  এ.টি.এভ আতরমুজ্জাভান, তটেভ এনাতরে (আইতটি সর) দস্য 

10  বকত চন্দ্র ারদায, জনাংটমাগ কভ শকতশা, ফস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয় সদস্য 

11  সভাোঃ আবুর ফাায ততিক আকন উতচফ () দস্য তচফ 

 

সহয াবগতায়:  

১.  মমা: হাসান ইমাম, প্রশাসবনক কম মকতমা (মফওবফ), ফস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়   

২.  মমাহাম্মদ আরশাদ খান, প্রশাসবনক কম মকতমা (সওস), ফস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়   

৩.  মমা: কামাল মহাযসন, সাঁট মুদ্রাক্ষবরক কাম-কবিউটার অাযরটর (সওস), ফস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়  

  

 ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারে এফাং এয আতাধীন দপ্তয/াংস্থায াংতিি কভ শকতশা-কভ শচাযীবৃন্দ। 
 

 

মূদ্রটণ: 

-----------



 

 

 

 
মুা: ইভাজ উতিন প্রাভাতণক, এভত 

ভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারে 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাটদ যকায 
 

 evYx 
  

e¯¿ I cvU gš¿Yvjq 2017-2018 A_© eQ‡ii Kvh©µg wb‡q GKwU evwl©K cªwZ‡e`b cªKvk Ki‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg 

Lywk n‡qwQ|  

e¯¿ I cvU LvZ evsjv‡`‡ki A_©bxwZi Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© LvZ| e¯¿ I cvU Lv‡Zi cwic~Y© weKvk AvIqvgx jxM 

miKv‡ii ivR‣bwZK A½xKvi| Qq `dv Av‡›`vjb I 70 Gi wbe©vP‡b e½eÜy cvU wb‡q cvwK¯Ívbx‡`i ‡kvlY‡K RvwZi mvg‡b 

Zy‡j a‡iwQ‡jb| ¯̂vaxbZvi ci ci RvwZi RbK e½eÜy ‡kL gywReyi ingvb e¯¿ I cvU LvZ‡K RvZxqKiY K‡i G Lv‡Z 

wb‡qvwRZ Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i gh©v`v e…w× K‡ib Ges G LvZ‡K mg…× Kivi D‡`¨vM ‡bb| 1975 cieZ©x miKvimg~n 

AvšÍR©vwZK `vZv ms¯’vmg~‡ni civg‡k© e¯¿ I cvU LvZ ‡_‡K miKv‡ii mn‡hvwMZv mwi‡q ‡bb d‡j G Lv‡Zi wkí 

KviLvbvmg~n iæMœ n‡q c‡o| 

2008 mv‡ji wbe©vP‡b AvIqvgx jx‡Mi wbe©vPbx B‡Znv‡i ÒcvU wk‡íi cybiæ¾¡xeb I AvaywbKvqY Gi A½xKvi 

wQj| gvbbxq c«avbgš¿x Rb‡bÎx ‡kL nvwmbv eÜ e¯¿ I cvUKjmg~n cybivq Pvjyi D‡`¨vM ‡bb| 3wU eÜ cvUKj I 2wU 

e¯¿Kj cybivq Pvjy Kiv nq| d‡j cÖvq 21000 (GKyk nvRvi) bZyb Kg©ms¯’vb m…wó n‡q‡Q| gvbbxq cÖvbgš¿x 12-10-2014 

Zvwi‡L e ¿̄ I cvU gš¿Yvjq cwi`k©bKv‡j e ¿̄ I cvU Lv‡Z MwZkxjZv Avbq‡bi Rb¨ KwZcq wb‡ ©̀kbv c«`vb K‡ib| gvbbxq 

c«avbgš¿xi wb‡`©kbvmg~n ev¯Íevq‡bi Rb¨ e¯¿ I cvU gš¿Yvjq wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| GQvovI evsjv‡`k cvUKj 

Ki‡cv‡ikb (we‡RGgwm) †K jvfRbK cÖwZôv‡b iƒcvšÍ‡ii D‡Ï‡k¨ ev Í̄ewfwËK c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

cvU Pv‡li Dbœqb, cªmvi, M‡elYv, ¯’vbxq I AvšÍR©vwZK evRvi Pvwn`vi mv‡_ msMwZ †i‡L cvU I cvURvZ c‡Y¨i 

Drcv`b e„w×, cvU Pv‡li Rb¨ f~wg e¨envi cwiKíbv, eûgyLx cvURvZc‡Y¨i M‡elYv, D™¢veb, Drcv`b, cvU Pvlx‡`i 

cª‡qvRbxq Z_¨ mieivn, cv‡Ui M‡elYv, cvU Pvl Drcv`‡b DØy× Kiv, cvURvZ c‡Y¨i e¨envi e„w×,cvU I cvUc‡Y¨i evRvi 

m¤úÖmvi‡Y cÖ‡qvRbxq cÖ‡Yv`bv I cyi¯‥vi wel‡q Kvh©µg Mªn‡Yi wbwgË ÒcvU AvBb-2017Ó cÖYqb Kiv n‡q‡Q| B‡Zvc~‡e© 

cvUc‡Y¨i Af¨šÍixY e¨envi e„w×i j‡¶¨ 19 (ঊর্ন) wU cY¨ †gvoKxKi‡Y Òc‡Y¨ cvURvZ †gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi 

AvBb, 2010Ó I ÔÔc‡Y¨ cvURvZ †gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi wewagvjv, 2013ÕÕ cvU Awa`ß‡ii mvwe©K ZZ¡veav‡b 

kZfvM Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q|  

 evsjv‡`‡ki HwZnvwmK gmwj‡bi nviv‡bv ‡M․ie cybiæ×v‡i Ògmwj‡bi myZv ‣Zwii cÖhyw³ I gmwjb Kvco cybiæ×viÓ kxl©K 

cÖKí cÖYqb Kiv n‡q‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡ ©̀kbvi Av‡jv‡K ÔGKwU evwo GKwU LvgviÕ cÖK‡íi mv‡_ mgš̂q K‡i evsjv‡`k 

†ikg †ev‡W©i gva¨‡g ZyuZPvl m¤cÖmvi‡Yi Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡”Q| evsjv‡`k RyU Ki‡cv‡ikb (we‡Rwm) র্ফjyß K‡c©v‡ik‡bi 

mKj m¤ú` AwaKvi/¶gZv KZ©…Z¡ I myweavw` Ges ’̄vei-A ’̄vei mKj m¤úwË, bM` I e¨vs‡K Mw”QZ A_© Ges Ab¨ mKj `vex I 

AwaKvi iÿvq KvR Ki‡Q| 

 cv‡Ui cwi‡ekevÜe e¨envi eûgyLxKiY I D”Pg~j¨ ms‡hvwRZ cvUcY¨ Drcv̀ b, evRviRvZKiY I e¨envi e„w×i j‡¶¨ 

cvU n‡Z K‡¤úvwRU RyU †U·UvBj, cvU cvZvi †Kvgj cvbxq, b`x fv½b †iv‡a cwi‡ek evÜe RyU wR&I †U·UvBj, cwjw_‡bi weKí 

cv‡Ui kwcs e¨vMmn bZyb bZyb eûgyLx cvUcY¨ Drcv̀ b I evRviRvZKi‡Y ‡Rvi c`‡¶c MÖnY কযা n‡q‡Q|7g cÂevwl©Kx 

cwiKíbv, iƒcKí-2021, †cªw¶Z cwiKíbv-2041 I K„wlbxwZ we‡ePbvq wb‡q ‡`‡k-we‡`‡k cªwZ‡hvwMZv m¶g kw³kvjx cvULvZ 

cªwZôv Kivi c`‡¶c MªnY Kiv n‡q‡Q| cv‡Ui b v̈h¨ g~j¨ cª`v‡bi j‡¶¨ gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbv cvU‡K K„wlcY¨ 

wn‡m‡e ‡NvlYv K†i‡Qb| eZ©gvb miKvi Ôe ¿̄ AvBb-2018Õ cÖYq‡bi gva¨‡g 2021 mv‡ji g‡a¨ e ¿̄ LvZ ‡_‡K idZvbx Avq 50 

wewjqb Wjv‡i DbœxZ Ki‡Z c`‡ÿc MÖnY K‡i‡Q|  

 e¯¿ I cvU gš¿Yvjq n‡Z evwl©K cªwZ‡e`b 2017-2018 cªKvk Kivq mswkøó mKj‡K ab¨ev` Rvbvw”Q|  
 

Rq evsjv, Rq e½eÜy  

evsjv‡`k wPiRxex †nvK| 

 

 

 

 

                (gynvt BgvR DwÏb cÖvgvwYK, Ggwc) 



  

 

 
 তভজশা আজভ, এভত 

প্রততভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারে 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাটদ যকায 

 

 

evYx 

 

e¯¿ I cvU gš¿Yvjq KZ…©K 2017-18 A_© eQ‡ii evwl©K cÖwZ‡e`b cÖKvk Ki‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z|  

 

cvU Pvlx‡`i DØy×Ki‡Yi cvkvcvwk Ò‡mvbvwj Av‡kui †mvbvi †`k,cvU c‡Y¨i evsjv‡`kÓ ‡køvMvb wb‡q cvU wk‡íi m¤cÖmviY 

AvšÍR©vwZK ch©v‡q ‡c․Qvu‡bvi Kvh©Kix c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q | gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbvi †bZ…Z¡vaxb 

eZ©gvb miKvi `vwqZ¡ MÖn‡Yi ci evsjvi nviv‡bv HwZn¨ cvU (‡mvbvwj Avuk) Gi myw`b wdwi‡q Avb‡Z bvbvgyLx cÖ‡Póv MÖnY 

Kiv n‡q‡Q |  

 

weMZ ‡RvU miKv‡ii Avgj ‡_‡K `xN© w`b eÜ _vKv we‡RGgwmi 5wU RyU wgj eZ©gvb miKvi `vwqZ¡ MÖn‡Yi ci cybivq Pvjy 

Kiv n‡q‡Q| m¤¢vebvgqx cvUwkí‡K AviI GwM‡q wb‡Z Rvgvjcy‡ii gv`viM‡Ä eQ‡i 4,32,000 WRb ‡Wwbg c¨v›U cÖ¯‘Z I 

ißvbxi j¶gvÎv wb‡q cÖvq 519 ‡KvwU UvKv e¨‡q Ò‡kL nvwmbv ‡¯úkvjvBRW RyU ‡U·UvBj wgjÓ ’̄vcb Kiv n‡”Q| 

we‡RGgwmi AvIZvaxb 3wU cvUKj‡K AvaywbKvq‡bi (weGgAviB) Rb¨ 173.89 ‡KvwU UvKv e¨‡q GKwU cÖKí B‡Zvg‡a¨ 

GK‡bK mfvq M…wnZ n‡q‡Q| GQvovI Px‡bi mv‡_ ‡h․_ D‡`¨v‡M Aewkó wgjmg~n weGgAviB Kivi cÖwµqv Pjgvb Av‡Q| 

 

Ôc‡Y¨ cvURvZ ‡gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi AvBb-2010Õ I Ôc‡Y¨ cvURvZ ‡gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi wewagvjv-

2013Õ Abyhvqx (avb, Pvj, Mg, fyÆv, mvi, wPwb, gwiP, njy`, Av`v, ‡cqvR, imyb, Wvj, awbqv, Avjy, AvUv, gq`v I Zyl-Ly`-

Kyov, cwëª Ges wdm wdW) G DwbkwU cY¨ ‡h ‡Kv‡bv cwigvY msi¶Y I cwien‡b cvURvZ ‡gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi 

kZfvM wbwðZ Kiv n‡q‡Q| G‡Z cvURvZ c‡Y¨i Drcv`b e…w×KiY, cvURvZ cY¨ ißvwb I Af¨šÍixY e¨envi e…w×KiY Ges 

cwi‡ek i¶vq cwjw_b eR©b BZ¨vw` ‡¶‡Î eZ©gvb miKvi e¨vcK f~wgKv ivL‡Z m¶g n‡q‡Q| d‡j cvU I cvURvZ c‡Y¨i 

Pvwn`v e¨vcKfv‡e e„w× ‡c‡q‡Q| evsjv‡`‡ki K…lK Zv‡`i Drcvw`Z †mvbvwj আঁশ wewµ K‡i Kvw•ÿZ g~j¨ cv‡eb G 

cªZ¨vkv e¨³ KiwQ|  

 

cwi‡ekevÜe cv‡Ui e¨envi eûgyLxKiY I D”Pg~j¨ ms‡hvwRZ cvUcY¨ Drcv`b, evRviRvZKiY I e¨envi e„w×i j‡¶¨ cvU 

†_‡K AwgZ m¤¢vebvgq wfmKm, Pvi‡Kvj, K‡¤úvwRU RyU †U·UvBj, cvU cvZvi †Kvgj cvbxq, b`x fv½b †iv‡a cwi‡ek 

evÜe RyU wR&I †U·UvBj, cwjw_‡bi weKí cv‡Ui kwcs e¨vM (†mvbvwj e¨vM)mn bZyb bZyb eûgyLx cvUcY¨ Drcv`b I 

evRviRvZKi‡Y ‡Rvi c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿x ‡kL nvwmbvi wb‡`©‡k cvU‡K wek¦ evRv‡i Zy‡j ai‡Z RyU 

WvBfviwmwd‡Kkb cÖ‡gvkb ‡m›Uvi (‡RwWwcwm) G 235 cÖKvi cvUc‡Y¨i ¯’vqx cÖ`k©bx I weµq ‡K›`ª Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 

 Ôe¯¿ AvBb-2018Õ Ges Ôe¯¿ bxwZ 2017Õ cÖYqb K‡i eZ©gvb miKvi Drcv`bkxjZv, Kg©ms¯’vb, ißvwb I wewb‡qvM e„w×i 

gva¨‡g wbivc` I cwi‡ekevÜe e¯¿ I ‡cvkvKLvZ weKwkZ K‡i AvšÍRv©wZK cÖwZ‡hvwMZvmÿg GKwU kw³kvjx e¯¿ I 

†cvkvKLvZ •Zix‡Z KvR Ki‡Q | evsjv‡`‡ki HwZnvwmK gmwj‡bi nviv‡bv ‡M․ie cybiæ×v‡i KvR Pj‡Q| GQvovI gvbbxq 

cÖavbgš¿xi wb‡ ©̀‡k XvKvi A`y‡i ÒZvZucjøxÓ ’̄vc‡bi hyMvšÍKvix c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q | 

 

বরযশযে আবম এ ফাবে মক প্রবতযফদন প্রকাযশর সাপল্য কামনা করবি । াশাাবশ সংবিষ্ট সকলযক ধন্যফাদ জানাবি। 
 

Rq evsjv,Rq e½eÜz 

evsjv‡`k wPiRxex †nvK |                          

                                                                                                                 

          (wgRv© AvRg, Ggwc) 

 



 

 

 

 
  সভাোঃ পেজুয যভান সচৌধুযী  

ততনেয তচফ 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারে 

 

 
 

মুখফন্ধ  

 

দদবয র্ল্পায়ন, কভ িাংস্থান ও যপ্তার্ন বৃর্িবি ফস্ত্র ও াট খাবিয যবয়বে গুরুত্বপূণ ি অফদান। ফস্ত্র ও াট াংর্িষ্ট 

যকার্য ও দফযকার্য খািবক প্রবয়াজনীয় বমার্গিা প্রদাবনয ভাধ্যবভ ফস্ত্র ও াটখাবিয র্ফদ্যভান উন্নয়বনয ধাযাবক 

গর্িীর কযা বয়বে। ফস্ত্র ও াট খাবিয যকার্য দপ্তয ও াংস্থামূব কভ ি-র্যবফবয আধুর্নকায়ন কযা বে। ফস্ত্র ও 

াট খাি াংর্িষ্ট নতুন নতুন উদ্ভাফনবক কাবজ রার্গবয় এ দুটি খািবক র্ফকর্ি কযায প্রবেষ্টা োরাবনা বে। ফস্ত্র ও াট 

খাবিয উন্নয়ন ও র্ফকাবয রবযে র্ফদ্যভান আইন াংস্কায, নতুন আইন ও নীর্ি প্রণয়ন কযা বয়বে। াট ও ফস্ত্র খাবিয 

ম্ভাফনাভয় দযত্রমূ র্ের্িিকযবণ এফাং এ খািমুবয র্ফকাব ভন্ত্রণারয় র্নযরবাবফ কাজ কযবে। 

াবটয ফহুমুখী ব্যফায বৃর্ি কবয স্থানীয় ও আন্তজিার্িক ফাজায ম্প্রাযবণ নানামুখী দবয গ্রণ কযা বয়বে। 

জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান দন্টায (দজর্ডর্র্)-দক দেবর ার্জবয় এ খাবি দফযকার্য উবদ্যাক্তাবদয জন্য ব্যাাংক 

এয ভাধ্যবভ কাঁোভার প্রার্প্তয ব্যফস্থা, ফাজায দমাগসূত্র স্থান, প্রর্যণ, ব্যাাংক ঋণ ায়িা ইিোর্দয ভাধ্যবভ ফহুমুখী 

াটণ্যবক জনর্প্রয় ও প্রািের্ক ব্যফার্যক ম িাবয় দনয়ায জন্য র্ফর্বন্ন দবয গ্রণ কযা বয়বে। াটজাি বণ্যয 

ফহুমুখীকযণ ও এয ব্যফায বৃর্িয রবযে ২৫0 যকবভয াটজাি ণ্য প্রস্তুি কযা বয়বে। াটকরমূবয আধুর্নকায়ন 

এফাং যকার্য ও দফযকার্য াটখািবক মথামথ বমার্গিা দাবন াট অর্ধদপ্তয এফাং র্ফবজএভর্ ফাস্তফ দবয গ্রণ 

কবযবে। ফস্ত্র খাবি দয জনফর তির্য এফাং ফস্ত্র-র্ল্পবক ার্ফ িক বমার্গিা দাবনয কবরফয বৃর্িয রবযে ফস্ত্র র্যদপ্তযবক 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয উন্নীি কযা বয়বে। ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ও র্ফটিএভর্ মথামথ উবদ্যাগ গ্রণ কবযবে। ফন্ধ াটকর ও ফস্ত্রকর োলু 

কযায উবদ্যাগ গ্রণ কযা বয়বে। িাঁি র্বল্পয উন্নয়ন ও িাঁিীবদয প্রবয়াজনীয় বমার্গিা দাবনয জন্য িাঁি দফাবড িয 

ভাধ্যবভ নানামুখী কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বে। দযভ োবলয উন্নয়বন দযভ গবফলণা কাম িক্রভ দজাযদায ও দযভ োলীবদয 

প্রবয়াজনীয় বমার্গিা দাবনয জন্য দযভ উন্নয়ন দফাড ি এফাং দযভ গবফলণা ও প্রর্যণ ইন্সটিটিউবটয ভাধ্যবভ নানামুখী 

দবয গ্রণ কযা বয়বে। 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় র্ফগি ২০১৭-২০১৮ অথ িফেবযয গৃর্ি কাম িক্রভবক াংর্যপ্ত রুব তুবর ধবয ফার্ল িক 

প্রর্িবফদন প্রকাবয উদদ্যাগ গ্রণ কবযবে। ফার্ল িক প্রর্িবফদবন ভন্ত্রণারয় ও অধীন দপ্তয/াংস্থায কাবজয প্রর্িপরন থাকায় 

রযেভাত্রা অনুমায়ী কভ ি ম্পাদবন যভ বয়বে র্কনা, িা মাোই কযা ম্ভফ বফ। ফার্ল িক প্রর্িবফদন প্রকাবয পবর 

ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীন দপ্তয ও াংস্থায কাজ ম্পবকি াংর্িষ্ট কবর অফর্ি ওয়ায সুবমাগ সৃর্ষ্ট বফ। 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফাং অধীন দপ্তয/াংস্থায কভ িকিিাগণ ‘ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৭-২০১৮’ প্রকাবয দযবত্র 

আন্তর্যকবাবফ কাজ কবযবেন। িাবদয প্রবেষ্টায় আগাভী র্দনগুবরাবি প্রর্িবফদবনয কবরফয ও ভান আযও বৃর্ি াবফ ফবর 

আা কর্য। প্রকার্ি প্রর্িবফদবন ফর্ণ িি র্ফলয়মূবয উয ভিাভি ফা যাভ ি ানবে গ্রণ কযা বফ। 

‘ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৭-১৮’ প্রণয়বন ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য দম কর কভ িকিিা/কভ িোযী র্নযর র্যশ্রভ 

কবযবেন িাবদয জানাই আন্তর্যক ধন্যফাদ। 

                                                                                               

দভাোঃ পয়জুয যভান দেৌধুযী 

র্র্নয়য র্েফ 
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 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-1  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

টভূর্ভ 

 ফাাংরাবদবয অথ িনীর্তবত ফস্ত্র এফাং াট খাবতয ভূর্ভকা  গুরুত্ব অর্যীভ। দদবয র্ল্পায়ন , কভ িাংস্থান  যপ্তার্ন বৃর্িবত ফস্ত্র  

াট খাবতয যবয়বছ গুরুত্বপূণ ি অফদান। ১৯৭৩ াবর াট র্ফবাগ  ১৯৭৭ াবর ফস্ত্র র্ফবাগ প্রর্তর্িত য়। ১৯৮৪ াবরয প্রথভবাবগ 

ভন্ত্রণারয়ভ পুনগ িঠনকাবর াট র্ফবাগ  ফস্ত্র র্ফবাগবক র্ল্প  ফার্ণজয ভন্ত্রণারয় দথবক পৃথক কবয াট ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় নাবভ 

দুটি পৃথক ভন্ত্রণারয় গঠন কযা য়। কাম িত: ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয ৮ জুরাই ১৯৮৬ তার্যবখয র্ফজ্ঞর্প্তভবর এ দুটি ভন্ত্রণারয় স্বতন্ত্র ভন্ত্রণারয় 

র্ববফ কাজ শুরু কবয। অত :য ২০০৪ াবরয ৬ দভ াট ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়বক একীভূত কবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্ববফ আবদ 

জার্য কযা য়। এয য বত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় নতুনবাবফ কাম িক্রভ শুরু কবয।  

 

এক ভয় াট  াটজাত দ্রব্যই র্ছর এ দদবয বফবদর্ক ভৄদ্রা অজিবনয প্রধান উৎ। স্বাধীনতায প্রথভ ফছয ফাাংরাবদবয দভাট 

বফবদর্ক ভৄদ্রা আবয়য তকযা ৮৪ বাবগয দফর্ অর্জিত বয়র্ছর াট  াটণ্য দথবক। ভবয়য র্যক্রভায় আভাবদয ফস্ত্রখাত র্ফবল কবয 

বতর্য দাাক র্ল্প অবাফনীয় র্ফকা রাব কবযবছ। দার্যদ্রয র্ফবভাচন , কভ িাংস্থান সৃর্ি  যপ্তার্নয ভাধ্যবভ বফবদর্ক ভৄদ্রা অজিবন এ দু ’টি 

খাবতয অফদান অনস্বীকাম ি। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য আতায় র্ফবজএভর্য ২৬টি াটর্ল্প প্রর্তিান এফাং র্ফটিএভর্য ১৮টি ফস্ত্রর্ল্প প্রর্তিান 

যবয়বছ। ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রভ  অর্জিত াপল্য ফার্ল িক প্রর্তবফদবনয ভাধ্যবভ প্রকা কযায উবযাগ দনয়া 

বয়বছ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ভৄা.  ইভাজ উর্িন প্রাভার্ণক এভ.র্ এফাং ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী জনাফ র্ভজিা আজভ 

এভ.র্ এ ভন্ত্রণারবয়য দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত যবয়বছন। 

র্বন  র্ভন: 

র্বন: প্রর্তবমার্গতাক্ষভ একটি ফস্ত্র  াটখাত গবে দতারা। 
  র্ভন: ফস্ত্র  াটখাবতয ম্ভাফনাবক পূণ ি কাবজ রার্গবয় উৎাদনীরতা, কভ িাংস্থান  যপ্তার্ন বৃর্ি। 

দকৌরগত উবিশ্যভ (Strategic Objectives): 

১.  ফস্ত্র  াটবণ্যয ফহুভৄখীকযণ  ফাজায ম্প্রাযণ;  

২.  ভানফম্পদ উন্নয়ন;  

৩.  ফস্ত্র  াট ব্যফায় বমার্গতা প্রদান;  

৪.  প্রযুর্িগত   উদ্ভাফনভরক গবফলণা দজাযদাযকযণ; 

৫.  ফস্ত্র  াট খাবত র্ফর্নবয়াবগয সুবমাগ ম্প্রাযণ; 

৬.  ফস্ত্র  াট খাবতয আইন  কাঠাবভা র্িারীকযণ। 
কাম িাফর্র (Functions): 

১.  ফস্ত্র  াটখাত াংক্রান্ত নীর্ত, র্যকল্পনা ফাস্তফায়ন  ভল্যায়ন;  

২.  যাষ্ট্রীয় ভার্রকানাধীন ফস্ত্র  াট র্ল্প ব্যফস্থানা; 

৩.  ফস্ত্র  াট বণ্যয স্থানীয়  বফবদর্ক ফাজাযজাতকযণ াংর্িি াভর্িক ভন্বয়; 

৪.  ফস্ত্র  াট র্ল্প উন্নয়ন  ম্প্রাযবণ দফযকার্য খাতবক ায়তা প্রদান;  

৫.  উন্নত  ভানম্পন্ন ফস্ত্র  াটবণ্যয উৎাদন র্নর্িত কযায র্নর্ভত্ত এ খাবত উযুি র্নয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান , নদ/রাইবন্প 

প্রদান এফাং ফস্ত্র, তাঁত , দযভ  াট খাবত দক্ষ জনফর সৃর্ি;  

৬.  অবযন্তযীণ   আন্তজিার্তক ফাজাবযয চার্দাভার্পক ফহুভৄখী াটণ্য উদ্ভাফন, উৎাদন  উন্নয়বন মথামথ কার্যগর্য  ফাজায 

গবফলণা; 

৭.  ফস্ত্র  াট র্বল্প র্ফবদী র্ফর্নবয়াগ আকল িণ   ফস্ত্রর্বল্প র্ফবদীবদয র্নবয়াগ াংক্রান্ত; 

৮.  ফস্ত্র  াটখাত র্নবয় গবফলণা।  

ভন্ত্রণারবয়য উয অর্ িত দার্য়ত্ব 
 

যকাবযয গুরুত্বপূণ ি দার্য়ত্বভ Allocation of Business অনুমায়ী র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য উয অ িণ কযা বয়বছ। ফস্ত্র  াট 

খাবতয ার্ফ িক উন্নয়বন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  প্রধানতঃ নীর্তগত ায়তা প্রদান কবয থাবক। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন  াংস্থা  

দপ্তযভবয কাবজ গর্তীরতা আনয়বন ভন্ত্রণারয় ভন্বয়   র্দকর্নবদ িনা র্দবয় থাবক । জাতীয় অথ িনীর্তবত ব্যর্িখাবতয অফদান 
ধাযাফার্কবাবফ বৃর্িয পবর ভন্ত্রণারবয়য কাম ির্যর্ধ  দকৌবর র্ফগত ফছযভব ব্যাক র্যফতিন এববছ। 

 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-2  

Allocation of Business অনুমায়ী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য দার্য়ত্ব 

1. ফস্ত্রনীর্ত  াটনীর্ত প্রণয়ন, প্রবয়াগ  ফাস্তফায়ন; 

2. যাষ্ট্রায়ত্ত ফস্ত্র  াটকর র্যচারনা এফাং র্ফলুপ্ত ফাাংরাবদ াট কব িাবযন -এয ম্পর্ত্তভবয প্রার্নক কাম িার্দ; 

3. াট অধ্যাবদ  াটর্ল্প নীর্ত প্রবয়াগ  ফাস্তফায়ন; 

4. াবটয সুতা  াটজাত ণ্যাভর্ি এফাং র্নবথটিক, দোরাইজড ায়াযলুভণ্য সুতা  ফস্ত্র র্ল্পজাত বণ্যয অবযন্তযীণ  

বফবদর্ক ফাজাযজাতকযবণ ভন্বয়; 

5. ফস্ত্র  াটণ্য াভর্ি যপ্তার্ন  এয ফাজায ম্প্রাযণ ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দয ার্ফ িক ভন্বয়;  

6. ফস্ত্রর্ল্প  াটর্বল্প উৎাদন  যপ্তার্ন র্ফলবয় র্যাংখ্যান াংি, প্রর্ক্রয়াকযণ  প্রকা;  

7. াট  ফস্ত্রর্বল্প র্ফবদী র্ফর্নবয়াগ উৎার্ত কযা এফাং ফস্ত্রকরভব র্ফবদী নাগর্যক র্নবয়াগ;  

8. ফস্ত্র  াট র্বল্প আন্তজিার্তক াংস্থা  অন্যান্য দদবয াবথ কার্যগর্য ায়তা  বমার্গতায র্ফলবয় দমাগাবমাগ  চুর্ি ম্পাদন; 

9. কাঁচাাট ফস্ত্র  াটণ্য উৎাদবন ভানর্নয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান  প্রতযয়ন; 

10. যাষ্ট্রায়ত্ত াট  ফস্ত্র র্বল্পয কাঁচাভাবরয প্রবয়াজনীয়তা র্নরূণ এফাং এ র্ফলবয় র্নবদ িক নীর্তভারা প্রণয়ন;  

11. দফযকার্য খাবত াট  ফস্ত্রর্ল্প ম্প্রাযবণয উবযাগ িণ; 

12. ফস্ত্রর্ল্প  এয কাঁচাভাবরয উৎকল ি াধবন গবফলণা উৎা প্রদান; 

13. দদবয  আন্তজিার্তক ফাজাবযয চার্দাভার্পক ফহুভৄখী াটণ্য উদ্ভাফন, ফার্ণর্জযক উৎাদন  এয ব্যফায বৃর্ি/ফাজায ম্প্রাযবণ 

গবফলণা; 

14. যাষ্ট্রীয় খাবতয ফস্ত্র, াট  তাঁত র্ল্প কাযখানা প্রর্তিা, আধুর্নকীকযণ  স্থানান্তয কযা; 

15. ফন্ত্র  াট র্ল্প ম্পর্কিত তদবন্তয জন্য প্রবয়াজনানুাবয কর্ভন গঠন কযা; 

16. ফস্ত্র  াট র্ল্প এফাং ফস্ত্র  াটণ্য ম্পর্কিত দমবকান র্ফলয়; 

17. ফস্ত্র  াট খাবত প্রযুর্িগত উৎকল ি  ভানফ ম্পদ উন্নয়বনয জন্য র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ প্রদান; 

18. ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীন/াংযুি দপ্তয, অর্ধদপ্তয, কব িাবযন, দফাড ি এফাং অন্যান্য াংস্থায আর্থ িক র্ফলয়ার্দ প্রার্নক র্নয়ন্ত্রণ; 

19. ফস্ত্র এফাং ফস্ত্রজাত ণ্য এফাং াট  াটজাত বণ্যয র্ফলবয় তত্ত্বাফধান  র্নয়ন্ত্রণ;  

20. কাঁচাাট এফাং াটজাত ণ্য র্যফণ/জাাজবমাবগ র্যফণ চুর্ি ম্পাদন;   

21. দযভ র্ল্প াংক্রান্ত র্ফলয়ার্দ; 

22. দদবয প্রাথর্ভক ফস্ত্র  াটখাবতয কার্যগর্য ভল্যায়ন দম দকান র্ফলবয় কাজ কযা ; 

23. ভন্ত্রণারবয়য য অর্ িত র্ফলবয় আন্তজিার্তক াংস্থা  অন্যান্য দদবয াবথ ভবঝাতা  চুর্ি ম্পাদন; 

24. াট ব্যফায়ী  যপ্তার্নকাযক এফাং াটকর ভার্রকবদয রাইবন্প প্রদান কযা। প্রবয়াজন অনুমায়ী রাইববন্পয কাম িকার্যতা 
াভর্য়কবাবফ স্থর্গত/ফার্তর াংক্রান্ত প্রার্নক কাম িক্রভ; 

25. ভন্ত্রণারবয়য য অর্ িত র্ফলয় াংর্িি আইন-কানুন প্রণয়ন/প্রবয়াগ; 

26. ভন্ত্রণারবয়য উয অর্ িত দম দকান র্ফলবয় তদন্ত কযা, র্যাংখ্যান াংি  াংযক্ষণ কযা; 

27. আদারত কর্তিক গৃীত র্প ব্যর্তত ভন্ত্রণারবয়য য অর্ িত দম দকান র্ফলবয় র্প আবযা/আদায়; 

28. াট,ফস্ত্র  বতর্য দাাক র্ল্প  বমাগী র্ল্প প্রর্তিানবক ায়তা প্রদান কযা; 

29. ফস্ত্র  াট এফাং এয উৎার্দত ণ্যাভর্িয অি  িাৎ াংবমাগকাযী (backward and forward linkages) র্ফলয়ার্দ; 

30. াটখাবতয কল্যাণ  উন্নয়বনয াবথ ম্পৃি International Jute Study Group (IJSG) এফাং অন্যান্য াংস্থা/আন্তজিার্তক 

াংস্থা ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দ। 

ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক কাঠাবভা: 

ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রর্তভন্ত্রীয দনর্তবত্ব নীর্ত র্নধ িাযণী  প্রার্নক কাম িাফর্র র্যচার্রত য়। রুর অফ র্ফজবন, ১৯৯৬ 

অনুাবয যকাবযয র্চফ ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক প্রধান  প্রধান র্াফদানকাযী কভ িকতিা (Principal Accounting Officer) র্ববফ 

দার্য়ত্ব ারন কবযন। ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক কাম িক্রভ ৫টি অনুর্ফবাবগয ভাধ্যবভ র্যচার্রত য়। যকাবযয অর্তর্যি র্চফ, যুগ্মর্চফ 

ম িাবয়য কভ িকতিাগণ র্চফবক প্রার্নক দার্য়ত্ব ারবন ায়তা কবযন এফাং অনুর্ফবাগভব দনর্তত্ব র্দবয় থাবকন। এ ভন্ত্রণারবয়য 

কভ িকতিাবদয কাবজয ভতা, স্বচ্ছতা, জফাফর্দর্তা, গর্তীরতা এফাং সুিু ভন্ববয়য রবক্ষয র্ফযভান াাংগঠর্নক কাঠাবভাভুি অনুর্ফবাগ  

অর্ধাখাভ পুনর্ফন্যা কযা বয়বছ। ভন্ত্রণারবয়য কভ িকতিাবদয দার্য়ত্ব/কভ িফন্টন এফাং তথ্য অর্ধকায আইন অনুমায়ী র্নবয়ার্জত দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা  আর্র কর্তিবক্ষয নাভ, দফী  ঠিকানা ভন্ত্রণারবয়য বয়ফাইট www.motj.gov.bd-এ প্রদান কযা বয়বছ। 
জনফবরয র্ফফযণ 
 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয ১৪২ জনফর বফবষ্ট াাংগঠবনক কাঠায়ভা যয়েয়ছ। াাংগঠবনক কাঠায়ভা অনুমােী এ ভন্ত্রণারয়ে ০৫টি অনুবফবাগ, 

০৬টি অবধাখা  ১৪টি াখা যয়েয়ছ। এছাড়া ম্প্রবত আইন অনুবফবাগ  আইবটি সর সৃবষ্ট কযা য়েয়ছ। আইন অনুবফবায়গয অধীয়ন ১টি 

অনুবফবাগ, ২টি অবধাখা  ৪টি াখা যয়েয়ছ। সভাট জনফয়রয ভয়ে বচফ য়দ ১ জন, অবতবযক্ত বচয়ফয অনুয়ভাবদত ১টি য়দয বফযীয়ত ৭ 

জন এফাং মৄগ্মবচয়ফয অনুয়ভাবদত ৪টি য়দয বফযীয়ত ৪ জন কভ মকতমা কভ মযত আয়ছন। সভাট জনফয়রয ভয়ে প্রথভ সেবণয ৩৮টি য়দয 

বফযীয়ত ৩৫জন কভ মযত, ২ে সেবণয ৩৫টি য়দয বফযীয়ত ২৮জন কভ মযত। ৩ে সেবণয ৩১টি য়দয ভয়ে ৮জন কভ মযত এফাং ৪থ ম সেবণয 

৩৮টি য়দয ভয়ে ২২জন কভ মযত যয়েয়ছ। ৩ে  ৪থ ম সেবণয ২৭ টি শুন্য দ পূযয়ণয রয়যে বরবখত যীযা গ্রণ কযা য়েয়ছ। ীঘ্রই বনয়োগ 

প্রবিো ম্পন্ন কযা য়ফ।  
 

 

http://www.motj.gov.bd-?/
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২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবযয কাম িাফরী 

(ক) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন: 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কভ িকতিা, কভ িচাযীবদয ব্যর্িগত  প্রার্তিার্নক দক্ষতা, জ্ঞান  ক্ষভতা উন্নয়বনয জন্য র্নয়র্ভত 

প্রর্ক্ষবণয/কভ িারায আবয়াজন কযা য়। ২০১৭-১৮ ফছবয ১-৯ দিবডয কভ িকতিাবদয ভবধ্য ৫০টি র্ফলবয় ৯৬ ঘন্টা প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা 

বয়বছ। ১০-১৬ দিবডয কভ িকতিাবদয র্ফলবয় ৩২টি র্ফলবয় ৯৯ ঘন্টা এফাং ১৭-২০ দিবডয কভ িচাযীবদয ২৬টি র্ফলবয় ৬৯ ঘন্টা প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযা বয়বছ। প্রর্ক্ষবণয র্ফফযণ র্নম্নরু:  

 

 (ক) ২য়-৯ভ দিডভুি কভ িচার্যঃ 

 

নাং প্রর্ক্ষবণয র্ফলয় প্রর্ক্ষবণয তার্যখ অাংিণকাযীয াংখ্যা 

ক খ গ ঘ 

০১। Innovation in  Service Delivery ম্পিবক আবরাচনা। ০৯/০৭/২০১৭ ৩৩ জন 

০২। Annual performance Agreement (APA) ম্পিবক 

আবরাচনা। 

১১/০৭/২০১৭ ৩২ জন 

০৩। ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়বন দার্য়ত্ব  কতিব্য এফাং 

অিগর্ত ভল্যায়ন ির্ত। 

১৬/০৮/২০১৭ ৩১ জন 

০৪। Sustainable Development Goal (SDG) ২৩/০৮/২০১৭ ৩০ জন 

০৫। International Negotiations Technique. ২৪/০৮/২০১৭ ৩২ জন 

০৬। E-Filling াংক্রান্ত ার্ফ িক ম িাবরাচনা ১৯/০৯/২০১৭ ৩৪ জন 

০৭। প্রর্তবফদন র্রখন  ায-াংবক্ষ র্রখন ২০/০৯/২০১৭ ৩২ জন 

০৮। র্টিবজন চাট িায ফাস্তাফয়ন াংক্রান্ত র্যফীক্ষণ ব্যফস্থা চালুকযণ  ২১/০৯/২০১৭        ৩৩ জন 

০৯। ক. জাতীয় শুিাচায দকৌর প্রণয়বনয দভৌর্রক র্বর্ত্ত এফাং 

শুিাচায ব্যফস্থায ফাস্তফায়ন। 

খ. ভন্ত্রণারবয় শুিাচায চচ িা  শুিাচায চচ িায অিগর্ত। 

১৬/১০/২০১৭ 

 

৩১ জন 

১০। (১) যকার্য র্চটিদেয দের্ণর্ফবাগ ম্পবকি ার্ফ িক 

আবরাচনা। 

১৮/১০/২০১৭ 

 

৩২ জন 

১১। ১। ফার্ল িক কভ িম্পাদন  চুর্ি ফাস্তফায়বন দার্য়ত্ব  কতিব্য। 

২। ফার্ল িক কভ িম্পাদন  চুর্িয অিগর্ত ভল্যায়ন ির্ত। 

২২/১০/২০১৭ 

 

২৯ জন 

১২। (১) এর্ডর্জ অজিবন ার্ফ িক  র্ফলবয় আবরাচনা।  

(২) এর্ডর্জ ফাস্তফায়বন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য 

কভ ির্যকল্পনা।  

(৩) এর্ডর্জ ফাস্তফায়বন দার্য়ত্ব  কতিব্য। 

১৫/১১/২০১৭ 

 

৩২ জন 

১৩। (১) র্টিবজন চাট িায প্রণয়ন। 

(২) র্টিবজন চাট িায প্রণয়বন দার্য়ত্ব  কতিব্য। 

১৬/১১/২০১৭ 

 

৩০ জন 

১৪। (১) Policey Process & Policey Analysis Skills. 

(২) Case study on policy formulation and co-

ordination 

২৭/১১/২০১৭ 

 

২৮ জন 

১৫। (ক) ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়বন দার্য়ত্ব  কতিব্য। 

(খ) ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়বন অিগর্ত ভল্যায়ন 

ির্ত। 

১৩/১২/২০১৭ ২৮ জন 

১৬। (ক) NIS ফাস্তফায়বনয র্ফলবয় ার্ফ িক আবরাচনা। 
(খ) NIS ফাস্তফায়বন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রভ। 

১৯/১২/২০১৭ ২৫ জন 

১৭। এটিবকট এন্ড ম্যানা ি র্নবয় ার্ফ িক আবরাচনা। ২৩/০১/২০১৮ ২৭ জন 

১৮। (ক) SDG র্ফলবয় ার্ফ িক আবরাচনা। 

(খ) SDG ফাস্তফায়বন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কভ ির্যকল্পনা। 

২৮/০১/২০১৮ 

 

২৬ জন 

১৯। প্রর্ভত ফাাংরা ফানানা যীর্ত র্ফলবয় ার্ফ িক আবরাচনা।  ৩০/০১/২০১৮ ৩১ জন 

২০। (ক) NIS ফাস্তফায়বন র্ফলবয় ার্ফ িক আবরাচনা। 

(খ) NIS ফাস্তফায়বন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রভ 

২২/০২/২০১৮ ২৮ জন 

২১। (ক) ফার্ল িক কভ ি ম্পাদন চুর্ি 

ফাস্তফায়বন দার্য়ত্ব  কতিব্য। 
২৫/০২/২০১৮ 

২৯ জন 
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নাং প্রর্ক্ষবণয র্ফলয় প্রর্ক্ষবণয তার্যখ অাংিণকাযীয াংখ্যা 

ক খ গ ঘ 

(খ) ফার্ল িক কভ ি ম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়বন অিগর্ত ভল্যায়ন 

ির্ত। 

২২। প্রর্ভত ফাাংরা ফানানা যীর্ত র্ফলবয় ার্ফ িক আবরাচনা।  ২৮/০২/২০১৮ ২৬ জন 

২৩। NIS ফাস্তফায়বনয র্ফলবয় ার্ফ িক আবরাচনা এফাং NIS 

ফাস্তফায়বনয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রভ। 

১৮/০৩/২০১৮ ২৫ জন 

২৪। াাংগঠিক কাঠাবভা র্নবয় আবরাচনা। ১৯/০৩/২০১৮ ২২ জন 

২৫। (ক) শুিাচায ম্পর্কিত আবরাচনা। 

(খ) আগাভী ফছবযয শুিাচায র্যকল্পনা প্রণয়ন। 

১০/০৪/২০১৮ ২৮ জন 

২৬। (ক) SDG ম্পর্কিত ার্ফ িক আবরাচনা। 

(খ) SDG ফাস্তফায়বন এ ভন্ত্রণারবয়য কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন। 

১৭/০৪/২০১৮ ২৮ জন 

২৭। Legal system of Bangladesh 
২৯/০৫/২০১৮ 

 

২৩ জন 

Legal System of Bangladesh and Court case 

Procedure 

২৮। প্রর্ববডন্ট পান্ড, িাচুযইটি  দনন র্ফর্ধভারা ৩১/০৫/২০১৮ ২৮ জন 

২৯। (ক) প্রকল্প ব্যফস্থানা র্ফলবয় ার্ফ িক  আবরাচনা। 

(খ) প্রকল্প প্রণয়ন, র্যফীক্ষণ  ভল্যায়ন। ২৭/০৫/২০১৮ 
২১ জন 

৩০। Legal system of Bangladesh 

২০/০৬/২০১৮ 

২৬ জন 

Legal system of Bangladesh and Court case 

procedure. 

৩১। (ক) অর্ববমাগ তদন্ত ির্ত র্নবয় ার্ফ িক আবরাচনা। 

১০/০৬/২০১৮ 

২৯ জন 

(খ) তদন্ত প্রর্তবফদন প্রস্তুতকযণ  র্নবয় আবরাচনা। 

৩২। (ক) SDG ম্পর্কিত ার্ফ িক ম িাবরাচনা ১২/০৬/২০১৮ ২৯ জন 

(খ) SDG ফাস্তফায়বন এ ভন্ত্রণারবয়য কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন। 

দভাট ৯১৮ জন 

২৭। 

 

(খ) ১০ভ-১৬তভ দিডভুি কভ িচার্যঃ 

নাং প্রর্ক্ষবণয র্ফলয় প্রর্ক্ষবণয তার্যখ অাংিণকাযীয াংখ্যা 

০১। দাপ্তর্যক েঃ যকভবপয, র্রখন যীর্ত  দপ্রযণ এফাং ই-দভইর 

দাশ্যার র্ভর্ডয়া। 

১৮/০৭/২০১৭ 

 

৪৬ জন 

০২। র্ফবদ ভ্রভণ াংক্রান্ত আর্থ িক  প্রার্নক নীর্তভারা। ১৯/০৭/২০১৭ ৪৫ জন 

০৩। Project Management. ২১/০৮/২০১৭ ৪৭ জন 

০৪। ICT ২৭/০৮/২০১৭ ৪৭ জন 

০৫। Climate Chage. ২৮/০৮/২০১৭ ৪৭ জন 

০৬। নতুন দ সৃর্ি এফাং দনন কাম িক্রভ (প্রস্তুর্ত  র্নধ িাযণ)। ১৪/০৯/২০১৭ ৪৯ জন 

০৭। ছুটি র্ফর্ধভারা ১৭/০৯/২০১৭ ৪৯ জন 

০৮। র্নবয়াগ  বদান্নর্ত র্ফর্ধভারা ১৮/০৯/২০১৭ ৪৯ জন 

০৯। E-Filing- াবত করবভ র্ক্ষা ১২/১০/২০১৭ ৩৭ জন 

১০। কাম ি র্নষ্পর্ত্ত যীর্ত র্ফলবয় আবরাচনা। ২৪/১০/২০১৭ ৪৬ জন 

১১। নর্থ দখারা, সূর্চকযণ, চরাচর, দের্ণকযণ, াংযক্ষণ  

র্ফনিকযণ।  

২৬/১০/২০১৭ ৪০ জন 

১২। দননঃ প্রস্তুর্ত  র্নধ িাযণ। ২৮/১১/২০১৭ ৩৮ জন 

১৩। াধাযণ বর্ফষ্য তর্ফর বত অর্িভ ঋণ  অন্যান্য ঋণ িণ 

ম্পর্কিত আবরাচনা। 

১৭/১২/২০১৭ ৪৩ জন 

১৪। নর্থ দখারা, সূর্চকযণ, চরাচর, দের্ণকযণ, াংযক্ষণ, র্ফনিকযণ 

এফাং র্ফর্বন্ন দযর্জস্টায  ডাক ব্যফস্থানা 

১৮/১২/২০১৭ ৪৩ জন 
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১৫। দফর্ক কর্ম্পউটায, বয়ফ দভইর, ই-দভইর ম্পবকি ার্ফ িক 

আবরাচনা। 

২০/১২/২০১৭ ৪৪ জন 

১৬। নর্থ দখারা দথবক র্নষ্পর্ত্তকযণ র্ফলবয় আবরাচনা। ১৫/০১/২০১৮ ৫০ জন 

১৭। র্ফর্বন্ন প্রকায দযর্জিায এয ব্যফস্থানা  ব্যফায।  ২৪/০১/২০১৮ ৫১ জন 

১৮। দফর্ক ায়ায বয়ন্ট বতযীকযণ। ২৫/০১/২০১৮ ৫০ জন 

১৯। র্নবয়াগ  বদান্নর্ত র্ফর্ধভারা ১৮/০২/২০১৮ ৪৯ জন 

২০। ছুটি র্ফর্ধ ১৯/০২/২০১৮ ৪৮ জন 

২১। দফর্ক ায়ায বয়ন্ট বতযীকযণ-২  দফর্ক কর্ম্পউটায 

র্ফলবয় আবরাচনা। 

২০/০২/২০১৮ ৪৮ জন 

২২। E-Filling  াংক্রান্ত ার্ফ িক আবরাচনা। ২৭/০৩/২০১৮ ৪৬ জন 

২৩। নর্থ ব্যফস্থানা  নর্থ র্ফনিকযণ। ২৮/০৩/২০১৮        ৪৬ জন 

২৪। র্নবয়াগর্ফর্ধ ম্পর্কিত ার্ফ িক আবরাচনা ০৮/০৪/২০১৮ ৪৮ জন 

২৫। দজযিতা নীর্তভারা াংক্রান্ত ার্ফ িক আবরাচনা। ০৯/০৪/২০১৮ ৪৭ জন 

২৬। ই-নর্থ ব্যফস্থানা ১১/০৪/২০১৮ ৫১ জন 

২৭। প্রর্ববডন্ড পান্ড, িাচুযইটি  দনন র্ফর্ধভারা ০৭/০৫/২০১৮ ৫১ জন 

২৮। ই-পাইর ফাস্তফায়ন ১৩/০৫/২০১৮ ৪৯ জন 

২৯। ফাাংরা ইউর্নবকাবডয ব্যফায ১৪/০৫/২০১৮ ৪৯ জন 

৩০। ই-পাইর ফাস্তফায়ন ২৪/০৬/২০১৮ ৪৯ জন 

৩১। যকাযী কভ িচাযী (র্ফবল র্ফধান) অধ্যাবদ ১৯৮৯  

গণকভ িচাযী শাংখরা (র্নয়র্ভত উর্স্থর্ত) অধ্যাবদ ১৯৮২ 

২৫/০৬/২০১৮ ৪৭ জন 

৩২। বর্ফষ্য তর্ফর র্ফর্ধভারা-১৯৭৯  

দমৌথফীভা র্নবয় আবরাচনা।  

২৬/০৬/২০১৮ ৫০ জন 

দভাট ১৪৯৯ জন 

 

(গ) ১৭ভ-২০তভ দিডভুি কভ িচার্যঃ 
 

নাং প্রর্ক্ষবণয র্ফলয় প্রর্ক্ষবণয তার্যখ অাংিণকাযীয াংখ্যা 

০১। যকার্য কভ িচার্যবদয জন্য কল্যাণভরক দবক্ষ র্ফলবয় 

পুনযাবরাচনা, বনর্তকতা  দফাযায়ণতা। 

২৪/০৭/২০১৭ ৪৪ জন 

০২। কর্ম্পউটায র্ফদুযৎ াংবমাগ  র্ফর্চ্ছন্ন কযায র্ফলবয় প্রাথর্ভক 

জ্ঞান এফাং দাাক-র্যবচ্ছদ র্ফলয়ক র্নবদ িনা। 

২৫/০৭/২০১৭ ৪৪ জন 

০৩। অর্প আদারবত াধাযণবাবফ ব্যফহৃত ব্দাফরী এফাং যকার্য 

আচযণ র্ফর্ধভারা, ১৯৭৯ ম্পিবক ধাযণা। 

১২/০৮/২০১৭ ৪৫ জন 

০৪। ৪থ ি দের্ণয কভ িচার্যবদয দার্য়ত্ব  কতিব্য ম্পবকি আবরাচনা, 

ে জার্য, ে িণ, নর্থ দপ্রযণ, নর্থ িণ, নর্থ চরাচর 

ম্পবকি দার্য়ত্ব।  

২৫/০৯/২০১৭ 

 

৪৩ জন 

০৫। যকার্য কভ িচার্যবদয জন্য কল্যাণভরক দবক্ষ র্ফলবয় 

আবরাচনা, বনর্তকতা  দফাযায়ণতা। 

২৬/০৯/২০১৭ ৪১ জন 

০৬। প্রার্নক/ব্যর্িগত কভ িকতিাবদয াবথ আচযবণয র্ফর্বন্ন র্দক, 

াংর্িি র্নয়ন্ত্রক কভ িকতিা  ঊর্ধ্িতন কভ িকতিাগবণয াবথ 

আচায-আচযণ 

১৭/১০/২০১৭ ৪০ জন 

০৭। ৪থ ি দের্ণয কভ িচাযীবদয দাাক-র্যচ্ছদ র্ফলয়ক র্নবদ িনা, 

দার্য়ত্বীরতা  দার্য়বত্ব অফবরা। 

১৯/১০/২০১৭ ৪১ জন 

০৮। ৪থ ি  দের্ণয কভ িচাযীবদয দার্য়ত্ব  কতিব্য, ে জার্য, ে িণ, 

নর্থ দপ্রযণ, নর্থ িণ, নর্থ চরাচর ম্পবকি দার্য়ত্ব। 

২১/১১/২০১৭ ৩৯ জন 

০৯। শঙ্খরা  ার্স্ত র্ফলয়ক আবরাচনা (শঙ্খরা  আীর 

র্ফর্ধভারায র্বর্ত্তবত)। 

২২/১১/২০১৭ ৩৭ জন 

১০। অর্প আদারবত াধাযণবাবফ ব্যফহৃত ব্দাফরী এফাং যকার্য 

আচযণ র্ফর্ধভারা, ১৯৭৯ ম্পবকি ধাযণা। 

২১/১২/২০১৭ ৩৪ জন 

১১। যকার্য কভ িচাযী (শঙ্খরা  আীর) র্ফর্ধভারা, ১৯৮৫ 

ম্পবকি  ধাযণ। 

২৪/১২/২০১৭ ৩৪ জন 
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১২। কর্ম্পউটায র্ফদুযৎ াংবমাগ  র্ফর্চ্ছন্নকযণ এফাং ৪থ ি দের্ণয 

দাাক-র্যচ্ছদ র্ফলয়ক র্নবদ িনা। 

২২/০১/২০১৮ ৩৬ জন 

১৩। এটিবকট এন্ড ম্যানা ি র্নবয় ার্ফ িক আবরাচনা। ২৩/০১/২০১৮ ২৭ জন 

১৪। গণকভ িচাযী (অফয) আইন, ১৯৭৪ এফাং গণকভ িচাযী শাংখরা 

(র্নয়র্ভত ার্জযা) অধ্যাদ,১৯৮২ ম্পবকি আবরাচনা। 

২৬/০২/২০১৮ ৪০ জন 

১৫। গণকভ িচাযী (াজাপ্রার্প্তবত ফযখাস্ত)আবদ, ১৯৮৫ এফাং 

দাপ্তর্যক বা, অর্তর্থ আপ্যায়ন, গ্যা, ার্ন  র্ফদুযবতয 

অচয় দযাধ। 

২৭/০২/২০১৮ ৪১ জন 

১৬। দফর্ক কর্ম্পউটায র্যবয়ন্টন। ২০/০৩/২০১৮ ৪০ জন 

১৭। যকাযী কভ িচাযী (শঙ্খরা  আীর) র্ফর্ধভারা, ১৯৮৫। ২১/০৩/২০১৮ ৪১ জন 

১৮। ম্পদ ব্যফস্থানা  র্নযাত্তা াংক্রান্ত ার্ফ িক আবরাচনা। ১৮/০৪/২০১৮ ৪৩ জন 

১৯। কর্ম্পউটায দফর্ক র্ফলবয় আবরাচনা। ১৯/০৪/২০১৮         ৪৫ জন 

২০। ম্পদ ব্যফস্থানা  র্নযাত্তা াংক্রান্ত ার্ফ িক আবরাচনা। ১৫/০৫/২০১৮ ৪০ জন 

২১। প্রাবন বনর্তকতা  ছুটি র্ফর্ধভারা ১৬/০৫/২০১৮ ৪২ জন 

২২। দজযিতা র্নধ িাযণ 

দজযিতা াধাযণ নীর্তভারা 

২৭/০৬/২০১৮ ৪২ জন 

২৩। অর্পব উিিতন কভ িকতিা এফাং জনাধাযবণয বে আচযণ 

র্ফলবয় পুনযাবরাচনা, কর্ম্পউটায দখারা  ফন্ধ কযা, দটর্রবপান 

ব্যফাবয দৌজন্য। 

২৮/০৬/২০১৮ ৪৩ জন 

দভাট ৯২২ জন 

 

 

(খ) ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি: 

 ভবন্ত্রবযলদ বফবায়গয ায়থ গত 06-07-2017 তাবযয়খ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয ২০১7-১8 অথ মফছয়য ফাবল মক কভ মম্পাদন 

চুবক্ত স্বাযয ম্পাবদত য়েয়ছ। চুবক্তয ০6টি সকৌরগত উয়েশ্য ফাস্তফােয়নয জন্য ৩১টি কাম মিভ এফাং ০5টি আফবশ্যক সকৌরগত 

উয়েশ্য ফাস্তফােয়নয জন্য ২৬টি কাম মিভ গ্রণ কযা য়েয়ছ। এছাড়া ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে এফাং আতাধীন দপ্তয/াংস্থায ায়থ 

২৩-০৪-২০১৭ তাবযখ ২০১৭-১৮ অথ মফছয়যয ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবক্ত স্বাযবযত য়েয়ছ। ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবক্তয মূল্যােন 

প্রবতয়ফদন অনুমােী সভাট ১০০ নম্বয়যয ভয়ে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে ৯১.২০ নম্বয অজমন কয়যয়ছ।  
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২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নকট স্তান্তয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

২০ জুন ২০১৮ তাবযয়খ ভন্ত্রণারয়েয আতাধীন দপ্তয/াংস্থায ২০১৮-১৯ অথ ম ফছয়য ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবক্ত স্বাযয অনুষ্ঠান। 
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(গ) ভাননীে প্রধানভন্ত্রী গত ১২-১০-২০১৪ তাবযয়খ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে বযদ মন কয়যন। 

 বযদ মনকারীন প্রদত্ত বনয়দ মনা ফাস্তফােন অগ্রগবত 

িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

০১. বফয়জএভবয়ক বনয়জয ায়ে 

দাঁড়ায়ত য়ফ। এ রয়য বক 

বক দয়য সনো সময়ত 

ায়য স বফলয়ে এফাং 

বফয়জএভবয ভস্যা 

ভাধায়ন ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারে অথ ম ভন্ত্রণারয়েয 

ায়থ ফয় আয়রাচনা কয়য 

বদ্ধান্ত গ্রণ কযয়ফ। 

 বফয়জএভবয়ক স্বাফরম্বী কযায জন্য বক বক দয়য সনো মাে স বফলয়ে ৫ ফছয 

সভোদী (২০১৯ সথয়ক ২০২৩ ম মন্ত) একটি কভ মবযকল্পনা প্রণেন কযা য়েয়ছ।  
  এছাড়া 2017-25 সভোয়দয জন্য একটি Strategic Plan প্রণেন কযা 

য়েয়ছ। বফয়জএভবয়ক বনয়জয ায়ে দাঁড়ায়নায জন্য এ ম মন্ত (ক) াটকরগুয়রা 

বফএভআযইকযণ; (খ) াট  াটণ্য ব্যফায  যপ্তানী বৃবদ্ধয রয়যে 

বফয়জএভব কর্তমক 19টি প্রকল্প গ্রণ; (গ) বফদ্যেত খায়ত ব্যে হ্রা; (ঘ) 

বভরমূয়য াবজযা অয়টায়ভন; (ঙ) েবভয়কয ভজুযী ব্যাাংয়কয ভােয়ভ 

বযয়াধ ইতোবদ কাম মিভ অন্তর্ভ মক্ত য়েয়ছ; সুষ্ঠ ু আবথ মক ব্যফস্থানা এফাং 

বনেবভত বযফীযয়ণয পয়র বফগত 2014-15 অথ মফছয়যয তুরনাে 2015-16 

অথ মফছয়য 70 সকাটি টাকা এফাং 2015-16 অথ মফছয়যয তুরনাে 2016-17 অথ ম 

ফছয়য 175 সকাটি টাকা সরাকান হ্রা কযা ম্ভফ য়েয়ছ। 

 

 

ফাস্তফােনাধীন 

০২. ক) াটকরগুয়রায পুযাতন 

সভবন ফাদ বদয়ে আদৄবনক 

সভবন ফায়ত য়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১) র্ফবজএভর্’য ২৩টি র্ভর G to G  র্বর্ত্তবত BMRE কযায রবক্ষয ERD’য 

ভাধ্যবভ চীন দথবক কার্যগর্য  আর্থ িক ায়তা আফাবনয প্রবচিা অব্যাত 

যবয়বছ। G to G এয বববত্তয়ত DPM দ্ধবত ফাস্তফােয়নয প্রস্তাফ CCEA কর্তমক অনুয়ভাবদত 

য়েয়ছ। এ বফলয়ে গত ০৬-০৬-২০১৮বি: তাবযয়খ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয বচফ ভয়াদয়েয 

বাবতয়ে একটি বা অনুবষ্ঠত ে উক্ত বাে ERD-এয প্রবতবনধ উবস্থত বছয়রন। বাে 
China Government connectional Loan (CGCL)-এয বনবভত্ত ERD-সক 

প্রয়চষ্টা চারায়নায জন্য অনুয়যাধ জানায়না ে।  
(১)  গত 06/06/2018 তাবযয়খ বচফ ভয়াদয়েয বাবতয়ে অনুবষ্ঠত BMRE কযণ 

াংিান্ত বাে বনম্নরূ বদ্ধান্ত গৃীত ে; 

“(ক) BMRE প্রকল্পটি GCL দ্ধবতয়ত ফাস্তফােন কযয়ত য়ফ। 

(খ) CGCL  সরান মায়ত দ্রুত সয়ত ায়য এফাং 2019 ায়র মায়ত অগ্রাবধকায 

প্রকয়ল্পয তাবরকাে এ প্রকল্পটি অন্তর্ভ মক্ত থায়ক স বফলয়ে ইআযবড’য ভােয়ভ প্রয়চষ্টা 

অব্যাত যাখয়ত য়ফ।” 

(২) 20/06/2018 তাবযয়খয 118 াংখ্যক য়েয ফযায়ত চীনা যকায়যয ভয়নানেন 

গ্রণ এফাং বফয়জএভবয়ক তা অফবতকযয়ণয জন্য CTMTC এয সপ্রবয়ডন্টয়ক 

অনুয়যাধ কযা ে। 

(৩ )27 জুন’2018 তাবযয়খয CMJB/CIXETC/2018-0627 াংখ্যক য়েয 

ফযায়ত জানায়না য়েয়ছ সম  ,এ প্রকয়ল্পয ঠিকাদায ফাাংরায়দ যকায ভয়নানেন 

বদয়ফ। এ বফলয়ে চীনা যকায়যয একটি rettel gnitroppuS  াংমৄক্ত কযা 

য়েয়ছ ভয়ভ ম উয়েখ কযা য়েয়ছ। এ বফলয়ে যফতী বদ্ধান্ত গ্রয়ণয জন্য প্রবতভন্ত্রী, ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারে এয বাবতয়ে 01/07/2018 তাবযয়খ বা অনুবষ্ঠত ে। বায বদ্ধায়ন্তয 
আয়রায়ক যফতী কাম মিভ গ্রণ কযা য়ে।  
(৪) ইআযবড য়ত 22/07/2018 তাবযয়খ নতুন পযভায়ট আয়ফদন কযা ে এফাং একই 

তাবযয়খ Preferential Buyer’s Credit (PBC) এয নতুন বনেভ অনুমােী 

Assessment কযায জন্য Feasibility Study Report  অন্যান্য াংবিষ্ট 

কাগজে চীনা দূতাফায় সপ্রযয়নয জন্য বচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারেয়ক ইআযবডয়ত 

সপ্রযয়নয অনুয়যাধ কযা ে। Feasibility Study Report দ্রুত ম্পন্ন কযায জন্য 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা  উয়যাগ সনো য়েয়ছ। 
 (৫) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নবদ িনা অনুমায়ী াটকরগুবরায দভর্ন আধুর্নকায়বনয 

রবক্ষয র্ফবজএভর্ কর্তিক ” র্ফবজএভর্য র্তনটি র্ভর আধুর্নকায়ন, সুলভকযণ, 

পুনফ িান এফাং ফর্ধ িতকযণ” ীল িক প্রকল্প িণ কযা বয়বছ।গত ২৬/০৬/১৮ তার্যবখয 

একবনক বায় প্রকল্পটি অনুবভার্দত বয়বছ। অনুবভাদনে এখন ায়া মায়র্ন।  

 (৬) গত 30/08/2018 তাবযখ 24.04.0000.405.01.088.17/682 নাং স্মাযয়ক 

2018-2019 অথ ম ফছয়য ( BFSIC) এয আতাধীন বচবন করগুয়রায়ত বক বযভান 

ায়টয ফস্তায প্রয়োজন য়ফ তায চাবদা জানায়নায জন্য অনুয়যাধ কযা ে।  খায 

ভন্ত্রণারে, বল্প ভন্ত্রণারে, কৃবল ভন্ত্রণারে  ফাবণজে ভন্ত্রণারয়েয ায়থ MOU 

স্বাযয়যয কাম মিভ প্রবিোধীন যয়েয়ছ। 
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 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-9  

িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

(খ) ফন্ধ  বযতোক্ত সকান 

বভর চীয়নয ায়থ 

য়মাবগতা কয়য চালু কযা 

মাে বকনা এফাং তায়দয 

অববজ্ঞতা কায়জ রাগায়না 

মাে স বফলয়ে দয়য 

বনয়ত য়ফ। অন্য সকান সদ 

সথয়ক প্রস্তাফ এয়র তা 

বফয়ফচনা কযয়ত য়ফ। 

 

(7) ”ফহুভৄখী াট ণ্য উৎাদন পযাক্টযী”  ীল িক প্রকবল্পয র্ডর্র্ পুনগ িঠন কবয 

২৩ /০৭/১৮ তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবন  দপ্রযণ কযা য়। ০৫ /০৮/১৮ তার্যবখ 

র্ডর্র্য উয র্যকল্পনা কর্ভন বত পুনযায় ভতাভত ব্যি কযা বর তা 

াংবাধন কবয পুনগ িঠিত র্ডর্র্  ২৯ /০৮/১৮ তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবন  দপ্রযণ 

কযা বয়বছ।  

 

(খ) ফতমভায়ন বফয়জএভব’য সকান বভর ফন্ধ/বযতেক্ত সনই। তয়ফ যকাযী বদ্ধায়ন্ত উনু্ক্ত 

দযয়েয ভােয়ভ ভয়নাোয জুট বভরটি বফিে কযা ে।  
তম রাংবঘত োে যকায কর্তমক সটকব্যাক কয়য বফয়জএভব ’য বনকট বনম্নফবণ মত 

বভরমূ স্তান্তয কযা য়েয়ছ:  

১. ঢাকা জুট বভরস্ বরিঃ  ,সকযানীগঞ্জ ,ঢাকা -১৪/০৫/২০১৫ তাবযয়খ,  

২. এ আয ারাদায জুট বভরস্ বরিঃ  ,ভাদাযীপুয -১৩/০৪/২০১৭ তাবযয়খ,  

৩. সপৌবজ চটকর বরিঃ ,রা  ,নযবাংদী -০৬/০৭/২০১৭ তাবযয়খ,  

4. সকা-অায়যটিব জুট বভরস্ বরিঃ, নযবাংদী- ০১/১২/২০১৭ তাবযয়খ, 

5. সুরতানা জুট বভরস্ বরিঃ ,ীতাকুন্ড  ,চট্টগ্রাভ-07/12/2017 তাবযয়খ। 
৬. তাজ জুট সফবকাং সকাাং বরিঃ  ,ববদ্ধযগঞ্জ ,নাযােণগঞ্জ-26/01/2018 তাবযয়খ। 

৬টি র্ভবরয ভবধ্য ক্রর্ভক নাং -১ ,২ ,৩,৫  ৬নাং র্ভবরয  পুনগ্রণ )kcaB ekaT( 

আয়দয়য বফরুয়দ্ধ ভাননীে আদারয়ত ভাভরা বফচাযাধীন আয়ছ।  
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৩. বফয়জএভবয অব্যফহৃত 

জােগাে সছাট সছাট প্লট 

কয়য সফযকাযী বল্প 

উয়যাক্তায়দয ফযাে বদয়ে 

Jute related 

কাযখানা স্থান কযায 

ব্যফস্থা সনো সময়ত ায়য। 

 র্ফবজএভর্’য ২৫.৯৬ একয জর্ভবত দছাট দছাট প্লট কবয Jute Related 

কাযখানা স্থাবনয র্ফলয়টি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  বত ২১/০৮/১৬ তার্যখ 

অনুবভার্দত বয়বছ। এ রবক্ষয জর্ভ ফযাি প্রদাবনয জন্য প্রণীত নীর্তভারায খোয 
উয ভতাভত প্রদাবনয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ১৮/০২/২০১৮ তার্যখ ভন্ত্রী 

র্যলদ র্চফ ফযাফয ে দপ্রযণ কযা বয়বছ। 
  এছাড়া, বফটিএভবয বনেন্ত্রণাধীন বচত্তযঞ্জন কটন বভর নাযােণগঞ্জ এয 

‘সটক্সটাইর েী’ ফাস্তফােয়নয রয়যে অনুয়ভাবদত ২২টি প্লয়টয ভয়ে বফিয়েয জন্য 

অনুয়ভাবদত ভাভরা ফবর্ভ মত ১০টি বল্প প্লয়টয ভয়ে ৩টি প্লট বফিে কযা য়েয়ছ। ফাকী 
৭টি প্লট বফিয়েয জন্য ৮ভ ফায দযয়ে সভাট ৬টি দযে াো মাে। দযেমূয়য 
ভয়ে ৪টি প্লয়টয দয গ্রণয়মাগ্য বয়ফ মূল্যােন কবভটি কর্তমক বফয়ফবচত ে। অফবষ্ট 
১২টি প্লট বফিয়েয কাম মিভ ভাভরাজবনত কাযয়ণ আাতত: স্থবগত আয়ছ।  

ফাস্তফােনাধীন 

৪. বফয়জএভবয কাযখানা  

গুয়রায়ক কীবায়ফ রাবজনক 

প্রবতষ্ঠান কযা মাে াংবিষ্ট 

সচোযম্যান তায 

কভ মবযকল্পনা ততযী 

কযয়ফন। প্রয়োজয়ন এ 

বফলয়ে আরাদা বায 

আয়োজন কযয়ত য়ফ। 

 বফয়জএভবয়ক স্বাফরম্বী কযায জন্য বক বক দয়য সনো মাে স বফলয়ে ৫ ফছয 

সভোদী (২০১৯ সথয়ক ২০২৩ ম মন্ত) একটি কভ মবযকল্পনা প্রণেন কযা য়েয়ছ। এছাড়া 
2017-25 সভোয়দয জন্য একটি Strategic Plan প্রণেন কযা য়েয়ছ। 
প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য একব টু ইনপযবভন দপ্রািাবভয আতাধীন “এএভএ 

র্বর্ত্তক াট ক্রয়-র্ফক্রয় কযায ব্যফস্থা” ীল িক াইরট প্রকল্পটিয কাম িক্রভ 

২২/০১/২০১৭ তার্যবখ রর্তপ ফায়ানী জুট র্ভবরয জাভারপুযস্থ ভাদাযগঞ্জ াট ক্রয় 

দকবে এফাং ১২/০৩/২০১৭ তার্যবখ জাতীয় জুট র্ভবরয াফনাস্থ চাটবভায াট ক্রয় 

দকবে াট ক্রয় কযা বয়বছ। ২৪টি র্ভর ১০০% ের্ভবকয ভজুযী ব্যাাংবকয ভাধ্যবভ 

র্যবাধ কযবছ। অফর্ি ২টি র্ভবর ৮৫% ের্ভবকয ভজুযী ব্যাাংবকয ভাধ্যবভ র্যবাধ 

কযা বচ্ছ। 

  র্ফবজএভর্’য এইচআযএভ, অথ ি ব্যফস্থানা (দফতন, ভজুযী, বর্ফলৎ 

তর্ফর, র্নযীক্ষা  ফীভা), াট ক্রয়, যক্ষণাবফক্ষণ, প্রবকৌর (পুয)/(র্ফদুযৎ), বান্ডায 

ক্রয়, বান্ডায ব্যফস্থানা, ভানর্নয়ন্ত্রণ, তথ্য ব্যফস্থানা, উৎাদন ব্যফস্থানা এফাং 

র্ফক্রয়  যপ্তানী ইতযার্দ র্ফযভান কভ িপ্রর্ক্রয়ায উয Software (ERP) 

ফাস্তফায়ন র্ফলবয় ERP পুনঃপ্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য ২৩/০১/১৮ তার্যবখ EOI আহ্বান 

কযা য়। 

ফাস্তফাবেত 
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িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 
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ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

৫. ক) বফটিএভবয ফন্ধ 

বভরগুয়রা চালু কযায ব্যফস্থা 

বনয়ত য়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ) পুযাতন সভবন ফাদ 

বদয়ে আদৄবনক সভবন 

ফায়ত য়ফ।  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন র্ফটিএভর্’য র্নয়ন্ত্রণাধীন ১ ৬টি র্ভর াফর্রক 

প্রাইববট াট িনাযর্ (র্র্র্) এয ভাধ্যবভ চালু কযায  প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ িণ 

কযা বচ্ছ। এযই ধাযাফর্কতায় র্নম্নফর্ণ িত কাম িক্রভ চরভান যবয়বছঃ 
(ক) র্ফটিএভর্’য র্নয়ন্ত্রণাধীন  আবভদ ফায়ানী দটক্সটাইর র্ভর  কাবদর্যয়া 

দটক্সটাইর র্ভর  দু’টি র্র্র্ ’য ভাধ্যবভ র্যচারনায র্নর্ভবত্ত  গত ০৫-০৭-২০১৮ 

তার্যবখ আন্তজিার্তক দযে আফান কযা য় এফাং গত ৩০-০৮-২০১৮ তার্যবখ 

দযে উন্ুি কযা য়। যফতী কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। 
(খ ) এছাো র্ফটিএভর্ ’য  র্নয়ন্ত্রণাধীন ”টাোইর কটন র্ভর, দগাোই, টাোইর” 

র্ল্পটিবক র্র্র্’য আতায় একটি আধুর্নক  Composite Textile Industry 

দত রূান্তবযয  র্নর্ভবত্ত র্ফটিএভর্  কর্তিক গত ১৩-০৮-২০১৮ তার্যবখ আন্তজিার্তক 

দযে আফান কযা য় এফাং দযে উন্ুবিয জন্য ২৬-০৯-২০১৮ তার্যখ র্নধ িার্যত 

আবছ।  
(গ) এছাো র্ফটিএভর্’য র্নয়ন্ত্রণাধীন  আয ১৩টি র্ভর াফর্রক প্রাইববট 

াট িনাযর্ (র্র্র্) এয ভাধ্যবভ চালু কযায  র্নর্ভত্ত র্ফটিএভর্  কর্তিক গত ০৩-

০৫-২০১৮ তার্যবখ প্রকল্প র্যচারক র্নবয়াগ প্রবজক্ট দডর্রবাযী টীভ গঠন য় 

এফাং ০৩-০৫-২০১৮ তার্যবখ উি প্রকবল্পয জন্য Project Assessment 

Committee (PAC) কর্ভটি গঠবনয রবক্ষয র্ফটিএভর্ বত ২ (দুই) জন 

কভ িকতিা ভবনানয়ন প্রদানপূফ িক র্র্র্ কর্তিক্ষ ফযাফয ে দপ্রযণ কযা য়।  
১ভ ম িাবয় আবভদ ফায়ানী দটক্সটাইর র্ভর, কাবদর্যয়া দটক্সটাইর র্ভর এফাং  

টাোইর কটন র্ভর, দগাোই, টাোইর র্তনটি র্র্র্ ’য ভাধ্যবভ র্যচারনা 

বন্তালজনক াববক্ষ অফর্ি ১৩ (দতয) র্ভরগুবরা র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনায 

র্যকল্পনা যবয়বছ। 
 

(খ) র্ফটিএভর্’য র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভরভ র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনায কাম িক্রভ 

চরভান যবয়বছ। 

ফাস্তফােনাধীন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাস্তফােনাধীন 

৬. সম কর বল্প 

সফযকাযীকযণ কযা 

য়েবছর, তম রাংবঘত য়র 

তা যকাবয ব্যফস্থানাে 

বপবযয়ে আনয়ত য়ফ। 

াবফক ভার্রক/দয়াযবাল্ডাযবদয র্নকট স্তান্তর্যত ৩৫টি াটকর  ৩৪টি ফস্ত্রকর 

আন্ত: ভন্ত্রণারয় টাস্কবপা ি কর্ভটিয ভাধ্যবভ র্যদ িন কযা য়। এ কর র্যদ িন 

প্রর্তবফদন আন্ত: ভন্ত্রণারয় টাস্কবপা ি কর্ভটিয গত ২৪.০৭.২০১৮ তার্যবখয বায় 

ম িাবরাচনা কযা য়। এ কর র্যদ িন প্রর্তবফদন ভর্ন্বত কবয একটি খো 

প্রর্তবফদন প্রস্তুত কযা বয়বছ। খো প্রর্তবফদনটি আন্ত:ভন্ত্রণারয় টাস্কবপা ি কর্ভটিয 

গত ০২-০৮-২০১৮ তার্যবখ অনুর্িত বায় চূোন্ত কযা য়। চূোন্ত প্রর্তবফদনটি গত 

২৭.০৮.২০১৮ তার্যবখ প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয় দপ্রযণ কযা বয়বছ।  

ফাস্তফােনাধীন 

৭. েবভক-কভ মচাযীয়দয বনকট সম 

কর বভয়রয ব্যফস্থানা 

স্তান্তয কযা য়েবছর, ঐ কর 

বভর ঠিকবায়ফ বযচারনায 

ব্যফস্থা বনয়ত য়ফ। প্রয়োজয়ন 

সকাম্পানী গঠন কয়য সগুয়রা 

চারায়নায ব্যফস্থা বনয়ত য়ফ।  

ের্ভক-কভ িচাযীবদয ব্যফস্থানায় স্তান্তর্যত ৯টি র্ভবরয ভবধ্য ০৫টি র্ভবরয দীঘ ি দভয়াদী ঋণ 

এফাং স্টক এন্ড দস্টায এয ভল্য র্নধ িাযণপূফ িক প্রর্তবফদন প্রদাবনয জন্য গত ২৬.০২.২০১৭ 

তার্যবখ ০৫টি াফ-কর্ভটি গঠন কযা য়। ইবতাভবধ্য কর াফ-কর্ভটি বত প্রর্তবফদন 

ায়া দগবছ। এ কর প্রবতয়ফদন বচফ ভয়াদয়েয সনর্তয়ে গঠিত কবভটি য়ত প্রবতয়ফদন 

াো সগয়ছ। এ কর প্রবতয়ফদন বচফ ভয়াদয়েয সনর্তয়ে গঠিত কবভটিয গত ১৯-০৮-

২০১৮ তাবযয়খ অনুবষ্ঠত বায বদ্ধান্ত অনুমােী প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়ে।  

ফাস্তফােনাধীন 

৮. বভযপুয়যয জবভ তাঁত 

সফায়ড ময অবপ বফন 

অন্যান্য স্থানা বনভ মায়ণয 

প্রয়োজয়ন ব্যফায কযা 

সময়ত ায়য।  

(ক) গত ০১.০৭.২০১৭ তাবযয়খ অনুবষ্ঠত আন্তিঃভন্ত্রণারে বায বদ্ধান্ত বনম্নরূিঃ  

জাতীে গৃােণ কর্তময ফাাংরায়দ তাঁত সফায়ড ময নায়ভ ফযােকৃত ৪০.০০ (চবে) 

একয জবভয ভয়ে অফবষ্ট ৩৭.০০ (াইবে) একয জবভ গত ১০/০৭/২০১৮ তাবযখ 

ফাতাঁয়ফা-সক সযবজবি কয়য বদয়েয়ছ মায দবরর নাং-৪০৭৬। বভউয়টন কযা, জবভয 

দখর বুয়ঝ সনো  ভাভরা বনষ্পবত্তয রয়যে আইনানুগ কাম মিভ গ্রণ কযা য়ে।  
 

(খ) বইব বায বদ্ধায়ন্তয আয়রায়ক গঠিত কবভটিয প্রবতয়ফদন াোয য ীঘ্রই 

প্রকয়ল্পয বডবব চূড়ান্ত অনুয়ভাদয়নয বনবভত্ত ভন্ত্রণারয়ে সপ্রযণ কযা য়ফ। 

ফাস্তফােনাধীন 
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 ৯. ক) বভযপুয ঘনফবতপূণ ম 

জােগা তাই সফনাযী েী 

 কভ মযত েবভকয়দয 

উমৄক্ত ফাস্থায়নয ব্যফস্থা 

কযয়ত য়ফ। ঢাকায ফাইয়য 

সখারায়ভরা জােগাে 

সফনাযী/ তাঁতেী স্থায়নয 

ব্যফস্থা বনয়ত য়ফ।  

সফনাযব েী বভযপুয প্রকয়ল্পয আতাে ৪০ একয জবভ ভয়ে ফাাংরায়দ তাঁত 

সফায়ড ময অনুকূয়র সযবজবিকৃত ৩ একয জবভয়ত ১২৩৯০.০০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ 

ব্যবয় “ফাাংরাবদ তাঁত দফাড ি কভবপ্লক্স স্থান” ীল িক প্রকবল্পয র্ডর্র্ প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। উি র্ডর্র্ গত ০৯-০৭-২০১৮র্ি: তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবন দপ্রযণ 

কযা বয়বছ মা র্যকল্পনা কর্ভবন র্ফবফচনাধীন আবছ। জাতীে গৃােণ কর্তময 

ফাাংরায়দ তাঁত সফায়ড ময নায়ভ ফযােকৃত ৪০.০০ (চবে) একয জবভয ভয়ে অফবষ্ট 

৩৭.০০ (াইবে) একয জবভ গত ১০/০৭/২০১৮ তাবযখ ফাতাঁয়ফা-সক সযবজবি কয়য 

বদয়েয়ছ মায দবরর নাং-৪০৭৬। বভউয়টন কযা, জবভয দখর বুয়ঝ সনো  ভাভরা 

বনষ্পবত্তয রয়যে আইনানুগ কাম মিভ গ্রণ কযা য়ে। বইব বায বদ্ধান্ত অনুায়য 

সদয় যকাবয  সফযকাবয ম মায়ে ফতমভায়ন বফযাভন পোন বডজাইন 

ইনবিটিউট, কয়রজ  বফশ্ববফযারয়েয াংখ্যা এফাং সখান সথয়ক প্রবতফছয বফববন্ন 

বডয়প্লাভা  বডবগ্র অজমনকাযীয াংখ্যা, চাকুবযয ায এফাং ববফষ্যত চাবদা বনরুণ 

কয়য প্রবতয়ফদন প্রদায়নয বনবভত্ত কবভটি গঠিত ে। গঠিত কবভটিয বনকট য়ত 

প্রবতয়ফদন প্রাবপ্তয রয়যে সমাগায়মাগ অব্যাত আয়ছ। তয়ফ কবভটি ফবণ মত বফলয়েয 

তথ্যাবদ াংগ্র কয়যয়ছন। মথাীঘ্র প্রবতয়ফদন উস্থান কযা য়ফ ভয়ভ ম জানা মাে।  
 

প্রকয়ল্পয জনফর বনধ মাযয়ণয জন্য ০২-০৭-২০১৮বি: তাবযয়খ অথ ম বফবায়গ প্রস্তাফ 

সপ্রযণ কযা য়েয়ছ। জনফর র্নধ িাযণী কর্ভটিয বায সুার্যবয আবরাবক ‘দখ 

ার্না তাঁত ল্লী স্থান (১ভ ম িায়)’ এফাং ‘দখ ার্না নকর্ র্ল্ল, জাভারপুয’ 

প্রকবল্পয র্ডর্র্ গত ১৬ /০৮/১৮ তার্যবখ র্যক ল্পনা কর্ভবন দপ্রযণ কযা বয়বছ। 

ফাস্তফােনাধীন 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ) তাঁতীযা মায়ত বফটিএভব 

সথয়ক সুতা সয়ত ায়য এয 

ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 

বফলেটি ফাস্তফাবেত ফাস্তফাবেত 

১০. সুতা  যাং আভদানীয সযয়ে 

কীবায়ফ তাঁতীয়দয শুল্কমুক্ত 

সুবফধা সদো মাে তায 

প্রস্তাফনা ততযী কযয়ত য়ফ।  

 

বফলেটি ফাস্তফাবেত 
ফাস্তফাবেত 

১১. ক) কৃবল ভন্ত্রণারে  

বফশ্ববফযারয়েয গয়ফলকয়দয 

ায়থ সমাগায়মাগ যযা কয়য 

তুুঁত গায়ছয উন্নেন এফাং 

তুুঁতচায়লয উন্নত প্রমৄবক্ত সফয 

কযয়ত য়ফ।  

 

 

 

 

 

খ) একটি ফাড়ী একটি 

খাভায প্রকয়ল্পয ায়থ 

তুুঁতচায়লয ভন্বে কয়য 

বযকল্পনা গ্রণ কযয়ত 

য়ফ।  

(ক) কৃবল ভন্ত্রণারোধীন বফববন্ন গয়ফলণা প্রবতষ্ঠান এফাং যাজাী বফশ্ববফযারয়েয 

গয়ফলকয়দয ভতাভত গ্রণপূফ মক “তুুঁত  সযভকীটজায়তয উন্নেন, প্রমৄবক্ত উদ্ভাফন  

স্তান্তয” ীল মক উন্নেন প্রকয়ল্পয র্ডর্র্ র্যকল্পনা কর্ভবন দপ্রযণ কযা বয়বছ। 

প্রকল্পটিয র্ফলবয় র্যকল্পনা কর্ভন দথবক কর্তয় তথ্য চায়া বয়বছ। 

র্ফএআযটিআই বত গত ১২/০৭/১৮ তার্যবখ “দযভ প্রযুর্ি উন্নয়ন, র্ফস্তায  দক্ষ 

জনর্ি সৃর্িয ভাবধ্যবভ উৎাদনীরতা বৃর্ি কযণ” ীল িক প্রকল্পটিয আযর্ডর্র্ 

ভন্ত্রণারবয় ায়া মায়। প্রকবল্পয আযর্ডর্র্ ম িাবরাচনায় দদখা মায় স্টার্ড টুযয 

খাবত ব্যয় বৃর্ি কযা বয়বছ। উি ব্যয় বৃর্িয কাযণ ব্যাখ্যা এফাং স্টার্ড টুযবযয ব্যয় 

এফাং ভয়কার কভাবনায সুবমাগ আবছ র্ক-না তা র্ফবফচনা কবয জরুর্যর্বর্ত্তবত 

আযর্ডর্র্ পুনগ িঠন কবয দপ্রযবণয জন্য গত ১৬/০৮/১৮ তার্যবখ 

র্ফএআযটিআইবক অনুবযাধ কযা বয়বছ। 

(খ) ”একটি ফােী একটি খাভায ” প্রকবল্পয াবথ তুুঁতচাবলয ভন্ববয়য ভাধ্যবভ 

অর্জিত রক্ষযভাো আগাভী বায় উস্থান কযা বফ। এ রবক্ষয র্ডর্র্ প্রণয়বনয 

কাজ চরভান আবছ। একটি ফােী একটি খাভায প্রকবল্পয াবথ তুুঁতচাবলয ভন্ববয়য 

র্ফলবয় ভর্নটর্যাং এফাং দমাগাবমাগ অব্যাত আবছ। ফাাংরাবদ দযভ র্বল্পয 

ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয জন্য ভার্ন্বত র্যকল্পনা ীল িক প্রকবল্পয আতায় প্রর্ক্ষণ, 

তুুঁতচাযা র্ফতযণ, লুারন যঞ্জাভার্দ  কার্যগর্য ায়তা প্রদান কাম িক্রভ 

অব্যাত যবয়বছ।  

ফাস্তফােনাধীন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাস্তফাবেত 

১২ সটক্সটাইর ইনবিটিউট/ 

কয়রজ বনভ মায়ণয সযয়ে ৫ 

একয জবভয বফলয়ে 

বযকল্পনা  কবভয়নয ায়থ 

আয়রাচনা কয়য ব্যফস্থা 

বনয়ত য়ফ। 

 

 

 ফাস্তফাবেত ফাস্তফাবেত 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-12  

িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

১৩. আদারয়ত বফচাযাধীন ভাভরা 

প্রবতদ্ববিতা কযায জন্য সম 

কর তথ্য, উাত্ত  প্রভানক 

প্রয়োজন ে, তা মথাভয়ে 

দপ্তয/াংস্থায়ক ভন্ত্রণারয়েয 

ভােয়ভ যফযা বনবিত 

কযয়ত য়ফ। াংবিষ্ট করয়ক 

উয়যাগ বনয়ে একয়ে কাজ 

কযয়ত য়ফ। 

 

আদারয়ত বফচাযাধীন ভাভরায বফলয়ে ভন্ত্রণারয়ে বনেবভত ভাবক বা অনুবষ্ঠত ে 

এফাং মথামথবায়ফ ভাভরা প্রবতদ্ববিতা কযা ে। 
ফাস্তফাবেত 

14. ক) াট  াটয়ণ্যয 

ব্যফায  যপ্তানী বৃবদ্ধয 

রয়য াংবিষ্ট কয়রয ভয়ে 

ভন্বে ফাড়ায়ত য়ফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) সম কর দপ্তয/াংস্থায 

বনেন্ত্রয়ণ যকাযী জবভ আয়ছ 

তা সপয়র না সযয়খ কায়জ 

রাগায়ত য়ফ। 

 

(ক) (i) র্ফবজএভর্ কর্তিক াট বণ্যয ব্যফায  যপ্তানী বৃর্িয রবক্ষয র্নবন্াি  

কামক্রভ িণ কযা বয়বছঃ  

(১) বফয়জএভব, সজবডবব এফাং ইবফ’য সমৌথ উয়যায়গ সদয় এফাং বফয়দয় বফববন্ন 

সভরাে অাংগ্রয়ণয ভােয়ভ াটয়ণ্যয ফাজায ম্প্রাযয়ণয প্রয়চষ্টা অব্যাত আয়ছ। 
(২) ফস্ত্র  াট ভন্তণারয়েয ভােয়ভ বফয়দয় অফবস্থত ফাাংরায়দয়য বভন মূয়য 

ভােয়ভ প্রদ মনী  প্রচায়যয দয়য সনো য়েয়ছ। 
(৩) সদয়  বফয়দয় বফববন্ন সভরাে বফয়জএভব কর্তমক উৎাবদত াটজাত ণ্য প্রদ মনীয 

ব্যফস্থা কযা  সে। এযই অাং বয়য়ফ বনয়ম্নাক্ত আন্তজমাবতক সভরামুয় বফয়জএভব 

অাংগ্রণ কয়যয়ছ। 
(৪) ঢাকা আন্তজমাবতক ফাবণজেয়ভরা ২০১৮-সত বফয়জএভব ফড় বযয়য অাংগ্রণ 

কয়য  দৃবষ্টনিন প্যাবববরেন বনভ মায়ণয ভােয়ভ আগত দ মনাথীয়দয দৃবষ্টআকল মণ 

কযয়ত ভথ ম ে; জাতীে াটবদফ উরয়যে গত ৬-৩-২০১৮ য়ত ১০-৩-২০১৮ 

ম মন্ত ৫ (াঁচ) বদনব্যাী াটণ্য সভরা-২০১৮-সত বফয়জএভব ফড় বযয়য 

অাংগ্রণ কয়য। এছাড়া, ০৯-১১ জানুোযী ২০১৮ ভয়ে ফাাংরায়দ যকায়যয 

আয়োজয়ন াযায়দয় সজরা  উয়জরা বববত্তক উন্নেনয়ভরাে বফয়জএভবয 

বনেন্ত্রনাধীন বভর  আঞ্চবরক কাম মারেমু ঢাকা, নযবাংদী, চট্টগ্রাভ, খুরনা, 

ময়ায, বযাজগঞ্জ এ ৬টি সজরাে অাংগ্রণ কয়য। ফাবগযাট  যাজাী এ ২টি 
দজরায দভরায় বমাগী াংস্থা র্ববফ স্টায জুট র্ভর  যাজাী জুট র্ভর 

অাংিণ কবয ; এফাং ১৮-২৪ জুরাই ২০১৮ ভবয় “র্যবফ দভরা-২০১৮”-দত 

র্ফবজএভর্ অাংিণ কবয। 
(৫) বফয়জএভব’য াটজাত য়ণ্যয বফিে  ব্যফায বৃবদ্ধয জন্য াংবিষ্ট সিক 

সাল্ডাযয়দয াংয়গ বনেবভতবায়ফ আয়রাচনা বা  কভ মারায আয়োজন কযা য়ে।  
 

(খ) র্ফবজএভর্য ২৬ টি র্ভবর (র্ভর এরাকায়) ১২৪৪.৯৯৬৯ একয জর্ভ যবয়বছ। 

এয ভবধ্য ১২২.৫৭ একয র্তত যবয়বছ। এ র্তত জর্ভগুবরাবত বফয়জএভব’য 

বনেন্ত্রণাধীন ফাাংরায়দ জুট বভয়রয ১৪.১৮ একয, যাজাী জুট বভয়রয ৫.৭৬ একয 

 সকএপবড জুট বভয়রয ৬.০২ একয ফ ময়ভাট ২৫.৯৬ একয জবভয়ত সছাট সছাট প্লট 

কয়য Jute Related কাযখানা স্থায়নয কাম মিভ গ্রণ কযা য়ে। এ রয়যে জবভ 

ফযাে প্রদায়নয জন্য প্রণীত নীবতভারায খড়ায উয ভতাভত প্রদায়নয জন্য ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারে য়ত ভবন্ত্রবযলদ বফবায়গ ে সপ্রযণ কযা য়েয়ছ। 

ফাস্তফাবেত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাস্তফােনাধীন 

১৫. Jute, Geotextile 

ব্যফায ম্পয়কম প্রচাযণায 

ব্যফস্থা বনয়ত য়ফ। ণ্য 

াংযযণ  অন্যান্য কায়জ 

াট  াটজাত ণ্য 

ব্যফায বৃবদ্ধ কযয়ত য়ফ।  

যকায র্জ দটক্সটাইর এয র্যফবতি জুট র্জ-দটক্সটাইরস্ ১০০% ব্যফাবযয র্িান্ত 

র্নবয়বছ এফাং ইবতাভবধ্য Jute Geotextile-এয আদ ি ভান র্নধ িার্যত আবছ। Jute 

Geotextiles (JGT) এয স্থানীয় ফাজায ম্প্রাযবণয জন্য  র্ফবজএভর্  

দজর্ডর্র্’য ভন্ববয় ৩  দস্য র্ফর্ি একটি কর্ভটি কাজ কযবছ । এ র্ফলবয় 
র্ফবজএভর্ ’য দচয়াযম্যান এয বার্তবত্ব বুবয়ট  ,এরর্জইর্ড ,র্ফবজআযআই  

দজর্ডর্র্ এয ভন্ববয় গত ০৮/ ০৫ /২০ ১৭ তার্যবখ একটি বা অনুর্িত বয়বছ। জুট 

বজ সটক্সটাইরস্ এয ব্যফায বৃবদ্ধয রয়যে াংবিষ্ট কয়রয ভয়ে ভন্বে ফাড়ায়না 

য়েয়ছ। যকায দদব র্নবথটিক র্জ-দটক্সটাইর এয র্যফবতি জুট র্জ-দটক্সটাইর 

১০০% ব্যফাবযয র্িান্ত র্নবয়বছন এফাং ইবতাভবধ্য Jute Geotextile এয আদ ি 

ভান র্নধ িার্যত বয়বছ। র্ফলয়টি স্থানীয় যকায প্রবকৌর অর্ধদপ্তয  ার্ন উন্নয়ন 

দফাড ি তাবদয দযট র্র্ডউবর (SOR) অন্তভূ িি কবযবছ।  
 

 

ফাস্তফােনাধীন 
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িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ Jute Geo-Textile (JGT) এয 

Confidentiality and Non-Disclosure Agreement (NDA) প্রযুর্িয 
চুোন্ত চুর্িেটি যফতী প্রবয়াজনীয় ব্যফস্া িবনয জন্য কৃর্ল ভন্ত্রণারবয় দপ্রযণ কযা 
বয়বছ। Jute Geo-Textile (JGT) এফাং াট  াটজাত বণ্যয ব্যফায বৃর্িকযণ 

র্ফলবয় LGED, দযরবয়, দনাফার্নী, েক  জনথ, র্ফবজআযআই  দিক 

দাল্ডায াংর্িি প্রর্তিান-দক র্নবয় Jute Geo-Textile (JGT) এয 

কভ িারা/য়াকি আবয়াজবনয কাম িক্রভ িণ কযা বচ্ছ। 
ফাাংরাবদ দতু কর্তিবক্ষয র্ফর্বন্ন উন্নয়নভরক কভ িকাবন্ড Jute Geo- Textile 

(JGT) -এয ব্যফায র্নর্িতকযণ এফাং এয ব্যফায ির্ত  কাম িকার্যতা ম্পবকি 

ধাযনা প্রদাবনয র্নর্ভত্ত ফাাংরাবদ দতু কর্তিক্ষ াংর্িি প্রবকৌরীবদয উর্স্র্তবত 

গত ২৮/০৬/১৮ইাং তার্যবখ দতু বফবন একটি কভ িারায আবয়াজন কযা য়। 
LGED- এয র্ফর্বন্ন উন্নয়নভরক কভ িকাবন্ড Jute Geo- Textile (JGT)-এয 

ব্যফায র্নর্িতকযণ এফাং এয ব্যফায ির্ত  কাম িকার্যতা ম্পবকি ধাযনা প্রদাবনয 

র্নর্ভত্ত গত ১৯/০৭/২০১৮ তার্যখ এরর্জইর্ড বফবন াংর্িি প্রবকৌরীবদয 

উর্স্র্তবত আবযকটি কভ িারা অনুর্িত য়। 
১৬. ফস্ত্রবয়ল্প ফাাংরায়দয় 

সানারী ঐবতে যয়েয়ছ। 

সকান  সকান  এরাকাে 

ভবরয়নয সুতা ততযী য়তা 

তা সজয়ন স প্রমৄবক্ত 

পুনরুদ্ধায়যয উয়যাগ গ্রয়ণয 

উয গুরুোয়যা কয়যন 

এফাং এ বফলয়ে বফস্তাবযত 

আয়রাচনা ে। 

ভবরয়নয প্রমৄবক্ত পুনরুদ্ধায প্রকল্পটি গত ১২.০৬.২০১৮ তাবযয়খ অনুয়ভাবদত য়েয়ছ। 
ভবরন প্রমৄবক্ত পুনরুদ্ধায়যয জন্য গয়ফলণায কাজ চরভান আয়ছ। ফাাংরায়দ তাঁত 

সফায়ড ময উয়যায়গ  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয তত্ত্বাফধায়ন প্রস্তাবফত “ফাাংরায়দয়য 

সানারী ঐবতে ভবরয়নয সুতা ততবযয প্রমৄবক্ত  ভবরন কাড় পুনরুদ্ধায (১ভ 

ম মাে)” ীল মক প্রকল্পটি ম্পূণ ম বজবফ অথ মােয়ন সভাট ১২.১০ সকাটি (ফায সকাটি দ 

রয) টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জানুোবয, ২০১৭ য়ত বডয়ম্বয, ২০১৯ ম মন্ত সভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয রয়যে বযকল্পনা কবভয়ন দে বফয়ফচনা  অনুয়ভাদয়নয জন্য 

কাম মিভ চরভান আয়ছ। ‘ঢাকাই ভবরন’-সক সবৌগবরক বনয়দ মক ণ্য বয়য়ফ 

বনফন্ধন  স্বীকৃবতয জন্য গত ০২ জানুোবয ২০১৮বি: তাবযয়খ ভাবযচারক, 

সযবজস্ট্রায, সয়টন্ট, বডজাইন  সেডভাকম অবধদপ্তয়য সপ্রযণ কযা য়র বকছু 

াংয়াধয়নয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়ে সপ্রযণ কযা য়র “ঢাকাই ভবরন’- এয 

বনফন্ধন াংিান্ত তথ্যাবদ ভাবযচারক, সযবজস্ট্রায, সয়টন্ট, বডজাইন  সেডভাকম 

অবধদপ্তয়য পুনযাে গত ১২-০৩-২০১৮বি: সপ্রযণ কযা ে। উয়েখ্য, ভর্রন কাে 

বতর্যয উবমাগী তুরায চাল যাজাী, গাজীপুয অন্যান্য স্থাবন কযা বচ্ছ। এছাো 
কুর্ভল্লায দকাম্পানীগবঞ্জ ভর্রন চার্লবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বচ্ছ। ভর্রন কাে 

বতর্য ম্ভফ বর তায নভৄনা দ্রুত দবটন্ট র্ডজাইন  দেডভাকি অর্ধদপ্তবয দপ্রযণ 

কযা বফ।  
 ভর্রন প্রযুর্ি পুনরুিায প্রকল্পটি ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রী কর্তিক গত 

১২ /০৬/১৮ তার্যবখ অনুবভার্দত বয়বছ। অনুবভাদনে জাযীয জন্য পুনগ িঠিত র্ডর্র্ 

গত ১৮/০৭/১৮ তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবন দপ্রযণ কযা বয়বছ। ভন্ত্রণারয় কর্তিক 

প্রকল্প অনুবভাদবনয প্রার্নক আবদ গত ১৬ /০৮/১৮ তার্যবখ জাযী কযা বয়বছ।  

ফাস্তফােনাধীন 
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(ঘ) ২০১৭-১৮ অথ মফছয়যয ফায়জট ফযাে: 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয ২০১৭-১৮ অথ মফছয়যয যাজস্ব প্রাবপ্ত (আে)  অনুন্নেন এফাং উন্নেন ফায়জট বনম্নরূ:-  

 (াজায টাকাে) 

প্রবতষ্ঠায়নয নাভ 
২০১৭-১৮  

অথ মফছয়য যাজস্ব প্রাবপ্ত 

২০১৭-১৮  

অথ মফছয়য অনুন্নেন 

২০১৭-১৮  

অথ মফছয়য উন্নেন 

১ ২ ৩ ৪ 

বচফারে 62,34 ৩৩,৬২,০০ ০০ 

ফস্ত্র অবধদপ্তয 2,41,91 ৫৪,৪১,০০ ৪৪০,৪২,০০ 

াট অবধদপ্তয 14,29,17 22,37,00 ০০ 

ফাাংরায়দ তাঁত সফাড ম 8,00 22,68,00 ৩৮,০৪,০০ 

ফাাংরায়দ সযভ উন্নেন সফাড ম 38,50 23,06,00 ৮,০০,০০ 

ফাাংরায়দ সযভ গয়ফলণা  প্রবযণ ইনবিটিউট 5,50 6,26,00 ৪,৯১,০০ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয সভাট ফযাে = 17,85,42 ১৬২,৪০,০০ ৪৯১,৩৭,০০ 

 

(ঙ) জাতীে শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফােন: 

 

জাতীে শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফােয়নয রয়য ভবন্ত্রবযলদ বফবায়গয বনয়দ মনা সভাতায়ফক  ,এ ভন্ত্রণারয়েয একজন অবতবযক্ত বচফয়ক 

সপাকার য়েন্ট বনয়োগ কযা ে। ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ কর্তমক প্রণীত ছয়ক এফাং ভন্ত্রণারয়েয তনবতকতা কবভটিয সুাবযিয়ভ এ ভন্ত্রণারয়েয 

জাতীে শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফােয়ন ভোফদ্ধ কভ মবযকল্পনা এফাং বযফীযণ কাঠায়ভা প্রণে ন কযা ে। কভ মবযকল্পনা ফাস্তফােয়নয জন্য 

ভন্ত্রণারে  কর দপ্তয /াংস্থাে তনবতকতা কবভটি গঠন কযা ে এফাং কাম মিয়ভয রযেভাো অনুমােী তনবতকতা কবভটিয বা তেভাবক 

অনুবষ্ঠত য়েয়ছ ,লান্াবক ববত ্ বতয়ত ভন্ত্রণারে ম মাে ২টি এফাং দপ্তয /াংস্থাে ১৬টি সিকয়াল্ডায বায আয়োজন কযা ে। বাে উবস্থত 

সিকয়াল্ডাযগয়ণয ভতাভতয়ক প্রাধান্য সদো ে। শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফােয়ন ভন্ত্রণারে  দপ্তয/াংস্থায কভ মকতমাগয়ণয য়চতনতা বৃবদ্ধমূরক 

প্রবযয়ণয আয়োজন কযা য়েয়ছ ,এ ছাড়া াটনীবত  ,২০১ ৮  ;ফস্ত্রনীবত ,২০১ ৭  ;াট আইন এফাং ফস্ত্রবল্প প্রবতষ্ঠান (ভন্বে  বনফন্ধন )আইন 

প্রণেয়নয কাম মিভ সনো য়েয়ছ।  

শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফােয়নয অাং বয়য়ফ ভন্ত্রণারে  দপ্তয /াংস্থায কর কভ মকতমায়ক ইন্টাযয়নট ব্যফায়যয আতাে আনা য়েয়ছ 

এফাং স্ব-স্ব  য়েফাইট বনেবভত ারনাগাদ কযা য়ে। নাগবযক সফা জীকযয়ণয রয়য বটিয়জন চাট মায ারনাগাদ কয়য তা য়েফাইয়ট 

প্রকা কযা য়েয়ছ। অনরাইয়ন সযন্প  বববড কনপায়যন্প বয়িয়ভয প্রফতমন কযা য়েয়ছ। অনরাইয়ন অববয়মাগ গ্রয়ণয রয়য ভন্ত্রণারয়েয 

একজন কভ মকতমায়ক সপাকার য়েন্ট বনয়োগ কযা য়েয়ছ। তথ্য অবধকায আইন অনুমােী নাগবযকয়দয তথ্য প্রদায়নয রয়য স্বপ্রয়ণাবদত তথ্য 

অফমুক্তকযণ বনয়দ মবকা  ,২০১৫ প্রকা কযা য়েয়ছ। তথ্য প্রদায়নয জন্য দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমা , বফকল্প দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমা এফাং আবর 

কভ মকতমা বনয়োগ কযা য়েয়ছ।  

ভন্ত্রণারে  দপ্তয /াংস্থা সথয়ক বনেবভত ইয়নায়বন আইবডোয প্রস্তাফ সনো ে এফাং তা ভন্ত্রণারয়েয ইয়নায়বন কবভটিয ভােয়ভ 

ফাছাইিয়ভ প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয়ে এটুআই প্রকয়ল্প সপ্রযণ কযা ে। ইয়তাভয়ে (১ )ফস্ত্র বযদপ্তয়য One stop Service  (২ )াট 

অবধদপ্তয়যয অনরাইয়ন রাইসন্প প্রদান ীল মক দ্যটি সফা প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয়েয সজআইইউ কর্তমক গৃীত য়েয়ছ। অনরাইয়ন সফা প্রদায়নয 

রয়য বনয়ম্নাক্ত দ্যটি সফায়ক সফা জীকযণ বয়য়ফ গ্রণ কযা য়েয়ছ: 

(১)  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে কর্তমক আয়োবজত কর বা /সবভনায/োকম-এয সনাটি দপ্তয/াংস্ থা এফাং ভন্ত্রণারয়েয কর 

কভ মকতমায়দয বনকট ই -সভইয়র এফাং এএভএ-এয ভােয়ভ সপ্রযণ কযা।  

(২)  দপ্তয /াংস্থা সথয়ক প্রাপ্ত প্রস্তাফমূ ভন্ত্রণারয়েয য সথয়ক মাচাইকায়র পুনযাে দপ্তয/াংস্থাে সপ্রযণ না কয়য োন টু 

োন আয়রাচনা এফাং সটবরয়পান াংরায়য ভােয়ভ দ্রুত বনষ্পবত্তয ব্যফস্থা গ্রণ। 

প্রণীত কভ মবযকল্পনা অনুমােী ২ে  ,৩ে  ৪থ ম সকােট মায অগ্রগবত বযফীযণ ভবন্ত্রবযলদ বফবায়গ সপ্রযণ কযা য়েয়ছ। জাতীে শুদ্ধাচায 

সকৌর ফাস্তফােন কভ মবযকল্পনা অনুোেী ভণেণারে  দপ্তয াংস্থায কভ মকতমাগসণয কায়জয গুণগত ভান মূল্যােন এফাং ভন্ত্রণারে  অধীন 

দপ্তয /াংস্থায কভ মকতমায়দয উত্তভ চচ মায সযয়ে বফয়ল অফদান যাখয়ছ।  
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ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য জাতীয় শুিাচায কভ ির্যকল্পনা  অিগর্ত র্যফীক্ষণ  

( ৪থ ি দকায়াট িায) ২০১৭ -২০১ ৮ 
 

কাম িক্রভ সূচক একক দার্য়ত্বপ্রা

প্ত ব্যর্ি/ 

প্রার্ন

ক 

ইউর্নট 

 

র্বর্ত্তফ

ছয 

২০১৬

-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ িফছবয

য 

রক্ষযভা

ো 

অিগর্ত র্যফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্ত

ব্য 

রক্ষযভাো/ 

প্রকৃত অজিন 

১ভ 

দকায়াট িায 

জুরা/১৭-

দবন্ফ/১৭ 

২য় 

দকায়াট িা

য 

অবক্টা/১

৭- 

র্ডব/১

৭ 

৩য় 

দকায়াট িায 

জানু/১৮- 

ভাচ ি/১৮ 

৪থ ি 

দকায়াট িায 

এর্প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. প্রার্তিার্নক ব্যফস্থা  

১.১ বনর্তকতা কর্ভটিয বা  অনুর্িত বা াংখ্যা প্রান-১ 

অর্ধাখা 

৪ ৪ রক্ষযভাো ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজিন ১ ১ ১ ১ 

১.২ বনর্তকতা কর্ভটিয বায র্িান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফার্য়ত র্িাবন্তয ায % প্রান-১ 

অর্ধাখা 

- ৮০% রক্ষযভাো ২০% ২০% ২০% ২০%  

প্রকৃত অজিন ২০% ২০% ২০% ২০% 

১.৩ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ  আতাধীন দপ্তয/ 

াংস্থায় শুিাচায প্রর্তিায দক্ষবে অন্তযায় 

র্চর্িতকযণ 

র্চর্িত অন্তযায়ভ তার্যখ দপাকর 

বয়ন্ট 

কভ িকতিা/ 

প্রান-১ 

- ৩১.০১.১৮ রক্ষযভাো - - ৩১.০১.১৮ -  

প্রকৃত অজিন - - চরভান - 

১.৪ অাংীজবনয (stakeholder) অাংিবণ 

বা  

অনুর্িত বা াংখ্যা দপাকর 

বয়ন্ট 

কভ িকতিা/ 

প্রান-১ 

- ২ রক্ষযভাো - - ১ ১  

প্রকৃত অজিন - - ১ ১ 

২. বচতনতা বৃর্ি 

২.১ বচতনতা বৃর্িভরক বা  অনুর্িত বা াংখ্যা প্রান-১ ৩ ২ রক্ষযভাো ১ - - ১  

প্রকৃত অজিন ১ - - ১ 

২.২ জাতীয় শুিাচায দকৌর াংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ  প্রর্ক্ষণাথী াংখ্যা প্রান-১ ৯০ ১২০ রক্ষযভাো ৩০ ৩০ ৩০ ৩০  

প্রকৃত অজিন ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ 

৩.আইন/র্ফর্ধ/নীর্তভারা প্রণয়ন  াংস্কায  

৩ .১ জাতীয় াটনীর্ত ২০১৮ প্রণয়ন  প্রণীত াটনীর্ত ২০১৬ তার্যখ াট -৩   ৩১.০৫.১

৮ 

রক্ষযভাো - -  ৩১.০৫.১৮ জাতী

য় 

াং

দদ 

র্ফর 

আকা

দয 

উস্থা

র্ত 

আবছ। 

প্রকৃত অজিন - - চরভান ২৮.০৫.১৮ 

৩ .২ ফস্ত্র আইন ২০১৮  প্রণীত ফস্ত্র আইন ২০১৬ তার্যখ ফস্ত্র -৩   ২৮.০২.১

৮ 

রক্ষযভাো - - - ২৮.০২.১৮ 

প্রকৃত অজিন - - - ২৬.০২.১৮ 

৪. শুিাচায চচ িায জন্য প্রবণাদনা প্রদান            

৪.১ ’শুিাচায পুযস্কায প্রদান নীর্তভারা, ২০১৭ 

এয র্ফধানানুাবয শুিাচায পুযস্কায প্রদান  

প্রদত্ত পুযস্কায াংখ্যা প্রান-১ - ৩ রক্ষযভাো - - - ৩  

      প্রকৃত অজিন - - - ৩  

 

৫. ই-গববন িন্প 

           

 

৫.১ অনরাইন দযন্প র্বস্টভ চালু ই-দভইর/এএভএ-এয 

ভাধ্যবভ র্নষ্পর্ত্তকৃত র্ফলয় 

% আইর্টি 

াখা 

- ১০০% রক্ষযভাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

      প্রকৃত অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৫.২ র্ফর্বন্ন ভাধ্যভ (াভার্জক দমাগাবমাগ 

ভাধ্যভ) ব্যফায কবয অনরাইন কনপাবযন্প 

আবয়াজন 

অনুর্িত অনরাইন 

কনপাবযন্প 

াংখ্যা আইর্টি 

াখা 

১ ১৬ রক্ষযভাো ৪ ৪ ৪ ৪  

      প্রকৃত অজিন ৪ ৪ ৪ ৪  

৫.৩ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগ ই-পাইর্রাং ির্ত 

ফাস্তফায়ন 

ই-পাইদর নর্থ র্নষ্পর্ত্তকৃত  % আইর্টি 

াখা 

- ৪০% রক্ষযভাো ১০% ১০% ১০% ১০%  

      প্রকৃত অজিন ১০% ১০% ১০% ১০%  

৫.৪ দাপ্তর্যক কাবজ ইউর্নবকাড ব্যফায  ইউর্নবকাড ব্যফায কবয 

দাপ্তর্যক কাম ি ম্পাদন  

% আইর্টি 

াখা 

- ১০০% রক্ষযভাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

      প্রকৃত অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৫.৫ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক ২০১৬-১৭ 

অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িবত ফর্ণ িত 

তার্রকা অনুমায়ী কভবক্ষ দুটি কবয অনরাইন 

দফা চালু কযা 

ন্যযনতভ দুটি অনরাইন দফা 

চালুকৃত 

াংখ্যা প্রান-১/ 

আইর্টি 

- ০২ রক্ষযভাো ১০.০৯.২০

১৭ 

- - ০১.০৬.১৮  

      প্রকৃত অজিন ১০.০৯.২০

১৭ 

- - ২৫.০৫.১৮  

৫.৬ ই-দটন্ডাবযয ভাধ্যবভ ক্রয় কাম ি ম্পাদন ই-দটন্ডাবয ম্পার্দত ক্রয় 

কাম ি 

% প্রান-২ - ১০% রক্ষযভাো - - ৫% ৫%  

      প্রকৃত অজিন - - চরভান চরভান  

৫.৭ দাপ্তর্যক কাবজ দাশ্যার র্ভর্ডয়া ব্যফায দাপ্তর্যক দাশ্যার র্ভর্ডয়া 

দজ চালু 

তার্যখ   ৩১.০৭.১৭ রক্ষযভাো ৩১.০৭.১৭ - - -  

      প্রকৃত অজিন ৩১.০৭.১৭ - - -  

৬. উদ্ভাফনী উবযাগ            

৬.১ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক ফার্ল িক উদ্ভাফনী 

কভ ির্যকল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাফনী কভ ির্যকল্পনা প্রণীত তার্যখ ইবনাববন 

টিভ 

 ৩১.০৭.১৭ রক্ষযভাো ৩১.০৭.১৭ - - -  

      প্রকৃত অজিন ৩১.০৭.১৭ - - -  

৬.২ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক ফার্ল িক উদ্ভাফনী 

কভ ির্যকল্পনা অনুমায়ী কভবক্ষ দুটি উদ্ভাফনী 

উবযাগ ফাস্তফায়ন। 

ফাস্তফার্য়ত উদ্ভাফনী ধাযণা তার্যখ ইবনাববন 

টিভ 

- ২০.০৯.১৭ রক্ষযভাো ২০.০৯.১৭  - - উদ্ভাফ

নী 

কাম ি

ক্রভ 

শুরু 

      প্রকৃত অজিন ২০.০৯.১৭ - - - 

৬.৩ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয কভবক্ষ একটি কবয দফা ির্ত জীকযণকৃত াংখ্যা আইর্টি ১ ২ রক্ষযভাো ২০.০৯.১৭ - - ০১.০৬.১৮ 
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কাম িক্রভ সূচক একক দার্য়ত্বপ্রা

প্ত ব্যর্ি/ 

প্রার্ন

ক 

ইউর্নট 

 

র্বর্ত্তফ

ছয 

২০১৬

-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ িফছবয

য 

রক্ষযভা

ো 

অিগর্ত র্যফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্ত

ব্য 

রক্ষযভাো/ 

প্রকৃত অজিন 

১ভ 

দকায়াট িায 

জুরা/১৭-

দবন্ফ/১৭ 

২য় 

দকায়াট িা

য 

অবক্টা/১

৭- 

র্ডব/১

৭ 

৩য় 

দকায়াট িায 

জানু/১৮- 

ভাচ ি/১৮ 

৪থ ি 

দকায়াট িায 

এর্প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

দফা ির্ত জীকযবণয উবযাগ িণ দর বয়

দছ।       প্রকৃত অজিন ২০.০৯.১৭ - - ২৫.০৫.১৮ 

৭. জফাফর্দর্ র্িারীকযণ           র্নষ্প

র্ত্তকৃত 

অর্ব

দমাগ 

অফর্

তকয

দণয 

দক্ষবে 

রক্ষয

ভাো 

অনুমা

য়ী 

প্রবয়াজ

নীয় 

ব্যফস্থা 

দনয়া 

য়। 

৭.১ দ্রুততভ ভবয় অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্ত অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্তকৃত % যুগ্মর্চফ 

(ফাবজট) 

- ১০০% রক্ষযভাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

     প্রকৃত অজিন ১০০% ১০০% ৫০% ১০০% 

৭.২ অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্ত কবয াংর্িি ব্যর্িবক 

অফর্তকযণ  

র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ববমাগ 

অফর্তকযণ 

র্দন াট-৩ - ১৫ র্দন রক্ষযভাো - - ১০০% ১০০% 

     প্রকৃত অজিন - - ১০০% ১০০% 

৭.৩ অবযন্তযীণ র্নয়ন্ত্রণ ম্যানুবয়র ২০০৫ এয 

র্ফধান অনুমায়ী গঠিত অর্ডট কর্ভটিয বা 

আবয়াজন 

আবয়ার্জত বা াংখ্যা অর্ডট 

অর্ধাখা 

৪ ৬ রক্ষযভাো ১ ১ ২ ২ 

     প্রকৃত অজিন ১ ১ ২ ২ 

৭.৪ অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকযণ র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ডট আর্ত্ত   

 

% অর্ডট 

অর্ধাখা 

- ৫০% রক্ষযভাো ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% 

     প্রকৃত অজিন ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% 

৭.৫ দুনীর্ত প্রর্তবযাধ ম্পর্কিত কাম িক্রভ 

(দমভন: ইবরক্ট্রর্নক উর্স্থর্ত, গণশুনানী, 

ইতযার্দ) িণ 

গৃীত কাম িক্রভ  াংখ্যা প্রান-১ - ১ রক্ষযভাো ১ - - -  

     প্রকৃত অজিন ১ - - -  

৭.৬ ভন্ত্রণারয় /র্ফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় 

প্রর্তিাবনয দুনীর্তয দক্ষেভ ( Grey 

Area) র্চর্িতকযণ 

র্চর্িত দক্ষেভ াংখ্যা প্রান-১/ 

কর 

কভ িকতিা 

- ১ রক্ষযভাো - - ১ -  

     প্রকৃত অজিন - - চরভান -  

৭.৭ তথ্য অর্ধকায আইবনয আতায় 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায অনরাইন প্রর্ক্ষণ  

অনরাইন প্রর্ক্ষবণ নদ 

প্রাপ্ত 

তার্যখ প্রান-১ - ২ রক্ষযভাো ৩০.০৯.১৭ - - ৩০.০৬.১৮  

     প্রকৃত অজিন ৩০.০৯.১৭ - - ০৫.০৬.১৮  

৮. জাতীয় শুিাচায দকৌবর উর্ল্লর্খত 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্থায কাম িক্রভ (প্রবমাজয দক্ষবে) 

           

৮.১ - - - - - - রক্ষযভাো - - - -  

      প্রকৃত অজিন - - - -  

৮.২ - - - - - - রক্ষযভাো - - - -  

      প্রকৃত অজিন - - - -  

৯. ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্থায শুিাচায াংর্িি 

অন্যান্য কাম িক্রভ 

           

৯ .১ কার্যগযী র্ক্ষা প্রর্তিাবনয শুিাচায 

র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ 

প্রর্ক্ষণাথী াংখ্যা ফস্ত্র 

র্যদপ্তয 

৬০ ৯০ রক্ষযভাো - ৩০ ৩০ ৩০  

      প্রকৃত অজিন - ৩০ ৩০ ৩০  

৯ .২ গার্েয রগ ফই াংযক্ষণ  ারনাগাদকযণ  গৃীত কাম িক্রভ তার্যখ প্রান-২ - দবন্ফম্বয-

২০১৭ 

রক্ষযভাো ৩০.০৯.১৭ - - -  

     প্রকৃত অজিন ৩০.০৯.১৭ - - -  

৯.৩ প্রার্নক  আর্থ িক ক্ষভতা অ িন  ক্ষভতা অ িবনয আবদ 

জার্যকৃত 

তার্যখ প্রান 

উইাং 

- ৩০ ভাচ ি-

২০১৮ 

রক্ষযভাো - - ৩০.০৩.২০১

৮ 

-  

     প্রকৃত অজিন - - কাম িক্রভ 

চরভান 

কাম িক্রভ 

চরভান 

 

৯.৪ যকার্য কভ িচাযী আচযণ র্ফর্ধভারা ১৯৭৯ 

দত উর্ল্লর্খত র্ফলয়ভ প্রদ িণ এফাং যকার্য 

কভ িচাযী (শঙ্খরা  আীর) র্ফর্ধভারা, ১৯৮৫ 

ম্পবকি আবরাচনা। 

র্ফর্ধভারায় উর্ল্লর্খত 

র্ফলয়ভ 

তার্যখ প্রান 

উইাং 

- ৩০.০৯.১

৭ 

রক্ষযভাো ৩০.০৯.১৭ - - -  

     প্রকৃত অজিন কাম িক্রভ 

চরভান 

কাম িক্রভ 

চরভান 

কাম িক্রভ 

চরভান 

কাম িক্রভ 

চরভান 

 

১০. অথ ি ফযাি            

১০.১ শুিাচায াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়বনয জন্য আনুভার্নক (Indicative 

budget) ফাবজট ফযাি 

ফযািকৃত অথ ি রক্ষ 

টাকা 

ফাবজট 

াখা 

- ৫.০০ রক্ষ রক্ষযভাো - - ২.৫ রক্ষ ২.৫ রক্ষ  

     প্রকৃত অজিন - - ২.৫ রক্ষ ২.৫ রক্ষ  

১১. র্যফীক্ষণ  ভল্যায়ন            

১১.১ জাতীয় শুিাচায দকৌর  

কভ ি-র্যকল্পনা  ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ 

কাঠাবভা প্রণয়ন 

র্যফীক্ষণ কাঠাবভা প্রণীত তার্যখ প্রান-১ জানুয়া

র্য১৭ 

৩১.০৭.১৭ রক্ষযভাো ৩১.০৭.২০

১৭ 

- - -  

     প্রকৃত অজিন ৩১.০৭.২০

১৭ 

- - -  

১১.২ জাতীয় শুিাচায দকৌর কভ ি-র্যকল্পনা 

 ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ প্রর্তবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগ দার্খর 

র্যফীক্ষণ প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

াংখ্যা প্রান-১ ৪ ৪ রক্ষযভাো ১ ১ ১ ১  

     প্রকৃত অজিন ১ ১ ১ ১  

১১.৩ আতাধীন দপ্তয/াংস্থায জাতীয় শুিাচায 

দকৌর কভ ি-র্যকল্পনা  ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ 

কাঠাবভা প্রণয়ন 

র্যফীক্ষণ কাঠাবভা প্রণীত তার্যখ দপ্তয/াং

স্ায 

প্রধানগণ 

কর 

- ৩১.০৭.১৭ রক্ষযভাো ৩১.০৭.২০

১৭ 

- - -  

     প্রকৃত অজিন ৩১.০৭.২০

১৭ 

- - -  

১১.৪ আতাধীন জাতীয়  শুিাচায দকৌর কভ ি-

র্যকল্পনা  ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ প্রর্তবফদন 

াংর্িি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় 

প্রর্তিাবন দার্খর 

র্যফীক্ষণ প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

াংখ্যা দপ্তয/াং

স্ায 

প্রধানগণ 

কর 

- ২৪ রক্ষযভাো ৬ ৬ ৬ ৬  

     প্রকৃত অজিন ৬ ৬ ৬ ৬  
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(চ) তথ্য অর্ধকায:  

 

ফতিভান গণতার্ন্ত্রক যকায নাগর্যকগবণয তথ্য প্রার্প্তয অর্ধকায প্রর্তিায় প্রর্তশ্রুর্তফি। াংর্ফধাবন দদবয নাগর্যকগবণয র্চন্তা, র্ফবফক 

 ফাকস্বাধীনতা দভৌর্রক অর্ধকায র্ববফ স্বীকৃত । নাগর্যকগবণয তথ্য প্রার্প্তয অর্ধকায র্নর্িত কযায রবক্ষয যকায তথ্য অর্ধকায আইন , 

২০০৯ প্রণয়ন কবযবছ। এই আইবনয ৪ ধাযায় প্রবতযক নাগর্যবকয তথ্য রাববয অর্ধকাযবক স্বীকৃর্ত প্রদান কযা বয়বছ। তবথ্যয অফাধ প্রফা এফাং 
জনগবণয তথ্য অর্ধকায র্নর্িত কযায জন্য তথ্য কর্ভন গঠিত বয়বছ।  এ আইবন তথ্য যফযাবয রবক্ষয প্রবতযক কর্তিক্ষবক তথ্য প্রদান 

ইউর্নট এয জন্য একজন দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা র্নযুি কযায র্ফধান যাখা বয়বছ।  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে বল্প মৃদ্ধ সদ গড়ায রয়যে ব্যবক্ত উয়যাগয়ক প্রাধান্য বদয়ে বফববন্ন প্রকায নীবত  কভ ময়কৌর প্রণেন কয়য 

থায়ক। এ কর কভ মকান্ড বল্প াংবিষ্ট সিাকয়াল্ডায এফাং নাগবযকয়দয জন্য উন্ুক্ত যাখায নীবতয়ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে বফশ্বা কয়য। স্বেতা, 
জফাফবদীতা  সুান বনবিতকযয়ণ অফাধ তথ্য প্রফা বফয়ল র্ভবভকা ারন কয়য। এ উয়েয়শ্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে সদয়য নাগবযকয়দয তথ্য 

প্রাবপ্তয অবধকাযয়ক অগ্রাবধকায প্রদায়নয নীবতয়ত বফশ্বাী। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য মাফতীয় কাম িক্রবভয তথ্য নাগর্যকবদয অফর্ত য়ায 
সুর্ফধাবথ ি এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রভ স্বচ্ছতায াবথ জনগবণয জ্ঞাতাবথ ি প্রকাবয ভাধ্যবভ ফ িস্তবয জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযবত 

‘‘তথ্য অফভৄিকযণ র্নবদ ির্কা, ২০১৬’’ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য বয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বছ, মা অিণী ভুর্ভকা যাখবফ। 

(ছ) উদ্ভাফন কাম মিভ: 

 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং আতাধীন দপ্তয/াংস্থায় কাবজয গর্তীরতা, উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃর্ি, নাগর্যক দফা প্রদান প্রর্ক্রয়া দ্রুত  

র্জকযবণ নতুন উদ্ভাফন  দগুবরাবক চচ িায র্ফলবয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় অতযন্ত গুরুত্ব র্দবয় কাজ কবয মাবচ্ছ। ভন্ত্রণারয় দপ্তয/াংস্থায 

ইবনাববন দপাকার বয়বন্টয াবথ দপ্তয/াংস্থায ইবনাববন র্ফলবয় আবরাচনা/বা অবয়াজন কবয দপ্তয /াংস্থায ইবনাববন কাম িক্রবভ 

ায়তা দান  ভর্নটর্যাং কযা বচ্ছ। তথ্য  দমাগাবমাগ প্রযুর্ি র্ফবাবগয এআইএপ পাবন্ডয আতায় ফাস্তফায়নকৃত এফাং চরভান প্রকল্প 

ভ র্নয়র্ভত বাবফ ভর্নটর্যাং কযা বচ্ছ। “Digital Service Road Map- 2021” প্রস্তুত কযায রবক্ষয গত ২৪-২৫ জুন , ২০১৮ 

তার্যবখ দুইর্দন ব্যাী একটি কভ িারা আবয়াজন কযা বয়বছ ।উি কভ িারায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ৮টি দফায দযাডম্যা প্রস্তুত কযা 

বয়বছ, মথা: ১) Online Orders,Circulars, Gazettes, Notifications management System ২) E-Library 

Management System ৩) Online Requisition and Inventory Management System ৪) Case Management 

System ৫) Land Management System ৬) Audit Management System ৭) Personal Information 

Management System (PIMS) এফাং ৮) Information Portal of Textiles and Jute। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা অনুাবয ভন্ত্রণারবয়য ইবনাববন টিবভয উবযাবগ উদ্ভাফনী উবযাগ/ধাযণাভ আইর্ডয়া ব্যাাংবক 

(ideabank.gov.bd) র্নবমাি দুটি উদ্ভাফনী উবযাগ/ধাযণা জভা যাখা বয়বছ। 
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উদ্ভাফনী ধাযণাভ: 

ক) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় র্ডর্জটার দনাটি দফাড ি স্থান :- 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য উবয় দলাবয (৬ নাং বফবনয ৮ভ  ১২ তভ তরায়) ফে আকাবযয র্ডর্জটার দনাটি দফাড ি স্থাবনয পবর 

ভন্ত্রণারবয় প্রবফবয ভবয়ই  ভন্ত্রণারবয়য কর কভ িকতিা-কভ িচাযীগণ দইর্দবনয বা,  দর্ভনায এফাং য়াকিবয  দবনুয, ভয়  

র্ফলয় ইতযার্দ তথ্য ম্পবকি অফর্ত  বফন। পবর কর কভ িকতিা/কভ িচাযী র্নধ িার্যত ভবয় বায় উর্স্থত য়া জতয বফ 

এফাং র্দবনয র্যকল্পনা অনুমায়ী অন্যান্য কাম িক্রভ ম্পন্ন কযবত াযবফন। অযর্দবক এ ধযবণয অফকাঠাবভা স্থাবনয পবর এই 

ভন্ত্রণারয় কর্তিক আবয়ার্জত র্ফর্বন্ন অনুিান, গুরুত্বপূণ ি ঐর্তার্ক বালণ প্রচায  ভন্ত্রণারবয়য র্ফর্বন্ন ইববন্ট  কাম িক্রভ ম্পবকি 

কর কভ িকতিাবদয অফর্ত কযা মাবফ।  
খ) উৎার্দত ফস্ত্র  াট ণ্য র্যর্চর্তয জন্য দরাবগা ব্রার্ন্ডাং :- 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্নয়ন্ত্রনাধীন ফস্ত্র  াটকর  দফযকাযী ফস্ত্র  াটকর ভ এফাং র্ফর্বন্ন উবযাগতা কর্তিক প্রাকৃর্তক 

তন্তু, আঁ, াট দ্বাযা র্যবফ ফান্ধফ ফস্ত্র  াট ণ্য প্রস্তুত কযা য়। র্কন্তু ণ্যগুর্র র্যবফ ফান্ধফ, চনীর এফাং প্রাকৃর্তক তন্তু 

দ্বাযা প্রস্তুত এ ধযবনয ম িাপ্ত প্রচাযনা না থাকায় দদ-র্ফবদব এয ব্যফায আানুরু বৃর্ি াবচ্ছনা। র্যবফ ফান্ধফ এ কর ণ্যবক 

অন্যান্য কৃর্েভ আঁ দ্বাযা বতযী ণ্য দথবক আরাদাবাবফ র্চর্হৃত কযায জন্য আরাদা র্ফবল একটি দরাবগা ব্যফায কযায উদ্ভাফনী 

কাম িক্রভ িন কযা বয়বছ। এই দরাবগা প্রাকৃর্তক তন্তু ফা আঁ দ্বাযা প্রস্তুতকৃত র্যবফ ফান্ধফ ফস্ত্র  াট বণ্য ব্যফায শুরু কযা 

বর এ ভস্ত বণ্যয প্রায, র্ফনন ফহুরাাংব বৃর্ি াবফ এফাং প্রচায জ বফ। 
 

এছাো ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য উন্নত কভ ির্যবফ র্নর্িত কযায রবক্ষয অর্পকক্ষ  অর্পবয কর্যডয র্যষ্কায-র্যচ্ছন্ন যাখা 

বচ্ছ, তা র্নয়র্ভত বাবফ তদাযর্ক কযা বচ্ছ। ভন্ত্রণারবয়য বাকবক্ষ উন্নতভাবনয দক্রাকার্যজ াভিী যফযা কযা বয়বছ , আপ্যায়নকাযীবদয 

র্নর্দ িি দাাবকয ব্যফস্থা কযা বয়বছ।  
 

র্ডর্জটার ফাাংরাবদ র্ফর্নভ িাবণ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্নবমাি অনরাইন দফা চালু :  

ক) অনরাইন আইর্টি র্রউন র্বিভ 

খ) অনরাইন র্ফবদ প্রর্ক্ষণ ডাটাবফজ র্বিভ 

গ) অনরাইন ই-পাইর র্যবাটি িাং র্বিভ 

ঘ) অনরাইন র্টিবজন চাট িায অর্ববমাগ র্বিভ 

ঙ) অর্পব কবরয ঠিক ভবয় ার্জযা র্নর্িত কযায রবক্ষয র্ডর্জটার ার্জযা ব্যফস্থা চালু কযা বয়বছ , মা র্নয়র্ভত 

বাবফ ভর্নটর্যাং কযা বচ্ছ। ভন্ত্রণারবয় ৮ভ  ১২ তরায় র্র্ টির্ব স্থান কযা বয়বছ। 
ই-পাইবরাং নবথ ব্যফস্থানা কাম মিভ গবতীরতা: ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় ইবরক্ট্রর্নক ির্তবত (ই-পাইর্রাং) নর্থ 

ব্যফস্থানা কাম িক্রভ গর্তীরতা আনয়বনয রবক্ষয ভন্ত্রণারবয়য কর াখায ই-পাইর্রাং এয অিগর্ত প্রর্তবফদন ার্ক্ষকবাবফ ভর্নটর্যাং কযা 

বচ্ছ। ভন্ত্রণারবয় কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয র্নয়র্ভতবাবফ আইর্টি  ই -পাইর্রাং র্ফলয়ক  প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।  ই-পাইর্রাং ফাস্তফায়বনয 

রবক্ষয ২২টি কর্ম্পউটায , ২টি ল্যাট  , ১২ টি স্কযানায এফাং ১২ টি র্প্রন্টায  ক্রয় কযা বয়বছ।ভন্ত্রণারবয় ১টি ফ্রন্টবডস্ক স্থান কযা বয়বছ। 
ইন্টাযবনবটয গর্ত ২০ এভর্ফর্এ  দথবক ৫০ এভর্ফর্এ -এ রুান্তয কযা বয়বছ। র্ফযভান ল্যান   য়াইপাই দজাবনয ক্ষভতা  বৃর্ি কযা 

বয়বছ, পবর ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রভ আয গর্তীর বয়বছ। 

 

 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-19  

(জ) ভাভরা বনষ্পবত্তয সযয়ে বফয়ল বযফীযণ: 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে  এয অধীন দপ্তয/াংস্থামূয়য বফববন্ন আদারয়ত বফচাযধীন ভাভরামূ বনষ্পবত্তয রয়যে বফয়ল 

কভ মবযকল্পনা গ্রণ কযা য়েয়ছ। গুরুেপূণ ম ভাভরামূ বচবিত কয়য বচফ কর্তমক ৩০টি াংবিষ্ট দপ্তয/াংস্থামূয়য প্রধান কর্তমক ৫০টি ভাভরা 

এফাং াংবিষ্ট দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমা কর্তমক অফবষ্ট ভাভরা প্রবত ভায় ভবনটবযাং কযা য়ে। ভাভরাে বনষ্পবত্ত কাম মিয়ভ বনয়োবজত কভ মকতমা-
কভ মচাযী  আইনজীফীয performance মূল্যােয়নয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়েয়ছ। এয়ত কয়য ভাভরা ম্পবকমত জটিরতা হ্রা ায়ে। 
(ঝ) অবডট আবত্ত বনষ্পবত্তয জন্য বফয়ল ব্যফস্থা গ্রণ: 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয অধীন দপ্তয/াংস্থামূয়য অবডট আবত্ত বনষ্পবত্তয রয়যে বফয়ল কভ মবযকল্পনা গ্রণ কযা য়েয়ছ। বদ্বযীে 

 বেযীে অবডট কবভটিয বাে বাবতে কযায জন্য ভন্ত্রণারয়েয মৄগ্মবচফ/ উবচফয়দয দাবেে প্রদান কযা য়েয়ছ। কভ মকতমাগণ প্রবত 

ভায় কভ মসূবচ প্রণেন কয়য অবডট বনষ্পবত্তয জন্য বদ্বযীে  বেযীে বা কয়য থায়কন। অবডট আবত্ত দ্রুত বনষ্পবত্তকয়ল্প অবতবযক্ত বচফ 

(অবডট)-এয বাবত্তয়ে দপ্তয/াংস্থামূয়য অবডট াংিান্ত সপাকার য়েন্ট কভ মকতমায়দয বনয়ে ভাবক বা অনুবষ্ঠত ে। তায়ত অবডট 

আবত্তয াংখ্যা কয়ভ আয়ছ। 
 

(ঞ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য উত্তভ চচ িা 

 

ভত বফবনভয়েয ভােয়ভ য়ফ মাত্তভ বদ্ধান্ত গ্রণ: 
 

সকান জটির ফা গুরুেপূণ ম বফলয়ে বদ্ধান্ত গ্রয়ণয সযয়ে ভন্ত্রণারয়েয কর কভ মকতমায উবস্থবতয়ত বাে উস্থান কযা ে। 
উস্থাবত বফলয়েয উয কর কভ মকতমায ভতাভত গ্রণ, অববজ্ঞতা বফবনভে এফাং ম মায়রাচনায ভােয়ভ য়ফ মাত্তভ (best possible) বদ্ধান্ত 

গ্রয়ণয প্রয়চষ্টা সনো ে।  
জরুবয বফলয়ে SMS প্রদান:  

 দ্রুত বদ্ধান্ত গ্রয়ণয ভােয়ভ প্রয়োজনীে তথ্য প্রদান, সকান বদ্ধায়ন্তয জন্য বা আফান ইতোবদ সযয়ে SMS-এয ভােয়ভ কর 

কভ মকতমায়ক আফগত কযা ে। এয়ত খুফ য়জ কভ ভয়ে সময়কান ফাতমা, তথ্য, বদ্ধান্ত দ্রুত করয়ক অফগত কযায়নায ভােয়ভ দ্রুততায ায়থ 

বদ্ধান্ত গ্রণ কযা মাে।  
 

 

ইন-াউজ প্রবযয়ণয ভাবক ববডউর প্রণেন: 

 ভবন্ত্রবযলদ বফবায়গয বনয়দ মনা অনুমােী প্রয়তেক কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয ৬০ ঘন্টা প্রবযয়ণয বফলয়ে বনয়দ মনা যয়েয়ছ। ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারে প্রবতভায় একটি প্রবযণ ববডউর প্রণেন কয়য থায়ক। ২-৯ভ সগ্রড, ১০-১৬ সগ্রড এফাং ১৭-২০ সগ্রয়ডয কভ মচাযীয়দয বতনটি বায়গ বাগ 

কয়য শুদ্ধাচায, ফাবল মক কভ মবযকল্পনা প্রণেন, তথ্য অবধকায, আইন, বফবধ, নীবতভারা, নবথ ব্যফস্থানা, াংবফধান, চাকবয বফবধভারা ইতোবদ 

বফলয়ে ভায়য শুরুয়তই একটি প্রবযণ ববডউর প্রণেন কয়য প্রবযয়ণয আয়োজন কযা ে। পয়র ভায়য প্রথয়ভই াংবিষ্ট 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগণ উক্ত ভায়য প্রবযণ ম্পয়কম অফবত থায়কন। 
জরুবয বফলে আয়রাচনা কয়য দ্রুত বনষ্পবত্তকযণ: 

জরুবয বফলয়ে অনুবফবাগ প্রধান এফাং প্রয়োজয়ন বচফ ভয়াদয়েয ায়থ াখা/অবধাখায দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমাগণ যাবয আয়রাচনা 

কয়য থায়কন। পয়র বফলেটি দ্রুত বনষ্পবত্ত কযা ম্ভফ ে। 
দপ্তয/অবধাখা/াখায চাবদা বনরুন কয়য ণ্য/সফা িে: 

ভন্ত্রণারয়েয কর দপ্তয/াখা অবধাখায প্রয়োজনীে চাবদায বববত্তয়ত ণ্য  সফা িে কযা ে। এয়ত যকাবয অয়থ ময অচে 

সযাধ কযা ম্ভফ য়ে। ফাবল মক িে বযকল্পনা প্রণেন কযা ে। পয়র পুয়যা অথ ম ফছয়য বক বক ণ্য  সফা িে কযা য়ফ, তায একটি প্রকৃত বচে 

াো মাে। 
বযয়ফফান্ধফ াটণ্য ব্যফায: 

বযয়ফ ফান্ধফ াটণ্য বনয়জযা ব্যফায কবয এফাং অন্যয়দয ব্যফায়যয জন্য উৎাবত কযায জন্য বফববন্ন ভয়ে যকাবয প্রবতষ্ঠান, 

বফয়দব বভনগুয়রায়ত উায বয়য়ফ নমুনা যফযা কযা ে। এয়ত যকাবয দপ্তয়য াট য়ণ্যয ব্যফায বৃবদ্ধ ায়ে এফাং বফয়দ সথয়ক এয 

চাবদা আয়ছ। 
বডবজটার দ্ধবতয়ত দ্রুত কাম মবফফযণী প্রদান: 

 এ ভন্ত্রণারয়ে বা চরাকায়র বায বদ্ধান্তমূ বরবফদ্ধ কয়য বায়য়ল বাবত কর্তমক কাম মবফফযণী স্বাযয়যয ভােয়ভ করয়ক ই-

নবথয়ত বফতযণ কযা ে। তায়ত এ ভন্ত্রণারয়েয কায়জ গবতীরতা বৃবে সয়েয়ছ। 
সিকয়াল্ডাযয়দয ায়থ ভতবফবনভে: 

এ ভন্ত্রণারয়েয সিকয়াল্ডায়দয ায়থ বনেবভতবায়ফ ভতবফবনভয়েয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ে। পয়র নীবতভারা, আইন  বফবধ বফধান 

প্রণেয়নয সযয়ে তায়দয চাবদা সজয়ন সনো ম্ভফ ে। 
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উন্নেন প্রকল্প াংিান্ত তথ্য 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয এর্ডর্  াংবার্ধত এর্ডর্ ফযাি  ,ব্যয়  আর্থ িক অিগর্তঃ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয আতাে ২০১৭-২০১৮ অথ ম ফছয়যয মূর এবডবয়ত ১৫টি অনুয়ভাবদত প্রকয়ল্পয অনুকূয়র ৫৪২ .৯৬ সকাটি টাকা 

(সথাক ৫৯ .৩৬ সকাটি ) ফযাে বছর। ৬টি নতুন প্রকয়ল্প অনুয়ভাবদত োে ২০১৭ -১৮ অথ ম ফছয়যয াংয়াবধত এবডবয়ত প্রকল্প াংখ্যা দাঁড়াে 

২১টি এফাং াংয়াবধত এবডবয়ত দাঁড়াে ৪১১.৯৮ সকাটি টাকা। এয ভয়ে ৪১০.৯৮ সকাটি টাকা ব্যে ে। ২০১৭- ১৮ অথ ম ফছয়যয আবথ মক 

অগ্রগবতয ায ৯৯ .৫৪ %এফাং ফাস্তফ অগ্রগবতয ায ১০০% । 
২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্বত ভাপ্ত প্রকল্পঃ 

২০১৭ -১৮ অথ ম ফছয়যয াংয়াবধত এবডবয়ত অন্তর্ভ মক্ত ২১টি প্রকয়ল্পয ভয়ে ফস্ত্র অবধদপ্তয়যয ২টি প্রকল্প ([ ১  )ফবযার সটক্সটাইর 

ইনবিটিউটয়ক ীদ আফদ্যয যফ সযবনোফাত সটক্সটাইর ইবঞ্জবনোবযাং কয়রয়জ উন্নীতকযণ ীল মক প্রকল্প এফাং (২ ) rof ydutS ytilibisaeF

TOD fo noitazilatigiD dna noitacudE elitxeT fo ytilauQ eht fo tnemecnahnE ]পরবায়ফ ভাপ্ত য়েয়ছ।  
 

াংস্থা র্বর্ত্তক ২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্ ফাস্তফায়ন অিগর্তঃ 
 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 
  

২০১৭-২০১৮ অথ ম ফছয়যয াংয়াবধত এবডবয়ত ফস্ত্র অবধদপ্তয়য ১৭টি অনুয়ভাবদত প্রকয়ল্পয অনুকূয়র  ৩৮৯ .৩৭ সকাটি টাকা ফযাে 

বছর। মায ভয়ে ৩৮৯.৩৬ সকাটি টাকা অফমুক্ত কযা য়েয়ছ। অফমুক্তকৃত ৩৮৯.৩৬ সকাটি টাকায ভয়ে ৩৮৮.২৪ সকাটি টাকা ব্যে য়েয়ছ। 

২০১৭-১৮ অথ ম ফছয়যয আবথ মক অগ্রগবতয ায ৯৯.৭১ %এফাং ফাস্তফ অগ্রগবতয ায ১০০% ।  
 

ফস্ত্র অবধদপ্তয়যয ১৭টি প্রকয়ল্পয ভয়ে ৬টি প্রকল্প য়ে সটক্সটাইর ইবঞ্জবনোবযাং কয়রজ স্থান  ,১০টি য়ে সটক্সটাইর ইনবিটিউট 

স্থান এফাং অয ১টি প্রকল্প য়ে  ydutS ytilibisaeF াংিান্ত। উন্নেন প্রকয়ল্পয ভােয়ভ ৬টি সটক্সটাইর ইবঞ্জবনোবযাং কয়রজ স্থান 

কযা য়ে। ৬টিয ভয়ে ফতমভায়ন ২টি সটক্সটাইর ইবঞ্জবনোবযাং কয়রয়জ (ফবযার এফাং বঝনাইদ )বফএব-ইন-সটক্সটাইর ইবঞ্জবনোবযাং সকায় ম 

বযা কাম মিভ চালু কযা য়েয়ছ। অফবষ্ট ৪টি অফকাঠায়ভা বনভ মায়ণয কাজ চরভান যয়েয়ছ। অযবদয়ক ,বফববন্ন সটক্সটাইর ইনবিটিউট স্থান 

প্রকয়ল্পয ভােয়ভ নতুন কয়য ১৩টি সটক্সটাইর ইনটিি ব্টিউট স্থান কযা য়ে। ১৩টি সটক্সটাইর ইনবিটিউয়টয ভয়ে ৩টি সটক্সটাইর 

ইনবিটিউয়ট (যাংপুয ,চট্টগ্রাভ এফাং সগৌযনদী )বডয়প্লাভা চালু কযা য়েয়ছ। অফবষ্টগুয়রায অফকাঠাভা বনভ মাণ কাজ চরভান যয়েয়ছ। অফকাঠায়ভা 

বনভ মাণ কাজ ম্পন্ন োয য উক্ত প্রবতষ্ঠানমূয় বযক বনেস্াগ  ,ছাে-ছােী ববতম  বযা কাম মিভ চালু কযা য়ফ।  

২০১৭ -১৮ অথ ম ফছয়যয াংয়াবধত এবডবয়ত ফস্ত্র অবধদপ্তয়যয ১৭টি প্রকয়ল্পয ( প্রকল্প বববত্তক  )ফযাে ,ব্যে এফাং অগ্রগবত াংিান্ত 

তথ্যাবদ বনম্নরূিঃ 

(রক্ষ টাকায়)  

ক্রঃ 

নাং 

প্রকবল্পয নাভ ফাস্তফায়ন কার প্রাক্কর্রত 

ব্যয় 

২০১৭ -১৮ 

অথ ি ফছবযয 

এর্ডর্ 

ফযাি 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয আযএর্ডর্ 

ফযাি ,  

অফভৄি  ব্যবয়য অিগর্ত 

জুন/১৮ ভা 

ম িন্ত 

ক্রভপুর্ঞ্জভুত  

ব্যয় 

ভন্তব্য 

 ফযাি অফভৄি ব্যয় 

১. ফর্যার দটক্সটাইর ইন্পটিটিউটবক ীদ 

আফদুয যফ দযর্নয়াফাত দটক্সটাইর 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরবজ উন্নীতকযণ ীল িক 

প্রকল্প। 

জুরাই,২০১০ 

 বত জুন,২০১৮ 

১২৫১৮ .২৯  ২০১০.০০ ২১৪৫ .০  ২১৪৫ .০০  ২১৪৫ .০০  

(১০০)%  

২১৪৫ .০০  

(১০০%) 

প্রকল্পটি 

জুন /২০১৮ এ 

ভাপ্ত 

বয়বছ। 

২. ৪টি দটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান ীল িক 

প্রকল্প। 

নববম্বয ২০১০ 

বত জুন,২০১৯ 

২৮৪৭৩ .০০  ১৫৬০০.০০ ৪৯৬১ .০০  ৪৯৬১ .০০  ৪৯৫৪ .৮৪  

(৯৯.৮৮)%  

১৭৭১৪ .৫৬  

(৬২.২২%) 

-- 

৩. র্ঝনাইদ দটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং 

কবরজ স্থান ীল িক প্রকল্প।  

জুরাই, ২০১১ 

 বত দবন্ফম্বয, 

২০১৮ 

১১৯৮৬ .০০  ২৯২০.০০ ৩৫৩৮ .০০  ৩৫৩৮ .০০  ৩৫৩৫ .৬২  

(৯৯.৯৩)%  

৯৯৯৬ .৩৪  

(৮৩ .৪০% ) 

-- 

 

৪. দখ যাবর দটক্সটাইর 

ইনর্স্টটিউট,ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 

জানুয়ার্য, ২০১৫ 

বত র্ডবম্বয, 

২০১৯ 

১০১১৬.৩৫ ২০০০.০০ ১৭৩৯.০০ ১৭৩৯.০০ ১৬৮৭.৭৬৩ 

(৯৭.০৫%) 

২৭৬৫.৩৪ 

(২৭.৩৪%) 

 

-- 

৫. দগৌযনদী দটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৩ 

বত জুন, ২০১৯ 

৯৩৭৭.৪৫ ২০০০.০০ ১১৭০.০০ ১১৭০.০০ ১১৬৯.৯৩ 

(১০০%) 

২৭০৯.৭৮ 

(২৮.৯০%) 

-- 

 

৬. দবারা দটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৪ 

বত জুন, ২০১৯ 

৭২৯২.০০ ২৮৪০.০০ ১৫৪২.০০ ১৫৪২.০০ ১৫৪০.৪৬ 

(৯৯.৯০%) 

২৪২৭.৪২ 

(৩৩.২৯%) 

-- 

৭. দখ দযবনা দটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং 

কবরজ, দগাারগঞ্জ স্থান (২য় 

াংবার্ধত) ীল িক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৩ 

বত জুন, ২০১৯ 

১৪৯১১ .১৯  ২৮০০.০০ ৪০৫০ .০০  ৪০৫০ .০০  ৪০৪৭ .০০  

(৯৯.৯৪)%  

৬৭০৩ .৬৫  

(৩৫.৪৫ %) 

-- 

 

৮. ড.এভ য়াবজদ র্ভয়া দটক্সটাইর 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগঞ্জ, যাংপুয, 

স্থান ীল িক প্রকল্প। 

জুরাই,২০১৫ 

বত জুন,২০২০ 

১০৭৪৮.০০ ৪০০০.০০ ৩৮১০.০০ ৩৮১০.০০ ৩৮০৯.৩৮ 

(১০০%) 

৭৮১২.১৯ 

(৭২.৬৯%) 

-- 
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৯. দখ ার্না দটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং 

কবরজ, দভরান্দ, জাভারপুয স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 

জুরাই,২০১৫ 

বত জুন,২০২০ 

২৮১৯৬.৮৭ ৫০০০.০০ ৭৭৪৭.০০ ৭৭৪৭.০০ ৭৭৪৪.৮৭ 

(৯৯.৯৭%) 

১০০৮৮.৫৯ 

(৩৫.৭৮%) 

-- 

১০. দফগভ আর্ভনা ভনসুয দটক্সটাইর 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং ইনর্স্টটিউট, কার্জপুয, 

র্যাজগঞ্জ স্থান ীল িক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৬ 

বত জুন,২০১৯ 

৮৭৪৬.৩২ ১৮২০.০০ ২২২০.০০ ২২২০.০০ ২২০৬.১৮ 

(৯৯.৩৮%) 

২৫৮৩.৯৮ 

(২৯.৪৯%) 

-- 

 

১১. ীদ কাভরুজ্জাভান দটক্সটাইর 

ইনর্স্টটিউট স্থান, ভান্দা স্থান ীল িক 

প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৫ 

বত জুন,২০১৯ 

৭৪৬২.০০ ২২৭৫.০০ ২৭১৭.০০ ২৭১৭.০০ ২৭১৬.৯৬ 

(১০০%) 

৩৬৩৯.৬৫ 

(৪৮.৭৬%) 

 

-- 

১২. সুনাভগঞ্জ দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 
জানুয়ার্য, ২০১৭ 

বত জুন,২০২০ 

৯৭২১.৮৫ - ১২৭২.০০ ১২৭২.০০ ১২৭০.৭৮ 

(৯৯.৯২%) 

১২৭০.৭৮ 

(১৩.০৭%) 

-- 

 

১৩.  rof ydutS ytilibisaeF

 eht fo tnemecnahnE

 elitxeT fo ytilauQ

 dna noitacudE

TOD fo noitazilatigiD .ীল িক 

প্রকল্প। 

জানুয়ার্য, ২০১৭ 

বত জানুয়ার্য, 

২০১৮ 

২৫.০০ - ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ 

(১০০%) 

২৫.০০ 

(১০০%) 

প্রকল্পটি 

জুন /২০১৮ এ 

ভাপ্ত 

বয়বছ। 

 

১৪. পর্যদপুয দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 
জুরাই, ২০১৭ 

বত জুন,২০২০ 

৯৭৫৬.০৫ - ১০১৮.০০ ১০১৮.০০ ১০১৭.২৩ 

(৯৯.৯২%) 

১০১৭.২৩ 

(১০.৪৩%) 

-- 

১৫. র্বরট দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 
জুরাই, ২০১৭ 

বত জুন,২০২০ 

৯৫৬৫.৬৫ - ৪৭১.০০ ৪৬৪.৪২ ৪৬৪.৪২ 

(৯৮.৬০%) 

৪৬৪.৪২ 

(৪.৮৬%) 

 

-- 

১৬. দখ যাবর দটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং 

কবরজ, র্বরট স্থান ীল িক প্রকল্প। 
জানুয়ার্য, ২০১৭ 

বত জুন, ২০২০ 

১১০৩৫.৫৬ ৫১১.০০ ৫১১.০০ ৫০৮.০১ 

 

৫০৮.০১ 

(৯৯.৪১%) 

৫০৮.০১ 

(৪.৬০%) 

-- 

১৭. রারভর্নযাট দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট 

স্থান ীল িক প্রকল্প। 
জানুয়ার্য, ২০১৮ 

বত র্ডবম্বয, 

২০২০ 

১০০১৩.০৪ ১.০০ - - -- - -- 

 

২০১৮-১৯ অথ ম ফছয়যয াংয়াবধত এবডবয়ত ফস্ত্র অবধদপ্তয়য ফযােবফীন অননুয়ভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকািঃ 

ক্রঃ নাং প্রকবল্পয নাভ  ফাস্তফায়নকার 

1.  ১২টি দটক্সটাইর দবাবকনার ইন্পটিটিউট ীল িক প্রকল্প  (জুরাই ২০১ ৭ -র্ডবম্বয ২০১৯) । 
2.  দপণী দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প  (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২ ১) 

3.  দখ ার্না দটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ  ,র্ফচয ,ভাদাযীপুয স্থান প্রকল্প (জুরাই ২০১৭- জুন ২০২১) 

4.  াযার্স্ত দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২ ১ )।  

5.  দনেবকাণা দটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২ ১ )।  

6.  নাযায়ণগঞ্জ দটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২ ১ )।  

7.  কাার্য়া দটক্সটাইর ইন্পটিটিউট, গাজীপুয ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২ ১ )।  

8.  মবায দটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২ ১ )।  

9.  জয়পুযাট দটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প  (জুরাই ২০১ ৭ -র্ডবম্বয ২০২ ০ )।  

10.  ১৩টি দটক্সটাইর দবাবকনার ইন্পটিটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭-র্ডবম্বয ২০১৯ )।  

11.  বয়দ নজরুর ইরাভ দটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ  ,র্কবাযগঞ্জ  স্থান ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২ ১ )।  

12.  ভাবুবুর ক ার্কর দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, ভয়ভনর্াং স্থান ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২১) । 
13.  ৩টি দটক্সটাইর দবাবকনার ইন্পটিটিউটবক র্ডবপ্লাভায় উন্নীতকযণ ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২ ১)। 
14.  ১০টি দটক্সটাইর দবাবকনার ইন্পটিটিউট ৪থ ি তরা ম িন্ত ফর্ধ িতকযণ ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১ ৭ -জুন ২০২ ১ )।  

 

 

 

 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-22  

অনুবভার্দত নতুন প্রকল্প  

(ক)  ২০১৭ -১৮  অথ ি ফছবযয ভর এর্ডর্বত ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ১৩টি অননুবভার্দত নতুন প্রকল্প অন্তভু িি র্ছর মায ভবধ্য র্নম্নফর্ণ িত ৫টি প্রকল্প 

অনুবভার্দত বয়বছঃ 

১ )সুনাভগঞ্জ দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প; 

২ )পর্যদপুয দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প; 

৩) র্বরট দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প; 

৪) দখ যাবর দটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, র্বরট স্থান ীল িক প্রকল্প; 

৫) রারভর্নযাট দটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প; 

(খ)  ২০১৭ -১ ৮ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্বত ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ১৪টি অননুবভার্দত নতুন প্রকল্প অন্তভু িি র্ছর মায ভবধ্য র্নম্নফর্ণ িত ১টি 

প্রকল্প অনুবভার্দত বয়বছঃ 

১।দখ ার্না দটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ  ,র্ফচয ,ভাদাযীপুয স্থান’  ীল িক প্রকল্প। 

 

 ফাাংরাবদ তাঁত দফাড ি  
 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্বত  ফাাংরাবদ তাঁত দফাবড িয ২টি অনুবভার্দত প্রকবল্পয অনুকূবর  ৮ .০০  দকাটি টাকা 

ফযাি র্ছর। মায ভবধ্য ৭ .৩৪ দকাটি টাকা অফভৄি কযা বয়বছ। অফভৄিকৃত ৭ .৩৪ দকাটি টাকায ভবধ্য ৭ .২১ দকাটি টাকা ব্যয় বয়বছ। ২০১৭-

১৮ অথ ি ফছবযয আর্থ িক অিগর্তয ায ৯ ০  %এফাং ফাস্তফ অিগর্তয ায ৯৫%।  

(ক )এস্টাফর্রবভন্ট অফ থ্ র্য যান্ডলুভ ার্ব ি দন্টায ইন র্ডপাবযন্ট লুভ ইনবটনর্ব এর্যয়া (২য় াংবার্ধত ) ীল িক প্রকবল্পয 

ভাধ্যবভ দদবয তাঁত অধ্যযর্লত এরাকায় তাঁতীবদয ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয দফা দমভন -কাে যাংকযণ ,ভা িাযাইর্জাং ,াইর্জাং,কযাবরন্ডার্যাং ,

দস্টন্টার্যাং , দপার্ল্ডাং প্রভৃর্ত দফা প্রদাবনয রবক্ষয ৩টি ার্ব ি দন্টায স্থান কযা ; প্রকল্প এরাকায প্রায় ১ .৪০ রাখ স্তচার্রত তাঁবত র্নবয়ার্জত 

তাঁতীবদয ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয দফা প্রদান  কযা তাঁতীবদযদক উন্নত  ভানম্পন্ন তাঁত ফস্ত্র উৎাদবন ায়তা কযা ; নতুন দভর্ন  মন্ত্রার্ত 

স্থাবনয ভাধ্যবভ ত্রুটিপূণ ি কাবেয ায কর্ভবয় তাঁতীবদয দক্ষতা বৃর্ি কযা  বফ। অযর্দবক  ,ব্যাবরর্ন্পাং ভডান িাইবজন র্যবনাববন এন্ড 

এক্সানন (র্ফএভআযই )অফ যা এর্ক্সজটিাং ক্লথ প্রবর্াং দন্টায এযাট ভাধফর্দ ,নযর্াংদী (২য় াংবার্ধত ) ীল িক প্রকবল্পয ভাধ্যবভ 

ভাধফদীস্থ র্ফযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ দকেটি র্ফএভআযই এয ভাধ্যবভ কভ িদক্ষতা বৃর্ি কযা  ;স্বল্প ভবল্য তাঁতীবদযবক ফয়বনাত্তয র্ফর্বন্ন দফা 

মথাঃ ডার্য়াং ,ভা িাযাইর্জাং ,দস্টন্টার্যাং ,কযাবরন্ডার্যাং ,র্ির্চাং ,র্প্রর্ন্টাং ইতযার্দ দফাভ প্রদান কযা; তাঁতীবদযবক ভানম্পন্ন ফস্ত্র উৎাদবন 

ায়তা কযা  ;তাঁতীবদয ফস্ত্র উৎাদবন ত্রুটি হ্রা কযা  বফ। 

 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয াংবা র্ধত এর্ডর্বত ফাাংরাবদ তাঁত দফাড ি -এয ২টি প্রকবল্পয (প্রকল্প র্বর্ত্তক )ফযাি ,ব্যয় এফাং অিগর্ত 

াংক্রান্ত তথ্যার্দ র্নম্নরূঃ           (রক্ষ টাকায়)  

ক্রঃ 

নাং 

প্রকবল্পয নাভ ফাস্তফায়ন কার প্রাক্কর্রত 

ব্যয় 

এর্ডর্ 

ফযাি 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয আযএর্ডর্ 

ফযাি ,  

অফভৄি  ব্যবয়য অিগর্ত 

জুন/১৮ ভা 

ম িন্ত 

ক্রভপুর্ঞ্জভুত  

ব্যয় 

ভন্তব্য 

আযএর্ডর্ 

ফযাি 

অফভৄি ব্যয় 

১ এস্টাফর্রবভন্ট অফ র্ি যান্ডলুভ 

ার্ব ি দন্টায ইন র্ডপাবযন্ট লুভ 

ইনবটনর্ব এর্যয়া (২য় 

াংবার্ধত)  

জুরাই, ২০১৩ 

বত জুন, 

২০১৮ 

৫৮৩৪ .০০  ৩৩৭৫.০০ ৩৭১.০০ ৩৭১.০০ ৩৫৮.৬৫ 

(৯৬.৬৭%) 

২৫৮২.৮৪ 

(৪৪.২৭%) 

প্রকবল্পয দভয়াদ বৃর্ি 

প্রকল্প ২য় াংবাধনী 

প্রস্তাফ অনুবভাদবনয জন্য 

র্যকল্পনা কর্ভবন 

প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

২ ব্যাবরর্ন্পাং ভডান িাইবজন 

র্যবনাববন এন্ড এক্সানন 

(র্ফএভআযই )অফ যা এর্ক্সজটিাং 

ক্লথ প্রবর্াং দন্টায এযাট ভাধফর্দ ,

নযর্াংদী (২য় াংবার্ধত)  

জুরাই, ২০১৩ 

বত জুন , 

৪১৫৮ .০০  ৪২৯.০০ ৪২৯.০০ ৩৬২.৯৫ ৩৬২.৯৫ 

(৮৫%) 

৪০৭৯.৭০ 

(৯৮.১৭%) 

প্রকবল্পয দভয়াদ বৃর্ি 

প্রকল্প ২য় াংবাধনী 

প্রস্তাফ অনুবভাদবনয জন্য 

র্যকল্পনা কর্ভবন 

প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 
 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্বত ফাাংরাবদ তাঁত দফাবড িয ফযাির্ফীন অননুবভার্দত নতুন প্রকল্প তার্রকাঃ 

ক্রঃ নাং প্রকবল্পয নাভ  ফাস্তফায়নকার 

০১। ফাাংরাবদবয দানারী ঐর্তয ভর্রবনয সুতা বতর্যয প্রযুর্ি  ভর্রন কাে পুনরুিায (১ভ ম িায়) ীল িক প্রকল্প। 
(জানুয়ার্য ২০১৭- র্ডবম্বয ২০১৯) 

০২। ফাাংরাবদ তাঁত দফাবড িয আতায় ৫টি দফর্ক দন্টাবয ৫টি প্রর্ক্ষণ দকে  ,১টি পযান র্ডজাইন ইনর্স্টটিউট এফাং ২টি ভাবকিট প্রবভান 

দকে স্থান ীল িক প্রকল্প ( জানুয়ার্য ২০১৮- জুন ২০২১)। 
০৩। দখ ার্না তাঁতল্লী স্থান (জানুয়ার্য ২০১৭ - র্ডবম্বয ২০২১) 
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০৪। তাঁর্তবদয আথ িাভার্জক অফস্থায উন্নয়বন তাবেঁয আধুর্নকায়ন  চরর্ত ভৄরধন যফযা ীল িক প্রকল্প  

(জানুয়ার্য ২০১৮- র্ডবম্বয ২০২২) 

০৫। ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট  ,নযর্াংদীবত র্ফযভান র্ড দপ্লাভা দকাব িয যুবগাবমাগীকযণ এফাং এয অফকাঠাবভাগত 

ম্প্রাযণ ীল িক প্রকল্প ( জানুয়ার্য ২০১৮ বত জুন ২০২১)  

০৬। ফাাংরাবদ তাঁত দফাড ি কভবপ্লক্স স্থান ীল িক প্রকল্প ( জানুয়ার্য ২০১৮ বত জুন ২০২১) । 
 

 ফাাংরাবদ দযভ উন্নয়ন দফাড ি  
 

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্বত  ফাাংরাবদ দযভ উন্নয়ন দফাবড িয ১টি অনুবভার্দত প্রকবল্পয অনুকূবর  ৮ .৬০  দকাটি 

টাকা ফযাি র্ছর। ভৄদয় অথ ি অফভৄি কযা বয়বছ। মায ভবধ্য  ৮ .৫৯ দকাটি টাকা ব্যয় বয়বছ। ২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয আর্থ িক অিগর্তয ায 

৯৯ .৯৭ %এফাং ফাস্তফ অিগর্তয ায ১০০%। প্রকল্পটিয ভাধ্যবভ  দযভ চাল  র্বল্পয ম্প্রাযণ  উন্নয়বন যকার্য  ,দফযকার্য  

এনর্জবদয র্ক্রয় অাংিবণয ভাধ্যবভ দার্যদ্র র্ফবভাচন কযা ; ফাাংরাবদব দযভ চাবলয ব্যাক র্ফস্তায ঘটাবনা ; ক্ষুদ্র  প্রার্ন্তক চালীবদয 

উচ্চপরনীর তুুঁতফাগান বতযী এফাং উন্নতভাবনয দযভ গুুঁটি উৎাদবন ায়তায জন্য ২০টি দযভ ল্লী স্থান ; দযভ চাবলয ভাধ্যবভ িাভীণ 

দর্যদ্র ভর্রাবদয কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি  ,দযভ চালীবদয ভাবঝ সুস্বাস্থয  ফর চাকী লুবাকা র্ফতযবণয রবক্ষয চাকী লুারন দকবেয 

ম্প্রাযণ  াংস্কাযকযণ; এফাং দযভ র্বল্পয র্ফর্বন্ন ম িাবয় দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষয ২৮৫০ জনবক দদব উযুি প্রর্ক্ষবণয ব্যফস্থা কযা  বফ। 
 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্বত ফাাংরাবদ দযভ উন্নয়ন দফাবড িয ১টি প্রকবল্পয ফযাি  ,ব্যয় এফাং অিগর্ত াংক্রান্ত  

(রক্ষ টাকায়)  

ক্রঃ 

নাং 

প্রকবল্পয নাভ ফাস্তফায়ন কার প্রাক্কর্রত 

ব্যয় 

এর্ডর্ 

ফযাি 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয আযএর্ডর্ 

ফযাি ,  

অফভৄি  ব্যবয়য অিগর্ত 

জুন/১৮ ভা 

ম িন্ত 

ক্রভপুর্ঞ্জভুত  

ব্যয় 

ভন্তব্য 

আযএর্ডর্ 

ফযাি 

অফভৄি ব্যয় 

১ ফাাংরাবদ দযভ র্বল্পয 

ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয 

জন্য ভর্ন্বত র্যকল্পনা 

ীল িক প্রকল্প  

জুরাই, ২০১৩ 

বত জুন, 

২০১৮ 

৩৩৮৬ .০০  ৮০০.০০ ৮৬০.০০ ৮৬০.০০ ৮৫৯.৭৫ 

(৯৯.৯৭%) 

৩০৮৬.৭৮ 

(৯১.১৬%) 

প্রকবল্পয দভয়াদ বৃর্ি 

প্রকল্প ২য় াংবাধনী 

প্রস্তাফ অনুবভাদবনয জন্য 

র্যকল্পনা কর্ভবন 

প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 
 

২০১৮-১৯ অথ ম ফছয়যয াংয়াবধত এবডবয়ত ফাাংরায়দ সযভ উন্নেন সফায়ড ময ফযােবফীন অননুয়ভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকািঃ 

ক্রঃ নাং প্রকবল্পয নাভ  ফাস্তফায়নকার 

০১. দযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয ভাধ্যবভ াফ িতয দজরাভব দার্যদ্র র্ফবভাচন (জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২২) 

০২. দযভ চাল ম্প্রাযবণয ভাধ্যবভ বৃত্তয যাংপুয দজফায দার্যদ্র হ্রাকযণ (জুরাই ২০১৭- জুন ২০২২) 

০৩. দযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়ন ীল িক প্রকল্প (জুরাই ২০১৮ বত জুন ২০২২ )  
 

 

অনুবভার্দত নতুন প্রকল্প 
 

 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্বত অন্তভূ িি ৩টি প্রকবল্পয ভবধ্য ’দযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয ভাধ্যবভ াফ িতয 

দজরাভব দার্যদ্র র্ফবভাচন’ প্রকল্পটি অনুবভার্দত বয়বছ। 

 

ফাাংরাবদ দযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট (র্ফএআযটিআই)  

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্বত  ফাাংরাবদ দযভ গবফলযা  প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট এয ১টি অনুবভার্দত প্রকবল্পয 

অনুকূবর ৬ .০১  দকাটি টাকা ফযাি র্ছর। ভৄদয় অথ ি অফভৄি কযা বয়বছ । মায ভবধ্য ৫ .৮৯ দকাটি টাকা ব্যয় বয়বছ। ২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয 

আর্থ িক অিগর্তয ায ৯৮ .৩ %এফাং ফাস্তফ অিগর্তয ায ১০০%।  

  প্রকবল্পয ভাধ্যবভ তুুঁতাতা  দযভগুুঁটিয একক উৎাদনীরতা বৃর্ি; উচ্চ পরনীর তুুঁত  দযভকীবটয জাবতয উদ্ভাফন এফাং 

তুুঁতচালাফাদ  লুারবনয প্রযুর্ি উদ্ভাফন; কাঁচা দযবভয গুণগত  র্যভাণগত ভান বৃর্ি; এফাং  দযভ চাবল দক্ষ জনর্ি সৃর্ি  প্রযুর্ি 

স্তান্তয কযা বফ। 

 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্বত ফাাংরাবদ দযভ উন্নয়ন দফাবড িয ১টি প্রকবল্পয ফযাি  ,ব্যয় এফাং অিগর্ত  

(রক্ষ টাকায়)  

ক্রঃ 

নাং 

প্রকবল্পয নাভ ফাস্তফায়ন কার প্রাক্কর্রত 

ব্যয় 

এর্ডর্ 

ফযাি 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয আযএর্ডর্ 

ফযাি ,  

অফভৄি  ব্যবয়য অিগর্ত 

জুন/১৮ ভা 

ম িন্ত 

ক্রভপুর্ঞ্জভুত  

ব্যয় 

ভন্তব্য 

আযএর্ডর্ 

ফযাি 

অফভৄি ব্যয় 
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১ দযভ প্রযুর্ি উন্নয়ন, 

র্ফস্তায  দক্ষ জনর্ি 

সৃর্িয ভাধ্যবভ 

উৎাদনীরতা বৃর্ি 

ীল িক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৬ 

বত জুন, ২০২১ 

২৪৭৪ .৫১  ৪৯১.০০ ৬০১.০০ ৬০১.০০ ৫৮৯.১৯ 

(৯৮.০৩%) 

৮২৪.৮৮ 

(৩৩.৩৩%) 

-- 

 

 

 াট অর্ধদপ্তয 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয এর্ডর্/ াংবার্ধত এর্ডর্বত াট অর্ধদপ্তবযয দকান চরভান প্রকল্প অন্তভু িি র্ছর না। ১টি অননুবভার্দত নতুন 

প্রকল্প অন্তভু িি র্ছর। মায তথ্য র্নম্নরূঃ 

ক্রঃনাং প্রকবল্পয নাভ 

১। উন্নত প্রযুর্ি র্নব িয াট  াটফীজ উৎাদন এফাং ম্প্রাযণ (জুরাই ২০১৭- জুন ২০২২) 

 

 

 

 র্ফবজএভর্ 

২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয এর্ডর্/ াংবার্ধত এর্ডর্বত র্ফবজএভর্য দকান চরভান প্রকল্প অন্তভু িি র্ছর না। ৫টি অননুবভার্দত নতুন 

প্রকল্প অন্তভু িি র্ছর। মায তথ্য র্নম্নরূঃ 

ক্রঃনাং প্রকবল্পয নাভ 

১। র্ফবজএভর্য র্তনটি র্ভর আধুর্নকায়ন, সুলভকযণ, পুনফ িান এফাং ফর্ধ িতকযণ (র্ফএভআযইকযণ)ীল িক প্রকল্প ( জানুয়ার্য 

২০১৭- জুন ২০১৮)।  
২। কর্যভ জুট র্ভর র্রর্ভবটড  দদৌরতপুয জুট র্ভর র্রর্ভবটড -এ দপল্ট কাযখানা স্থান এফাং দকএপর্ড র্ভর র্রর্ভবটড এয 

ফহুভৄখী ইউর্নবটয উন্নয়ন  আধুর্নকায়ন ীল িক প্রকল্প ( জুরাই ২০১৭ দথবক জুন ২০১৯)  

৩। দখ ার্না কবম্পার্জট জুট দটক্সটাইর এফাং গাবভ িন্ট ইউর্নট স্থান ীল িক প্রকল্প ( জুরাই ২০১৭- জুন ২০১৯) 

৪। ফহুভৄখী াটণ্য উৎাদন ইউর্নট স্থান কর্যভ জুট র্ভর র্রঃ  ,দডভযা ,ঢাকা ীল িক প্রকল্প ( জুরাই ২০১৭- জুন ২০১৯) 

 

SDG-াংক্রান্ত কাম িক্রভ: 

SDG এয াবথ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ৭টি Goal ( 4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,12 এফাং 17 ) এয ম্পৃিতা যবয়বছ এফাং এই Goal এয ভবধ্য 

৭ (াত)টি Target জর্েত। Target গুবরা বচ্ছ 4.3, 5.1, 6.3, 8.2, 9.2, 12.4 এফাং 17.11। এই টাবগ িটগুবরা অজিবনয 

জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বমাগী র্ববফ কাজ কযবছ। উি Goal এফাং Target অনুমায়ী নতুন প্রকল্প িণ কযা বচ্ছ। 

SDG Goal-4 (Target 4.3: বফশ্ববফযারে বযা রায়বয সুয়মাগ ােেী কাবযগযী  ,বববত্তমূরক  উচ্চ বযাে কর নাযী 

 পুরুয়লয জন্য ২০৩০ ায়রয ভয়ে ভান প্রয়ফাবধকায বনবিত কযা ) এয Lead Ministry বযা ভন্ত্রণারে। এ টায়গ মট এয  আতাে 

চরভান প্রকয়ল্পয াংখ্যা ১৫টিয আতাে ১৯টি বযা প্রবতষ্ঠায়ন কাবযগযী ফস্ত্র বযাে বফববন্ন কোটাগযীয়ত প্রবত ফছয়য প্রাে ১৯০০ ছাে -ছােী 

ববতময াংস্থান যাখা য়েয়ছ এফাং ববতম  আফান কর সুয়মাগ-সুবফধা ভান যাখা য়েয়ছ। এই প্রকল্পগুয়রায অনুকূয়র ফযাে ১২৬৩৭৮. ৩০ 

বভবরেন টাকা। ২০২০ ায়রয জন্য চরভান প্রকয়ল্পয ায়থ আয়যা ১৪টি প্রকল্প গ্রয়ণয বযকল্পনা গ্রণ কযা য়েয়ছ। সমখায়ন আয়যা ১৪০০ ছাে -

ছােী কাবযগযী বযা গ্রয়ণয সুয়মাগ ায়ফ। প্রস্তাবফত প্রকয়ল্পয জন্য ১৫০৭৪১ .৯০ বভবরেন টাকা াংস্থান যাখা য়ফ। প্তভ ঞ্চভ ফাবল মক 

বযকল্পনা অনুযয়ণ ২০২১ -২০৩০ ার ম মন্ত আয ১২টি প্রকল্প গ্রয়ণয বযকর ্ না কযা য়েয়ছ। সমখায়ন আয়যা ১২০০ ছাে -ছােী 

কাবযগযী বযা গ্রয়ণয সুয়মাগ যাখা য়েয়ছ। 

SDG Goal-5  (Target 5.1:  ফ মে কর নাযী  সভয়েয বফরুয়দ্ধ কর ধযয়ণয তফলয়ম্যয অফান ঘটায়না) এয Lead 

Ministry ভবরা  বশু বফলেক ভন্ত্রণারে। এ টায়গ মট এয আতাে তাঁতীয়দয ঋণদান  প্রবযণ  ,াট  তুুঁত চালীয়দয আবথ মক ােতা 

 প্রবযণ প্রদায়নয রয়যে নাযী-পুরুয়লয ভান সুয়মায়গয াংস্থান সযয়খ ১১টি উন্নেন প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন যয়েয়ছ। মায অনুকূয়র ফযাে 

৪৬৬১০. ২৯ বভবরেন টাকা। ২০২০ ায়রয জন্য প্রস্তাবফত ৩৯টি প্রকয়ল্পয আতাে  প্রস্তাবফত ফযাে ২৮৪৮০২ .০০ বভবরেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ 

ফাবল মক বযকল্পনা অনুযয়ণ ২০২১ -২০৩০ ার ম মন্ত নাযী- পুরুয়লয ভান সুয়মাগ সযয়খ আয ৩১টি প্রকল্প গ্রয়ণয বযকল্পনা কযা য়েয়ছ।  

SDG Goal-6  (Target 6.3:  দূলণ হ্রা কয়য াবনয়ত আফজমনা বনয়য ফন্ধ কয়য এফাং যবতকয যাােবনক দাথ ম  

উকযয়ণয বনগ মভন ন্যেনতভ ম মায়ে বনয়ে এয়, অবযয়াবধত ফজমোবনয অনুাত অয়ধ ময়ক নাবভয়ে এয়ন এফাং তফবশ্ববায়ফ পুনিিােন 

(বযাইকবরন)  বনযাদ পুন্যমব্যায উয়েখয়মাগ্য বযভায়ণ ফাবড়য়ে ২০২৩ ায়রয ভয়ে াবনয গুনগত ভান বৃবদ্ধ কযা) এয Lead 

Ministry স্থানীে যকায বফবাগ। এ টায়গ মট এয আতাে বযয়ফয়য দূলণ হ্রাকয়ল্প ফাস্তফােনাধীন ৩টি প্রকয়ল্প ETP এয ব্যফস্থা যাখা 

য়েয়ছ। এ প্রকল্পগুয়রায অনুকূয়র ফযাে ১৪১৪ .২০ বভবরেন টাকা। এয ভয়ে ২টি প্রকয়ল্পয আতাে াট এফাং তুুঁতচায়লয ভােয়ভ প্রবত সক্টয়য 
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১৫ টন কাফ মন সালণ এফাং ১১ টন অবক্সয়জন বনিঃযন য়ফ। ২০২০ ায়রয জন্য প্রস্তাবফত ১৫টি প্রকয়ল্প এ ব্যফস্থা থাকয়ফ এফাং প্রকল্পগুয়রায 

অনুকূয়র প্রস্তাবফত ফযাে ১৭৭৯১৬ .৮০ বভবরেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ ফাবল মক বযকল্পনা অনুযয়ণ ২০২১ -২০৩০ ার ম মন্ত বযয়ফয়য 

দূলণয়যাধকয়ল্প এ জাতীে আয়যা ৩১টি প্রকল্প গ্রয়ণয বযকল্পনা কযা য়েয়ছ।   

SDG Goal-8  (Target 8.2:  উচ্চ-ভল্য াংবমাজনী  েভঘন খাতগুবরাবত র্ফবল গুরুত্বপ্রদান ফহুভৄর্খতা, প্রযুর্িগত 

উন্নয়ন  উদ্ভাফনায ভাধ্যবভ অথ িননর্তক উৎাদনীরতায উচ্চতয ভান অজিন) এয Lead Ministry ফার্ণজয ভন্ত্রণারয়। এ টাবগ িট এয 

আতায় ৪টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যবয়বছ। মায অনুকূবর ফযাি ৬৯১৯৫ .৪৮ র্ভর্রয়ন টাকা। এ  ্ যকল্প ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ ফহুভৄখীতা  ,

প্রযুর্িগত উন্নয়ন  উদ্ভাফবনয ভাধ্যবভ উৎাদনীরতা বৃর্ি াবফ। দমভন ২০১৬- ১৭ াবর ফস্ত্র  াট খাবত যপ্তানীয র্যভাণ র্ছর ৯৬২ .৪০ 

র্ভর্রয়ন ডরায- মা পূফ িফতী ফছবয র্ছর ৯১৯ .৫৮ র্ভর্রয়ন ডরায। ২০২০ াবরয জন্য প্রস্তার্ফত প্রকল্প  ্াংখ্যা ৯টি এফাং প্রস্তার্ফত ফযাি 

৩৭০৬৬৯ .২১ র্ভর্রয়ন টাকা। প্তভ ঞ্চভ ফার্ল িক র্যকল্পনা অনুযবণ ২০২১ -২০৩০ ার ম িন্ত এ জাতীয় আবযা ১৫টি প্রকল্প িবণয 

র্যকল্পনা কযা বয়বছ। মা ফাস্তফার্য়ত বর এ ভন্ত্রণারবয়য প্রবৃর্িয ায ক্রভন্ববয় বৃর্িয পবর জাতীয় প্রবৃর্িয ায বৃর্ি াবফ। 

SDG Goal-9 (Target 9.2:  অন্তর্ভ মবক্তমূরক  সটকই বল্পােয়নয প্রফতমন এফাং জাতীে বযবস্থবতয ায়থ াভঞ্জস্য সযয়খ 

২০৩০ ায়রয ভয়ে কভ মাংস্থান  বজবডবয়ত বল্পখায়তয অাং উয়েখয়মাগ্য বযভায়ণ বৃবদ্ধ এফাং স্বয়ল্পান্নত সদগুয়রায়ত এই খায়তয অফদান 

বদ্বগুণ কযা  )এয Lead Ministry বল্প ভন্ত্রণারে। এ টায়গ মট এয আতাে ৭টি প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন যয়েয়ছ। মায অনুকূয়র ফযাে 

৩১৬৬ .৩০ বভবরেন টাকা। এ প্রকল্পগুয়রায আতাে াট  ফস্ত্র খায়ত উয়েখয়মাগ্য বযভাণ কভ মাংস্থায়নয সুয়মাগ সৃবষ্ট য়ফ। ২০২০ ায়রয 

জন্য প্রস্তাবফত প্রকল্প াংখ্যা ২৮টি এফাং প্রস্তাবফত ফযাে ১২৫৬৫১ .৩০ বভবরেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ ফাবল মক বযকল্পনা অনুযয়ণ ২০২১ -২০৩০ 

ার ম মন্ত এ জাতীে আয়যা ২২টি প্রকল্প গ্রয়ণয বযকল্পনা কযা য়েয়ছ। মা ফাস্তফাবেত য়র এ ভন্ত্রণারয়েয আতাে উয়েখয়মাগ্য বযভাণ 

কভ মাংস্থান বৃদ্ধব্ ায়ফ।  

SDG Goal-12  (Target 12.4:  ২০২০ ায়রয ভয়ে ফ মম্মত আন্তজমাবতক বযকাঠায়ভা অনুমােী যাােবনক দাথ ম  ফ 

ধযয়নয ফয়জমেয জীফনচি জুয়ড় বযয়ফফান্ধফ ব্যফস্থানা বনবিত কযা এফাং ভানফস্বাস্থে  বযয়ফয়য য এয়দয বফরূ প্রবাফ কভায়ত ফায়ু, 

াবন  ভাটিয়ত এয়দয বনিঃযয়ণয ভাো উয়েখয়মাগ্যায়য কভায়না) এয Lead Ministry ফন  বযয়ফ ভন্ত্রণারাে। এ টায়গ মট এয 

আতাে ৩টি প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন যয়েয়ছ। মায অনুকূয়র ফযাে ১৪১৪ .২০ বভবরেন টাকা। এ টায়গ মট এয আতাে বযয়ফয়য দূলণ হ্রাকয়ল্প 

ফাস্তফােনাধীন ৩টি প্রকয়ল্প ETP এয ব্যফস্থা যাখা য়েয়ছ। ২০২০ ায়রয জন্য প্রস্তাবফত ১৫টি প্রকয়ল্প এ ব্যফস্থা থাকয়ফ এফাং প্রকল্পগুয়রায 

অনুকূয়র প্রস্তাবফত ফযাে ১৭৭৯১৬ .৮০ বভবরেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ ফাবল মক বযকল্পনা অনুযয়ণ ২০২১ -২০৩০ ার ম মন্ত বযয়ফয়য 

দূলণয়যাধকয়ল্প এ জাতীে আয়যা ৯টি প্রকল্প গ্র য়ণয বযকল্পনা কযা য়েয়ছ এফাং প্রবতটি প্রকয়ল্প ETP এয ব্যফস্থা যাখা য়ফ। 

SDG Goal-17  (Target 17.11:  তফবশ্বক যপ্তাবনয়ত ২০২০ ায়রয ভয়ে স্বয়ল্পান্নত সদগুয়রায অাং বদ্বগুণ বৃবদ্ধ  

উন্নেনীর সদগুয়রায যপ্তাবন উয়েখয়মাগ্য বযভায়ণ ফাড়ায়না) এয Lead Ministry ফাবণজে ভন্ত্রণারাে। এ টায়গ মট এয আতাে ৪টি 

প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন যয়েয়ছ। মায অনুকূয়র ফযাে ৬৯১৯৫ .৪৮ বভবরেন  টাকা। এ প্রকল্প ফাস্তফােয়নয ভােয়ভ ফহুমুবখতা  ,প্রমৄবক্তগত উন্নেন  

উদ্ভাফয়নয ভােয়ভ উৎাদনীরতা বৃবদ্ধ ায়ফ। সমভন ২০১৬- ১৭ ায়র ফস্ত্র  াট খায়ত যপ্তানীয বযভাণ বছর ৯৬২ .৪০ বভবরেন ডরায- মা 

পূফ মফতী ফছয়য বছর ৯১৯ .৫৮ বভবরেন ডরায। ২০২০ ায়রয জন্য প্রস্তাবফত প্রকল্প াংখ্যা ১৭টি এফাং ১৭টি এফাং প্রস্তাবফত ফযাে ১৭১০৭৩.৫০ 

বভবরেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ ফাবল মক বযকল্পনা অনুযয়ণ ২০২১ -২০৩০ ার ম মন্ত এ জাতীে আয়যা ১৫টি প্রকল্প গ্রয়ণয বযকল্পনা কযা 

য়েয়ছ। মা ফাস্তফাবেত য়র এ ভন্ত্রণারয়েয প্রবৃবদ্ধয ায িভান্বয়ে বৃবদ্ধয পয়র জাতীে প্রবৃবদ্ধয ায বৃবদ্ধ ায়ফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচে: এবডবজ ফাস্তফােন ম মায়রাচনা বফলেক জাতীে য়ম্মরন 
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ফস্ত্র  াট য়ণ্যয আন্তজমাবতক ফাজায অয়ন্বলণিঃ 

ফস্ত্র  াট বণ্যয আন্তজিার্তক ফাজায ম্প্রাযবণয রবক্ষয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ২১-২৩ দভ, ২০১৮ ম িন্ত যপ্তার্ন উন্নয়ন বুযবযা 

(ইর্র্ফ)  ফাাংরাবদ দূতাফা এয বমার্গতায় যার্য়ায ভবস্কাবত একক দদীয় ফস্ত্র  াট বণ্যয দভরা আবয়াজন কবয। এ দভরায় ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন ফাাংরাবদ জুর র্ভরস্ কযবাবযন (র্ফবজএভর্), ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান দন্টায 

(দজর্ডর্র্) এফাং ভন্ত্রণাবয়য দস্টকবাল্ডায ফাাংরাবদ গাবভ িন্ট ম্যানুপযাকচাযা ি এন্ড এক্সবাট িা ি এবার্বয়ন (র্ফর্জএভইএ) , ফাাংরাবদ 

দটর্যটাবয়র এন্ড র্রবনন ম্যানুপযাকচাযা ি এন্ড এক্সবাট িা ি এবার্বয়ন ( র্ফটিটিএরএভইএ) এফাং দজর্ডর্র্’য তার্রকাভুি ফহুভৄখী াটণ্য 

উৎাদনকাযী প্রর্তিান মথা: দকায  র্দ জুট য়াকি, ভর্ন জুট গুডস্ এন্ড যার্ন্ডক্রাপটস্ ইন্ডাঃ  ক্লার্কযার যান্ডবভইড দপ্রাডাক্ট র্ফর্ড অাং 

দনয়। এ দভরায ভাধ্যবভ উবযািাগণ যার্য়ায় ফাাংরাবদবয ফস্ত্র  াট বণ্যয ম্ভাব্য ফাজায (Potential Market) অবন্বলণ কবয।  

জাাবনয দটার্কবত ৩০দভ বত ০১ জুন, ২০১৮ ম িন্ত অনুর্িত Interior Lifestyle, Tokyo (Heimtextil 

Tokyo) ২০১৮ দভরায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় অাংিণ কবয। এ দভরায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন র্ফবজএভর্ এফাং দজর্ডর্র্’য 

ফহুভৄখী াটবণ্যয উবযািগণ দমভন: ক্লার্কযার যান্ডবভইড দপ্রাডাক্ট র্ফর্ড, তযে, দকায র্দ জুট য়াকি, এনোস্ট দটক্সটাইর (র্ফর্ড) র্র: 

এফাং দভা ি আভারী এক্সবাট ি ইভবাট ি অাং দনয়। ফাাংরাবদবয ফহুভৄখী াটবণ্যয র্ফলবয় দভরায় আগভনকাযী জাানী দক্রতাবদয র্ফপুর 

আি দদখা মায়। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য এ দভরায় অাংিণ র্ছর বন্তালজনক। 

 

র্নম্নছবক দভরায পরাপর াংবক্ষব উস্থান কযা বরা: 

০১. র্নর্িত পযভা (confirmed order) ম্পন্ন  ৮,০০১ (ভা:ড:) 

পযভাবয াংখ্যা ৭টি 

০২. প্রাপ্ত প্রতযার্ত আবদ (prospective order)  ১,২৯,০০০ (ভা:ড:) 

পযভাবয াংখ্যা ১৯টি 

০৩. প্রাপ্ত র্জজ্ঞাবনয াংখ্যা (number of enquires receive) ২৭৭টি 

০৪. স্থার্ত ফার্নজয দমাগাবমাবগয াংখ্যা ১৪০টি 

 

অবধকন্তু, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে  বনেন্ত্রণাধীন বফববন্ন দপ্তয/াংস্থামু  

 াট  াট ণ্য দদব এফাং র্ফবদব র্ফর্বন্ন দভরায় প্রদ িন  র্ফক্রয় কযবছ 

 প্রর্তফছয দজরায়/উবজরায় উন্নয়ন দভরায় অাংিণ কযা বচ্ছ; 

 প্রর্তফছয ঢাকায় আন্তজিার্তক ফার্ণজয দভরায় অাংিণ কযা বচ্ছ; 

 বফবদর্ক দক্রতাবদয াবথ র্নয়র্ভত দমাগাবমাগ কযা বচ্ছ; 

 ইর্র্ফ কর্তিক আবয়ার্জত র্ফবদবয ফাজাবয র্ফর্বন্ন প্রকায দভরায় অাংিণ কযা বচ্ছ। 
 ফস্ত্র  াট বণ্যয দদব  আন্তজিার্তক ফাজায ম্প্রাযবণয রবক্ষয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এ দভরায ভাধ্যবভ উবযািাগণ ফস্ত্র  াট 

বণ্যয ম্ভাব্য ফাজায (Potential Market) অবন্বলণ কযবছ।  

আন্তজিার্তক ফাজায ম্প্রাযবণ র্ফবজএভর্য কাম িক্রভ: 

র্ফণন র্ফবাগ স্থানীয়  বফবদর্ক ফাজাবয াটজাত বণ্যয চার্দা সৃর্ি কযায াাার্ দক্রতাগবণয চার্দা পূযবণ বচি আবছ। 
র্ফর্বন্ন দদব াটবণ্যয চার্দা বৃর্ি কযায রবক্ষয র্নয়র্ভতবাবফ বফবদর্ক দক্রতাগবণয াবথ দমাগাবমাগ যক্ষা কযা য়। তাছাো ইর্র্ফ কর্তিক 

আবয়ার্জত র্ফবদবয ফাজাবয র্ফর্বন্ন প্রকায দভরায় র্ফণন অাং িণ কযা য়। নতুন ফাজায সৃর্িয রবক্ষয ২০১৭-১৮ অথ িফছবয বাযত, 

অবের্রয়া, র্নউর্জল্যান্ড, ইবন্দাবনর্য়া, জাভ িার্ন এফাং দনদাযল্যান্ড এ প্রর্তর্নর্ধ দপ্রযণ কযা বয়বছ। এ কর পবযয পবর র্ফর্বন্ন ফাজায বত 

াটবণ্যয চার্দা ায়া মায়।  
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বফটিএভব’য কাম মিভিঃ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন র্ফটিএভর্’য র্নয়ন্ত্রণাধীন ১৬টি র্ভর াফর্রক প্রাইববট াট িনাযর্ (র্র্র্) এয ভাধ্যবভ চালু 

কযায প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ িণ কযা বয়বছ। এযই ধাযাফর্কতায় আবভদ ফায়ানী দটক্সটাইর র্ভর  কাবদর্যয়া দটক্সটাইর র্ভর  দু’টি 

র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনায র্নর্ভবত্ত  গত ০৫-০৭-২০১৮ তার্যবখ আন্তজিার্তক দযে আফান কযা য় এফাং গত ৩০-০৮-২০১৮ তার্যবখ 

দযে উন্ুি কযা য়। যফতী কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। এছাো র্ফটিএভর্’য র্নয়ন্ত্রণাধীন ”টাোইর কটন র্ভর, দগাোই, টাোইর” 

র্ল্পটিবক র্র্র্’য আতায় একটি আধুর্নক Composite Textile Industry দত রূান্তবযয র্নর্ভবত্ত র্ফটিএভর্ কর্তিক গত ১৩-

০৮-২০১৮ তার্যবখ আন্তজিার্তক দযে আফান কযা য় এফাং দযে উন্ুবিয জন্য আগভী ২৬-০৯-২০১৮ তার্যখ র্নধ িার্যত আবছ। ১ভ ম িাবয় 

আবভদ ফায়ানী দটক্সটাইর র্ভর, কাবদর্যয়া দটক্সটাইর র্ভর এফাং  টাোইর কটন র্ভর, দগাোই, টাোইর র্ভর র্তনটি র্র্র্ ’য ভাধ্যবভ 

র্যচারনা বন্তালজনক াববক্ষ অফর্ি ১৩ (দতয) টি র্ভবরয র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনায র্যকল্পনা যবয়বছ। 
 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয আতাধীন বফটিএভব’য বনেন্ত্রণাধীন বনম্নফবণ মত ১৬টি বভর াফবরক  

প্রাইয়বট াট মনাযব (ববব) এয ভােয়ভ চালু কযায উয়যাগ গ্রণ কযা য়েয়ছিঃ 

 

িিঃ নাং বভয়রয নাভ  অফস্থান  িিঃ নাং বভয়রয নাভ  অফস্থান 

1.  আয়ভদ ফাোনী সটক্সটাইর বভর, সডভযা, ঢাকা 9. যাজাী সটক্সটাইর বভর, যাজাী। 

2.  কায়দবযো সটক্সটাইর বভর, টঙ্গী, গাজীপুয। 10. সুিযফন সটক্সটাইর বভর, াতযীযা। 

3.  টাঙ্গাইর কটন বভর, সগাড়াই, টাঙ্গাইর। 11. বদনাজপুয সটক্সটাইর বভর, বদনাজপুয। 

4.  আয আয সটক্সটাইর বভর, চট্টগ্রাভ। 12. জবরর সটক্সটাইর বভর, চট্টগ্রাভ। 

5.  আবভন সটক্সটাইর বভর, চট্টগ্রাভ।  13. দায়যাোনী সটক্সটাইর বভর, বনরপাভাযী। 

6.  যাঙ্গাভাটি সটক্সটাইর বভর, যাঙ্গাভাটি। 14. সদাস্ত সটক্সটাইর বভর, যানীযাট, সপনী। 

7.  ভাগুযা সটক্সটাইর বভর, ভাগুযা। 15. আপায কটন বভর, াবায, ঢাকা। 

8.  সফঙ্গর সটক্সটাইর বভর, নোাড়া, ময়ায। 16. বদ এবোটিক কটন বভর, চট্টগ্রাভ। 

 
২০১৭-১৮ অথ ম ফছয়যয উয়েখয়মাগ্য অজমন 

 

 “ফস্ত্র আইন, ২০১৮” এয বফর ভান জাতীে াংয়দ া য়েয়ছ।  

 “জাতীে াটনীবত-২০১৮” মা সগয়জট আকায়য প্রকা কযা য়েয়ছ।  
 “ফাাংরায াট, বফশ্বভাত”। “সানাবর আঁয়য সানায সদ, াট য়ণ্যয ফাাংরায়দ” এ প্রবতাযয়ক াভয়ন বনয়ে জাবতয জনক 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভায়নয সুয়মাগ্য কন্যা ভাননীে প্রধানভন্ত্রী সখ াবনায বনয়দ মনাে ০৬ ভাচ ম বদ্বতীে ফায়যয ভত সদব্যাব 

‘‘জাতীে াট বদফ-২০১৮”উদমাবত য়েয়ছ। ফাাংরায়দয়ক আফায সানারী আঁয়য সদ বয়য়ফ রূান্তয কয়য ায়টয াযায়না 

সগৌযফ বপবযয়ে আনয়ত কাজ কযয়ছ যকায। 
 

 ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয দদব ৯৩ রক্ষ দফর াট উৎাদন বয়বছ, ২০০৯ াবর মা র্ছর ৫১.২৭ রক্ষ দফর।  
 

  জুট ডাইবাযববপয়কন প্রয়ভান সন্টায (সজবডবব)-এয অন্যতভ াপল্য-জুট র্জ -দটক্সটাইর যাস্তা র্নভ িাণ, নদীয াে বােন  

াাে র্ধ্ দযাবধ স্থানীয় যকায প্রবকৌর অর্ধদপ্তয , ফাাংরাবদ ার্ন উন্নয়ন দফাড ি, েক র্যফন  দতু র্ফবাগ এফাং ফাাংরাবদ 

দযরবয় কর্তিক কাবজয দযট র্র্ডউবর অন্তভু িি কযা বয়বছ। দযট র্র্ডউবর অন্তভূ ির্িয ভাধ্যবভ lowgrade াট র্দবয় বতযী JGT 

র্নভ িান উকযণ র্ববফ স্বীকৃর্ত দবয়বছ । দদবয অবযন্তবযই ফছবয প্রায় ৭১৬ দকাটি টাকায JGT ব্যফহৃত বত াবয । আন্তজিার্তক 
ম িাবয় JGT এয ফাজায ম্প্রার্যত বচ্ছ। ার্তযর্ঝর প্রকবল্প জুট র্জ -দটক্সটাইর ব্যফায কযা বয়বছ।  

  সজবডবব’য ােতাে উয়যাক্তাগণ ইয়তাভয়ে ২৩৫ (দ্যইত পঁেবে) যকভ দৃবষ্টনিন ফহুমুখী াটণ্য ততযী কয়যয়ছন এফাং 

পৃবথফীয বফববন্ন সদয় এ ফ াটণ্য যপ্তাবন য়ে। ক্ষুদ্র  ভাঝাযী উবযািাগদণয কাঁচাভার যফযাবয জন্য ঢাকা  যাংপুয এ ০২টি 

কাঁচাভার ব্যাাংক স্থান কযা বয়বছ।  

  াট য়ত ফস্ত্র বয়ল্পয ভামূল্যফান ববকস্ উৎাদয়নয প্লান্ট স্থায়নয রয়যে বফয়জএভব কর্তমক একটি প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ছ। 
রবতপ ফাোনী জুট বভয়র াট য়ত বরবথয়নয বফকল্প সানারী ব্যাগ উৎাদয়নয রয়যে গৃীত প্রকয়ল্পয কাজ শুরু য়েয়ছ। এছাড়া, 
াট াতা য়ত ানীে উৎাদন, াট য়ত কয়ম্পাবজট সটক্সটাইর  জুট গায়ভ মন্ট ইন্ডাবি স্থান কযায প্রকল্পগ্রণ কযা য়েয়ছ। 
এগুয়রা ফাস্তফাবেত য়র বফয়জএভব’য স্বাফরম্বী োয থ সুগভ য়ফ। 
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 ফস্ত্র অবধদপ্তয়যয প্রধান কাম মারয়ে সালক কর্তময়যয কাজ সুষ্ঠুবায়ফ ম্পাদয়নয জন্য একটি োনি াবব ম চালু কযা য়েয়ছ। ফস্ত্র 

 সাাক বল্প ভাবরক/কভ মকতমাগণয়ক োনি াবব ময়য ভােয়ভ সফা প্রদান কযা য়ে। এ ম মন্ত সভাট পুবঞ্জর্ভত প্রাবপ্ত-

28222টি, বনষ্পবত্ত-27559টি, বনষ্পবত্তয ায-৯৭.৬৫%। 
 য়ণ্য াটজাত সভাড়য়কয ফােতামূরক ব্যফায আইন-২০১০ ফাস্তফােয়নয রয়যে সজরা  উয়জরা প্রায়নয ােতাে চরবত 

২০১৭-১৮ অথ ম ফছয়য জুরাই/১৭ য়ত জুন/১৮ ম মন্ত ১০৪৩টি ভ্রাম্যভান আদারত বযচাবরত ে এফাং ৬৩.৪২ রয টাকায অথ ম দণ্ড 

প্রদান এফাং ০২ (দ্যই) জনয়ক কাযাদণ্ড প্রদান কযা য়েয়ছ। আইনটি এ ম মন্ত ৮০-৯০% ফাস্তফাবেত য়েয়ছ। 
 ’বচত্তযঞ্জন সটক্সটাইর েী’  খুরনা সটক্সটাইর েী’ এয উয চরভান ভাভরামূ দ্রুত বনস্পবত্তয রয়যে বফটিএভব’য য য়ত 

ফ মাত্মক প্রয়চষ্টা অব্যাত আয়ছ। ভাভরামূ মায়ত দ্রুত বনস্পবত্ত কযা মাে তায জন্য বফজ্ঞ এোটবন ম সজনায়যর এয ভােয়ভ তদাযবকয 

কাজ চারায়নায ব্যফস্থা সনো য়েয়ছ। 

 বফটিএভব’য বনেন্ত্রণাধীন ১৬টি বভর াফবরক-প্রাইয়বট াট মনাযী (ববব) এয আতাে বযচারনায বনবভত্ত অথ মননবতক বফলে 

াংিান্ত ভবন্ত্রবা কবভটি (ববইএ) ইয়ত ২০/১২/২০১৭ বিিঃ তাবযয়খ নীবতগত অনুয়ভাদন প্রাপ্ত। প্রথভ ম মায়ে আয়ভদ ফাোনী 

সটক্সটাইর বভর বরিঃ  কাদবযো সটক্সটাইর বভর বরিঃ ববব’য আতাে বযচারনায বনবভত্ত  গত ০৮/০২/২০১৮ বিিঃ 

আন্তজমাবতক দযয়েয আহ্বান কযা ে।  
 তাঁর্তবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ িসূর্চয আতায় ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবয ১০০৬ জন তাঁর্তবক ২৮৪১টি তাঁবতয অনুকূবর ৩৪২.২৭ রক্ষ টাকা 

ঋণ সুর্ফধা প্রদান কযা বয়বছ। র্ফতযণকৃত ঋবণয ভবধ্য আদায়কৃত টাকায র্যভাণ ৩২৫.১০ রক্ষ টাকা (ফবকয়া ঋণ)। 
 জুরাই, ২০১৭ বত জুন, ২০১৮ ভবয় ১৬টি যপ্তার্নকাযক প্রর্তিাবনয অনুকূবর ১৩৩,০৫,১৭৪.৬৮ ভার্কিন ডরায ভল্যভাবনয তাঁবত 

উৎার্দত ফস্ত্র  দাাক াভিী যপ্তার্নয রবক্ষয ৩৭০টি কার্ি অফ অর্যর্জন প্রতযয়নে প্রদান কযা বয়বছ। 
 

 দযভ উন্নয়ন দফাবড িয র্নয়ন্ত্রনাধীন র্ভর্নর্পবরচায দকবে ৭৭৫.০০ দকর্জ দযভ সুতা উৎাদন কযা  বয়বছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 
র্নবদ িনা দভাতাবফক ৩৩টি দজরায ৯০ টি উবজরায় একটি ফােী একটি খাভায প্রকবল্পয ৫২৫ টি র্ভর্তয ২২,৫৫৮ জন দস্যবদয জর্য কবয 

৩,৫৭৪ জন সুর্ফধাববাগীবক তুুঁত চাবলয াবথ ম্পৃিকযবণয জন্য র্নফ িাচন কযা বয়বছ । র্নফ িার্চত দস্যবদয ভবধ্য দবন্ফম্বয-অবক্টাফয,২০১৭ 
দযান দভৌসুবভ ৫৭০ জনবক ৭৬,৩৭৫ টি তুুঁতচাযা যফযা প্রদান  দযান ম্পন্ন বয়বছ। র্নফ িার্চত দস্যবদয ভবধ্য ৫০০ জনবক তুুঁতচাযা দযান  
র্যচম িা র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 চরর্ত অথ ি ফছবয বে-যীে চুবক্তয়ত উবেবখত যকায, বফয়জএভব  অন্যান্য আবথ মক প্রবতষ্ঠায়নয ফয়কো ানা ফাফদ নফাফ আকাযী 

জুট বভরস্ বর: এয বনকট য়ত ১৮,২৩,০০,০০০/- (আঠায়যা সকাটি সতই রয) টাকা এফাং জনতা জুট বভরস্ বর: এয বনকট য়ত 

৪,০২,৩৭,০০০/- (চায সকাটি দ্যই রয াতবে াজায) টাকা আদাে কযা য়েয়ছ। আদােকৃত টাকা বফয়জএভবয বায়ফ জভা 

য়েয়ছ।ভাভান্য াইয়কাট ম কর্তমক বনমৄক্ত বরকুইয়ডটয়যয ভােয়ভ বফবিত আয়নাোযা জুট বভরস্ বর:, ীতাকুন্ড, চট্টগ্রাভ এয বনকট 

যকাবয ানা ফাফদ ১৭,১০,৫০,০০০/- (য়তয়যা সকাটি দ রয ঞ্চা াজায) টাকা বরকুইয়ডটয়যয বনকট য়ত ভাভরাে বনমৄক্ত 

আইনজীফীয ভােয়ভ আদােপূফ মক এ ভন্ত্রণারয়েয চরবত বায়ফ প্রদান কযা য়েয়ছ। 
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সপাকার য়েন্ট কভ মকতমা, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে 

(ক) শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফােন সপাকারয়েন্ট: 
 

দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ :  বফকল্প দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ :  

জনাফ সভািঃ সযজাউর কায়দয জনাফ সভািঃ খুযীদ আরভ 

অবতবযক্ত বচফ মৄগ্মবচফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে  

সপান: 9576545 সপান: 9514424 

ই-সভইর: rezaulquader.bd@gmail.com ই-সভইর: khalam99@yahoo.com  

www.motj.gov.bd www.motj.gov.bd 
 

(খ) ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবক্ত (APA) বফলেক সপাকারয়েন্ট: 
 

দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ :  বফকল্প দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ :  

সফগভ সায়রী বযীন আয়ভদ জনাফ সভািঃ খুযীদ আরভ 

মৄগ্মবচফ মৄগ্মবচফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে, ফাাংরায়দ বচফারে, ঢাকা। 
ফ োন: ৯৫৪০২২৬ ৯৫১৪৪২৪ 

ই-সভইর: shohelissa@gmail.com ই-সভইর: khalam99@yahoo.com 

www.motj.gov.bd www.motj.gov.bd 
 

(গ) ইয়নায়বন টিভ: 
 

ি. নাভ  দফী ভন্তব্য 

০১. জনাফ সভািঃ খুযীদ আরভ, মৄগ্মবচফ চীপ ইয়নায়বন অবপায 

০২. সফগভ াবফনা ইোবভন, মৄগ্মবচফ দস্য 

০৩. সখনচান, উবচফ  দস্য 

০৪. সফগভ াবদো াযবভন, উবচফ দস্য 

০৫. জনাফ এ. টি.এভ আবরমুজ্জাভান, বয়িভ এনাবরি দস্য 

০৬. জনাফ সভািঃ আবভনুর ইরাভ, সপ্রাগ্রাভায দস্য 

০৭. জনাফ সভািঃ নাবয উবেন, কাযী সপ্রাগ্রাভায দস্য 

(ঘ) অর্ববমাগ াংক্রান্ত দপাকার বয়ন্ট কভ িকতিা: 
 

দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ :  আবর কর্তয :  

সফগভ সায়রী বযীন আয়ভদ  

মৄগ্মবচফ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে  

ফ োন: ৯৫৪০২২৬  

ই-সভইর: shohelissa@gmail.com  

www.motj.gov.bd  
 

(ঙ) তথ্য অবধকায বফলয়ে দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমা  আবর কর্তময: 
 

দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ আীর কর্তময  

জনাফ বনলুপায নাজনীন জনাফ সভািঃ পেজুয যভান সচৌদৄযী 

উবচফ বচফ 

সপান: ৯৫৪০৪৭৭ সপান: ৯৫১৪৪২৪ 

সভাফাইর সপান: ০১৭১২-০৪৪৫১৮ সভাফাইর সপান: --- 

পোক্স: ৯৫৭৩৮০৭ পোক্স: ৯৫৭৬৫৪৪ 

ই-সভইর: admin1@motj.gov.bd ই-সভইর: Secretary@motj.gov.bd 

য়েফ াইট: www.motj.gov.bd য়েফ াইট: www.motj.gov.bd  

বফকল্প দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ  

সখনচান  

উবচফ  

সপান : ৯৫৫৬৫৬৬  

সভাফাইর সপান: ০১৯১৮-৮৯৮৭৯৯  

পোক্স: ৯৫৭৩৮০৭  

ই-সভইর: audit@motj.gov.bd  

য়েফ াইট: www.motj.gov.bd  
 

mailto:khalam99@yahoo.com
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ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ায়থ জাতীে াট বদফ-২০১৮ সত পুযস্কাযপ্রাপ্ত ব্যবক্তফগ ম (বছয়নয াবয)। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াবতযবঝয়র জুট বজ সটক্সটাইরস্ এফাং াাড় ধ্বয় জুট বজ সটক্সটাইর এয ব্যফায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফস্ত্র বয়ল্প ভামূল্যফান ম্পদ ববক  বরবথয়নয বফকল্প বযয়ফ ফান্ধফ সানারী ব্যাগ 
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ফস্ত্র অধধদপ্তয 

 

 

 

 

 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয আওতাধীন াফনা টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, ারগাধিয়া, াফনা 

 

 
 

 

 

: টমাগারমাগ : 

 

ধফটিএভধ বফন (১০ভ তরা) 

৭-৯ কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫, ফািংরারদ 

 

টেধররপান : ৮৮০২ ৯১৩৮৬৬১ 

পযাক্স : ৮৮০২ ৯১১৩৫৪৫ 

ওরয়ফাইে : www.dot.gov.bd 

ই-টভইর : textiledepartment01@gmail.com 
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েভূধভ:  

ম্ভাফনাভয় ফস্ত্র ধরেয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ ও ধফকারয ররযয ধে ভন্ত্রণাররয়য অধীন ধে দপ্তরযয ফস্ত্র উইিংরক আরাদা করয ফস্ত্র 

খারতয টালক কর্তৃরযয দাধয়ত্ব ারন ও ফস্ত্র ধরেয জন্য দয জনফর ততধযয উরেরে ১৯৭৮ ারর ফস্ত্র ভন্ত্রণাররয়য (ফতভৃান ফস্ত্র ও াে 

ভন্ত্রণারয়) অধীরন ফস্ত্র অধধদপ্তয সৃধি কযা য়। ফস্ত্র অধধদপ্তয সৃধিয য রত ফস্ত্র প্রযুধিধফরদয ব্যাক শূন্যতা পূযরণয ররযয ফস্ত্র খারত দয 

জনফর সৃধি টফযকাধয খারত ফস্ত্র ধে কাযখানায উন্নয়রন প্ররয়াজনীয় কর ধযরনয কামাৃধদ ম্পাদন কযধছর। যফতীরত ১৯৯১ ারর 

ফস্ত্র ধরেয টালক কর্তৃরযয দাধয়ত্ব ধফধনরয়াগ টফার্রৃক প্রদান কযা য়। পরর ফস্ত্র অধধদপ্তয তখন টথরক ২০১৩ ার মনৃ্ত শুধু ফস্ত্রখারত দয 

জনফর ততধযয দাধয়ত্ব ারন করযরছ। ফতভৃান যকারযয ধদ্ধান্ত টভাতারফক ২৬/০৫/২০১৩ ধিস্টাব্দ রত ফস্ত্র অধধদপ্তয পুনযায় ফস্ত্র ধরেয 

টালক কর্তৃরযয (Sponsoring Authority) দাধয়ত্ব ারন কযরছ। 

ফস্ত্র অধধদপ্তয দয জনফর সৃধিয জন্য ০৬টি টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, ০৭টি টেক্সোইর ইনধস্টটিউে ও ৪২টি টেক্সোইর 

টবারকনার ইনধস্টটিউে ধযচারনা কযরছ। ফস্ত্র অধধদপ্তরযয 1616 জনফর ধফধি ািংগঠধনক কাঠারভা যরয়রছ। ািংগঠধনক কাঠারভা 

অনুমায়ী কভযৃত জনফর 1১51 জন এফিং 465টি শূন্যদ যরয়রছ। 

ধবন: ধনযাদ, ধিারী ও প্রধতরমাধগতা যভ ফস্ত্রখাত  

ধভন: ফস্ত্র কাধযগধয ধযায ায বৃধদ্ধ এফিং টফযকাধয ফস্ত্র ধেরক ায়তায ভাধ্যরভ এ খারতয অগ্রগধত াধন 

কামাৃফরী: 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয কামাৃফরীরক মূরতঃ ধতন বারগ ধফবি কযা মায় : 

  দয জনফর সৃধিয কাজ; 

 ফস্ত্রখারতয উন্নয়রনয প্রকে প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

    টালক কর্তৃরযয কাজ। 
ফস্ত্র অধধদপ্তয ও এয ধনয়ন্ত্রণাধীন দপ্তয/ধযা প্রধতষ্ঠানমূ: 

অধপ িংখ্যা অধপ িংখ্যা 

প্রধান কামাৃরয়  ১টি টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ  6টি 

ধফবাগীয় কামাৃরয়  ৪টি টেক্সোইর ইনধস্টটিউে  ৭টি 

টজরা কামাৃরয়  ৫টি টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে  ৪২টি 

 (ক) ধফবাগীয় কামাৃরয়: ০৪টি 

ক্রধভক নিং ধফবাগীয় কামাৃরয় 

১ ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, ৩০, ধভযপুয টযার্, ঢাকা-১২০৫, টপান : ০২-৫৮৬১০১১২ 

২ ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, যকাযী কাম ৃবফন-১, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, টপান-০৩১-৭২৪৫৮৪ 

৩ ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, খুরনা টেক্সোইর ইনধস্টটিউে বফন, রফণচযা, খুরনা, টপান-০৪১-৭২১৯৪০ 

৪ ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, ৩১৫, কাধজাো (র্ততীয় তরা), যাজাী, টপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮ 

(খ) টজরা কামাৃরয়: ০৫টি 

ক্রধভক নিং টজরা কামাৃরয় 

1 টজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, াফনা টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ বফন, াফনা 

2 টজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, োিংগাইর টেক্সোইর ইনধস্টটিউে বফন, োিংগাইর 

৩ টজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, নাযায়ণগি 

৪ টজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, নযধিংদী 

৫ টজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, গাজীপুয 

(গ) টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ: ০৬টি 

ক্রধভক নিং টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ 

1 টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ 

2 টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, ারগাধিয়া, াফনা 

3 টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, টফগভগি, টনায়াখারী 

4 ীদ আফদুয যফ টযধনয়াফাত টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, ধএন্ডধফ টযার্, ফধযার 

5 ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ,কাধরাতী, োিংগাইর 

৬ টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, ধঝনাইদ 
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 (ঘ) টেক্সোইর ইনধস্টটিউে: ০৭টি 

ক্রধভক নিং টেক্সোইর ইনধস্টটিউে 

1 টেক্সোইর ইনধস্টটিউে, োিংগাইর  (টেক্সোইর ও জুে টেকরনারজী)  

2 টেক্সোইর ইনধস্টটিউে, ধদনাজপুয (২য় ধপে) 

3 টেক্সোইর ইনধস্টটিউে, চট্টগ্রাভ 

4 টেক্সোইর ইনধস্টটিউে, যিংপুয 

5 টেক্সোইর ইনধস্টটিউে, নারোয 

6 ীদ আফদুয যফ টযধনয়াফাত টেক্সোইর ইনধস্টটিউে, টগৌযনদী, ফধযার 

৭  টেক্সোইর ইনধস্টটিউে, খুরনা 

(ঙ) টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে: ৪২টি 

ক্রধভক নিং টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে ক্রধভক 

নিং 

টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে 

১ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, যাঙাভাটি 22 টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, যাজাী 

২ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, নাযায়ণগি ২৩ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, াফনা 

৩ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, কুধভল্লা ২৪ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ফগুিা 

৪ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, রযীপুয ২৫ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, যিংপুয 

৫ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, চট্টগ্রাভ ২৬ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ধদনাজপুয 

৬ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ধফ-ফাধিয়া ২৭ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ঠাকুযগাঁও 

৭ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, গাজীপুয ২৮ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, টগাারগি  

৮ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ভয়ভনধিং ২৯ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ফান্দযফান 

৯ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ভাদাযীপুয ৩০ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, খাগিাছধি 

১০ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, মুধিগি ৩১ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ভাধণকগি 

১১ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, নযধিংদী ৩২ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, োিংগাইর 

১২ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, জাভারপুয ৩৩ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ধকরাযগি 

১৩ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ধরযাজপুয ৩৪ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, পধযদপুয 

১৪ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ফারগযাে ৩৫ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, টনায়াখারী 

১৫ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, খুরনা ৩৬ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, কক্সফাজায 

১৬ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ঝারকাঠি  ৩৭ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ধযাজগি 

১৭ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, মরায ৩৮ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, গাইফান্ধা 

১৮ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, কুধিয়া ৩৯ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, নওগাঁ 

১৯ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, ফযগুনা ৪০ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, চাঁাইনফাফগি 

২০ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, টুয়াখারী 41 টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, যাভাইগাধছ, নারোয 

২১ টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউ, নারোয 42 টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে, গপযগাও, ভয়ভনধিং 

ফস্ত্র অধধদপ্তয ধনয়ধন্ত্রত ধযা প্রধতষ্ঠানমূর চালু টকাৃমূ:  

ধফফযণ টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ টেক্সোইর ইনধস্টটিউে টেক্সোইর টবারকনার ইনধস্টটিউে 

িংখ্যা ০৬টি ০৭টি ৪২টি 

টকা ৃ
ধফএধ ইন টেক্সোইর  

ইধিধনয়াধযিং 

ধর্রলাভা ইন টেক্সঃ 

টেকরনারধজ / ধর্রলাভা ইন 

জুে টেক: 

এএধ (টবারকনার) 

(টেক্সোইর) 

টভয়াদ ৪ ফৎয ৪ ফৎয ২ ফৎয 

বধতযৃ টমাগ্যতা এইচএধ (ধফজ্ঞান)/ভভান এএধ/ভভান টজএধ/টজধর্ধ 

অনুরভাধদত আন 

িংখ্যা (প্রধতটিরত) 

১২3 

 ( ০৩টি আন িংযধযত) 

১২০   

( 56টি আন িংযধযত) 
১20 (প্রধত টট্ররর্ ৩0 জন করয) 
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ফস্ত্র অধধদপ্তরযয আওতাধীন কামাৃরয়/ধযা প্রধতষ্ঠানমূরয টজরাধবধিক অফস্থান: 
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দয জনফর সৃধি : 

 ধফএধ ইন টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং ধর্গ্রীয ভাধ্যরভ এধক্সধকউটিব টররবররয টেক্সোইর ইধিধনয়ায ততধয কযা; 

 ধর্রলাভা ইন টেক্সোইর টেকরনারজী ধর্গ্রীয ভাধ্যরভ ভধ্যভ টররবররয টেক্সোইর টেকরনারধজস্ট ততধয  কযা; 

 ধর্রলাভা ইন জুে টেকরনারজীয ভাধ্যরভ াে ধরেয জন্য দয জুে টেকরনারধজস্ট ততধয  কযা; 

 এএধ (টবারকনার) (টেক্সোইর) টকারযৃ ভাধ্যরভ টলায টররবররয দয জনফর ততধয  কযা। 

 

 
 

ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ,কাধরাতী, োিংগাইর এ ক্লাযত ধযাথীবৃন্দ 

২০১৭-১৮ অথফৃছরয ধফএধ ইন টেক্সোইর উিীণ ৃধযাথীরদয তথ্য: 

প্রদি ধর্গ্রী 201৭-1৮ অথফৃছয শুরু টথরক 201৭-1৮ অথফৃছয মনৃ্ত টভাে 

যীযাথী উিীণ ৃ ায যীযাথী উিীণ ৃ ায 

ধফএধ ৩৩৮ ৩৩০ ৯৭.৬৩% 1803 1771 98.23% 

২০১7-১8 অথফৃছরয ধর্রলাভা (টেক্সোইর +জুে) উিীণ ৃধযাথীরদয তথ্য: 

প্রদি ধর্গ্রী 201৭-1৮ অথফৃছয শুরু টথরক 201৭-1৮ অথফৃছয মনৃ্ত টভাে 

যীযাথী উিীণ ৃ ায যীযাথী উিীণ ৃ ায 

ধর্রলাভা ৩৬৫ ৩৫৩ ৯৬.৭১% 10926 9497 86.93% 

২০১৭-১৮ অথফৃছরয এএধ (টবারকনার) (টেক্সোইর) উিীণ ৃধযাথীরদয তথ্য: 

প্রদি ধর্গ্রী 201৭-1৮ অথফৃছয শুরু টথরক 201৭-1৮ অথফৃছয মনৃ্ত টভাে 

যীযাথী উিীণ ৃ ায যীযাথী উিীণ ৃ ায 

এএধ ৩৪৬০ ২৭৯৭ ৮০.৮৪% 38604 31665 82.03% 
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২০১৭-১৮ অথফৃছরয াকৃত ধযাথীরদয টরখধচত্র 

 

ফস্ত্রখারতয উন্নয়রন প্রকে প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন: 

ফস্ত্র অধধদপ্তয ফস্ত্র ধরেয জন্য প্ররয়াজনীয় দয জনফর যফযা কযায ধনধভরি চাধদা অনুমায়ী টেক্সোইর ধযা প্রধতষ্ঠান স্থারন 

ধফধবন্ন উন্নয়ন প্রকে গ্রণ কযরছ ও ফাস্তফায়ন কযরছ। ফস্ত্র অধধদপ্তরয 201৭-1৮ অথফৃছরয ১6টি উন্নয়ন প্রকে চরভান ধছর। চরভান 

প্রকেগুররায ভাধ্যরভ ৩টি টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ (টগাারগি, যিংপুয ও জাভারপুয) ও ৯টি টেক্সোইর ইনধস্টটিউে (খুরনা, টবারা, 

জাভারপুয, ধযাজগি, নওগাঁ, সুনাভগি, পধযদপুয,  ধররে  ও রারভধণযাে) স্থাধত রফ। এছািা ২০১৮-১৯ অথফৃছরয ৩টি প্রকে (১টি 

টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, 2টি টেক্সোইর ইনধস্টটিউে) গ্রণ কযায ধযকেনা যরয়রছ। 
 

 ২০১৭-১৮ অথফৃছরয ফস্ত্র অধধদপ্তরয চরভান 1৬টি উন্নয়ন প্রকরেয ফযাে 389.12 টকাটি োকা। জুরাই/১৭-জুন/১৮ মনৃ্ত ব্যয় 388 

টকাটি ১৫ রয ৪৮ াজায োকা মা ফযারেয ৯9.৭৫%। 
(োকায অিংকমূ রয োকায়) 

ক্র: নিং প্রকরেয নাভ ফযাে ব্যয় তকযা ায 

১ ফধযার টেক্সোইর ইনধস্টটিউেরক ীদ আফদুয যফ টযধনয়াফাত টেক্সোইর 

ইধিধনয়াধযিং করররজ উন্নীতকযণ প্রকে 

2145.০০ 214১.0৮ ৯৯.৮১% 

২ ৪টি টেক্সোইর ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে 4961.০০ 4954.84 99.88% 

৩ ধঝনাইদ টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ স্থান প্রকে 3538.00 3535.৬২ ৯৯.৯৩% 

৪ টগৌযনদী টেক্সোইর ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে 1170.০০ 1169.93 100% 

৫ টখ টযানা টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ স্থান প্রকে, টগাারগি  4050.০০ 4047.76 ৯9.৯4% 

৬ টবারা টেক্সোইর ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে 1542.০০ 1540.46 ৯৯.90% 

৭ টখ যারর টেক্সোইর ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে, ভাদাযগি, জাভারপুয  1739.০০ 1687.763 97.05% 

৮ র্ঃ এভ ,এ ,ওয়ারজদ ধভয়া টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ স্থান প্রকে ,ীযগি ,যিংপুয  3810.00 3809.38 100% 

৯ টখ াধনা ধফ এধ-ইন টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ স্থান প্রকে, জাভারপুয 7747.০০ 7744.87 ৯9.97% 

১০ ীদ কাভরুজ্জাভান টেক্সোইর ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে, ভান্দা, নওগাঁ   2717.00 2716.96 100% 

11 টফগভ আধভনা ভনসুয টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে, 

কাধজপুয, ধযাজগি 

2220.00 2206.18 99.38% 

12 সুনাভগি টেক্সোইর ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে, সুনাভগি 1272.00 1270.98 99.92% 

13 পধযদপুয টেক্সোইর ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে, পধযদপুয 1018.00 1017.23 99.92% 

14 টখ যারর টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ স্থান প্রকে, ধররে 511.00 508.01 99.42% 

15 ধররে টেক্সোইর ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে, ধররে 471.00 464.42 98.60% 

16 রারভধণযাে টেক্সোইর ইনধস্টটিউে স্থান প্রকে, রারভধণযাে 1.00 0 0 

ফরৃভাে = 38912.00 38815.483 ৯9.75 % 

 

০

৫০০

১০০০

১৫০০

২০০০

২৫০০

৩০০০

৩৫০০

এএধ

ধর্রলাভা

ধফএধ

৩৪৬০

৩৬৫

৩৩৮

২৭৯৭

৩৫৩

৩৩০

যীযাথী উিীণ ৃ
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টালক কর্তৃরযয কাজ:  

টালক কর্তৃয ফররত টকান ধফরল টেণী/খারতয ধরেয ধনয়ন্ত্রণকাযী প্রাধনক কর্তৃযরক বুঝারফ। Allocation of 

Business অনুমায়ী িং ধিি খাত টম ভন্ত্রণারয়/ধফবারগয কভৃধযধধভূি, টই ভন্ত্রণারয়/ধফবারগয আওতাধীন দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

অধধদপ্তয/িংস্থা/ধযদপ্তয/দপ্তয িংধিি খারত টালক কর্তৃয ধররফ কাজ কযরফ ভরভ ৃগত ০৫/০৫/২০১৪ তাধযরখ ভধন্ত্রবা তফঠরক ধদ্ধা ন্ত 

গৃীত য়। টমভনঃ ক্ষুদ্র ও কুটিয ধরেয টযরত্র ফািংরারদ  ক্ষুদ্র ও কুটিয ধে কযরারযন (ধফধক), ফস্ত্র ধরেয  টযরত্র ফস্ত্র অধধদপ্তয, াে 

ধরেয টযরত্র াে অধধদপ্তয, ভৎস্য ধরেয  টযরত্র ভৎস্য অধধদপ্তয এফিং যপ্তানী প্রধক্রয়াকযণ এরাকায় অফধস্থত ধরেয  টযরত্র ফািংরারদ 

এক্সরাে ৃপ্ররধিং টজান অথধযটি (টফজা) টালক কর্তৃয ধররফ ধফরফধচত রফ।  

 ২০১7-১8  অথফৃছরয টালক কর্তৃরযয কারজয ভাধ্যরভ ধফধনরয়ারগয ধযভাণ ধনম্নরু : 

 

ক্র: নিং ধফধনরয়ারগয প্রকায ধযভাণ গি/ভা 

১ স্থানীয় ধফধনরয়াগ  1,55,91,890.000 ধভধরয়ন োকা 12,99,324.167 ধভধরয়ন োকা 

২ তফরদধক ধফধনরয়াগ 52,877.975 ধভধরয়ন োকা 4,406.498 ধভধরয়ন োকা 

৩ টমৌথ ধফধনরয়াগ 50,229.814 ধভধরয়ন োকা 4,185.818 ধভধরয়ন োকা 

টভাে = 1,56,94,997.789 ধভধরয়ন োকা 13,07,916.483 ধভধরয়ন োকা 

 

 ফস্ত্র অধধদপ্তরযয ধযদকৃ ও কভকৃতাৃগণ 01/07/201৭ রত 30/06/201৮ মনৃ্ত টেক্সোইর ধফলয়ক 650টি ধে কাযখানা ধযদনৃ 

করযরছন, টালরকয কারজয শুরু টথরক এ মনৃ্ত টভাে 2950টি ধে কাযখানা ধযদনৃ করযরছন। 
 টালক কর্তৃরযয টফা প্রদারনয ভাধ্যরভ যাজস্ব আদায়: টালক কর্তৃরযয কারজয ভাধ্যরভ ২০১৭-১৮ অথফৃছরয ৯9,83,০০০/- 

(ধনযানব্বই রয ধতযাধ াজায োকা) এফিং এ মনৃ্ত 4.30 টকাটি োকা যাজস্ব আদায় রয়রছ। 
 ২০১৭-১৮ অথফৃছরয ফস্ত্র অধধদপ্তয কর্তকৃ ২07টি নতুন ফস্ত্র ধে প্রধতষ্ঠান ধনফধন্ধত রয়রছ। 

 

টালক কর্তৃয ধররফ ফস্ত্র অধধদপ্তরযয কামাৃফরী ও ২০১৭-১৮ অথফৃছরয প্রাপ্ত আরফদন ও ধনষ্পধিয তথ্য : 
 

ক্র: 

নিং 

ধফলয় ২০১৭-১৮  অথফৃছরয শুরু রত অত্র অথফৃছয মনৃ্ত 

প্রাধপ্ত ধনষ্পধি প্রাধপ্ত ধনষ্পধি 

১ প্রস্তাধফত টযধজরেন 164 157 810 732 

২ ধফদ্যভান টযধজরেন 64 50 407 287 

৩ টভধন ছািকযরণয সুাধয 6465 6464 22573 22470 

৪ ১ভ এর্ক আইআযধ’য ধে সুাধয 122 127 875 790 

৫ ২য় এর্ক আইআযধ’য ধে সুাধয 89 74 194 179 

৬ ৩য় এর্ক আইআযধ’য ধে সুাধয 12 13 24 23 

৭ আইআযধ ধনয়ধভতকযরণয সুাধয 87 88 535 454 

৮ টযধজরেন িংরাধন 293 290 1758 1558 

৯ অনাধি ত্র 41 48 358 407 

১০ ইউটিরাইরজন াযধভে (ইউধ) 04 04 144 142 

১১ ইভরাে ৃাযধভে (আইধ) সুাধয  67 67 151 149 

১২ টর্পার্ ৃটরভন্ট 16 16 83 78 

১৩ ওয়াক ৃাযধভে/ ধআই ধবায জন্য অনাধি ত্র 53 53 124 117 

১৪ করম্পাধজে াটিধৃপরকে 01 01 27 29 

১৫ এইচএ টকার্ িংরমাজন 37 39 66 61 

১৬ ইআযধ’য ঠিকানা ধযফতনৃ 0 0 04 02 

১৭ আইআযধরত আভদাধন স্বত্ত্ব বৃধদ্ধয জন্য সুাধয 05 05 17 16 

১৮ ফন্ড রাইরি এয জন্য সুাধয 02 02 07 07 

১৯ ই-ধবায সুাধয 0 0 03 03 

২০ তফরদধক ঋরণয সুাধয 11 11 16 16 

21 আইআযধ’য ঠিকানা ধযফতনৃ 0 0 26 21 

22 লে ফযারেয সুাধয 0 0 20 18 

                                                        ফরৃভাে= 7533 7509 28222 27559 
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ওয়ানস্ট াধবৃ: 

ফস্ত্র অধধদপ্তয প্রধান কামাৃররয় টালক কর্তৃরযয কাজ সুষ্ঠুবারফ ম্পাদরনয জন্য একটি ওয়ানস্ট াধবৃ টন্টায চালু কযা রয়রছ। ফস্ত্র ও টাাক 

ধে ভাধরক/কভকৃতাৃগণরক ওয়ানস্ট াধবটৃয ভাধ্যরভ টম ভস্ত টফা প্রদান কযা রে তা ধনম্নরূঃ 

 ফস্ত্র ধে কাযখানায ভাধরক/উরদ্যািারদয কাধযগধয ও অন্যান্য ভস্যায টপ্রধযরত যাভ ৃও ভাধান প্রদান; 

 টফা প্রতযাী ফস্ত্র ধে কাযখানায আরফদনমূ মাচাই -ফাছাই কযা, াধবৃ টর্ধরবাযীয ম্ভাব্য তাধযখ কাযখানা কর্তৃযরক প্রাধপ্ত 

স্বীকাযত্র টদয়া এফিং ঠিক আরফদন ধনধদিৃ টকরন টপ্রযণ কযা; 

 কাজটি কত তাধযরখ ম্পন্ন কযরত রফ তা িং ধিি কভকৃতাৃরক তকীকযণ করয ধনধাৃধযত ভরয়য ভরধ্য কাজটি  ম্পন্ন কযত: ধচঠি ত্র 

টর্ধরবাযী টদওয়া; 

 “ওয়ান স্ট াধবৃ ” এয অধপায টেধররপারন, াযারত ফ ৃপ্রকায প্ররয়াজনীয় তথ্য িংধিিরদয যফযা কযরছন, ধজজ্ঞাায জফাফ 

ধদরেন; 

 টফা গ্রীতারদয টালক কর্তৃয ধররফ ফস্ত্র অধধদপ্তরয ফস্ত্র ধে কাযখানায অনুকূরর ধক ধক টফা প্রদান কযা  য় এফিং ফস্ত্র ধরেয 

টালক কর্তৃরযয কাজ সুষ্ঠুবারফ ম্পাদরনয জন্য টকান কারজ ধক ধক কাগজ রারগ/টচকধরি তায একটি ধাযণা আগত টফা গ্রীতারদয 

টদওয়া য়। 
২০১৭-১৮ অথফৃছরযয অন্যান্য কামকৃ্রভ: 

 গত 21/08/2017 তাধযরখ ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণাররয়য ধচফ ভরাদয় ফস্ত্র অধধদপ্তয ধযদনৃ ও আধুধনক অধপ ব্যফস্থানা ধফলয়ক 

প্রধযণ টকা ৃশূব উরবাধন করযন। 
 

 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয বাকরয ধচফ, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয় এফিং ভাধযচারক, ফস্ত্র অধধদপ্তয ও অন্যান্য কভকৃতাৃবৃন্দ 

 অধর্ে আধি িংক্রান্ত তথ্য:  

  (অিংকমূ টকাটি োকায়) 

অধর্ে আধি ব্রর্ীরে জফারফয 

িংখ্যা 

ধনষ্পধিকৃত অধর্ে আধি অধনষ্পন্ন অধর্ে আধি 

িংখ্যা োকায ধযভাণ  িংখ্যা োকায ধযভাণ  িংখ্যা োকায ধযভাণ  

3২ টি ৪২.৫৮৪৯ ১৪ টি 0৩ টি 0.১৬৬৫ 29 টি ৪২.৪১৮৪ 

 

 ফস্ত্র অধধদপ্তরযয ািংগঠধনক কাঠারভা জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ অনুরভাধদত রয়রছ। একই ারথ ফস্ত্র অধধদপ্তরযয ধনরয়াগধফধধ 

িংরাধন ও অনুরভাদরনয কাজ চররছ।  
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কভকৃতাৃ ও কভচৃাযীরদয প্রধযণ: 

ক্রধভক নিং প্রধযণ প্রধযণাথীয িংখ্যা 

১ ইন াউজ 141 

২ টদর 99 

৩ ধফরদর 15 

টভাে = 255 

ভস্যা ও চযাররিমু : 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয প্রধান ভস্যা ও চযাররিমূ রে-প্ররয়াজনীয় ধযক ভস্যা, অপ্রতুর ধযা প্রধতষ্ঠান, অফকাঠারভা ধনভাৃরণয জন্য গণপূত ৃও 

স্থাতয অধধদপ্তরযয উয ধনবযৃীরতা, টালরকয কারজয জন্য প্ররয়াজনীয় জনফর না থাকা। 

 

ফাধলকৃ কভৃম্পাদন চুধি (APA): 

 

 ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণাররয়য ারথ ফস্ত্র অধধদপ্তয:  

 

গত 14.06.2017 তাধযরখ ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় প্রধতভন্ত্রীয উধস্থধতরত ভন্ত্রণাররয়য বাকরয ভাধযচারক, ফস্ত্র 

অধধদপ্তয এফিং ধচফ, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণাররয়য ভরধ্য ২০১৭-১৮ অথফৃছরযয ফাধলকৃ কভৃম্পাদন চুধি স্বাযধযত য়। ফস্ত্র অধধদপ্তয উি ফাধলকৃ 

কভৃম্পাদন চুধিয টকৌরগত উরেরেয ৮0 নম্বরযয ভরধ্য 73.90 নম্বয এফিং আফধেক টকৌরগত উরেরেয 20 নম্বরযয ভরধ্য 15.70 

নম্বয অজনৃ করযরছ। ফরৃভাে ১০০ নম্বরযয ভরধ্য 89.60 নম্বয অজনৃ করযরছ। অথাৃৎ ফস্ত্র অধধদপ্তয ২০১৭-১৮ অথফৃছরয ফাধলকৃ কভৃম্পাদন 

চুধিয ফাস্তফায়রনয ায 89.60%। 
 ফস্ত্র অধধদপ্তরযয ারথ আওতাধীন ভাঠ মাৃরয়য ধযা প্রধতষ্ঠান/কামাৃরয়মূ: 

 

গত 19.০৬.২০১7 তাধযরখ ফস্ত্র অধধদপ্তয ও আওতাধীন ভাঠ মাৃরয়য ধযা প্রধতষ্ঠান/কামাৃরয়মূরয ভধ্যকায ২০১৭-১৮ 

অথফৃছরযয ফাধলকৃ কভৃম্পাদন চুধি স্বাযয অনুষ্ঠান অত্র অধধদপ্তরযয বাকরয অনুধষ্ঠত য়। উি চুধি স্বাযয অনুষ্ঠারন ভাধযচারক, 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয ারথ 0৬টি টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং করররজয ও 0৫টি টেক্সোইর ইনধস্টটিউরেয অধ্যযগণ এফিং 04টি ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তরযয উ-ধযচারকগরণয ভরধ্য ফাধলকৃ কভৃম্পাদন চুধি স্বাযধযত য়। 

 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয আওতাধীন ভাঠ মাৃরয়য ধযা প্রধতষ্ঠান/কামাৃরয়মূরয ারথ গত 19.06.2017 তাধযরখ ২০১৭-১৮ অথফৃছরযয “ফাধলকৃ কভৃম্পাদন 

চুধি” স্বাযয অনুষ্ঠারন উধস্থত প্রধতষ্ঠান/কামাৃরয় প্রধানগণ 
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াট র্ধদপ্তয   

     

 

 

 
 

      

 

 

৯৯,ভর্তর্ির ফার্নর্যিক এরাকা,ঢাকা-১০০০ 

টটর্রবপানঃ ০২-৯৫৬১৫৪৬ 

www.dgjute.gov.bd 

dgjute@gmail.com 

http://www.dgjute.gov.bd/
mailto:dgjute@gmail.com
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১. টভূর্ভ 

 াবটয ব্যফা র্নয়ন্ত্রণ এফং াবটয বফবদর্ক ফার্ণযি তদাযর্কয যন্য ১৯৫৩ াবর তৎকারীন টকন্দ্রীয় যকাবযয ধীবন প্রথবভ জুট 

টফাড ি গঠিত য়। স্বাধীনতায য ১৯৭৩ াবরয এর্প্রর ভাব জুট টফাড ি র্ফলুপ্ত কবয থ ি ভন্ত্রণারবয়য ধীবন াট র্ফবাগ সৃর্ি কযা য়। ১৯৭৬ 

াবর স্বতন্ত্র াট ভন্ত্রণারয় সৃর্ি য়। উায ধীবন ংযুক্ত দপ্তয র্ববফ াট র্যদপ্তয সৃর্ি কযা য়। যফতীবত কাঁচাাট ও াটযাত বেয 

ভান র্নয়ন্ত্রণকবে র্ফশ্ব ব্যাংবকয সুার্যবয অবরাবক ১৯৭৮ াবর াট ও াটে র্যদ িন র্যদপ্তয নাবভ য একটি র্যদপ্তয সৃর্ি কযা 

য়। ১৯৯২ াবর াট ভন্ত্রণারবয়য ধীনস্থ াবফক ‘াট র্যদপ্তয’ এফং ‘াট ও াটে র্যদ িন র্যদপ্তয’ একীভূত কবয াট র্ধদপ্তয 

গঠিত য়। াবফক  র্যদপ্তয দুটিয  টভাট যনফবরয ংখ্যা র্ির ৭৯৩ যন। নফগঠিত াট র্ধদপ্তবযয যনফর র্নধ িাযণ কযা য় ৪৯৪ যন । 

ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকবেয ১২০ ংখ্যক যনফর াট র্ধদপ্তবযয যাযস্বখাবত স্থানান্তর্যত ওয়ায় ফতিভাবন প্রস্তার্ফত যনফবরয ংখ্যা ৬০৪ যন । 

ভগ্র ফাংরাবদব াট র্ধদপ্তবযয  (১) ১৮ টি অঞ্চর্রক র্প (ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও খুরনায় ফর্স্থত ৩টি াটে যীক্ষাগায)  

(২) ৪৩ টি মুখ্য র্যদ িবকয কাম িারয় (৩) ৭৯ টি র্যদ িবকয কাম িারয় যবয়বি। াট র্ধদপ্তবয ২০১৭-১৮ থ ি ফিবয ফাংরাবদ যকার্য কভ ি 

কর্ভন র্চফারবয়য ভাধ্যবভ ৯ভ টগ্রডভুক্ত ০৩ (র্তন) যন কাযী র্যচারক এফং ১০ভ টগ্রড ভুক্ত টভাট ১০ (দ) যন মুখ্য র্যদ িক র্নবয়াগ 

প্রদান কযা বয়বি । এিাড়া ফতিভাবন ৩য় ও ৪থ ি টেণীয র্ফর্বন্ন র্ফর্বন্ন বদ র্নবয়াগ  কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন অবি ।  
২. র্বন ও র্ভন 

২.১ র্বন :  াটখাতবক র্নযাদ, র্ক্তারী ও প্রর্তবমার্গতা ক্ষভ কবয গবড় টতারা। 
২.২ র্ভন :  াটচালী, াটকর ও ব্যফায়ীবদযবক ায়তা প্রদাটনয ভাধ্যবভ াট ও াটযাত বেয অবিন্তযীণ ব্যফায বৃর্ি ও  ফাযায ম্প্রাযণ 

। 
২.৩ টকৌরগত উবেশ্যমূ : 

□ াট ও াটযাত বেয ব্যফাবয় বমার্গতা প্রদাবনয র্নর্ভত্ত অআন ও র্ফর্ধভারা প্রবয়াগ টযাযদাযকযণ; 

□  দক্ষ ও প্রবয়াযনীয় যনফর বতযীয র্নর্ভত্ত াংগঠর্নক কাঠাবভা সুংগঠিতকযণ; 

□  প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ ভানফম্পদ উন্নয়ন; 

□  াট ও াটযাত বেয উৎাদন, ভান র্নয়ন্ত্রণ, বিন্তযীণ ব্যফায বৃর্ি ও অন্তযিার্তক ফাযায ম্প্রাযবণ  

 বমার্গতা প্রদান; 

□  াটখাবত র্ফর্নবয়াবগয সুবমাগ ম্প্রাযণ । 
৩. র্ধদপ্তবযয দার্য়ত্ব ও কাম িাফরীয ংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ 

 াট অআন-২০১৭ প্রবয়াগ ও ফাস্তফায়ন; 

 বে াটযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন-২০১০ এফং বে াটযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায র্ফর্ধভারা-

২০১৩ এয প্রবয়াগ ও ফাস্তফায়ন; 

 াট ও াটে উৎাদন, ফাযাযযাতকযণ, যপ্তার্ন ও যপ্তার্ন অবয়য মাফতীয় তথ্যার্দ ংগ্র ও ভর্িত প্রর্তবফদন প্রস্তুতকযণ;  

 াট চাবলয উন্নয়ন, প্রায, গবফলণা ; 

 স্থানীয় ও অন্তযিার্তক ফাযায চার্দায াবথ ঙ্গর্ত টযবখ াট ও াটযাত বেয উৎাদন বৃর্ি ; 

 াট চাবলয যন্য ভূর্ভ ব্যফায র্যকেনা ; 

 ফহুমুখী াটযাত বেয গবফলণা, উদ্ভাফন ; 

 াট চালীবদয প্রবয়াযনীয় তথ্য যফযা ; 

 াটযাত বেয ব্যফায বৃর্ি, ফাযায ম্প্রাযবণ প্রবয়াযনীয় প্রবণাদনা Ges পুযষ্কায cÖ`vb র্ফলবয় কাম িক্রভ গ্রণ; 

 াটকরমুব উৎাদন ম িাবয় ে ভান র্নয়ন্ত্রণ,বেয ভান র্নশ্চতকযণ এফং যাভ ি ও ায়তা প্রদান; 

 াট ও াটযাত বেয ব্যফায রাআবন্স প্রদান ও নফায়ন; 

 াট ব্যফাবয়য র্নয়ভ ও াধুতা টযাধ; 

 াট ও াটযাত দ্রবব্যয ভান র্নয়ন্ত্রণ এফং 

 “উন্নত প্রযুর্ক্তর্নব িয াট ও াটফীয উৎাদন এফং ম্প্রাযণ  ” ীল িক প্রকে ফাস্তফায়ন। 
৪. প্রর্ক্ষণ 

৪.১ াট র্ধদপ্তবযয ২০১৭-১৮  থ ি ফিবযয র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ : 

কিাটাগর্য প্রর্ক্ষবণয ংখ্যা কভ িকতিা কভ িচাযী টভাট 

কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ ০৫ ০৩ ০২ ০৫ যন 

বিন্তযীণ প্রর্ক্ষণ ২ টি ৩০ ৩০ ৬০ যন 

আন াউয প্রর্ক্ষণ ৪৮ টি ১৩০ ১১০ ২৪০ যন 

র্ফবদ প্রর্ক্ষণ ১ ১ - ১ যন 

উদ্বুিকযণ কভ িারা ৬২ টি প্রর্ত কভ িারায় ৫০ যন ৩১০০ যন 

ওয়াকি/টর্ভনায ১২ টি প্রর্ত টর্ভনাবয ৫০ যন ৬০০ যন 

াট চালী প্রর্ক্ষণ ৪২টি টযরায় ১৯,৯৮৫ যন 
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র্চত্র:১- াট র্ধদপ্তবযয  কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ওয়াকি      র্চত্র:২- কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয আন াউয প্রর্ক্ষণ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র:(৩,৪)-র্ডর্যটার ার্ব ি টযাডম্যা-ীল িক কভ িারায় ভার্যচারক,র্যচারক (প্রা: ও থ ি)  ন্যান্য কভ িকতিাবৃন্দ

   

 

  র্চত্র:৫- র্দনাযপুয টযরা প্রাবকয বাকবক্ষ কভ িারা        র্চত্র:৬-পর্যদপুয টযরায একটি কভ িারা 
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র্চত্র:(৭,৮)-মবায টযরায াটচালী প্রর্ক্ষণ 

৫. ২০১৭-১৮  থ ি ফিবযয গৃীত কাম িক্রভ ও যিন 

৫.১ াটযাত দ্রবব্যয ভান র্যদ িন কাম িক্রভ:  

থ ি ফিয র্ভর র্যদ িন 

ংখ্যা 

 র্যদ িবনয পরাপর 

যকাযী র্ভর টফযকাযী র্ভর 

স্বাবার্ফক র্নম্নভান স্বাবার্ফক র্নম্নভান 

২০১৭-১৮ ৫২৭ ৪৪৭ ০৬ ৭৭৯ ০৬ 

৫.২ াটযাত দ্রবব্যয ভান যীক্ষণ কাম িক্রভ : 

থ ি ফিয প্রাপ্ত নমুনায 

ংখ্যা 

যীর্ক্ষত নমুনায ংখ্যা পরাপর 

স্বাবার্ফক র্নম্নভান 

২০১৭-১৮ ২০৭১ ২০৭১ ২০৬০ ১১ 

 

৫.৩ ম্পার্দত কাম িক্রবভয অওতায় গৃীত তথ্য ও র্যংখ্যান :  

৫.৩.১ কাঁচা াট ও াটযাত ে : 

থ ি ফিয াট/ে উৎাদন 

 

যপ্তার্ন 

 

যপ্তার্ন অয় 

টাকা ভার্কিন ডরায 

 

২০১৭-১৮ 

কাঁচা াট ৯৩.১০  

(রক্ষ টফর) 

১২.৯৭  

(রক্ষ টফর)  

১২২৫.৫৫ 

(টকাটি টাকা) 

১৪৭.৬৭  

(র্ভর্রয়ন ডরায) 

াটযাত ে ১০.২৯ 

(রক্ষ টভ: টন) 

৮.২৭  

(রক্ষ টভ: টন) 

৬৮০১.৫৭ 

(টকাটি টাকা) 

৮৩৬.৮১ 

(র্ভর্রয়ন ডরায) 

৫.৩.২  বে াটযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন - ২০১০ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত : 

থ ি ফিয 

২০১৭-১৮ 

র্যচার্রত টভাফাআর টকাবট িয ংখ্যা ১০৪৩ 

অবযার্ত যর্যভানা  ৬৩.৪২৪ রক্ষ টাকা 

াবটয ব্যাবগয ব্যফায ৩২ টকাটি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   র্চত্র:৯-যাযাীবত  বে াটযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক                       র্চত্র:১০-ফগুড়ায়  বে াটযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায 

   ব্যফায অআন-২০১০ ফাস্তফায়বন র্যচার্রত  ভ্রাম্যভান অদারত                     অআন-২০১০ ফাস্তফায়বন র্যচার্রত  ভ্রাম্যভান অদারত   
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  ৫.৪ রাআটন্স ংক্রান্ত:  

 রাআটন্স র্ফফযণ ২০১৭-১৮ 

থ ি ফিয 

 

  ভাঠ ম িায় 

নতুন আসুি ৫৪৬৮ টি 

নফায়ন ১০১৫২ টি 

টভাট ১৫৬২০ টি 

যাযস্ব অয় (টাকায়) ১,৮৭,০৬,৫০০/- 

 

 প্রধান কাম িারয় 

নতুন আসুি ৯১ টি 

নফায়ন ৭৬৩ টি 

টভাট ৮৫৪ টি 

যাযস্ব অয় (টাকায়) ২,৭২,১৭,৫০০/- 

৫.৫ কয ব্যতীত যাযস্ব প্রদান : 

থ ি ফিয 

  ২০১৭-১৮ 

কয ব্যতীত যাযস্ব অদাবয়য রক্ষিভাত্রা (রক্ষ টাকায়) ১৪২৯.১৭ 

কয ব্যতীত যাযস্ব অদাবয়য র্যভান (রক্ষ টাকায়) ১০২৮.৯৪ 

যিবনয তকযা ায (%) ৭২ % 

৫.৬ র্ডট কাম িক্রভ :  

থ ি ফিয র্ডট অর্ত্তয র্নষ্পর্ত্তকৃত র্ডট অর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃত র্ডট অর্ত্ত 

ংখ্যা টাকায র্যভান 

(টকাটি টাকায়) 

ংখ্যা টাকায র্যভান 

(টকাটি টাকায়) 

ংখ্যা টাকায র্যভান 

(টকাটি টাকায়) 

২০১৭-১৮ ২১ ৩৩.১৫ ১১ ৪.৪২ ১০ ২৮.৭৩ 

 

৫.৭  উবেখবমাগ্য যিন : 

 াট অআন-২০১৭ ফাস্তফায়ন; 

 ২০১৭-১৮ থ ি ফিবয ৩টি াটে যীক্ষাগাবযয ভাধ্যবভ ২০৭১ টি নমুনা যীক্ষণ; 

 ২০১৭-১৮ থ ি ফিবয ৫টি টযান কাম িারবয়য ভাধ্যবভ ৫২৭ টি াটকর র্যদ িন কবয ১২৩৮ টি বেয গুনগত ভান র্যদ িন; 

 াটখাবতয উন্নয়ন ও প্রাবযয রবক্ষি প্রর্ত ফিয ৬ ভাচ ি যাতীয় াট র্দফ ারন; 

 াটবেয বিন্তযীন ব্যফায বৃর্িয রবক্ষি বে াটযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন-২০১০ ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ  ১৭টি 

বে (ধান, চার, গভ, ভূট্টা, ায, র্চর্ন, ভর্যচ, লুদ, টেঁয়ায, যসুন, ডার, ধর্নয়া, অলু, অটা, ভয়দা, তুল-খুদ-কুড়া আতিার্দ) 

াটযাত টভাড়ক ব্যফায বৃর্িয রবক্ষি র্নয়র্ভত ভ্রাম্যভান অদারত র্যচারনা। উবেখ্য ম্প্রর্ত টার্ি খাদ্য ও ভৎস্য খাদ্য এয 

টক্ষবত্রও াটযাত টভাড়ক ব্যফায ফাধ্যতামূরক কযা বয়বি; 

 টদবয ৪২ টি াট উৎাদন প্রফন টযরায় প্রায় ১৯,৯৮৫ যন াটচালীবক প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ তাবদযবক অধুর্নক ির্তয াট 

চাবলয করাবকৌর ম্পবকি প্রর্র্ক্ষত কযা;   

 প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ  াট র্ধদপ্তবযয ৩০৬ যন কভ িকতিা/কভ িচাযীয দক্ষতা বৃর্ি;  

 াটযাত বেয গবফলণায রবক্ষি “ফাংরাবদ জুট গুড র্যাচ ি এন্ড টের্নং আনর্িটিউট” ীল িক প্রকে র্যচারনায  উবদ্যাগ গ্রণ; 

 টদবয ৬৪ টযরায় াট বফন র্নভ িান ীল িক প্রকে গ্রবণয উবদ্যাগ টনয়া; 

 যকার্য কাবযয ও টফায ভান উন্নয়বনয রবক্ষি দাপ্তর্যক কভ ির্যবফবয উন্নয়ন এফং 

 কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয পূণ িাঙ্গ ডাটাবফয বতযী। 

 
  র্চত্র:১১-াট র্ধদপ্তয কর্তিক অবয়ার্যত যাতীয় টাক র্দফ ২০১৭ এয অবরাচনা বা ও র্ভরাদ ভার্পর উরবক্ষ  ফক্তব্য প্রদান কযবিন ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য 

ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী  র্ভযিা অযভ এভ.র্  
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র্চত্র:১২-টাক র্দফ ২০১৭ এয অবরাচনা বা ও র্ভরাদ ভার্পর উরবক্ষ  ফক্তব্য প্রদান কযবিন ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ যনাফ টভা: 

পয়জুয যভান টচৌধুযী   র্চত্র:১৩-যাতীয় টাক র্দফ ২০১৭ এয  অবরাচনা বা টবল র্ভরাদ ভার্পর ও টদায়া       

  

   র্চত্র:১৪-যাতীয় াট র্দফ-২০১৮ উরবক্ষ  টপনী টযরায ভাবফ  ও ম িারী    র্চত্র:১৫-যাতীয় াট র্দফ -২০১৮ উরবক্ষ 

চাাআনফাফগঞ্জ  টযরায অবরাচনা বা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

র্চত্র:১৬-যাতীয় াট র্দফ -২০১৮ উরবক্ষ ফর্যার  টযরায অবরাচনা  র্চত্র:১৭-যাতীয় াট র্দফ -২০১৮ উরবক্ষ  টংাড়া, 

চাাআনফাফগঞ্জ ভাবফ ও ম িারী   বায় ফক্তব্য  যাখবিন টফগভ টযবুবন্নিা অপবযায,এভর্       
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৬. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত ২০১৭-১৮ ফাস্তফায়ন 

  ২০১৭-১৮ থ ি ফিবয াট র্ধদপ্তবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্তয টকৌরগত উবেশ্যমূ : [১] অআন ও র্ফর্ধভারা প্রবয়াগ 

টযাযদাযকযন; [২] ভানফম্পদ উন্নয়ন ; [৩] াট ও াটযাত বেয উৎাদন ও ব্যফায বৃর্ি; [৪]  াট ও াটযাত বেয ব্যফাবয় 

ায়তা এফং [৫]  াট খাবত র্ফর্নবয়াটগ সুবমাগ ম্প্রাযণ  কাম িক্রবভয রক্ষিভাত্রা যিবনয ায ৯২.৫৭ %।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আনাউয প্রর্ক্ষবণ াট র্ধদপ্তবযয ভার্যচারক যনাফ টভাঃ াভছুর অরভ 

৭. উত্তভ চচ িা, দাচায, উদ্ভাফন (আবনাববন) 

৭.১  উত্তভ চচ িা : 

 টফা প্রতিাীবদয যন্য াট র্ধদপ্তবযয টফামূ যীকযন ; 

 াট ও াটে ব্যফায রাআবন্স প্রদাবনয যন্য অবডট র্টিবযন চাট িায প্রণয়ন ও ওবয়ফ াআবট প্রকা কযা বয়বি;  

 াবটয প্রাথর্ভক াটফাযাবয র্বযা াট ক্রয় র্ফক্রয় টযাধকবে টযরা প্রাবনয ায়তায় র্বযা াবটয কুপর ম্পবকি যনবচতনতা 

সৃর্িয রবক্ষি াট র্ধদপ্তবযয ভাঠ ম িাবয় ব্যাক প্রচাযণা কাম িক্রভ গ্রণ ;  

 াবটয বিন্তযীন ব্যফায বৃর্িয রবক্ষি ‘‘বে াটযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন-২০১০’’ প্রবয়াগ ও ফাস্তফায়বন 

টাস্টায, র্রপবরট র্ফতযণ এফং র্ত্রকায় গণর্ফজ্ঞর্প্ত প্রচায ;  

 রাআবন্স প্রতিাী ব্যর্ক্ত ফা প্রর্তষ্ঠাবনয র্নকট দ্রুততভ ভবয় রাআবন্স প্রদাবনয যন্য যকার্য টকালাগাবয র্প যভা প্রদাবনয 

চারানমূ ন-রাআবন টবর্যর্পবকন ; 

 াটকবর উৎার্দত াটবেয গুণগত ভান ঠিক যাখায রবক্ষি াট র্ধদপ্তবযয ৩টি াটে যীক্ষাগাবযয ভাধ্যবভ র্ফনামূবে 

নমুনা যীক্ষা কবয ংর্িি কর্তিক্ষবক ফর্তকযণ; 

 াট র্ধদপ্তয এফং ফাংরাবদ াটকর কব িাবযন এয টমৌথ উবদ্যাবগ টিভ গঠন কবয যকার্য র্ভবরয উৎার্দত েভান মাচাআ 

কযা ; 

 টপাকার বয়ন্ট কভ িকতিায ভাধ্যবভ তথ্য টফা র্নর্শ্চতকযণ ; 

 ওয়ান স্ট ার্ব িবয ভাধ্যবভ টফা প্রতিাীগবণয টফা প্রদান যীকযণ কযা । 

৭.২  দাচায :  

 আনাউয প্রর্ক্ষবণ ংগ্রণকাযী কভ িকতিা ও কভ িচাযীবদয প্রর্ত দাচাবযয উবমার্গতা গুরুত্ব কাবয তুবর ধযা ; 

 াট র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবয় জ্ঞানর্বর্ত্তক কভ ির্যবফ সৃর্িয রবক্ষি গ্রন্থাগায স্থান ; 

 বিাগত টফা প্রতিাীবদয যন্য র্তর্থ কক্ষ স্থান । 
 

 ৭.৩  উদ্ভাফন (আবনাববন) :  

 যকার্য প্রর্তষ্ঠানমূ কর্তিক অবয়ার্যত টর্ভনায ও প্রর্ক্ষণমূব াবটয ব্যাগ ব্যফায র্ফলবয় নুবযাধ ত্র টপ্রযণ ;  

 প্রাথর্ভক ও ভাধ্যর্ভক ম িাবয় যকার্য ফআ র্ফতযবণয ভয় াবটয ব্যাগ প্রদাবনয যন্য ত্র প্রদান;  

 যকার্য দপ্তয ও ংস্থায় াবটয াভগ্রী ব্যফায র্ফলবয় ত্র টদয়া ; 

 াট র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয়বক ধুভানমুক্ত টঘালণা কযা বয়বি। বিাগতবদয ধুভাবনয যন্য অরাদা টযান বতযী কযা বয়বি; 

 াট ও াটযাত বেয বিন্তযীণ ব্যফায বৃর্ি ও র্যবফ সুযক্ষায রবক্ষি যনবচতনতা বৃর্ি ও উদ্বুিকযবণয যন্য প্রাভাে র্চত্র 

বতযী, র্ফতযণ ও প্রদ িবনয ব্যফস্থাকযণ । 
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৮. র্ডর্যটার ফাংরাবদ র্ফর্নভ িাবণয যন্য র্ধদপ্তবযয কাম িক্রভ 

 “র্ডর্যটার ার্ব ি ফাস্তফায়ন টযাডম্যা-২০২১”-ীল িক প্রকবেয াবথ ংযুক্ত ওয়া। 
 াট র্ধদপ্তবযয বাকক্ষ অধুর্নকায়ন র্বর্ডও কনপাবযন্স ংক্রান্ত মন্ত্রার্ত স্থান; 

 াট র্ধদপ্তয কর্তিক াট ব্যফাবয়য র্ফর্বন্ন টের্ণয রাআববন্সয অবফদন নরাআবনয ভাধ্যবভ গ্রণ ও প্রবর্ং এয রবক্ষি ‘ন-রাআন 

রাআবর্ন্সং’ এয পটওয়িায র্নভ িাণ আবতাভবধ্য ম্পন্ন বয়বি এফং াট র্ধদপ্তবযয ওবয়ফ াআবট ংযুক্ত কবয কাম িক্রভ শুরু বয়বি; 

 াট র্ধদপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয বদর্নক ার্যযা প্রদান ফাবয়াবভর্েক ির্তবত অঙ্গুবরয িাবয ভাধ্যবভ মথাভবয় র্পব 

অগভন ও প্রস্থান র্নর্শ্চত কযা বয়বি; 

 াট র্ধদপ্তয ন্যানার ওবয়ফ টাট িাবর যুক্ত বয়বি। াট র্ধদপ্তবযয ওবয়ফ ঠিকানা www.dgjute.gov.bd । াট 

র্ধদপ্তবযয র্ফর্বন্ন র্ফলয়ার্দ ওবয়ফাআবট র্নয়র্ভত অবরাড ও ারনাগাদকযণ ব্যাত যবয়বি ; 

 াভার্যক টমাগাবমাগ ভাধ্যভ টপবুবক াবটয ভূর্ভকা অবরাচনা , প্রচায ও প্রাবযয রবক্ষি াট র্ধদপ্তবযয দাপ্তর্যক টপবুক টয 

(http://www.facebook.com/dgjutegov) ফাংরায় ‘াট র্ধদপ্তয,ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়’ বতর্য কযা বয়বি ; 

 প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য একব টু আনপযবভন (এটুঅআ) টপ্রাগাবভয অওতায় াট র্ধদপ্তবয আ-পাআর র্বিভ চালু কযা বয়বি ; 

 াট র্ধদপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ডাটাবফআয (PDS) বতর্যকযণ ম্পন্ন বয়বি । কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয প্রবয়াযনীয় তথ্য 

ংগ্র ও ডাটা টফআবয তথ্য অবরাড প্রর্ক্রয়াধীন ; 

 াট র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবয়  ফর্যাগত র্তর্থ ও াধাযবনয প্রবফ ম িবফক্ষণ ও র্নযাত্তা যক্ষাবথ ি র্র্ কিাবভযা স্থান কযা 

বয়বি এফং াফ িক্ষর্নক ভর্নটর্যং কযা বে ; 

 যকার্য ক্রয় কাম িক্রভ আ-র্যর্ র্বিবভ ম্পন্নকযবণয রবক্ষি আর্তভবধ্য াট র্ধদপ্তয আ-র্যর্বত টযর্যবেনভূক্ত বয়বি । 
৯.াটখাবতয ম্ভাফনা ও ীভাফিতা 

াটখাবতয ম্ভাফনা: 

 উচ্চপরনীর াটফীয ও উচ্চভান ম্পন্ন াট উৎাদন; 

 স্থানীয় ও অন্তযিার্তক চার্দায াবথ ংগর্ত টযবখ াটবেয ফহুমুখীকযণ; 

 প্রর্তবমার্গতাক্ষভ াটে উৎাদবনয উবমার্গ কবয াটর্বেয াটকরমূটয অধুর্নকায়ন; 

 াট ও াটবেয স্থানীয় ও অন্তযিার্তক ফাযায ম্প্রাযণ; 

 াটখাবতয উন্নয়বন যকায কর্তিক প্রবণাদনা প্রদান; 

 াটখাবত টদর্ র্ফবদর্ র্ফর্নবয়াগ অকল িবণয উবদ্যাগ গ্রণ; 

 নতুন প্রযুর্ক্ত গ্রণ ও নতুন র্ডযাআন উদ্ভাফবন গবফলণা ও উন্নয়ন এফং   

 “বে াটযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন,২০১০” ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ াট ও াটযাত বেয উৎাদন ও ব্যফায বৃর্ি। 
াটখাবতয ীভাফিতা: 

 টদব উচ্চ পরনীর াটফীবযয বাফ ; 

 রফণাক্ত ভাটিবত াটচাল; 

 াটেঁচবন ার্নয স্বেতা; 

 কাঁচাাবটয উৎাদন খযচ বৃর্ি; 

 টগ্রর্ডং নুমার্য় ন্যায্য মূে না াওয়া; 

 ভধ্যস্বত্ব টবাগীবদয টদৌযাত্ম; 

 গুণগত ভানম্পন্ন াটযাত ে উৎাদবন অধুর্নক টভর্নার্যবযয বাফ এফং 

 র্রর্থন/র্রবপ্রাাআর্রন এয  াবথ াটযাত বেয প্রর্তবমার্গতা। 
১০. ভস্যা ও চিাবরঞ্জ 

১০.১  ভস্যা : 

 র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় ও ভাঠ ম িাবয়য র্নযস্ব র্প বফন টনআ ; 

 র্ধদপ্তবযয গ িাবনাগ্রাবভ ভাঠ ম িাবয় ২২ টি টযরায় টকান র্প/দ টনআ ; 

 প্রবয়াযবনয তুরনায় যনফবরয স্বেতা এফং 

 ভাপ্ত প্রকবেয যনফর অত্মীকযণ যটিরতা । 
১০.২ চিাবরঞ্জ : 

 যনফবরয স্বেতা থাকা বত্বও বে াটযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন, ২০১০ তবাগ ফাস্তফায়ন;  

 প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ ভবয়াবমাগী ও দক্ষ যনফর বতযী;  

 নরাআবন রাআবন্স প্রদান াট র্ধদপ্তবযয টফামূ র্ডর্যটারাআবযবনয অওতায় অনা; 

 টডভযা-ঢাকা, চেগ্রাভ এফং খুরনা াটে যীক্ষাগায ংস্কায কযা ;  

 ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিাবদয দ উন্নীতকযণ এফং 

 ভাঠ ম িাবয় কর টযরায় াট র্ধদপ্তবযয র্প/দ সৃযন । 

http://www.dgjute.gov.bd/
http://www.facebook.com/dgjutegov
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১১. ২০১৮-১৯ থ ি ফিবযয কভ ির্যকেনা 

 যনফর র্নবয়াবগয ভাধ্যবভ র্ধদপ্তবযয শূে দ  পূযণ কযা; 

 কভ িকতিা-কভ িচাযীগবণয তথ্য ম্বর্রত র্র্ডএ প্রস্তত কযা ; 

 প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ  যনফবরয দক্ষতা বৃর্ি কযা ; 

 টফা যীকযবণয র্নর্ভত্ত চালুকৃত নরাআন রাআবর্ন্সং ব্যাক ম্প্রাযণ কযা ; 

 তবাগ আ-নর্থ ও আ-র্যর্ চালু কযা এফং 

 ফর্ি (২২ টি) টযরায় াট র্ধদপ্তবযয র্প ও দ সৃযবনয উবদ্যাগ গ্রণ । 
 

 

   

র্চত্র:২০- াট টক্ষত 

 

   

র্চত্র:(২১-২২)- াট যাগ টদয়া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র:২৩-াবটয আঁ িাড়াবনা 
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র্চত্র:(২৪-২৫)-াবটয আঁ ও াট খর্ড় শুকাবনা 

 

 
 

র্চত্র:২৬-নদীয তীবয কাঁচা াবটয াট 
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ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আদভজীদওাট ট (এদনক্স-১), ভতততির, ঢাওা-১০০০ 

তএতফএক্সঃ৯৫৫৮১৮২-৬, ৯৫৫৮১৯২-৬ 

পযাক্সঃ৮৮০-২-৯৫৬৭৫০৮, ৯৫৬৪৭৪০ 

ই-মভইরঃ bjmc.bd@gmail.com 

দেফঃ www.bjmc.gov.bd 

 

mailto:bjmc.bd@gmail.com
http://www.bjmc.gov.bd/
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টভূতভ 

ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযদনয মাত্রা মূরত শুরু ে ১৯৫২ াদর নাযােনকদে মফযওাযী তভর ফাো জুট তভর তরঃ স্থাদনয 

ভধ্য তদদে। ধীদয ধীদয নতুন নতুন তল্প ওাযঔানা স্থাদনয ভধ্য তদদে এ অঞ্চদর াট তদল্পয তফওা খটদত থাদও। ফাাংরাদদদ স্বাধীনতায পূদফ ট 

জুট তভদরয াংখ্যা তির ৭৫ । ১৯৭২ াদরয ২৬ম ভার্ ট ভাভান্য যাষ্ট্রততয আদদ নাং P.O-27 (The Bangladesh Industrial 

Enterprises Nationalization Order, 1972) অনুমােী ব্যতিভাতরওানাধীন  তযতযি াটওর াদফও ইতআইতডত (East 

Pakistan Industrial Development Corporation) এয মভাট ৬৭টি াটওদরয তদাযতও, তযর্ারনা  তনেন্ত্রদণয রদযয 

ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযন (তফদজএভত) কঠিত ে। ১৯৮১ াদর এয তনেন্ত্রণাধীন তভদরয াংখ্যা তির  ৮২টি। ১৯৮২ াদরয য মভাট 

৮২টি াটওর এয ভদধ্য ৩৫টি াটওর তফযাষ্ট্রীেওযণ, ৮টি তভদরয প ুঁতজ প্রতযাায এফাং ১টি াটওর (ফনানী) ভেভনতাং াটওদরয াদথ 

এওীভূত ওযায য তফদজএভতয তনেন্ত্রণাধীন তভর াংখ্যা ৮২টি মথদও ওদভ ৩৮টিদত দাঁড়াে।  
 

১৯৯৩ ার মথদও তফশ্ব ব্যাাংদওয াটঔাত াংস্কায ওভ টসূতর্য আতাে এ ম টন্ত তফতবন্ন ভদে মভাট ১১টি তভর ফন্ধ/তফক্রে/এওীভূত 

ওযায পদর এফাং তফদল ওদয ২০০২ াদর আদভজী জুট তভর ফন্ধ োয য তফদজএভত র্যভ আতথ টও দূযাফস্থায  মু্মঔীন ে। ২০০৫-

২০০৮ াদরয তদদও খুরনা অঞ্চদরয তল্পনকযী তদদফ তযতর্ত ঔাতরপয এরাওা মৃত নকযীদত তযণত ে। তফদজএভত’য াটওরগুদরাদত 

৩০-৪০ প্তাদয ভজুযী এফাং ৬-৭ ভাদয মফতন ফদওো দড় মাে।  

 

 াট  শ্রতভও ফান্ধফ ফতটভান যওায ২০০৯ াদর যাষ্ট্র তযর্ারনায দাতেত্ব গ্রদণয য যওাতয ততফর মথদও তফদজএভত’য 

াটওরগুদরায ফদওো ভজুযী এফাং মফতন তযদাধ ওযা ে। পূদফ ট ফন্ধ মখাতলত ২টি জুট তভর ঔাতরপয জুট তভরস্ তর:  জাতীে জুট তভল  

তর: ২০১১ াদর নতুন নাদভ আনুষ্ঠাতনওবাদফ র্ালু ওযা ে এফাং ২০১৩ াদর ৩টি জুট তভদরয পনদযাৎাদন শুরু ওযা ে। তভরগুদরা র্ালু 

োে ওভ টাংস্থাদনয সুদমাক সৃতি ে এফাং এরাওাফাীদদয ভাদি নফ উদ্দীনায সৃতি ে। ফতটভাদন তফদজএভত’য তনেন্ত্রণাধীন তভদরয াংখ্যা 

৩২টি। তন্দধ্য র্ালু যদেদি ২৫টি  (ততনটি নন -জুট তভর  )। ৫টি তভর তনদে ভাননীে আদারদত ভাভরা তফর্াযাধীন যদেদি । এওটিদত 

Viscose উৎাদন প্রওল্প মনো দে, অয ১টি তভর তনদে তফক্রদোত্তয ভাভরা যদেদি। 
 

তফদজএভত’য রূওল্প এফাং অতবরযয 

রূওল্প 

তফদজএভতদও এওটি স্বাফরম্বী  রাবজনও প্রততষ্ঠাদন উন্নীতওযণ। 

অতবরযয 

 স্থানীে ওাঁর্াাট ব্যফায ওদয দফ টাৎকৃি প্রর্তরত  ফহুমুঔী াটণ্য উৎাদন ওযা।  

 াদটয ন্যায্য মূল্য প্রাতপ্তদত কৃলওদও ােতা ওযা। 

 তফশ্ব ফাজায অনুন্ধান  ম্প্রাযণ ওযা। 

 বফদদতও মুদ্রা অজটন ওযা। 

 দণ্যয মভাড়ওীওযদণ াট দণ্যয ফাধ্যতামুরও ব্যফায আইন ’২০১০ এয আতাে াটদণ্যয স্থানীে ফাজায ম্প্রাযণ ওযা।  

 তনদথটিও ণ্য ফজটন এফাং তযদফ ফান্ধফ প্রাকৃততও াটণ্য ব্যফাদয উদ্বুদ্ধ ওযা।  

 াট  াট তদল্পয উন্নেন এফাং াট নীতত  মওৌর প্রণেন, ফাস্তফােদন যওাযদও ােতা ওযা  প্রদোজনীে সুাতয ওযা।  

 শ্রতভও, ওভ টর্াযী এফাং ওভ টওতটাদদয প্রাপ্য আতথ টও এফাং অনাতথ টও সুতফধাতদ তনতিত ওযা।  

 

র্ফবেএভর্’য মূল্যবফাধ 

 আভযা মুর্িযুবেয চেতনাবক ধাযণ কর্য 

 োর্তয র্তা আভাবদয অনুবপ্রযণায মূর উৎ 

 চদবপ্রভ আভাবদয অগ্রার্ধকায 

 আভাবদয স্বপ্ন একটি উন্নত োর্ত গঠন 

 আভযা “র্ডর্েটার ফাাংরাবদ” গড়বত প্রতযয়ী 

 উন্নয়বনয েন্য ইর্তফােক র্যফতিন োই 

 শৃঙ্খরা আভাবদয বফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায 

 আভযা কবভ ি র্ফশ্বাী 

 আভযা াট র্যফাবযয দস্য 

 র্ফবেএভর্ আভায, আর্ভ র্ফবেএভর্’য 

 াটণ্য ব্যফায কর্য, র্যবফ যক্ষা কর্য 
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তফদজএভত’য মওৌরকত উদদ্দশ্য 

 

মওৌরকত াধাযণ উদদ্দশ্য  

 ন্যায্য মূল্য প্রদাদনয রদযয কৃলদওয ওাি মথদও যাতয ওাঁর্াাট ক্রে; 

 স্থানীে  বফদদতও ফাজাদযয র্াতদা অনুাদয াটজাত ণ্য উৎাদন;  

 াটজাত দণ্যয ফাজায ম্প্রাযণ  ফাজাযজাতওযণ;  

 ভানফম্পদ উন্নেন; 

 প্লান্ট  মভতনাযীজ ওাম টযভ যাঔা  উৎাদন যভতায দফ টাচ্চ ব্যফায তনতিত ওযা ; 

 আথ টাভাতজও উন্নেদন অফদান যাঔা। 
মওৌরকত আফতশ্যও উদদ্দদশ্য 

 দযতায দে ফাতল টও ওভ টম্পাদন চুতি ফাস্তফােন; 

 দযতা  বনততওতায উন্নেন; 

 তথ্য অতধওায  স্বত:স্ফূতট তথ্য প্রওা ফাস্তফােন; 

 ওাম টদ্ধতত  মফায ভাদনান্নেন; 

 আতথ টও ব্যফস্থানায উন্নেন; 

 

তফদজএভতয প্রধান ওাম টাফরী 

যাষ্ট্রীে এ ঐততযফাী প্রততষ্ঠানটি তফদশ্বয ফ টবৃৎ াটণ্য উৎাদনওাযী এফাং যপ্তানীওাযী প্রততষ্ঠান। তফদজএভত’য মূর রযয র 

ভেভত াটক্রদেয ভাধ্যদভ াটজাত ণ্য উৎাদন ওযা, উৎাতদত ণ্য স্থানীে  আন্তজটাততও ফাজাদয তফক্রে ওযা এফাং বফদদতও মুদ্রা 

অজটদনয ভাধ্যদভ জাতীে অথ টনীততদত উদেখ্যদমাগ্য ভূতভওা যাঔা। এ রযযদও াভদন মযদঔ যওাতয প্রততষ্ঠান তাদফ তফদজএভত তফতবন্ন 

াভাতজও দাতেত্ব ারদনয াাাত াদটয ন্যায্য মূল্য প্রাতপ্তদত কৃলওদও ােতা ওযা , দণ্যয উৎাদন ঔযর্ হ্রা ওযা , প্রততটি মক্টদয 

স্বেতা  জফাফতদততা তনতিত ওযা এফাং ওাদজয কততীরতা বৃতদ্ধয রদযয তফতবন্ন ওাম টক্রভ গ্রণ ওযদি। 

 

তযর্ারনা ল টদ  

ভাভান্য যাষ্ট্রততয আদদ নাং ২৭, ১৯৭২ অনুমােী তফদজএভত’য তযর্ারনা ল টদদ অতততযি তর্ফ দভম টাদায ১ জন মর্োযম্যান এফাং 

মৄগ্ম তর্ফ দভমাদায অনুর্ধ্ট ৫ জন তযর্ারও থাওায তফধান যদেদি। তফদজএভত’মত ওভ টযত তযর্ারনা ল টদদয দস্যকণ তনদোতজত দে 

তফদজএভত’য ওভ টওান্ড তযর্ারনা ওযদিন। তভরমূদয ওাম টক্রভ তদাযতওয জন্য প্রততটি তভর তযর্ারনা  ব্যফস্থানায জন্য এওটি ওদয 

এন্টাযপ্রাইজ মফাড ট আদি। তফদজএভত’য তযর্ারওভন্ডতরয এওজন তযর্ারও উি মফাদড টয বাতত। 
  

আঞ্চতরও দপ্তয 

 তভদরয ওাম টক্রভ ভতনটতযাং ওযায তনতভদত্ত তফদজএভত ’য তভরমূদও ঢাওা, র্ট্টগ্রাভ  খুরনা এই ততনটি অঞ্চদর বাক ওযা দেদি। অঞ্চর 

মূদয দাতেদত্ব যদেদিন এওজন ওদয তরোদজাঁ ওভ টওতটা । তরোদজাঁ ওভ টওতটা প্রধান ওাম টারে এফাং তভরমূদয ভন্বে াংতিি অঞ্চদরয 

তভরমূদয তদাযতওদত তনদোতজত আদিন। 
 

তফদজএভত’য তনেন্ত্ররণাধীন াটওর  তভরওাযঔানায াংখ্যা 

তভদরয ধযণ তভরাংখ্যা 

াটওর/ জুটতভর ২২টি 

নন-জুটতভর ৩টি 

ফন্ধতভর (ভদনাোয জুট তভর তরঃ ভাভরাজতনত ওাযদণ স্তান্তয েতন) ১টি 

পুনঃ গ্রণকৃত তভদরয াংখ্যা ৬টি 

চভাট র্ভবরয াংখ্যা ৩২ টি 

 

তফদজএভতয তভর/প্রততষ্ঠানমূ 

জুট তভরমূ 

১. ফাাংরাদদ জুট তভর তর. মখাড়াার, রা, নযতাংদী। ১২. ফাকদাদ-ঢাওা-ওাদ টট পযাক্টতয তর. নথ ট ওাট্টরী, র্ট্টগ্রাভ। 

২. ওতযভ জুট তভর তর. মডভযা, ঢাওা। ১৩. মওএপতড, যাাংগুতনো, র্ট্টগ্রাভ। 

৩. রততপ ফাোনী জুট তভর তর. মডভযা, ঢাওা। ১৪. ওাদ টটিাং জুট তভর তর. যাজখাট, মনাোাড়া, মদায। 

৪. ইউএভত জুট তভর তর. নযতাংদী। ১৫. মদায জুট ইন্ডাতষ্ট্রজ তর., যাজখাট, মনাোাড়া, মদায।  

৫. যাজাী জুট তভর তর.শ্যাভপয, যাজাী ১৬. ইস্টান ট জুট তভর তর. আটযা তল্প এরাওা, খুরনা। 

৬. জাতীে জুট তভর তর. যােপয, তযাজকে্ ১৭. আরীভ জুট তভরস্ তর. আটযা তল্প এরাওা, খুরনা। 

৭. আতভন জুট তভর তর.  ল্ড তপল্ড তর.,মলার য,র্ট্টগ্রাভ। ১৮. তক্রদন্ট জুট তভর তর. টাউন ঔাতরপয, খুরনা। 
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৮. গুর আভদ জুট তভর তর. কুতভযা, ফাযফকুন্ড, র্ট্টগ্রাভ। ১৯. প্লাটিনাভ জুতফরী জুট তভর তর. টাউন ঔাতরপয, খুরনা। 

৯. াতপজ জুট তভর তর. ফায আউতরো, র্ট্টগ্রাভ। ২০. ঔাতরপয জুট তভর তর. টাউন ঔাতরপয, খুরনা। 

১০. এভ এভ জুট তভর তর. ফাঁফাতড়ো, র্ট্টগ্রাভ। ২১. মদৌরতপয জুট তভর তর. টাউন ঔাতরপয, খুরনা। 

১১. আয আয জুট তভর তর. ফাঁফাতড়ো, র্ট্টগ্রাভ। ২২. স্টায জুট তভর তর. র্ন্দনী ভর, খুরনা। 

 

পুনঃ গ্রণকৃত তভরমূ 

যকায কর্তিক ২৭ চবেম্বয ১৯৮২ াবর চগবেট অনুমায়ী র্ফবেএভর্’য আওতাধীন ৩৫টি র্ভবরয ব্যফস্থানা স্তান্তয কযা য়। উি 

র্ভরমূবয ভচে তি ববেয কাযবণ র্নম্নর্রর্িত ০৬ টি র্ভর যকায কর্তিক Take back এফাং ব্যফস্থানায েন্য র্ফবেএভর্’য অধীবন ন্যস্ত 

কযা য়। 

১। ঢাওা জুট তভর তরঃ, মওযানীকে, ঢাওা 

২। এ, আয, ারাদায জুট তভর তরঃ, ভাদাযীপয 

৩। মপৌতজ র্টওর তরঃ, রা, মখাড়াার, নযতাংদী 

৪। তাজ জুট মফতওাং তরঃ, তভড়াইর, ততদ্ধযকে, নাযােণকে 

৫। সুরতানা জুট তভর তরঃ, ততাকুন্ড, র্ট্রগ্রাভ 

৬। মওা-অাদযটিব জুট তভর তরঃ, মখাড়াার, নযতাংদী 

 

তফদজএভত’য তভর মূদয উৎাতদত ণ্য 

 াটওর মূদ ওাঁর্াাট প্রতক্রোজাত ওযদণয ভাধ্যদভ াটজাত দ্রব্য উৎাতদত ে । ফতটভাদন াটওরমূদ মতোন, স্যাতওাং, ততফত, 

ব্াাংদওট, এতফত (তজজুট), উন্নতভাবনয াদটয সূতা, তফতবন্ন প্রওযদণয ডাইবাযতপাইড জুট ব্যাক  ওাড় (পাইনায জুট পযাতিও, ইউতনেন 

জুট পযাতিও, ইউতনেন ওযানবা) এফাং াদটয ফহুমুঔী ণ্য মমভন-পাইর ওবায, পযান ব্যাক, স্কুর ব্যাক, মরতড যান্ড ব্যাক,মতবাং তওট, 

না টাতয ট, না টাতয তট, জুট মট, কুন ওাবায, দ টা  ওাড়, তব্র্ড  তফতবন্ন  যেীন ওাড় ইতযাতদ িাড়া যটপ্রুপ াদটয ওাড় এফাং 

ওাড় দ্বাযা যটপ্রুপ াদটয ওাদড়য ব্যাক ইতযাতদ উৎাতদত ে। এিাড়া নন-জুট ততনটি তভদরয ভদধ্য (১) তভর পাতন টতাং এ স্ট্রদফাড ট  অন্যান্য 

মওতভওযাদরয ভন্বদে মাযটিউফ (২) জুদটা পাইফায গ্লা ইন্ডাতস্ট্রজ এ াটজাতণ্য , প্লাতস্টও  অন্যান্য মওতভওযাদরয ভন্বদে জুট প্লাতস্টও 

াভতগ্র (৩) কারফ্রা াতফফ এ াট তদল্প ব্যফাদযয জন্য মন্ত্র  মন্ত্রাাং উৎাতদত ে। 
২০১৭-১৮অথ টফিদযয উৎাদন 

 ২০১৭-১৮অথ ট ফিদয ফাদজট উৎাদন ১ ,৫৫,৩১৭ মভঃটন এয ভদধ্য অতজটত উৎাদন ১ ,৩৩,৩৮৩ মভঃটন , অতজটত ায 

৮৫.৮৮%। 
 ২০১৭-১৮অথ ট ফিদয প্রতততদন কড় উৎাদন তির ৪৭০.৫৭ মভঃটন, যান্তদয ২০১৬-১৭ অথ ট ফিদয প্রতততদন কড় তাঁত উৎাদন 

৫১৬ মভঃটন। 
 ২০১৭-১৮ অথ ট ফিদয মভাট র্ালু তাঁত তির ৫৬২৬ টি, ২০১৬-১৭ অথ ট ফিদয মভাট র্ালু তাঁত ৫৮৫৯টি। 

জনফর ওাঠাদভা 

তফদজএভত প্রধান ওাম টারদেয ১৯৮৪ াদরয এনাভ ওতভটিয মটআ  তনেন্ত্রণাধীন তভরমূদয ২০১৩ াদরয মট আদয তবতত্তদত ফতটভান 

জনফদরয তযাংখ্যান 

ওযাটাকতয দ মট-আ ওভ টযত শূন্য 

এও নজদয 

ওভ টওতটা  

ওভ টর্াযী 

ওভ টওতটা 

তযও 

ওভ টর্াযী 

উ-মভাট 

শ্রতভও স্থােী ৩৯,২৪৩ ২৭,৭২১ ১১,৫২২ 

নন-জুট তভরমূ 

 ১. জুদটা পাইফায গ্লা ইন্ডাতষ্ট্রজ তর. (নন-জুট), রূকে, নাযােণকে। 

 ২. কারফ্রা াতফফ তর. (নন-জুট), নাতযাফাদ, র্ট্টগ্রাভ। 

   ৩. তভর পাতন টতাং তর. (নন-জুট), নাতযাফাদ, র্ট্টগ্রাভ। 

ফন্ধ তভর 

১. ভদনাোয জুট তভর তর. ততদ্ধযকে, নাযােণকে 

পুন:গ্রণকৃত  (Take Back) র্ভর 

                                                ১ . ঢাকা জুট র্ভরস্ র্র. চকযাণীগঞ্জ, ঢাকা  

       ২. এ, আয, াওরাদায জুট র্ভরস্ র্র. ভাদাযীপুয 

      ৩.চপৌর্ে েটকর র্র. রা, চ াড়াার, নযর্াংদী  
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 ফদরী - ২৩,২৭৮ (স্থােী শ্রতভদওয শূণ্যদ) তদফ 

২৩,২৭৮ জন অস্থােী শ্রতভও 

তনদোতজত আদি। 
 বদতনওতবতত্তও - ৬,৫৪৮ 

 উ-মভাট ৩৯,২৪৩ ৫৭,৫৪৭ ১১,৫২২ 

ফ টদভাটঃ ৪৭,৫২৬ ৬১,২৭৭ ১৬,০৭৫ 

 

ম্পার্দত উবেিবমাগ্য কাম িাফরী 
 

াটাতা মথদও বজফ ানীে উৎাদদনয ওাযঔানা স্থান াইরট প্রওল্প 

াইরট প্রওল্পটিয জাভ টানীয এওটি প্রততষ্ঠান Intertrop UG এয দমাতকতাে ভাতনওকদেয মরমুফাতড়দত ফাস্তফােনাধীন । ভাতনওকদেয 

মরমুফাতড়দত উৎাতদত মুদয় াটাতা (২টন ফা তদতাতধও) Intertrop UG ওর্তটও ক্রে ওযায চুতি ওযা দেদি। াটাতায গুনাগুণ এফাং 

তফতবন্ন Variety ম্পদওট Intertrop UG াদথ মদ তফদদদয ল্যাদফ কদফলণা অব্যাত যদেদি। মায পরাপর ীঘ্রই প্রওা ওযা দফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক াট াতা বত জেফ ানীয় জতযী প্রকবেয উবদষ্টায পুযস্কায গ্রণ 

জাতীে াট তদফ উরদয াচঁতদন ব্যাী াটণ্য মভরা ২০১৮ 

াটণ্যদও জনতপ্রে ওযায রদযয ৬ ভার্ ট জাতীে াট তদফ াতরত ে । ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কত ৬ ভার্ ট , ২০১৮ তাতযদঔ ফেফন্ধু 

আন্তটজাততও দম্মরন মওদে তদফটিয শুব উদদ্বাধন ওদযন এফাং াট তদল্পয তত জতড়ত তফতবন্ন প্রততষ্ঠানদও পযস্কৃত ওদযন । এ উরদযয 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ফেফন্ধু আন্তটজাততও দম্মরন মওে প্রােদন াটণ্য মভরা -২০১৮ উদদ্বাধন ওদযন । ভাননীে প্রধানভন্ত্রী উদেঔ ওদযন-

“আভযা াটদও আয আধুতনওীওযদণয ভাধ্যদভ াট উৎাদন , াট াংগ্র , াট াংযযদণয ব্যফস্থা ওদযতি ”। তততন তফদজএভত’য স্টর 

তযদ টন ওদযন এফাং মানারী ব্যাক এয তফলদে মঔাঁজ -ঔফয মনন। এিাড়া ভাননীে স্পীওায াট াতায ানীে এয ভূেত প্রাংা ওদযন এফাং 

তা ান ওদযন। মভরাে আকত দ টনাথীকণ তফদজএভত’য স্টদরয ভূেত প্রাংা ওদযন। 
 

াট দত মানাতর ব্যাক উৎাদন ওাযঔানা স্থান 

েনাফ মুাঃ ইভাে উর্িন প্রাভার্ণক, এভর্ রর্তপ ফাওয়ানী জুট র্ভবরয একটি ইউর্নট র্ববফ 

প্রকেটিয শুব উববাধন কবযন। এ ভয় ভাননীয় ভন্ত্রীয বে প্রর্তভন্ত্রী ও র্েফ ভবাদয় উর্স্থত র্িবরন। ীঘ্রই ফার্ণর্েযক র্বর্িক 

চানার্র ব্যাবগয উৎাদন শুরু বফ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী াট বত উৎার্দত র্রব্যাগবক “চানারী ব্যাগ” নাভকযণ কবযন। র্যবফ 

দূলণকার্য র্রর্থবনয র্ফকে র্ববফ র্যবফ ফান্ধফ “চানারী ব্যাগ” এয ভােবভ াবটয স্বণ ি যুবগয সূেনা বফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তিক চানারী ব্যাগ এয শুব উববাধন    াট বত র্রর্থন উৎাদন 
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ঢাওা আন্তজটাততও ফাতণজয মভরা ২০১৮ 
 

এফাযই প্রথভ তফদজএভত তনজস্ব প্যাতবতরেদন যাজধানীয মদযফাাংরা নকদয ১ জানুোতয মথদও ৪ মপব্রুোতয  ২০১৮ ভদে অনুতষ্ঠত 

ঢাওা আন্তজটাততও ফাতণজয মভরাে অাংগ্রণ ওদয এফাং এ মভরাে তফদজএভত’য ২৫টি তভর অাংগ্রণ ওদয। আকত দ টনাথীযা প্যাতবতরেন 

এফাং ণ্য াভগ্রীয ভূেত প্রাংা ওদযদিন । াতফ টও তফদফর্নাে মভরা ওর্তটয তফদজএভতদও তযজাব ট প্যাতবতরেনগুদরায ভদধ্য ৩ে পযস্কায 

প্রদান ওদয। ভানী অনুষ্ঠাদন মক্রস্ট এফাং াটি টতপদওট প্রদাদনয ভাধ্যদভ মভরা ওর্তটয তফদজএভত -মও ন্াননা প্রদান ওদয। এ উরদযয ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারদেয ভাননীে প্রততভন্ত্রী জনাফ তভজটা আজভ , এভত মভরাে তফদজএভত ’য প্যাতবতরেন তযদ টন ওদযন এফাং াংতিি ওরদও 

ধন্যফাদ জানান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ঢাকা আন্তেিার্তক ফার্ণেয চভরা ২০১৮ চত র্যোব ি প্যার্বর্রয়বন র্ফবেএভর্’য ৩য় স্থান অর্ধকায 
 

১১-১৩ জানুোযী ২০১৮ তাতযদঔ ওর মজরা  উদজরাে উন্নেন মভরা অনুতষ্ঠত ে । উি মভরাে যওাদযয তফতবন্ন ভন্ত্রণারদেয উন্নেন মূরও 

ওভ টওাদন্ডয তর্ত্র জনকদণয াভদন তুদর ধযা ে । তফদজএভত’য তনেন্ত্রনাধীন তভর  আঞ্চতরও ওাম টারেমূ ঢাওা , নযতাংতদ, র্ট্টগ্রাভ, খুরনা, 

মদায, তযাজকে এ ৬টি মজরাে অনুতষ্ঠত মভরাে অাং গ্রণ ওদয।  
 

র্ফবেএভর্’য কাম িাফরী ২০১৭-১৮ 

র্নবয়াগ ও দদান্নতত 

 

তফদজএভত প্রধান ওাম টারে, আঞ্চতরও ওাম টারে  তনেন্ত্রণাধীন তভরমূদ ওভ টযত ওভ টওতটা-ওভ টর্াযীদদয দদান্নতত াংক্রান্ত ওাম টক্রভ 

মওেীেবাদফ দে থাদও। ২০১৭-১৮ অথ টফিদয তফতবন্ন স্তদয ওভ টযত ২১জন ওভ টর্াযী  ৭২ জন ওভ টওতটাদও উচ্চতয দদ দদান্নতত প্রদান 

ওযা ে। 

অতবদমাক গ্রণ  তনষ্পতত্ত 

তফদজএভতদত ফভে মমদওান মমৌতিও অতবদমাক গ্রণ ওদয তা তনষ্পতত্ত ওযায ওাম টক্রভ আন্ততযওতা  অতযন্ত মাদাতযদত্বয াদথ 

ভাধান ওযা দে থাদও। ২০১৭-১৮ অথ ট ফিদয তফবাকীে ভাভরা িাড়া তফতবন্ন ধযদনয ১৫টি অতবদমাক াো মাে । উি অতবদমাকগুদরা 

তদন্ত ওযা দেদি । উি তদদন্ত ৫টি অতবদমাক প্রতততষ্ঠত োে াংতিিদদয তফরুদদ্ধ তফবাকীে ভাভরা রুজু দেদি । ফতটভাদন ১০টি 

অতবদমাদকয তফলদে ওাম টক্রভ প্রতক্রোধীন। 
তফবাকীে ভাভরা 

 

প্রততদফদনাধীন অথ ট-ফিদয 

(২০১৭-১৮) পতেভূত মভাট 

তফবাকীে ভাভরায াংখ্যা 

প্রততদফদনাধীন ফিদয তনষ্পতত্তকৃত  ভাভরায াংখ্যা অতনষ্পন্ন  তফবাকীে ভাভরায 

াংখ্যা র্াকুতযচুযতত/ 

ফযঔাস্ত  

অব্যাতত  অন্যান্য দণ্ড মভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০৩ ০৩ ৪৭ ৫১ ১০১ ১০২ 

 

অন্যান্য ভাভরা 

 

তফদজএভত প্রধান ওাম টারে 

ওর্তটও দাদেযকৃত ভাভরায 

াংখ্যা 

তফদজএভত প্রধান ওাম টারদেয  

তফরুদদ্ধ দাদেযকৃত তযট ভাভরায 

াংখ্যা 

দাদেযকৃত মভাট 

ভাভরায াংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃত 

মভাট ভাভরায 

াংখ্যা 

ভাভরায ধযণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫৮ ৩০ ১৬৩ ১৪৬ প্রার্নক 

০৪ ৮ ১২ ০ ের্ভ-েভা াংক্রান্ত 
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অফয প্রদান  অফদযাত্তয ানাতদ তযদাধ 

 

২০১৭-১৮ অথ ট ফিদয তফদজএভত প্রধান ওাম টারদে ভাব্যফস্থাও দত এত ম টাদেয ২২ জন ওভ টওতটা এফাং তভদরয ব্যফস্থাও ফা তদুদ্ধট 

০৫ জন ওভ টওতটা ফ টদভাট ২৭ জন ওভ টওতটা  তফতবন্ন দদ ওভ টযত ০৮ জন ওভ টর্াতযদও অফয প্রদান ওযা দেদি এফাং প্রধান 

ওাম টারদে মভাট ১৭ জন ওভ টওতটা  ১৮ জন ওভ টর্াতযদও অফদযাত্তয চূড়ান্ত ানাতদ  (গ্রাচুইটি) তযদাদধয আদদ জাতয দেদি । তদফ 

অথ টাবাদফ তফতবন্ন ভদে অফযপ্রাপ্ত ২৩৫৭ জন ওভ টওতটা,ওভ টর্াযী  শ্রতভদওয আাংতও ানা তযদাধ ওযা দেদি। ফতটভাদন 

তফদজএভত’য প্রধান ওাম টারে, আঞ্চতরও ওাম টারে এফাং তভর মূদয মভাট ৭৯৭২ জন শ্রতভও ওভ টর্াতযয গ্রাচুইটি এফাং অন্যান্য ানা 

ফাফদ মভাট ২৪০৯.৪৮ মওাটি টাওা ফদওো যদেদি। 

তর্তওৎা 

 ২০১৭-১৮ অথ ট ফৎদয তফদজএভত’য প্রধান ওাম টারে, আঞ্চতরও ওাম টারে এফাং তভর মূদয মভাট ১,০৮,২১৭ জনদও প্রাথতভও স্বাস্থয 

মফা মদো ে; 

 প্রততটি তভদর যওাতয মখালনা অনুমােী টিওাদান ওভ টসূর্ী গ্রণ ওযা ে; 

 প্রততটি তভদর ফৎদয ২ ফায কৃতভনাও লধ মফন ওযা ে; 

 প্রততটি তভদর ডাোদফটি এফাং উচ্চ যির্াদয মযাকীদদয নাি ওযা ে; 

 প্রততটি তভদরয তিতনদও আকত মযাকীদদয ১০০ বাক প্রাথতভও স্বাস্থযদফা প্রদান ওযা ে ; 

 প্রততটি তভদরয ওর ওভ টর্াযী  শ্রতভওদদয যদিয গ্রু তনণ টে  মাটাইটি-তফ বাইযা নাি ওযা ে। 
 

াভাতজও দােফদ্ধতা 

ফাাংরাদদদয উন্নেদনয ধাযাফাতওতা ফজাে যাঔায জন্য ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযন এফাং এয তভরমূ প্রততষ্ঠায য মথদও ‘‘ওদ টাদযট 

চস্যাার মযনততফতরটি ( CSR)’’ এয আতাে মথাম্ভফ অফদান মযদঔ আদি।  াভাতজও দােফদ্ধতায অাং তাদফ তফদজএভত তফতবন্ন 

তযামূরও, মফামূরও, ধভীে প্রততষ্ঠান তযর্ারনা ওদয থাদও, মায ভদধ্য যদেদি ১৩টি তফদ্যারে, ৩টি ভাদ্রাা, ২৫টি ওযাতন্টন, তিতনও, ২০টি 

প্রাথতভও তর্তওৎা মওে এফাং এযাথদরটিও, াইতিাং, বতরফর (ভতরা), যান্ডফর (ভতরা), ওাফাতড (ভতরা), বাদযাদত্তারন (ভতরা), 

তাইদওাোদন্ডা, উশু, তজভন্যাতস্টও, পৄটফর (ভতরা), পৄটফর (পরুল) টিভ যদেদি।  

 

ক্রীড়ােন 

মদ স্বাধীন োয য দত তফদল ওদয ১৯৮০ ন দত তফতবন্ন জাতীে মঔরাে পৃষ্ঠদালওতায ভাধ্যদভ তফদজএভত তফদল ভূতভওা যাঔদি । 
টিভ তফদজএভত তফতবন্ন জাতীে মঔরাে াপদল্যয াদথ অাংগ্রন ওদয মদদয বাফমুততট উজ্জর ওদযদি । ২৫-২৮ম ভার্ ট ২০১৮ তাতযদঔ 

মডভযাস্থ ওতযভ জুট তভদরয ভাদঠ তফদজএভতয মওেীে ফাতল টও ক্রীড়া প্রততদমাতকতা অনুতষ্ঠত ে । উি প্রততদমাতকতা অনুষ্ঠাদনয প্রধান অতততথ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদেয অতততযি তর্ফ মভা : আযাপ আরী ২৮ম ভার্ ট ২০১৮ তাতযদঔ উদদ্বাধন পযস্কায তফতযণ  ভাতপ্ত মখালণা ওদযন । 
তফদজএভত’য প্রধান পৃষ্ঠদালও  ভাননীে মর্োযম্যান ড: মভাঃ ভামুদুর াান উি অনুষ্ঠাদন বাততত্ব ওদযন।  
 

তফদ্যারে ফাতােন 

তফদজএভত’য প্রাে ৫০ াজায শ্রতভও -ওভ টর্াতযয ন্তানদদয স্বল্প ঔযদর্ তযা প্রদাদনয রদযয মভাট ১৩টি তফদ্যারে র্ালু যদেদি , তন্দধ্য 

ভাধ্যতভও তফদ্যারে ০৯টি , তনম্ন ভাধ্যতভও তফদ্যারে ০৩টি এফাং প্রাথতভও তফদ্যারে ০১টি । তযায ভান মফ বাদরা োে ওভ টর্াযী -শ্রতভদওয 

ন্তান িাড়া ফাতদযয অদনও তযাথী অধ্যেন ওদয থাদও । ফ িবভাট ১৪০ জন তযও তনদোতজত যদেদিন । তফকত ২০১৭-১৮  অথ ট ফিদয 

অনুতষ্ঠত তফতবন্ন যীযাে তইত-মত ৩৮ জন, মজএত-মত ৪৫ জন এফাং এএত-মত ৪৯ জন যীযাথী তজতএ -৫ অজটন ওদযদি । স্কুর 

গুদরায তযও-ওভ টর্াযীয মফতন-বাতাতদ তনেন্ত্রণাধীন তভরমূদয পান্ড দত জাতীে মফতন মস্কর অনুমােী প্রদান ওযা দে থাদও। 
 

াট ক্রয় ও উৎাদন 

াটক্রে 

দুনীতত, অতনেভ, অব্যফস্থানা মূদর তনমূ টর ওযা এফাং জফাফতদত তনতিত ওযায রদযয তডতজটার ক্রে ব্যফস্থানা ( Software  তবতত্তও 

Monitoring দ্ধতত) র্ালু ওযা দেদি। প্রদতযও াটক্রে ওভ টওতটাদও এওটি ওদয Tab মদো দেদি। তাযা প্রতততদন াটক্রদেয তথ্য 

তফদজএভতদত মপ্রযণ ওদয। কত ফিদযয তুরনাে প্রতত কুইন্টার (৪৭১৩.১৪-৪৩২৭.৮০) টাওা = ৩৮৫.৩৪ টাওা ওভ ব্যে দেদি। ম তদদফ 

১৩.৪১ রয কুইঃ াটক্রদে প্রাে ৫১.৬৭ মওাটি টাওা াশ্রে দেদি। 

২০১৭-১৮ অথ ট ফিদযয াট ক্রে 

াট ক্রদেয নীট রযযভাত্রা ২২.০০ রয কুইন্টার 

ক্রেকৃত াদটয তযভান ১৩.৪১ রয কুইন্টার 

প্রতত কুইন্টার কড় দয (টাওা) ৪৩২৭.৮০ টাওা 

মভাট ক্রেকৃত াদটয মূল্য (মওাটি টাওাে) ৫৮০.২৩ মওাটি টাওা 
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তফণন 

তফণন  তফক্রে তফবাদকয ওাম টাফরী মূরত অবযন্তযীন তফক্রে  বফদদতও তফক্রে এ দু’টি উ-তফবাদকয ভাধ্যদভ ম্পাদন ওযা দে থাদও। 

বফদদতও উ-তফবাদকয ওাম টাফরী ণ্য তবতত্তও মথা- মতোন, স্যাতওাং, ততফত ইতযাতদ াঔায ভাধ্যদভ ম্পাদন ওযা দে থাদও। ২০১৭ -১৮ 

অথ ট ফিদয তফদজএভত’য র্ফক্রয় রযযভাত্রা তির ১২৭০০০ মভ.টন। এ রযযভাত্রায তফযীদত ১১২০৯৫ চভ.টন াটোত ণ্য তফক্রে ওযা দেদি, 

মায মূল্য  ১১৬৪.৫৫ মওাটি টাওা । অথ টাৎ র্ফক্রয় রযযভাত্রায ৮৮.২৭% অতজটত দেদি। রযযভাত্রা অজ মনয রদয তফণন তফবাক মদদয 

অবযন্তযীন ফাজায ফত:তফদশ্ব াটদণ্যয ফাজায সৃতি, ম্প্রাযণ  াংযযদণ ফিযব্যাী ওভ টদওৌর গ্রন ওদযদি। 
 

 ২০১৬-১৭ এফাং ২০১৭-১৮ াদরয স্থানীে তফক্রে  যপ্তানী (মভঃ টন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ ট াংস্কাযমূরও দদযমূ 

তফদজএভত’য ফাজায প্রততফন্ধওতামূ মভাওাদফরা এফাং মক্রতায মফা তনতিতওযদণয রদযয মুিফাজায অথ টনীততয প্রততদমাতকতামূরও 

ফাজাদয তফদজএভত-য দণ্যয মমৌতিও মূল্য তনধ টাযণ ওযতঃ মক্রতাদদয াতফ টও দাদমাতকতাে তফণন তফবাক ওর্তটও গৃীত াংস্কাযমূরও 

দদযমূ:- 

 তফক্রে ফযাদদ্দয মভোদ অতনতদ টি ভেওার এয তযফদতট ৪ ভা ওযা দেদি। 
 স্থানীে এফাং বফদদতও তফক্রে মডস্ক আরাদা ওদয ওভ টম্পাদন প্রতক্রো জীওযণ ওযা দেদি। 
 অঞ্চর তবতত্তও মডস্ক এয তযফদতট ণ্যতবতত্তও মডস্ক ফন্টন ওযা দেদি। পদর তফক্রে প্রতক্রো জ দেদি এফাং মরাওফদরয সুষ্ঠু 

ব্যফায তনতিত ওযা ম্ভফ দেদি।  
 তফক্রে মযতজস্টাদয মক্রতাতবতত্তও তাফ াংযযণ ওযা দে। 
 মক্রতা তবতত্তও নতথ ব্যফস্থানা দ্ধতত অনুযণ ওযা দে। 
 তফক্রে ফযাদদ্দয তটমূ আয জীওযণ ওযা এফাং আয ব্যফা ফান্ধফ ওযায উদদ্যাক গ্রণ ওযা দেদি। 
 স্থানীে তফক্রে এয মযদত্র াফততড ২৫-৫০% তডওাউন্ট তদদে মূল্য তনধ টাযদণয ব্যফস্থা র্ালু ওযা দেদি। 
 খুরনা অঞ্চদরয তভরগুদরায তযফন ঔযর্ ওভাদনায রদযয ঐ অঞ্চদরয উৎাতদত ণ্য ভাংরা ফন্দদযয ভাধ্যদভ যপ্তাতন ওযা দে । 
 এপতফ যপ্তাতনয মযদত্র মক্রতাদদয stuffing charge ফন ওযায তনেভ যতত ওযা দেদি। 

 ভধ্যফতী মক্রতাকণদও উৎাতত ওযা এফাং প্রততদমাতকতাে অগ্রয োয রদযয তফদজএভত ’য Website এ মূল্য তাতরওা প্রওা 

ফন্ধ যাঔা দেদি। 
 ভাতও মূল্য তনধ টাযণ এয তযফদতট র্াতদা তবতত্তও মূল্য তনধ টাযণ প্রতক্রো র্ালু ওযা দেদি। 
 যাতয তভর মথদও স্থানীে তফক্রে ওযায দ্ধতত র্ালু ওযা দেদি। 
 ফাজায কদফলণা  উন্নেন (এভআযত) মর কঠন ওযা দেদি। 
 বদতনও, াপ্তাতও, ভাতও প্রততদফদন প্রস্তুদতয ভাধ্যদভ তনেতভত তফক্রে তযতস্থতত ম টদফযণ ওযা দে। 
 তফক্রে প্রতক্রোে তদাযতও ফাড়াদনায রদযয ফযাদ্দত্র যপ্তাতন প্রধাদনয তযফদতট প্রওল্প প্রধাদনয তনওট মপ্রযণ ওযা দে । 
 Irrevocable L/C, confirm L/C, back to back L/C, Bank guarantee  এয তফযীদত মূল্য প্রদান প্রতক্রো 

জীওযণ ওযা দেদি। 

তফদদ ভ্রভণ 

ফাাংরাদদ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদেয তর্ফ ভদাদে ০১/১০/১৭ মথদও ১০ /১০/১৭ ম টন্ত ভতযা, তফদজএভতয তযর্ারও  (কভাতন) ১৮/১০/১৭ 

মথদও ২৪ /১০/১৭ ম টন্ত াংওাং, প্রওল্প প্রধান , রততপ ফাোনী জুট তভর তরঃ ১৫ /১২/১৭ মথদও ২৫ /১২/১৭ ম টন্ত বাযত, বাতত ফস্ত্র  

াটভন্ত্রণারে ম্পতওটত াংদীে স্থােী ওতভটি ১৮ /০৫/১৮ মথদও ২৪ /০৫/১৮ ম টন্ত যাতো এফাং ২৭/০৫/১৮ মথদও ০১ /০৬/১৮ ম টন্ত জাান 

তফণন াংক্রান্ত তফলদে তফদদ ভ্রভণ ওদযন। এিাড়া াট দত মানারী ব্যাক প্রওদল্পয তফলদে ওাম টক্রদভয জন্য ভারদেতো, বাযত  ইউদও 

মদ ভ্রভণ ওযা ে। 
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তফদদদ তফতবন্ন মভরা  ব্যফাতেও অনুষ্ঠাদন অাংগ্রণ 
 

তফদজএভত বফদদতও ফাজাদয াটদণ্যয র্াতদা সৃতি ওযায াাাত মক্রতাকদণয র্াতদা পূযদণ দর্ি আদি । তফতবন্ন মদদ াট দণ্যয 

র্াতদা বৃতদ্ধয রদযয তনেতভতবাদফ বফদদতও মক্রতাকদণয াদথ মমাকাদমাক যযা ওযা ে । তািাড়া ইততফ ওর্তটও আদোতজত তফদদদয ফাজাদয 

তফতবন্ন প্রওায মভরাে তফদজএভত অাংগ্রণ ওদয থাদও । ২০১৭-১৮ অথ টফিদয নতুন ফাজায সৃতিয রদযয তফণন তফবাক দত ভতযা, াংওাং, 

বাযত, র্ীন, জাভ টানী, যাতো, ইাংল্যান্ড, সুইদডন  জাান  -এ প্রতততনতধ মপ্রযণ ওদয । এফ পদযয পদর ইদতাভদধ্য ঐ ভস্ত ফাজায দত 

ইততফার্ও াড়া াো মাদে।  
 

উন্নয়ন প্রকে 

র্র্র্ প্রকে 

ননা-ভবউ নগষ্ট াউজ ীল ষক ভভভ প্রকল্প, চট্টগ্রাভ  

 
 

অথ ষননভতক ভফলয়ক ংক্রান্ত ভভিবা কভভটি কর্তষক নীভতগত অনুমভাদন প্রদান কযা য়। Project Delivery Team এফং Project 

Assessment Committee (PAC) কভভটি গঠন কযা ময়মে। ভভভ কর্তষক্ষ কর্তষক আইআইএপভ নাভক প্রভতষ্ঠানটি যাভ ষক 

ভমমফ ভনময়াগ প্রদান কযা ময়মে। যাভ ষক প্রভতষ্ঠান আইআইএপভ কর্তষক Feasibility Study  প্রময়াজনীয় ডকুমভন্ট ততযীয কাজ 

চরমে। 

 
 

প্রভকউযমভন্ট ম ষায় 

নখ াভনা নানারী আঁ বফন প্রকল্প, ভভতভির, ঢাকা 

প্রস্তাভফত স্থামন ফহুতর ভফভষ্ট অতযাধুভনক বফন ভনভ ষানণয জন্য ভাননীয় প্রধানভিী কর্তষক ানুগ্র নীভতগত ম্মভত প্রদান কমযন। 

জাভতয জনক ফঙ্গফন্ধু নখ মুভজবুয যভান নভমভাভযয়ার ট্রাষ্ট মত 49 তরা ভফভষ্ট “নখ াভনা নানারী আঁ বফন” নাভকযণ কযা য়। ফস্ত্র 

ও াট ভিণারয় কর্তষক নডমবরায এয ভাধ্যমভ বফন ভনভ ষানণয অনুমভাদন প্রদান কযা য়। নডমবরায ভমমফ 03টি প্রভতষ্ঠানমক 

প্রাকমমাগ্যতা ম্পন্ন কযা ময়মে। গত 11 জুরাই, 2018 তাভযমখ অনুভষ্ঠত নকভআইভডভ’য বায় (ভজ+24) তরা ভফভষ্ট বফন ভনভ ষামণয 

োড়ত্র প্রদান কমযন। নকভআই ভনযাত্তা নীভতভারা-2013 এয অনুমেদ 5.1:6 অনুমায়ী বফন ভনভ ষামণয নক্ষমত্র ভফমল ভনযাত্তা ফভনী 

(এএএপ) নথমক চূড়ান্ত োড়ত্র গ্রমণয জন্য ত্র নপ্রযণ কযা ময়মে। প্রাকমমাগ্যতা ম্পন্ন 03টি প্রভতষ্ঠানমক 10/10/2018 তাভযমখয ভমধ্য 

কাভযগযী ও আভথ ষক প্রস্তাফ দাভখমরয জন্য আযএপভ নপ্রযণ কযা ময়মে।  

 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকে 

১। র্ফবেএভর্ প্রর্ক্ষণ, গবফলণা ও পযান র্ডোইন চকন্দ্র র্নভ িাণ কাে (েরভান)। 

২। র্যলাফাড়ীস্থ াট াতা চথবক জেফ ানীয় জতর্যয কাযিানা স্থান র্নভ িাণ কাে (েরভান)। 

৩। াট র্রভায চথবক চানারী ব্যাগ উৎাদন (াইরট প্রকে র্নভ িাণ কাে ভার্িয ম িায়)। 

৪। াট াতা চথবক ানীয় উৎাদবনয েন্য াইরট প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পন্ন বয়বি (চরমুফাড়ী, ভার্নকগঞ্জ)। 

 

গৃীত উন্নেন প্রওল্প মূ 

তফদজএভতদও আধুতনও ওযায জন্য উৎাদন ব্যে হ্রা, াটন্য ফহুমুঔী ন্য উৎাদদনয জন্য ১৮টি নতুন উন্নেন প্রওল্প প্রস্তাফ প্রস্তুত ওযা 

দেদি। এগুদরা তনম্মরূ: 

 

১। াট াতা মথদও বজফ ানীে উৎাদবনয েন্য কাযিানা স্থান প্রওল্প 

প্রওল্পটি তফদজএভত ’য তনজস্ব অথ টােদন ফাস্তফােন ওযা দফ । প্রাক্কতরত ব্যে ৩০৩ .৪৫ রয টাওা । ভাননীে প্রততভন্ত্রী ভদাদে কত ১৯ /০১/১৮ 

তাতযদঔ জাভারপয (তযলাফাড়ী) মত পযাক্টযী শুব উদদ্বাধন ওদযন। ফতটভাদন প্রওল্পটিয Pilot Project জাভ টানীয প্রততষ্ঠান Intertrop UG 

এয দমাকীতাে ভাতনওকদেয মরমুফাতড়দত ফাস্তফােনাধীন । ভাতনওকদেয মরমুফাতড়দত উৎাতদত মুদয় াটাতা (২টন ফা তদতাতধও )  

Intertrop UG ওর্তটও ক্রে ওযা দফ ভদভ ট চুতি ওযা দেদি । াটাতায গুনাগুন এফাং তফতবন্ন Variety ম্পদওট Intertrop UG াদথ 

মদ তফদদদয ল্যাদফ কদফলণা অব্যাত যদেদি । মায পরাপর ত্তয প্রওা ওযা দফ । উি Piloting Succesful দর যফতীদত এ 

তফলদে বৃত্তয প্রওল্প গ্রণ ওযা দফ। 
২। াট দত মানারী ব্যাক উৎাদন (াইরট) প্রওল্প 

েনাফ মুাঃ ইভাে উর্িন প্রাভার্ণক, এভর্ রর্তপ ফাওয়ানী জুট র্ভবরয একটি ইউর্নট র্ববফ 

প্রকেটিয শুব উববাধন কবযন। এ ভয় ভানীয় ভন্ত্রীয বে প্রর্তভন্ত্রী ও র্েফ ভবাদয় উর্স্থত র্িবরন। ীঘ্রই ফার্ণর্েযক র্বর্িক চানার্র 

ব্যাবগয উৎাদন শুরু বফ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী াট বত উৎার্দত র্রব্যাগবক “চানার্র ব্যাগ” নাভকযণ কবযন। র্যবফ দূলণকার্য 

র্রর্থবনয র্ফকে র্ববফ র্যবফ ফান্ধফ “চানার্র ব্যাগ” এয ভােবভ াবটয স্বণ ি যুবগয সূেনা বফ। 

৩। “এএভএ তবতত্তও াটক্রে তফক্রে ওযায ব্যফস্থা” প্রওল্প 

তফদজএভত’য আতাধীন াটক্রে মওেমূ  “এএভএ তবতত্তও াটক্রে তফক্রে ওযায ব্যফস্থা ” প্রওদল্পয ভাধ্যদভ যাতয াটর্ালীদদয ওাি 

মথদও াটক্রে ওযা দে। প্রধানভন্ত্রীয ওাম টারদেয এটুআই ওভ টসূর্ীয ওাতযকযী  আতথ টও ােতাে প্রওল্পটি ফাস্তফােন ওযা ে । এয ব্যফাদযয 

ভাধ্যদভ কৃলওকণ প্রদোজনীে তথ্য াদে এফাং যাতয  ঠিওমূদল্য াটক্রে ওভ টওতটায তনওট াটতফক্রে ওযদত াযদিন। 
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৪। ফাাংরাদদ াটওর ওদ টাদযন এয আতাধীণ ০৩ (ততন) টি তভর তফএভআযইওযণ প্রওল্প 

যওাযী অথ টােদন ততনটি তভর (ইউএভত, মজদজআই, কারফ্রা াতফফ) তফএভআযইওযণ ওযায জন্য ১৭৩.৪৯ মওাটি টাওা প্রাক্কতরত ব্যে 

ম্বতরত প্রওল্প প্রস্তাফটি ২৬/০৬/১৮ তাতযদঔ অনুতষ্ঠত এওদনও বাে অনুদভাতদত দেদি। ২৫/০৭/২০১৮ তাতযদঔ তস্টোতযাং ওতভটিয বা 

দেদি। 

 

৫। মঔ াতনা মস্পারাইজড জুট মটক্সটাইর তভর প্রওল্প (ভাদাযকজ্ঞ, জাভারপয) 

এ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ তফতবন্ন অনুাদত াট এফাং তুরায াংতভশ্রদণ ওাড় উৎাদন ওযা দফ । প্রওল্পটি ভাননীে তযওল্পনাভন্ত্রী ওর্তটও 

অনুদভাতদত দেদি। প্রওল্পটিয প্রাক্কতরত ব্যে ৫১৮৮৫ .৩৭ রয টাওা । মা তজতফ অথ টােদন ফাস্তফােন ওযা দফ । প্রওল্পটি এওদনও বাে 

অনুদভাতদত দেদি। 
 

 

 

 

 

 

 

 

         সুতা উৎাদন                     কাড় উৎাদন  চডর্নভ কাড় 

 

৬। ওতযভ জুট তভর তরঃ  মদৌরতপয জুট তভর তরঃ এ মপল্ট ইউতনট স্থান এফাং মওএপতড তভর তরঃ এয ফহুমুঔী ইউতনদটয উন্নেন  

আধুতনওােন প্রওল্প 

 

ওতযভ জুট তভর তর :  মদৌরতপয জুট তভর তর : এফাং মওএপতড তভদর প্রওল্পটি ৩৩৬০ .৯৪ রয টাওা প্রাক্কতরত ব্যদে তজতফ অথ টােদন 

ওযায প্রস্তাফ ওযা ে। প্রওল্পটি ভাননীে তযওল্পনা ভন্ত্রী ওর্তটও ২৮/৬/২০১৮ তার্যবি অনুদভাতদত দেদি। 
 

৭। মঔ াতনা মানারী আঁ বফন তনভ টাণ প্রওল্প 

প্রওল্পটিয নাভ  “মঔ াতনা মানারী আঁ বফন ” ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ওর্তটও ানুগ্র অনুদভাতদত দেদি । প্রওল্পটি ততত এয ভাধ্যদভ 

কাম িক্রভ গ্রণ ওযা দেদি। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (২০১৭-২০১৮)  

প্রস্তাতফত “মঔ াতনা মানারী আঁ বফন” 

 

৮। ফহুমূঔী াটণ্য উৎাদন পযাক্টযী স্থান, মডভযা, ঢাওা প্রওল্প (ওতযভ জুট তভর তর:) 

প্রওল্পটিয প্রাক্কতরত ব্যে ১৮৩০২ .২৪ রয টাওা । প্রওল্পটি তজতফ  তনজস্ব অথ টােদন ওযা দফ । অনুদভাদদনয জন্য প্রওল্পটিয াংদাতধত 

তডতত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদে মপ্রযণ ওযা দেদি। 
 

৯। াট দত তবও উৎাদন প্লান্ট স্থান প্রওল্প 

তজতফ অথ টােদন ১২৯৮৪২.৬৮ রয টাওা ব্যদে প্রওল্পটিয তডতত’য ঔড়া প্রণেন ওযা দেদি। VISIONHUNTERS LIMITED OY, 

FINLAND এয াদথ প্রওল্পটি তফস্তাতযত ম্ভাব্যতা ভীযা ওযায জন্য ০৭/০২/২০১৮ তাতযদঔ চুতিত্র ম্পাতদত দেদি। ম্ভাব্যতা ৩০ 

মদেম্বয ২০১৮ এয ভদধ্য ম্ভফ দফ ফদর আা ওযা দেদি। 

 

১০। তফদজএভত প্রতযণ  কদফলণা মওে স্থান প্রওল্প 
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তফদজএভত’য ওতযভ জুট তভদর প্রওল্পটি স্থান ওযা দফ। এটি তনজস্ব অথ টােদন ফাস্তফােন ওযা দফ , এদত প্রথভ ধাদ প্রাে ৭৩৬.০০ রয টাওা 

ব্যে দফ। প্রওল্পটিয জন্য ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদেয নীততকত অনুদভাদন াো তকদেদি । বফন তনভ টাদণয াইতরাং  মফইদভন্ট স্লাফ এয ওাজ 

মল দেদি। 
 

১১। মফতরাং হু বততয ওাযঔানা স্থান প্রওল্প 

প্রওল্পটি ২০ .০০ মওাটি টাওা ব্যদে তফদজএভত ’য তনজস্ব অথ টােদন ফাস্তফােদনয উদদ্যাক মনো দেদি । প্রতত ফৎয তফদজএভত’য ২২ টি 

াটওদর প্রাে ১৮/১৯ মওাটি টাওায Bailing Hoops   আভদাতন ওযদত ে। এ ইউতনট স্থাতত দর তফদজএভত’য তভরমূদয জন্য  

Bailing Hoops  আভদাতন ওযদত দফ না।   

 

১২। তন  মিব বততয ওাযঔানা প্রওল্প 

প্রওল্পটি ১২৭১ .৯৪ রয টাওা প্রাক্কতরত ব্যদে তফদজএভত ’য তনজস্ব অথ টােদন ওতযভ জুট তভদর ফাস্তফােদনয প্রতক্রোধীন যদেদি । ফতটভাদন 

২০১৭-১৮ অথ ট ফৎদয ৫,৩১,৯৯,০৯৪ টাওায ১১,৫১,৪৯,৫৮৯ টি তন  ৬,৯৪৮ টি মস্টব ক্রে ওযা ে। প্রওল্পটি ফাস্তফাতেত দর উি 

তযভান অথ ট ব্যে ওযদত দফ না। 

 

১৩। তফদজএভত’য তনেন্ত্রণাধীণ র্ট্টগ্রাভস্থ মনা-তবউ মকি াউদজয জতভদত ভাদওটট, আফাতও ফ্ল্যাট  তযদাট’ তনভ টাণ প্রওল্প 

প্রওল্পটি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদেয তনদদ টনা মভাতাদফও ততত কাইডরাইন অনুাদয তফদজএভত ওর্তটও Project Delivery Team কঠন 

ওযা ে। ততত  দত অথ ট ােতাে PPTAF Application Form পূযণ পূফ টও ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদে মপ্রযণ ওযা দেদি। Project 

Assesment Committee (PAC)  ওতভটিদত তফদজএভত’য প্রতততনতধ তদদফ ০২ জন ওভ টওতটাদও ভদনানেন মদো দেদি। 

 
 

১৪। তপ্রতভোয ল্যাতভদনন প্লান্ট মভতন স্থান 

আতভন জুট তভর তরঃ  তক্রদন্ট জুট তভর তরঃ এ তপ্রতভোয ল্যাতভদনন প্লান্ট মভতন স্থান ওযা দেদি এফাং ফাতনতজযওবাদফ উৎাদন 

কাম িক্রভ শুরু দেদি। ফাাংরাদদ জুট তভর তরঃ এ আদযা এওটি তপ্রতভোয ল্যাতভদনন প্লান্ট মভতন স্থান ওযা দফ । 
 

১৫। ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযন এয আওতাধীন ২২টি র্ভর র্ফএভআযইকযণ  

প্রকেটি র্েটির্ে র্বর্িবত েীনা অথ িায়বন ফাস্তফায়বনয েন্য China

Texmatech Co Ltd., China Hi-tech textile Design Institute Co. Ltd. Ges Wahan Textile Design Gi Joint 

Venture চকাম্পানীয াবথ MOU

১৬। কারফ্রা াতফফ তরঃ এ দের মবায বতযীয জন্য প্রদোজনীে মভতনাযী উৎাদন প্রওল্প 

িার্রপুয জুট র্ভবর যীক্ষামূরকবাবফ র্েওজুট উৎাদন কযবি। কারফ্রা াতফফ তরঃ এ Roving Frame চভর্ন জতযী 

কযবি। ৮০% কাে চল বয়বি। 

 

 

১৭। Enterprise Resource Planning (ERP) প্রওল্প 

তফদজএভত’য াটক্রে , াটণ্য তফক্রে , শ্রতভও উতস্থতত  ভজুযী , বাযটাইভ প্রদান , তফদ্যভান স্টও ইতযাতদ এওটি পট্েযাদযয ভাধ্যদভ 

তডতজট্যারাইজড ওযায রদযয তফদজএভত’য আতাধীন ওর তভদরয র্ফবাগীয় ওাম টক্রভদও ভন্বে ওদয ১৬টি ভতডউর বততয ওযা দেদি । 
প্রওল্পটি দ্রুত ফাস্তফােদনয ওাজ র্রভান। 
 

বান্ডায ক্রয় 

 

 র্ফবেএভর্’য প্রধান কাম িারবয় এফাং এয র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভরমূব ২০১৭ -১৮ অথ ি ফিবযয েন্য Annual Procurement Plan 

(APP) প্রণয়ন কযা বয়বি এফাং চ অনুমায়ী র্ফর্বন্ন ভারাভার এয ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বি। 

 র্ফবেএভর্’য প্রধান কাম িারবয় ই-র্ের্ ের্তবত ০৪ (োয)টি ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বি। র্ফবেএভর্’য আওতাধীন 

র্ভরমূবয াংর্িষ্ট কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বি। র্ভরমূব ই-র্ের্ ের্তবত ক্রয় কাম িক্রভ শুরু কযা বয়বি। 

 র্ভরমূব র্র্আয-২০০৮ অনুযণ পূফ িক ক্রয়কাম ি গ্রবণয র্ফলয়টি ভর্নটর্যাং কযা বয়বি। 

 

ফন্ধ আদভেীজুট র্ভবরয স্থানা অাযণ 

 

আদভেী জুট র্ভর র্রঃ ৩০ জুন ২০০২ াবর ফন্ধ চ ালণা কযা য়। ৩ োনুয়ার্য ২০০৫ তার্যবি র্ফবেএভর্ ও চফোয ভবে চুর্িত্র 

স্বাক্ষর্যত য় এফাং ১২/০৫/২০০৫ তার্যবি র্ফবেএভর্ ও চফোয ভবে স্তান্তয দর্রর ম্পার্দত য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয় র্নবদ িনা 

চভাতাবফক ফন্ধ আদভেী জুট র্ভবরয অফকাঠাবভা/স্থানা র্ফক্রবয়য র্নর্ভি গ্রু ১ ও ২ এয েন্য মথাক্রবভ ১১/০১/১৮ ও ১২/০৭/১৭ তার্যবি 

র্ফক্রয়াবদ প্রদান কযা বয়বি। গ্রু-১ এ ৬৩টি ও গ্রু-২ এ ২৯টি স্থানা র্ির। ভাননীয় আদারবতয র্নবদ িনা অনুমায়ী র্ফক্রয়াবদ 

চভাতাবফক াটি ি কর্তিক ২ নাং র্ভবরয প্রায় ৪০% স্থানা চববে ভারাভারমূ  অাযণ কযবি মাবত ফাস্তফ অগ্রগর্ত ৩৫%।  
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াটদণ্যয তপ্র-তদভন্ট াদব ট 

ভানতনেন্ত্রণ তফবাক ২০১৭ -১৮ অথ ট ফিদয মদত /তফদদী মক্রতায র্াত দা মভাতাদফও প্রাে ১ ,১০,৩২৯ ( এও রয দ াজায ততনত ঊনতত্র ) 

মফর এফাং ততযোন মক্রতায র্াতদা মভাতাদফও প্রাে ১০ ,০০০ (দ াজায) মফর াটণ্য তপ্র-তদভন্টাদব ট এফাং মদীে মক্রতায  (ঔাদ্যতফবাক) 

র্াতদা মভাতাদফও প্রাে ৪১ ,৯৭৫ (এওর্তে াজায নেত পঁর্াত্তয ) মফর াটণ্য তপ্র -মডতরবাযী াদব ট ওদয মওাোতরটি াটি টতপদওট ইসুয ওযা 

দেদি। এদত তফদজএভত’য প্রাে ১৭ (দতয) রয টাওা আতথ টও াশ্রে দেদি। 
প্রতযণ 

র্ফবেএভর্’য প্রর্ক্ষণ র্ফবাবগয উবযাবগ ২০১৭-১৮ অথ িফিবয প্রর্ক্ষণ কভ িসূেীবত ২৮০৬ েন প্রর্ক্ষণাথী অাংগ্রণ কবযন। চমিাবন ২৩৬৭ 

েন পুরুল ও ৪৩৯ েন ভর্রা প্রর্ক্ষণাথীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তফদদদ প্রতযণ 

ফাাংরাদদ ফস্ত্র  াটভন্ত্রণারদেয দমাতকতাে কত ২৮/৫/২০১৮ দত ০১/০৬/২০১৮ তাতযদঔ  Asian Institute Of Technology, 

Bankok, Thailand অনুতষ্ঠত Professional Development Course on ‘‘Corporate innovation and financial 

project evaluation” ীল টও প্রতযণ ওভ টসূতর্দত  ১০ (দ) জন ওভ টওতটায ভদধ্য তফদজএভত’য এওজন ওভ টওতটা অাংগ্রণ ওদযন। 
তফদদদ তযাপয 

জাতীে তযওল্পনা  উন্নেন এওাদডতভ‘য উদদ্যাদক  “Post Graduate Diploma in Information & Communication 

Technology for Development (PGDICT4D)” মওাদ টয অাং তদদফ ০৫/১২/২০১৭ মভোদদ ভারদেতোদত তযাপয অনুতষ্ঠত 

ে। আদোজনকৃত এ তযাপদয তফদজএভত মথদও ০৩ (ততন )জন ওভ টওতটা অাংগ্রণ ওদযন। উি তযাপদয তাযা মওা ট াংক্রান্ত তফতবন্ন 

প্রততষ্ঠান তযদ টন ওদযন। 
 

ই-মটন্ডাতযাং/ইতজত 

াংস্থায ক্রে ওাম টক্রদভ স্বেতা  কততীরতা আনেদনয জন্য ই-মটন্ডাতযাং/ইতজত ওাম টক্রভ গ্রণ ওযা দেদি। 
 

Group Message দ্ধতত 

২০১৭-২০১৮ অথ ট ফিদয অত্র াংস্থাে Group Message দ্ধততদত তফতবন্ন ধযদনয Message মপ্রযণ ওযা দেদি। 
 

ই-পাইতরাং ওাম টক্রভ 

তফদজএভতদও তডতজটারাইজড ওযায রদযয ই-পাইতরাং ওাম টক্রভ তফদজএভতয প্রধান ওাম টারদেয প্রদতযও দপ্তদয শুরু ওযা দেদি। 
 

ফাদোদভতট্রও তদস্টভ র্ালুওযণ 

তফদজএভত’য প্রধান ওাম টারে তওছু াংখ্যও তভদর ওভ টওতটা , ওভ টর্াযী  শ্রতভওদদয াতজযা তনতিতওযদণয রদযয ফাদোদভতট্রও তডবাই 

স্থান ওযা দেদি। ওর তভদর ম্পূণ টবাদফ ফাদোদভতট্রও তডবাই স্থাদনয ওাক্রটভ প্রতক্রোধীন। 
াটক্রে ওাম টক্রভ অদটাদভন 

তফদজএভত’য তভরগুদরায াটক্রে ওাম টক্রদভ আদযা স্বেতা  কততীরতা আনেদনয জন্য াটক্রে মওদে অদটাদভন দ্ধতত র্রভান। 
 

“এএভএ তবতত্তও াট ক্রে-তফক্রে ওযায ব্যফস্থা” প্রওল্প 

তফদজএভত’য আতাধীন াট ক্রেদওেমূ  “এএভএ তবতত্তও াট ক্রে -তফক্রে ওযায ব্যফস্থা ” াইরট প্রওদল্পয ভাধ্যদভ যাতয 

াটর্ালীদদয ওাি মথদও াট ক্রেওাম টক্রভ ২টি তভদর ম্পন্ন ওযা দেদি। 
 

তফণন ব্যফস্থাে মফা জীওযণ 

তফণন ব্যফস্থা জীওযদনয জন্য ফস্ত্র  াটভন্ত্রণারে এয দমাতকতাে এওটি ইদনাদবটিব অযা প্রওদল্পয প্রস্তাফ মপ্রযণ ওযা ে । মা 

ফাস্তফাতেত দর তফণন ব্যফস্থানাে ব্যফা জীওযণ  আয কততীর দফ। 
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তাফ  আতথ টও ব্যফস্থানা 

আতথ টও  তাফ ব্যফস্থানাে গৃীত াংস্কায ওামক্রটভ আতথ টও মরনদদন , ক্রে ব্যফস্থানা, স্বেতা, জফাফতদততা তনতিত ওযায জন্য তনদম্নাি 

ওামক্রটভ গৃীত দেদিঃ- 

 াংস্থায তনেন্ত্রণাধীন তভরমূদ ওভ টযত শ্রতভওদদয ভজুতয ব্যাাংও তাদফয ভাধ্যদভ মর্দও /এটিএভ বুথ মথদও উদত্তারদনয প্রতক্রো র্ালু 

ওযা দেদি; 

 পূফ টফতী অথ ট ফিদযয তাফ াংওরন যফতী অথ টফিদযয ১৫ জুরাইদেয ভদধ্য ম্পন্ন ওযা দে।  

 A/C Payee মর্ও এয ভাধ্যদভ ওর মরনদদন ম্পাদন ওযা দে। 
 

আয় ও ব্যয় র্ফফযণী (অর্নযীর্ক্ষত) 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রনাং র্ফফযণ চর্য়ান চর্কাং র্র্ফর্ ইয়াণ ি অন্যান্য চভাট 

১ স্থানীয় র্ফক্রয় 

২ জফবদর্ক র্ফক্যয় 

৩ াফর্র্ড 

৪ অর্যোরন আয় 

৫ চভাট আয় (১ – ৪) 

৬ কাঁো াবটয ব্যফায 

৭ অন্যান্য প্রতযক্ষ কাঁোভার 

৮ ভজুযী 

৯ চফতন 

১০ র্ফদ্যযৎ 

১১ জ্বারানী 

১২ চভযাভত ও যক্ষণাবফক্ষণ 

১৩ অফেয় 

১৪ ফীভা 

১৫ অন্যান্য কাযিানা উর্যব্যয় 

১৬ প্রর্কয়াধীন বণ্যয ভন্বয় 

১৭ ভজুযী বণ্যয ভন্বয় 

১৮ প্রার্নক ব্যয় 

১৯ র্ফক্রয় ব্যয় 

২০ সুদ ফাফদ ব্যয়  

২১ চভাট ব্যয় (৬..+২০) 

২২ নীট রাব/(ক্ষর্ত) (৫ - ২১) 

 

ম্পবদয র্ফফযণ 
 

র্ফফযণ ঢাকা অঞ্চর েট্টগ্রাভ অঞ্চর খুরনা অঞ্চর নন-জুট চভাট 

ম্পর্ি ও র্যম্পদঃ           

স্থায়ী ম্পবদয মূল্য 

ফাদঃ পুর্ঞ্জভূত অফেয় 

*নীট স্থায়ী ম্পদ 

র্ফর্নবয়াগ 

েরর্ত ম্পদঃ 

স্টক এন্ড চস্টায 

চদনাদায 

র্ভরমূবয াওনা 

অর্গ্রভ,েভা ও প্রদান 

প্রাপ্য ইনবটর্যভ চযর্বর্নউ  

র্ফবেএভর্ েরর্ত র্াফ 

নগদ এফাং ব্যাাংবক েভা 

চভাট েরর্ত র্াফ 

চভাট ম্পদ 

*স্থায়ী ম্পবদয চেক আ: ভূর্ভ, ভূর্ভ উন্নয়ন, দারান চকাঠা ও অন্যান্য, স্থানা ও মন্ত্রার্ত, আফাফত্র ও যঞ্জাভার্দ, র্যফন ও চভাটযমান, অন্যান্য ম্পদ 
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অতডট আতত্ত াংক্রান্ত 

অতডট আতত্ত িডতদট 

জফাদফয াংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃত অতডট আতত্ত অতনষ্পন্ন অতডট আতত্ত 

াংখ্যা টাওায তযভাণ 

(মওাটি টাওাে) 

াংখ্যা টাওায তযভাণ 

(মওাটি টাওাে) 

াংখ্যা টাওায তযভাণ 

(মওাটি টাওাে) 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৬৩৭৪ ১৪০৪৩.৮১ ২১৮ ১২৯ ৭১.৫৫ ৬৪৬৩ ১৪৬৬৪.৩৭ 

 

২০১৭-১৮ অথ ট ফিদযয আে,ব্যে  মরাওাদনয তযাংখ্যান (প্রতবনার): 

মরাওাদনয ওাযণমূ 

২০১৬-১৭ অথ ি ফিদয তফদজএভত ’য মরাওাদনয তযভান তির ৪৮১ .৫০ মওাটি টাওা এফাং ২০১৭ -১৮  ফিদয মরাওাদনয তযভান ওদভ 

দাঁতড়দেদি ৪৬৬.২২ মওাটি টাওা অথ টাৎ  পূফ িতী ফিদযয তুরনাে ১৫.২৯ মওাটি টাওা ওভ মরাওান দেদি। মরাওাদনয তর্তিত চক্ষত্রমূ 

র্নম্নরূ: 

 অতততযি ৯১৭৭ জন অস্থােী শ্রতভও-৮২.৫৯ মওাটি টাওা (১৭.৭১%) 

 ব্যাাংও ঋদণয সুদ -৮০.৭৬ মওাটি টাওা (১৭.৩২%) 

 যভতা অনুাদয উৎাদন না ো-১৮৩.০০মওাটি টাওা (৩৯.২৫%) 

 াভাতজও দােফদ্ধতা-২৩.৫৮ মওাটি টাওা (৫.০৬%) 

 মকট তভটিাং/শ্রতভও আদন্দারন-৩৫.৬৯ মওাটি টাওা (৭.৬৬%) 

 তফদুযৎ তফভ্রাট-৪১.৭৬ মওাটি টাওা (৮.৯৬%) 

 ততফএ এয ওাম টক্রভ ১২.৮৪ মওাটি টাওা (৪.০৪%) 

 

ফতটভান অফস্থা দত উত্তযদণয উায় 

 মভৌসুদভয শুরুদত র্াতদা মভাতাদফও াট ক্রে; 

 স্থানীে  আন্তজটাততও ফাজায ম্প্রাযণ; 

 তফদজএভত’য জতভদত ফাতণতজযও স্থানা তনভ টাণ; 

 তভদরয অব্যফহৃত জতভদত Jute Related ওাযঔানা স্থান; 

 ম টােক্রদভ াটওরমূদয Demand-Based BMRE ওযণ; 

 প্রদোজন অনুাদয নতুন তাঁত স্থান; 

 দয জনফর সুলভওযণ; 

 ফাৎতযও টাদক টট অনুাদয  াটজাত ণ্য উৎাদন; 

 তনযতফতেন্ন তফদুযৎ যফযা তনতিতওযণ; 

 ততফএ  নন-ততফএয ইততফার্ও দমাতকতা প্রাতপ্ত 

 সুষ্ঠু আতথ টও ব্যফস্থানা এফাং তনেতভত ম টদফযদণয পদর তফকত ২০১৬-১৭ অথ টফিদযয তুরনাে ২০১৭-১৮ অথ ট ফিদয প্রাে ৫৬.৪৩ 

মওাটি টাওা মরাওান হ্রা ওযা ম্ভফ দেদি। 
 

আবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাগ 

অবযন্তযীণ তনযীযা প্রদতযওটি প্রততষ্ঠাদনয অবযন্তযীণ তনেন্ত্রণ ব্যফস্থায এওটি গুরুত্বপূণ ট াততোয ফা মওৌর। অবযন্তযীণ তনযীযা প্রততষ্ঠাদনয 

আতথ টও শাংঔরা যযাে ােও ভূতভওা ারন ওদয থাদও। াাংকঠতনও ওাঠাদভা অনুমােী ভাব্যফস্থাক (র্নযীক্ষা) এয তত্ত্বাফধাবন, র্যোরক 

(অথ ি) ভবাদবয়য ভন্ববয়য ভােবভ ও চেয়াযম্যান ভবাদবয়য যার্য র্নয়ন্ত্রণ ও অনুবভাদনক্রবভ অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাবগয কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কযা য়। র্ফবেএভর্ ও এয আওতাধীন র্ভরমূব ম্পবদয মবথাযুি ব্যফায র্নর্িত কযা বে র্কনা তা মাোই ফািাই ও যীক্ষা-র্নযীক্ষা 

কযায েন্য অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাবগয অধীবন ঢাকা, েট্টগ্রাভ ও খুরনা অঞ্চবর ৩টি র্নযীক্ষা টিভ যবয়বি। র্নযীক্ষা টিভ কর্তিক র্র্ডউর 

অনুমায়ী র্ফবেএভর্ ও যকাবযয প্রণীত নীর্তভারা, র্নবদ ির্কা ও ার্কিরাবযয আবরাবক র্ভরমুবয (ক) ফাৎর্যক ফাস্তফ প্রর্তাদন 

(Inventory)  (ি) ফাৎর্যক র্াফ/াযপযবভন্স র্নযীক্ষা কযা য়। 

 

(ক) ফাৎর্যক ফাস্তফ প্রর্তাদন (Inventory): প্রবতযক অথ ি ফৎয চবল র্ফবেএভর্য র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভরমুব ভজুদ কাঁো াট, াটোত 

দ্রব্য, বান্ডায াভগ্রী ও প্রর্ক্রয়াোত ভারাভাচর চকান প্রকায  াটর্ত/ফাড়র্ত আবি র্কনা প্রর্তাদবনয ভােবভ তা উৎ াটন পূফ িক এয প্রকৃত 

র্যভাণ র্নধ িাযণ কযা য়। ফাস্তফ প্রর্তাদন ম্পন্ন যফতী এ াংক্রান্ত একটি পূণ িাে  প্রর্তবফদন াংর্িষ্ট র্নযীক্ষা টিবভয প্রধান কর্তিক র্ভবরয 

প্রকে প্রধান ও ভাব্যফস্থাক (অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা) ফযাফয চপ্রযণ কযা য়। ভাব্যফস্থাক (র্নযীক্ষা) প্রর্তবফদনটি মাোই ফািাই পূফ িক 

কর্তিবক্ষয র্নকট উস্থান কবযন। কর্তিবক্ষয অনুবভাদন যফতী অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাগ চথবক আর্ি র্বর্িক র্োন্ত োর্যত্র আকাবয 

াংর্িষ্ট র্ভরবক অফর্ত কযা য়। র্ভর ব্যফস্থানা োর্যবত্রয র্োবন্তয অবরাবক যফতী ব্যফস্থা গ্রণ কবযন। প্রর্তফিয ১ চভ বত ৩১ আগষ্ট 

এয ভবে েরর্ত ফিবযয ফাস্তফ প্রর্তাদন ম্পন্ন কযা য়। 
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(ি) ফাৎর্যক র্াফ/াযপযবভন্স র্নযীক্ষাঃ র্ফবেএভর্য র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভরমুবয মাফতীয় কাম িক্রভ র্ফবেএভর্ ও যকায কর্তিক প্রণীত 

র্নয়ভনীর্ত/ার্কিরায অনুযণ পূফ িক ম্পার্দত বে র্কনা তা মাোই-ফািাই ও যীক্ষা-র্নযীক্ষায ভােবভ প্রবতযক ফিয র্নযীক্ষা ম্পন্ন কযা 

য়। র্নযীক্ষা ম্পন্ন যফতী আর্ি াংক্রান্ত একটি পূণ িাে  প্রর্তবফদন াংর্িষ্ট র্নযীক্ষা টিবভয প্রধান কর্তিক র্ভবরয প্রকে প্রধান ও 

ভাব্যফস্থাক (অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা) ফযাফয চপ্রযণ কবযন। ভাব্যফস্থাক (অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা) প্রর্তবফদনটি মাোই ফািাই পূফ িক কর্তিবক্ষয 

র্নকট উস্থান কবযন। কর্তিবক্ষয অনুবভাদন যফতী অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাগ চথচক আর্ি র্বর্িক র্োন্ত োর্যত্র আকাবয াংর্িষ্ট 

র্ভরবক অফর্ত কযা য়। র্ভর ব্যফস্থানা োর্যবত্রয র্োবন্তয আচরাবক যফতী ব্যফস্থা গ্রণ কবযন। প্রর্তফিয ১ চবেম্বয বত যফতী 

ফিবযয ৩০ এর্প্রচরয ভবে পূফ িফতী ফিবযয অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা ম্পন্ন কয য়। 

 

(গ) র্ভবরয আর্থ িক কাম িক্রবভয স্বেতা/েফাফর্দর্তা র্নর্িত কযা এফাং র্ফবেএভর্বক আযও আধুর্নক ও গর্তীর এফাং ফাস্তফ র্বর্িক কযায 

েন্য চেয়াযম্যান ভবাদয় আযও দ্য’টি কাম িকযী দবক্ষ গ্রণ কবযবিন। 

 

১। র্প্র অর্ডট টিভ গঠন -  টনা াং টিত ওয়ায পূবফ ি র্প্র অর্ডট ম্পন্ন কযা বর অর্নয়ভ আর্ি স্থবরই তা র্নষ্পর্ি কযা ম্ভফ বফ। 

 

২। অর্ডট ইবের্রবেন্স Affairs টিভ গঠন - অর্ডট ইবের্রবেন্স টিভ াংস্থায চেয়াযম্যান ভবাদবয়য র্ফবল ফার্নী র্ববফ র্ফবেএভর্য 

প্রধান কাম িারয় ও র্ফর্বন্ন র্ভবরয ভাভর্য়ক র্ক র্ক অর্নয়ভ বে ও ওয়ায ম্ভাফনা/আাংকা যবয়চি এফাং এ অর্নয়ভ চযাধকবে র্ক র্ক 

দচক্ষ চনয়া মায় ফা আর্থ িক ও প্রার্নক অর্নয়ভ ও অব্যফস্থানায তাৎক্ষর্ণক অফস্থা র্ের্িতকযণ, উদ াটন ও র্ফীত ব্যফস্থা গ্রবণয েন্য 

াংস্থায চেয়াযম্যান ভবাদবয়য র্নকট যার্য র্যবাট ি কযবফ। মাবত কবয আর্থ িক ব্যফস্থানা াফ িক্ষর্ণক ম্পূণ িরুব র্নযািা ফরয় থাবক। 

তািাড়া, অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাগ চথবক প্রধান কাম িারবয়য অর্ডট পাভ ি র্নবয়াগ ও অফয প্রাি কভ িকতিা/কভ িোর্যবদয র্নযীক্ষা িাড়ত্র প্রদান 

কযা য়।  

২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ াবর ফাস্তফ প্রর্তাদন ও অবযন্তযীণ র্নযীক্ষায় উত্থার্ত ও র্নষ্পর্িকৃত আর্িয একটি র্যাংখ্যান িবকয ভােবভ 

র্নবম্ন উস্থান কযা বরাঃ 

র্ফফযণ 
২০১৬-১৭ াবর উত্থার্ত 

আর্ি 

২০১৬-১৭ াবর 

র্নষ্পর্িকৃত আর্ি 

২০১৭-১৮ াবর 

উত্থার্ত আর্ি 

২০১৭-১৮ াবর 

র্নষ্পর্িকৃত আর্ি 

অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা ৩১৫ ২৫৬ ৪৩৫ ১৫০ 

ফাস্তফ প্রর্তাদন ১৬৩ ৪১১ ১১৯ ৬০ 
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বফটিএভব বফন, ৭-৯, কাওযান ফাজায 

ঢাকা-১২১৫, ফাাংরাদদ। 

টেবরদপানঃ ৫৮১৫৩৯১৬,৯১৩৯০০৫ 

পযাক্সঃ   ৮৮০-২-৫৮১৫২৬৮০ 

www.btmc.gov.bd 
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1.00। েভূবভঃ 

  ১৯৭২ াদরয ২৬ ভাচ চ ফাাংরাদদ ইন্ডাবিয়ার এন্টাযপ্রাইদজ (যাষ্ট্রীয়কযণ) অর্ চায ২৭, ১৯৭২ এয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ টেক্সোইর বভর 

কযদাদযন (বফটিএভব) প্রবতবিত য়। ১৯৭২ াদরয ১ রা জুরাই দত ৭৪টি বভর বনদয় বফটিএভবয মাত্রা শুরু য়। যফতীদত বফটিএভব ও 

যকাদযয উদযাদগ ১৯৭৭ ার টথদক ১৯৮৫ াদরয ভদধ্য আযও ১২টি বভর প্রবতিা কযা য়। পদর বফটিএভব’য বনয়ন্ত্রণাধীন ফ চদভাে বভদরয 

াংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টি। যকাদযয বফ-যাষ্ট্রীয়কযণ বল্পনীবতয আওতায় ১৯৭৭ ার টথদক ২০১0 ার ম চন্ত ফ চদভাে ৬৫টি বভর স্তান্তয, বফবি ও 

অফায়ন কযা য়। যফতীদত 2017-2018 ার ম চন্ত  স্তান্তবযত ও বফবিত ৭টি বভর যকায  কর্তচক পুনঃগ্রন  কদয বফটিএভব’য বনকে 

ন্যস্ত কযা য়।   পদর বফটিএভব’য বনয়ন্ত্রদণ ফতচভাদন চালু ও ফন্ধ টভাে 2৫টি বভর  যদয়দছ। এয ভদধ্য ৮টি বভর বাড়া দ্ধবতদত  চালু আদছ, 

২টি ( খুরনা টেক্সোইর বভরস্, খুরনা ও বচত্তযঞ্জন কেন বভরস্, নাযায়ণগঞ্জ) বভদর টেক্সোইর ল্লী স্থাদনয কাম চিভ ফাস্তফায়নাধীন আদছ এফাং 

অয 15 টি বভদর উৎাদন কাম চিভ ফন্ধ যদয়দছ। এছাড়াও জাতীয়কযণকৃত নাভভাত্র (ফাস্তফ ম্পদবফীন) ৩টি বভর (১. ারুভা টেক্সোইর 

বভর বরঃ ২.এরাী কেন বভরস্ বরঃ ৩. রুারী কেন বভর বরঃ) বফটিএভবয তাবরকায় আদছ।  টিআইবর্ব নাভক প্রবক্ষণ ইনবিটিউে 

“বনোয” নাদভ  ফাাংরাদদ টেক্সোইর বভর এদাবদয়ন (বফটিএভএ) কর্তচক ব্যফস্থানা চুবিয ভাধ্যদভ বযচবরত দে।  
 

২.০০। ববন ও বভনঃ  

ববন: রাবজনক বফটিএভব। 
বভন: ফস্ত্র খাদত চাবদা পূযণ ও কভ চাংস্থান সৃবিয রদক্ষয টদী-বফদদী টমৌথবফবনদয়াগ/ববব এয ভাধ্যদভ ফন্ধ বভরমূ    চালুকযণ 

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায। 
 

 

৩.০0। বফটিএভব’য প্রধান কাম চাফরী ও উদেশ্যমূ: 

3.01।  বফটিএভব’য প্রধান কাম চাফরীঃ 

1.  চালু বভরগুদরা সুিবাদফ বযচারনা ও ফন্ধ বভরগুদরা চালু কযা; 

2. টদী-বফদদী টমৌথ বফবনদয়াগ/ববব এয ভাধ্যদভ বভরমূ বযচারনায রদক্ষয প্রকল্প বচবিতকযণ ও চালুকযদণ উদযাগ গ্রণ; 

3. অধীনস্থ প্রবতিানমূদয ম্পদদয সুিু ব্যফায বনবিতকযণ, ভস্যা বচবিতকযণ, অচয় হ্রাকযণ এফাং প্রদয়াজনীয়  বদক 

বনদদ চনা প্রদান কযা; 

4. উন্নয়নীর কভ চ বযকল্পনা প্রনয়ন ও উৎাদদনয গুণগতভান বনবিতকযণ;  

5. যকাযী ম্পদদয মথামথ ও যুদগাদমাগী ব্যফায বনবিতপূফ চক আবথ চক স্বেরতা আনয়দনয াদথ াদথ কভ চাংস্থান সৃবিয 

ভাধ্যদভ  াভাবজক উন্নয়ন; 

6. যকাযী বনদদ চনা টভাতাদফক ফস্তুবনি তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও টপ্রযণ; 

3.02। বফটিএভব’য টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 ক. টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

   ১. আয় বৃবদ্ধকযণ; 

   ২. বফবনদয়াদগয সুদমাগ ম্প্রাযণ; 

   ৩. ফস্ত্র বল্প উন্নয়দন ায়তাকযণ; 

   ৪. দক্ষতা উন্নয়ন। 

খ. আফবশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

   ১. দক্ষতায াংদগ ফাবল চক কভ চম্পাদন চুবি ফাস্তফায়ন;  

   ২. কাম চদ্ধবত ও টফায ভাদনান্নয়ন; 

   ৩. আবথ চক ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

   ৪. দক্ষতা ও ননবতকতায উন্নয়ন; 

   ৫. তথ্য অবধকায ও স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন।  

 

 

4.০০।  বযচারনা ল চদঃ 

 ১৯৭২ াদর ২৬ট ভাচ চ ফাাংরাদদ ইন্ডাবিয়ার এন্টাযপ্রাইদজ আদদ নাং-২৭(১৯৭২) এয ১১ ধাযা টভাতাদফক বফটিএভব’য াবফ চক দাবয়ত্ব ও 

প্রাবনক কাম চিভ বযচারনায দাবয়ত্ব/কর্তচত্ব একজন টচয়াযম্যান ও  াঁচজন বযচারক এয ভন্বদয় গঠিত বযচারক ল চদ এয উয ন্যস্ত 

কযা য়। যকায কর্তচক বনদয়াবজত টচয়াযম্যান একজন অবতবযি বচফ দ ভম চাদায কভ চকতচা  এফাং বযচারকগন যুগ্ম- বচফ দভম চাদায 

কভ চকতচা । ফতচভাদন বভদরয াংখ্যা হ্রা াওয়ায় বতনজন বযচারক দ্বাযা বফটিএভব’য বযচারক ল চদ  বযচাবরত দে। এছাড়া বযচারনা 

ল চদদয বচফ বদদফ যকায কর্তচক বনদয়াবজত একজন উ-বচফ দভম চাদায কভ চকতচা বনদয়াবজত আদছন।  
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৫.00। টকাম্পানী টফার্ চঃ  
 

বফটিএভব বনয়ন্ত্রণাধীন ৫টি বভর মথা: (১) সুন্দযফন টেক্সোইর বভরস্ বরঃ (২) দাদযায়ানী টেক্সোইর বভরস্ বরঃ (৩) বদনাজপুয টেক্সোইর 

বভরস্ বরঃ (৪) ভাগুযা টেক্সোইর বভরস্ বরঃ  এফাং (৫) যাঙ্গাভাটি টেক্সোইর বভরস্ বরঃ ১৯১৩ াদরয টকাম্পানী আইন অনুমায়ী ১৯৯৪ াদর 

াফবরক বরবভদের্ টকাম্পানী (বরবভদের্ ফাই টয়ায) বদদফ বনফবন্ধত। উি টকাম্পানী টফাদর্ চ বফটিএভব’য বযচারক ল চদদয  একজন দস্য 

টচয়াযম্যান/বাবত বদদফ বনযুি আদছন। এছাড়াও বফটিএভব,  ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয়, অথ চ ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় টজরা প্রাক, অথ চ রগ্নীকাযী 

ব্যাাংদকয প্রবতবনবধ এফাং াংবিি বভদরয প্রধান বনফ চাী, উি টকাম্পানী টফাদর্ চয দস্য বনযুি দয় থাদকন । টকাম্পানী আইদনয বফধানানুমায়ী 

টকাম্পানীয টফার্ চ বা এফাং ফাবল চক াধাযন বা অনুবিত য় এফাং বনয়বভত ফাবল চক প্রবতদফদন টমৌথমূরধন টকাম্পানী ও পাভ চমূদয 

বযদপ্তদয দাবখর কযা য়।  

 

6.০০।   ১৯৭২ ার টথদক ারনাগাদ বফটিএভব’য াবফ চক বভদরয াংখ্যাঃ 

িঃনাং বফফযণ বভর াংখ্যা 

১. ১৯৭২ াদর যাষ্ট্রবতয আদদফদর জাতীয়কযণকৃত ; ৭৪ 

২. ১৯৭৫-৮৪ ার ম চন্ত বফববন্ন ভয় বফটিএভব কর্তচক স্থাবত ; ১২ 

৩. টভাে (১+২) ৮৬ 

৪. ১৯৭৭-৮৭ ার ম চন্ত ভদয় াদফক ফাাংরাদদী ভাবরকদদয বনকে স্তান্তবযত; ৩০ 

৫. ১৯৮২-৮৩ াদর অফায়দনয ভাধ্যদভ বরকুইদর্ন টর কর্তচক বফবিত; ০৩ 

৬. ১৯৭৭-২০১০ াদর দযদত্রয ভাধ্যদভ বফবিত; 1২ 

৭. ২০০০-২০১১ াদর শ্রবভক-কভ চচাযীদদয বনকে স্তান্তবযত; ০৯ 

৮. ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয় এফাং ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয় এয বরকুইদর্ন টদর ন্যস্ত ; ০৪ 

৯. উদভাে (৪ টথদক ৮): 5৮ 

১০. বফটিএভব‘য ফতচভান বভরঃ  

(ক) বাড়ায় দ্ধবতদত  চালু; ০৮ 

(খ) উৎাদনফন্ধ অফস্থায়(পুন:গ্রনকৃত ৭টি বভর) 1৫ 

(গ) টেক্সোইর ল্লী স্থাদনয  কাম চিভ ফাস্তফায়নাধীন ০২ 

১১. উদভাে (১০): 2৫ 

১২. ১৯৭১-৭২ াদর জাতীয়কযদণয তাবরকায় নাভভাত্র বভর (ফাস্তফ ম্পদবফীন) ০৩ 

 টভাে (৯+১১+ ১২): ৮৬ 
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7.০০। বফটিএভব’য বভরমূদয টজরা বববত্তক বচত্র(ম্যা) ও বভরমূদয তাবরকাঃ 
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8০০।  বফগত দুই ফছদয (201৭-1৮ ও  201৬-1৭ )উৎাদন , আয়-ব্যয় ও রাব/টরাকাদনয তুরনামুরক বচত্রঃ  
 

 
 

 

 

 

ক্রর্িক  নং র্ববরন 201৭-1৮ 201৬-1৭ 

১. উৎাদন(রক্ষ টকবজ) *৪.৯৮ 20.47  

২. আয়(টকাটি োকা) ৯.৫৬ 10.96 

৩. ব্যয় (টকাটি োকা) ১৪.৮৪ 17.5০  

৪. রাব/(টরাকান) (টকাটি োকা) (৫.২৮) (6.54 ) 

           

*অদটাফয’১৭ ম চন্ত ৬টি  বভর াবব চ চাজচ দ্ধবতদত চালু বছর। নদবম্বয’১৭ টথদক ৬টি বভর বাড়া দ্ধবতদত চালু যদয়দছ। 
[ 

9.০০। একনজদয বফটিএভব’য  ফাদজেঃ   

 (ক) 201৭-1৮ অথ চ ফছয                (আাংকঃ টকাটি োকায়)                

িবভক নাং বফফযণ প্রধান কাম চারয় বভর টভাে 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫(৩+৪) 

(ক) আয়ঃ ১৭.০২ ৪.২৬ ২১.২৮ 

(খ) ব্যয়ঃ    

 ১। ভজুযী ও টফতনবাতা ৯.৫২ ৬.৫২ ১৬.০৪ 

 ২। অন্যান্য ব্যয় ১৭.৩৫ ১৫.০৫ ৩২.৪০ 

(গ) ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় (৯.৮৫) (১৭.৩১) (২৭.১৬) 

(ঘ) মূরধন ব্যয় ২.০৭ ০.২৭ ২.৩৪ 

(ঙ) টভাে ব্যয়(খ+ ঘ) ২৮.৯৪ ২১.৮৪ ৫০.৭৮ 
 

 

 

 (খ) 201৮-1৯ অথ চ ফছদযয প্রস্তাবফত ফাদজে                                 (আাংকঃ টকাটি োকায়)  

িবভক নাং বফফযণ প্রধান কাম চারয় বভর টভাে 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫(৩+৪) 

(ক) আয় ১৯.৩৭ ২.৪৭ ২১.৮৪ 

(খ) ব্যয়ঃ    

 ১। ভজুযী ও টফতনবাতা ৯.২৩ ৪.০৭ ১৩.৩০ 

 ২। অন্যান্য ব্যয় ১৮.১৬ ১৩.৩৬ ৩১.৫২ 

(গ) ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় (৮.০২) (১৪.৯৬) (২২.৯৮) 

(ঘ) মূরধন ব্যয় ৫.৫৪ ০.৫০ ৬.০৪ 

(ঙ) টভাে ব্যয় (খ+ ঘ) ৩২.৯৩ ১৭.৯৩ ৫০.৮৬ 
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10.00। অবর্ে আবত্তঃ   

01জুরাই 201৭ টথদক 30জুন 201৮ ম চন্ত বফটিএভব এফাং বভর/প্রবতিানমূদয আবত্তয াংখ্যা ও আবথ চক াংদিলঃ                                                                                                                             

 

 

11.00। জাতীয় অথ চনীবতদত একনজদয বফটিএভবয ভুবভকাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

12.০০। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ও কভ চাংস্থানঃ 
 

   (ক) কাদজয  গবতীরতা বৃবদ্ধয রদক্ষয কভ চকতচা/কভ চচাবযদদয 201৭-1৮ অথ চ ফছদয প্রবক্ষণ কভ চসূবচয আওতায় ১৪০ জন             

কভ চকতচা/কভ চচাবযদক বফববন্ন বফলদয় ৬৫০ শ্রভ ঘন্টা প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়; 
 

 

13.00। বফটিএভব প্রধান কাম চরদয়য জনফরঃ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফতচভাদন বফটিএভব প্রধান কাম চারদয় টেআ অনুমায়ী 307 জদনয বফযীদত 1২৯ জন কভ চযত আদছ। শূন্য দদয  াংখ্যা 17৮ টি। 

 ( অাংকঃ টকাটি োকায়) 

িন্ত্রণালয়/ 

সংস্থার নাি 

প্রারর্িক আর্ি 

 (১লা জুলাই’১৭) 

ব্রডসীবে জবাববর  

সংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃত আর্ি অর্নষ্পন্ন আর্ি  

(৩০জুন’২০১৮) 

 সংখ্যা আর্থ িক সংবেষ 

(ককাটি োকা) 

 সংখ্যা আর্থ িক সংবেষ 

(ককাটি োকা) 

সংখ্যা আর্থ িক সংবেষ 

(ককাটি োকা) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

র্বটিএির্স ২৮৩০ ৬২৪২.৬৫ ২২ ৫৫ ১০.১৬ ২৭৭৫ ৬২৩২.৪৯ 

কর্মরত:, ১২৯শূন্য পদ: 
১৭৮

র্বটিএির্সর জনবল কসেআ

কি িরত: শূণ্য দ:
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14.00। ফাবল চক কভ চম্পাদন চুবি 201৮-1৯ ও ওয়াকচঃ 

201৮-1৯ াদরয জন্য ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদয়য াদথ এফাং বফটিএভবয াদথ বভরগুদরায ফাবল চক কভ চম্পাদন চুবি াক্ষবযত 

দয়দছ। এছাড়াও এবএ  ফাস্তফায়দনয রদক্ষয বফটিএভব ও বভদরয াংবিি কভ চকতচা-কভ চচাযীদদয প্রবক্ষদণয জন্য বফববন্ন 

কভ চারা কযা দয়দছ। চুবি স্বাক্ষয ও কভ চারায বকছু বচত্র  বনদে টদখাদনা দরাঃ  
 

 
 

15.00। টদী-বফদদী উদযািাদদয াদথ টমৌথ বফবনদয়াগ/ববব এয ভাধ্যদভ  বভরগুদরা আধুবনকায়দনয প্রদচিাঃ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনদদ চনানুমায়ী টমৌথ বফবনদয়াদগয ভাধ্যদভ বভরগুদরা আধুবনকায়দনয প্রদচিায আওতায়  টদী-বফদদী 

প্রবতিাদনয াদথ আরা-আদরাচনা অব্যত আদছ। ।  
 

 
 

 

২০/০৬/১৮বি:তাবযদখ ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদয়য াদথ 201৮-1৯ এবএ চুবি  ম্পাদন। 

  

 

১৯/০৬/১৮বি: তাবযদখ বফববন্ন বভদরয াদথ বফটিএভব’য 201৮-1৯ এবএ চুবি স্বাক্ষয ম্পাদন। 
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16.00।  ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পঃ 
 

(ক) বচত্তযঞ্জন টেক্সোইর ল্লীঃ 

সরকাবরর র্িল্প উন্নয়ন কি িসূচীর আতায় কগাদনাইল, নারায়নগঞ্জ র্িল্প এলাকায় র্বটিএির্স র্নয়ন্ত্রণাধীন র্চিরঞ্জন কেন 

র্িবলর ২২.৬০ একর জর্ি  বচত্তযঞ্জন টেক্সোইর ল্লী (Chittaranjan Textile Polli)-কত রুান্তর করা হবয়বে। এক 

কাবলর ঐর্তহার্সক নদী বন্দর নারায়নগঞ্জ এর িীতা লক্ষা নদীর তীবর আধুর্নক প্রযুর্িসম্পন্ন বস্ত্রর্িল্প নগরী র্হবসবব গবে 

কতালাই কেক্সোইল ল্লীর মূল লক্ষয। এখাবন আধুর্নক এবং উন্নত প্রযুর্ির কেক্সোইল র্িল্প স্থাবনর জন্য সকল সুর্বধা 

র্বদ্যিান রবয়বে। রবয়বে  কনৌ, স্থল  করল বথ ন্য র্রবহবনর র্িমুখী সুর্বধা। ইবতািবে ৭টি প্লে বফত্রয় কযা দয়দছ। 
অফবি প্লে বফিদয়য জন্য দযত্র আহ্বান কযা দয়দছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) খুরনা টেক্সোইর ল্লীঃ 

সরকাবরর র্িল্প উন্নয়ন কি িসূচীর আতায় খুলনা িহবরর বয়রা কিইন করাবড অবর্স্থত র্বটিএির্স’র খুলনা কেক্সোইল র্িবলর ২৫.৬ 

একর জর্ি  খুরনা টেক্সোইর ল্লী (Khulna Textile Polli)- টত রুান্তয কযা দয়দছ।  আধুবনক প্রযুবিয ফস্ত্রবল্প নগযী 

বদদফ গদড় টতারাই  খুরনা টেক্সোইর ল্লী (Khulna Textile Polli)-wn‡m‡e M‡o †ZvjvB †U·UvBj ল্লী ¯’vc‡bi g~j 

লক্ষয| GLv‡b AvaywbK Ges DbœZ cÖhyw³i †U·UvBj wkí ¯’vc‡bi Rb¨ mKj myweav we`¨gvb i‡q‡Q| প্লে বফবিয জন্য  ১ভ 

দযত্র আহ্বান কযা দয়দছ; বকন্তু টকান দয না াা্ওয়ায় পুন: দযত্র আফাদনয প্রবিয়াধীন আদছ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.০০। ববফষ্যৎ বযকল্পনাঃ 
 

     ফতচভাদন যকায যাষ্ট্রায়ত্ব বভরগুদরায ম্পদ অাংীদাবযদত্বয ভাধ্যদভ মথামথ ব্যফাদয টফযকাবয টদী-বফদদী উদযািাদদয 

উৎাবত কযদছ। শ্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষয (এবর্বজ)  অজচদনয আদরাদক ববন ২০২১ ফাস্তফায়দনয বনবভত্ত টদী-বফদদী 

বফবনদয়াগকাযীদদয াদথ ববব ও টমৌথ উদযাদগ আধুবনকায়ন ও নতুন গ্রীন প্রকল্প গ্রণপূফ চক আধুবনক বিবনাং , উইববাং, র্াইাং-

বপবনবাং ম্ববরত কদম্পাবজে টেক্সোইর বল্প প্রবতিান স্থান ও বযচারনায রদক্ষয  বফটিএভব’য ১৬টি বভর CCEA                 

( Cabinate Council on Economic Affairs)-এ নীবতগত অনুদভাবদত দয়দছ। ১৬টি র্িবলর িবে প্রথি র্ িাবয় ১। 
আহবিদ বায়ানী কেক্সোইল র্িলস্, কডিরা, ঢাকা এবং ২। কাবদর্রয়া কেক্সোইল র্িলস্, েঙ্গী, গাজীপুবরর জন্য দরি ২য় বার 

আহ্বান করা হবয়বে। টদী-বফদদী বফবনদয়াগকাযীদদয উৎাবত কযায রদক্ষয বফববন্ন প্রবতবিত বল্প উদযািাদদয াদথ বনয়বভত 

ভত-বফবনভয় অব্যাত আদছ। 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ পাতা-75  

 

 

 

 

 

ফাাংরাবদ তাঁত বফাড ি 
 

 

 

 

 

 

র্ফটিএভর্ বফন (৫ভ তরা) 

৭-৯ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

www.bhb.gov.bd 
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০১। টভুর্ভিঃ  তাঁত র্বেয ভাবনান্নয়বন র্ফগত ১৯৭২ ার বথবকই ফাাংরাবদব প্রার্তষ্ঠার্নক উবযাগ গ্রণ কযা য়। জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু বখ 

ভৄর্জবুয যভান তাঁবতয উন্নয়বন র্ছবরন গবীযবাবফ আগ্রী। তাই  ব ভয় র্তর্ন ভফায় র্ভর্ত  এফাং ফাাংরাবদ ক্ষুদ্র  কুটিয র্ে াংস্থায 

ভাধ্যবভ তাঁর্তবদয ন্যায্য ভবে সুতা যফযাবয ব্যফস্থা কবযর্ছবরন। বদবয রক্ষ রক্ষ গর্যফ  র্নিঃস্ব তাঁত র্েীবদয স্ব-বায় র্নবয়ার্জত 

বযবখ তাঁবদয র্নয়র্ভত প্রবয়াজনীয় উকযণ  বফা যফযাবয ব্যফস্থা কবয, উযুক্ত প্রর্ক্ষণ প্রদান  আধুর্নক রাগই প্রযুর্ক্ত ব্যফাবযয 

ভাধ্যবভ বাগত দক্ষতা  উৎাদন বৃর্ি র্নর্িত কযা এফাং উৎার্দত দ্রব্য াভগ্রীয সুষ্ঠু ফাজাযজাতকযবণ ায়তা দান  তাঁবদয আথ ি-

াভার্জক অফস্থায উন্নয়ন ত্বযার্িত কযায রবক্ষে প্রথভ ঞ্চফার্ল িকী র্কেনায়  (১৯৭৩-৭৮) প্রদত্ত গুরুত্বানুাবয ১৯৭৭ াবর ৬৩ নাং অধ্যাবদ 

ফবর ফাাংরাবদ োন্ডলুভ বফাড ি (ফাাংরাবদ তাঁত বফাড ি-ফাতাঁবফা) গঠিত য়। যফতীবত ফাাংরাবদ জাতীয় াংবদ ২০১৩ বনয ৬৪ নাং আইন 

অনুাবয Bangladesh Handloom Board Ordinance,1977 যর্ত কবয ফাাংরাবদ তাঁত বফাড ি পুনগ িঠিত য়। 

ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয কভ িকতিা-কভ িচার্য াংখ্যা ৩৭২। তন্মবধ্য কভ িকতিা ১০৬ জন এফাং কভ িচার্য াংখ্যা ২৬৬ জন।  

 

০২। র্বনিঃ  

 র্ক্তারী তাঁত খাত। 

 

০৩। র্ভনিঃ   

  তাঁর্তবদয প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ বাগত দক্ষতা বৃর্ি, চরর্ত ভরধন বমাগান, গুণগত ভানম্পন্ন তাঁতফস্ত্র উৎাদন এফাং   

  ফাজাযজাতকযবণয সুর্ফধা সৃর্িয ভাধ্যবভ তাঁর্তবদয আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়ন।  
      

০৪। বফাবড িয কাম িাফরীিঃ 

(ক) স্তচার্রত তাঁত র্বেয জযী, শুভাযী এফাং র্যকেনা গ্রণ, র্যাংখ্যান াংযক্ষণ।  
(খ)  স্তচার্রত তাঁত র্বেয উন্নয়ন  উৎাদনভরক বফা প্রদান।  
(গ)  স্তচার্রত তাঁত র্বেয জন্য ঋণ সুর্ফধা সৃর্ি।  
(ঘ) তাঁর্তগণবক প্রবয়াজনীয় উকযণ  কাঁচাভার ন্যায্যভবে যফযাবয ব্যফস্থা গ্রণ এফাং উৎার্দত ণ্য  

 গুদাভজাতকযবণয ব্যফস্থা কযা।  
(ঙ) তাঁত ণ্যবক জনর্প্রয় কযায উবেবে বদ-র্ফবদব প্রচায কাম িক্রভ গ্রণ।  
(চ) তাঁত ণ্য বদ-র্ফবদব ফাজাযজাত কযবণয ব্যফস্থা গ্রণ।  
(ছ) তাঁর্ত  তাঁত র্বেয াবথ ম্পর্কিত ব্যর্ক্তবদয প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দক্ষতা বৃর্ি।  
(জ)  তাঁর্তবদয ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয সুবমাগ সুর্ফধা প্রদাবনয রবক্ষে র্যকেনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন।  
(ঝ)  তাঁতজাত দ্রব্যার্দয গুণগত ভান  প্রস্তুতকাযী বদ ম্পর্কিত নদত্র প্রদান।  

 

 

০৫। ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয গৃীত কাম িক্রভ  অজিনিঃ ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয গৃীত কাম িক্রভ  অজিনভ র্নম্নরূিঃ  

 

উন্নয়ন প্রকেিঃ   

 

ক) ফাস্তফায়নাধীন প্রকেিঃ 

১। ব্যাবরর্সাং ভডান িাইবজন র্যবনাববন এন্ড এক্সানন (র্ফএভআযই) অফ যা এর্ক্সটিাং ক্লথ প্রবর্াং বন্টায এোট ভাধফদী, নযর্াংদী (১ভ 

াংবার্ধত): বভাট ৪১৫৮.০০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় জুরাই ২০১৩ বথবক র্ডবম্বয, ২০১৮ ম িন্ত বভয়াবদ  প্রকেটি ফাস্তফায়নাধীন যবয়বছ। 

প্রকেটি ফাস্তফার্য়ত বর প্রকে এরাকা এফাং আব াবয প্রায় ১ .০০ রক্ষ তাঁর্ত ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয র্ফর্বন্ন বফা গ্রণ কযবত াযবফ।  

বকবেয ফতিভান ফাৎর্যক ার্ব ির্াং কোার্টি ৩ .৬৮ বকাটি র্ভটায বত বৃর্ি ববয় ১৭ .১০ বকাটি র্ভটাবয দাঁড়াবফ। কাড় উৎাদবন ত্রুটিয 

ায হ্রা াবফ এফাং গুণগতভানম্পন্ন কাড় উৎার্দত বফ। 

 

২। এস্টাফর্রবভন্ট অফ র্ি োন্ডলুভ ার্ব ি বন্টায ইন র্ডপাবযন্ট লুভ ইনবটনর্ব এর্যয়া (১ভ াংবার্ধত): 

  জুরাই ২০১৩ বথবক জুন ২০১৯ ম িন্ত বভয়াবদ বভাট ৮৮৫০.০০ রক্ষ টাকা(প্রস্তার্ফত) র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় অনুবভার্দত প্রকবেয আতায় ৩টি 

ার্ব ি বন্টায মথািঃ- (১) কার্রার্ত, টাাংগাইর; (২) কুভাযখারী, কুর্িয়া এফাং (৩) াজাদপুয, র্যাজগঞ্জ স্থান কযা বে।বদবয তাঁত 

অধুের্লত এরাকায় তাঁর্তবদয ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয বফা বমভন-কাড় যাংকযণ , ভা িাযাইর্জাং, াইর্জাং, কোবরন্ডার্যাং, বস্টন্টার্যাং, বপার্ডাং 

ইতোর্দ বফা প্রদাবনয  রবক্ষে ৩টি ার্ব ি বন্টায (কার্রার্ত, টাঙ্গাইর, াজাদপুয, র্যাজগঞ্জ, কুর্িয়া, কুভাযখারী) স্থান কযা বে। 

প্রকেটি ফাস্তফার্য়ত বর প্রকে এরাকা এফাং আব াবয প্রায় ১ .৪০ রক্ষ তাঁর্ত ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয র্ফর্বন্ন বফা গ্রণ কযবত াযবফ। 

বকেভবয ার্ব ির্াং কোার্টি বৃর্ি াবফ অথ িাৎ ৩টি বকে বত বভাট ৪৫ .০২ রক্ষ বকর্জ সুতা যাংকযণ এফাং ২৫ .২২ বকাটি র্ভটায কাবড় 

ার্ব ি প্রদান ম্ভফ বফ। কাড় উৎাদবন ত্রুটিয ায হ্রা াবফ এফাং গুণগতভানম্পন্ন কাড় উৎার্দত বফ।  

 

 

 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ পাতা-77  

 (খ) নতুন অনুবভার্দত প্রকেিঃ 

 

 (১)  ফাাংরাবদবয বানারী ঐর্তে “ভর্রন” সুতা  কাড় ততর্যয প্রযুর্ক্ত পুনরুিায (১ভ ম িায়)। 
ফাস্তফায়নকারিঃ জানুয়াযী ২০১৭ - র্ডবম্বয ২০১৯ ম িন্ত। র্ফর্নবয়াগ ব্যয় : ১২১০.০০ রক্ষ টাকা। 
র্নর্ফড় গবফলণায ভাধ্যবভ ভর্রবনয সুতা  কাড় ততর্যয প্রযুর্ক্ত বফয  কযা, যীক্ষাভরকবাবফ ভর্রবনয সুতা  কাড় ততর্য কযা, 

“ফাাংরাবদবয বানারী ঐর্তে” ভর্রন এয হৃতবগৌযফ পুনরুিায কযায রবক্ষে প্রকেটি গ্রণ কযা বয়বছ। প্রকেটি গত ১২.০৬.২০১৮ তার্যবখ 

ভাননীয় র্যকেনা ভন্ত্রী কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ। প্রকবেয আতায় র্নর্ফড় গবফলণায ভাধ্যবভ ভর্রবনয সুতা  কাড় ততর্যয প্রযুর্ক্ত 

উদ্ভাফন ম্ভফ বফ। বফ িার্য, ফাাংরাবদবয বানারী ঐর্তে ভর্রন উৎাদন ম্ভফ বফ। 

 

(গ) অনুবভাদবনয অবক্ষাধীন প্রকেিঃ 

 

(১) ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয ৫টি বফর্ক বন্টাবয প্রর্ক্ষণ বকে, ১টি পোন র্ডজাইন ইনর্স্টটিউট   ২টি ভাবকিট প্রবভান বকে স্থান: 

ফাস্তফায়নকারিঃ জানুয়ার্য ২০১৮ - জুন ২০২১ ম িন্ত।প্রকে এরাকািঃ আড়াইাজায, নাযায়নগঞ্জ; টাাংগাইর দয, টাাংগাইর; র্যাজগঞ্জ দয , 

র্যাজগঞ্জ; বভরান্দ, জাভারপুয; কাালু, ফগুড়া;’ কুভাযখারী কুর্িয়া;  

বদব দক্ষ ফস্ত্র প্রযুর্ক্তর্ফদ ততর্য এফাং তাঁর্তবদয  দক্ষতা উন্নয়বনয জন্য উযুক্ত প্রর্ক্ষণ প্রদান; ববাক্তায রূর্চ  ছন্দ এফাং র্যফর্তিত ফাজায 

চার্দা অনুাবয নতুন নতুন র্ডজাইন উদ্ভাফন; প্রার্ন্তক  তাঁর্তবদয উৎার্দত বণ্যয ন্যায্যভে র্নর্িত কযায রবক্ষে প্রার্তষ্ঠার্নক ফাজাযজাত 

কযবণয ব্যফস্থা; এফাং ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফাং বফ িার্য, তাঁর্তবদয জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বনয রবক্ষে প্রকেটি প্রস্তাফ কযা বয়বছ।  

পরাপরিঃ প্রস্তার্ফত প্রকবেয আতায় প্রর্ত ফছয ৫টি বকে বত ৩০০ জন কবয বভাট ১৫০০ জনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বফ। বভরান্দ , 

জাভারপুয পোন র্ডজাইন ইনর্স্টটিউট ইবত প্রর্ত ফছয ৫০ জনবক র্ডবলাভা , ২৪০ জনবক ৮টি বকাব িয উয াটি ির্পবকট এফাং ৫টি ট ি 

বকাব িয উয ১৫০ জনবক াটি ির্পবকট প্রদান কযা বফ। 

 

(২) বখ ার্না তাঁতর্ি স্থান। 
ফাস্তফায়নকারিঃ জানুয়ার্য ২০১৭ - র্ডবম্বয ২০২১ ম িন্ত। প্রকে এরাকািঃ র্ফচয, ভাদার্যপুয; জার্জযা, র্যয়তপুয।  
উন্নত র্যবফব তাঁর্ত এফাং তাঁর্ত র্যফাবযয আফান অন্যান্য নাগর্যক সুবমাগ সুর্ফধা প্রদান; দর্যদ্র  প্রার্ন্তক তাঁর্তবদয পুনফ িান ; 

তাঁর্তবদয দক্ষতা বৃর্ি , ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয বফা প্রদান এফাং উৎার্দত বণ্যয গুণগত ভান উন্নয়ন ; তাঁর্তবদয ন্যায্য ভবে সুতা   কাঁচাভার 

যফযা কযা ; উৎার্দত বণ্যয ফাজাযজাতকযবণ ায়তা প্রদান ; বদীয়  আন্তজিার্তক ফাজাবয তাঁত ফস্ত্র  যফযা; এফাং তাঁর্তবদয  

জীফনমাত্রায ভান উন্নয়বনয রবক্ষে প্রকেটি প্রস্তাফ কযা বয়বছ।  

পরাপরিঃ প্রস্তার্ফত প্রকবেয আতায় ২০১৬ জন তাঁর্ত র্যফাযবক পুনফ িাবনয র্নর্ভত্ত আফা -কাভ-কাযখানা স্থাবনয জন্য ফ্ল্োট  তাঁত 

বড ফযাে প্রদান; ৮০৬৪ টি তাঁত ফয়নবড র্নভ িাণ কযা ইবফ। ৮০৬৪ জন তাঁত কার্যগযবক পৃষ্ঠবালকতা প্রদান; নাযী  পুরুল র্ভর্রবয় প্রায় 

১০ রক্ষ গ্রাভীণ বরাবকয কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি বফ; ফছবয প্রায় ৪.৩১ বকাটি র্ভটায কাড় উৎাদন বৃর্ি াবফ। 
 

(৩ ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট, নযর্াংদী বকবেয র্ফযভান র্ডবলাভা বকা ি যুবগাবমাগীকযণ  প্রবয়াজনীয় অফকাঠাবভা 

ম্প্রাযণ। 
ফাস্তফায়নকারিঃ জানুয়ার্য ২০১৮ - জুন ২০২১ ম িন্ত। প্রকে এরাকািঃ নযর্াংদী দয , নযর্াংদী । 
ফাাংরাবদ তাঁত  র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট, নযর্াংদীবত  র্ডবলাভা-ইন-বটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং বকা ি যুবগাবমাগীকযণ; অফকাঠাবভাগত  

সুর্ফধা ম্প্রাযণ; প্রর্ত ফছয ১০০ জন ছাত্র/ছাত্রীবক র্ডবলাভা র্ডর্গ্র প্রদাবনয রবক্ষে প্রকেটি প্রস্তাফ কযা বয়বছ।  

পরাপরিঃ প্রস্তার্ফত প্রকবেয আতায় ১০০ জন র্ক্ষাথীবক র্ডবলাভা র্ডগ্রী প্রদান ম্ভফ বফ; নাযী  পুরুল র্ভর্রবয় ফহু বরাবকয কভ িাংস্থাবনয 

সুবমাগ সৃর্ি বফ;  গুণগত ভানম্পন্ন কাবড়য উৎাদন বৃর্ি াবফ; বদবয ফস্ত্র খাত তথা ততর্য বাাক র্বে এয অফদান বৃর্ি াবফ।  
 

(৪) বদবয তাঁর্তবদয আথ িাভার্জক অফস্থায উন্নয়বন চরর্ত ভৄরধন যফযা,  অচালু তাঁত চালু কযা এফাং তাঁবতয আধুর্নকায়ন। 

ফাস্তফায়নকারিঃ জুরাই ২০১৮ - জুন ২০২৩ ম িন্ত। প্রকে এরাকািঃ াফ িতে বজরাভ ব্যর্তত  ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয আতাধীন ৩০ টি 

বফর্ক বন্টাবযয ববৌগর্রক এরাকা।  
তাঁত  খাবতয উৎাদন এফাং তাঁর্তবদয আয় বৃর্িয ভাধ্যবভ তাঁর্তবদয আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়ন; আত্ম-কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্িয 

ভাধ্যবভ দার্যদ্রে র্ফবভাচন  তাঁর্তবদয জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়ন; বদবয নাযী তাঁর্তবদয ক্ষভতায়ন র্নর্িত কযায রবক্ষে প্রকেটি প্রস্তাফ কযা 

বয়বছ। 

পরাপরিঃ প্রস্তার্ফত প্রকবেয আতায় ৩৪৬৫০ টি তাঁবতয অনুকূবর তাঁর্তবদয ভাবঝ ঋণ র্ফতযণ ম্ভফ বফ;  ১৫০০ টি তাঁতবক আধুর্নকায়ন 

কযা বফ;  র্ফপুর র্যভাণ গ্রাভীণ নাযী  পুরুবলয কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি বফ; ১০ াজায তাঁর্তবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বফ; ১১৩ জন 

কভ িকতিা-কভ িচাযীবক আইটি-য উয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বফ; ফছবয প্রায় ৫ বকাটি র্ভটায কাড় উৎাদন বৃর্ি াবফ ; জাতীয় অথ িনীর্তবত 

প্রায় ১০০ বকাটি টাকায ভে াংবমাজন বফ। 
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(৫) ফাাংরাবদ তাঁত বফাড ি কভবলক্স স্থান, র্ভযপুয, ঢাকা। ফাস্তফায়নকারিঃ জানুয়ার্য ২০১৮ - র্ডবম্বয ২০২১ ম িন্ত। 
প্রকে এরাকািঃ র্ভযপুয, ঢাকা ।বফাবড িয র্নজস্ব অর্প বফন র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ উন্নত  কভ ির্যবফ সৃর্ি; তাঁর্তবদয বাগত দক্ষতা বৃর্ি  দক্ষ 

ফস্ত্র প্রযুর্ক্তর্ফদ ততর্য; তাঁত বণ্যয ফাজাযজাতকযণ সুর্ফধা সৃর্ি; এফাং তাঁর্তবদয আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়বনয রবক্ষে প্রকেটি প্রস্তাফ কযা 

বয়বছ। 
পরাপরিঃ ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয প্রধান কাম িারয় , বফর্ক বন্টায র্ভযপুয , প্রদ িনী-কাভ-র্ফক্রয় বকে , তাঁত গবফলণা বকে , তাঁত ব্যাাংক , 

োন্ডলুভ আকিাইব  অন্যান্য প্রবয়াজবন একটি ১৩,০০০ ফগ িপৄট/বফ্ল্ায ১২ তরা র্ফর্ি বফন (১টি বফজবভন্ট) র্নভ িাণ বফ।  প্রস্তার্ফত প্রকেটি 

ফাস্তফায়ন কযা বর তাঁত বফাবড িয সুন্দয /ভবনাযভ কভ ির্যবফ সৃর্ি বফ। মায পরশ্রুর্তবত কভ িকতিা কভ িচাযীবদয কভ িস্পৃা সৃর্ি বফ  

দাপ্তর্যক কাজকবভ িয গর্তীরতা বৃর্ি াবফ।  

 

 (৬) বখ ার্না নকর্ র্ি, জাভারপুয:  ফাস্তফায়নকারিঃ জুরাই ২০১৮ - জুন ২০২২ ম িন্ত । প্রকে এরাকািঃ জাভারপুয  

পরাপরিঃ  ফতিভাবন উৎার্দত নকর্ ণ্য ১০ রাখ র্ছ বত বৃর্ি ববয় ৩০ রাখ র্বছ উন্নীত বফ । ফতিভাবন উবযাক্তায াংখ্যা ৩০০ বত 

বৃর্ি ববয় ৯০০ জবন উন্নীত বফ । যপ্তার্নয র্যভাণ ফছবয ২ বকাটি টাকা বত বৃৃ্র্ি ববয় ফছবয ১০ বকাটি টাকায় উন্নীত বফ ।  ফতিভান 

কভ িাংস্থান ৩ রক্ষ বত বৃর্ি ববয় ৬ রবক্ষ উনীত বফ । প্রর্র্ক্ষত কভী ৩ রক্ষ বত ৬ রক্ষ বফ । আধুর্নক প্রযুর্ক্ত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

উৎার্দত বণ্যয গুণগত ভান বৃর্ি াবফ  যপ্তার্ন বৃর্ি াবফ । তাঁবদয উৎাদন  আয় বৃর্িয ভাধ্যবভ তাঁবদয জীফনমাত্রায ভান উন্নত বফ । 
পবর দার্যদ্রতা হ্রা াবফ।  
 

(৭) তাঁতর্ি স্থান  প্রকে, াথযাইর , টাঙ্গাইর : ফাস্তফায়নকারিঃ  জুরাই ২০১৮-জুন ২০২৩ ম িন্ত। উন্নত র্যবফব তাঁর্ত এফাং তাঁর্ত 

র্যফাবযয আফান অন্যান্য নাগর্যক সুবমাগ সুর্ফধা প্রদান; দর্যদ্র  প্রার্ন্তক তাঁর্তবদয পুনফ িান ; তাঁর্তবদয দক্ষতা বৃর্ি , ফয়নপূফ ি  

ফয়বনাত্তয বফা প্রদান এফাং উৎার্দত বণ্যয গুণগত ভান উন্নয়ন ; তাঁর্তবদয ন্যায্য ভবে সুতা   কাঁচাভার যফযা কযা ; উৎার্দত বণ্যয 

ফাজাযজাতকযবণ ায়তা প্রদান; বদীয়  আন্তজিার্তক ফাজাবয তাঁত ফস্ত্র যফযা; এফাং তাঁর্তবদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়বনয রবক্ষে প্রকেটি 

প্রস্তাফ কযা বয়বছ। 

পরাপরিঃ প্রস্তার্ফত প্রকবেয আতায় ৯১২টি তাঁর্ত র্যফাযবক পুনফ িান কযা বফ। ১০০০ জন তাঁর্তয জন্য ৬.০০ রক্ষ ফগ িপৄট োন্ডলুভ বড 

র্নভ িাণ। প্রতেক্ষবাবফ ৮০০০ এফাং বযাক্ষবাবফ ১২০০০ বরাবকয কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি বফ।  

 

(৮) তাঁতজাত বণ্যয ফহুভখীকযণ: ফাস্তফায়নকারিঃ জানুয়ার্য ২০১৮- র্ডবম্বয ২০২০ ম িন্ত। 

প্রাথর্ভকবাবফ ভানর্ক  াযীর্যক প্রর্তফর্ি ভর্রাবদয ক্ষভতায়ন ; াফ িতে, আর্দফার্ এফাং অন্যান্য ধভ িাফরম্বী শ্রভর্ক্তবক কাবজ রার্গবয় 

তাবদয ক্ষভতায়ন ; ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয প্রর্ক্ষকবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদান ; যুফ উবযাক্তাবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ তাঁত র্বেয 

ম্প্রাযণ; ফাাংরাবদবয যুফক তাঁর্ত ম্প্রদায়বক প্রবয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযা , বমন তাযা ব্যফায ভাধ্যবভ যাজস্ব আয় ফ িার্ধক কযবত 

াবয এফাং তাবদয উৎার্দত দ্রব্য উন্নত বদ বমভন , আবভর্যকা, কানাডা, অবের্রয়া, ইউবযাীয় ইউর্নয়নভুক্ত বদভ এফাং বদবয অবেন্তবয 

ন্যায্যভবে র্ফক্রয় কযবত ক্ষভ য় ; ফাাংরাবদবয তাঁত ফস্ত্রবক তফবদর্ক ফাজাবয প্রদ িবণয ভাধ্যবভ আন্তজিার্তক ফাজাবয চার্দা সৃর্ি কযা 

এফাং র্ফশ্বব্যাী তাঁতফবস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযণ কযায রবক্ষে প্রকেটি প্রস্তাফ কযা বয়বছ।  

পরাপরিঃ প্রকেটি অনুবভার্দত  ফাস্তফার্য়ত বর র্যফর্তিত ফাজায চার্দা এফাং বক্রতা ছবন্দয াবথ াভঞ্জস্য বযবখ তফর্চত্রেভয় তাঁত জাত 

ণ্য উৎাদন ম্ভফ বফ; তাঁতবণ্যয নক্সা  প্রযুর্ক্ত উন্নয়বনয ভাধ্যবভ ফহুভৄখী তাঁতণ্য উৎাদন , বদীয়  আন্তজিার্তক ফাজাবযয  চার্দা 

পূযণ, গ্রাভীণ বফকায যুফক  যুফ ভর্রাবদয কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি বফ;ফাাংরাবদবয াংস্কৃর্ত  ঐর্তে তাঁত র্ে বটকই বফ।   

(৯) াফ িতে চট্টগ্রাভ এরাকায উজাতীয় তাঁর্তবদয আথ িাভার্জক অফস্থায উন্নয়বনয জন্য প্রর্ক্ষণ বকে, প্রদ িনী কাভ র্ফক্রয় বকে স্থান এফাং 

ক্ষুদ্রঋণ র্ফতযণ কভ িসূর্চিঃ ফাস্তফায়নকারিঃ জানুয়ার্য ২০১৮ - জুন ২০২১ র্রিঃ। প্রকে এরাকািঃ ফান্দযফান, যাঙ্গাভাটি  খাগড়াছর্ড়।  

পরাপরিঃ  ৩টি প্রর্ক্ষণ বকে বত ফছবয ৯০০ জনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বফ। তাঁর্তবদয উৎার্দত ণ্য ন্যায্যভবে র্ফণবনয সুর্ফধাবথ ি 

প্রদ িনী কাভ র্ফক্রয় বকে স্থান কযা  বফ; ৩০০০ তাঁবতয অনুকূবর চরর্ত ভরধন যফযা কযা বফ। পবর ৯০০০ জন বরাবকয কভ িাংস্থাবনয 

সুবমাগ সৃর্ি বফ। 
০৬। ক্ষুদ্রঋণ কভ িসূর্চিঃ তাঁর্তবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ িসূর্চয আতায় ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ১০৩৯ জন (পুরুল-৮৭৫ জন এফাং ভর্রা-১৬৪ জন) 

তাঁর্তবক ৩০৭৬টি তাঁবতয অনুকূবর ৩৫৯.৬২ রক্ষ টাকা ঋণ র্ফতযণ কযা বয়বছ। উক্ত ভয় ম িন্ত ৩২৫.১০ রক্ষ টাকা আদায় বয়বছ। 
আদাবয়য ক্রভপুর্ঞ্জভূত তকযা ায ৭১.১৬%। ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ২৬৬টি প্রাথর্ভক তাঁর্ত র্ভর্ত র্নযীক্ষা কযা বয়বছ। এছাড়া ১৯টি 

প্রাথর্ভক তাঁর্ত র্ভর্তয ৩২০২ জন তাঁর্তয নাবভ ৬৩,৮৭,৮০,০০০.০০ টাকায সূতা, ৫,৫৬,৩৪,৮০০.০০ টাকায যাং এফাং ৮,৩১,২৮,০০০.০০ 

টাকায শুল্কভৄক্ত (৫% এয অর্ধক) সুতা, যাং  যাায়র্নক আভদার্নয জন্য প্রধান, আভদার্ন  যপ্তানী র্নয়ন্ত্রবকয দপ্তবয সুর্য বপ্রযণ কযা 

বয়বছ।  
০৭। কার্ি অফ অর্যর্জন প্রতেয়নত্র প্রদানিঃ স্তচার্রত তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্র াভগ্রী র্ফবদব যপ্তার্নয ভাধ্যবভ তফবদর্ক ভৄদ্রা অজিন তথা 

স্তচার্রত তাঁতর্বে র্নবয়ার্জত প্রার্ন্তক তাঁর্তবদয আথ ি-াভার্জক উন্নর্তয রবক্ষে যপ্তার্নকাযকবদয আবফদবনয বপ্রর্ক্ষবত ফাাংরাবদ তাঁত বফাড ি 

বত যপ্তানীবমাগ্য স্তচার্রত তাঁতর্েজাত ফবস্ত্রয ‘কার্ি অফ অর্যর্জন নদত্র’ প্রদান কযা য়। জুরাই, ২০১৭ বত জুন, ২০১৮ ভবয় ১৬টি 

যপ্তার্নকাযক প্রর্তষ্ঠাবনয অনুকূবর ১৩৩,০৫,১৭৪.৬৮ ভার্কিন ডরায ভেভাবনয তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্র  বালাক াভগ্রী যপ্তার্নয রবক্ষে ৩৭০টি 

কার্ি অফ অর্যর্জন নদত্র প্রদান কযা বয়বছ। যপ্তার্নকৃত বণ্যয ভবধ্য যবয়বছ টাঙ্গাইর তাঁত কটন ার্ড় ১৯,৮৪,৯৯৪ র্, তাঁত কটন ার্ড় 

২৯,৩৫,৩৮৪ র্, তাঁত লুাংর্গ ৭,০৪,৭০০ র্, তাঁতজাত ণ্য (ড়না) ১,৩৭,৩৯০ র্ এফাং র্ফর্বন্ন প্রকায তাঁতজাত ণ্য ১,৩৭৪ র্। কার্ি 

অফ অর্যর্জন প্রতেয়নত্র র্প ফাফদ ৩,৭০,০০০.০০ টাকা বফাবড িয অথ ি  র্াফ র্ফবাবগ জভা বদয়া বয়বছ।  
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০৮। বভরা  প্রদ িনী (অবেন্তযীণ): স্তচার্রত তাঁবত উৎার্দত ফবস্ত্রয জনর্প্রয়তা বৃর্ি  ফাজায ম্প্রাযবণয রবক্ষে বদবয র্ফর্বন্ন স্থাবন 

জাতীয়, াভার্জক  ধভীয় উৎফ উরবক্ষ বদীয় তাঁতফস্ত্র বভরা  প্রদ িনীয আবয়াজন কযা বয় থাবক। তাঁর্ত র্ভর্তয দস্য/তাঁত 

কাযখানায ভার্রক/তাঁতফস্ত্র যপ্তার্নকাযকগণ এফ বভরা  প্রদ িনীবত তাবদয উৎার্দত ফস্ত্রার্দ প্রদ িন  র্ফক্রয় কবয থাবকন। এ কাম িক্রবভয 

আতায় ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবয ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয ায়তায় বদবয র্ফর্বন্ন স্থাবন ৩টি বদীয় তাঁতফস্ত্র প্রদ িনী  বভরায আবয়াজন 

কযা বয়বছ।  
০৯। বভরা  প্রদ িনী (আন্তজিার্তক): স্তচার্রত তাঁতফস্ত্রবক র্ফবদবয ফাজাবয জনর্প্রয় কবয বতারা এফাং র্ফবদব এয ফাজায সৃর্ি  

ম্প্রাযবণয রবক্ষে যপ্তার্ন উন্নয়ন বুেবযায উবযাবগ ১৪-২৭ নববম্বয, ২০১৭ ভবয় বাযবতয নয়ার্দিীবত অনুর্ষ্ঠত Indian 

International Trade Fair (IITF) ীল িক বভরায় ঢাকায র্ভযপুয বফনাযর্ তাঁর্ত র্ভর্তয অাংগ্রবণয ব্যফস্থা কযা বয়বছ। 
এছাড়া ভান র্ফজয় র্দফ উদমান উরবক্ষে  ফাাংরাবদবয নয়ার্দিী াইকর্ভন অর্পবয কভার্ িয়ার কাউর্সরয এয উবযাবগ আবয়ার্জত 

ফাাংরাবদ র্ফজয় উৎফ-২০১৭বত করকাতায়  ২ (দুই) একজন বফনাযী তাঁর্ত দবস্যয বফনাযর্ াড়ীয স্টর অাংগ্রবণয ব্যফস্থা কযা 

বয়বছ। ১-১০ অবটাফয, ২০১৭ ভবয় ভর্যাব অনুর্ষ্ঠত Home Wonders EXPO-2017 এ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াবথ 

ফাাংরাবদ তাঁত বফাড ি অাংগ্রণ কবযবছ। ০২-১০ নববম্বয, ২০১৭ ভবয় বাযবতয চর্ন্ডগবড় অনুর্ষ্ঠত National Crafts Mela-

2017 এ ৩ (র্তন)টি তাঁর্ত র্ভর্ত/উবযাক্তাবদয স্টর ফযাে অাংগ্রবণয ব্যফস্থা কযা বয়বছ। এছাড়া তাঁতজাত বণ্যয যপ্তার্ন বৃর্িয 

রবক্ষে কযণীয় র্নধ িাযবণ ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছবয বস্টক বাডায/যপ্তার্নকাযকবদয াবথ ৪ (চায)টি ভতর্ফর্নভয় বা আবয়াজন কযা বয়বছ। 
 

১০। তাঁত বায াবথ যার্য ম্পৃক্ত তাঁর্তবদয প্রর্ক্ষণ প্রদানিঃ তাঁত র্েীবদয দক্ষতাবৃর্ি, তাঁতফবস্ত্রয গুণগতভান উন্নয়ন  উৎাদন বৃর্িয 

জন্য ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয অধীবন ১টি ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউট (নযর্াংদী), ২টি তাঁত প্রর্ক্ষণ বকে (যাংপুয  

র্বরট) এফাং ১টি তাঁত প্রর্ক্ষণ উবকবেয (বফড়া, াফনা) ভাধ্যবভ ১/২ ভা বভয়াদী র্নয়র্ভত এফাং ২ প্তা বভয়াদী ভ্রাম্যভান প্রর্ক্ষন বকা ি 

বমভন- (১) এ এ তাঁবত ফয়ন, (২) বুনন  ফাজাযজাতকযণ, (৩) বুনন  সুতা যাংকযণ, (৪) ডর্ফ  জোকাড ি তাঁবত বুনন, (৫) ব্যয় র্নরূন  

ফাজাযজাতকযণ, (৬) বটক্সটাইর র্প্রর্ন্টাং (৭) ব্লক  ফাটিক র্প্রর্ন্টাং (৮) স্ক্রীন র্প্রর্ন্টাং, (৯) সুতা যাংকযণ, (১০) টাই এন্ড ডাই ইতোর্দ র্ফলবয় 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ৫০০জন তাঁর্তবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।  
 

১১। একাবডর্ভক কাম িক্রভিঃ ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউবট  ০৪ ফছয বভয়ার্দ র্ডবলাভা-ইন-বটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং র্ক্ষা 

কাম িক্রভ ২০১০-২০১১ অথ ি ফছয বত শুরু বয়বছ। উক্ত র্ক্ষা কাম িক্রবভ ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী বর্তি কযা বয়বছ এফাং ১ভ, 

২য়  ৩য় ব্যাবচ বভাট ২৫১ জন র্ক্ষাথী উত্তীণ ি বয়বছ।২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয অনুর্ষ্ঠত র্ডবলাভা-ইন-বটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং এয  চূড়ান্ত 

যীক্ষায় ৮৪ জন উত্তীণ ি বয়বছ। 
 

১২। তাঁর্তবদয উৎার্দত তাঁতফবস্ত্র ফয়বনাত্তয  ফয়নপূফ ি  বফািঃ ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ বকে (র্র্র্), ভাধফদী, নযর্াংদী এয ভাধ্যবভ তাঁত ফবস্ত্রয 

র্ফর্বন্ন কার্যগর্য বফা বমভন-য়ার্াং, ডাইাং, র্প্রর্ন্টাং  র্পর্নর্াং ার্ব ি জাতীয় কার্যগর্য বফা প্রদান কযা য়। উক্ত প্রর্তষ্ঠান বথবক ২০১৭-

১৮ অথ ি ফছবয ৪.২০৫ বকাটি গজ  কাবড়য ফয়বনাত্তয বফা প্রদান কযা বয়বছ। 
 

তাঁত ফস্ত্র উৎাদন বৃর্িয ায়তায ফয়নপূফ ি বফা (টুইর্িাং) এয ফার্ল িক রক্ষেভাত্রা ১৭,০০০ বকর্জ সুতা। ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয উৎার্দত সুতায 

র্যভাণ ৩৯৩৪২ বকর্জ। অথ িাৎ তকযা র্ববফ উৎাদবনয রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী অজিন ২৩১%।  
 

১৩। উৎাদন, র্ফক্রয়, রাব  বরাকানিঃ ফাাংরাবদ তাঁতা বফাবড িয র্নয়ন্ত্রণাধীন র্নবম্নাক্ত প্রর্তষ্ঠান তাঁর্তবদয তাঁতফস্ত্র উৎাদবনয ফয়নপূফ ি  

ফয়বনাত্তয বফা প্রদান কবয থাবক। ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয র্নবম্নাক্ত প্রর্তষ্ঠাবনয রাববয র্যভাণ ৮১.৯৯ রক্ষ টাকা। রাববয অথ ি উক্ত প্রর্তষ্ঠাবনয 

কভ িকতিা  কভ িচার্যবদয অফযজর্নত আর্থ িক সুর্ফধার্দ প্রদাবনয বক্ষবত্র ব্যয় কযা বয় থাবক।  
 

২০।  র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবনয জন্য গৃীত কাম িক্রভ (ছর্ফ, গ্রাপ, বটর্ফর ইতোর্দ) : ফতিভান যকাবযয রূকে-২০২১ ফাস্তফায়বনয 

অাং র্ববফ র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গড়ায র্নর্ভত্ত ফাাংরাবদ তাঁত বফাড ি র্ফর্বন্ন উবযাগ গ্রণ কবযবছ। মা র্নবম্ন তুবর ধযা বরািঃ 
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(১) Dynamic বয়ফ বাট িার ততযী কযা 

 

 

ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয গর্তীর বয়ফাইট 

তাঁত র্বেয ইর্তা , ঐর্তে, তাঁত বণ্যয উৎাদন , ফহুভৄখীকযণ, ফাজাযজাতকযণ ম্পর্কিত তথ্যার্দ জনাধাযবণয র্নকট 

তুবর ধযায রবক্ষে জাতীয় তথ্য ফাতায়বনয আতায় ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয গর্তীর বয়ফ বাট িার 

(www.bhb.gov.bd) ততর্য কযা বয়বছ। বয়ফ াইটটিবত প্রবয়াজনীয় তথ্য উাত্তভ  প্রার্নক কাম িক্রবভয 

তথ্যার্দ র্নযর্ফর্েন্নবাবফ প্রকা কযা য়। 

  

ফাাংরাবদ তাঁত বফাড ি তথা তাঁত র্ে ম্পর্কিত তথ্যার্দ এফাং বফাভ ম্পবকি বদ-র্ফবদবয র্ফর্বন্ন প্রাবন্ত অফস্থানযত জনগণ বয়ফ াইট 

ব্যফাবযয ভাধ্যবভ খুফ বজই জানবত াযবছ। ই-গববন িস প্রর্তষ্ঠায অাং র্ববফ দাপ্তর্যক কাম িক্রভ ম্পর্কিত তথ্যার্দ, র্নবয়াগ, দবন্নার্ত, 

ফদর্র, দযত্র াংক্রান্ত তথ্যার্দ, অর্ডট াংক্রান্ত তথ্যার্দ, ভাভরা াংক্রান্ত তথ্যার্দ, ম্পর্ত্ত াংক্রান্ত তথ্যার্দ, াপবেয র্চত্র, প্রকানা, আইন, 

র্ফর্ধ প্রভৃর্ত বয়ফ াইবট াংযুক্ত কযা বয়বছ মা র্নয়র্ভত আবডট কযা য়। জনগবণয বফা প্রার্প্ত জতয বয়বছ এফাং অর্প কাম িক্রবভ 

গর্তীরতা এববছ। 
WiFi Internet ms‡hvM ¯’vcb 

অর্প কাম িক্রবভ তথ্য প্রযুর্ক্তয ব্যফাবযয ভাধ্যবভ গর্তীরতা আনয়বনয রবক্ষে ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয প্রধান কাম িারবয়য প্রর্তটি 

র্ফবাগ/াখায কর্ম্পউটায ভবয ভবধ্য WiFi এয ভাধ্যবভ আন্তাংবমাগ ততযী কযা বয়বছ। ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয প্রধান 

কাম িারবয় ১০ এভর্ফর্এ গর্ত ম্পন্ন ইন্টাযবনট াংবমাগ স্থান কযা বয়বছ। পবর ৫৭টি কর্ম্পউটাবয একইাবথ অবেন্তযীণ তথ্য 

আদান-প্রদান  ইন্টাযবনট াংবমাগ ব্যফাবযয সুবমাগ সৃর্ি বয়বছ। ইন্টাযবনট বফা রাববয ভাধ্যবভ বয়ফ বাট িার বত তথ্যার্দ 

াংগ্র  ই-বভইর আদান-প্রদাবনয দ্বাযা ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয কভ িকতিা/ কভ িচাযীগণ তথ্য প্রযুর্ক্ত র্ফলবয় জ্ঞান রাববয াাার্ 

দাপ্তর্যক কাম িক্রভবক জতয কবযবছন। ইন্টাযবনট এফাং ই-বভইর ব্যফাবযয ভাধ্যবভ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্থা ভবয ভবধ্য তথ্য 

আদান-প্রদান জতয বে। 
 

  

http://www.bhb.gov.bd/


 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ পাতা-81  

(৩) ই-পাইর কাম িক্রভ চালুকযণ 

 

ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড ি ২৮.০২.২০১৭ তার্যখ বত ই-পাইর (নর্থ) ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ শুরু কযা বয়বছ। ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড িয ৮৪ 

জন কভ িকতিা /কভ িচাযীবদয ই-পাইর (নর্থ) ফাস্তফায়ন র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। ফতিভাবন পুযাতন ির্তয াাার্ ই-

পাইর (নর্থ) ির্তবত নর্থ র্নষ্পর্ত্ত কযা বে। 
(৪) ফাবয়াবভর্িক ার্জযা ির্ত চালুকযণ 

 

বফাবড িয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয মথাভবয় কভ িস্থবর উর্স্থর্ত র্নর্িত কযবণয রবক্ষে ফাতাঁবফায প্রধান কাম িারবয় ফাবয়াবভর্িক ার্জযা 

ির্ত চালু কযা বয়বছ। বফাবড িয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয মথাভবয় কভ িস্থবর ঠিক ভবয় উর্স্থর্ত র্নর্িত কযা ম্ভফ বয়বছ। 
 

(৫) চরভান ক্ষুদ্রঋণ র্ফতযণ  আদায় কাম িক্রভ ই-বফায় রূান্তয কযা 

 

ফাাংরাবদ তাতঁ বফাবড িয “Development of e-Loan Management System for the weavers 

and post-development support” ীল িক একটি পটয়োয ততযীয রবক্ষে পটয়োয বডববরবভন্ট কাবজয 

জন্য র্র্আয অনুমায়ী EIO  RFP ির্তবত পটয়োয র্নভ িাতা প্রর্তষ্ঠান র্নফ িাচন কযা বে। EIO প্রর্ক্রয়ায় ২৪টি 

প্রর্তষ্ঠান অাং গ্রণ কবয। ২৪টি প্রর্তষ্ঠাবনয প্রস্তাফ ভোয়বনয য র্ফগত ১৫-০৫-২০১৮ তার্যবখ র্নফ িার্চত ৪ টি প্রর্তষ্ঠাবনয অনুকূবর 

RFP জাযী কযা য়। র্ফগত ১৪-০৬-২০১৮ তার্যবখ RFP কার্যগর্য প্রস্তাফভ উন্মুক্ত কযা য়। এটুআই, প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়, 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, র্ফর্র্  তাতঁ বফাবড িয কভ িকতিাবদয ভিবয় গঠিত কর্ভটি কর্তিক কার্যগর্য প্রস্তাফভ ভোয়ন কযা বে। 
ভোয়ন ম িাবয় প্রর্তষ্ঠানভবয ায়ায বয়ন্ট বপ্রবজবন্টন বনয়া বফ। কার্যগর্য প্রস্তাফভ ভোয়বনয য আর্থ িক প্রস্তাফভ 

উন্মুক্ত  ভোয়ন কযা বফ। যফতীবত র্নফ িার্চত প্রর্তষ্ঠাবনয অনুকূবর বনাটির্পবকন অফ এয়াড ি প্রদান কযা বফ। উবিখ্য বম, 

ফাাংরাবদ তাতঁ বফাবড ি এ ধযবণয বফা ক্রয় প্রর্ক্রয়া এটিই প্রথভ। এছাড়া এ ধযবণয কাবজয জন্য এটুআই, প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়, ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয়, র্ফর্র্য প্রর্তর্নর্ধবদয অাংগ্রণ  ার্ফ িক ায়তায় বনয়া বে। 
 

(৬) ই-র্জর্ চালু কযা 

 

যকার্য ক্রয় কাম িক্রবভ স্বেতা  জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযবণয রবক্ষে ফাাংরাবদ তাঁত বফাবড ি ই-র্জর্ ির্ত চালু কযা বয়বছ। 
উন্নয়ন প্রকে এফাং যাজস্ব ফাবজবটয আতায় ক্রয় কাম িক্রভ ই-র্জর্ এয ভাধ্যবভ চরভান যবয়বছ। পবর ক্রয় কাম িক্রবভ স্বেতা  

জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযা ম্ভফ বয়বছ। 
 

(৭) তাঁতফস্ত্র যপ্তানীয বক্ষবত্র কার্ি অফ অর্যর্জন নদ অনরাইন মাচাইকযণ ব্যফস্থা চালুকযণ 

 

তাঁতফস্ত্র যপ্তানীয বক্ষবত্র ফাাংরাবদ তাঁত বফাড ি বত যপ্তানীকাযক প্রর্তষ্ঠাবনয অনুকূবর প্রবদয় কার্ি অফ অর্যর্জন নদত্র এফাং 

র্নফর্িত যপ্তানীকাযক প্রর্তষ্ঠান ম্পর্কিত তথ্যার্দ স্থর/র্ফভান ফন্দয কািভস্ কর্তিবক্ষয মাচাইকযবণয সুর্ফধাবথ ি ফাাংরাবদ তাঁত 

বফাবড িয বয়ফ াইবট (www.bhb.gov.bd) র্নযর্ফর্েন্নবাবফ প্রকা কযা য়। তাঁতফস্ত্র যপ্তানী কাযকবদয স্বেতভ ভবয় 

স্থর/র্ফভান ফন্দবযয ছাড়ত্র প্রার্প্ত এফাং নদত্র জার্রয়ার্ত বযাবধয ভাধ্যবভ যকাবযয যাজস্ব বৃর্ি কযা। 
 

২১। ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয উবিখবমাগ্য অজিন  াপেিঃ 

 

 তাঁর্তবদয তাঁতফস্ত্র উৎাদবন ফছবয ৪.২০৫ বকাটি গজ কাবড় ফয়বনাত্তয বফা এফাং ৩৯৩৪২ বকর্জ সুতায ফয়নপূফ ি বফা প্রদান কযা 

বয়বছ। 
 তাঁর্তবদয তাঁতফস্ত্র উৎাদবনয দক্ষতা উন্নয়বনয জন্য ৫০০ জনবক ১০টি র্ফলবয় চার্দা অনুমায়ী প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। ৮৪ জন 

র্ডবলাভা-ইন-বটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নয়ার্যাং চূড়ান্ত যীক্ষায় উত্তীণ ি বয়বছন। ২৩১ জন কভ িকতিা  কভ িচাযীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।  
 ১০৩৯ জন প্রার্ন্তক তাঁর্তবক ৪১০.০৮ রক্ষ টাকা ঋণ র্ফতযণ কযা বয়বছ এফাং ৩২৫.১০ রক্ষ টাকা ঋণ আদায় কযা বয়বছ।  
 ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ১৩৩,০৫,১৭৪.৬৮ ভার্কিন ডরাবযয তাঁত ণ্য র্ফবদব যপ্তানী বয়বছ এাং ৩৭০ টি কার্ি অফ অর্যর্জন নদত্র 

প্রদান কযা বয়বছ। 
 তাঁত র্বেয র্ফর্নবয়াগ আকল িবনয জন্য ২৪টি বা/বর্ভনায/য়াকি এফাং যপ্তানীকাযকবদয াবথ ৪টি ভতর্ফর্নভয় বা কযা 

বয়বছ। 
 ফাতাঁবফা ২টি প্রকবেয জুন, ২০১৭ ম িন্ত ফাবজট ব্যবয়য ায ৯৮.২৮%। 
 কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয মথাভবয় কভ িস্থবর উর্স্থর্ত এফাং র্নর্দ িি ভবয় কভ িস্থর তোবগয র্ফলয়টি র্নর্িতকযবণয র্নর্দ িি ভবয় 

কভ িস্থর তোবগয র্ফলয়টি র্নর্িতকযবণয রবক্ষে ফাবয়াবভর্িক ার্জযা কাম িক্রভ চরভান আবছ। 
 উন্নয়ন প্রকে এফাং যাজস্ব ফাবজবটয ক্রয় কাম িক্রবভ স্বেতা আনয়বনয রবক্ষে ই-র্জর্–বত ক্রয় কাজ চরভান আবছ।  

--------------- 
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নফর্নর্ভ িত কার্রার্ত ার্ব ি বন্টায 

 

নফর্নর্ভ িত কার্রার্ত ার্ব ি বন্টাবযয পোটযী বড 

 

 

কুভাযখারীার্ব ি বন্টাবযয র্নর্ভ িত পোটর্য বড 

 

াজাদপুয ার্ব ি বন্টাবযয র্নর্ভ িত পোটর্য বড  
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ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি 

যাজাী। 

১. টভূর্ভ 

ঐর্তযফাী রযভ র্বেয ব্যাক ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয রবযয ১৯৭৭ াবরয ২৮ র্ডবম্বয ৬২ নাং অধ্যাবদবয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদ রযভ 

রফাড ি প্রর্তর্িত য়। প্রর্তিাকাবর রচয়াযম্যান র্ছবরন রফাবড িয প্রধান র্নফ িাী কভ িকতিা। আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ি, দার্যদ্র র্ফবভাচন  আথ ি াভার্জক 

অফস্থায উন্নয়ন ঘটাবনা  রযভ চাবলয র্ফকা ঘটিবয় একটি অথ িকযী র্ে র্ববফ এ র্েবক প্রর্তর্িত কযা এ াংস্থায অন্যতভ প্রধান 

উবেশ্য। প্রর্তিারগ্ন রথবক রফাড ি এ র্বেয উন্নয়বন র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে । ফতিভাবন রদব এ র্বেয াংবে জর্িত ররাকাংখ্যা প্রায় 
৬.৫০ রয । রফাড ি সৃর্িয পূবফ ি এ াংখ্যা র্ছর ভাত্র ৩৫ াজায । জর্িত জনফবরয তকযা প্রায় ৮০ বােই গ্রাভীণ দুঃস্থ নাযী   প্রার্িক 

জনবোর্ি।  
 

১৯৭৮ াবর ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি প্রর্তর্িত বর রযভ েবফলণা  প্রর্যণ ইনর্িটিউট ফাাংরাবদ রযভ রফাবড িয আতাধীবন 

আব। ২০০৩ াবর ২৫ নাং আইনফবর ফাাংরাবদ রযভ েবফলণা  প্রর্যণ ইনর্িটিউটবক ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি  রথবক পৃথক কবয 

যার্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্নয়ন্ত্রবণ রনয়া য় । েত ০৭/০৩/২০১৩র্রুঃ তার্যবে ১৩ নাং আইনফবর ফাাংরাবদ  রযভ রফাড ি, ফাাংরাবদ 

রযভ েবফলণা  প্রর্যণ ইনর্িটিউট এফাং ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবেন এই ৩টি পৃথক াংস্থারক একীভূত কবয ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি 

প্রর্তিা কযা য়। পুনুঃ প্রর্তর্িত াংস্থায প্রধান র্নফ িাী কভ িকতিায দফী রচয়াযম্যাবনয র্যফবতি ভার্যচারক কযা বয়বছ। রফাবড িয ার্ফ িক 

কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য রভাট ৪টি র্ফবাে যবয়বছ; মথাুঃ- (১) প্রান  াংস্থান র্ফবাে, (২) অথ ি  র্যকেনা র্ফবাে, (৩) ম্প্রাযণ  

রপ্রলণা র্ফবাে,  (৪) উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ র্ফবাে এফাং (৫) েবফলণা  প্রর্যণ ইনর্িটিউট। এছািা এভআইএ রর, র্নযীযা াো, 

জনাংবমাে াো যার্য ভার্যচারবকয অধীবন ন্যাস্ত যবয়বছ। ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ৬২৭ াংখ্যক বদয নূতন অে িাবনাগ্রাভ 

প্রণয়বনয র্ফলয়টি ফতিভাবন প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 
 

২.  রফাবড িয র্যচারনা ল িদুঃ 

 ২০১৩ াবরয ১৩নাং আইবনয (৬) ধাযাফবর র্নম্নফর্ণ িত দস্য ভন্ববয় রফাবড িয র্যচারনা ল িদ েঠন কযা বয়বছ:- 

ক) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য দার্য়বে র্নবয়ার্জত ভন্ত্রী ফা প্রর্তভন্ত্রী  : রচয়াযম্যান 

ে) জাতীয় াংবদয স্পীকায কর্তিক ভবনানীত একজন াংদ দস্য   : রজযি বাই রচয়াযম্যান 

ে) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ  : বাই রচয়াযম্যান 

ঘ) যাজাী র্ফবাবেয র্ফবােীয় কর্ভনায : দস্য 

ঙ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূযন যুগ্ম-র্চফ দভম িায একজন কভ িকতিা : দস্য 

চ) অথ ি ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূযন যুগ্ম-র্চফ দভম িায একজন কভ িকতিা  : দস্য 

ছ) কৃর্ল ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূযন যুগ্ম-র্চফ দভম িায একজন কভ িকতিা  : দস্য 

জ) র্ে ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূযন যুগ্ম-র্চফ দভম িায একজন কভ িকতিা  : দস্য 

ঝ) ভার্যচারক, ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি   : দস্য-র্চফ 

ঞ) যাজাী র্ফশ্বর্ফদ্যারয় কর্তিক ভবনানীত প্রাণীর্ফদ্যা  উর্িদর্ফদ্যা র্ফবাে বত মথাক্রবভ 

১জন কবয রভাট ২জন অধ্যাক (একজন দস্য ভর্রা বফন)   

: দস্য 

 

ট) যকায কর্তিক ভবনানীত রযভ রাকা ারনকাযী, রযভ সুতা উৎাদনকাযী  রযভ ণ্য 

ব্যফায়ীেবণয ভধ্য বত ফ িবভাট ৩জন প্রর্তর্নর্ধ (একজন ভর্রা প্রর্তর্নর্ধ থাকবফন)। 

: দস্য 

 

 

  

৩. ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয র্বন  র্ভনুঃ  

র্বন : রদব রযভ চাল  র্বেয ম্প্ররাযণ  উন্নয়বনয ভাধ্যবভ গ্রাভীণ জনবোিীয কভ িাংস্থাবনয ভাধ্যবভ দার্যদ্র র্ফবভাচন; 

র্ভন :  

(ক)  রােই প্রযুর্ি উিাফবনয ভাধ্যবভ কাঁচা রযবভয উৎাদন বৃর্ি; 

(ে)  েবফলণারি উচ্চ পরনীর তুঁত  রযভ কীবটয জাত প্রফতিন; 

(ে)  রযভ রক্টবয দয  কার্যের্য জনর্ি সৃর্িয রবযয প্রর্যণ প্রদান;  

(ঘ)  কাঁচা রযভ  রযভ বণ্যয ভান  বফর্চত্র উন্নয়ন  র্ফণবনয ব্যফস্থাকযণ; 

(ঙ)  রযভ চাল ম্প্রাযবণ জনবচতনতা বৃর্ি, রভাটিববন  তদাযর্ক কাজ রজাযদাযকযণ।  
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৪. ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ম্প্রাযণ রনটয়াকি : 

অর্প/স্থানায নাভ াংখ্যা অফস্থান 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি প্রধান 

কাম িারয় 

১ যাজাী। 

জাভ িপ্লাজভ রভইনবটন্যান্স রন্টায ২ চন্দ্রবঘানা (যাঙ্গাভাটি)  াঁবকায়া (ঞ্চেি)। 
আঞ্চর্রক রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয়  ৫ যাজাী, যাংপুয, ঢাকা, মবায  যাাংোভাটি। 
রজানার রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয় ৭ রবারাাট, ঠাকুযোঁ, াফনা, ভয়ভনর্াং, ফগুিা, কুর্ভল্লা, যাজফািী। 
রযভ ফীজাোয র্৩, র্২, র্১ ১১ যাজাী,চাঁাইনফাফেঞ্জ,রবারাাট, ভীযেঞ্জ, ঈশ্বযদী, র্ঝনাইদ, ফগুিা,যাংপুয, 

র্দনাজপুয, রকানাফািী এফাং ভয়নাভর্ত। 
তুঁতফাোন ৭ ব্রাক্ষ্ণনর্বটা, ঠার্েযাভ, াদাভর, যত্নাই, নকা, রযইচযা  রুীািা। 
রগ্রবনজ ২ ভয়ভনর্াং  রবারাাট। 
রযভ ম্প্রাযণ রকন্দ্র ৪০ র্ফর্বন্ন রজরা  উবজরা দবয অফর্স্থত। 
রযভ ম্প্রাযণ উবকন্দ্র ১৬৪ র্ফর্বন্ন ইউর্নয়ন  গ্রাবভ অফর্স্থত। 
চাকী র্যয়ার্যাং রন্টায ২৭ র্ফর্বন্ন ইউর্নয়ন  গ্রাবভ অফর্স্থত। 
রযভ ল্লী ২৩ র্ফর্বন্ন ইউর্নয়ন  গ্রাবভ অফর্স্থত। 
র্ভর্নর্পবরচায রকন্দ্র ১২ রবারাাট (চাঁাইনফাফেঞ্জ), ভীযেঞ্জ (যাজাী), রদৌরতপুয (কুর্িয়া), ফােফাটি 

(র্যাজেঞ্জ), ফিফািী (রারভর্নযাট), জয়পুযাট, যানীাংককর (ঠাকুযোঁ), 

রকানাফািী (োজীপুয), র্ঝনাইদ, চাটবভায (াফনা), ভয়ভনর্াং  রাভা 

(ফান্দযফান)। 
রযভ কাযোনা ২ যাজাী  ঠাকুযোঁ। ফতিভাবন রযভ কাযোনা দ’টি প্রাইববটাইবজন কর্ভন 

রথবক প্রতযাায পূফ িক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় ন্যাস্ত কযা বয়বছ। েত 

২৭/০৭/২০১৮ তার্যবে যাজাী রযভ কাযোনায ৬ টি ায়ায লুবভ 

যীযামূরকবাবফ রযভ ফস্ত্র উৎাদন কাম িক্রভ  উববাধন কযা বয়বছ।  

 

ফাাংরাবদ রযভ েবফলণা  প্রর্যণ ইনর্িটিউট এয ৫টি েবফলণা াো মথা: ত ুঁতচাল , রযভকীট, রর্য-যায়ন , রর্য-

রযােতত্ত্ব, রযভ প্রযুর্ি াো  একটি প্রর্যণ াো যবয়বছ। এছািা ফাবযেপ্রই- এয র্নয়ন্ত্রণাধীন যাঙ্গাভাটি াফ িতয রজ রায চন্দ্রবঘানায় 

একটি আঞ্চর্রক রযভ েবফলণা রকন্দ্র (আবযেবক)এফাং ঞ্চেি রজরা য াবকায়ায় একটি জাভ িপ্লাজভ রভইনবটন্যান্স রন্টায 

(র্জএভর্)যবয়বছ। 

 

  

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু রে মুর্জফয যভাবনয রাক র্দফব শ্রিাঞ্জর্র 

র্নবফদন 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু রে মুর্জফয যভাবনয রাক র্দফব আবরাচনা 

বা  রদায়া ভার্পর 
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ফতিভান রপ্রযাবট ফাাংরাবদব রযভ উন্নয়ন ীল িক সুধী ভাবফ  ভতর্ফর্নভয় অনুিান 

 

৫. ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয মূর কাম িক্রভুঃ  

১.  রযভ র্ফলয়ক বফজ্ঞার্নক, কার্যের্য  আর্থ িক েবফলণা  প্রর্যবণয জন্য উবদ্যাে ায়তা এফাং উৎা প্রদান; 

২.  েবফলণা  প্রর্যবণয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত পরাপরমূ ভাঠ ম িাবয় ম্প্রাযণ  ফাস্তফায়ন র্নর্িতকযণ এফাং ফতিভাবন াংযর্যত  বর্ফষ্যবত  

 াংগৃর্তব্য কর রযভ রাকায জাত াংযযণ র্নর্িতকযণ; 

৩.  তুঁত, রববযো  াংর্িি অন্যান্য উর্িবদয উন্নতজাবতয চালাফাবদয ির্ত উিাফন;  

৪. উন্নতজাবতয সুস্থ লুবাকায র্ডভ ারন, উিাফন  র্ফতযণ; 

৫.  রযভ গুটি বত সুতা আযণ এফাং কাঁচা রযবভয ভান উন্নত  উৎাদন বৃর্ি প্রবয়াজবন কর কাঁচা রযভ মথামথবাবফ মন্ত্রার্ত র্িত  

 স্বয়াংম্পূণ ি র্ল্ক কর্ের্নাং াউ এয ভাধ্যবভ যীযা  রগ্রর্ডাং কযায য ফাজাযজাতকযবণয ফাধ্যফাধকতায গ্রণ; 

৬.  চযকা র্যর্রাং  র্পবরচাবয র্নবয়ার্জত ব্যর্ির্দেবক কার্যের্য যাভ ি/প্রর্যণ প্রদান; 

৭.  কাঁচা রযভ  রযভ বণ্যয ভান উন্নয়ন; 

৮.  রযভ চাল  রযভ র্বেয উয র্ফর্বন্ন উাত্ত াংগ্র  গ্রন্থনা; 

৯.  রযভ চাল  রযভ র্বেয াবথ াংর্িিবদয ঋণদাবনয সুর্ফধার্দ সৃর্ি; 

১০. ন্যায্যমূবে রযভ র্বেয প্রবয়াজনীয় কাঁচাভার যাং, যাায়র্নক দ্রব্যার্দ, খুচযা মন্ত্রাাং  আনুলর্ঙ্গক দ্রব্যার্দ র্ল্ক র্যরায, উইবায   

 র্প্রন্টাযবদযবক যফযাবয ব্যফস্থা; 

১১. রদব-র্ফবদব রযভ  রযভ াভগ্রী জনর্প্রয়  ফাজাযজাতকযবণয জন্য প্রচাবযয ব্যফস্থা; 

১২. রযভ াভগ্রী যপ্তানী কযায জন্য রযভ াভগ্রীয ভাবনান্নয়বনয সুবমাে-সুর্ফধা সৃর্ি এফাং র্ল্ক র্যরায, র্যয়াযায, স্পীনায, উইবায এফাং  

 র্প্রন্টাবদযবক প্রর্যণদাবনয সুর্ফধা সৃজন; 

১৩. রযভ চাল  রযভ র্বে র্নবয়ার্জত ব্যর্িবদয াধাযণ সুর্ফধায জন্য প্রকে প্রণয়ন, র্যচারনা  ফাস্তফায়ন; 

১৪.  কাঁচা রযভ, স্পান র্ল্ক  রযভ ণ্য উৎাদবনয জন্য র্ভর স্থাবনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

১৫.  র (cess) আদায়; 

১৬. উর্য-উি  কাম িার্দ  ম্পাদবনয  রযবত্র  রমইরূ  প্রবয়াজনীয়  ফা  সুর্ফধাজনক  য়  রইরূ  আনুলর্ঙ্গক  ফা  ায়ক  কর  র্ফলবয় ব্যফস্থা  গ্রণ; 

১৭. যকায কর্তিক আবযার্ত রযভ উন্নয়ন াংর্িি অন্য রম রকান দার্য়ে ারন৷ 

  

 
 

প্রর্যন রবল প্রর্যনাথীবদয ভাবঝ প্রকে র্যচারক কর্তিক 

নদত্র র্ফতযণ 

ঐর্তার্ক ৭ই ভাবচ িয বালন “র্ফশ্ব প্রাভাণ্য ঐর্তয” স্বীকৃর্ত রাব 

কযা আনন্দ রাবামাত্রা  
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৬.প্রর্যণুঃ 

৬.১.ভানফ ম্পদ প্রর্যণুঃ- প্রর্যণ কভ িসূচীয রভাট াংখ্যা- ২ টি,  অাং গ্রণকাযীয াংখ্যা- ১৪০০ জন। তুঁতচাযা  উৎাদন  র্যচম িা- 

৮০০ জন, লুারন- ৬০০ জন এফাং অন্যান্য প্রর্যণ ৫৮২জন, ফ িরভাট - ১৯৮২ জন। 

৬.২.ইন-াউজ প্রর্যণুঃ- ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ৮টি র্ফলবয় রভাট ৪৫৪ জনবক ইন-াউজ প্রর্যণ প্রদান কযা বয়বছ। 
 

প্রর্যণ র্ফলয়ক তার্রকাুঃ 

ক্রুঃনাং প্রর্যবণয র্ফফযণ ভয় াংখ্যা ভিব্য 

১। ফীজাোয  কাম িক্রভ র্ফলয়ক প্রর্যণ ১ র্দন ৪০ জন  

২। ফাবজট র্ফলয়ক প্রর্যণ ১ র্দন ২ জন  

৩। আইএর্ এয রোাটি বেরন ৫  র্দন ১ জন  

৪।  SDG  APA াংক্রাি  প্রর্যণ ১  র্দন ৭৯ জন  

৫। দূনীর্ত , APA  ার্জযা অধ্যাবদ র্ফলয়ক প্রর্যণ ১ র্দন ৭৮ জন  

৬। APA, র্টিবজন চাট িায  র্ফলয়ক প্রর্যণ ১ র্দন ৭৪ জন  

৭। রযভ গুটি  র্ডভ উৎাদন ১ র্দন ৬৯ জন  

৮। অঞ্চর র্বর্ত্তক রযভ চাল ১ র্দন ৭৪ জন  

৯। ই-পাইর্রাং র্ফলয়ক প্রর্যণ ১ র্দন ৩৮ জন  

১০। এভএ য়াড ি ৫র্দন ৬৭ জন  

১১। এভএ এক্সবর ৪ র্দন ৬০ জন  

২০। তুঁত চাযা উরত্তারন  র্যচম িা র্ফলয়ক প্রর্যণ ২০ র্দন 

(৩২টি ব্যাচ) 

৮০০ জন  

২১। লু ারন র্ফলয়ক প্রর্যণ ১৫০ র্দন 

(২৪ টি ব্যাচ) 

৬০০ জন  

 ফ িবভাট  ১৯৮২ জন  

  

  

রফাবড িয বাকবয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ইন-াউজ প্রর্যণ 

 

 

৬.৩ রযভ প্রযুর্ি উন্নয়ন, র্ফস্তায  দয জনর্ি সৃর্িয ভাধ্যবভ উৎাদনীরতা বৃর্িকযণ ীল িক প্রকবেয আতায়ুঃ 

ক্রর্ভক 

নাং 

রকাব িয নাভ রভয়াদ ব্যাচ াংখ্যা প্রর্যণাথীয 

াংখ্যা 

১। স্বেবভয়াদী তুঁতচাল  লুারন (রযভচালী) প্রর্যণ রকা ি  ৩০ র্দন ৯ ব্যাচ × ২০ জন ১৮০ জন 

২। স্বেবভয়াদী প্রর্যক প্রর্যণ (টিটি) রকা ি  ৩০ র্দন ১ ব্যাচ ×২০ জন ২০ জন 

৩। স্বেবভয়াদী র্ল্ক র্যর্রাং এে র্স্পর্নাং প্রর্যণ রকা ি  ৩০ র্দন ২ ব্যাচ × ১০ জন ২০ জন 

৪। স্বেবভয়াদী র্ল্ক ডাইাং এে র্প্রর্ন্টাং প্রর্যণ রকা ি ৩০ র্দন ২ ব্যাচ ×১০ জন ২০ জন 

৫। স্বেবভয়াদী র্ল্ক ররাইাং এে উইর্বাং প্রর্যণ রকা ি ৩০ র্দন ২ ব্যাচ ×১০ জন ২০ জন 

  ফ িবভাট = ২৬০ জন 
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৭. আইন,র্ফর্ধ, নীর্ত, র্নবদ িনা (াংস্কায কাম িক্রভ) প্রণয়নুঃ 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন  রফাড ি আইন/২০১৩  এয ধাযাফার্কতায় ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয াাংেঠর্নক কাঠাবভা কভ িচাযী চাকুযী 

প্রর্ফধানভারা  র্নবয়াে তপর্র প্রণয়বনয র্ফলয়টি ভন্ত্রণারবয় প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

 

৮.  ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয গৃীত কাম িক্রভ  অজিন 

 ক) ম্প্রাযণ কাম িক্রভ 

 ক্রুঃ নাং গৃীত কাম িক্রভ অজিন 

১. তুঁতচাল  তুঁতজর্ভ যযনাবফযন ৩৮০ র্ফঘা 

২. তুঁতচাযা উৎাদন, র্ফতযণ  রযান ৩.২৫ রযটি 

৩. রযভ ফীজগুটি উৎাদন ০.০৬৪০২ রয রকর্জ 

৪. রযােমুি রযভ র্ডভ উৎাদন ৪.১৫ রযটি 

৫. রযভ গুটি উৎাদন ০.৯৩  রয রকর্জ 

৬. রযভ সুতা উৎাদন ৭৭৫.০০ রকর্জ 

৭. রযভ চালী প্রর্যণ ১৪০০  জন 

৮. চাকী র্যয়ার্যাং রকন্দ্রগুর্রবত চাকী লু ারন কবয লু ারনকাযীবদয র্ফতযণ ১.৫০ রয টি র্ডবভয 

৯. আইর্ডয়ার রযভ  ল্লী  ম্প্রাযণ এরাকায চালীবদয লু ারন যঞ্জাভার্দ  

লুঘয র্নভ িাণ ফাফদ  আর্থ িক ায়তা প্রদান কযা বয়বছ 

৮,৮৬৮ টি ডারা, ৮,৮৬৮ টি চন্দ্রকী  

১৫,৮০০ টি রনট। 

১০.   বফন রভযাভত      

  বফন ম্প্রাযণ  রভযাভত কাজ    

  ীভানা প্রাচীয র্নভ িাণ  রভযাভত  

  ীভানা প্রাচীয র্নভ িাণ 

  ভাটি বযাট  

 ৫ টি   

 ৩ টি  

২২০.০০ র্ভটায 

৩৯৪.০০ র্ভটায 

২৫২৬.০০ ঘন র্ভটায 

 

 

১১. উন্নয়ন রভরায় অাংগ্রণ ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি রজরা 

ম িাবয় অনুর্িত উন্নয়ন রভরায় 

অাংগ্রণ কবয যাঙ্গাভাটিবত ১ভ 

পুযস্কায এফাং যাজাীবত ১ভ যানায 

আ পুযস্কায অজিন কবযবছ। 
 

  

রবারাাট রযভ ফীজাোবয তুঁতচাযা র্যচম িা  যযনাবফযন কাম িক্রভ রবারাাট রযভ ফীজাোবয তুঁতপ্লট 
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ফীজাোবয প্রকে র্যচারক কর্তিক তুঁতবাকা র্যদ িণ ফীজাোবয চালী কর্তিক তুঁতবাকা র্যচম িা 

  

ফীজাোবয রযভগুটি ফনীবদয ফািীবত দস্য (অথ ি  র্যকেনা) কর্তিক সুতা কাটাই 

র্যদ িন 

 

  

 
 

যাজাীবত উন্নয়ন রভরা-২০১৭ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ির যাঙ্গাভাটিবত উন্নয়ন রভরা-২০১৭ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ির 

 

ে) েবফলণা কাম িক্রভ 

 

ফাবযেপ্রই, যাজাীুঃ 

 জাভ িপ্লাজভ ব্যাাংবক তুঁত জাবতয াংখ্যা ৭৩ রথবক ৭৭ টিবত উন্নীত বয়বছ। 

 ২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয ফাাংরাবদবয আফায়া উবমােী ৪টি উচ্চপরনীর তুঁতজাত 

উিাফন কযা বয়বছ। এয পবর তুঁত াতায উৎাদন ফছবয রক্টয প্রর্ত ৩৭.০০-৪০.০০ 

রভুঃটন এয স্থবর ৪০.০০-৪৭.০০ রভুঃটন এ উন্নীত কযা ম্ভফ বয়বছ।  

 রদবয আফায়া উবমােী তুঁত চাল ব্যফস্থানা প্রযুর্ি উিাফন কযা বয়বছ। 
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 তুঁত োবছয রযাে-ফারাই দভবন প্রযুর্ি উিাফন কযা বয়বছ।    উিার্ফত তুঁতজাত ( BSRM-74) 

 তুঁত চাবল াথী পবরয চাল প্রযুর্ি উিাফন কযা বয়বছ এফাং ভাঠ ম িাবয় ব্যফাবযয 

পবর রযভ চাবলয াবথ ম্পৃি চালীবদয ফাির্ত আবয়য সুবমাে সৃর্ি বয়বছ। 
 অম্লীয়  যাযীয় ভাটি াংবাধবনয ভাধ্যবভ তুঁতচাল উবমােী কযায প্রযুর্িউিাফন 

কযা বয়বছ। 

 উিার্ফত উচ্চপরনীর তুঁত াতায পুর্িভান র্নধ িাযবণয ভাধ্যবভ চাকী  ফয়স্ক লুয 

জন্য উযুি তুঁত জাত এফাং চালির্ত র্নফ িাচন কযা বয়বছ। 
         

 উচ্চ পরনীর তুঁতজাত উিাফবন েবফলণা কাম িক্রভ 

 জাভ িপ্লাজভ ব্যাাংবক রযভ কীবটয জাত ১০১ বত ১০৬টিবত উন্নীত বয়বছ। 

 ফাাংরাবদবয আফায়া উবমােী ০ ৫ টি উচ্চ পরনীর রযভকীবটয জাত উিাফন 

কযা বয়বছ। 

 বজযিা  বাদযী ফবন্দ আফায়া নীর রযভকীবটয ফহুচক্রীজাত উিাফন এফাং 

র্পল্ড ট্রায়ার ম্পন্ন কযা  রয়বছ। ভাঠ ম িাবয় এয উৎাদন প্রর্ত ১০০ রযােমুি র্ডবভ 

৪৫-৫০ রকর্জ।  

 অগ্রায়ণী  বচতাফবন্দ আফায়া উবমােী রযভ কীবটয এপ-১ উচ্চপরনীর 

াইব্রীডজাত উিাফবনয েবফলণা ইবতাভবধ্য রল বয়বছ এফাং র্পল্ড ট্রায়ার  ম্পন্ন 

উচ্চ পরনীর রযভকীটজাত উিাফবন েবফলণা কাম িক্রভ  গ্রণ  কযা  রয়বছ। ভাঠ 

ম িাবয় এয উৎাদন  প্রর্ত ১০০ রযােমুি র্ডবভ ৭০-৭৫ রকর্জ। 

 

 লুবাকায রযাে দভবন রযভ লু াউডায  এফাং  লু রাকায কীটত্রু উর্জভার্ছ 

দভবন  উর্জনা উিাফন কযা বয়বছ। 
 ফতিভাবন ০১ রকর্জ কাঁচা রযভ সুতা উৎাদন কযবত ১০-১২ রকর্জ কাঁচা রযভ 

গুটিয প্রবয়াজন বে, মা পূবফ ি ০১ রকর্জ কাঁচা রযভ সুতা উৎাদন কযবত ১৫-২০ রকর্জ রযভ গুটিয প্রবয়াজন বতা। 

 প্রচর্রত থাই র্যর্রাং রভর্ন টিবক ডুবয়র ড্রাইর্বাং র্বিভ (স্ত/ায়ায চার্রত) রযভকীবটয জাভ িপ্লাজভ াংযযণ 

এ উন্নীত কযা বয়বছ মায পবর অে ভবয় স্বে েযবচ অর্ধক রযভ সুতা কাটাই কযা ম্ভফ বে। 

 ভানম্পন্ন  স্বে ভবয় অর্ধক রযভ সুতা কাটাই এয জন্য ২ রফর্ন র্ফর্ি িীভ াপ্লাই  উন্নত ভার্ি এে র্যর্রাং রভর্ন প্রযুর্ি 

উিাফন কযা বয়বছ। 

 

আঞ্চর্রক রযভ েবফলণা রকন্দ্র (আবযেবক), চন্দ্রবঘানা, যাঙ্গাভাটি  িাফতয রজরাুঃ 

 ১০টি তুঁতজাত  ২ ৮টি রযভকীট জাত াংযযণ কযা বে। তুঁত  রযভকীবটয জাবতয াংখ্যা ক্রভান্ববয় বৃর্িয কাজ চরভান 

যবয়বছ। 

 াািী র্যবফ উবমােী তুঁতজাত  রযভকীট জাত  র্নফ িাচন কযা বয়বছ।  

 

জাভ িপ্লাজভ রভইবটন্যান্স রন্টায (র্জএভর্), াবকায়া, ঞ্চেিুঃ 

 ১২ টি তুঁতজাত এফাং ৫১টি রযভ কীট জাত াংযযণ কযা বে। 
 চাকী তুঁতফাোন বতর্য  র্বচক্রী চাকী রযভ লুারবনয প্যাবকজ উিাফন কযা বয়বছ।  

 বজিা  বাদযী ফবন্দয Multi × Multi Combination বতর্য কবয এফ কর্ম্ববনন এয ভাঠ ম িাবয় অর্ববমাজন 

যভতা যীযণ কযা বয়বছ । 
 রযভ কীবটয F1 ফার্নর্জযক র্ডভ উৎাদবনয রবযয র্ফএর্ডর্ফ এয চার্দা অনুমার্য় P-1না িাযীবত ২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয 

র্বচক্রী জাবতয ২০০০ টি র্ডভ ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড িবক যফযা কযা বয়বছ। 
 

০৯.  রফাবড িয ফাস্তফায়নাধীন প্রকে  ফাস্তফায়ন অগ্রের্ত: 

প্রর্তবফদনাধীন অথ ি ফছবযয প্রকে প্রর্তবফদনাধীন অথ ি ফছবয 

এর্ডর্বত ফযাে  

প্রর্তবফদনাধীন অথ ি ফছবয ফযাবেয 

র্ফযীবত ব্যবয়য র্যভান  

অগ্রের্ত 

১ ২ ৩ ৪ 

(১) 'ফাাংরাবদব রযভ র্বেয ম্প্রাযণ   

উন্নয়বনয জন্য ভর্ন্বত র্যকেনা' 

(জুরাই, ১৩ বত জুন,১৮ ম িি)। 
প্রাক্কর্রত ব্যয় ৩০৮৬.০০ রয টাকা 

৮৬০.০০ রয টাকা। (আট ত 
লাট দর্ভক শূন্য শূন্য রয 

টাকা)। 

৮৫৯.৬৮ রয টাকা । (আট ত 
উনলাট দর্ভক  ছয় আট  রয 

টাকা)। 

৯৯.৯৬%। 
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েবফলণা  প্রর্যণ ইন্সটিটিউবটয প্রকবেয তথ্যাফরী 
 

প্রকবেযয নাভ রভয়াদকার প্রাক্কর্রত 

ফযাে 

জুন,২০১৮ ম িি 

ক্রভপুর্ঞ্জত ফযাে 

জুন,২০১৮ ম িি 

ক্রভপুর্ঞ্জত ব্যয় 

ফতিভান অফস্থা 

রযভ প্রযুর্ি উন্নয়ন, র্ফস্তায  দয 

জনর্ি সৃর্িয ভাধ্যবভ উৎাদনীরতা 

বৃর্িকযণ 

জুরাই, 

২০১৬ বত 

জুন ২০২১ 

২৪৭৪.৫১ 

রয টাকা। 
 

৯২৮.৫০ 

রয টাকা। 
৮২৪.৮৯ 

ক্ষ টাকা 

চরভান 

 

১০. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত র্নবদ িনায আবরাবক প্রস্তার্ফত প্রকে 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২/১০/২০১৪ খ্রিঃ বস্ত্র ও াট মন্ত্রণায় খ্রদল শনকাীন ভার কায শখ্ববরণীতত “কৃখ্ মন্ত্রণায় ও 

খ্বশ্বখ্বদ্যাতয়র গতবকতদর াতথ যযাগাতযাগ রক্ষা কতর তুঁতগাতের উন্নয়ন এবং তুঁতচাতর উন্নত প্রযুখ্ি যবর করতত তব” মতম শ খ্দ্ধান্ত গৃীত 

য়। উি খ্দ্ধান্ত বাস্তবয়তনর তক্ষে  “তুঁত ও যরলমকীতটর জাততর উন্নয়ন , প্রযুখ্ি উদ্ভাবন ও খ্বস্তার ”  লী শক  প্রকল্প প্রণয়ন কতর খ্রকল্পনা 

কখ্মলতন যপ্ররণ করা তয়খ্ে যা বতশমাতন চমান প্রকতল্পর াতথ একীভূত কতর RDPP  প্রণয়ন কতর গত ০৫/০৭/২০১৮ তাখ্রতে মন্ত্রণাতয় 

যপ্ররণ করা তয়তে। 

 

১১.  নতন প্রকে গ্রণুঃ 

ক্রুঃ 

নাং 

প্রকবেয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয় ফতিভান অফস্থা ভিব্য 

১. রযভ চাল ম্প্রাযবণয 

ভাধ্যবভ বৃত্তয যাংপুয 

রজরায দার্যদ্র হ্রাকযণ 

প্রকে 

জুরাই'২০১৭-

জুন'২০২২ 

প্রাক্কর্রত ব্যয় 

২৪৫০.০০ 

রয টাকা। 

প্রকেটি ভন্ত্রণারবয় 

অনুবভাদবনয 

প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

প্রকেটি ঞ্চফার্ল িক র্যকেনায় উন্নয়ন 

কভ িসূর্চবত ফযাে র্ফীনবাবফ 

অননুবভার্দত প্রকে র্ববফ বুজ 

াতায় অিভূ িি যবয়বছ।  
২. রযভ চাল ম্প্রাযণ  

উন্নয়বনয ভাধ্যবভ াফ িতয 

রজরামূব দার্যদ্র র্ফবভাচন  

প্রকে 

জুরাই'২০১৭-

জুন'২০২২ 

প্রাক্কর্রত ব্যয় 

২৫০৭.০০ 

রয টাকা। 

 প্রকেটি 

অনুবভাদবনয জন্য 

ভন্ত্রণারবয়  

প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

ম্প্রর্ত প্রকেটি অনুবভার্দত বয়বছ। 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছয রথবক কাম িক্রভ শুরু 

বফ। 

 

 

১২. অর্ববমাে প্রর্তকাযুঃ 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয দনীর্ত  অন্যান্য অর্নয়ভ াংক্রাি রকান অর্ববমাে নাই। এাংক্রাি রফাবড ি একটি কর্ভটি আবছ। 

কর্ভটি অর্ববমাে রবর ব্যফস্থা গ্রণ কবয। 

 

১৩. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িুঃ : 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয াবথ র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ডর্ড  এর্ড অর্পবয ১৮/০৬/২০১৭ তা র্যবে ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

স্বাযর্যত রয়বছ। ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রীয উর্স্থর্তবত ১৪-০৬-২০১৭ তার্যবে ভন্ত্রণারবয়য াবথ  ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয চুর্ি স্বাযর্যত 

রয়বছ।ভন্ত্রণারবয়য াবথ  ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয চুর্ি অনুমায়ী কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয ব্যফস্থা  গ্রণ কযা বে।  

 

রযভ েবফলণা  প্রর্যণ ইনর্িটিউট  রযভ রক্টবযয জন্য স্বাযর্যত ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িবত ২০১ ৭-২০১৮ অথ ি ফছবয 

র্নবম্নাি রযযভাত্রা অজিন কযা বয়বছুঃ  

 জাভ িপ্লাজভ ব্যাাংবক তুঁতজাবতয াংখ্যা ৭৩ বত ৭৭ টিবত উন্নীত কযা বয়বছ; 

 জাভ িপ্লাজভ ব্যাাংবক রযভকীট জাবতয াংখ্যা ১০১ বত ১০৬ টিবত উন্নীত কযা বয়বছ; 

 ৪টি তুঁত জাত উিাফন কযা বয়বছ; 

 ৫টি রযভ কীট জাত উিাফন কযা বয়বছ; 

 ২২,২০০ রকর্জ উন্নত তুঁত কাটি িাং যফযা কযা বয়বছ;  

 রযভ রক্টবয ২৬০ জনবক প্রর্যণ প্রদান কযা বয়বছ। 
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ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি (র্ফএর্ডর্ফ)য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ২০১৭-১৮ এয  জুন/১৮ ম িি মূোয়ন প্রর্তবফদন 

 

রকৌরে

ত 

উবেশ্য 

 

রকৌরে

ত 

উবেশ্য 

 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদ

ন  

সূচক 

 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন  

সূচবকয 

ভান 

র্বর্ত্ত 

ফছয 

২০১৫-

১৬ 

 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৬-

১৭ 

রযযভাত্রা/ র্নণ িায়ক ২০১৭-১৮ ফাস্তফা

য়ন 

অগ্রে

র্ত 

জুন/১

৮ 

ম িি 

াধায

ণ 

রস্কায 

র্নধ িা

র্যত 

রস্কায 

অা

ধাযণ 

অর্ত 

উত্তভ 

উত্তভ চর

র্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০

% 

৯০

% 

৮০

% 

৭০

% 

৬০% 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবেয রকৌরেত উবেশ্যমূুঃ 

১। রযভ 

চাল 

ম্প্রায

রণ 

বমার্ে

তা 

রজাযদায

কযণ  

 

 

 

৫০ 

 ১.১  

তুঁত চাযা 

উৎাদন 

  র্ফতযণ 

১.১.১ 

উৎার্দত 

 

র্ফতযনকৃ

ত  তুঁত 

চাযা  

রয  ১৫ ৪.৫০ ৩.২৫ ৩.২৫  ৩.০

৫  

৩.০

০ 

২.

৫

০ 

৩.২৫ ১০০

% 

১৫ 

 ১.২ 

রযােমুি 

রযভ র্ডভ 

উৎাদন 

 র্ফতযণ  

১.২.১ 

উৎার্দত 

 

র্ফতযণযকৃ

ত রযভ 

র্ডভ  

রয ১৫ ৩.৬০  ৪.০০ ৪.২০ ৪.১০ ৪.০

৫ 

৪.০

০ 

২.

৫

০ 

৪.১৫ ৯০% ১৩.৫ 

১.৩  

রযভ গুটি 

উৎাদন 

১.৩.১ 

উৎার্দত 

রযভ 

গুটি  

রয 

রকর্জ 

১০ ১.৪৪  ১.৬০ ১.৬২ ১.৬১ ১.৬

০ 

১.৫

৮ 

০.

৮

০ 

০.৯৩ ৬০% ৬ 

১.৪ 

র্ভর্নর্পবর

চায রকবন্দ্র 

রযভ সুতা 

উৎাদন 

১.৪.১ 

উৎার্দত 

রযভ 

সুতা  

 

রকর্জ 

১০ ১১৫০  ৮০০ ১১৫০   ৯০০  ৮০০ ৭৭০ ৫

২

০ 

৮০

৫.১

১ 

৮০% ৮ 

২।  ভানফ 
ম্পদ 

উন্নয়ন 

৩০ ২.১  

একটি ফার্ি 

একটি োভায 

প্রকবেয 

দস্য 

চালী/ফনী

রদয 

প্রর্যবনয 

ভাধ্যবভ দয 

জনফর সৃর্ি 

২.১.১  

প্রর্র্যত 

রযভ চালী 

(তুঁত চাল) 

াংখ্যা ১৫ ৪৫০ ৫০০ ৮০

০ 

৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৫২০ ৮০০  ১০

০% 

১৫ 

২.১.২  

প্রর্র্যত 

ফনী 

(লুারন) 

াংখ্যা ১৫ ৬৭৫ ৬৭৫ ৬০

০ 

৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৪০০ ৬০০  

 

 

১০

০% 

১৫ 

রভাট ৮০    ৮০         ৮০

% 

৭৫

% 

 

১৪. উত্তভ চচ িা, দাচায, উিাফন (ইবনাববন):  

ইবনাববনুঃ  

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয কাবজয ের্তীরতা বৃর্ি, উিাফনী দযতা বৃর্ি, নাের্যক রফা প্রদান প্রর্ক্রয়া দ্রুত  জীকযবণয 

রবযয নতন নতন ন্থা উিাফন  রগুবরায চচ িা কযায জন্য প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য র্নবদ িক্রবভ ইবনাববন টীভ েঠণ কযা বয়বছ । রফাড ি 
রথবক নতন নতন উিাফনী ধাযনা উিাফন কবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ইবনাববন রবর রপ্রযণ কযা বে। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য 

অনুবভাদনক্রবভ ২টি ইবনাববন প্রস্তাফ (১) এএভএ এয ভাধ্যবভ চালী /ফনীবদয কার্যেযী যাভ ি প্রদান। এই উবদ্যােটি ফাস্তফায়ন কযা 

বে। (২) রভাফাইর ব্যাাংর্কাং কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ রযভ গুটিয মূে র্যবাধ উবদ্যােটি ফাস্তফায়বনয কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। এছািা 

তুঁতচালী  লুারনকাযীবদয রভাফাইর রপাবন যাভ ি দান ীল িক ইবনাববন প্রস্তাফটি যবয়বছ। 

 

উত্তভ চচ িামূুঃ  

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড ি কর স্তবযয কভ িকতিা/কভ িচাযীেণবক উত্তভ চচ িা, দাচায  উিাফন র্ফলবয় উবুি কযায রবযয 

ভার্ক িাপ রকা-অর্ডবনন  ভন্বয় বায় আবরাচনা  যাভব িয ভাধ্যবভ অনুপ্রার্ণত কযা বয় থাবক । অর্পবয র্ফর্বন্ন জটির র্ফলবয় 
র্িাি গ্রবণয জন্য য়াকি/রর্ভনায আবয়াজন কবয কবরয ভতাভত/যাভ ি গ্রণ কযা বয় থাবক । অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকযবণয 
র্ফলবয় র্নয়র্ভত অর্ডট রর বা আহ্বান কযা বয় থাবক ।  দীঘ ি র্দবনয ভাভরা র্নষ্পর্ত্তয রবযয র্নয়র্ভত ভার্ক বায ভাধ্যবভ র্িাি গ্রণ 
কযা বয় থাবক । কভ িকতিা/কভ িচাযীেবণয দযতা বৃর্িয রবযয ইন-াউ প্রর্যণ/য়াকি আবয়াজন কযা বয় থাবক । শুিাচায রকৌর 
ফাস্তফায়বনয জন্য অত্র রফাবড ি বনর্তকতা কর্ভটি েঠন কযা বয়বছ । তথ্য প্রদান জীকযবণয রবযয রফাবড ি য়ান ি ার্ব ি চালু কযা বয়বছ । 
তথ্য অর্ধকায আইন অনুমায়ী র্নজস্ব বয়ফ াইবট কর প্রকায তথ্য প্রকাবয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ এফাং রকান ব্যর্ি/প্রর্তিাবনয চার্দায 

আবরাবক তথ্য যফযা কযা বয় থাবক।  
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১৫. ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয র্ডর্জটার কাম িক্রভ  চালী  ফনীবদয ডাটাবফইজ প্রস্তুতকযণ এফাং র্ডর্জটার ভর্নটর্যাং : 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড ি রভাট ৭০ টি কর্ম্পউটায যবয়বছ । ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয  www.bsb.gov.bd  

নাবভ  র্নজস্ব বয়ফ রাট িার যবয়বছ এফাং তা র্নয়র্ভত আবডট কযা য় । বয়ফ রাট িার তথ্যফহুর  আকল িণীয় কযায রবযয এ,টু,আই এয 

বমার্েতায় ন্যানার বয়ফ রাট িাবর অির্ভ িি কযা বয়বছ । উি রাট িাবর ভতাভত প্রদাবনয ব্যফস্থা যবয়বছ।  রফাবড িয কভ িকাণ্ড ের্তীর 

কযায রবযয ইন্টাযবনট াংবমাে স্থান কযা বয়বছ এফাং কভ িকতিােবণয দফী অনুমায়ী বয়ফবভইর চালু কযা বয়বছ । ফাাংরাবদ রযভ 
উন্নয়ন রফাবড িয অধীন ৫টি আঞ্চর্রক রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয়   ০৭টি রজরা কাম িারবয়  ইন্টাযবনট াংবমাে প্রদান কযা বয়বছ । ভাঠ ম িাবয়য 
উবজরা রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয় এফাং রযভ ফীজাোবয কর্ম্পউটায  ইন্টাযবনট াংবমাে প্রদান কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন । ফাাংরাবদ রযভ 
উন্নয়ন রফাড ি ১৭/১০/২০১৬ তার্যে রথবক ই-প্রর্কউযবভন্ট (ই-র্জর্) চালু কযা বয়বছ এফাং র অনুমায়ী রভাট ১৪টি ই-র্জর্বত রটোয প্রদান 

কযা বয়বছ। এছািা অত্র রফাবড িয www.facebook.com/bsdbmotj নাবভ রপইবুক রজ চালু যবয়বছ। এয ভাধ্যবভ নাের্যক 

ভতাভত প্রদান /যাভ ি গ্রবণয সুবমাে যবয়বছ।  
 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি রযভ চাল ব্যাকবাবফ ম্প্রাযবণয ভাধ্যবভ দর্যদ্র জনবোিীয কভ িাংস্থাবনয সুবমাে সৃর্িয ভাধ্যবভ 

দার্যদ্র র্ফবভাচবন গুরুেপূণ ি ভূর্ভকা ারন কবয মাবে। াযা রদব্যাী রফাবড িয অিির্ভি ১৫,৫৫০ জন চালী  ১৯৯৬ জন লুারনকাযী(ফনী) 

যবয়বছ। অিির্ভি এ কর চালী  ফনীবদয রফাবড িয চরভান প্রকবেয আতায় র্ফর্বন্ন ধযবণয আর্থ িক ায়তা প্রদান কযা বয় থাবক। রমভন- 

তুঁতচাযা রযান ায়তা, লুঘয ফাফদ আর্থ িক ায়তা, লুারন যঞ্জাভার্দ র্ফবাধক দ্রব্যার্দ ইতযার্দ। প্রকবেয র্ফর্বন্ন ধযবনয ায়তা 

প্রদাবনয জন্য চালী  ফনীবদয ডাটাবফইজ থাকা প্রবয়াজন। এ রবযয রফাড ি তায র্নয়ন্ত্রণাধীন ম্প্রাযণ এরাকায অিির্ভি চালী  ফনীবদয 

ডাটাবফইজ/ডাটা ব্যাাংক বতযীয র্নর্ভত্ত নাভ, ঠিকানা, াবাট ি াইজ ছর্ফ, রভাফাইর নম্বয জাতীয় র্যচয়বত্রয পবটাকর্ াংগ্রবয  

কাম িক্রভ ইবতাভবধ্যই গ্রণ কবযবছ। চালী  ফনীবদয ডাটাবফইজ প্রস্তুত বর রযভ চাবল ম্পৃি তথ্যার্দ বজই ভর্নটর্যাং কযা  ডাটা 

ব্যাাংক র্িারী বফ। 
 

১৬.  চযাবরঞ্জ   

 র্ফবদী রযভ সুতা  ফবস্ত্রয আভদানী শুল্ক কভ য়ায় আভদানী বৃর্িবত রদী সুতায ব্যফায হ্রা রবয়বছ। পবর চালীযা গুটি 
উৎাদবন উৎা ার্যবয় রপবরবছ।   

 উৎার্দত গুটি  সুতায ফাজাযজাত কযবণয ভস্যা যবয়বছ 

 রযভ চালীেণ প্রার্িক  র্ভর্ভীন । তাবদয মূরধবনয অবাফ  প্রার্তিার্নক বমার্েতা অপ্রতর;  

 রযভ কাযোনা ফন্ধ রঘালণা; 

 রযবভয  কাম িক্রভ প্রকে র্নব িয;  

 প্রার্তিার্নক যভতায অবাফ ।   
 জনফর াংকট। 

 

১৭. ভস্যা-ভাধাবন সুর্নর্দ িি সুার্যুঃ 

 

জনফর র্নবয়ােুঃ  

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয াাংেঠর্নক কাঠাবভা ফতিভাবন অনুবভাদবনয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। াংেঠর্নক কাঠাবভা অনুবভাদন না 

য়ায় শূণ্যবদ জনফর র্নবয়াে কযা ম্ভফ বে না। মায কাযবন জনফর েতায জন্য  রযভ উন্নয়ন রফাবড িয াভর্গ্রক কাম িক্রভ ব্যত বে। 

রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ম্প্রাযণ কভ িকাবেয ের্তীরতা আনয়বনয জন্য শুন্য দগুর্র জরুযী র্বর্ত্তবত পূযণ কযা প্রবয়াজন । এ ব্যাাবয 
ভন্ত্রণারবয়য বমার্েতা একািবাবফ অফশ্যক। এ জন্য দ্রুত াাংেঠর্নক কাঠাবভা  প্রর্ফধানভারা  অনুবভাদরনয ব্যফস্থা কযা প্রবয়াজন। 

 

১৮. ফন্ধ রযভ কাযোনা চালুকযণুঃ 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয েত ১৪/১১/২০১৭ তার্যবেয ৪থ ি র্যচারনা ল িদ বায় ফন্ধ রঘার্লত যাজাী রযভ কাযোনায ৫ টি 

লুভ চালুয র্ফলবয় র্িাি গৃীত বয়বছ। ইবতাভবধ্য স্মাযক নাং ২৪.০৬.০০০০.২০২.০৬.০১৫.১৪(২য় েে)৫৫৪ তার্যেুঃ ৩১/১২/২০১৭ 

স্মাযবকয বত্র কাযোনা দবটা প্রাইববটাইবজন কর্ভন রথবক প্রতযাায পূফ িক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় ন্যাস্ত কযা বয়বছ। ল িদ বায 

র্িাবিয রপ্রর্যবত ২২/১১/২০১৭ তার্যবে ১টি লুভ চালু কবয ট্রায়ার রফর্ব রযভ ফস্ত্র বুনন কাজ শুরু কযা য়। যফতীবত ৫টি ায়ায লুভ 

 ব্যাক র্রাংবকজ মন্ত্রার্ত রভযাভত কবয েত ২৭/০৭/২০১৮ তার্যবে যাজাী রযভ কাযোনায ৬টি ায়ায লুবভ যীযামূরকবাবফ 

রযভ ফস্ত্র উৎাদন কাম িক্রভ এ রফাবড িয র্যচারনা ল িবদয র্র্নয়য বাই রচয়াযম্যান জনাফ পজবর রাবন ফাদা , এভর্ ভবাদয় উববাধন 

কবযন।   
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১৯. স্বে রভয়াদী কভ ি-র্যকেনা (৩ ফছয রভয়ার্দ) (২০১৮-১৯ বত ২০২০-২১) ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (APA)অনুমায়ীুঃ  

ক্রুঃ নাং কাবজয র্ফফযণ রযযভাত্রা ভয়ীভা 

১. তুঁতচাযা উৎাদন (াংখ্যা) ৯.৬৫ রয ২০১৮-১৯ বত ২০২০-২০২১  

২. রযােমুি রযভ র্ডভ উৎাদন(াংখ্যা ১১.৪০ রয ২০১৮-১৯ বত ২০২০-২০২১ 

৩. রযভ গুটি উৎাদন ৪৫৬ রভুঃ টন ২০১৮-১৯ বত ২০২০-২০২১ 

৪. রযভ সুতা উৎাদন ২.৭৫ রভুঃ টন ২০১৮-১৯ বত ২০২০-২০২১ 

৫. তুঁত াতায উৎাদনীরতা বৃর্ি(প্রর্ত রক্টয 

প্রর্ত ফছয)। 
৩০-৪০ রভুঃ টন রথবক ৪০-৪৫রভুঃ টবন 

উন্নীতকযণ 

২০১৮-১৯ বত ২০২০-২০২১ 

৬. রযভ গুটিয উৎাদীরতা বৃর্ি প্রর্ত ১০০ রকর্জ রযােমুি র্ডভ রথবক 

রযভ গুটিয উৎাদন ৪০-৫০ রকর্জ 

রথবক ৫০-৬০ রকর্জবত উন্নীতকযণ। 

২০১৮-১৯ বত ২০২০-২০২১ 

৭. রযনর্ডটায ভান উন্নয়ন   ১২-১৪ রথবক ১০-১২ রত উন্নীতকযণ ২০১৮-১৯ বত ২০২০-২০২১ 

৮. দয  কার্যেযী জনর্ি সৃর্িয রবযয প্রর্যণ ১৯৭০ জন ২০১৮-১৯ বত ২০২০-২০২১ 

৯ কভ িাংস্থান সৃর্ি ৬.০০ রয বত ৬.৫০ রবয উন্নীতকযণ। ২০১৮-১৯ বত ২০২০-২০২১ 

 

গতবণা ও প্রখ্লক্ষণ ইন্সটিটিউতটর ভখ্বষ্যৎ খ্রকল্পনা (খ্ভলন-২০২১): 

 মাতবরী জাম শপ্লাজম ব্াংতক তুঁতজাততর ংখ্যা ৮১ যথতক ৮৪ টিতত উন্নীত করা; 

 খ্ল্কওয়াম শ জাম শপ্লাজম ব্াংতক যরলমকীট জাততর ংখ্যা ১১১ যথতক ১১৪টিতত উন্নীত করা; 

 নতন আরও ৩টি তুঁত জাত উদ্ভাবন করা; 

 নতন আরও ৩টি যরলমকীতটর জাত উদ্ভাবন করা; 

 যক্টর প্রখ্ত বেতর তুঁত াতার উৎাদন ৪০.০০ - ৪৭.০০ যম: টন এর স্থত ৪৭.০০ - ৫০.০০ যম: টতন উন্নীত করা; 

 প্রখ্ত ১০০টি যরাগমুি খ্িতম যরলম গুটির উৎাদন ৭০.০০ - ৭৫.০০ যকখ্জ এর স্থত ৭৫.০০ - ৮০.০০ যকখ্জতত উন্নীত করা; 

 যরনখ্িটা (১ যকখ্জ কাঁচা যরলম সুতা উৎ াদতন যরলম গুটির প্রতয়াজন ) ১০-১২এর স্থত ৮-৯ এ উন্নীত করা এবং যরলম সুতার মান 

উন্নয়ন খ্নখ্িত করা।  

 যরলম যক্টতর দক্ষ জনব ৬,৩৯৬ জন তত ৭,১২১ জতন উন্নীত করা।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        বর্ফষ্যৎ রযযভাত্রা অজিবন েবফলণা কাম িক্রভ 
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অদভজী ন্স র্রর্ভবেড 

 
ভর্তর্িরস্থ অদভজী ককাে বফনমূ   

 

 

কমাগাবমাবগয ঠিকানা 

 

   অদভজী ককাে ি বফন (৪থ ি তরা)  

১১৫-১২০, ভর্তর্ির ফা/এ, ঢাকা। 

কের্রবপানঃ ৯৫৬০৩০২, ৯৫৬৫৮৪১ 

E-mail: acc.adamjeesons@gmail.com 
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েভূর্ভঃ 

১৯৪৭ াবর ার্কস্তান প্রর্তষ্ঠায য বাযবতয গুজযাবেয ব্যফায়ী অদভজী র্যফাবযয দস্যযা তদানীন্তন  

ার্কস্তাবন র্ল্প প্রর্তষ্ঠান গবে কতারায জন্য এ কদব অগভন কবয। অদভজী ন্স র্রঃ নাবভ গঠিত এ ককাম্পানী ১৯৫২ 

াবরয ১৯ কভ তার্যবে একটি াফর্রক র্রর্ভবেড ককাম্পানী র্াবফ র্/৩৫ এফং ৫৮৬ আর্ফ/১১/১৯৫২-৫৩ নম্ববযয ধীবন 

কযর্জস্টায, জবয়ন্ট স্টক ককাম্পানীজ,  ফাংরা-য র্নকে কযর্জর্িভূক্ত য়। ১৯৭১ াবরয স্বাধীনতা যুবেয য ার্কস্তানী 

নাগর্যকবদয ভার্রকানাধীন কর র্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ ফাংরাবদ যকায ৩ জানুয়াযী ১৯৭২ তার্যবেয র্ও ১ এয 

অবদ ফবর অদভজী ন্স র্রঃ-কক একটি র্যতযক্ত ফার্ণর্জযক ককাম্পানী র্াবফ গ্রণ কবয।  
১৯৭২ ার বত অদভজী ন্স র্রঃ র্ভর্নর্ি ফ আন্ডার্িজ এন্ড ন্যাচাযার র্যবাব িয প্রার্নক র্নয়ন্ত্রবণ 

র্যচার্রত বত থাবক। এ ভন্ত্রণারবয়য ৭ জানুয়াযী ১৯৭২ তার্যবেয এক অবদফবর প্রাক র্নবয়াবগয ভাধ্যবভ অদভজী 

ন্স র্রঃ র্যচার্রত য়। তঃয ৩ জুরাআ ১৯৭২ তার্যে বত ফাংরাবদ জুে র্ভর কযবাবযন এয কচয়াযম্যানগণ 

ক্রবভ অদভজী ন্স র্রঃ এয প্রাক র্াবফ দার্য়ত্ব ারন কবযন। যফতীবত ফাংরাবদ যকায  ১৯ এর্প্রর ১৯৯০ 

তার্যবেয এক প্রজ্ঞান এফং ১৪ নববম্বয ১৯৯১ তার্যবে প্রকার্ত কগবজবেয ভাধ্যবভ াে ভন্ত্রণারবয়য র্চফ তাঁয র্নজ 

দার্য়বত্বয র্তর্যক্ত অদভজী ন্স র্রঃ-এয প্রাক র্াবফ দার্য়ত্ব গ্রণ কযবফন ভবভ ি অবদ জাযী কবযন। তঃয 

তৎকারীন াে র্চফ জনাফ এভ, অাপউবদৌরা অদভজী ন্স র্রঃ এয প্রথভ প্রাক র্াবফ দার্য়ত্ব গ্রণ কবযন এফং 

ক ধাযাফার্কতায় ১৯ ভাচ ি ২০১৭ তার্যে কথবক ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারবয়য র্র্নয়য র্চফ জনাফ কভাঃ পয়জুয যভান 

কচৌধুযী ভাবন অদভজী ন্স র্রঃ এয প্রাবকয দার্য়ত্ব ারন কযবেন। প্রাবকয র্নয়ন্ত্রবণআ অদভজী ন্স র্রঃ ১৯৯১ 

ার বত দ্যাফর্ধ র্যচার্রত বয় অবে।  
প্রাবকয দদনর্িন কাবজ ায়তায জন্য ভন্ত্রণারবয়য র্তর্যক্ত র্চফ ম িাবয়য একজন  অদভজী ন্স 

র্রঃ এয উ-প্রাক র্াবফ দার্য়ত্ব ারন কবয অবেন।  ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারবয়য র্তর্যক্ত র্চফ কফগভ যীনা 

াযবীন, উ-প্রাবকয দার্য়ত্ব ারন কযবেন। 

১৯৭২ াবর অদভজী ন্স র্রঃ অদভজী ককাে ি মূর ও এবনক্স-১ বফন র্নবয় মাত্রা শুরু কবয। ১৯৯৫ াবর অদভজী 

ন্স র্রঃ র্নজস্ব  ১০ ককাটি োকা ব্যবয় ১৩ তরা র্ফর্ষ্ট অদভজী ককাে ি এবনক্স-২ 

বফন র্নভ িাণ কাজ ভাপ্ত কবয। অদভজী ন্স র্রঃ 

ককাম্পনী বরও  ভর্তর্িবর ৪৮.৫ কাঠা জর্ভয উয র্নর্ভ িত ৩টি ফহুতর বফবনয বাো অদায় ও যক্ষণাবফক্ষণআ 

এয মূর কাজ। বফন ৩টি বছঃ 

(ক) অদভজী ককাে ি মূর বফন (৬ তরা প্রায় ৬৬,০০০ ) 

(ে)  অদভজী ককাে ি এবনক্স-২ বফন (১৩ তরা প্রায় ৮৮,০০০ ) 

(গ)  অদভজী ককাে ি এবনক্স-১ বফন (৭ তরা প্রায় ৪৮,০০০  

বাোটিয়ায ংখ্াঃ  

অদভজী ককাে ি মূর বফন, অদভজী ককাে ি এবনক্স-১ বফন ও এবনক্স-২ বফবনয কভাে বাোটিয়ায ংখ্া-৪১। 
জনফরঃ   

টি জন

২০১৮-২০১৯ াবরয অয় ও ব্যয় ফাবজেঃ 

অয় ফাবজেঃ ২০১৮-২০১৯   ফেবয নুবভার্দত ফাবজবে কভাে অবয়য রক্ষযভাত্রা কভাে ১৬ ককাটি ৯৫ রক্ষ োকা। 
ব্যয় ফাবজেঃ ২০১৮-২০১৯   ফেবয নুবভার্দত ফাবজবে কভাে ব্যয় ধযা বয়বে ১৬ ককাটি ৫১ রক্ষ ৩০ াজায োকা। 
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২০১৭-২০১৮ ফৎবযয অয় ও ব্যয়ঃ  

অয়ঃ ২০১৭-২০১৮ াবর অদভজী ন্স র্রঃ এয কভাে অয় এয র্যভাণ ১৪ ককাটি ১৬ রক্ষ োকা। 
ব্যয়ঃ ২০১৭-২০১৮ াবরয ফাৎর্যক ব্যয় এয র্যভাণ ৮ ককাটি ৪৩ রক্ষ োকা। 
উদ্ধৃত্তঃ  ৭ ককাটি ৩৭ রক্ষ োকা।  

ভাভরা ংক্রান্ত তথ্যার্দঃ  

১৬টি

ন ন

 

র্ডে অর্ত্তঃ 

 ২১৬ াধাযণ অর্ত্ত ১৪১টি, র্গ্রভ ৭৪টি এফং 

ংকরনভুক্ত ১টি  

অবে।
 

মূঃ 

 অদভজী ককা  এবনক্স-১ বফন র্নবয় জীফন ফীভা কযবাবযবনয াবথ র্ফবযাধ র্নষ্পর্ত্ত; 

 অদভজী ককা  

 প্রয়য়াজনীয়  

  কর বফবনয যক্ষনাবফক্ষন; 

 অদভজী ককা র্রফ্ট  

বর্ফষ্যৎ  র্যকল্পনাঃ  

 অদভজী ককা মূর ও এবনক্স-১ বফবনয প্রায় ৩৩ কাঠা জায়গায উয একটি তযাধুর্নক ফহুতর ফার্ণর্জযক 

বফন র্নভ িাবনয ভাধ্যবভ ককাম্পানীয পূ ব্যফার্য়ক ক্রভ র্যচারনা এফং প্রর্তষ্ঠাবনয অয় বৃর্ে কযা।  
 বাোটিয়াবদয উন্নতয কফা প্রদাবনয রবক্ষয বফনমূবয র্নয়র্ভত যক্ষণাবফক্ষন ও মাফতীয় কভর্নার্যজ চর 

যাোয কা ক্রভ ত্বযার্িত কযা। 
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র্রকুইবডন সর 
e-mail: liquidationcell521982@mail.com 
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টভূর্ভ:- 

 ১২ জুন ১৯৮১ তার্যবে অনুর্িত ভন্ত্রীর্যলদ বফঠবকয র্দ্ধান্তক্রবভ যাষ্ট্রর্তয ১৯৭২ বনয ২৭নং আবদবয ২৩(২) ধাযা অনুমায়ী 

৪টি র্ভর মথাবক্রভ-(১) আদ ি কটন র্ির্নং এন্ড উইর্বং র্ভরস্ র্রিঃ (২) ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নং-১)  (৩) ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্ 

র্রিঃ (র্ভর নং-২) ও (৪) সভার্নী র্ভরস্ র্রিঃবক গুটিবয় সপবর র্ফর্ক্র কযায প্রস্তাফ অনুবভার্দত য়। উক্ত র্দ্ধাবন্তয সপ্রর্িবত তৎকারীন াট ও 

ফস্ত্র ভন্ত্রণারবয়য ফস্ত্র র্ফবাগ ২৫-০১-১৯৮২ তার্যবেয স্মাযবকয ভাধ্যবভ ০৪ সপব্রুয়াযী, ১৯৮২ তার্যবে ফাংরাবদ সগবেবট ফর্ণ িত ৪টি র্ভরবক  

০৫-২-১৯৮২ তার্যে বত গুটিবয় সপরায আবদ প্রদান কবযন এফং  গত ২৫-০১-১৯৮২ তার্যবেয অয একটি আবদবয ভাধ্যবভ  

র্রকুইবডটবযয কাম িাফরীয র্ফফযণ প্রদানক্রবভ ভন্ত্রণারবয়য একেন উ-র্িফসক ফর্ণ িত র্ভর গুর্রয র্রকুইবডটয র্নবয়াগপূফ িক কাম িাফরী 

ম্পাদবনয আবদ োযী কবয র্রকুইবডন সর গঠন কযা য়।  র্রকুইবডটয ৪টি র্ভবরয অফায়ন কাে ম্পাদন কবয আবে। যফতীবত 

ফস্ত্র ভন্ত্রণারবয়য  গত ০৯-১১-২০০৩, ১৮-১১-২০০৩ এফং ০২-৫-২০০৪ তার্যবে পৃথক পৃথক স্মাযবকয ভাধ্যবভ আযও ৪টি র্ভর অফায়ন 

কাম িক্রভ ম্পাদবনয েন্য র্রকুইবডটবযয র্নয়ন্ত্রবণ ন্যস্ত কযা য়।  গত ০৫-২-১৯৮২ তার্যে বত অদ্যাফর্ধ ম িন্ত ৩৩ েন র্রকুইবডটয র্ফর্বন্ন 

সভয়াবদ দার্য়ত্ব ারন কবয আবেন।  
 

 র্রকুইবডন সবরয র্নয়ন্ত্রণাধীন ৮টি র্ভবরয অফায়ন কাম িক্রভ র্যিারনায েন্য যকাযী সকালাগায বত সকান অথ ি প্রদান কযা য় 

না। ভন্ত্রণারবয়য অনুবভাদক্রবভ র্রকুইবডটয কর্তিক র্ভর র্ফক্রয় ও র্ফক্রয়রব্দ অথ ি র্ফর্ক্রত র্ভবরয ব্াংক এটির্ড র্াবফ গর্িত/েভা সযবে 

ব্াংবকয র্নয়ভানুমায়ী প্রাপ্ত রব্াং র্রকুইবডন সবরয একভাত্র আবয়য উৎ। সম র্ভর গুর্রয তর্ফবর অথ ি যবয়বে স অথ ি বত র্ভবরয 

সদনা-াওনা র্যবাধ এফং অফায়ন কাম িক্রভ ম্পাদবন অত্াফশ্যকীয় ব্য় ফন কযা য়। অর্ফর্ক্রত র্ভবরয তর্ফবর অথ ি না থাকায় 

ভন্ত্রণারবয়য অনুবভাদনক্রবভ র্ফর্ক্রত র্ভবরয তর্ফর বত অথ ি ঋণ গ্রনক্রবভ অফায়ন কাম িক্রসভয অত্াফশ্যকীয় ব্য় ফন কযা বয় আবে।  
 

র্রকুইবডটবযয কাম িাফরীিঃ 

 

He will discharge the following among other necessary functions, subject to overall control of 

the Government :-  

(1)  To take into custody and Under his control-all properties, effects and actionable 

claims of the Mills;  

 

(2)  To obtain and verify statement of assets and liabilities of the Mills from the 

BTMC/Chief Executives of the Mills;  

 

(3)  To institute or defend any suit or prosecution or other legal proceedings, civil or 

criminal in the name and on behalf of the Mills; 

 

(4)  To carry on the business of the Mills so far as may be necessary for the beneficial 

winding up of the Mills;  

 

(5)  To sell the immovable and movable property of the Mills by inviting sealed tenders, or 

public auction with power to transfer the whole thereof to any person or company or 

to sell the same in parcels;  

 

(6)  To do all acts and to execute in the name and on behalf of the mills all deeds, receipts 

and other documents and for that purpose to use, when necessary, the Mills seal;  

 

(7)  To draw, accept, make and endorse any bill of exchange, hundi or promissory note in 

the name and on behelf of the Mills, with the same effect with respect to the liability of 

the Mills, as if the bill, hundi, or note had been drawn, accepted, made or endorsed by 

or on behalf of the Mills in the course of it’s business;  

 

(8)  To raise on the security of the assets of the company any money requisite;  

 

(9)  To take steps to satisfy liability of the creditors of the said enterprise;  

 

(10)  To do all such other things as may be necessary for winding up of the affairs of the 

Mills and distributing its assets.  
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র্ভরমূবয ফতিভান অফস্থা 

 (১) ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নং-১) 

 ঢাবকশ্বযী কটন র্ভর র্র:(র্ভর নং-১) নাযায়নগঞ্জ সেরায ধাভগড় সভৌোয় ৪৮.০৫ একয ের্ভবত অফর্স্থত। র্ভরটি সটন্ডায প্রর্ক্রয়ায় 

র্কর্স্তবত মুল্য র্যবাবধয বতি ১৯৮৩ বন র্ফক্রয় পূফ িক  এয দের সক্রতা ফযাফবয বুর্িবয় সদয়া য়। যকাযী মুদয় াওনা আদাবয়য য 

২০১০-২০১১ অথ ি ফেবয ২৯.৬১ একয ের্ভ ও ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফেবয ৮.৩৮ একয সভাট ৩৭.৯৯ একয ের্ভ সক্রতা সকাম্পানীয অনুকুবর 

সযর্ের্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয সদয়া বয়বে। অফর্ষ্ট ের্ভয ভার্রকানা ংক্রাবন্ত আদারবত একার্ধক ভাভরা র্ফিাযাধীন যবয়বে তন্বধ্য একটি 

ভাভরায় ৩.২৮ একয ের্ভয যায় যকাবযয বি প্রকার্ত বয়বে। স সপ্রর্িবত সযকড ি ংবাধবনয েন্য র্িফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয়বক ত্র সপ্রযণ 

কযা বয়বে। সযকড ি ংবাধন বর যফতী ব্ফস্থা গ্রণ কযা বফ। অফর্ষ্ট ের্ভ র্ফর্বন্ন ব্র্ক্তফবগ িয নাবভ সযকড িভুক্ত থাকায় সযর্ের্ষ্ট্র কবয 

সদয়া ম্ভফ বি না। 

(২) ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নং-২) 

 ঢাবকশ্বযী কটন র্ভর র্র:(র্ভর নং-২) নাযায়নগঞ্জ সেরায সগাদনাইবর ৫১.০৮ একয ের্ভবত অফর্স্থত। এই র্ভরটি র্ফক্রয় পূফ িক ও 

সক্রতা সকাম্পানীয র্নকট বত যকাযী মুদয় াওনা আদায় কযা বয়বে। ২০১০-২০১১ ও ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফেবয এই র্ভবরয র্নষ্কন্টক 

৪৮.৫৫ একয ের্ভ সক্রতা সকাম্পানীয অনুকুবর সযর্ের্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয সদয়া বয়বে। অফর্ষ্ট ২.৫৩ একয ের্ভ সযকড ি ংবাধন 

ংক্রান্ত ভাভরা র্ফিাযাধীন যবয়বে। ইাোড়া াটবোরাস্থ ১০ কাঠা ের্ভয ভার্রকানা ংক্রাবন্ত ভাভান্য সুপ্রীভবকাবট ি র্র্বর আীর ভাভরা 

র্ফিাযাধীন যবয়বে। আদারবত ভাভরা র্ফিাযাধীন থাকায় ের্ভ সযর্ের্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কযা ম্ভফ বি না। 
(৩) আদ ি কটন র্ির্নং এন্ড উইর্বং র্ভরস্ র্রিঃ 

  আদ ি কটন র্ির্নং এন্ড উইর্বং র্ভর র্র: নাযায়নগঞ্জ সেরায রিনবোরা সভৌোয় ২৬.২২ একয ের্ভবত অফর্স্থত।  র্ভরটি 

সটন্ডায প্রর্ক্রয়ায় র্ফক্রয় পূফ িক  র্কর্স্তবত সক্রতায র্নকট বত যকাযী মুদয় াওনা আদায় কযা বয়বে। এই র্ভবরয প্রায় ১৬ একয ের্ভ 

অর্ িত ম্পর্িয তার্রকা বত অফমুক্ত কযনপূফ িক র্নষ্কন্টক ২৪.৮০ একয ের্ভ সক্রতা সকাম্পানীয অনুকুবর সযর্ের্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয সদয়া 

বয়বে। অফর্ষ্ট ের্ভয ভার্রকানা ংক্রাবন্ত ১টি ভাভরায় ০.৫৯ একয ের্ভয যায় যকাবযয বি প্রিার্যত বয়বে। স সপ্রর্িবত সযকড ি 

ংবাধবনয েন্য র্িফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয়বক ত্র সপ্রযণ কযা বয়বে। সযকড ি ংবাধন বর যফতী ব্ফস্থা গ্রণ কযা বফ।   

(৪) সভার্নী র্ভরস্ র্রিঃ 

 সভার্নী র্ভর র্র: কুর্ষ্টয়া সেরায র্ভরাড়ায় ২৯.৩৬ একয ের্ভবত অফর্স্থত।  র্ভরটি ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফেবয াবফক সক্রতা 

বিয াবথ ম্পার্দত র্ফক্রয় চুর্ক্তয বতি ও তাবদয সুার্যবয সপ্রর্িবত র্ফক্রয় কযা বয়বে। মায র্ফযীবত সক্রতা যকাবযয অনুকুবর 

১০.০০ (দ) সকাটি টাকা েভা প্রদান কবয এফং  যফতীবত আযও ১০.০০(দ) সকাটি টাকায স-অড িায দার্ের ফ িবভাট ২০.০০(র্ফ) 

সকাটি প্রদান কবযবে। র্ভরটিয র্ফক্রয় প্রর্ক্রয়া মথামথ য়র্ন ভবভ ি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় কর্তিক গঠিত কর্ভটিয সুার্য অনুমায়ী আইন 

ভন্ত্রণারবয়য ভতাভবতয সপ্রর্িবত ব্ফস্থা গ্রবনয পূবফ িই র্ভবরয সক্রতা যকাবযয র্ফরুবদ্ধ ভাভান্য াইবকাবট ি যীট ভাভরা দাবয়য কযবর এফং 

উক্ত ভাভরায যায় সক্রতায অনুকুবর প্রিার্যত য়। ফর্ণ িত যাবয়য র্ফরুবদ্ধ যকাবযয ি বত ভাভান্য আদারবত র্এভর্ দাবয়যপূফ িক যাবয়য 

কাম িকার্যতা স্থর্গতাবদ রাব কযা য় এফং র্নয়র্ভত ভাভরা তথা র্র্এরএ দাবয়য কযা য়। যফতীবত সক্রতায আবফদবনয সপ্রর্িবত 

আবালনাভায ভাধ্যবভ উক্ত ভাভরা প্রত্াায কযা য়। উক্ত র্ভবরয সক্রতা র্ভর ক্রবয়য র্ফযীবত যকাবযয অনুকুবর প্রদানকৃত টাকা সপযত 

প্রদাবনয েন্য আবফদন কবয। সক্রতায আবফদন অনুমায়ী ২০.০০(র্ফ সকাটি) টাকা সপযত প্রদান কযা বয়বে। ফতিভাবন র্ভরটি ম্পূণ ি ফন্ধ 

অফস্থায় ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য অধীনস্থ র্রকুইবডন সবরয র্নয়ন্ত্রণাধীন যবয়বে। 
(৫) ফাংরাবদ সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ 

  ফাংরাবদ সটক্সটাইর র্ভর র্র: নাযায়নগঞ্জ সেরায ধাভগড় সভৌোয় ১৫.৬৫ একয ের্ভবত অফর্স্থত। র্ভরটি আন্তেিার্তক সটন্ডাবযয 

ভাধ্যবভ র্ফক্রয় ও সক্রতা সকাম্পানীবক স্তান্তয কযা বয়বে এফং যকার্য মূদয় াওনা আদায় কবয উক্ত র্ভবরয ভস্ত  ম্পর্ি সক্রতায 

অনুকুবর সযর্ের্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয সদয়া বয়বে। এ র্ভবরয র্ফক্রয় রব্দ অবথ িয সিবয় দায়-সদনা ৮/৯ গুন সফী ওয়ায় দায়-সদনা র্যবাধ 

কযা ম্ভফ বি না। ফাংরাবদ সটক্সটাইর  র্ভবরয র্নকট র্ফটিএভর্’য সদনা/াওনায র্াফ Reconcilation / চূড়ান্ত কযা বয়বে। 
র্ফটিএভর্’য াওনা অথ ি যকার্য সকালাগায বত প্রদাবনয েন্য ভন্ত্রণারয় কর্তিক অথ ি ভন্ত্রণারয়বক পুনযায় অনুবযাধ কযা বয়বে র্কন্তু অদ্যাফর্ধ 

অথ ি াওয়া মায়র্ন।  

(৬) ভর্রন কটন র্ভরস্ র্রিঃ 

ভর্রন কটন র্ভর র্র: গােীপুয সেরায কার্রগবঞ্জ ৮১.১৪ একয ের্ভবত অফর্স্থত।  র্ভরটি যকাযী র্দ্ধান্তক্রবভ াবফক 

ভার্রকবদয অনুকুবর স্তান্তয কযায র্দ্ধান্ত গ্রণ কযা য়। াবফক ভার্রকবিয ফ িম্মত অর্বভবতয সপ্রর্িবত তাবদয ভবনানীত ব্র্ক্তয 

র্নকট ১৩৫.০০(একত পঁয়র্ত্র) সকাটি টাকায় র্ভরটি র্ফক্রয় কযা বয়বে। সক্রতা সকাম্পানী কর্তিক যকাবযয অনুকুবর ২৫(পঁর্ি) সকাটি 

টাকায স-অড িায এফং অফর্ষ্ট ১১০(একত দ) সকাটি টাকায ব্াংক গ্যাযার্ন্ট প্রদান কযা বয়বে। র্ভরটিয সক্রতা সকাম্পানীয াবথ একটি 

র্ফক্রয় চুর্ক্ত ম্পার্দত য়। তদানুমায়ী গত ০৩-৮-২০১৩ তার্যবে আনুিার্নক বাবফ র্ভবরয দের সক্রতায অনুকুবর স্তান্তয কযা য়। সক্রতায 

াবথ ম্পার্দত র্ফক্রয় চুর্ক্ত অনুমায়ী সক্রতা ডাউন সবভন্ট ফাবদ র্নধ িার্যত ৫টি র্কর্স্তয ভবধ্য ১ভ ও ২য় র্কর্স্তয অথ ি র্যবাবধ র্ফরবেয কাযবণ 

র্ফরে সুদ ১ভ র্কর্স্তয অথ ি সভাট ২৩,১৭,১৭,২৬০/-(সতই সকাটি বতয রি বতয াোয দুইত লাট)  টাকা ও ২য় র্কর্স্তয অথ ি 
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২৩,১৭,৬৩,৮৮৯/-(সতই সকাটি বতয রি সতলর্ি াোয আটত উননব্বই) টাকা য স-অড িায ভন্ত্রণারবয় দার্ের কবযবে। র্ভরটিয র্ফক্রয় 

প্রর্ক্রয়া মথামথ য়র্ন ভবভ ি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় কর্তিক গঠিত কর্ভটিয সুার্য অনুমায়ী উক্ত র্ভবরয র্ফলবয় আইন ভন্ত্রণারবয়য 

ভতাভত প্রদাবনয েন্য নর্থ সপ্রযণ কযা বয়বে। র্ভরটিয র্ফক্রয়মুল্য ফাফদ যকাযী অফর্ষ্ট াওনা এককারীন গ্রনপূফ িক উক্ত র্ভবরয ম্পর্ি 

সক্রতায অনুকুবর সযর্ের্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয সদয়ায আবদ দাবনয েন্য সক্রতা যকাবযয র্ফরুবদ্ধ ভাভান্য াইবকাবট ি যীট র্টিন নং- 

৬৬৩৩/২০১৬ দাবয়য কবযবে মা যকাবযয র্ফবি যায় প্রিার্যত য় এফং যাবয়য ওয আীর নং- ০৮/১৭ দাবয়য কযা য় উক্ত 

আীবরয যায় যকাবযয র্ফবি প্রিার্যত য়। উক্ত যাবয়য য সক্রতা কর্তিক যকাবযয র্ফরুবদ্ধ কনবটম্প ভাভরা নং- ২১৮/১৭  

দাবয়য কবযন। যকায/ র্রকুইবডটবযয বি ০৫-৬-১৭ তার্যবে র্যর্বউ র্টিন নং- ৩০০/১৭ দার্ের কযা য়। গত ১৩-৮-১৭ তার্যবে উক্ত 

র্যর্বউ র্টিন নং- ৩০০/১৭ ভাভান্য সুর্প্রভ সকাবট িয প্রধান র্ফিাযার্তয সফঞ্চ কর্তিক উক্ত র্যর্বউ োর্যে বয় মায়। অয র্দবক র্ফটিএভর্ 

াবফক কভ িকতিা েনাফ এ ,এভ আবু াঈদ ফাদী বয় ভাভান্য াইবকাবট ি যীট র্টিন নং-১১৯০৭/১৭ দাবয়য কবযন। উক্ত ভাভরায় ভাভান্য 

াইবকাট ি কর্তিক যকাবযয র্ফরুবদ্ধ আবদ সদন সম ২০০৬ ও ২০০৮ াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট উবিা কবয যার্য র্যপাত গাবভ িন্ট এয র্নকট 

ভর্রন কটন র্ভর র্রিঃ র্ফক্রয় ও স্তান্তয এফং সকন র্ভরটি Take back কযা বফ না ভবভ ি রুর র্নর্ োযী কযা বয়বে। ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক এ্াটর্ণ ি সেনাবযরবক উক্ত ভাভরা(কনবটম্প ভাভরা নং- ২১৮/১৭, উক্ত র্যর্বউ র্টিন নং- ৩০০/১৭ ও ভাভান্য াইবকাবট ি র্যট 

র্টিন- ১১৯০৭/১৭(রুর র্নর্) আইন অনুমায়ী প্রবয়ােনীয় ব্ফস্থা গ্রবনয েন্য ত্র দ্বাযা অনুবযাধ কযা বয়বে।  
(৭) র্িশ্তী  সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ 

 র্িতী সটক্সটাইর র্ভর র্র: কুর্ভল্লা সেরায সদৌরতপুবয ১৬.৪৯ একয ের্ভবত অফর্স্থত। র্ভরটি সভা ি আভ ি পাযাে কনষ্টাকন 

র্রিঃ এয আবফদন অনুমায়ী তৎকারীন ভাননীয় ভন্ত্রী, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য অনুবভাদন ও র্নবদ ি সভাতাবফক ৩৫(পঁয়র্ত্র) সকাটি টাকা মুবল্য 

র্ফক্রয় ও সক্রতা সকাম্পানীয ফযাফবয  ০৭-০১-২০১৪ তার্যবে স্তান্তয কযা বয়বে। সক্রতা প্রথবভ ১৫.০০(বনয) সকাটি টাকা যফতীবত র্ফক্রয় 

চুর্ক্ত সভাতাবফক ১ভ র্কর্স্ত ও ২য় র্কর্স্ত ফাফদ মথাক্রবভ ৪.০৫ সকাটি ও ৪.০০ সকাটি টাকায স-অড িায ভন্ত্রণারবয় দার্ের কবযবে। র্ভরটি 

র্ফক্রবয়য র্ফলবয় প্রধান ভন্ত্রীয কাম িারয় কর্তিক গঠিত তদন্ত কর্ভটি র্ভরটি র্ফক্রয় প্রর্ক্রয়া মথামথ য়র্ন ফবর অর্বভত প্রদান কযবর আইন 

ভন্ত্রণারবয়য আইনগত ভতাভত প্রাথ িনা কযা য়। আইন ভন্ত্রণারয় র্ফক্রবয়য প্রর্ক্রয়াটি আইন ও র্ফর্ধ ফর্ িভু িত ফবর অর্বভত প্রদান কবয। পবর 

স্বাির্যত চুর্ক্ত ফার্তর ও র্ভর পুনিঃ গ্রবনয দবি প্রর্ক্রয়াধীন থাকা অফস্থায় কর্থত সক্রতা কর্তিক আনীত যীট র্টিন নং- ১০৮২০/২০১৪ 

এ ভাননীয় আদারত কর্তিক ৬(েয়) ভাবয Status-quo আবদ োযী কবযন। যফতীবত র্িতী সটক্সটাইর র্ভবরয র্ফক্রয় মূবল্যয 

অফর্ষ্ট াওনা গ্রন কবয র্ভর সক্রতাবক সযর্ের্ষ্ট্র কবয সদয়ায েন্য সক্রতা পারুক ইরাভ ভূইয়া, আভস্ পাযাে কনষ্ট্রান ফাদী বয় যীট 

র্টিন নং- ১০৮২০/২০১৪ দাবয়য কবযন। উক্ত ভাভরা সক্রতা সকাম্পানীয অনুকুবর যায় প্রিার্যত য়। উক্ত যাবয়য র্ফরুবদ্ধ যকায কর্তিক 

আীর র্এভর্ নং- ৭০১/১৫ এয ভাধ্যবভ স্থর্গত কযা য়। যফতীবত র্রকুইবডটয কর্তিক র্র্এরএ নং- ৩৬৪/২০১৭ আীর দাবয়য কযা 

বয়বে। উক্ত ভন্ত্রণারবয়য বি এ্াটণী সেনাবযর কর্তিক ভাভান্য সুপ্রীভবকাবট িয আীর র্ফবাবগ র্এ নং-১৮১/২০১৬ আীর দাবয়য কযা 

বয়বে। মা কবয়ক দপা শুনানী সবল গত ২২-৫-২০১৮ তার্যবে চুড়ান্ত শুনানী  য়। উক্ত ভাভরায শুনানী সবল ০৩-৭-২০১৮ তার্যবে ভাভরায 

যায় যকাবযয বি আবদ োযী কযা য় মায আবদবয কর্ এেনও াওয়া মায়র্ন। 
(৮) ওর্যবয়ন্ট সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ 

 ওর্যবয়ন্ট সটক্সটাইর র্ভর র্র: ঢাকা সেরায সকযানীগঞ্জ থানাধীন ভীবযযফাগ সভৌোয় ৭.৪৬৫০ একয ের্ভবত অফর্স্থত এফং উক্ত 

র্ভবরয ভার্রকানাধীন নযর্ংদী সেরায রা থানায কাউয়াদী সভৌোয় ৭.৭৮ একয ের্ভ যবয়বে। র্ভবরয অবনকগুবরা ের্ভয ভার্রকানা 

দর্রর না থাকায় এফং সফ র্কছু ের্ভয সযকড ি স্থানীয় ব্র্ক্তফবগ িয নাবভ থাকায় ের্ভ সযকড ি ংবাধন ভাভরামূ ফতিভাবন র্ফিাযাধীন 

যবয়বে।  

র্রকুইবডন সবরয আওতাধীন র্ভরমূবয ভাভরায র্ফফযণিঃ- 

 

ক্রিঃ 

নং 

র্ভবরয নাভ াইবকাবট ি র্ফিাযাধীন 

ভাভরায ংখ্যা 

র্নম্ন আদারবত র্ফিাযাধীন 

ভাভরায ংখ্যা 

সভাট ভাভরায ংখ্যা 

1 2 3 4 5 

1.  ঢাবকশ্বযী কটন র্ভর র্রিঃ (র্ভর নং-১) - ৩ ৩ 

2.  ঢাবকশ্বযী কটন র্ভর র্রিঃ (র্ভর নং-২) ১ ১ ২ 

3.  আদ ি কটন র্ির্নং এন্ড উইর্বং র্ভর র্রিঃ ১ - ১ 

4.  সভার্নী র্ভর র্রিঃ ২ ১ ৩ 

5.  ফাংরাবদ সটক্সটাইর র্ভর র্রিঃ - - - 

6.  র্িতী সটক্সটাইর র্ভর র্রিঃ ১ - ১ 

7.  ভর্রন কটন র্ভর র্রিঃ ৩ - ৩ 

8.  ওর্যবয়ন্ট সটক্সটাইর র্ভর র্রিঃ ১ ১১ ১২ 

  ০৯ ১৬ ২৫ 
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জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান 

সন্টায (সজর্ডর্র্) 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 
 

 

 

 

 

  

 

 

১৪৫, ভর্নপুযী াড়া, সতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫। 

সপানঃ ৯১০১২৯৮, ৯১১৬৭৩১, ৯১৪৫৫১১, পযাক্সঃ ০২-৯১২১৫২৩, 

বয়ফঃ www.jdpc.gov.bd 

ই-সভইরঃ info@jdpc.gov.bd, ed@jdpc.gov.bd 

 

 

  

http://www.jdpc.gov.bd/
mailto:info@jdpc.gov.bd
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০১. টভূর্ভঃ 

প্রচর্রত াটণ্য াভগ্রীয াাার্ সফযকাযী উবযাক্তাবদয উচ্চমূল্য াংবমার্জত উন্নতভাবনয ফহুমুখী াটণ্য াভগ্রী উৎাদন  

ফাজাযজাতকযবণ ায়তা কযায রবযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অধীবন ২০০২ াবরয ভাচ ি ভাব জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান 

সন্টায (সজর্ডর্র্) স্থার্ত য়।  
াটণ্য ফহুমুখীকযণ প্রর্িয়া  কাম িিভবক াযা সদব ছর্ড়বয় সদয়ায জন্য ৭টি ফহুমুখী াট র্ল্প উবযাক্তা সফা সকন্দ্র (সজইএর্) 

স্থাণ কযা বয়বছ। সকন্দ্রগুর্র (১) ঢাকা (২) নযর্াংদী (৩) চট্রগ্রাভ (৪)  যাংপুয (৫) মবায (৬) টা ঙ্গাইর এফাং (৭) জাভারপুবয  

অফর্স্থত।  
০২. র্বনঃ 

াবটয ব্যফায ম্প্রাযবণ াটবণ্যয ফহুমুখীকযণ। 

০৩. র্ভনঃ 

ফহুমুখী াটণ্য উৎাদবন নতুন উবযাক্তা ততযী, র্ডজাইন উন্নয়ন  রাগই প্রমৄর্ক্ত উদ্ভাফন এফাং ফাজাযজাতকযণ সকৌর উন্নয়বনয 

ভাধ্যবভ াটবণ্যয ব্যফায ম্প্রাযণ। 
০৪. কাম িাফরীঃ  

(১) ফহুমুখী াটর্বল্প  উবযাক্তা উন্নয়বনয রবযয সফযকাযী উবযাক্তাবদযবক প্রর্যণ প্রদান ; 

(২) ফহুমুখী াটসণ্যয অবযন্তযীণ  আন্তজিার্তক  ফাজায ম্প্রাযবণয রবযয সভরা, সিতা র্ফবিতা বেরন   ফাজায 

ভীযা আবয়াজন; 

(৩) জুট ডাইবাযর্পাইড প্রডাক্ট উবমাগী র্ডজাইন  উন্নয়বন গবফলণায জন্য Research & Development 

Institution এয গবফলণাকাযীবদয ায়তায় র্ডজাইন উন্নয়ণ কবয তা ফার্ণর্জযর্ককযবণয ব্যফস্থাকযণ ;  

(৪)  ফহুমুখী াটবণ্যয প্রচায, প্রায  ব্যফায বৃর্িয জন্য বচতনতা কভ িারা /উদ্বুিকযণ কভ িারায আবয়াজন;  

 (৫)   উবযাক্তাবদয জ  সুরবমূবল্য কাঁচাভার প্রার্িবত ায়তা প্রদান ; 

 (৬)  উবযাক্তাবদয ঋণ প্রার্িয জন্য ব্যাাংবকয াবথ র্রাংবকজ সৃর্ি কযা।  

০৫. জনফর /াাংগঠর্নক কাঠাবভাঃ 

সজর্ডর্র্’য ব্যফস্থানায জন্য একজন র্নফ িাী র্যচারক  র্তন জন র্যচারক সভাট ৫১ জন কভ িকতিা/কভ িচাযী যবয়বছ। 
সজর্ডর্র্’য কাম িিভ ঠিকবাবফ ফাস্তফায়বন র্নবদ িনা প্রদাবনয রবযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চবফয সনতৃবে ২০ দস্য র্ফর্ি 

একটি স্টীয়ার্যাং কর্ভটি গবর্ন িাং ফর্ড র্ববফ দার্য়ে ারন কবয। 
০৬. ভস্যা   চযাবরঞ্জমুঃ 

 ভানম্পন্ন ফহুমুখী াটণ্য উৎাদবন প্রবয়াজনীয় দয জনফবরয অবাফ;  

 প্রমৄর্ক্তগত জ্ঞাবনয অবাফ;  

 র্ডজাইন উন্নয়ন,ফাজায ভীযা,প্রমৄর্ক্ত উন্নয়ন  গবফলণায জন্য প্রবয়াজনীয় জনফবরয অবাফ; 

 সপর্িক্স উৎাদবন আধুর্নকভাবনয লুভ  ডাইাং  ল্যার্ভবনইন পযাক্টযীয অবাফ; 

 ফহুমুখী াটবণ্যয স্থানীয়  আন্তজিার্তক ফাজায ম্প্রাযবণ প্রবয়াজনীয় দবয গ্রণ। 
০৭. বর্ফষ্য ৎ র্যকল্পনাঃ 

ফহুমুখী াটবণ্যয স্থানীয়  আন্তজিার্তক ফাজায ম্প্রাযবণয রবযয Need Based কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন, সজর্ডর্র্বক স্থায়ী 

কাঠাবভাবত উন্নীতকযণ; কাঁচাভাবরয জ রবযতায জন্য আধুর্নকভাবনয ডাইাং  ল্যার্ভবনইন পযাক্টযী স্থাণ ; ফহুমুখী াটবণ্যয 

র্ডজাইন াবাট ি সন্টায স্থাণ,  ফহুমুখী াটবণ্যয ৩৬০● বয়ফবইজ সডববর এফাং ফহুমুখী াটবণ্যয ই-ভাবকিটিাং চালুকযণ। 
০৮. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত ২০১৮-১৯: 

গত ১৯ জুন, ২০১৮ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য 

ভানণীয় ভন্ত্রী জনাফ মুােদ ইভাজ উর্িন প্রাভার্নক এফাং 

ভানণীয় প্রর্তভন্ত্রী জনাফ র্ভজিা আজভ এভর্ এয 

উর্স্থর্তবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ  অধীনস্থ দিয 

এফাং াংস্থায প্রধানবদয বঙ্গ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত 

(এর্এ) স্বাযয অনুষ্ঠান অনুর্ষ্ঠত য়। উক্ত অনুষ্ঠাবন র্নফ িাী 

র্যচারক, সজর্ডর্র্ এফাং র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য 

ভবধ্য ২০১৮-১৯ াবরয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত 

স্বাযর্যত বয়বছ। এছাড়া একই তার্যবখ র্নফ িাী 

র্যচারক, সজর্ডর্র্ এফাং সজর্ডর্র্’য আতাধীন ০৭ 

টি ফহুমুখী াটর্ল্প উবযাক্তা সফা সকন্দ্র (সজইএর্) 

মূবয ভবধ্য ২০১৮-১৯ াবরয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত 

স্বাযর্যত য়। 
 

সজর্ডর্র্ এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভবধ্য 

২০১৮-১৯ াবরয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত স্বাযয অনুষ্ঠান 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ পাতা-104  

০৯. এক নজবয ২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবযয ম্পার্দত র্নয়র্ভত কাম িিভমূঃ 

০১) উবযাক্তা উন্নয়ন প্রর্যণ  - ১৭ টি 

০২) একক সভরা আবয়াজন  - ১০ টি 

০৩) সমৌথ সভরায় অাংগ্রণ  - ১৯ টি 

০৪) উদ্বুিকযণ /বচতনতা কভ িারা   - ১০ টি 

০৫) সিতা র্ফবিতা বেরন  - ০৬ টি 

০৬  )অযায়াড ি প্রদান       - ০১ টি 

০৭) উবযাক্তাবদয  ঋণ ায়তা   - ৫২ জন 

০৮) কাঁচাভার যফযাকযণ   - ৬৫ ,৯৬০ র্ভটায   

 

১০. ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িিভ মূঃ 

 ভানফম্পদ উন্নয়ন  কভ িাংস্থানঃ  

সজর্ডর্র্’য র্নয়র্ভত কাম িিবভয ভবধ্য প্রর্যণ অন্যতভ। সজর্ডর্র্ ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন  ফাজাযজাতকযবণ দযতা বৃর্িয 

রবযয র্ফর্বন্ন প্রর্যণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ উবযাক্তা সৃর্ি ভানফম্পদ উন্নয়ন  কভ িাংস্থাবন র্ফার ভূর্ভকা যাখবছ। গত ২০১৭-১৮ 

অথ ি ফছবয সজর্ডর্র্ সদবয র্ফর্বন্ন সজরায় ১৭টি সকাব ি সভাট ২৯৮ জনবক ফহুমুখী াটণ্য ততযীয প্রর্যণ প্রদান কবযবছ। 
 

  

 

সজর্ডর্র্ আবয়ার্জত প্রর্যণ কাম িিভ 

 অযায়াড ি প্রদানঃ 

ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন  ফাজাযজাতকযবণ উবযাক্তাবদয উৎা প্রদাবনয রবযয প্রর্ত ফছবযয ন্যায় এফায জাতীয় াট র্দফ -

২০১৮ উরবযয আবয়ার্জত সভরায় ফহুমুখী াটণ্য উৎাদনকাযী উবযাক্তাবদয অযায়াড ি প্রদান কযা য়।  

 

  

ফহুমুখী াটণ্য উৎাদনকাযী উবযাক্তাবদয অযায়াড ি প্রদান অনুষ্ঠান 

 সভরা  প্রদ িণী আবয়াজনঃ 

জাতীয় াট র্দফ -২০১৮ উরবযয ফহুমুখী াটবণ্যয একক সভরা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িিভমূবয ভবধ্য অন্যতভ ৬ ভাচ ি, ২০১৮ জাতীয় াট র্দফ উরবয ০৬-১০ 

ভাচ ি, ২০১৮ তার্যবখ ফঙ্গফন্ধু আন্তজিার্তক বেরন সকবন্দ্র ৫ র্দন ব্যাী ফহুমুখী াটবণ্যয একক সভরা  আবয়াজন। গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সজর্ডর্র্  আবয়ার্জত এ সভরা  প্রদ িনী উবদ্বাধন কবযন। কর সেণীয দ িক মুগ্ধ র্ফস্মবয় 

সদবখন দৃর্িনন্দন ফহুমুখী াটবণ্যয র্ফপুর ভাায। াযা সদবয কর সেণীয ভানুবলয ভবধ্য াড়া জাগাবত যভ বয়বছ এই 

সভরা। উক্ত সভরায় ১১৩ টি স্টবর সভাট ৯৫ জন ফহুমুখী াটণ্য উবযাক্তা অাংগ্রণ কবয। 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফহুমুখী াটণ্য সভরা ২০১৮ উবদ্বাধন এফাং স্টরমূ র্যদ িন কবযন 

 

  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফহুমুখী াটণ্য সভরা ২০১৮ এ স্টরমূ র্যদ িন কবযন 

৬৩ তভ  Commonwealth Parliamentary Association (CPA) বেরন 

উরবযয আবয়ার্জত সভরায়  অাংগ্রণ 

এছাড়া ঢাকায় অনুর্ষ্ঠত ৬৩ তভ Commonwealth Parliamentary Association (CPA) বেরন 

উরবযয গত ০৫-০৭ নববম্বয, ২০১৭ তার্যবখ ফঙ্গফন্ধু আন্তজিার্তক বেরন সকবন্দ্র আবয়ার্জত সভরায় সজর্ডর্র্ একটি প্যার্বর্রয়ন 

র্নবয় অাংগ্রণ কবয। উক্ত বেরবন অাংগ্রণকাযী কভনবয়রথভূক্ত সদমূবয প্রায় াঁচ তার্ধক াংদ দস্য উক্ত সভরা 

র্যদ িণপূফ িক ছন্দই ফহুমুখী াটণ্য িয় কবযন এফাং ফাাংরাবদব উৎার্দত ফহুমুখী াটবণ্যয ভূয়ী প্রাংা কবযন।  

  

ভাননীয় স্পীকায জনাফ র্যীন াযর্ভন সচৌধুযী CPA 

সভরায় সজর্ডর্র্’য প্যার্বর্রয়ন র্যদ িন কবযন 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় র্চফ জনাফ সভা: পয়জুয 

যভান সচৌধুর্য CPA সভরায় সজর্ডর্র্’য প্যার্বর্রয়ন 

র্যদ িন কবযন 

 

 

CPA বেরবন অাংগ্রণকাযী র্ফবদী প্রর্তর্নর্ধগণ সজর্ডর্র্’য প্যার্বর্রয়বন ফহুমুখী াটণ্য সদখবছন 

 

http://www.cpahq.org/
http://www.cpahq.org/
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ঢাকা আন্তজিার্তক ফার্ণজয সভরায় অাংগ্রণ 

প্রর্তফছবযয ন্যায় এফছবয সজর্ডর্র্ ঢাকা আন্তজিার্তক ফার্ণজয সভরা-২০১৮ সত ১টি প্যার্বর্রয়ন র্নবয় অাংগ্রণ কবয। াযা সদ 

সথবক সজর্ডর্র্’য তার্রকাভূক্ত ২৫ জন উবযাক্তা ফহুমুখী াটণ্য র্নবয় এ সভরায় অাংগ্রণ কবয।  

 

  

ঢাকা আন্তজিার্তক ফার্ণজয সভরা ২০১৮ এ সজর্ডর্র্’য প্যার্বর্রয়ন 

সজরা ম িাবয় আবয়ার্জত একক সভরা 

ফহুমুখী াটণ্য উবযাক্তাবদয ণ্য ফাজাযজাতকযণ এফাং াটবণ্যয প্রচায  ,প্রায  ব্যফায বৃর্িয রবযয সজর্ডর্র্ ২০১৭ -১৮ 

অথ ি ফছবয র্ফর্বন্ন সজরা  র্ফবাগীয় বয এককবাবফ ১০ টি ফহুমুখী াটণ্য সভরায আবয়াজন কবযবছ; 

  

গত ১২-১৪ অবক্টাফয, ২০১৭ তার্যবখ র্দনাজপুবয সজর্ডর্র্ আবয়ার্জত ফহুমুখী াটবণ্যয একক সভরা 

  

গত ১২-১৫ এর্প্রর, ২০১৮ তার্যবখ সজর্ডর্র্ প্রাঙ্গবন আবয়ার্জত ফহুমুখী াটবণ্যয একক তফাখী সভরা 

সমৌথ সভরায় সজর্ডর্র্’য অাংগ্রণ 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয সজর্ডর্র্ র্ফর্বন্ন াংস্থা আবয়ার্জত ১৯ টি সভরায় অাংগ্রণ কবযবছ। তন্মবধ্য উবেখবমাগ্য সভরামূবয ছর্ফ র্নম্নরুঃ 

  
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয ভানণীয় প্রধানভন্ত্রী 

গত ১৮-২৪ জুরাই, ২০১৮ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত র্যবফ সভরায় সজর্ডর্র্’য স্টর র্যদ িণ কবযন  



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ পাতা-107  

  

গত ১৩-১৬ সভ, ২০১৮ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত -opxE roceD roiretnI dna erutinruF hsedalgnaB2018  ীল িক 

সভরায় সজর্ডর্র্’য স্টর 

 

 

গত ১৩-১৬ সভ, ২০১৮ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত -opxE roceD roiretnI dna erutinruF hsedalgnaB2018  ীল িক 

সভরায় সজর্ডর্র্’য স্টর 

ফহুমুখী াটবণ্যয প্রদ িণী উৎফ  আবয়াজন  

এছাড়া স্ববল্পান্নত সদ বত ফাাংরাবদবয ভধ্যভ আবয়য সদব উত্তযবণয সমাগ্যতা অজিবনয ঐর্তার্ক াপল্য উদমান উরবযয 

সজর্ডর্র্ প্রাঙ্গবণ ফহুমুখী াটবণ্যয প্রদ িণী উৎফ আবয়াজন কযা য়। উক্ত প্রদ িণীবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভানণীয় প্রর্তভন্ত্রী 

জনাফ র্ভজিা আজভ এভর্, স্বনাভধণ্য র্চত্রর্ল্পী জনাফ াবভ খান, এবাবযস্ট জয়ী জনাফ মুা ইিার্ভ প্রমূখ ব্যর্ক্তফগ উর্স্থত 

র্ছবরন। 
 

  

ফহুমুখী াটবণ্যয প্রদ িণী উৎফ  অনুষ্ঠান 

র্ফবদী সভরায় সজর্ডর্র্’য অাংগ্রণ 

তফবদর্ক ফাজাবয ফহুমুখী প্রচায  ,প্রায  ফাজাযজাতকযবণ  সজর্ডর্র্ ২০১৭ -১৮ অথ ি ফছবয ০৫ টি র্ফবদী  সভরায় অাংগ্রণ 

কবযবছ। সভরামূ বরাঃ 

 Hong Kong Mega Show Part-1, 2017, Hong Kong 

 Indian Mega Trade Fair 

 Home Wonders Expo, 2017, Mauritius 

 Textiles & Jute Fair, 2018, Russia 

 Interior Lifestyle Tokyo, 2018 
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গত ২১-২৩ সভ, ২০১৮ তার্যবখ যার্য়ায় অনুর্ষ্ঠত Textiles & Jute Fair, 2018 এ সজর্ডর্র্’য স্টর। 
ফহুমুখী াটণ্য উৎাদনকাযী ০৪ জন উবযাক্তা উক্ত সভরায় অাংগ্রণ কবযন   

  

 

Interior Lifestyle Tokyo, 2018 এ সজর্ডর্র্’য স্টর এফাং জাাবন ফাাংরাবদবয াটজাত বণ্যয 

ম্ভাফনা র্নবয় অনুর্ষ্ঠত আবরাচনা বা  প্রদ িণী অনুষ্ঠাবন ফাাংরাবদ প্রর্তর্নর্ধ দর 

 

১১. ফহুমুখী াটবণ্যয প্রদ িণী  র্ফিয় সকন্দ্রঃ 

সজর্ডর্র্ বফন (১৪৫, ভর্নপুর্য াড়া, সতজগাঁ ঢাকা) এয ২য় তরায় যবয়বছ ফাাংরাবদবয একভাত্র একক ফহুমুখী াটবণ্যয 

প্রদ িণী  র্ফিয় সকন্দ্র সমখাবন যবয়বছ ফহুমুখী াটবণ্যয ব্যাক ভাায। ফতিভাবন ফহুমুখী াটবণ্যয চার্দা বৃর্িয াবথ াবথ 

উক্ত প্রদ িণী  র্ফিয় সকবন্দ্র সদী র্ফবদী সিতা ভাগভ অবনক বৃর্ি সবয়বছ।  
 

১২. সজর্ডর্র্ কতৃিক ফাস্তফার্য়ত প্রকল্পমূঃ   

“স্মর সের এন্ট্রবপ্রন্যযী সডববরবভন্ট ইন ডাইবাযর্পাইড জুট প্রডাক্ট” প্রকল্প 

সজর্ডর্র্ CFC এয অথ িায়বন অবক্টাফয ২০০৫ সথবক জুন ২০০৯ ম িন্ত   স্মর সের এন্ট্রবপ্রন্যযী সডববরবভন্ট ইন 

ডাইবাযর্পাইড জুট প্রডাক্ট’ নাবভ একটি প্রকল্প পরবাবফ ফাস্তফায়ন  কবয। এ প্রকবল্পয আতায় বচতনতা কভ িারা ২৩ টি, 

দযতা উন্নয়ন প্রর্যণ ৫১ টি, সটকর্নকযার য়াকি ০৮ টি, র্ডজাইন য়াকি ১১ টি, সভরা  সিতা র্ফবিতা বেরন ৪৩ টি 

আবয়াজন কবয। এছাড়া প্রকবল্পয আতায় ২০০৮-২০১২ সভয়াবদ প্রদত্ত ৫৬২.০০ রয টাকা ঋবণ ১৮টি সছাট  ভাঝার্য র্ল্প ইউর্নট 

স্থার্ত য় মাযা ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন কাবজ র্নবয়ার্জত যবয়বছ। 

 

জুট র্জ-সটক্সটাইর প্রকল্পঃ 

 সজর্ডর্র্’য অন্যতভ উবেখবমাগ্য াপল্য াবটয ব্যফায বৃর্িয রবযয “Development and Application of 

Potentially Important Jute Geotextiles (CFC/IJSG/21)” প্রকল্প ফাস্তফায়ন। প্রকবল্পয আতায় যাস্তা 

র্নভ িাণ, নদীয াড় বাঙ্গন  াাড় ধ্ব সযাবধ JGT এয ব্যফায াংিান্ত  ১০টি এফাং Diversity ম িবফযবণয জন্য অর্তর্যক্ত 

০৪টি  সভাট ১৪ টি র্পল্ড ট্রায়ার ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। JGT এয র্ডজাইন সভথডরর্জ ব্যফায র্ফর্ধ এফাং  র্ফস্তার্যত  

Specification প্রণয়ন কযা বয়বছ এফাং  BSTI কতৃিক অনুবভার্দত বয়বছ । 
 স্থানীয় যকায প্রবকৌর অর্ধদিয , ফাাংরাবদ ার্ন উন্নয়ন সফাড ি, ড়ক র্যফন  সতু র্ফবাগ এফাং ফাাংরাবদ সযরবয় কতৃিক 

কাবজয সযট র্র্ডউবর JGT অন্তভূ িক্ত কযা বয়বছ। াফতিয চট্রগ্রাভ উন্নয়ন সফাবড িয সযট র্র্ডউবর JGT অন্তভূ ির্ক্তয কাম িিভ চরবছ। 
 সযট র্র্ডউবর অন্তভূ ির্ক্তয ভাধ্যবভ low grade াট র্দবয় ততযী JGT র্নভ িান উকযণ র্ববফ স্বীকৃর্ত সবয়বছ । সদবয 

অবযন্তবযই ফছবয প্রায় ৭১৬ সকাটি টাকায JGT ব্যফহৃত বত াবয। আন্তজিার্তক ম িাবয় JGT এয ফাজায ম্প্রার্যত  বে।  
 গত ফৎবয LGED প্রায় ৫৫ াজায ফগ ির্ভটায সজর্জটি  Slope Protection  যাস্তা র্নভ িান কাবজ ব্যফায কবযবছ । 

অর্ধক াবয JGT ব্যফায বৃর্িয ব্যাাবয সজর্ডর্র্ াংর্িি দিযগুবরায াবথ সমাগাবমাগ যযা কযবছ ।  
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১২. উত্তভ চচ িা, দাচায: 

 অর্পর্য়ার তদনর্ন্দন কাজ/ইসুয র্ফলবয় সজর্ডর্র্’য কর কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয অাংগ্রবণ র্নয়র্ভত বা অনুর্ষ্ঠত য় 

এফাং কবরয ভতাভবতয র্বর্ত্তবত বফ িাত্তভ র্িান্ত গ্রবণয প্রবচিা সনয়া য়। 
 সজর্ডর্র্’য কাম িিভমূবয মথাভবয় ভানেত ফাস্তফায়ন এফাং কভ িপ্রর্িয়ায় গুণগত র্যফতিন আনয়বনয রবযয সপাকার 

বয়ন্ট কভ িকতিায ভন্ববয় কতগুর্র কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ। কর্ভটি গুবরা বরাঃ  

১।  এর্এ কর্ভটি 

২। র্জআযএ কর্ভটি 

৩।  ইবনাববন টিভ  

৪। শুিাচায কর্ভটি   

 ন্যানার বয়ফ সাট িাবরয আতায় সজর্ডর্র্’য website টি  আকল িণীয় আর্ঙ্গবক উস্থাণ এফাং মৃিকযণ কযা 

বয়বছ। প্রবয়াজনীয় কর ধযবনয ারনাগাদ তথ্য website এ প্রচায কযা য়।  

 প্রর্তষ্ঠাবনয কাবজয গর্তীরতা বৃর্ি, উদ্ভাফনী দযতা বৃর্ি, নাগর্যক সফা প্রদান প্রর্িয়া দ্রুত  জীকযবণয জন্য নতুন 

নতুন ন্থা উদ্ভাফন  সগুবরাবক চচ িা কযায রবযয সজর্ডর্র্’য ইবনাববন টীভ কাজ কযবছ। 
 সজর্ডর্র্’য তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ, দফী, সটর্রবপান নম্বয এফাং তথ্য প্রদান াংিান্ত প্রার্ঙ্গক তথ্যার্দ 

বয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বছ। জনগবণয তথ্য জানায অর্ধকায মুন্নত যাখায রবযয ম্ভাব্য কর তথ্য বয়ফাইবট 

প্রকা কযা বে। 
 

১৩. উদ্ভাফন (ইবনাববন): 

 

 A2i প্রকবল্পয ার্ব ি ইবনাববন পাবেয ৭ভ বফ ি সজর্ডর্র্ কতৃিক প্রণীত “র্ডর্জটার জুট ভাবকিটবে” প্রকল্পটি অনুবভাদন 

রাব কবযবছ এফাং প্রকল্প ফাস্তফায়বনয কাজ চরভান যবয়বছ। এ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ সজর্ডর্র্’য সফা/কাম িিভমূ সমভন: 

প্রর্যণ কাম িিভ, সজর্ডর্র্’য কাঁচাভার ব্যাাংবকয কাম িিভ, সভরা  প্রবভানার কাম িিভ এফাং ফহুমুখী াটবণ্যয র্ফণন 

কাম িিভ ইতযার্দ অনরাইবনয আতায় আবফ। সফা গ্রণকাযী জনগণ ঘবয ফবই সজর্ডর্র্’য তথ্য  সফামূ গ্রণ কযবত 

াযবফন। 
১৪. র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবন সজর্ডর্র্’য কাম িিভঃ  

 

 সজর্ডর্র্ প্রদ িণী  র্ফিয় সকবন্দ্রয প্রচাযণা এফাং ফহুমুখী াটণ্যবক কবরয র্নকট আকল িণীয়বাবফ উস্থানায 

উবিবে ৩৬০● প্রমৄর্ক্তবত একটি আধুর্নক বয়ফবইজ ততযীয কাজ চরভান যবয়বছ।   

 ন্যানার বয়ফ সাট িাবরয আতায় সজর্ডর্র্’য বয়ফাইবটয ভাধ্যবভ াংস্থায র্যর্চর্ত, কাম িিভ, ফহুমুখী াটবণ্যয 

প্রদ িন, র্ফজ্ঞর্ি/সনাটি ইতযার্দ প্রচায কযা য়। 
 সজর্ডর্র্ র্যচার্রত ফহুমুখী াটবণ্যয প্রর্যণ সপ্রাগ্রাবভ ায়ায বয়ন্ট সপ্রবজবন্টবনয ভাধ্যবভ প্রর্যণ প্রদান কযা 

য়। 
 সভরা  প্রদ িনীবত প্রবজক্টবযয ভাধ্যবভ ফহুমুখী াটবণ্যয প্রদ িনী তথ্য ম্বর্রত ডকুবভন্টযী প্রদ িন কযা য়। 
 জরুযী র্চঠিত্র পযাক্স/ই-সভইর সমাবগ দিয াংস্থায়/উবযাক্তাবদয সপ্রযণ কযা য়। ইন্টাযবনট াংবমাগ র্নযর্ফর্েন্ন যাখবত 

সজর্ডর্র্’য প্রধান কাম িারবয় WiFi াংবমাগ সজর্ডর্র্’য আঞ্চর্রক অর্পগুবরাবত িডব্যাে াংবমাগ সনয়া বয়বছ। 
 সপইবুক সইবজয ভাধ্যবভ সজর্ডর্র্’য কাম িিসভয তথ্যার্দ র্নয়র্ভত প্রচায কযা বে। 

  

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

 


