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ভৄো. ইভোজ উচিন প্রোভোচণক, এভচ 

ভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাণী 

 

প্রাচীনকার থথদক ফাাংরাদদদয াট  ফস্ত্র শদেয সুখ্যাশত শফশ্বব্যাী এফাং এ থদদয অথ থননশতক কভ থকাদে ফস্ত্র  াট 

শে সুদূয অতীত থথদক গুযম্নত্বপূণ থ ভূশভকা ারন কদয আদছ। থদদয যপ্তাশন আদয শাংবাগ অশজথত  ফস্ত্র  াটখাত থথদক। 

াাাশ দাশযদ্র শফদভাচন এফাং কভ থাংস্থান সৃশিদত এ দু’টি খাদতয যদদছ অাভান্য অফদান। এই াপল্য অজথদন ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারদয ভূশভকা অনস্বীকাম থ। 

 
প্রাথশভক ফস্ত্রশে তথা শিশনাং, উইশবাং, শনটিাং এফাং ফস্ত্র প্রমৄশি চক্ষো প্রদাদন ভন্ত্রণার শনশফড়বাদফ কাজ কদয মাদে। 

ম্প্রশত ভন্ত্রণারদয ফস্ত্র শযদপ্তযদক থালক কর্তথ ক্ষ ভদনানীত কযা ফস্ত্র শযদপ্তয  নফউদ্যদভ মদথাশচত দাশতফ ারন কদয 

মাদে। ফস্ত্রশদেয াাাশ ভন্ত্রণারদয আতাধীন থযভ  তাঁত শে দাশযদ্রয শফদভাচন  এফাং ফদস্ত্রয অবযভত্ধযীণ চাশদা শভটাদত 

গুযম্নত্বপূণ থ ভূশভকা ারন কদয আদছ।  ইদতাভদে থযভচাল  থযভ শদে ভশিত উন্নদনয  রক্ক্ষে শফদ্যভান ফাাংরাদদ থযভ 

থফাড থ, ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রশ ক্ষণ ইনশিটিউট এফাং ফাাংরাদদ শল্ক পাউদেনদক একীভূত কদয ফাাংরাদদ থযভ 

উন্নন থফাড থ গঠন কযা দদছ। 

 
ফাাংরাদদদয অথ থনীশত, ভাজ  াংস্কৃশতদত াটখাদতয ভূশভকা অশযীভ। থদদয প্রা ৪ থকাটি থরাক প্রতেক্ষ  

ক্যোক্ষবোক্ফ  এ খাদতয  উয শনব থযীর। াটখাদতয াপদল্যয ধাযাফাশকতা যক্ষো কযায জন্য ভন্ত্রণার শনযরবাদফ কাজ কদয 

মাদে। উন্নতভাদনয াট উৎাদদন াট চালীদদয আগ্রী কদয থতারায  রক্ক্ষে ‘‘উচ্চ পরনীর াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত 

াট চন’’ ীল থক প্রকে ফাত্ধফান কযা দে। াদটয শজদনাভ শকুদন্প উদ্ভাফদনয পদর াট শফলক গদফলণা  উন্নদনয থ 

সুগভ দদছ। যকাদযয ফন্ধ করকাযখানা চালুকযণ নীশতয আতা খুরনা খাশরপুয জুট শভর  চদৌরতপুয  জুট শভর, 

শযাজগদে জাতী জুট শভর এফাং চট্টগ্রাদভ কণ থপৄরী জুট শভর  থপাযাত কণ থপৄরী কাদ থট পযাক্টযী চালু কযা । পদর যাষ্ট্রাাত্ত 

াটকর গুদরাদত শফপুর াংখ্যক শ্রশভক-কভ থচা চয-কভ থকতথায কভ থাংস্থান শনশিত । াটজাত দেয অবয ন্তযীণ চাশদা ফাড়াদনায 

রক্ক্ষে প্রণীত ‘‘দে াটজাত থভাড়দকয ফােতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০’’ দরা জানুাশয ২০১৪ থথদক কাম থকয কযা দদছ। 

অবযভত্ধযীণ  আভত্ধজথাশতক ফাজাদয চাশদা ভাশপক উন্নতভাদনয ফহুমূখী াটে াভগ্রী উৎাদদন উদদ্যািাদদয াতা প্রদাদনয 

জন্য জুট ডাইবাযশশপদকন প্রদভান থন্টায (থজশডশশ) কাজ কদয মাদে। থজশডশশ যোস্তোয ক্ষয়ক্যোধ, নদ-নদীয াড় বাঙ্গন  

াাড় ধ্ফ থযাদধ শযদফফান্ধফ   একটি ম্ভাফনাভ ফহুমূখী াট ে জুট শজ-থটক্সটাইর ব্যফায বৃচিয  জন্য কোজ কযদছ। 

আা কযা মাদে খুফ চঘ্রই জুট শজ-থটক্সটাইর ব্যফাদযয নতুন চদগন্ত উদন্াশচত দফ এফাং াট  াটজাত দেয চাশদা 

ব্যাকবাদফ বৃশি াদফ। 

  
আশভ আা কশয  ক্ষুধোভৄক্ত, দোচযদ্রভৄক্ত, উন্নত  ভি ফোাংরোক্দ গক্ে চতোরোয রক্ক্ষে ফোাংরোক্দক্য ঐচতেফোী ফস্ত্র  

োট চক্েয গক্ফলণো, উন্নয়ন, প্রোয এফাং পর প্রক্য়োক্গয ভোধ্যক্ভ চদ  জোচতয ঠিক  আথ ে-োভোচজক ভচি অজেক্ন ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণার আগাভীদত আদযা োয়তো প্রদোন কযদফ। 
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শভজথা আজভ                                                    

প্রশতভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 
 

ফাণী 

 

জাশতয চতো ফঙ্গফন্ধু থখ মুশজবুয যভান ১৯৭২ াদর ফস্ত্র  াটশ থেয অশধকতয উন্নন  শফকাদয রদযয এ থদদয 

ফস্ত্র  াটকরগুদরাদক জাতীকযণ কদযন।  পক্র শ্রচভক-কভ েচোচযক্দয চোকুচয শনশিত  এফাং তাদদয ভদন নতুন কদয আায 

আদরা ঞ্চাশযত । শকন্তু ১৯৭৫ াদরয ১৫ আগি এদদদয স্বাধীনতা শফদযাধীদদয লড়মদন্ত্র ফঙ্গফন্ধুদক তযাকাদেয যফতী 

যকাযগুদরায গণশফদযাধী শিান্ত চযভ দুনীশত  লুন্ঠদনয পদর জাতীকযণকৃত ফস্ত্র  াটকরগুদরা ম থাক্রদভ ফন্ধ  শফশক্র শুরু 

 এফাং থদী -শফদদী চক্রাদন্ত এদদদয াটশে প্রা ধ্বাংদয দ্বাযপ্রাদন্ত উনীত ।  রুগ্নপ্রা াটশেদক পুনরুজ্জীশফত কদয এফাং 

ফন্ধ াটকরগুদরা পুনযা চালুয ভে শদদ ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন ফাস্তফাদন াটখাদত সুশদন শপশযদ আনায জন্য শনফ থাচনী অঙ্গীকায 

অনুমাী ভাননী প্রধানভন্ত্রী জনদনত্রী থখ াশনা খুরনা খাশরপুয জুট শভর, শযাজগদে জাতী জুট শভর, থদৌরতপুয জুট শভর, 

কণ থপৄরী জুট শভর  থপাযাত কণ থপৄরী কাদ থট পযাক্ট চয-এয শুব উদদ্বাধন কদযন। পদর থকফর যাষ্ট্রাত্ত াটকরগুদরাদত ফতথভান 

যকায শফপুর শ্রশভক-কভ থচাযী-কভ থকতথায কভ থাংস্থান শনশিত কদয । ১৯৮২ াদরয য ফাাংরাদদ াটকর কদ থাদযন প্রথভফাদযয 

ভদতা মুনাপা অজথন কযদত যভ দদছ। কভ েচোচয  

 

জনদনত্রী প্রধানভন্ত্রী থখ াশনায  চনতৃত্বোধীন গণতাশন্ত্রক যকায তায অবীি রদযয দীপ্তদদ অগ্রযভান। াটশদে 

যকাদযয সুদয থনর্তদত্ব  শযচারনা নতুন প্রাদণয ঞ্চায কদযদছ। াটশদেয এ অগ্রমাত্রাদক ধদয যাখদত  থখ াশনায যকায 

থদদয অবযন্তদয ৬টি ে মথা ধান, চার, গভ, ভুট্টা, শচশন এফাং ায থভাড় কীকযক্ণয থযদত্র াটজাত দেয ব্যফায ফােতামূরক 

কদযদছন। কাঁচা াট  াটজাত দেয উৎাদন-যপ্তানী বৃশি, াদটয ন্যায্যমূল্য শনশিতকযদণ গণমুখী নীশতভারা প্রণন, থদদয 

অবযন্তদয াটদেয ব্যফায বৃশি, াদটয ন্যায্য মূল্য শনধ থাযণ  শযদফ যযা দেয থভাড়কীকযদণ াদটয ফােতামূরক ব্যফায 

আইন প্রণন কযা দদছ। াট ক্রদকদেয াংখ্যা বৃশি, থাইল্যাে, শবদতনাভ, আশিকায অদনক থদদ াদটয ফাজায ম্প্রাযণ, 

থদদ থায াে ততশযয কাযখানা স্থাদনয উদদ্যাগ নানা শযকেনা ফাস্তফাদনয প্রা থনা দদছ। থদদ ফতথভাদন ৫টি 

থটক্সটাইর ইশেশনাশযাং কদরজ, ২টি থটক্সটাইর ইন চিটিউট এফাং ৪০টি থটক্সটাইর থবাদকনার ইনশিটিউট শযচাশরত দে। এছাড়া 

৬টি থটক্সটাইর ইশেশনাশযাং কদরজ, ৭টি থটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থাদনয কাজ উন্নন প্রকদেয আতা ফাস্তফানাধীন যদদছ। 

চরশত অথ থফছদয ৩টি থটক্সটাইর ইনশিটিউট শনভ থাণ প্রকে অনুদভাদদনয প্রশক্রা যদদছ। ম থাক্রদভ থদদয প্রশতটি থজরা ১টি কদয 

থটক্সটাইর থবাদকনার ইনশিটিউট এফাং প্রদাজনানুমাী থটক্সটাইর কদরজ  ইনশিটিউট শনভ থাদণয শযকেনা যকাদযয শক্র 

শফদফচনাধীন যদদছ। ফস্ত্রখাতদক আদযা গশতীর কযায রদযয ফস্ত্রনীশত, ২০১৪ এফাং ফস্ত্রশে প্রশতষ্ঠান আইন, ২০১৫ প্রণদনয কাজ 

চরদছ।  

 

আশভ দৃঢ়বাদফ শফশ্বা কশয ফতথভান যকাদযয গৃশত নীশতভারা  শযকেনাদক কাদজ রাশগদ াট  ফস্ত্র খাদতয যপ্তানী 

ফাজায ম্প্রাযণ, তফদদশক মুদ্রা অজথন, শযদফ যযা এফাং কভ থাংস্থান সৃশিয ভােদভ ফাাংরাদদদক ২০২১ াদরয ভদে ভেভ 

আদয থদদ উন্নীত কযায থযদত্র এ ভন্ত্রণার পর দফ। উি শফলগুদরাদক াভদন থযদখ ২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছদযয ফাশল থক 

প্রশতদফদন প্রকানায উদদ্যাগদক আশভ স্বাগত জানাই। 

 

(শভজথা আজভ, এভশ) 
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পশযদ উশিন আম্মদ থচৌদৄযী 

চচফ 

ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয় 

ভুখফন্ধ 

 

 

 থদদয শোন,কভ থাংস্ান  যপ্তাশন বৃশিদত ফস্ত্র  াট খাত গুরুত্বপূণ থ ভূশভকা ারন কদয মাদে। থদদয ধাযাফাশক 

যপ্তাশন বৃচিক্ত ফস্ত্র  াট খাদতয াপল্য উদেখদমাগ্য ম থাদ  থৌদছদছ। ফতথভাদন থদদয থভাট যপ্তা চন আদয প্রা ৮৮ বাগ ফস্ত্র  

 াট খাত থথদক আদছ। ফতথভান যকায ফস্ত্র  াট খাদত গ্রণ কযদছ নানামুখী কভ থসূচী। যকাদযয শনফ থাচনী  ই থতাদয াট 

খাতদক পুনগ থঠদনয শনদদ থনা যদদছ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শযদ থনকাদর ফস্ত্র  াট খাদতয উন্ন য়ক্ন গুরুত্বপূণ থ 

যাভ থ শদদদছন। ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শনদদ থনা অনুমাী ফস্ত্র  াট খাতদক  গদড় তুরদত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শনযরবাদফ 

কাজ কদয মাদে। 

 

 াদটয ফহুমুখী ব্যফায বৃশি  কদয স্থোনীয়  আন্তজথাশতক ফাজায ম্প্রাযদণ গ্রণ কযা দে নানামুখী দদয। জুট 

ডাইবাযশশপদকন প্রক্ভোন থন্টায (থজশডশশ) থক থঢদর াশজদ এ খাদত থফযকাশয উদদ্যািাদদয াতা বৃশিয জন্য গ্রণ 

কযা দদছ নানামুখী দদয। াটকরমূদয আদৄশনকা ন এফাং যকাশয  থফযকাশয াট খাতদক মথামথ দমাশগতা 

শফদজএভশ এফাং াট অশধদপ্তয ফাস্তফ দদয  গ্রণ কযদছ। ফস্ত্র খাদত দয জনফর ততযী এফাং ফ স্ত্র শেদক াশফ থক দমাশগতা 

দাদনয জন্য শফটিএভশ  ফস্ত্র শযদপ্তয মথামথ উদদ্যাগ শনদদছ। ফন্ধ াটকর  ফস্ত্রকর চালু কযায উদদ্যাগ গ্রণ কযা দে। 

ইদতাভদে ৩টি ফস্ত্রকর  ২টি াটকর চালু কযা দদছ। ফতথভাদন ফন্ধ াট  ফস্ত্রকরমূ চালু কযায শনশভত্ত যকাশয 

ব্যফস্ানা শপশযদ আনায উদদ্যাগ থনা দদছ। তাঁত শদেয উন্নন  তাঁতীদদয প্রদাজনী দমাশগতা দাদনয জন্য তাঁত 

থফাদড থয ভােদভ নানামুখী দদয গ্রণ কযা দে। ঢাকা য অদুদয খাশর জাগা থফনাযী/তাঁত েী গদড় তুরায উদদ্যাগ থনা 

দদছ। থযভ চাদলয উন্নদণ থযভ গদফলণা কাম থক্রভ থজাযদায  থযভ চালীদদয প্রদাজনী দমাশগতা দাদনয জন্য থযভ 

উন্নন  থফাড থ এফাং থযভ গদফলণা  প্রশযণ ইন্পটিটিউদটয ভােদভ নানামুখী দদয গ্রণ কযা দে।  

 

 ফতথভাদন ফস্ত্র  াট খাদতয প্রদাজনী  াংস্কায  দমাশগতা বৃশিয র চক্ষে াট  আইন, াট নীশত, ফস্ত্র শে প্রশতষ্ঠান 

গঠন  ফস্ত্রনীশত প্রণদনয কাম থক্রভ খাদত থনা দদছ। ফাশল থক কভ থম্পাদন চুশিয আতা শস্শযকৃত শবন,শভন  

থকৌরগত উদিদেয উয শবশত্ত কদয ভন্ত্রণার   এয আতোধীন দপ্তয/ াংস্ায কাম থাফরী শনধ থাযণ কযা দদছ। ভন্ত্রণার  

আতোধীন দপ্তয/াংস্ায সুান প্রশতষ্ঠায জন্য তথ্য প্রদান কভ থকতথা শনদাগ, শটিদজন চাট থায প্র ণন, অশবদমাগ গ্রণ  শনষ্পশত্ত 

এফাং তনশতকতা উন্নদনয দদয গ্রণ কযা দদছ।  ভন্ত্রণার   এয আতোধীন দপ্তয াংস্ামূদ শনশভতবাদফ উত্তভ চচ থা 

প্রশতারদনয উদদ্যাগ থনা দে। 

 ভন্ত্রণার  দপ্তয াংস্ায গৃশত  চরভান কাম থক্রভ ম্পদকথ জনাধাযণ  সুশফধাদবাগীদদয ম্যক অফগত কযা এফাং 

ভন্ত্রণার  দপ্তয াংস্ায কাম থক্রভদক শযভাদমাগ্য  জফাফশদশমূরক কযায জন্য ফাশল থক প্রশতদফদন প্রকাদয উদদ্যাগ থনা 

দদছ। আা কযশছ াংশিি ব্যশিফগ থ/প্রশতষ্ঠান/সুশফধাদবাগীগণ এ প্রশতদফদন থথদক তাদদয প্রদাজনী তথ্য জানদত াযদফন এফাং 

প্রশতশক্রা ভন্ত্রণারদক জানাদত াযদফন। পরশ্রুশতদত আভযা বশফষ্যদত কাদজয প্রশত আদযা মত্দফান  ভনদমাগী দত াযফ।  

 

 ফশণ থত প্রশতদফদন প্রণদণ ভন্ত্রণার  আতাধীন াংস্ায কভ থকতথা/কভ থচাযীগণ শনযর  চযশ্রভ কদযদছন। তাদদয 

করদক এজন্য আন্তশযক ধন্যফাদ জানাশে। 

 

(পশযদ উশিন আম্মদ থচৌদৄযী) 

শচফ 
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চদরী কুভোয োো 

ভেগ্মচচফ  দস্য 

ভচতউয যভোন 

ভেগ্মচচফ  দস্য 

যভজোন আরী 

ভেগ্মচচফ  দস্য 

নোচভো চফগভ 

ভেগ্মচচফ  দস্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

চযীন রুফী 

উচচফ  দস্য 

আক্ভদ কফীয 

উচচফ  দস্য চচফ 
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ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

১. টবুর্ভ 

 ১৯৭৩ াদর াট ভন্ত্রণার  ১৯৭৭ াদর ফস্ত্র ভন্ত্রণার প্রশতশষ্ঠত । ১৯৮৪ াদরয প্রথভবাদগ ভন্ত্রণারমূ 

পুনগ থঠনকাদর াট শফবাগ  ফস্ত্র শফবাগদক শে  ফাশণজয ভন্ত্রণার থথদক পৃথক কদয াট ভন্ত্রণার  ফস্ত্র ভন্ত্রণার নাদভ দুটি 

পৃথক ভন্ত্রণার গঠন কযা । কাম থত: ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগয ৮ জুরাই ১৯৮৬ তাশযদখয শফজ্ঞশপ্তমূদর এ দুটি ভন্ত্রণার স্বতন্ত্র 

ভন্ত্রণার শদদফ কাজ শুরু কদয। অতঃয ২০০৪ াদরয ৬ থভ াট ভন্ত্রণার  ফস্ত্র ভন্ত্রণারদক একীভূত কদয ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার শদদফ আদদ জাশয কযা । এয য দত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার নতুনবাদফ কাম থক্রভ শুরু কদয।  
 

ফোাংরোক্দক্য অথ েনীচতক্ত ফস্ত্র এফাং োট খোক্তয ভূচভকো  গুরুত্ব অচযীভ। এক ভয় োট  োটজোত দ্রব্যই চছর এ চদক্য 

বফক্দচক ভৄদ্রো অজেক্নয প্রধোন উৎ। স্বোধীনতোয প্রথভ ফছয ফোাংরোক্দক্য চভোট বফক্দচক ভৄদ্রো আক্য়য তকযো ৮৪ বোক্গয চফী 

অচজেত ক্য়চছর োট  োটণ্য চথক্ক। ভক্য়য চযক্রভোয় আভোক্দয ফস্ত্র খোত চফক্ল কক্য ততর্য চোোক চে অবোফনীয় চফকো 

রোব কক্যক্ছ। দোচযদ্র চফক্ভোচন , কভ োংস্থোন সৃচি  যপ্তার্নয ভোধ্যক্ভ বফক্দচক ভৄদ্রো অজেক্ন এ দু ’টি খোক্তয অফদোন অনস্বীকোম ে।   

ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরক্য়য আতোয় চফক্জএভচয ২৬টি োটচে প্রচতষ্ঠোন এফাং চফটিএভচয ১৮টি ফস্ত্রচে প্রচতষ্ঠোন যক্য়ক্ছ। ২০১৪-১৫ 

অথ ে ফছক্য এ ভন্ত্রণোরক্য়য কোম েক্রভ  অচজেত োপল্য ফোচল েক প্রচতক্ফদক্নয ভোধ্যক্ভ প্রকো কযোয উক্যোগ চনয়ো ক্য়ক্ছ।  গণপ্রজোতন্ত্রী 

ফোাংরোক্দ যকোক্যয ভোননীয় ভন্ত্রী জনোফ ভৄো . ইভোজ উচিন প্রোভোচণক এফাং ভোননীয় প্রচতভন্ত্রী জনোফ চভ জেো আজভ এ ভন্ত্রণোরক্য়য 

দোচয়ক্ত্ব চনক্য়োচজত যক্য়ক্ছন। 

  

১.১  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয শবন  শভন 

চবন: প্রচতক্মোচগতো ক্ষভ একটি ফস্ত্র  োট খোত গক্ে চতোরো। 

  চভন: ফস্ত্র  াট খাদতয ম্ভাফনাদক পূণ থ কাদজ রাশগদ উৎাদনীরতা, কভ থাংস্থান  যপ্তাশন বৃশি। 

 

১.২  থকৌরগত উদিেমূ (Strategic Objectives): 

১.  ফস্ত্র  াট দেয ফহুমুখীকযণ  ফাজায ম্প্রাযণ;  

২.  ভানফম্পদ উন্নন;  

৩.  ফস্ত্র  াট ব্যফা দমাশগতা প্রদান;  

৪.  প্রভেচক্তগত  উদ্ভাফনমূরক গদফলণা থজাযদাযকযণ; 

৫.  ফস্ত্র  াট খাদত শফশনদাদগয সুক্মোগ ম্প্রোযণ; 

৬.  ফস্ত্র  াট খাদতয আইন কোঠোক্ভো চক্তোরীকযণ। 

১.৩. কাম থাফশর (Functions): 

১.   ফস্ত্র  াট খাত াংক্রান্ত নীশত, শযকেনা ফাস্তফান  মূল্যান; 

২.   যাষ্ট্রী ভাশরকানাধীন ফস্ত্র  াট শে ব্যফস্থানা; 

৩.   ফস্ত্র  াট দেয স্থানী  তফদদশক ফাজাযজাতকযণ াংশিি াভশগ্রক ভি; 

৪.   ফস্ত্র  াট শে উন্নন  ম্প্রাযদণ থফযকাশয খাতদক াতা প্রদান;  

৫.   উন্নত  ভানম্পন্ন ফস্ত্র  াটদেয উৎাদন শনশিত কযায শনশভত্ত এ খাদত উমৄি শনন্ত্রণ, তত্ত্বোফধান, 

নদ/রাইদন্প প্রদান এফাং ফস্ত্র, তাঁত , থযভ  াট খাদত দয জনফর সৃশি; 

৬.  থদদয  আন্তজথাশতক ফাজাদযয চাশদা ভাশপক ফহুমুখী াট ে উদ্ভাফন, উৎাদন  উন্নদন মথামথ কাশযগশয  

ফাজায গদফলণা; 

৭.   ফস্ত্র  াট শদে শফদদী শফশনদাগ আকল থণ । ফস্ত্র শদে শফদদীদদয শনদাগ াংক্রান্ত শফল; 

৮.   ফস্ত্র  াট খাত শনদ গদফলণা। 
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১.৪ শবন  শভন অজথদনয জন্য গৃীত কভ থদকৌর  োপল্য: 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয শবন  শভন ফাস্তফাদনয রদযয গৃীত কভ থদকৌর  ২০১৪-১৫ অথ থ ফছদযয অশজথত াপল্য 

শনম্নরূ:  

1. ভাননী প্রধানভন্ত্রী শফগত ১২-১০-২০১৪ তাশযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শযদ থনকাদর ফন্ধ শে-কাযখানা চালু কযায 

শনদদ থনা থদন। শনদদ থনায আদরাদক ২০১৪-১৫ অথ থ ফছদয ফাাংরাদদ  থটক্সটাইর শভর কদ থাদযদনয আতাধীন 

দাদযাানী থটক্সটাইর শভর, নীরপাভাযী এফাং যাঙ্গাভাটি থটক্সটাইর শভর, যাঙ্গাভাটি াশব থ চাজথ িশতদত চালু কযা 

দদছ।  
2. ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তথক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শযদ থনকারীন প্রদত্ত শনদদ থনায আদরাদক শফটিএভশয শনন্ত্রণাধীন 

শভরমূদয উৎাশদত সুতা ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয শনফশন্ধত প্রাথশভক তাঁতী শভশতমূদয চাশদা থভাতাদফক যফযা 

শুরু কযা  এফাং তা অব্যাত আদছ। 

3. ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শযদ থ নকারীন শনদদ থনা থভাতাদফক একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকদেয 

আতা সুশফধাদবাগী দস্যদদয থযভ চাদল ম্পৃিকযদণয কাম থক্রভ গ্রণ কযা । প্রাথশভক ম থাদ ২০টি থজরায ২৫টি 

উদজরা এ কাম থক্রভ ম্প্রাযদণয কভ থসূচী াদত থনা দদছ।  
4. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয আতাধীন থম কর শে-কাযখানা থফযকাযীকযণ কযা দশছর থদযদত্র থফযকাযীকযদণয 

তথ বঙ্গ কযা দ থাকদর তা যকাযী ব্যফস্থানা শপশযদ আনায জন্য ভাননী প্রধানভন্ত্রী এ ভন্ত্রণার শযদ থনকাদর 

শনদদ থনা থদন। শনদদ থনায আদরাদক ইদতাভদে ঢাকা জুট শভরস্ শরঃ, থকযানীগে, ঢাকা পুনঃগ্রণ কযা দদছ। এছাড়া 

গাউশছা জুট শভর শরঃ রূগে, নাযানগে পুনঃগ্রদণয প্রজ্ঞান জাশয কযা দদছ।  

5. ভন্ত্রণারদ আইন অনুশফবাগ  আইশটি থর গঠদনয  উদদ্যাগ গ্রণ কযা । আইন অনুশফবাদগয জন্য মৄগ্ম-শচদফয ০১টি 

এফাং উশচদফয ০২টি দ যাজস্বখাদত স্থাীবাদফ সৃজদনয শফলদ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয ম্মশত াা থগদছ এফাং তা 

অথ থ শফবাদগয ম্মশতয জন্য থপ্রযণ কযা দদছ। শশনয কাযী শচদফয একটি দ সৃজদনয শজ জাশয কযা দদছ 

এফাং াক দ সৃশিয রদযয অথ থ শফবাদগয ম্মশত াা থগদছ। আইশটি থদরয ০৭টি  শযকেনা াখায জন্য 

০৩টি থভাট ১০টি দ অস্থাীবাদফ সৃশিয রদযয শজ জাশয কযা দদছ এফাং দমূ ৩১-০৫-২০১৬ তাশযখ ম থন্ত 

াংযযণ কযা দদছ। 

6. ‘াট আইন, ২০১৫’-এয খড়া ভশন্ত্রবায নীশতগত অনুদভাদন থদল থবটিাং-এয জন্য থরশজদরটিব  াংদ শফলক শফবাদগ 

থপ্রযণ কযা । এছাড়া ফস্ত্রশে প্রশতষ্ঠান আইন, ২০১৫ প্রফতথদনয রদযয খড়া প্রণন কযা দদছ। 

7. ভন্ত্রণারদয দফাইটটি পূণগ থঠনপূফ থক ন্যানার দফদাট থাদর অন্তভু থি কযা দদছ। এছাড়া ভন্ত্রণারদয আতাধীন 

দপ্তয/াংস্থায দফাইট ন্যানার দফদাট থাদর অন্তভু থি কযায দদয থনা দদছ।  
8. ফস্ত্রখাদতয থালক কর্তথদযয কাজ সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয জন্য ফস্ত্র শযদপ্ত থযয প্রধান কাম থারদ একটি ানি াশব থ 

চালু কযা দদছ। ফস্ত্র  থাাক শে ভাশরক /কভ থকতথাগণদক ানি াশব থদয ভােদভ থফা প্রদান কযা দে।  এ  

ম থন্ত থভাট পুশেভুত আদফদন শনষ্পশত্তয াংখ্যা ৩৮৫২ টি। 
9. ফস্ত্র শযদপ্তয শযচাশরত থটক্সটাইর থবাদকনার ইনশিটিউট, থটক্সটাইর ইনশিটিউট এফাং থটক্সটাইর ইশেশনাশযাং 

কদরদজ ২০১৪-১৫ ফদল থ এএশ থটক্সটাইর থবাদকনার থকাদ থ ২,৬১৬ জন; শডদলাভা ইন থটক্সটাইর ইশেশনাশযাং 

৩৬৩ জন এফাং শফ,এশ-ইন থটক্সটাইর ইশেশনাশযাং থকাদ থ ১৮৮ জন ফ থদভাট ৩,১৬৭ জনদক শডশগ্র প্রদান কযা । 

10. াট  াটজাত দেয রাইদন্প ভঞ্জুযী  নফান শপ’য শফযীদত ১৫ তাাং উৎদ মূল্য াংদমাজন কয থথদক অব্যাশত 

প্রদান কযা । 
11. াট ক্র থমাগানদায থফায য চায তাাং াদয উৎদ মূক কতথদনয শফধান থথদক অব্যাশত থদায ব্যফস্থা থনা । 

12. সুতা  যাং আভদানীয থযদত্র তাঁতীদদয শুল্কমূি সুশফধা থদায রদযয ২০১৫-১৬ অথ থ ফছদয জাতী ফাদজদট কশত দতথ 

তাঁতী শভশতদক তাঁদদয ব্যফাম থ  কশত উকযদণ াঁচ তাাং অশতশযি শুল্ক  মুদ মূল্য াংদমাজন কয ভকুপ 

কদয আভদাশনয সুদমাগ প্রদাদনয প্রস্তাফ জাতী াংদদ অনুদভাশদত ।  
13. জুট শজ থটক্সটাইর াদটয ফহুমুখী ব্যফায বৃশিয রদযয ভন্ত্রণারদ শফশবন্ন বা অনুষ্ঠান  ত্র থমাগাদমাদগয ভােদভ 

াংশিি করদক অফশত কযা । একইদঙ্গ জুট শজ-থটক্সটাইর-এয ব্যফাযকাযী াংস্থা মথাঃ ফাাংরাদদ াশন উন্নন 

থফাড থ, স্থানী যকায প্রদকৌর অশধদপ্তয, ড়ক  জনথ অশধদপ্তয এফাং ফাাংরাদদ থযরদয কাদজয শশডউদর (থযট 

শশডউর) ০১ জুরাই ২০১৫ থথদক জুট শজ-থটক্সটাইর অন্তভু থি কযায জন্য অনুদযাধ কযা । ইদতাভদে স্থানী যকায 
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প্রদকৌর অশধদপ্তয তাদদয থযট শশডউদর জুট শজ থটক্সটাইর অন্তভূ থি কদযদছ। ড়ক  জনথ অশধদপ্তয  ফাাংরাদদ 

াশন উন্নন থফাদড থয থযট শশডউদর জুট শজ-থটক্সটাইর অন্তভূ থশিয কাম থক্রভ চূড়ান্ত ম থাদ আদছ।  

14. থদী  আন্তজথাশতকবাদফ াটদেয ব্যফায ম্প্রাযদণয রদযয ‘জুট ডাইবাযশশপদকন প্রদভান থন্টায’-এয 

ভােদভ নতুন নতুন ফহুমুখী াটে উদ্ভাফন , থদদ  শফদদদ শফশবন্ন থভরা প্রদ থন  শফণদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ।  

এদযদত্র Jute Diversification Promotion Center (JDPC) কর্তথক ম্ভাব্য উদদ্যািাগণদক  প্রশযণ প্রদান, 

উকযণ যফযা এফাং তাদদয উৎাশদত ে শফশবন্ন স্থাদন প্রদ থন  ফাজাযজাতকযদণ াতা প্রদান কযা  । 

15. থদদয অবযন্তদয াট  াটদেয ব্যফায বৃশিয রদযয ‘দে াটজাত থভাড়দকয ফােতামূরক ব্যফায আইন , ২০১০’ 

প্রদাগ  ফাস্তফাদনয জন্য অদক্টাফয  ২০১৪-জুন ২০১৫ থভাদদ ৩২১ টি থভাফাইর থকাট থ শযচারনা কদয  ৩৬,৮৭,০০০/- 

টাকা জশযভানা আদা কযা । 

16. শডশজটার ফাাংরাদদ শফশন থভাদণয র থযয প্রা ১ ,০০০ জন  কভ থকতথা /কভ থচাযীদক কশম্পউটায  আইশটি টুর ব্যফাদযয 

উয প্রশযণ প্রদান কযা । 
17. থদদয তাঁতী ম্প্রদাদয ফাং যম্পযায ঐশতয াংযযণ  এফাং তাদদয থাগত দযতা উন্নদনয রদযয ফাাংরাদদ তাঁত 

থফাদড থয  চাযটি প্রশযণ থকদেয ভােদভ ২৯০ জন তাঁতীদক প্রশযণ প্রদান কযা ।  
18. ১,২০৫ জন তাঁতীদক ৩,১১৯ টি তাঁদতয অনুকূদর ৩৬২.৩৭ রয টাকা ঋণ থদা দদছ এফাং একই ভদ ২৮৩.৯৬ রয 

টাকা আদা কযা । 
19. থযভ শদে   আন্তজথাশতক দমাশগতা ম্প্রায থণয রদযয ফাাংরাদদ ২০১৪ াদর  International Sericulture 

Commission (ISC) এয দস্য দ রাব কদয। 
20. ফস্ত্র  াট  ভন্ত্রণারদয অধীন (i) ফস্ত্র শযদপ্তদয একটি “Online one click registration and other 

service delivery by Directorate of Textiles by developing an e-center network using 

ICT”, (ii) ফাাংরাদদ াটকর কদ থাদযদনয “SMS শবশত্তক াট ক্র-শফক্র” এফাং (iii) “Designing and 

Making Jute Cards” ীল থক উদ্ভাফনমূ a2i প্রকদেয Service Innovation Fund এয আতা গৃীত 

দদছ। ফতথভাদন উদ্ভাফনমূ ফাস্তফাদনয কাম থক্রভ চরভান যদদছ। 

21. ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা ইনশিটিউট এয অধীদন -এ ১৬ টি গদফলণা কাম থক্রভ শযচাশরত  এফাং উন্নত জাদতয শতনটি 

থযভ কীট এফাং দুইটি তুুঁত জাত  আশফস্কায কযা । 
 

১.৫  ভন্ত্রণারদয উয অশ থত দাশত্বঃ 

 

যকাদযয গুরুত্বপূণ থ দাশত্বমূ Allocation of Business অনুমাী শফশবন্ন ভন্ত্রণোরদয উয অ থণ কযা দদছ । ফস্ত্র  

াট খাদতয াশফ থক উন্নদন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার   প্রধানতঃ নীশতগত াতা প্রদান কদয থাদক । ফস্ত্র  াট ভন্ত্র ণোরদয 

আতোধীন াংস্থা  দপ্তযমূদয কাদজ গশতীরতা আনদন ভন্ত্রণার ভি   শদক শনদদ থনা শদদ থাদক । জাতী অথ থনীশতদত 

ব্যশিখাদতয অফদান ধাযাফাশকবাদফ বৃশিয পদর ভন্ত্রণোরদয কাম থশযশধ   থকৌদর শফগত ফছযমূদ ব্যাক শযফতথন এদদছ। 

 

Allocation of Business অনুমাী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয দাশত্ব শনম্নরূ: 

1. ফস্ত্রনীশত  াটনীশত প্রণন, প্রদাগ  ফাস্তফান; 

2. যাষ্ট্রাত্ত ফস্ত্র  াটকর শযচারনা এফাং শফলুপ্ত ফাাংরাদদ াট কদ থাদযন (শফদজশ) এয ম্পশত্তমূদয প্রাশনক 

কাম থাশদ; 

3. াট অোদদ  াট শেনীশত প্রদাগ  ফাস্তফান; 

4. াদটয সুতা  াটজাত োভশগ্র এফাং শনদথটিক, থিারাইজড াাযলুভ ে সুতা  ফস্ত্র শেজাত 

দেয অবযন্তযীণ  তফদদশক ফাজাযজাতকযদণ ভি; 

5. ফস্ত্র  াট োভশগ্র যপ্তাশন  এয ফাজায ম্প্রাযণ ম্পশকথত শফলাশদয াশফ থক ভি;  

6. ফস্ত্রশে  াটশদে উৎাদন  যপ্তাশন শফলদ শযাংখ্যান াংগ্র, প্রশক্রাকযণ  প্রকা;  

7. াট  ফস্ত্রশদে শফদদী শফশনদাগ উৎাশত কযা এফাং ফস্ত্রকরমূদ শফদদী নাগশযক শনদাগ;  

8. ফস্ত্র  াট শদে আন্তজথাশতক াংস্থা  অন্যান্য থদদয াদথ কাশযগশয াতা  দমাশগতায শফলদ থমাগাদমাগ 

 চুশি ম্পাদন; 
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9. কাঁচাাট ফস্ত্র  াট ে উৎাদদন ভান শনন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান  প্রতযন;  

10. যাষ্ট্রাত্ত াট  ফস্ত্র শদেয কাঁচাভাদরয প্রদাজনীতা শনরূণ এফাং এ শফলদ শনদদ থক নীশতভারা প্রণন;  

11. থফযকাশয  খাদত াট  ফস্ত্রশে ম্প্রাযদণয উদদ্যাগ গ্রণ;  

12. ফস্ত্রশে  এয কাঁচাভাদরয উৎকল থ াধদন গদফলণা উৎা প্রদান; 

13. থদদয  আন্তজথাশতক ফাজাদযয চাশদাভাশপক ফহুমুখী াটে উদ্ভাফন, ফাশণশজযক উৎাদন  এয ব্যফায 

বৃশি/ফাজায ম্প্রাযদণ গদফলণা; 

14. যোষ্ট্রীয় খোক্তয ফস্ত্র, োট  তাঁত চে কোযখোনো প্রচতষ্ঠো, আধুচনকীকযণ  স্থোনোন্তয কযো; 

15. ফন্ত্র  োট চে ম্পক্কে চম চকোন অধ্যয়ন/তদক্ন্তয জন্য প্রক্য়োজনোনুোক্য কচভন গঠন কযো; 

16. ফস্ত্র  োট চে এফাং ফস্ত্র  োটণ্য ম্পচকেত চম চকোন চফলয়; 

17. ফস্ত্র  োট খোক্ত প্রভেচক্তগত উৎকল ে  ভোনফ ম্পদ উন্নয়ক্নয জন্য চক্ষো  প্রচক্ষণ প্রদোন; 

18. ভন্ত্রণার এফাং এয অধীন/াংমৄি দপ্তয, অশধদপ্তয, কদ থাদযন, থফাড থ এফাং অন্যান্য াংস্থায আশথ থক শফলাশদ 

প্রাশনক শনন্ত্রণ; 

19. ফস্ত্র এফাং ফস্ত্রজাত ে এফাং াট  াটজাত দেয শফলদ তত্ত্বাফধান  শনন্ত্রণ;  

20. কাঁচাাট এফাং াটজাত ে শযফণ/জাাজদমাদগ শযফণ চুশি ম্পাদন;   

21. থযভ শে াংক্রান্ত শফলাশদ; 

22. চদক্য প্রোথচভক ফস্ত্র  োটখোক্তয কোচযগচয  ভল্যোয়ন চম চকোন চফলক্য় কোজ কযো; 

23. ভন্ত্রণারদয য অশ থত শফলদ আন্তজথাশতক াংস্থা  অন্যান্য থদদয াদথ ভদঝাতা  চুশি ম্পাদন; 

24. াট ব্যফাী  যপ্তাশনকাযক এফাং াটকর ভাশরকদদয রাইদন্প প্রদান কযা। প্রদাজন অনুমাী রাইদদন্পয 

কাম থকাশযতা াভশকবাদফ স্থশগত কযা/রাইদন্প ফাশতর কযা; 

25. ভন্ত্রণারদয য অশ থত শফল াংশিি আইন-কানুন প্রণন/প্রদাগ; 

26. ভন্ত্রণোরক্য়য উয অচ েত চম চকোন চফলক্য় তদন্ত কযো, চযাংখ্যোন াংগ্র  াংযক্ষণ কযো; 

27. আদারত কর্তথক গৃীত শপ ব্যশতত ভন্ত্রণারদয য অশ থত থম থকান শফলদ শপ আদযা/আদা; 

28. োট,ফস্ত্র  ততশয চোোক চে  ক্মোগী চে প্রচতষ্ঠোনক্ক োয়তো প্রদোন কযো; 

29. ফস্ত্র  াট এফাং এয উৎাশদত োভশগ্রয অগ্র  িাৎ াংদমাগকাযী ( backward and forward 

linkages) শফলাশদ; 

30. াটখাদতয কল্যাণ  উন্নদনয াদথ ম্পৃি International Jute Study Group (IJSG) এফাং অন্যান্য 

াংস্থা/  আন্তজথাশতক াংস্থা ম্পশকথত শফলাশদ। 
 

 
 

২.  ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক কাঠাবভা: 
ভন্ত্রণোরক্য়য ভোননীয় ভন্ত্রী  প্রচতভন্ত্রীয চনতৃক্ত্ব নীচত চনধ েোযণী  প্রোচনক কোম েোফচর চযচোচরত য়। রূর অফ চফজক্ন, 

১৯৯৬ অনুোক্য যকোক্যয চচফ ভন্ত্রণোরক্য়য প্রোচনক প্রধোন  প্রধোন চোফদোনকোযী কভ েকতেো (Principal Accounting 

Officer)  চক্ক্ফ দোচয়ত্ব োরন কক্যন। ভন্ত্রণোরক্য়য প্রোচনক কোম েক্যভ ৪টি অনুচফবোক্গয ভোধ্যক্ভ চযচোচরত য়। যকোক্যয 

অচতচযক্ত চচফ, ভেগ্মচচফ ম েোক্য়য কভ েকতেোগণ চচফক্ক প্রোচনক দোচয়ত্ব োরক্ন োয়তো কক্যন এফাং অনুচফবোগভক্ চনতৃত্ব 

চদক্য় থোক্কন। এ ভন্ত্রণোরক্য়য কভ েকতেোক্দয কোক্জয ভতো, স্বচ্ছতো, জফোফচদচতো, গচতীরতো এফাং সুষ্ঠু ভন্বক্য়য রক্ক্ষে চফযভোন 

োাংগঠচনক কোঠোক্ভোভূক্ত অনুচফবোগ  অচধোখোভ পুনচফ েন্যো কযো ক্য়ক্ছ। ভন্ত্রণোরক্য়য কভ েকতেোক্দয দোচয়ত্ব/কভ েফন্টন এফাং তথ্য 

অচধকোয আইন অনুমোয়ী চনক্য়োচজত দোচয়ত্ব প্রোপ্ত কভ েকতেো  আীর কতৃেক্ক্ষয নোভ, দফী  ঠিকোনো ভন্ত্রণোরক্য়য বয়ফাাআট 

www.motj.gov.bd.-এ প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ। 
 

২.১ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয অনুদভাশদত  কভ থযত জনফদরয শফফযণ:  
 

ক্র. 

নাং 

অনুক্ভোচদত দদয নাভ 

অনুদভাশদত 

দদয াংখ্যা 

পূযণকৃত/ াংভেচক্তকৃত 

ক্দয াংখ্যো 

শূন্য ক্দয 

াংখ্যো 

http://www.motj.gov.bd/
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. শচফ ১ ১ - 

২. অশতশযি শচফ ১ ২ - 

৩. মৄগ্মশচফ ৩ ১০ - 

৪. উশচফ ৫ ৬ - 

উশচফ (সুোযচনউভোযোচয) ৭ ৭ - 

৫. উপ্রধান ১ ১ - 

৬. কাশয শচফ/শশনয কাশয শচফ/উশচফ ৭ ৪ - 

৭. কাশয প্রধান/শশনয কাশয প্রধান ২ ১ ১ 

৮. শাফ যযণ কভ থকতথা ১ - ১ 

৯. কাশয থপ্রাগ্রাভায ১ ১ - 

১০. কাশয রাইদেচযান ১ ১ - 

১১. প্রাশনক কভ থকতথা ১৪ ১১ ৩ 

১২. ব্যশিগত কভ থকতথা ১১ ৭ ৪ 

১৩. : শাফ যযণ কভ থকতথা ১ ১ - 

১৪  শাফ যযক ১ ১ - 

১৫. াঁট-মুদ্রাযশযক কাভ-কশম্পউটায অাদযটয ১০ ৬ ৪ 

১৬. কশম্পউটায অাদযটয ১ ১ - 

১৭. কযাশায ১ ১ - 

১৮. অশপ কাশয-কাভ-কশম্পউটায অাদযটয ৮ ৫ ৩ 

১৯. কযা যকায ১ ১ - 

২০. ডুশলদকটিাং থভশন অাদযটয ২ ২ - 

২১. ড্রাইবায ১ - ১ 

২২. অশপ াক  ২৯ ২৭ ২ 

ফ থদভাট= ১১০   

 

(০৭) ভানফম্পদ উন্নন :  
 

 

ভন্ত্রণার এফাং দপ্তয/াংস্থায কভ থকতথাগণ চনক্ে উশেশখত ইনাউজ প্রশযদণ অাংগ্রণ কদযন:  

ক্র.নাং প্রশযণ কভ থসূশচয নাভ প্রশযদণয াংখ্যা অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

1.  ইশজশ শদিভ ০১ টি ০২ জন 

2.  থেশনাং অন াযপযদভন্প ম্যাদনজদভন্ট ০১ টি ০৩ জন 

3.  াযপযদভন্প ভশনটশযাং এে ইদবলুযদন শদিভ ০২ টি ৩১ জন 

4.  থেশনাং অন আোযিযাশোং ডশিউটি ইসুযজ এে ইট শযদন্ট চডক্বোরোক্ভন্ট  ০১ টি ০২ জন 

5.  ই-পাইর ম্যাদনজদভন্ট ০১ টি ০১ জন 

6.  টাযশভনার শশকউশযটি ম্যাদনজদভন্ট ০১ টি ০১ জন 

7.  াফশরক প্রশকউযদভন্ট থকা থ ০১ টি ০১ জন 

8.  আফাা শযফতথন ০১ টি ০৩ জন 

9.  থটক্সট টু চিচ পটযায ০১ টি ০১ জন 

10.  শচফার শনদদ থভারা-২০১৪ ০৩ টি ৬৮ জন 

11.  আচযণ শফশধ এফাং শৃঙ্খরা  আীর শফশধভোরো ০২ টি ৩৯ জন 
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12.  রুর অফ শফজদন এফাং অেোক্রোথকন অফ শফজদন ০১ টি ২৯ জন 

13.  ছুটি শফশধভারা ০১ টি ১৮ জন 

14.  ফাাংরাদদ ইোশস্ট্রার এন্টাযপ্রাইজ (ন্যানারাইদজন) অড থায-১৯৭২ ০১ টি ২৩ জন 

15.  ন্যানার দফ থাট থার প্রস্তুতকযণ ০১ টি ১৮ জন 

16.  তথ্য অশধকায আইন ০১ টি ২০ জন 

 চভোট =  ২০টি  

  

ভন্ত্রণারদয ২ থশ্রশণয কভ থকতথা  ৩ থশ্রশণয কভ থচাশযগণ চনক্ে উশেশখত  ইনাউজ প্রশযদণ অাংগ্রণ কদযনঃ 
 

ক্রচভক নাং প্রশযণ কভ থসূশচয নাভ অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 

১ ২ ৩ 

1.  কশম্পউটায এযাশলদকন এে ইাংশর ল্যাাংগুদজ থকা থ ০১ জন 

2.  জাবা এন্টাযপ্রাইজ এে দফ থপ্রাগ্রাভ ০১ জন 

3.  শচফার শনদদ থভারা-২০১৪ ৩৩ জন 

4.  শচফার শনদদ থভারা-২০১৪ ১৯ জন 

5.  শচফার শনদদ থভারা-২০১৪ ১৮ জন 

6.  শচফার শনদদ থভারা-২০১৪ ১৪ জন 

7.  শচফার শনদদ থভারা-২০১৪ ১৬ জন 

চভোট = ১০০ 
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ভাননী প্রধানভন্ত্রীয  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শযদ থন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভোননীয়  প্রধানভন্ত্রী কভেকতেোক্দয  উক্িক্ে  ফক্তব্য  প্রদোন  কযক্ছন  

 

গত ১২-১০-২০১৪ তোচযখ  ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শযদ থন কদযন। উি শযদ থনকারীন প্রদত্ত 

শনদদ থনা চনেরূ :  
 

১. শফদজএভশদক শনদজয াদ দাঁড়াদত দফ। এ রদযয শক শক দদয থনা থমদত াদয থ শফলদ এফাং শফদজএভশয 

ভস্যা ভাধাদন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার অথ থ ভন্ত্রণারদয াদথ ফদ আদরাচনা কদয শিান্ত গ্রণ কযদফ; 

২. ক) াটকরগুদরায পুযাতন থভশন ফাদ শদদ আদৄশনক থভশন ফাদত দফ; 

 খ) ফন্ধ  শযতযি থকান শভর চীদনয াদথ দমাশগতা কদয চালু কযা মা শকনা এফাং তাদদয অশবজ্ঞতা কাদজ 

রাগাদনা মা চকনো থ শফলদ দদয শনদত দফ। অন্য থকান থদ থথদক প্রস্তাফ এদর তা শফদফচনা কযদত দফ ; 

৩. শফদজএভশয অব্যফহৃত জাগা থছাট থছাট লট কদয থফযকাশয  শে উদদ্যািাদদয ফযাি শদদ Jute related 

কাযখানা স্থান কযায ব্যফস্থা থনা থমদত াদয; 

৪. শফদজএভশয কাযখানাগুদরাদক কীবাদফ রাবজনক প্রশতষ্ঠান কযা মা াংশিি থচাযম্যান তায কভ থশযকেনা ততশয 

কযদফন। প্রদাজদন এ শফলদ আরাদা বায আদাজন কযদত দফ; 

৫. ক) শফটিএভশয ফন্ধ শভরগুদরা চালু কযায ব্যফস্থা শনদত দফ ;  

 খ) পুযাতন থভশন ফাদ শদদ আদৄশনক থভশন ফাদত দফ; 

৬. থম কর শে থফযকাশযকযণ কযা দশছর, তথ রাংশঘত দর তা যকাশয ব্যফস্থানা শপশযদ আনদত দফ ; 

৭. শ্রশভক-কভ থচাশযদদয শনকট থম কর শভদরয ব্যফস্থানা স্তান্তয কযা দশছর, ঐ কর শভর ঠিকবাদফ শযচারনায 

ব্যফস্থা শনদত দফ। প্রদাজদন থকাম্পাশন গঠন কদয থগুদরা চারাদনায ব্যফস্থা শনদত দফ ; 

৮.  শভযপুদযয জশভ তাঁত থফাদড থয অশপ বফন অন্যান্য স্থানা শনভ থাদণয প্রদাজদন ব্যফায কযা থমদত াদয ; 

৯. ক) শভযপুয ঘনফশতপূণ থ জাগা তাই থফনাযশ  শে  কভ থযত শ্রশভকদদয উমৄি ফাস্থাদনয ব্যফস্থা কযদত দফ। 

ঢাকায ফাইদয থখারাদভরা জাগা থফনাযশ/তাঁতশে স্থাদনয ব্যফস্থা শনদত দফ ; 

 খ) তাঁতীযা মাদত শফটিএভশ থথদক সুতা থদত াদয এয ব্যফস্থা কযদত দফ ; 

১০. সুতা  যাং আভদাচনয থযদত্র কীবাদফ তাঁতীদদয শুল্কমুি সুশফধা থদা মা তায প্রস্তাফনা ততশয কযদত দফ ; 

১১.  ক)  কৃশল ভন্ত্রণার  শফশ্বশফদ্যারদয গদফলকদদয াদথ থমাগাদমাগ যযা কদয তুুঁত গাদছয উন্নন এফাং তুুঁতচাদলয 

উন্নত প্রমৄশি থফয কযদত দফ;  

 খ) ‘একটি ফাড়ী একটি খাভায’ প্রকদেয াদথ তুুঁতচাদলয ভি কদয শযকেনা গ্রণ কযদত দফ; 
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১২.  থটক্সটাইর ইনশিটিউট/কদরজ শনভ থাদণয থযদত্র ৫ একয জশভয শফলদ শযকেনা  কশভদনয াদথ আদরাচনা কদয 

ব্যফস্থা শনদত দফ;  

১৩. আদারদত শফচাযাধীন ভাভরা প্রশত দ্বন্দীতা কযায জন্য থম কর তথ্য, উাত্ত  প্রভা ণক প্রদাজন , তা মথাভদ 

দপ্তয/াংস্থাদক ভন্ত্রণারদয ভােদভ যফযা শনশিত কযদত দফ। াংশিি করদক উদদ্যাগ শনদ একদত্র কাজ 

কযদত দফ;  

১৪.  ক) াট  াটদেয ব্যফায  যপ্তাশন বৃশিয রদযয াংশিি কদরয ভদে ভি ফাড়াদত দফ ; 

 খ) থম কর দপ্তয/াংস্থায শনন্ত্রদণ যকাশয  জশভ আদছ তা থপদর না থযদখ কাদজ রাগাদত দফ ; 

১৫.  Jute, Geo-textile ব্যফায ম্পদকথ প্রচাযণায ব্যফস্থা শনদত দফ।  ে াংযযণ  অন্যান্য কাদজ াট  

াটজাত ে ব্যফায বৃশি কযদত দফ; 

১৬.  ফস্ত্রশদে ফাাংরাদদদয থানারী ঐশতয যদদছ। থকান  থকান  এরাকা ভশরদনয সুতা ততশয দতা তা থজদন থ 

প্রমৄশি পুনরুিাদযয উদদ্যাগ গ্রদণয উয গুরুত্বাদযা কদযন এফাং এ শফলদ শফস্তাশযত আদরাচনা  ; 

 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী য উক্েচখত  চনক্দ েনো  ফোস্তফোয়ক্নয  চদক চনক্দ েনো  প্রদোক্নয  জন্য গত ০৭-০৫-

২০১৫ তোচযক্খ  প্রধোনভন্ত্রীয  ভৄখ্য চচক্ফয  বোচতক্ত্ব  প্রধোনভন্ত্রীয  কোম েোরক্য়  বো  অনুচষ্ঠত  য়। 

যফর্তি বত ভোননীয়  ভন্ত্রী /প্রচতভন্ত্রীয  বোচতক্ত্ব  দপ্তয /াংস্থোয়োচয  পৃথক  পৃথক  বোয়  ভোননীয়  

প্রধোনভন্ত্রীয  চনক্দ েনো  ফোস্তফোয়ক্নয  রূক্যখো  প্রণয়ন কক্য  তো ফোস্তফোয়ক্নয  জন্য াংচিি  দপ্তয /াংস্থো  প্রধোনক্ক  

চনক্দ ে  প্রদোন  কযো  য়। ভন্ত্রণোরক্য়য  ভোচক  বো   ভোচক  ভন্বয়  বোয়  এ চফলক্য়  ফোস্তফোয়ন  অগ্রগচত  

ম েোক্রোচনো  কযো  য় এফাং  প্রচত  ভোক্য  ফোস্তফোয়ন  অগ্রগচত  প্রধোনভন্ত্রীয  কোম েোরক্য়  চনয়চভত  চপ্রযণ  কযো  য়। 

একই  োক্থ  প্রধোনভন্ত্রীয  কোম েোরক্য়য  ক্য়ফোইক্টয  ডেো  চফোক্ড ে আক্রোড  কযো  য়; 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরক্য় ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী 

 

ফস্ত্র  োট ক্ণ্যয ফোজোয ম্প্রোযক্ণয রক্ক্ষে ভোননীয় ভন্ত্রী চনউ ইয়ক্কে ব্যফোয়ী চনতৃবৃক্ন্নয োক্থ ভতচফচনভয় কযক্ছন। 
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৫. ভন্ত্রণারদয উত্তভ চচ েো:  
 

০১. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয থম থকান জটির ফা গুরুত্বপূণ থ শফল ভন্ত্রণারদয কর কভ থকতথায উশস্থশতদত াায 

দদন্টয ভােদভ উস্থান কদয ভতাভত শফশনভদয ভােদভ একটি গ্রণদমাগ্য দফ থাত্তভ ( best possible) শিান্ত 

গ্রদণয প্রদচিা থনা । এ শফলদ ভাশক বা, ভাশক ভি বা প্রদাজদন জরু চয বা আফান কযা । 

এরূ অাংগ্রণ  অশবজ্ঞতা শফশনভদয শবশত্তদত শিান্ত গ্রদণয পদর ফাস্তফান দ্রুত  জ   ; 

২. ভন্ত্রণার  এয আতাধীন দপ্তয/াংস্থায প্রণীতব্য আইন/শফশধয খড়ামূ চূড়ান্তকযদণয পূদফ থ থিক থাল্ডাযগদণয াদথ 

যাভ থকযণ, ভজাতী  আইন শফশধ শফদিলণ এফাং প্রস্তাশফত  আইন/শফশধয খড়া ভন্ত্রণারদ আদাশজত 

থশভনায/াকথদ উস্থান এফাং উন্ুি আদরাচনায ভােদভ কর কভ থকতথায ভতাভত গ্রণ কদয চূড়ান্ত কযা  ; 

০৩. ভন্ত্রণারদয আতাধীন দপ্তয/াংস্থায দীঘ থশদদনয অশনষ্পন্ন ভাভরা যকাশয  স্বাথ থ াংযযণ এফাং দ্রুত শনষ্পশত্তকযদণয 

রদযয অগ্রাশধকাযমৄি ভাভরা শচশিতকযণ, ভাভরা াংশিি শফজ্ঞ আইনজীশফ এফাং কভ থকতথা/কভ থচাশযগদণয 

performance মূল্যাদনয উদদ্যাগ থনা দদছ। এ শফলদ ভাননী প্রশতভন্ত্রী ভদ ভদ শফদল বা 

ভাভরায অগ্রগশতমূ ভশনটশযাং কদযন ;  

০৪. দীঘ থশদদনয অশনষ্পন্ন অশডট আশত্ত শনষ্পশত্তকযদণ দ্রুততায াদথ েডীট জফাফ প্রদান, প্রদাজনী াংখ্যক শদ্বযী 

এফাং শত্রযী বা অনুষ্ঠাদনয দদয থনা দে। এছাড়া কর দপ্তয/াংস্থায প্রধানগদণয উশস্থশতদত পৃথক 

ভাশক বা অনুশষ্ঠত  এফাং এ ভাশক বা অশডট শনষ্পশত্ত কাম থক্রভ ভশনটশযাং কযা   ;  

০৫. ভন্ত্রণারদয কর ম থাদয কভ থকতথা/কভ থচাশযগদণয থাগত জ্ঞান  দযতা উন্নদনয রদযয কভ থকতথাগদণয জন্য 

প্রশতভাদ কভদয ৪টি এফাং কভ থচাশযগদণয জন্য কভদয ৬টি াকথ/ইন-াউজ প্রশযণ থদনয আদাজন 

কযা দে। াাাশ কভ থকতথাগদণয শফদদ ভ্রভদণ অশজথত পরাপর এফাং অশবজ্ঞতা শফশনভ কযায জন্য ভন্ত্রণারদয 

কর কভ থকতথায উশস্থশতদত শফদদ ভ্রভণ অচবজ্ঞতো াায দদন্ট উস্থান কযা ; 

 

ভন্ত্রণারক্য় ইনাউজ প্রশযদণ অাংগ্রণকোযীবৃন্ন 

০৬. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয সুশনশদ থি কাম থমূদয মথাভদ ( Time bound) ভানম্মত ফাস্তফান এফাং কভ থশক্রা 

গুণগত শযফতথন আনদনয রদযয ৭(াত)টি শফলশবশত্তক দর ( Thematic Group) গঠন কযা দদছ। দরমূ 

তথ্য াংগ্র, দরী আদরাচনা, ভাশক বা শফশবন্ন দর কর্তথক গুরুত্বপূণ থ  শনশদ থি শফল উস্থান এফাং একক/দরী 

প্রশতদফদন/শনফন্ধ প্রণন  প্রকানায শফলদ কাজ কযদছ; 

০৭. ভন্ত্রণারদয আতাধীন দপ্তয/াংস্থায ভাঠ ম থাদয প্রকে/কভ থসূশচ/শভর/কাযখানা, অশপ শযদ থন এফাং তাদদয 

কাম থক্রভ, অশজথত পরাপর মাচাই এফাং ভশনটশযাং এয রদযয ভন্ত্রণারদয কভ থকতথাগদণয থজরা শবশত্তক দাশত্ব প্রদান 

কযা দদছ। কভ থকতথাগণ প্রশতভাদ থজরা শযদ থন কযদছন। এয পদর ভাঠ ম থাদয কভ থকতথাদদয াদথ ভন্ত্রণারদয 

কভ থকতথাদদয ভত শফশনভদয পদর কভ থম্পাদন জ দে; 
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               চভর চযদ েন 

০৮. অশত ম্প্রশত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয website আকল থণী আশঙ্গদক উস্থান এফাং মৃিকযণ কযা দদছ। 

ভন্ত্রণারদয দফাইটটি a2i এয দমা চগতা ন্যানার দফ থাট থাদর অন্তভু থি কযা দদছ। website 

প্রশতশনত ারনাগাদ কযা দে; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৯. ভন্ত্রণার  এয আতোধীন দপ্তয/াংস্থা জাতী শুিাচায থকৌর ( NIS) ফাস্তফান কভ থশযকেনা গ্রণ কযা 

দদছ। জোতীয় শুিাচায থকৌর ফাস্তাফাদনয রদযয ''তনশতকতা কশভটি'' গঠন কযা দদছ। তনশতকতা কশভটিয বা  

বৈভোচক চবচত্তক্ত শনশভত অনুশষ্ঠত দে। এছাড়া শুিাচায থকৌর ফাস্তফাদনয রদযয ভন্ত্রণার এফাং দপ্তয/াংস্থা 

NIS থপাকার দন্ট কভ থকতথা শনদাগ থদা দদছ; 

১০. ভন্ত্রণারদয কাদজয গশতীরতা বৃশি, উদ্ভাফনী দযতা বৃশি, নাগশযক থফা প্রদান প্রশক্রা দ্রুত  জীকযদণয জন্য 

নতুন নতুন ন্থা উদ্ভাফন  থগুদরাদক চচ থা কযায রদযয প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয শনদদ থনাক্রদভ এ ভন্ত্রণারদয একটি 

ইদনাদবন টীভ কাজ কযদছ; 

১১. ভন্ত্রণার এফাং দপ্তয/াংস্থায তথ্য অশধকায শফলক দাশত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায নাভ, দফী, থটশরদপান নম্বয এফাং তথ্য 

প্রদান াংক্রান্ত প্রাশঙ্গক তথ্যাশদ দফাইদট প্রকা কযা দদছ। জনগদণয তথ্য জানায অশধকায মুন্নত যাখায 

রদযয ম্ভাব্য কর তথ্য দফাইদট প্রকা কযা দে; 
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১২. ভন্ত্রণারদয অশবদমাগ গ্রণ  শনষ্পশত্ত ( GRS) াংক্রান্ত থপাকার কভ থকতথায নাভ, দফী, থটশরদপান নম্বয ইতযাশদ  

দফাইদট প্রকা কযা দদছ। অশবদমাগ তদন্ত এফাং শনষ্পশত্ত াংক্রান্ত ভাশক প্রশতদফদন ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ 

শনশভত থপ্রযণ কযা দে; 

৩.  ভন্ত্রণোরক্য়য োখো/ অচধোখো চবচত্তক ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্যয কোক্জয চফফযণ:  

৩.১  প্রান-১ (অচধোখো) : 
 

১. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ফাদজট অশধাখায দমূ ফছয শবশত্তক াংযযণ কযা দদছ এফাং জনপ্রান ভন্ত্রণার 

কতৃেক স্থাীকযদণ ম্মশত প্রদান কযো ক্য়ক্ছ। 

২. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয আইন াখায ০৪টি, শযকেনা াখায ০৪টি  আইশটি থদরয ০৭টি  দ সৃজদনয কাম থক্রভ 

গ্রণ কযা দদছ। এ ভদ উি দ সৃজদন জনপ্রান ভন্ত্রণারদয ম্মশত গ্রণ কযা দদছ।  

৩. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার চয় আইন অনুচফবোগ  সৃশিয রদযয জনপ্রান ভন্ত্রণারদ প্রস্তাফ থপ্রযণ কযা দদছ।  

৪. ভন্ত্রণারদয কভ থকতথা/কভ থচাশযদদয কাদজয ভানদন্নাদনয জন্য ইন-াউজ প্রশযদণয আদাজন কযা দদছ।  ১ভ 

থশ্রশণয কভ থকতথাদদয ২০টি এফাং ২  ৩য় থশ্রশণয কভ থকতথা/কভ থচাশযদদয ০৭টি শফলদয উয প্রশযণ অনুশষ্ঠত । 

৫. শফশবন্ন অশগ্রভ ভঞ্জুযীঃ আদরাচয অথ থ ফছদয ১৭ জন কভ থকতথা/কভ থচাশযয অনুকূদর গৃ শনভ থাণ অশগ্রভ, ০৬  জন 

কভ থকতথা/কভ থচাশযয অনুকূদর থভাটয াইদকর/ভটয গোচে অশগ্রভ এফাং ০২ জন কভ থকতথায অনুকূদর কশম্পউটায  অশগ্রভ 

ভঞ্জুয কযা দদছ। 

৬. শ্রাশন্ত শফদনাদন ছুটিঃ ২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছদয ১ভ থশ্রশণয ১০ জন কভ থকতথা , ২ থশ্রশণয ০৯ জন কভ থকতথা, ৩  ৪থ থ 

থশ্রশণয ১৪ জন কভ থচাশযয অনুকূদর শ্রাশন্ত শফদনাদন ছুটি ভঞ্জুয কযা দদছ।  

৭. অবযন্তযীণ প্রশযণঃ আদরাচয ফছদয ৯টি প্রশযণ কভ থসূ চচয উয এ ভন্ত্রণারদয ১৪ জন কভ থকতথা/কভ থচাশয যকায 

শনধ থাশযত প্রশতষ্ঠাদন শফশবন্ন থকাদ থ প্রশযণ গ্রণ কদযদছ ন। এছাড়া ৯টি থশভনাদয ১১ জন কভ থকতথা অাংগ্রণ 

কদযদছন। 

৮. শফদদদ প্রশযণঃ আদরাচয ফছদয ১২ জন কভ থকতথা শফশবন্ন থদদ প্রশযণ গ্রণ কদযছন।  

৯. ৩  ৪থ থ থশ্রশণয ৪২ জন কভ থচাশযয অনুকূদর আদরাচয ফছদয ফশধ থত থফতন আদদ জাশয কযা দদছ।  

১০. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয আতোধীন দপ্তয/াংস্থা/থফাদড থ কযাডায অশপাযদদয শনদাগ/ফদশর/ছুটি ভঞ্জুদযয আদদ 

প্রদান কযা দদছ।  

১৩. ভন্ত্রণারদয ০২ জন কভ থকতথা/কভ থচাশযয থনন াংক্রান্ত কাম থক্রভ  ম্পন্ন দদছ। 

১৪. প্রথভ থশ্রশণয যকাশয  কভ থকতথাদদয ফাশল থক  স্বাস্থয যীযা  থগানী প্রশতদফদন াংক্রান্ত কাম থক্রভ  ম্পন্ন দদছ। 

১৫. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয ৩  ৪থ থ থশ্রশণয শফবাগী শনফ থাচন/দদান্নশত কশভটিয বায ভােদভ ০৪ (চোয) জন 

কভ েকতেো/কভ থচাশযচদয টোইভক্ের  শদরকন থগ্রড প্রদান কযা  এফাং শএশ'য ভােদভ ১(এক) জন কাশয 

রোইক্েচযয়োন শনদাগ থদা দদছ।  

১৬. ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ থপ্রযদণয জন্য ভি  াংদ অশধাখা ১২(ফায)টি ভাশক প্রশতদফদন থপ্রযণ কযা দদছ। 

এছাড়া উি ফছদয ৪  (চায)টি  তত্রভাশক প্রশতদফদন  ১(এক)টি  ফাশল থক প্রশতদফদন ভি  াংদ অশধাখা 

থপ্রযণ কযা দদছ। 

১৭. কর নশথয থশ্র চণ শফন্যা কযা দদছ এফাং শডশজটার নশথ নম্বয াংক্রান্ত মাফতী কাম থক্রভ গ্রণ কযা দদছ। 

 

৩.২  প্রান-২ (থফা) াখা : ম্পোচদত কভ েকোক্েয প্রচতক্ফদন 

1. কাদজয গশতীরতা আনদনয রদযয কাগদজয ব্যফায হ্রা কযা দদছ। এ ভন্ত্রণারদয শচঠিত্রমূ শফশবন্ন  

দপ্তয/াংস্া ই-থভইর এয ভােদভ থপ্রযণ কযা দদছ। 
2. আইশটি শফলক কাম থক্রভ ফাস্তফান অগ্রগশত প্রশতদফদন শনশভতবাদফ তথ্য থমাগাদমাগ  প্রমৄশি শফবাদগ থপ্রযণ কযা দদছ। 
3. ভন্ত্রণারদয াাংগঠশনক কাঠাদভা অনুমাী ক্রকৃত গাচেমূ যযণাদফযণ কযা দে এফাং গাচেমূদ শএনশজ 

াংদমাজন কযা দদছ। 
4. ভন্ত্রণারদয ভাননী ভন্ত্রী/ভাননী প্রশতভন্ত্রী/শচফ ভদাদদয দপ্তয অন্যান্য অশধাখা/াখা চাশদা অনুমাী 

আফাফত্র  অশপ যোভ যফযা কযা দদছ। 
5. ৮ভ তরা অফশস্ত বাকয সুশজ্জত কযা ভাইদক্রাদপান াংদমাজন কযা দদছ। 
6. ভন্ত্রণারদয শফশবন্ন শফজ্ঞশপ্ত, দযত্র, শনদাগ, শফশধ, প্রজ্ঞাণ গুরুত্বপূণ থ তথ্যাশদ শনশভতবাদফ এ ভন্ত্রণারদয 

www.motj.gov.bd দফাইদট প্রকা কযা দে। 

http://www.motj.gov.bd/
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7. অশবদমাগফদক্স ফা যাশয প্রাপ্ত অশবদমাগমূ এ াখা দত দ্রুত শনষ্পশত্ত কযা দে। 
8. এ ভন্ত্রণারদয শফশবন্ন াখায চাশদায থপ্রশযদত ১০(দ) টি কশম্পউটায ক্র কযা দদছ। 
9. এছাড়া ভন্ত্রণারদয াশফ থক চাশদা পূযণ কযা দে। 

৩.৩ ভি  াংদ অশধাখা:  

1. আদরাচয অথ থ ফছদয থভাট ৪৬টি প্রশতদফদন প্রণন কদয শফশবন্ন ভন্ত্রণারদ থপ্রযণ কযা দদছ। এয ভদে ১টি  ফাশল থক 

প্রশতদফদন, ১২টি ভাশক প্রশতদফদন, ০৯টি ভশন্ত্রবা শিান্ত ফাস্তফান অগ্রগশত প্রশতদফদন ততশয কযা দদছ।  

2. আদরাচয অথ থ ফছদয থভাট ১২টি ভাশক বা অনুষ্ঠাদনয ব্যফস্থা কযা দদছ। বায কাম থত্র  কাম থশফফযণী প্রণন 

কদয শফতযণ কযা দদছ। 

3. আদরাচয অথ থ ফছদয থভাট ১২টি ভি বা অনুষ্ঠাদনয ব্যফস্থা কযা দদছ। বায কাম থত্র  কাম থশফফযণী প্রণন 

কদয শফতযণ কযা দদছ। 

4. দভ জাতী াংদদয ৪থ থ-৬ষ্ঠ অশধদফদনয শনধ থাশযত তফঠদক ভাননী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রী কর্তথক উস্থাদনয শনশভত্ত 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ম্পশকথত প্রদেয জফাফ প্রস্তুত কদয াংদ শচফারদয প্রে াখা থপ্রযণ কযা দদছ।  

5. দভ জাতী াংদদয ৪থ থ-৬ষ্ঠ অশধদফদনয তফঠদক ভাননী প্রধানভন্ত্রী  ভাননী ভন্ত্রী কর্তথক উস্থাদনয শনশভত্ত 

াংশি ভন্ত্রণারদয প্রদে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ম্পশকথত অাংদয প্রদেয জফাফ প্রস্তুত কদয াংশি 

কাম থার/ভন্ত্রণারদ থপ্রযণ কযা দদছ। 

6. জাতী াংদদয প্রে তাশরকা অনুমাী এ ভন্ত্রণারদয জন্য শনধ থাশযত দর শবন্ন ভন্ত্রণার ম্পশকথত া 

শচফার শনদদ থভারা ২০১৪ এয ২১৩ শনদদ থনা অনুমাী াংশি ভন্ত্রণারদ স্থানান্তয কযা দদছ। 

7. ফোাংরোক্দ জাতী াংদদ  ২০১৫ োক্রয প্রথভ অচধক্ফক্ন ভোভোন্য যোষ্ট্রচতয বোলচণ অন্তভূ েক্ত কযোয জন্য এ 

ভন্ত্রণোরয় ম্পচকেত তথ্য ভন্ত্রীচযলদ চফবোক্গ চপ্রযণ কযো ক্য়ক্ছ। 

8. ‘‘ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ম্পশকথত স্থাী কশভটিয’’ ১ভ-১০ভ এফাং ফতথভান যকাদযয অধীদন ১ভ-১০ভ তফঠদকয 

আদরাচযসূশচ অনুমাী ১০টি কাম থত্র প্রণন কদয প্রশতটি তফঠদকয জন্য ৩৫ থট কাম থত্র জাতী াংদ শচফারদ  

থপ্রযণ কযা দদছ। 

9. কাম থপ্রণারী শফশধয ৭১ ক(৩)শফশধ অনুমাী প্রাপ্ত থনাটিদয য উত্তযমূরক ৪টি াংশযপ্ত শরশখত শফবৃশত জাতী াংদ 

শচফারদয মূরতচফ  অশধকায াখা থপ্রযণ কযা দদছ। 

10. জাতী াংদদয যকাশয প্রশতশ্রুশত কশভটি  যকাশয প্রশতষ্ঠান কশভটিয তফঠদকয কাম থত্র প্রণন কযা দদছ।  

11. ভশন্ত্রবা তফঠদক গৃীত শিাদন্তয ভাশক অগ্রগশত প্রশতদফদন শনশভত ভশন্ত্রশযলদ শফবোক্গ থপ্রযণ কযা দদছ। 

12. শচফ কশভটিয বায শিান্ত ফাস্তফাদন মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দদছ।  

13. থজরা প্রাক দম্মরন-২০১৪ এ গৃীত সুাশয/শিান্ত ফাস্তফান অগ্রগশতয  প্রশতদফদন ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ থপ্রযণ 

কযা দদছ। 

14. ‘‘থজরা প্রাদকয দাশত্ব  কাম থাফশর’’ শফলদ এ ভন্ত্রণারদয সুশচশন্তত ভতাভত/প্রস্তাফ ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ থপ্রযণ 

কযা দদছ। 

 

৩.৪  ফাবজট ার্ধাখা :  
০১. ভন্ত্রণোরয়/চফবোক্গয ফোক্জট কোঠোক্ভো প্রণয়ন  োরনোগোদ কযো ক্য়ক্ছ। 

০২. চচফোরয় এফাং াংভেক্ত/অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থোয যোজস্ব আক্য়য রক্ষেভোৈো এফাং ব্যয়ীভো চনধ েোযণ কযো ক্য়ক্ছ। 

০৩. যোজস্ব আয়, অনুন্নয়ন  উন্নয়ন ব্যক্য়য প্রোক্করন এফাং প্রক্ক্ষণ প্রস্তুত  ডোটো এচি চদয়ো ক্য়ক্ছ। 

০৪. যোজস্ব ফোচজট ক্ত অথ েোয়নকৃত উন্নয়ন কভ েসূচচয প্রস্তোফ প্রণয়ন/ম েোক্রোচনো  অনুক্ভোদক্নয জন্য ফোক্জট ব্যফস্থোনো 

কচভটিয বোয় উস্থোন কযো ক্য়ক্ছ। 

০৫. ভন্ত্রণোরয়/চফবোগ  চনয়ন্ত্রণোধীন অচধদপ্তয/াংস্থোভক্য জন্য ফোক্জট ফোস্তফোয়ন চযকেনো প্রণয়ন এফাং ফোস্তফোয়ন 

কযো ক্য়ক্ছ। 

০৬. যোজস্ব আযণ  অথ ে ছোে ফোক্জক্ট ফযোিকৃত ম্পক্দয ব্যফোয ম্পচকেত তথ্যোচদ াংগ্র, চফক্িলণ এফাং এ 

াংক্রোন্ত প্রচতক্ফদন প্রণয়ন কযো ক্য়ক্ছ। 
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০৭. ানুন্নয়ন ফাবজট যমভন :- স্বায়ত্বার্ত প্রর্তষ্ঠাবনয াাময ভঞ্জযুী, কভিূর্চ  প্রণয়ন  

ভচনটচযাং, াঅন্তজি ার্তক প্রর্তষ্ঠাবনয চাাঁদা, যথাক ফযাদ্দ াআতযার্দ ফাবজবটয াথিছাড় 
এতদ্াংক্রোন্ত তথ্যোচদ াংগ্র, চফক্িলণ এফাং প্রচতক্ফদন প্রণয়ন কযো ক্য়ক্ছ। 

০৮. চযকেনো/উন্নয়ন অনুচফবোক্গয োক্থ ভন্বক্য়য ভোধ্যক্ভ ভোচক চবচত্তক্ত ফোক্জক্ট চনধ েোচযত রক্ষেভোৈোয চফযীক্ত 

যোজস্ব আযক্ণয অগ্রগচত এফাং অচধদপ্তয/াংস্থোয়োচয কর কোম েক্রভ/প্রকে/কভ েসূচচয ফোস্তফোয়ন (Financial 

and Non-Financial) অগ্রগচত ম েোক্রোচনো কযো ক্য়ক্ছ। 
০৯. প্রধোন কভ েকৃচত চনক্দ েক এফাং পরোপর চনক্দ েক াংক্রোন্ত রক্ষেভোৈোয চফযীক্ত প্রকৃত অজেন ফোক্জট ফোস্তফোয়ন 

চযফীক্ষণ ম্পোদন কযো ক্য়চছ। 

১০. অথ েচফবোগ প্রণীত চনক্দ েনো এফাং ছক অনুমোয়ী ফোক্জট ফোস্তফোয়ন াংক্রোন্ত প্রচতক্ফদন প্রণয়ন কযো ক্য়ক্ছ। 

১১. পুনোঃউক্মোজন ভন্ত্রণোরয়/চফবোগক্ক প্রদত্ত আচথ েক ক্ষভতোয মথোমথ ব্যফোয চনচিত কযো ক্য়ক্ছ। 

১২. অচতচযক্ত ফযোক্িয প্রস্তোফ যীক্ষো-চনযীক্ষোপূফ েক অথ ে চফবোক্গ চপ্রযণ কযো ক্য়ক্ছ। 

১৩. যকোচয চোফ ম্পচকেত কচভটি (PAC) এফাং অন্যোন্য াংদীয় স্থোয়ী কচভটিয জন্য ফোক্জট  আচথ েক চফলক্য় 

প্রচতক্ফদন প্রস্তুত কযো ক্য়ক্ছ। 

১৪. ফোক্জট ব্যফস্থোনো ম্পচকেত চফচবন্ন চফলক্য় অথ ে চফবোগ, চযকেনো কচভন, অথ েননচতক ম্পকে চফবোগ এফাং 

ফোস্তোফয়ন, চযফীক্ষণ  ভল্যোয়ন চফবোক্গয োক্থ ভন্বয় যক্ষো কযো ক্য়ক্ছ। 

১৫. ফোক্জট ব্যফস্থোনো কচভটি, ফোক্জট য়োচকোং গ্রু এফাং ফোক্জট ব্যফস্থোনো কচভটিয উ-কচভটিক্ক োচচচফক োয়তো 

প্রদোন এফাং ফোক্জট ব্যফস্থোনো কচভটিয বোয কোম েচফফযণী অথ ে চফবোগ  চযকেনো কচভক্ন চপ্রযণ চনচিত কযো 

ক্য়ক্ছ। 

১৬. আচথ েক ব্যফস্থোনোয াংেোয/উন্নয়ন এফাং ফোক্জট ব্যফস্থোনো াংক্রোন্ত কর চফলক্য় চনয়ন্ত্রণোধীন 

অচধদপ্তয/াংস্থোভক্য ভক্ধ্য ভন্বয় োধন কযো ক্য়ক্ছ। 

১৭. ফোক্জট প্রণয়ন, ফোস্তফোয়ন  চযফীক্ষণ এফাং প্রধোন কভ েকৃচত চনক্দ েক, পরোপর চনক্দ েক াংক্রোন্ত তথ্য  উোত্ত 

াংগ্র, াংযক্ষণ এফাং ব্যফস্থোনোয রক্ক্ষে Management Information System (MIS) স্থোন এফাং 

চযচোরনো/ব্যফস্থোনো কযো ক্য়ক্ছ। 

১৮. ফোক্জট ফক্তৃতোয় অন্তভূ েচক্তয জন্য এ ভন্ত্রণোরক্য়য তথ্যোচদ চপ্রযণ কযো ক্য়ক্ছ। 

 
৩.৫ অশডট অশধাখা:  

১. ২০১৪-১৫ অথ থ ফছদয ভন্ত্রণার  এয আতোধীন দপ্তয/াংস্থায ৫১৮টি অশডট আশত্ত শনষ্পশত্ত দদছ। 

৩০/০৬/২০১৫ তাশযখ ম থন্ত অশভভাাংশত অশডট আশত্তয াংখ্যা ১০,৫৪৮টি, জশড়ত টাকায শযভাণ ২০১৬৬৫৬.১০ 

রয টাকা। এছাড়া ২০১৪-১৫ অথ থ ফছদয ৪৩৯টি নতুন অশডট আশত্ত উত্থাশত দদছ।  

২. অশগ্রভ অনুদেদ, খড়া অনুদেদ, াংকরনভুি অনুদেদ  চূড়ান্ত শাফ এয উয থভাট ৪০৪টি অনুদেদদয েডীট 

জফাফ ভন্ত্রণারদয ভতাভত ফাশণশজযক অশডট অশধদপ্তদয থপ্রযণ কযা দদছ।  

৩. অশগ্রভ অশডট আশত্ত শনষ্পশত্তয রদযয ভন্ত্রণারদয শনন্ত্রণাধীন দপ্তয/ অশধদপ্তয/ াংস্থা/ জুট শভর/ ফস্ত্র করমূদ 

৩১টি  শত্রযী বা অনুশষ্ঠত দদছ। 

৪. শত্রযী বা ৩৬০টি অনুদেদ শভভাাংায জন্য সুাশয কযা দদছ।  

৫. ১০৮০টি দত্রয উয কাম থক্রভ গ্রণ কযা দদছ।  

৬. অশনষ্পন্ন অশডট আশত্তয শফফযণ ম্পশকথত ১২টি ভাশক প্রশতদফদন (শনধ থাশযত ছদক) ভি  াংদ অশধাখা এফাং 

প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদ থপ্রযণ কযা দদছ। 

৭. াংশফশধফি অশডট আশত্তয থশ্রশণশফন্যাকৃত (চুশয, আত্ধাৎ, ঘাটশত, অচ, শফশধ ফশভূ থত শযদাধ, যকাশয অথ থ 

আদাদ ব্যথ থতা  অন্যান্য  অশনভ  যশত ম্পশকথত) ২টি লান্াশক প্রশতদফদন অথ থ শফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারদ 

(প্রান-৫ অশধাখা) থপ্রযণ কযা দদছ। 

৮. অশনষ্পন্ন শফলাশদয য ১২টি ভাশক প্রশতদফদন ভি  াংদ অশধাখা থপ্রযণ কযা দদছ।  

৯. ভন্ত্রণারদয কোম েফণ্টন ারনাগাদকযদণয শনশভত্ত এ অশধাখায খড়া কাম থফ ণ্টন তাশরকা প্রান-১(াংস্থান) 

অশধাখা থপ্রযণ কযা দদছ। 
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১০. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয কাম থক্রভ পুশস্তকা আকাদয  প্রকাদয শনশভত্ত এ অশধাখা ম্পাশদত কাম থক্রভ ম্পশকথত 

প্রশতদফদন ভি  াংদ অশধাখা থপ্রযণ কযা দদছ।   

 

৩.৬ শাফ থকাল:   

1. ১০৮ জন কভ থকতথা/কভ থচাশযদদয ভাশক থফতনবাতা, ফদকা থফতনবাতা, াংক্রা ন্ত মাফতী শফর প্রস্তুত কদয প্রধান 

শাফ যযণ কভ থকতথায অশপদ থপ্রযণ এফাং শফর াদয য থচক আদা/প্রাদকয ব্যাাংক শাফ নভফদয থৌুঁছাদনা 

শনশিতকযণ কযা দদছ;  

2. এভটিশফএপ  াংদাশধত ফাদজট প্রস্তুত কাদজ ফাদজট াখাদক  দমাশগতা কযা; 

3. ৬ জন কভ থকতথায দদান্নশত ম্পশকথত এফাং ৬জন কভ থকতথা/কভ থচাশযয শদরকনদগ্রড/টাইভ থস্কদর থফতন শনধ থাযণ 

ফদকা শফদরয কাজ ম্পাদন; 

4. ফাদজট ফযাদিয াদথ শভর থযদখ ভ্রভচণয ১৩৭টি  অন্যান্য আনুলাংশগক (৪৭৩)টি শফর প্রস্তুত কদয প্রধান শাফযযণ 

কভ থকতথায অশপদ থপ্রযণ  তা া কশযদ মথামথবাদফ থচক মথাস্থোথন প্রদান; 

5. শফশবন্ন প্রকায ঋণ অশগ্রদভয শফর ততশয কদয প্রধান শাফ যযণ কভ থকতথায কাম থার থথদক থচক াংগ্র  শফতযণ;  

6. কভ থকতথা/কভ থচাশযগদণয থনন/গ্রাচুইটি াংক্রা ন্ত কাজ ম্পন্ন কযণ এফাং থনন/গ্রযাচুইটি ভঞ্জুযীয থযদত্র ঠিকতা 

মাচাইকযণ; 

7. ২৭ জন কভ থকতথায আকয শযটান থ ম্পশকথত ফাশল থক থফতদনয শাফ প্রদান;  

8. নন-ট্যাক্স ম্পশকথত শাফ ভি  াংদ অশধাখাদক শনশভত প্রদান; 

9. এশজশফ অশপ  ব্যাাংদকয াদথ আ ব্যদয ঠিকতা মাচাইকযণ; 

10. অশজথত ছুটিয শাফ াংযযণ  চাশদাভদত শযদাট থ প্রদান; 

11. কযা বুক থরখা  তৎাংক্রান্ত মাফতী খাতাত্র মথামথবাদফ াংযযণ;  

12. াধাযণ বশফষ্য তশফর  অন্যান্য অশগ্রভ আদা ম্পশকথত থযকড থ াংযযণ; 

13. ফাদজদটয াদথ াংগশত থযদখ থকাড শবশত্তক ভস্ত শফর প্রস্ুত  থযশজিাদয াংযযণ; 

14. শফশবন্ন ভদ ভন্ত্রণার কর্তথক প্রদত্ত  দাশতফ ঠিকবাদফ ম্পন্নকযণ; 

15. শফশবন্ন ভদ অশডট আশত্ত শনষ্পশত্ত কযায কাদজ াতা প্রদান কযা;   

 

৩. ৭ কর্িউটায  তথয য র:  
 

1. ন্যোনোর ক্য়ফক্োট েোচর ভন্ত্ররণোরক্য়য ক্য়ফোইটটি পুনগ েঠিত কযো  ক্য়ক্ছ; 

2. ভন্ত্ররণোরক্য়য ক্য়ফোইটটি চনয়চভত  োরনোগোদ কযো ক্চ্ছ; 

3. ইন্টোযক্নট াংক্মোগ যক্ষণোক্ফক্ষণ কযো  ক্চ্ছ; 

4. কচম্পউটোয  কচম্পউটোয াংক্রোন্ত মন্ত্রোচত যক্ষণোক্ফক্ষণ কযো ক্চ্ছ ; 

5. ভন্ত্ররণোরক্য়য innovation  াংক্রোন্ত কোম েক্রক্ভ ক্মোচগতো কযো ক্চ্ছ। 
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চডচজটোর য়োর্ল্ে-২০১৫ অাংগ্রণ 

 

৩.৮ শযকেনা অনুশফবাগ : 

1. উন্নন প্রকদেয ফাস্তফান শযফীযণ াংক্রোন্ত ১২ টি ভাশক প্রকে ম থাদরাচনা বা অনুশষ্ঠত ক্য়ক্ছ; 

2. ২০১৪-২০১৫ াদরয ফাশল থক উন্নন কভ থসূশচ প্রণন; 

3. এশডশভূি প্রকেমূদয শফস্তাশযত শফবাজন অনুদভাদন এফাং অথ থ অফমুি কযণ;  

4. শফশবন্ন প্রকদেয অনুকূদর জনফর শনদাদগয জন্য প্রাশনক অনুদভাদন প্রদান;  

5. চরভান প্রকদেয শিাশযাং কশভটিয বা আদাজন; 

6. উন্নন প্রকদেয জনফদরয দ সৃজন  াংযযণ; 

7. উন্নন প্রকদেয জনফদরয দ যাজস্ব খাদত স্থানান্তদয জনপ্রান এফাং অথ থ ভন্ত্রণারদয াদথ থমাগাদমাগ;  

8. নতুন উন্নন প্রকদেয উয প্রকে মাচাই কশভটিয বা আদাজন; 

9. নতুন উন্নন প্রকদেয জনফর শনধ থাযণ; 

10. শযকেনা কশভন/একদনক/এনইশ াংক্রান্ত কাম থক্রভ ম্পন্ন; 

11. উন্নন প্রকদেয অনুকূদর জশভ অশধগ্রদণয প্রাশনক আদদ জাচয; 

12. এভটিশফএপ এয উন্নন ফাদজট াংশিি মাফতী কাম থাশদ ম্পাদন; 

13. উন্নন প্রকদেয থভাদবৃশি, প্রকে াংদাধন এফাং অনুদভাদন কাম থক্রভ ম্পাদন; 

14. ভদ ভদ অশ থত অন্যান্য কাম থক্রভ ম্পোশদত দদছ; 

 

উন্নয়ন প্রকে ম েোক্রোচনো বো  



        

       

ফার্লিক প্রর্তবফদন ২০১৪-১৫ - 23 - 

৩.৮.২  র্যকল্পনা-২ াখা: 

1. াট খাবতয র্ফর্বন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয াগ্রগর্ত মিাবরাচনা  ভূরযায়ন াংক্রান্ত 
কামিাফর্র িন্ন;  

2. এর্ডর্বূক্ত াংর্িষ্ট প্রকল্পভূবয র্ফস্তার্যত র্ফবাজন ানুবভাদন এফাং াথি াফভুক্ত 
কযা; 

3. ফাস্তফায়নাধীন প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন ভর্নটর্যাং কামিক্রভ িন্ন; 

4. যজর্ডর্র্ ৩য় মিায় প্রকবল্পয কামিক্রভ ফাস্তফায়ন ভর্নটর্যাং;  

5. উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত তথযার্দ াঅাআএভাআর্ড  াথি র্ফবাবগ যপ্রযণ; 

6. াথি র্ফবাগ িকি  প্রণীত াথিননর্তক ভীক্ষায জনয ফস্ত্র  াট খাবতয তথযার্দ 
প্রদান; 

7. ৭ভ ঞ্চফার্লিকী র্যকল্পনা প্রণয়বনয রবক্ষয ফস্ত্র  াট  খাবতয তথযার্দ প্রদান; 

8. ভবয় ভবয় াঅবযার্ত র্ফবল দার্য়ত্বভূ ারন; 

9. র্ফর্বন্ন প্রকবল্পয ানুকূবর জনফর র্নবয়াবগয জনয প্রার্নক ানুবভাদন প্রদান;  

10. চরভান প্রকবল্পয র্িয়ার্যাং কর্ভটিয বা াঅবয়াজন; 

11. উন্নয়ন প্রকবল্পয জনফবরয দ ৃজন  াংযক্ষণ; 

12. নতুন উন্নয়ন প্রকবল্পয উয প্রকল্প মাচাাআ কর্ভটিয বা াঅবয়াজন; 

13. নতুন উন্নয়ন প্রকবল্পয জনফর র্নধিাযণ; 

14. উন্নয়ন প্রকবল্পয ানুকূবর জর্ভ ার্ধগ্রবণয প্রার্নক াঅবদ জার্য; 

15. উন্নয়ন প্রকবল্পয যভয়াদফৃর্ি, প্রকল্প াংবাধন এফাং ানুবভাদন কামিক্রভ িাদন; 
 

৩.৯ যফযকার্যকযণ/র্ফযাষ্ট্রীয়কযণ াখা: 

০১. যাজাী যযভ কাযখানা, ঠাকুযগাাঁ যযভ কাযখানা, র্বরট যটক্সটাাআর র্ভর র্রাঃ, 
কুর্ড়গ্রাভ যটক্সটাাআর র্ভর র্রাঃ, বার্রকা উবরন র্ভর র্রাঃ  প্রাাআববটাাআবজন 
কর্ভবনয র্ফক্রয় তার্রকা বত ফাদ র্দবয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় র্পর্যবয় াঅনায 
র্ফলয় এফাং ভাগুযা যটক্সটাাআর র্ভবরয জর্ভবত র্ফদযুৎ যকন্দ্র স্থাবনয জনয র্ফদযুৎ 
র্ফবাবগয র্নকট স্তান্তবযয র্িান্তটি র্যফতি ন কবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় র্পর্যবয় 
াঅনায র্ফলয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ০১/৬/২০১৫ ানুগ্র ানুবভাদন কবযবছন। এ 
ানুবভাদবনয র্ফলয়টি ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগবক াফর্ত কযা বয়বছ; 

০২. ঢোকো জুট চভর চরোঃ, চকযোনীগঞ্জ, ঢোকো পুনোঃগ্রণ কযো ক্য়ক্ছ; 

০৩. গোউচছয়ো জুট চভর চরোঃ, রূগঞ্জ, নোযোয়নগঞ্জ নুাঃগ্রবণয প্রজ্ঞান জার্য কযো ক্য়ক্ছ; 

০৪. কর ভাভরা দ্রুত র্নস্পর্িকযণ এফাং যম কর ভাভরা যকাবযয র্ফবক্ষ যায় যঘার্লত 
বয়বছ ঐ কর ভাভরায র্ফলবয় াঅীর দাবয়য ফূিক যকাবযয বক্ষ প্রবয়াজনীয় 
কামিক্রভ গ্রবণয জনয দপ্তয/াংস্থাবক র্নবদি না প্রদান কযা বয়বছ; 

০৫. নুাঃগ্রণকৃত ভয়ভনর্াং জটু র্ভর র্রাঃ নুযায় ভয়ভনর্াং জটু র্ভর র্রাঃ এয 
শ্রর্ভক-কভিচার্য করযাণ ফহুভুখী ভ ফোয় র্ভর্ত এফাং নতুন ুাঁর্জ র্ফর্নবয়াগকাযী 
যভাি াভীভ এন্টাযপ্রাাআজ যপ্রাাটিি জ র্রাঃ এয র্নকট স্তান্তয চুর্ক্ত িাদন কযা 
বয়বছ; 
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০৬. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং এয াধীন াংস্থা কতৃি ক র্ল্প প্রর্তষ্ঠান 
র্ফক্রয়কৃত/স্তান্তর্যত/যফযকার্যকযবণয যক্ষবত্র াঅাআন/র্ফর্ধ ানুৃত বয়বছ র্কনা, তা 
যীক্ষাকযবণয জনয প্রধানভন্ত্রীয কামিারয় কতৃি ক গঠিত কর্ভটিয ুার্য যভাতাবফক 
ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ এফাং াঅাআন, র্ফচায  াংদ র্ফলয় ক ভন্ত্রণারবয়য ভতাভত গ্রণ 
কবয প্রধানভন্ত্রীয কামিারয়বক াফর্ত কযা বয়বছ; 

০৭. র্ফবজএভর্ এফাং র্ফটিএভর্য যফযকার্যকযণকৃত র্ভরভূবয প্রকৃত াফস্থা র্নরূণফূিক 
ুার্য প্রর্তবফদন প্রদোক্নয জনয একটি কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ। কর্ভটিয ুার্য 
যভাতাবফক Case by Case কামিক্রভ গ্রণ কযা বে; 

০৮. শ্রর্ভক-কভিচার্যবদয র্নকট স্তান্তর্যত র্ফটিএভর্য ৯টি র্ভবরয প্রকৃত াফস্থা 
র্নরূণফূিক ুার্য প্রর্তবফদন প্রদোক্নয জনয এ ভন্ত্রণারবয় একটি কর্ভটি গঠন কযা 
বয়বছ; 

৩.১০ ফস্ত্র ানরু্ফবাগ: 
 

৩.১০.১ ফস্ত্র-১ াখা: 
 

1. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয াাংগঠর্নক কাঠাবভা াংক্রান্ত কামিাফর্র এফাং াঅাআন  র্ফর্ধ প্রণয়ন; 

2. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ১ভ  ২য় যশ্রর্ণয কভিকতি া চনক্য়োগ, দোয়ন, ফদচর, ক্দোন্নচত, ছুটি, চফবোগীয় ভোভরো 

াংক্রোন্ত মোফতীয় কোম েোফচর;  

3. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্ফর্বন্ন কযাটাগচযয দ ৃজন এফাং দ াংযক্ষণ ; 

4. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্ফর্বন্ন বদয কভিকতি াচদয চাকুচয াংক্রোন্ত মোফতীয় কোম েোফচর;  

5. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্ফর্বন্ন ভাভরা এফাং ভার্ক প্রচতক্ফদন  াংক্রোন্ত কোম েোফচর; 

6. জাতীয় াংবদয প্রচনোত্তয এফাং ভর্ন্ত্রবায র্িান্ত ফাস্তফায়বনয রবক্ষয কামিক্রভ গ্রণ; 

7. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্যদিন াংক্রান্ত প্রচতক্ফদন বতচয  যপ্রযণ; 

8. ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ যপ্রযবণয রবক্ষয ভার্ক কামিাফর্র যপ্রযণ; 

9. ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ যপ্রযবণয রবক্ষয ফার্লিক কামিাফর্র যপ্রযণ; 

10. ার্ডট াংক্রান্ত তথযার্দ যপ্রযণ; 

11. াংদীয় স্থায়ী  কর্ভটিয র্িান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কামিক্রভ; 

12. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ১ভ  ২য় যশ্রর্ণয কভিকতি াবদয এর্াঅয াংযক্ষণ; 

13. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ৩য়  ৪থি যশ্রর্ণয কভিচার্যবদয র্নবয়াবগয যক্ষবত্র ছাড়ত্র প্রদান; 

14. ফস্ত্র র্যদপ্তয র্যচার্রত যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ/াআনর্িটিউবটয ছাত্র-ছা চৈক্দয 

প্রর্তষ্ঠান চযফতেক্ন ম্মর্ত প্রদান; 

৩.১০.২ ফস্ত্র-২ াখা  
1. ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয কভ েকতেো/কভ েচোচযচদয জন্য গ্রোচুইটিয চযফক্তে চনন প্রথো প্রফতেক্নয কোম েক্রভ ম্পোদন 

কযো ক্য়ক্ছ; 

2. চফচবন্ন ভন্ত্রণোরক্য়য আতোধীন  ভন্ত্রণোরক্য়য আতোধীন গক্ফলণো প্রচতষ্ঠোক্ন কভ েযত গক্ফলক/চফজ্ঞোনীক্দয ফয়ীভো 

বৃচিয ভোনদে চনধ েোযণ াংক্রোন্ত কোম েক্রভ গ্রণ কযো ক্য়ক্ছ; 

3. নফগঠিত ফোাংরোক্দ চযভ উন্নয়ন চফোক্ড েয োাংগঠচনক কোঠোক্ভো প্রণয়ক্নয কোম েক্রভ গ্রণ কযো ক্য়ক্ছ; 

4. জোতীয় তাঁত চেী চম্মরন  তাঁত ফস্ত্র চভরো আক্য়োজন প্রাংক্গ অনুভচত প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ; 

5. ভচন্ত্রবো বফঠক্ক গৃীত চিোন্ত ভক্য ফস্তফোয়ন অগ্রগচত ভন্বয়  াংদ অচধোখোয় চপ্রযণ কযো ক্য়ক্ছ; 
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6. ফোাংরোক্দ তাঁত চফোড ে  ফোাংরোক্দ চযভ উন্নয়ন চফোক্ড েয কচতয় কভ েকতেোগক্ণয ফচ:ফোাংরোক্দ ছুটি ভঞ্জুয কযো 

কযো ক্য়ক্ছ; 

7. ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী কতৃেক চনক্দ েনো ফোস্তফোয়ক্নয রক্ক্ষে কোম েক্রভ গ্রণ কযো ক্য়ক্ছ; 

8. ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয় ম্পচকেত স্থোয়ী কচভটিয সুোচযক্য আক্রোক্ক কোম েক্রভ গ্রণ; 

9. ফোাংরোক্দ চযভ উন্নয়ন চফোক্ড েয প্রকে ক্ত যোজস্ব ফোক্জক্ট স্থোনোন্তচযত দ াংযক্ষণ কযো ক্য়ক্ছ;; 

10. ফোাংরোক্দ তাঁত চফোড ে কতৃেক ফোস্তফোচয়ত “তাঁতীক্দয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিূর্চ” ীল েক ভোপ্ত প্রকক্েয অনুকূক্র ক্ষুদ্রঋণ 

খোক্ত ফযোিকৃত অথ ে ঘূণ েোয়ভোন তচফর চক্ক্ফ ব্যফোয কযোয কোম েক্রভ গ্রণ কযো ক্য়ক্ছ; 

11. ফোাংরোক্দ চযভ উন্নয়ন চফোক্ড ে ইন্টোযক্নট াংক্মোগ স্থোন  ব্যফোক্যয অনুক্ভোদন প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ; 

12. ভয় ভয় অচ েত অন্যোন্য কামিাফর্র; 

 

৩.১১ ফস্ত্র-৩ াখা 

?.?.  বাযবতয ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় এফাং ফাাংরাবদবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভবধয তুরা, াট,  

চযভ, তাাঁত র্ল্প, যাাক  পযান র্ল্প ভুবয যক্ষবত্র ফযফায় ম্প্রাযণ এফাং 
বমার্গতায ভাধযবভ ফার্ণজয  াথিননর্তক িকি  ম্প্রাযবণয জনয ( MOU) স্বাক্ষয 
চুর্ক্ত স্বাক্ষবযয যপ্রর্ক্ষবত গত ২৭/০২/২০১৪ তার্যবখ জবয়ন্ট য়ার্কি াং গ্রুবয ১ভ বা 
ানুর্ষ্ঠত বয়বছ; 

২. ফস্ত্রনীর্ত ২০১৪ এয খড়া প্রণীত বয়বছ।  চূড়ান্তকযবণয র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ; 

৩.  র্ল্পনীর্ত, াঅভদানী নীর্ত, যপ্তার্ন নীর্ত, কৃর্ল নীর্ত, ভফায় নীর্ত র্ফর্বন্ন 
ভন্ত্রণারয় কতৃি ক যপ্রর্যত খড়া  নীর্তভারা মিাবরাচনা ফূিক ভতাভত প্রদান কযা 
বয়বছ; 

৪.  র্ফর্বন্ন যদবয াবথ র্ি-ার্ক্ষক িকি  এফাং যমৌথ াথিননর্তক কর্ভবনয বায জনয 
ব্রীপ/ভতাভত যপ্রযণ কযা বয়বছ; 

৫.   র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়, টযার্যপ কর্ভন, জাতীয় যাজস্ব যফাবডি  ানুর্ষ্ঠত বায় প্রর্তর্নর্ধ 
যপ্রযণ ফূিক এাআ ভন্ত্রণারয় ির্কি ত র্ফলবয় ভতাভত প্রদান কযা বয়বছ; 

৬.  International Sericulture Commssion (ISC) দযদ গ্রণ কযা বয়বছ; 

?. ?.   ?????????????? ??? ??????????? ????? ?????????????? ??? ??????????? ????? ((IICCAACC))এয দযদ গ্রবণয  র্ফলয়টি  
প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ; 

৮.  বাযবতয র্নউ র্দল্লীবত Textile and Apparrel  এয উয গত ১৫-১৬ 
াবটাফয/২০১৪ দাুআ র্দনফযাী  Texcon-2014 ীলিক কনপাবযবে ফস্ত্র  াট 
ভন্ত্রণারবয়য তৎকারীন র্চফ ভবাদবয়য যনতৃবত্ব ৯ (নয়) দয র্ফর্ষ্ট ফাাংরাবদ 
প্রর্তর্নর্ধদর াাংগ্রণ কবযন। 

৩.১২ াট ানরু্ফবাগ: 
৩.১২.১ াট-১ াখা 
1. ভোনফ ম্পদ উন্নয়ন  কোক্জয দক্ষতো বৃচিয জন্য ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য চফচবন্ন কভিূর্চয ভোধ্যক্ভ চফক্জএভচয 

১৭৬১ জন কভ েকতেো/কভিচার্যচদয প্রচক্ষণ চদয়ো য়;   

2. ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য চফক্জএভচ ১৬০টি োট ক্রয় চকক্ন্ধয ভোধ্যক্ভ ৮.৯৩ রক্ষ কুইন্টোর োট ক্রয় কযো য়। ক্রয়কৃত 

োক্টয ভল্য ৩৬২.৫৩ চকোটি টোকো। চফক্জএভচয ২৬টি োটকক্র চচয়োন ২৩৫৯১.৪০ চভচিক টন, স্যোচকাং ৫২০৫৩.৪৭ 

চভচিক টন, চচফচ ৮১৭৮.৬৮ চভচিক টন  অন্যোন্য োট ণ্য ১১৬৫১.২৮ চভচিক টন ণ্য উৎোচদত য়; 
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3. চফক্জএভচয গত ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য ২৫৬.১৮ চকোটি টোকোয চচয়োন, ৪৩৬.৯৩ চকোটি টোকোয স্যোচকাং, ৬২ চকোটি 

টোকোয চচফচ এফাং অন্যোন্য ণ্য ৫৬.৬০ চকোটি টোকো যপ্তার্ন কক্য। চভোট যপ্তার্নয চযভোণ ৮১২.০৮ চকোটি 

টোকো; 

4. চফক্জএভচয োটকরগূক্রোয পুযোতন চভচন ফোদ চদক্য় আধুচনক চভচন ফোক্নোয রক্ক্ষে চফক্জএভচয চফযভোন 

োটকরগুক্রোয BMRE কযোয জন্য চীন যকোক্যয আচথ েক োয়তোয় Need Based  Demand Based 

BMRE  কোজ প্রচক্রয়োধীন আক্ছ; 

5. কচযভ জুট চভক্রয অব্যফহৃত জোয়গোয় চফক্জএভচয চনজস্ব উক্যোক্গ Felt  Diversified  Product ততর্যয 

উক্যোগ গ্রণ কযো ক্য়ক্ছ। োট চথক্ক ভে  কোগজ উৎোদক্নয জন্য প্রক্য়োজনীয় কোম েক্রভ চরক্ছ;  

6. চফক্জএভচয বয়ফাাআট www.bjmc,gov.bd জোতীয় web Portal এ াংভেক্ত ক্য়ক্ছ।কচম্পউটোয 

প্রচক্ষণ, ইন্টোযক্নট াংক্মোগ,শ্রচভক ভজুচয  কভ েকতেো/কভিচার্যচদয  চফতন বোতো, োযক্োনোর চডটো চট 

Software চোলু কযো ক্য়ক্ছ। 

২.৪.২ াট-২ াখা  

1. খেো োট আইন, ২০১৫ ভচন্ত্রচযলদ চফবোক্গয নীচতগত অনুক্ভোদক্নয য  চবটিাং এয জন্য ইক্তোভক্ধ্য আইন 

ভন্ত্রণোরক্য় চপ্রযণ কযো ক্য়ক্ছ; 

2. ফাধযতাভূরক াবটয ফস্তায ফযফায াঅাআন, ফাস্তফায়বনয র্নর্ভি র্ফর্বন্ন মিাবয় 
কামিক্রভ গ্রণ কবয কর র্ফবাগীয় কর্ভ নায, যজরা প্রাকবদয র্নকট র্চফ 
ভবাদয় কতৃি ক স্বাক্ষর্যত র্ড. ত্র যপ্রযণ কযা বয়বছ; 

3. এছাড়া তদর্নক র্ত্রকায় র্ফজ্ঞর্প্ত, ফাাংরাবদ যটর্রর্ববন প্রচায  যভাফাাআর যপাবনয 
ভাধযবভ াঅবরাচয র্ফলবয় ফযাক প্রচায/প্রচাযণা চারাবনা বে; 

4. াঅন্তিজার্তকবাবফ ফাধযতাভূরক াবটয ফস্তা ক্রয় এফাং ফযফাবয উৎার্তকযবণয 
র্নর্ভি র্ফবদব াফর্স্থত ফাাংরাবদ দতূাফাবয কভিার্য়ার কাউর্েরযবদয র্নকট 
র্চফ ভবাদবয়য স্বাক্ষর্যত র্ড. ত্র যপ্রযণ কযা বয়বছ;  

5. োটকক্রয োট ক্রয় ফো যফযোক্য উয ৪% োক্য “চমোগোনদোয” চফোয আতোয় উৎক্ ভক্ল্য াংক্মোজন কয 

(ভক) চথক্ক অব্যোচত প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ; 

6. োট  োটজোত ক্ণ্যয রোইক্ন্প ইসুে  নফোয়ন চপ’য উয চফযভোন ভল্ম াংক্মোজন কয (ভক) ১৫% বেোট 

প্রতেোোয কযো ক্য়ক্ছ; 

7. ফহুভৄখী োটক্ণ্যয ব্যফোয বৃচিয রক্ক্ষে চচফ ভক্োদয় কতৃেক কর ভন্ত্রণোরক্য়য চচফ ফযোফয চড. ৈ  চপ্রযণ 

কযো ক্য়ক্ছ; 

8. জুট চজ-চটক্সটোইরস্ এয ব্যফোয বৃচিয রক্ক্ষে চনভ েোণ উকযণ চোক্ফ চযট চচডউক্র অন্তেভূক্ত কযক্ণয জন্য 

াংচিি ভন্ত্রণোরয়/চফবোগ /দপ্তক্য ৈ চপ্রযণ কযো ক্য়ক্ছ।স্থানীয় যকায প্রবকৌর ার্ধদপ্তয, 
ফাাংরাবদ ার্ন উন্নয়ন যফাডি , ড়ক যমাগাবমাগ  যতু র্ফবাগ, ফাাংরাবদ যযরবয় 
এফাং ফাাংরাবদ যনাফার্নীয যস্পার য়াকি  াগিানাবজন ( SWO) র্ফবাবগ ত্র 
যপ্রযণ কযা বয়বছ। াআবতাভবধয স্থানীয় যকায প্রবকৌর ার্ধদপ্তয জটু-র্জ-
যটক্সটাাআরস্ তাবদয যযট র্র্ডউবর ান্তিবূক্ত কবযবছ;   

9. চদক্য চটক্সটোইর চফশ্বচফযোরয়  কক্রক্জ োটজোত ণ্য ম্পচকেত চফলয় োঠ্যক্রভ/চক্রফোক্ অন্তেভূচক্তকযণ এফাং 

প্রোথচভক  ভোধ্যচভক ম েোক্য়য ছোৈ/ছোচৈচদয োচটয ততর্য ব্যোক্গ ফই চফতযক্ণয প্রক্য়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রক্ণয জন্য 

চচফ, প্রোথচভক  গণচক্ষো ভন্ত্রণোরয়, চচফ, চক্ষো ভন্ত্রণোরয়, চচয়োযম্যোন, চফশ্বচফযোরয় ভঞ্জুযী কচভন ফযোফয ৈ 

চপ্রযণ কযো ক্য়ক্ছ; 

10. “ক্ণ্যোটজোত চভোেক্কয ফোধ্যতোভরক ব্যফোয আইন,২০১০” ম্পক্কে জনক্চতনতো সৃচি  চযক্ফ ফোন্ধফ োট 

ক্ণ্যয অবেন্তযীণ ব্যফোয বৃচিয জন্য প্রচক্ষণ ইচনচিটিউটভক্য প্রচক্ষণ চচডউক্র অন্তেভূক্ত কযোয জন্য এফাং 

াংচিি চফচধভোরোয উয চিক্সটোইরস্ ইচনচিটিউক্ট ১০০ নম্বয চফচি একটি চফলয় চক্রফোক্ অন্তেভূক্ত কযোয জন্য 

চচনয়য চচফ, জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় এফাং চযচোরক, ফস্ত্র চযদপ্তয ফযোফয ৈ চপ্রযণ কযো য়। 

http://www.bjmc,gov.bd/
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াট- ০৩ ার্ধাখা : 
 

১. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ির্কি ত স্থায়ী কর্ভটিয ২৯  যভ  ২  জনু, ২০১৪  তার্যবখ  
ানুর্ষ্ঠত তফঠবক জাতীয় াটনীর্ত-২০১১ মবুগাবমাগীকযণ এফাং তোয ফাস্তফায়বন 
যকৌরত্র ততর্যয ুার্য কযা য় । উক্ত ুার্য ানুমায়ী াটনীর্ত- ২০১৫ এয 
খড়া চূড়ান্ত মিাবয় যবয়বছ; 

২.  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয গত ১২/১০/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্যদিনকারীন 
প্রদি র্নবদি না ানুমায়ী র্ফবজর্য র্ফর্বন্ন যজরায় াফর্স্থত জর্ভয তার্রকা 
যপ্রযণফূিক এ ভন্ত্রণারবয়য র্নয়ন্ত্রণাধীন দপ্তয/াংস্থাভুযয প্রবয়াজবন কাবজ রাগাবনায 
ুবমাগ াঅবছ র্কনা তা যীক্ষা কযা বে। এছাড়া ানযানয ির্ি যকার্য 
প্রবয়াজবন র্কবাবফ কাবজ রাগাবনা মায় য র্ফলয়টি যীক্ষা কযা বে;   

৩. র্ফরুপ্ত র্ফবজর্য র্ফর্বন্ন াঅদারবত র্ফচাযাধীন যভাট ২৫৬ টি ভাভরা য চফলক্য় যকা চয 
স্বাথি যক্ষাকবল্প ভর্নটর্যাং যজাযদায  কযায জন্য র্ফবজর্য াংর্িষ্ট কভিকতি া/কভিচা চযক্দয 

এফাং র্নবয়ার্জত র্ফজ্ঞ াঅাআনজীফীগবণয Performance ভূরযায়ক্নয কামিক্রভ গ্রণ কযা 
বয়বছ। এছাড়া ভাভরাগুবরায ভবধয াগ্রার্ধকায ভাভরা র্চর্িত কবয যকার্য স্বাথি 
যক্ষাবথি ভাভরা র্নস্পর্িয যজাযদায াঅাআনী দবক্ষ যনয়া বে; 

৪. র্ফবজর্ ’য কর ির্ি বযজর্ভন র্যদিন কবয ির্িয ফিবল াফস্া মাচাাআ 
এফাং ির্ি ফযফস্ানায় প্রবয়াজনীয় প্রার্নক  াঅাআনী ফযফস্া গ্রণ কযা বে; 

৫. প্রধানভন্ত্রীয কামিারয় কতৃি ক গঠিত যীক্ষাকযণ কর্ভটি কতৃি ক র্ফবজর্য ৩১টি ির্ি 
র্ফক্রবয়য র্ফলবয় ুার্য ানুমায়ী র্ফবজর্য ির্ি র্ফক্রয় াঅাআন  র্ফর্ধ ম্মত 
বয়বছ র্কনা, য র্ফলবয় াআবতাভবধয ভন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ এফাং াথি র্ফবাবগয ভতাভত 
গ্রণ কযা বয়বছ। াঅাআন ভন্ত্রণা রক্য়য ভতাভত প্রার্প্ত াববক্ষ এ র্ফলবয় মথার্ফ ীত 
ফযফস্া যনয়া বফ;  

৬. র্ফরুপ্ত র্ফবজর্য নীরপাভাযী যজরায ২.১৫ একয ির্িয যক্রতা, নাযায়নগঞ্জ যজরায 
৮.৯৯ একয ির্িয ১৯ জন যক্রতায ভবধয ৩ জন যক্রতা এফাং নাবটায যজরায ২.২৬ 
একয ির্ি যক্রতা মথাভবয় ভূরয র্যবাবধ ফযথি য়ায় তাবদয ানুকূবর 
জাযীকৃত াআোত্র ফার্তর কযা য়;  

 
২.৬ র্রকুাআবডন য র:  
 

ফস্ত্র  োট োট ভন্ত্রণোরক্য়য অধীন একটি চরকুইক্ডন চর চযচোচরত ক্চ্ছ। চরকুইক্ডন চর এয অধীক্ন 

ফ েক্ভোট ৮টি ফস্ত্রকর ন্যস্ত কযো ক্য়চছর। তোয ভক্ধ্য ৪টি চভক্রয অফোয়ন কোম েক্রভ ম্পন্ন ক্য়ক্ছ। ৩টি চভক্রয অফোয়ন 

কোম েক্রভ চরভোন আক্ছ এফাং অফচি ১টি চভক্রয কোম েক্রভ এখন শুরু য়চন; 
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ভন্ত্রণারবয়য আতোধীন দপ্তয/াংস্থা/প্রর্তষ্ঠাবনয ২০১ ৪-২০১৫ াথি ফছবয 
িার্দত কামিাফর্র 
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ফস্ত্র র্যদপ্তয 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী গোইফোন্ধো চটক্সটোইর চবোক্কনোর ইনচিটিউট এয শুব উক্দ্বোধন কক্যন 
 

টভূচভ: 

ম্ভাফনাভয় ফস্ত্র র্বল্পয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  র্ফকাবয রক্ক্ষে র্ল্প ভন্ত্রণারবয়য াধীন 
র্ল্প দপ্তবযয ফস্ত্র উাআাংবক াঅরাদা কবয ফস্ত্র খাবতয যালক কতৃি বক্ষয দার্য়ত্ব ারন  ফস্ত্র র্বল্পয 
জনয দক্ষ জনফর ততর্যয উবদ্দবয ১৯৭৮ াবর ফস্ত্র ভন্ত্রণারবয়য (ফতি ভান ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়) 
াধীবন ফস্ত্র র্যদপ্তয ৃর্ষ্ট কযা য়। ফস্ত্র র্যদপ্তয ৃর্ষ্টয য বত ফস্ত্র প্রমরু্ক্তর্ফবদয ফযাক 
ূনযতা যূবণয রক্ক্ষে ফস্ত্র খাবত দক্ষ জনফর ৃর্ষ্ট যফযকার্য  খাবত ফস্ত্রর্ল্প কাযখানায 
উন্নয়বন প্রবয়াজনীয় কর ধযবনয কামিার্দ িাদন কযো চচ্ছর। যফচতেযত ১৯৯১ ার যথবক ফস্ত্র 
র্বল্পয যালক কতৃেক্ক্ষয দার্য়ত্ব র্ফর্নবয়াগ যফাডি বক প্রদান কযা য়। পবর ফস্ত্র র্যদপ্তয তখন 
যথবক ২০১৩ ার ম েন্ত শুধু ফস্ত্রখাবত দক্ষ জনফর তত চযয দার্য়ত্ব  ারন কবযবছ। ফতি ভাবন যকা চয 
চিোন্ত যভাতাবফক ফস্ত্র র্যদপ্তয নুযায় ফস্ত্র র্বল্পয যালক কতৃি বক্ষয  (Sponsoring Authority) 

দার্য়ত্ব ারন কযবছ।  
র্ব্রটি াঅভবর ১৯১১ ার বত ১৯২৯ াবরয ভবধয াবফক ফূিফবে ৩৩টি যটক্সটাাআর 

র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান কু্ষদ্র াঅকাবয চারু কযা য়। এাআ ৩৩টি যটক্সটাাআর র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাবনয ভবধয বত 
নার্যন্দাস্থ প্রর্তষ্ঠানটি যতজগাাঁ এ  ১৯৫০ াবর স্থানান্তর্যত য় এফাং ১৯৫৭ াবর এখাবন প্রথভ 
র্ডবলাভা যকাি চারু কযা য়।  ১৯৭৮ াবর এ প্রর্তষ্ঠাবন র্ফএর্ াআন যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং 
যকাি চারু কযা য় এফাং ২০১০ াবর এটি যটক্সটাাআর র্ফশ্বর্ফদযারবয় উন্নীত য়। াযর্দবক 
১৯৭৮ াবর র্ল্প ভন্ত্রণারয়  র্ল্প দপ্তয যথবক নতুনবাবফ ফস্ত্র র্যদপ্তয  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় ৃর্ষ্ট 
বর ২৭টি ফয়ন র্ফদযারয়  ৫টি যজরা ফয়ন র্ফদযারয় র্নবয় ফস্ত্র র্যদপ্তয মাত্রা শুরু কবয। 
যফর্তি বত ১টি যজরা ফয়ন র্ফদযারয় স্থার্ত বর যজরা ফয়ন র্ফদযারবয়য াংখযা ৬ এ উন্নীত 
য়। যজরা ফয়ন র্ফদযারবয় (District Textile Institute) ০২ (দাুআ) ফছয যভয়াদী াটিি র্পবকট যকাি 
চারু র্ছর এফাং ানুবভার্দত াঅন াংখযা র্ছর ৪০। ১৯৯৪ াবর ৬টি যজরা ফয়ন র্ফদযারয় 
(District Textile Institute)-যক যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট নাভকযণফূিক র্ফদযভান ০২(দাুআ) ফছয 
যভয়াদী াটিি র্পবকট যকাি  র্ফরুপ্ত কবয ০৩  (র্তন) ফছয যভয়াদী র্ডবলাভা াআন যটক্সটাাআর 
যটকবনারর্জ যকাি প্রফতি ন কযা য় এফাং াঅন াংখযা ৪০ যথবক ৬০-এ উন্নীত কযা য়। ২০০১ 
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াবর ফাাংরাবদ কার্যগর্য র্ক্ষা যফাবডি য র্িান্ত ানুমায়ী ০৩(র্তন) ফছয যভয়াদী র্ডবলাভা াআন 
যটক্সটাাআর যটকবনারর্জ যকাি র্ফরুপ্ত কবয ০৪  (চায) ফছয যভয়াদী র্ডবলাভা াআন যটক্সটাাআর 
াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং যকাি চারু কযা য় এফাং াঅন াংখযা ৬০ যথবক ৮০যত উন্নীত কযা য়। ২০০৩ 
ার যথবক ভান াংখযক াঅবন ৬টি যটক্সটাাআর াআনর্িটিউবট ২য় র্পবটয ভাধযবভ র্ডবলাভা াআন 
যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং যকাি চারু কযা য়। ২০০৮-০৯ াথি ফছয যথবক যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট, 
টোাংগোইক্র র্ডবলাভা াআন জটু যটকবনারচজ যকাি চারু কযা য়।  
 যদব উচ্চতয ফস্ত্র প্রবকৌরীয প্রবয়াজনীয়তায কথা র্ফবফচনা কবয ২০০৬ াবর 
র্ফদযভান ৬টি যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট যথবক ৩টি যটক্সটাাআর াআনর্িটিউটবক যটক্সটাাআর 
াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরবজ উন্নীত কবয র্ফএর্ াআন যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং যকাি  চারু কযা য়। এ 
র্তনটি প্রর্তষ্ঠান বে : (১) যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, যজাযাযগঞ্জ, চট্রগ্রাভ (২) যটক্সটাাআর 
াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, ারগার্ড়য়া, াফনা, (৩) যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, যফগভগঞ্জ, 
যনায়াখারী । এছাড়া ২০০৭ াবর (৪) ফেফনু্ধ যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, কার্রাতী, 
টাাংগাাআর  ২০১০ াবর (৫) ীদ াঅফদযু যফ যযর্নয়াফাত যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, র্ 
এন্ড র্ফ যযাড, ফর্যাবর র্ফএর্ াআন যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং যকাি চারু কযা য়। উন্নয়ন 
প্রকবল্পয ভাধযবভ (৬) যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাাআদ  (৭) যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং 
কবরজ, যগাারগবঞ্জ দাুআটি যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ স্থাবনয কাজ এর্গবয় চবরবছ। 
র্ফদযভান ৬টি যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট যথবক ০৩  (র্তন)টি াআনর্িটিউটবক যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং 
কবরবজ উন্নীতকযবণয য ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্নয়ন্ত্রবণ যটক্সটাাআর াআনর্িটিউবটয াংখযা দাাঁড়ায় 
০৩(র্তন)টিবত। উন্নয়ন প্রকবল্পয ভাধযবভ চট্টগ্রাভ, নাবটায, যাংযু  খুরনায় একটি কবয যভাট 
০৪(চায)টি যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট স্থাবনয কাজ এর্গবয় চবরবছ। যফর্তি বত যবারা  জাভারযু 
যজরায় একটি কবয দাুআটি যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট স্থাবনয জনয প্রকল্প প্রস্তাফ ECNEC কতৃি ক 
ানুবভার্দত য়। যদবয ৬৪ যজরায় ৬৪টি যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট স্থাবনয 
র্যকল্পনা যবয়বছ। ফতি ভাবন ৪০টি যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউবট এএর্ যবাবকনার 
যটক্সটাাআর যকাি চারু যবয়বছ। ফার্ক ২৪ যজরায় ২৪টি যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট 
স্থাবনয কাজ প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। তাছাড়া ২১ টি যজরায় বাড়া ফা চেযত টির্বাঅাআ র্যচার্রত 
বে, ীঘ্রাআ বফন র্নভিান কযা বফ। প্রচতটি ফৃিয যজরায় একটি কবয র্ডবলাভা  একটি কবয 
র্ফএর্ কবরজ স্থাবনয  র্যকল্পনা যবয়বছ।   

০৩. চবন:  

চনযোদ, চক্তোরী  প্রচতক্মোচগতো ক্ষভ ফস্ত্র খোত।  

 ০৪. চভন:  

ফস্ত্র কোচযগচয চক্ষোয োয বৃচি এফাং চফযকোচয ফস্ত্র চেক্ক োয়তোয ভোধ্যক্ভ এ খোক্তয অগ্রগচত োধন। 

 ০৫. কামিাফর্র : বস্ত্র পররদপ্তররর কায যক্রমরক ০৩(রিন) ভারগ ভাগ করা যায়: 

 পোলক কর্তপৃরেয কোজ ।  

 দক্ষ জনফর সৃষ্টিয কোজ।  

 ফস্ত্র খোতেয উন্নয়তনয জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়ন।  

ফস্ত্র র্যদপ্তয  এয চনয়ন্ত্রণোধীন দপ্তয/প্রচতষ্ঠোনভ:  

অচপক্য নোভ াংখ্যো 

প্রধান কামিারয়  ১টি 

র্ফবাগীয় কামিারয়  ৪টি 

যজরা কামিারয়  ২টি 

যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ  ৫টি 

যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট  ৩টি 

যটক্সটাাআর যবাবকনার ৪০টি 
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াআনর্িটিউট  
 

 

(ক) প্রধান কামিারয়: ফস্ত্র র্যদপ্তয, প্রধান কামিারয়, র্ফটিএভর্ বফন (৬ষ্ঠ তরা), ৭-৯, কাযান 
ফাজায, ঢাকা-১২১৫। 
  Web Site  :  www.dot.gov.bd 

  E mail Address : textiledepartment01@gmail.com 

  Phone Number : +88 02 9138661 

  Fax Number  : +88 02 9113545 

 

(খ) র্ফবাগীয় কামিারয়:  ০৪টি 

(১)  র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, ৩০, র্ভযযু যযাড, ঢাকা-১২০৫, যপান : ০২-৫৮৬১০১১২; 

(২)  র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, যকার্য  ার্প বফন-১, াঅগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, যপান : ০৩১-
৭২৪৫৮৪; 

(৩)  র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, ২১, াআউুপ যযা, র্ভজি াযু, খুরনা, যপান : ০৪১-৭২১৯৪০; 

(৪)  র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, ৩১৫ , কার্জাটা  (তৃতীয় তরো), যাজাী, যপান : ০৭২১-
৭৭২৫১৮।  

 

(গ) যজরা কামিারয়াঃ ০২টি 
(১)  যজরা ফস্ত্র র্যদপ্তয, র্দরারযু, াফনা, যপান : ০৭৩১-৬৬০৭৬; 
(২)  যজরা ফস্ত্র র্যদপ্তয, াঅকুয-টাকুয াড়া, টাাংগাাআর দয, টাাংগাাআর, যপান: ০৯২১-

৬৩৬৮৪। 

 

(ঘ) যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজাঃ ০৫টি 
(1) যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, যজাযাযগঞ্জ, চট্রগ্রাভ;   

(2) যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, ারগার্ড়য়া, াফনা; 
(3) যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, যফগভগঞ্জ, যনায়াখারী; 
(4) ীদ াঅফদযু যফ যযর্নয়াফাত যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, র্ এন্ড র্ফ যযাড, 

ফর্যার; 
(5) ফেফনু্ধ যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজ, কার্রাতী, টাোাআর ।   

 
(ঙ) যটক্সটাাআর াআনর্িটিউটাঃ ০৩টি 
 (১) যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট, টাোাআর;  

 (২) যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট, র্দনাজযু;  

 (৩) যটক্সটাাআর াআনর্িটিউট, ফর্যার।  

  

(চ) যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউটাঃ ৪০টি 

১ থটক্সটাইর থবাদকনার ইনশিটিউট, যাঙাভাটি ২১ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
নাবটায 

২ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
নাযায়নগঞ্জ 

২২ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
যাজাী 

৩ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
কুর্ভল্লা 

২৩ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
াফনা 

৪ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, ২৪ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
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রক্ষীযু ফগুড়া 
৫ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 

চট্টগ্রাভ 

২৫ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
যাংযু 

৬ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
র্ফ-ফার্ড়য়া 

২৬ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
র্দনাজযু 

৭ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
গাজীযু 

২৭ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
ঠাকুযগাাঁ 

৮ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
ভয়ভনর্াং 

২
৮ 

যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
যগাারগঞ্জ  

৯ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
ভাদাযীযু 

২৯ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
ফান্দযফান 

১০ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
ভুর্েগঞ্জ 

৩০ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
খাগড়াছর্ড়  

১১ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
নযর্াংদী 

৩১ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
ভার্নকগঞ্জ  

১২ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
জাভারযু 

৩২ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
টাাংগাাআর 

১৩ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
র্বযাজযু 

৩
৩ 

যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
র্কবাযগঞ্জ 

১৪ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
ফাবগযাট 

৩৪ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
পর্যদযু 

১৫ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
খুরনা 

৩৫ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
যনায়াখারী 

১৬ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
ঝারকাঠি  

৩
৬ 

যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
কক্সফাজায 

১৭ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
মবায 

৩৭ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
র্যাজগঞ্জ 

১৮ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
কুর্ষ্টয়া 

৩
৮ 

যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
গাাআফান্ধা 

১৯ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
ফযগুনা 

৩
৯ 

যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
নগাাঁ 

২০ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট, 
টুয়াখারী 

৪০ যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট,  
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

 

০২) জনফর (োাংগঠচনক কোঠোক্ভো): 

 ানুবভার্দত 
দ 

যূণকৃত 
দ 

ূনয 
দ 

ফস্ত্র র্যদপ্তয (যাজস্বখাতবূক্ত) ৮৫৪ ৭০২ ১৫২ 

াস্থায়ীবাবফ ফছয র্বর্িক াংযক্ষণ ২৫৫ ৬২ ১৯৩ 

৬টি যটক্সটাাআর াআনর্িটিউটবক াঅধুর্নকীকযণ 
(ভাপ্ত প্রকল্প) 

১৫১ ১২১ ৩০ 
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এিাফর্রবভন্ট াফ যটক্সটাাআর যবাবকনার 
াআনর্িটিউট এন্ড র্য-যর্ফর্রবটন াফ যট্রাআে 
ট্রাাআফার এন্ড নন-ট্রাাআফার ভযানায়ায াআন 
র্চটাগাাং র্রট্রাট (ভাপ্ত প্রকল্প)  

৩০ ২৬ ০৪ 

১০টি যটক্সটাাআর যবাবকনার াআনর্িটিউট স্থান 
(ভাপ্ত প্রকল্প) 

১৫১ ১৩৮ ১৩ 

যভাট= ১৪৪১ ১০৪৯ ৩৯২ 

(জুন, ২০১৫ ভোক্য চস্থচত অনুমোয়ী) 

পোলক কর্তৃক্ষ: 

পোলক কর্তৃক্ষ ফরতে পকোন ষ্টফতল পেষ্টণ/খোতেয ষ্টতল্পয ষ্টনয়ন্ত্রণকোযী প্রোষ্টনক কর্তৃক্ষতক বুঝোতফ। Allocation of 

Business অনুমোয়ী ং রিি খোে পম ভন্ত্রণোরয়/ষ্টফবোতগয কভৃষ্টযষ্টধভূক্ত, পই ভন্ত্রণোরয়/ষ্টফবোতগয আওেোধীন দোষ্টয়ত্বপ্রোপ্ত  

অষ্টধদপ্তয/ংস্থো/ষ্টযদপ্তয/দপ্তয ং রিি খোতে পোলক কর্তৃক্ষ ষ্টততফ কোজ কযতফ ভতভ ৃগে ০৫/০৫/২০১৪ েোষ্টযতখ ভষ্টন্ত্রবো 

ববঠতক ষ্টদ্ধোন্ত গৃীে তয়তে। পমভন : ক্ষুদ্র ও কুটিয ষ্টতল্পয পক্ষতে ফোংরোতদ  ক্ষুদ্র ও কুটিয ষ্টল্প কযতোতযন (ষ্টফষ্টক), ফস্ত্র ষ্টতল্পয  

পক্ষতে বস্ত্র ষ্টযদপ্তয, োট ষ্টতল্পয  পক্ষতে োট অষ্টধদপ্তয, ভৎস্য ষ্টতল্পয  পক্ষতে মৎস্য অষ্টধদপ্তয এফং যপ্তোষ্টন প্রষ্টিয়োকযণ এরোকোয় 

অফষ্টস্থে ষ্টতল্পয পক্ষতে ফোংরোতদ এক্সতোট ৃপ্রতষ্টং পজোন অথষ্টযটি (পফজো) পোলক কর্তৃক্ষ ষ্টততফ ষ্টফতফষ্টিে তফ।  

 

পোলক কর্তৃক্ষ ষ্টততফ ফস্ত্র ষ্টযদপ্ততযয দোষ্টয়ত্ব: 

 প্রস্তাষ্টফে পযষ্টজতেন 

 পযষ্টজস্ট্রেন 

 পভষ্টন েোড়কযতণয সুোষ্টয 

 এডক আইআযষ্ট’য সুোষ্টয 

 আইআযষ্ট ষ্টনয়ষ্টভেকযস্ট্রেয সুোষ্টয 

 কোযখোনোয পযষ্টজতেন ংতোধন (ষ্টফষ্টবন্ন কোযতণ পমভন-ভোষ্টরকোনো ষ্টযফেনৃ,  ঠিকোনো ষ্টযফেনৃ, ষ্টফষ্টনতয়োগ ও উৎোদন 

েভেো পররবিযন,  পভষ্টনোযীজ ংখ্যো ষ্টযফেনৃ ইেযোষ্টদ)। 

 অনোষ্টি ে (ষ্টফষ্টবন্ন ষ্টফলতয় এফং প্রতমোজয স্ট্রেপে) 

 ইউটিরোইতজন োযষ্টভন (ইউষ্ট)এয সুোষ্টয 

 ইভতোট ৃোযষ্টভন (আইষ্ট)এয সুোষ্টয 

 আইআযষ্ট’য ঠিকোনো ষ্টযফেতৃনয সুোষ্টয 

 পডপোড ৃপতভন্ট ষ্টফলতয় অনোষ্টি 

 প্লট ফযোতেয সুোষ্টয 

 ওয়োক ৃোযষ্টভট/ ষ্টআই ষ্টবোয জন্য অনোষ্টি ে 

 কতপোষ্টজট োটিষৃ্টপতকট। 
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দক্ষ জনফর সৃষ্টিয কোজ: 

 ষ্টফএষ্ট ইন পটক্সটোইর ইষ্টিষ্টনয়োষ্টযং ষ্টডগ্রীয ভোধ্যতভ এষ্টক্সষ্টকউটিব পরতবতরয পটক্সটোইর ইষ্টিষ্টনয়োয তেষ্টয কযো।  

 ষ্টডতলোভো ইন পটক্সটোইর ইষ্টিষ্টনয়োষ্টযং ষ্টডগ্রীয ভোধ্যতভ ভধ্যভ পরতবতরয পটক্সটোইর ইষ্টিষ্টনয়োয তেষ্টয কযো।  

 ষ্টডতলোভো ইন জুট পটকতনোররিয ভোধ্যতভ োট ষ্টতল্পয জন্য দক্ষ জুট পটকতনোরষ্টজস্ট/ ইষ্টিষ্টনয়োয তেষ্টয কযো।  

 এএষ্ট পবোতকনোর (পটক্সটোইর) পকোতযৃ ভোধ্যতভ পলোয পরতবতরয দক্ষ জনফর তেষ্টয কযো।  

 

০৬. আইন, রবরি, নীরি ও রনরদ যলনা (ংস্কার কায©ক্রম) প্রেয়ন: 

বস্ত্র পররদপ্তর (কম যকিযা ও কভিৃোষ্টয) রনরয়াগ রবরিমাা, 2014 প্রেীি রয়রে। বিযমারন বস্ত্র পররদপ্তররক বস্ত্র অরিদপ্তরর 

উন্নীিকররের কাি চমান ররয়রে। বস্ত্র পররদপ্তররর রনরয়াগরবরি ংরলািরনর কাি চরে। এোড়া বস্ত্র পররদপ্তরািীন রবরভন্ন মাপ্ত 

প্রকরের িনব রািস্বখারি স্থানান্তররর পদরেপ গ্রে করা রয়রে। বস্ত্র রলরের স্ট্রপাক কর্তযপরের কারির সুষ্ঠ ু বাস্তবায়ন ও 

স্ট্রবরকারর বস্ত্র রলেখািরক রযারগি করার রেে ‘বস্ত্র রলে প্ররিষ্ঠান আইন’ ২০১৫ প্রেয়রনর কাি চমান ররয়রে। 

 

০৭. মানবম্পদ উন্নয়ন ও কg©ংস্থান: 

বস্ত্র পররদপ্তররর রনয়ন্ত্রোিীন রবরভন্ন রলো প্ররিষ্ঠান স্ট্রেরক উরেখরযাগ্য ংখ্যক োত্র-োরত্র রবরভন্ন রডরগ্র অিযন করর োরক। 

২০১৪-১৫ অে যবেরর  রলোেীরদর পররংখ্যান রনরে স্ট্রদওয়া রা: 

প্রচতষ্ঠোক্নয নোভ প্রদত্ত চডগ্রী ২০১৪-১৫ 

যীক্ষোথী ো োক্য োয 

চটক্সটোইর ইচঞ্জচনয়োচযাং কক্রজ চফএচ ১৯৪ ১৮৮ ৯৬.৯১% 

চটক্সটোইর  াআনর্িটিউট চডক্লোভো ৩৬৮ ৩৬৩ ৯৮.৬৫% 

চটক্সটোইর চবোক্কনোর াআনর্িটিউট এএচ ২৯৫৯ ২৬১৬ ৮৮.৪১% 

 

 

 

০৮. ২০১৪-১৫ অে যবেরর গৃীি কায ©ক্রম ও অিযন: 

য়ানি ার্বি  : ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধান কামিারবয় যালক কতৃি বক্ষয কাজ ুষু্ঠবাবফ 
িাদবনয জনয একটি  য়ানি ার্বি  চন্টোয চারু কযা বয়বছ। ফস্ত্র  যাাক র্ল্প 
ভার্রক/কভিকতি াগণবক য়ানি া চব েযয ভাধযবভ যম ভ স্ত যফা প্রদান কযা বে তা 
র্নেরূাঃ  

1. ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায ভার্রক/উবদযাক্তাবদয কার্যগর্য  ানযানয ভযায যপ্রর্ক্ষবত 
যাভি  ভাধান প্রদোন; 
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2. যফা প্রতযাী ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায াঅবফদনভূ মাচাাআ -ফাছাাআ কযা, ার্বি  
যডর্রবাচযয ম্ভাফয তার্যখ কাযখানা কতৃি ক্ষবক প্রার্প্ত স্বীকায ত্র যদয়া এফাং 
ঠিক  াঅবফদন র্নর্দি ষ্ট যকবন যপ্রযণ কযা; 

3. কাজটি কত তার্যবখ িন্ন কযবত বফ তা াং চিষ্ট কভিকতি াবক তকীকযণ কবয 
র্নধিার্যত ভবয়য ভবধয কাজটি িন্ন কযত: র্চঠি ত্র যডর্রবাচয যদয়া; 

4. ‘য়ান ি ার্বি ’ এয ার্পায যটর্রবপাবন, াক্ষাবত  কর প্রকায প্রবয়াজনীয় তথয 
াংর্িষ্টবদয যফযা কযবছন, র্জজ্ঞাায জফাফ র্দবেন; 

5. যফা গ্রীতাবদয যালক কতৃি ক্ষ র্ববফ ফস্ত্র র্যদপ্তবয ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায ানুকূবর 
র্ক র্ক যফা প্রদান কযা  য় এফাং ফস্ত্র র্বল্পয যালক কতৃি বক্ষয কাজ ুষু্ঠবাবফ 
িাদবনয জনয যকান কাবজ র্ক র্ক কাগজ রাবগ  যচকর্রষ্ট এয ভোধ্যক্ভ তোয  একটি ধাযণা 
াঅগত যফা গ্রীতাবদয যদয়া য়। 

 

অজেন: 

1. ফস্ত্র চযদপ্তবযয র্ফর্বন্ন মিাবয়য কভিকতি াগণ ০১/৭/২০১ ৪ যথবক ৩০/৬/২০১৫ মিন্ত যটক্সটাাআর 
র্ফলয়ক ৫ ০৪টি র্ল্প কাযখানা র্যদিন কবযবছন, যালবকয কাবজয শু রু যথবক এ  মিন্ত 
যভাট ১০৬১টি র্ল্প কাযখানা র্যদি ন কবযবছন। 

2. যালক কতৃি বক্ষয কাবজয শুরু বত ৩০/৭/২০১৪ মি ন্ত যভাট ১.০৭ চকোটি টাকা র্ফর্নবয়াগ র্প 
াঅদায় কক্য যকোচয চকোলোগোক্য জভো কযো ক্য়ক্ছ।  

3. ২০১৪-১৫ াথিফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়ন্ত্রণাধীন যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজভূ যথবক 
যভাট ১৯৪ জন যীক্ষাথীয ভবধয ১৮৮জন র্ফএর্ াআন যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং া 
কবযবছ, াবয ায ৯৭% (প্রায়)। 

4. ২০১৪-১৫ াথিফছবয ৩৬৮ জন র্ডবলাভা াআন যটক্সটাাআর যটকবনারর্জ  র্ডবলাভা াআন জটু 
যটকবনারচজ যীক্ষায় াাংগ্রণ কবযবছ, তায ভবধয ৩৬৩ জন া কবযবছ, াবয ায  
৯৯% (প্রায়)। 

5. ২০১৪-১৫ াথিফছবয ২৯৫৯ জন যীক্ষাথীয ভবধয ২৬১৬ জন এএর্ যবাবকনার 
যটক্সটাাআর া কবযবছ, াবয ায  ৮৮% (প্রায়)। 

6. যটক্সটাাআর র্ফশ্বর্ফদযারবয়য ভাধযবভ যটক্সটাাআর াআর্ঞ্জর্নয়ার্যাং কবরজভূবয একাবডর্ভক 
প্রর্ফর্ধ, যকাি স্ট্রাকচায  র্বরফা াঅবগ্রড কযা বয়বছ। 

7. যাজস্ব ফাবজট : ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ২০১৪-১৫ াথি ফছবযয াংবার্ধত ফযাদ্দ ২৬ যকাটি ২৪ 
রক্ষ ০৯ াজায টাকা। জরুাাআ/১৪ বত জনু/১৫ মিন্ত ফযয়  ২৩ যকাটি ৮৩ রক্ষ ৩৫ াজায 
টাকা। মা ফযাবদ্দয ৯০.৮২%। 

8. ভানফ িদ উন্নয়ন :২০১৪-১৫ াথি ফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ১২৩ জন কভিকতি া, কভিচার্য  
র্ক্ষকবক চফচবন্ন প্রর্ক্ষণ প্রদোন কযো বয়বছ। 

9. গত ০৬/০৬/২০১৪ তার্যবখ প্রধানভন্ত্রীয কামিারবয়য a2i যপ্রাগ্রাবভয াধীনস্থ ার্বি  
াআবনাববন পান্ড এয়াডি  ায়া যগবছ। 

10. গত ০৩/০৭/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয, প্রধান কামিারবয়য Challenges in Offering 

Services র্ফলবয় একটি কভিারা ানুর্ষ্ঠত বয়বছ। 

11. উন্নয়ন প্রকল্প: ফস্ত্র র্যদপ্তবযয াধীবন ২০১৪-১৫ াথি ফছবযয ০৮টি উন্নয়ন প্রকল্প চরভান। 

 

12. উন্নয়ন ফাবজট:  ফস্ত্র র্যদপ্তবযয াধীবন চরভান ৮টি উন্নয়ন প্রকবল্পয ফযাদ্দ ৭৮ যকাটি ৮৩ 
রক্ষ টাকা। জরুাাআ/১ ৪-জনু/১৫ মি ন্ত ফযয়  ৭৮ যকাটি ৪১ রক্ষ ৯ ৫ াজা য, মা ফযাবদ্দয 
৯৯.৪৮%।    

13. ভাপ্ত প্রকল্প: ১টি প্রকল্প পরবাবফ ভাপ্ত বয়বছ। 
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14. ২০১৪-১৫ াথি ফছবযয ০২টি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প অনুক্ভোচদত ক্য়ক্ছ। 

15. ০৩(রিন)টি অরডট আপরি রনষ্পরি রয়রে। 

16. বস্ত্র পররদপ্তরর রটিরিন চাট যার প্রেয়ন ংক্রান্ত একটি করমটি গঠন করা রয়রে। গঠিি করমটি কর্তযক বস্ত্র পররদপ্তররর 

রটিরিন চাট যার প্রেয়ন করর ওরয়বাইরট প্রকাল করা রয়রে। বস্ত্র পররদপ্তররর রটিরিন চাট যার প্রেয়ন ংক্রান্ত স্ট্র াকা 

পরয়ন্ট কম যকিযার িথ্যারদ রনেরূপ:  

ক্ররমক নং নাম ও পদবী করমটিরি পদবী স্ট্র ান/স্ট্রমাবাই/ ইরমই 

১.  িনাব স্ট্রমা: আব্দু াাম 

উপ-পররচাক(কোষ্টযগষ্টয) 

স্ট্র াকা পরয়ন্ট স্ট্র ান     :         ০২৯১১৬৩৮৫ 

স্ট্রমাবাই :     ০১৭১৫০২৭৪৪৮;  

ইরমই   :      Salam.motj@gmail.com 

 

1. অরভরযাগ গ্রে ও রনষ্পরির (GRS) িন্য একিন কম যকিযারক স্ট্র াকা পরয়ন্ট কম যকিযা মরনানীি করর ওরয়বাইরট িাঁর 

প্ররয়ািনীয় িথ্যারদ প্রকাল করা রয়রে। GRS স্ট্র াকা পরয়ন্ট কম যকিযার িথ্যারদ রনরে প্রদান করা রা: 

 

ক্ররমক নং নাম ও পদবী করমটিরি পদবী স্ট্র ান/স্ট্রমাবাই/ ইরমই 

১.  িনাব ায়া ইয়ার র 

মন্বয়কারর ও  

উপ-পররচাক(প্রলান)(অ:দা:) 

স্ট্র াকা পরয়ন্ট স্ট্র ান       : ০২৮১৮৯৪৫১  

স্ট্রমাবাই   : ০১৭৫৮৬৯৭৬৬৩;  

ইরমই     : lailayeafir2013@gmail.com 

 

2. বার যক কম যম্পাদন চুরি (APA ) ংক্রান্ত ০২(দুই)টি করমটি গঠন করা রয়রে। একটি বার যক কম যম্পাদন চুরি (APA)  

ংক্রান্ত করমটি ও অন্যটি বার যক কম যম্পাদন চুরি (APA) ংক্রান্ত স্ট্রকার করমটি। বস্ত্র পররদপ্তরর গঠিি বার যক কম যম্পাদন 

চুরি (APA) ংক্রান্ত করমটির স্ট্র াকা পরয়ন্ট কম যকিযার িথ্যারদ রনরে প্রদান করা রা: 

 

3. বস্ত্র পররদপ্তরর িািীয় শুদ্ধাচার স্ট্রকৌল বাস্তবায়রনর িন্য একটি শুদ্ধাচার করমটি (NIS Committee) গঠন করা রয়রে। বস্ত্র 

পররদপ্তরর একিন উপ-পররচারকর অিীরন ০৫ িন কারর পররচাক মন্বরয় গঠিি করমটি গি অে যবেরর বস্ত্র পররদপ্তররর 

NIS কম যপররকেনা প্রেয়ন করা রয়স্ট্রে। প্ররিমার করমটির দস্যগে ববঠরক রমরি রয় যফষ্টে ৃকরেীয় রনি যারে কররেন ও 

স্ট্র স্ট্রমািারবক কাি কররেন। 

4. ফস্ত্র ষ্টযদপ্তয কর্তযক ফস্ত্র খাি ংরিষ্ট রবরভন্ন ংগঠন স্ট্রযমন: রবরিএমইএ, রবটিটিএএমইএ, রবটিএমএ ও রবরকএমইএ স্ট্রেরক 

আগামী 2020-21 া নাগাদ স্ট্রটক্সটাইর দে িনবরর চারদা এবং স্ট্রটক্সটাইর রবরভন্ন স্ট্ররভরর রডগ্রী স্ট্রযমন- রবএর, 

রডরপ্লামা ও এএর স্ট্রভারকলনা (স্ট্রটক্সটাই) প্রদানকারী রলো প্ররিষ্ঠান স্ট্রেরক রবগি বেরগুরারি পালকৃি রলোেীরদর 

ংখ্যা ংগ্র করর 2014-15 স্ট্রেরক 2020-21 া নাগাদ চরদা-রবরা-গ্যাপ ংবরি একটি প্ররিরবদন প্রস্তুি করা 

রয়রে। প্ররিরবদরন প্রাপ্ত স্ট্ররভওয়ারী  স্ট্রমাট চারদা, রবরা ও গ্যাপ রনরে ংরেরপ স্ট্রদখারনা রা : 

স্ট্রমাট চারদা রনেরুপ:  

দক্ষেো পরতবর 2014-15  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

পলোয পরতবর-এএষ্ট ো 111৫99 125936 141225 15429২ 168570 183137 198466 

ষ্টভড পরতবর-ষ্টডতলোভো ো 29447 33249 36498 38831 41515 44281 47036 

এষ্টক্সষ্টকউটিব পরতবর-ষ্টফএষ্ট 

ো 

17683 20053 21592 22891 23809 24546 25303 

পভোট = 158729 179238 199315 216012 233894 251964 270805 

 

ম্ভাব্য রবরা : 

দক্ষেো পরতবর 2014-15  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

পলোয পরতবর-এএষ্ট ো 21335 23335 25450 27650 29980 32330 34750 

ষ্টভড পরতবর-ষ্টডতলোভো ো 16856 19850 22800 25900 29000 32300 35700 

এষ্টক্সষ্টকউটিব পরতবর-ষ্টফএষ্ট ো 11841 13041 14241 15450 16160 16750 17500 

পভোট = 50032 56226 62491 69000 75140 81380 87950 

 

ক্রচভক নাং নোভ  দফী কচভটিক্ত দফী চপোন/চভোফোইর/ ইক্ভইর 

১.  জনোফ যভা: াঅব্দযু  যভান 

কার্য র্যচারক 

(জর্য) 

চপোকোর ক্য়ন্ট যপান       : ০২৮১৮৯০১৪ 

যভাফাাআর   : ০১৭২২৫২১৫৪৯            
াআবভাআর     : adsurveydot@yahoo.com  
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গ্যাপ : 

দক্ষেো পরতবর 2014-15  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

পলোয পরতবর-এএষ্ট ো 90264 102601 115775 126640 138590 150807 163716 

ষ্টভড পরতবর-ষ্টডতলোভো ো 12591 13399 13698 12931 12515 11981 11336 

এষ্টক্সষ্টকউটিব পরতবর-ষ্টফএষ্ট ো 5842 7012 7351 7441 7649 7796 7803 

পভোট = 108697 123012 136824 147012 158754 170584 182855 

 

গি ০৫(পাঁচ) বেরর (২০১0 রি ২০১৪ পয যন্ত) স্ট্রদরল স্থারপি ফস্ত্র রলে প্রচতষ্ঠোন/কারখানার ংখ্যা : 

ংগঠরনর/ রমরির 

নাম 

া 

২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ স্ট্রমাট  

রবরিএমইএ 178 180 200 140 213 911 

রবটিটিএএমইএ 07 08 03 02 12 32 

রবটিএমএ 75 82 65 03 20 245 

রবরকএমইএ ৭৮ ১০১ ৮৮ ৫৩ ৬১ 381 

স্ট্রমাট = 338 371 356 198 306 1569 

 

০৯. উৎপাদন রবক্রয় ও াভ স্ট্রাকান: 

স্ট্রপাক কর্তযপরের কারির মাধ্যরম এ পয যন্ত 1.০৭ স্ট্রকাটি টাকা রািস্ব আদায় রয়রে। 

 

১০. উন্নয়ন প্রকে বাস্তবায়ন অগ্রগরি:  

বস্ত্র পররদপ্তরর ২০১৪-১৫ অথফৃেস্ট্রর চমান প্রকেমুরর বাস্তবায়ন অগ্রগরি রনেরূপ:  

ক্র

নং 

প্রকরের নাম বরাদ্দ ব্যয় 

টাকায়  ার 

১। “পাবনা স্ট্রটক্সটাই  ইনরিটিউটরক পাবনা স্ট্রটক্সটাই 

ইরিরনয়াররং  কররি উন্নীিকরে” প্রকে 

875.00 ৮৪৯.০২ 

 

৯7.0৩ % 

2। “বররলা স্ট্রটক্সটাই  ইনরিটিউটরক লীদ আবদুর রব 

স্ট্রররনয়াবাি স্ট্রটক্সটাই ইরিরনয়াররং  কররি উন্নীিকরে” 

প্রকে 

1600.00 ১৫৯৯.৮৮ 

 

৯৯.৯৯% 

3। “স্ট্রবগমগি স্ট্রটক্সটাই  ইনরিটিউটরক স্ট্রটক্সটাই ইরিরনয়াররং 

কররি উন্নীিকরে” প্রকে 

710.00 ৭০২.৭২ 

 

৯৮.৯৭% 

4। “ 4 টি স্ট্রটক্সটাই  ইনরিটিউট স্থাপন” প্রকে 2600.00 ২৬০০.০০ ১০০% 

5। “রিনাইদ স্ট্রটক্সটাই ইরিরনয়াররং  করি স্থাপন” প্রকে 1415.00 ১৪১২.৯২ ৯৯.৮৫% 

6। “স্ট্রগৌরনদী স্ট্রটক্সটাই  ইনরিটিউট স্থাপন” প্রকে 300.00 ২৯৯.৯৫ ৯৯.৯৮ % 

7। “স্ট্রগাপাগি স্ট্রটক্সটাই ইরিরনয়াররং  করি স্থাপন” প্রকে 378.00 3৭7.46 ৯৯.৮৬ % 

8। “স্ট্রভাা স্ট্রটক্সটাই  ইনরিটিউট স্থাপন”প্রকে 5.০০ 0 0% 

                                     স্ট্রমাট= 7883.00 ৭৮৪১.৯৫ ৯৯.৪৭ % 

 

১১. উিম চচ যা, দাচার, উদ্ভাবন (ইরনারভলন): 

বস্ত্র পররদপ্তরর উিম চচ যা, দাচার, বনরিকিা, শুদ্ধাচার ইিোরদ বাস্তবায়রনর িন্য একটি শুদ্ধাচার করমটি (NIS 

Committee) গঠন করা রয়রে। বস্ত্র পররদপ্তরর একিন উপপররচারকর অিীরন ০৫ িন কারর পররচাক মন্বরয় গঠিি 

করমটি গি অথফৃেস্ট্রর বস্ত্র পররদপ্তররর NIS কভৃষ্টযকল্পনো প্রেয়ন করর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রোরয় স্ট্রপ্ররে করররেন। এোড়া প্ররিমার 

করমটির দস্যগে একটি করর ববঠরক রমরি রয় যফষ্টে ৃকরেীয় রনি যারে করররেন ও স্ট্র স্ট্রমািারবক কাি করররেন। এরি করর 

বস্ত্র পররদপ্তরর কারি স্বচ্ছিা, গরিলীিা আনায়ন িনগেরক প্রদি স্ট্রবা িীকরে করা রয়রে।  

বস্ত্র পররদপ্তরর িনগেরক প্রদি স্ট্রবা িীকররের স্ট্রেরত্র নতুন নতুন উদ্ভাবন করার িন্য একটি ইরনারভলন করমটি গঠন 

করা রয়রে। বস্ত্র পররদপ্তররর স্ট্রপাক কর্তযপরের মস্ত কািরক অনাইরন প্রদারনর রনরমি ইরনারভলন করমটি প্রদি ইরনারভলন 

প্রস্তাব মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কায যারয়র a2i ইরনারভলন অোওয়ারড য াভ করররে। প্রাপ্ত অে য দ্বারা অনাইরন স্ট্রপাক কর্তযপরের 

স্ট্রবা প্রদারনর কায যক্রম চমান ররয়রে। আগামী অথফৃের স্ট্রেরক এই স্ট্রবা অনাইরন স্ট্রদওয়া ম্ভব রব বর বস্ত্র পররদপ্তর আলা 

করর। 

 

১২. রডরিটা বাংারদল অ  িন্য গৃীি কায ©ক্রম: 

রডরিটা বাংারদল অ িন্য বস্ত্র পররদপ্তর মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কায যারয়র ারভ য ইরনারভলন  ান্ড অোওয়াড য দ্বারা 

বস্ত্র রলরের স্ট্রপাক কর্তযপরের ক স্ট্রবারক অনাইরন প্রদারনর রেে কাি করর যারচ্ছ। বি©মারন একিন স্ট্রবা গ্রীিারক স্ট্রয 

স্ট্রকান স্ট্রবা স্ট্রনওয়ার িন্য স্বলরীরর বস্ত্র পররদপ্তরর উপরস্থি রি য়। অনাইন ারভ য চালু র স্ট্রবা গ্রীিা স্ট্রয স্ট্রকান স্থারন বর 



        

       

ফার্লিক প্রর্তবফদন ২০১৪-১৫ - 38 - 

প্ররয়ািনীয় কাগিপত্র আরবদন কররি পাররব। আরবদনকারীর আরবদনটি স্ট্রকাোয়, রক অবস্থায় আরে িা প্ররিটি িারপ স্ট্রমাবাই 

এএমএ/ইরমই-এর মাধ্যরম প্রদান করা রব। আস্ট্রবদনকারীর করেীয় রকছু োকর প্ররয়ািনীয় পদরেপ গ্রে কররি পাররবন। 

এোড়া বস্ত্র পররদপ্তররর কাি ম্পন্ন র এএমএ/ইরমই-এর মাধ্যরম অবগি রয় রিরন কািটি/স্ট্রবাটি গ্রে কররি পাররবন।   

বস্ত্র পররদপ্তর রনয়রন্ত্রি রলো প্ররিষ্ঠানমূর বিযমারন স্ট্রটরটরকর রযারগিায় অনাইরন ভরিয প্ররক্রয়া ম্পাদন করা 

রচ্ছ। বস্ত্র পররদপ্তর প্রিান কায যারয় বাংাগভ.স্ট্রনট প্রকে স্ট্রেরক একটি রভরডও কন ারররসং ররিম ও একটি াভ যার স্থারপি 

রয়রে এবং বস্ত্র পররদপ্তর প্রিান কাযা ©য়রক ওয়াই াই ররিরমর আওিায় আনার পররকেনাও ররয়রে। 
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াট ার্ধদপ্তয 
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টভূচভ: 

 াবটয ফযফা র্নয়ন্ত্রণ এফাং াবটয তফবদর্ক ফার্ণজয তদাযর্কয জনয তৎকারীন যকন্দ্রীয় 
যকাবযয াধীবন ১৯৫৩ াবর প্রথবভ জটু যফাডি  গঠিত য়। স্বাধীনতায য ১৯৭৩ াবরয 
এর্প্রর ভাব জটু যফাডি  র্ফরুপ্ত কবয াথি ভন্ত্রণারবয়য াধীবন াট র্ফবাগ ৃর্ষ্ট কযা য়। অত:য 
১৯৭৬ াবর স্বতন্ত্র াট ভন্ত্রণারয় ৃর্ষ্ট য় এফাং াট ভন্ত্রণার চয়য াধীবন াংমকু্ত দপ্তয র্ববফ াট 
র্যদপ্তয ৃর্ষ্ট কযা য়। যফ চতেযত কাাঁচাাট  াটজাত বণযয ভান র্নয়ন্ত্রণকবল্প র্ফশ্ব ফযাাংবকয 
ুার্যবয াঅবরাবক ১৯৭৮ াবর াট  াটণয র্যদিন র্যদপ্তয নাবভ ায একটি 
র্যদপ্তয ৃর্ষ্ট কযা য়। ফিবল ১৯৯২ াবর াট ভন্ত্রণারবয়য া ধীক্ন াবফক (১) াট র্যদপ্তয 
এফাং াট  াটণয র্যদিন র্যদপ্তয একীবূত কবয াট ার্ধদপ্তয গঠিত য়। র্যদপ্তয ২টি 
একীবূত কযায ভবয় জনফবরয াংখযা র্ছর মথাক্রবভ ৫৭৭  ২১৬ জন। 

২. াট ার্ধদপ্তবযয চবন  চভন: 

র্বনাঃ াটখাতবক র্নযাদ, র্ক্তারী  প্রর্তবমার্গতা ক্ষভ কবয গবড় যতারা।  

র্ভনাঃ  (ক) ার্বরক্ষযাঃ  
াট  াটজাত বণযয উৎাদন, ভান র্নয়ন্ত্রণ এফাং াটজাত বণযয ফযফায 
ফৃর্িয রবক্ষয র্ফর্বন্ন াঅাআন, র্ফর্ধভারা  নীর্তভারা প্রবয়াগ  ফাস্তফায়বনয 
ভাধযবভ াটচোচল, াটকর  ফযফায়ীযদযবক ায়তা প্রদান। 

  (খ) যকৌরগত উবদ্দবযভূাঃ 

  (১) াটখাবত াঅাআনগত কাঠাবভা র্ক্তারীকযণ, 
  (২) কভিাংস্থান ৃর্ষ্ট,  

  (৩) ভানফিদ উন্নয়ন,  

  (৪) াট  াটজাত বণযয উৎাদন  ফযফায ফৃর্ি,  

  (৫) াটজাত বণযয ভান র্নয়ন্ত্রণ,  

  (৬) াট খাবত র্ফর্নবয়াবগ উৎার্তকযণ।  

 

১.২ াট ার্ধদপ্তবযয জনফরাঃ 

1. াট ার্ধদপ্তবযয ানুবভার্দত জনফর ৪৯৩ জন। 

2. ফতি ভাবন ১৪৫ জন কভিযত াঅবছ। 

3. ভর্িত উপী াট  াটফীজ উৎাদন ীলিক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প বত 
যাজস্বখাবত াট ার্ধদপ্তবয স্থানান্তর্যত জনফর ১২১। 

4. ফতি ভাবন ১২০ জন কভিযত াঅবছ। 

5. স্থানান্তর্যত জনফবরয ভবধয াট ার্ধদপ্তবযয াাংগঠর্নক কাঠাবভাবুক্ত ১ভ 
যশ্রর্ণয কাচয র্যচারবকয ৮টি এফাং ৩য় যশ্রর্ণয র্াফ কা চয (উচ্চতয যের) 
এয ১টি যভাট ৯টি দ র্ফরুপ্ত কবয ভবের এফাং ভভমিাদা িন্ন ৯টি দ 
ৃর্ষ্ট কযা বয়বছ। স্থানান্তর্যত জনফর এখন াট ার্ধদপ্তবযয াাংগঠর্নক 
কাঠাবভাবুক্ত কযা য়র্ন। 

 

(খ)   াঅঞ্চর্রক/ভাঠ মিাবয়য ার্প র্ফনযাাঃ 

(1) ১৮টি কার্য র্যচারবকয কামিারয় (৩টি াটণয যীক্ষাগায) 
(2) ৪২টি ভুখয র্যদিবকয কামিারয়  

(3) ৭৯টি র্যদিবকয কামিারয়। 

 

০৫। ার্ধদপ্তবযয ভূর দার্য়ত্বাফ চর:  
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(1) ১৯৬২ াবরয াট াধযাবদবয র্ফর্ধ/র্ফধান প্রবয়াগ  ফাস্তফায়ন 

(2) াট ফযফা র্নয়ন্ত্রণকবল্প রাাআবে প্রদান, 
(3) াট ফযফাবয়য ার্নয়ভ যযাধ, 
(4) াট  াটজাত দ্রবফযয ভান র্নয়ন্ত্রণ, 
(5) াট  াটণয উৎাদন, ফাজাযজাতকযণ, যপ্তার্ন  যপ্তার্ন াঅবয়য মাফতীয় 

তথযার্দ াংগ্র,  ভর্িত প্রর্তবফদন প্রস্তুতকযণ, 
(6) বণয াটজাত যভাড়বকয ফাধযতাভূরক ফযফায াঅাআন-২০১০ এফাং ফযফায 

র্ফর্ধভারা, ২০১৩ এয র্ফর্ধ র্ফধান প্রবয়াগ  ফাস্তফোয়ন; 

(7) এছাড়া াট ার্ধদপ্তয াট  চোচলযদয করযাণাবথি উচ্চ পরনীর (উপী) াট  
াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন ীলিক (২য় াংবার্ধত)একটি উন্নয়ন প্রকল্প 
ফাস্তফায়ন কযবছ। 

 

 

০৬। াঅাআন প্রণয়নাঃ  

াট াঅাআন-২০১৫ প্রণয়বনয জনয খড়া াট াঅাআন ভন্ত্ররীবায় ানুবভাদন। 

 

০৭। ভানফ িদ উন্নয়নাঃ  

(ক)  কর্িউটায প্রর্ক্ষণ :  

ফতি ভান যকাবযয র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গড়ায াাংগীকাবযয াবথ াভঞ্জয যযবখ 
াট ার্ধদপ্তবযয াাংগঠর্নক কাঠাবভাবত ৬টি নতুন দ ৃজবনয ভাধযবভ একটি 
আইটি চর গঠিত বয়বছ। ৃর্জত বদ জনফর র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়াধীন াঅবছ। এছাড়া 
উক্ত ভবয় াট ার্ধদপ্তবযয টিএন্ডাআবত ৩১টি কর্িউটায াংবমাজন কযা 
বয়বছ এফাং াআবতাভবধয ২৯টি কর্িউটায ক্রয় কযা বয়বছ। কর্িউটায 
র্যচারনায জনয ২০১৪-১৫ াথি ফছবয ৫জন কভিকতি া/কভিচার্যবক প্রর্ক্ষণ 
প্রদান কযা বয়বছ। প্রর্ক্ষণ কামিক্রভ াফযাত াঅবছ। 

(খ) াআন-াউজ-প্রর্ক্ষণ :  

াট ার্ধদপ্তবযয প্রধান কামিারয় এফাং ভাঠ মিাবয়য কভিকতি া/কভিচার্যবদয 
যাগত জ্ঞান এফাং দক্ষতা ফৃর্িয জনয াআন-াউজ-প্রর্ক্ষবণয গুযম্নত্ব ার্যীভ। 
এ রবক্ষয ২০১৪-১৫ াথি ফছবয ০৯টি াআন-াউজ-প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ ১৩০ জন 



        

       

ফার্লিক প্রর্তবফদন ২০১৪-১৫ - 42 - 

কভিকতি া/কভিচার্যবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। প্রর্ক্ষণ কামিক্রভ াফযাত 
াঅবছ।  

(গ) চোচল প্রর্ক্ষণাঃ 

উপী াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াটচন প্রকবল্পয াঅতায় ২০১৪-
১৫ াথি ফছবয র্নফিার্চত ২০,০০০ জন াট চোচলক্দয ভবধয ১৯,৩৯৭ জন াট চোচলযক 
উন্নত  াঅধুর্নক ির্তবত াট চালাফাদ কযায জনয াট চাবলয করাবকৌর  
াট আঁক্য গুণাগুণ াকু্ষন্ন যাখায জনয  প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।  

০৮। ২০১ ৪-১৫  াথি ফছবযয গৃীত কামিক্রভ  াজি নাঃ 

(ক) প্রার্নক কামিক্রভ : 
 ২য় যশ্রর্ণ বত ৫ জন কভিকতি াবক ১ভ যশ্রর্ণয বদ বদান্নর্তয প্রদান কযা বয়বছ। 

 ৩য় যশ্রর্ণয কার্য র্যদিক দ বত র্যদিক(াট) বদ ৩জনবক বদান্নর্ত 
প্রদান কযা বয়বছ । 

(খ) াটজাত দ্রবফযয ভান র্যদিন কামিক্রভ:  

 াটজাত দ্রবফযয ভান র্যদভিবনয জনয র্ভর র্যদিন-৪২১টি। 

 র্যদভিবনয র্বর্িবত প্রর্তবফদবনয াংখযা-৮৬০টি। 

 পরাপর: স্বাবার্ফক-৮৪৩ এফাং র্নভণভাবনয-১৭টি। 

(গ)  াটজাত দ্রবফযয ভান যীক্ষণ কামিক্রভ :  

 াটজাত দ্রবফযয ভান যীক্ষণ ২,৩৬৯টি নভুনা। 

 প্রর্তবফদবনয াংখযা ২,৩৬৯টি। 

 পরাপর : স্বাবার্ফক-২,৩৬টি এফাং র্নভণভাবনয-০৩টি। 

(ঘ) কর্িউটায প্রর্ক্ষণ :  

ফতি ভান যকাবযয র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গড়ায াাংগীকাবযয াবথ াভঞ্জয যযবখ 
াট ার্ধদপ্তবযয াাংগঠর্নক কাঠাবভাবত ৬টি নতুন দ ৃজবনয ভাধযবভ একটি  
গঠিত বয়বছ। ৃর্জত বদ জনফর র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়াধীন াঅবছ। এছাড়া উক্ত 
ভবয় াট ার্ধদপ্তবযয টিএন্ডাআবত ৩১টি কর্িউটায াংবমাজন কযা বয়বছ 
এফাং াআবতাভবধয ২৯টি কর্িউটায ক্রয় কযা বয়বছ। কর্িউটায র্যচারনায 
জনয ২০১৪-১৫ াথি ফছবয ৬জন কভিকতি া/কভিচার্যবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা 
বয়বছ। প্রর্ক্ষণ কামিক্রভ াফযাত াঅবছ। 

(ঙ) াআন-াউজ-প্রর্ক্ষণ :  

াট ার্ধদপ্তবযয প্রধান কামিারয় এফাং ভাঠ মিাবয়য কভিকতি া/কভিচার্যবদয 
যাগত জ্ঞান এফাং দক্ষতা ফৃর্িয জনয াআন-াউজ-প্রর্ক্ষবণয গুযম্নত্ব ার্যীভ। 
এ রবক্ষয ২০১৪-১৫ াথি ফছবয ১৩টি াআন-াউজ-প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ ১৭০ জন 
কভিকতি া/কভিচার্যবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। প্রর্ক্ষণ কামিক্রভ াফযাত 
াঅবছ।  

 (চ) িার্দত কামিক্রবভয আতায় গৃীত তথয র্যাংখযান :  (২০১৪-১৫ াথি ফছয) 

     (১) কাাঁচা াট: 
 উৎাদন  : ৬৭.৮৫ রক্ষ যফর  

 যপ্তার্ন  : ১০.০২ রক্ষ যফর  

 যপ্তার্ন াঅয় : ৮১৬.৭৫ যকাটি টাকা  

 ভজদু  : ৯.৯০ রক্ষ যফর  

                (২) াটজাত দ্রফয : 
 উৎাদন  : ৮.৬৫ রক্ষ যভ: টন  
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 যপ্তার্ন  : ৮.১৭ রক্ষ যভ: টন  

 যপ্তার্ন াঅয় : ৫৬.০২ যকাটি টাকা  

 ভজদু  : ১.২১  রক্ষ যভ: টন  

 

(৩)  বণয াটজাত যভাড়বকয ফাধযতাভূরক ফযফায াঅাআন-২০১০ ফাস্তফায়ন 
াংক্রান্তাঃ 

বণয াটজাত যভাড়বকয ফাধযতাভূরক ফযফায াঅাআন-২০১০ ফাস্তফায়বনয জনয 
াবটাফয ২০১৪ বত জনু২০১৫ মিন্ত ফিবভাট ৩১২টি যভাফাাআর যকাটি  র্যচারনা 
কবয ৩৬,৮৭,০০০/- টাকা জর্যভানা াঅদায় কযা বয়বছ।   

 

(ছ) ভযাফচর: 

(১) ার্ধদপ্তবযয ানুবভার্দত ৪৯৩ জনফবরয ভবধয ফতি ভাবন ১৭৬ জন 
কভিকতি া/কভিচার্য কভিযত াঅবছন। ৩১৭ টি দ ূ ন্য যবয়বছ। পবর ার্ধদপ্তবযয 
স্বাবার্ফক কামিক্রভ র্ফর্িত বে। কভিযত জনফর   শূন্য বদয র্ফফযণ াংরগ্নী-ক 
যত র্ন্নবফ কযা বরা।  

 

(২) ার্ধদপ্তবযয টি  এন্ড াআ ানুবভার্দত  বর াঅধুর্নক মন্ত্রার্ত যমভন পযাক্ম  
পবটাকর্য়ায এক্ত ান্তবূি ক্ত কযা য়র্ন। পবর ভাঠ মিাবয়য ার্পভূবয াবথ 
তদনর্ন্দন র্চঠি ত্র  তথযার্দ দ্রুততোয াবথ াঅদান প্রদান কযা ম্ভফ বে না।  

 

(৩) ার্ধদপ্তবযয ভাঠ মিাবয় ২য় যশ্রর্ণবূক্ত ৪২টি ভৄখয র্যদিবকয দ ানুবভার্দত 
াঅবছ। ার্ধদপ্তবযয জনফর কাঠাবভা ানুবভাদনকাবর ভুখয র্যিবকয ার্পবয 
জনয অচপ োয়ক দ যাখা য়র্ন।  পবর যজরা মিাবয় স্থার্ত ভুখয র্যদিক 
ার্পভূবয কামিক্রভ র্যচারনায়  র্নযািা র্ফধাবন র্ফি ঘটবছ। 

 

(জ) ফাবজট ফযাদ্দ: 

২০১৪-২০১৫ াথি ফছবয ার্ধদপ্তবযয জনয যভাট ফযাদ্দ (াংবার্ধত) ১০ ৮৪.৭৪ 
রক্ষ টাকা। তম্মবধয যভাট ফযয়  ১০৩১.৪৯ রক্ষ টাকা এফাং  ফযবয়য ায ৯৫.১৪%। 

 

(ঝ) ার্ডট কামিক্রভাঃ  
২০০৬-২০০৭  াথি ফছয বত ২০১৪-১৫ াথি ফছয মিন্ত াট ার্ধদপ্তবযয ার্ডট 
কামিক্রভ িন্ন বয়বছ। এবত গুরুতয যকান ার্নয়বভয াঅর্ি ায়া মায়র্ন। 

 

(ঞ) যাজস্ব াঅয়: 

(১) ২০১৩-১৪ াথি ফছবয াট  াটণয ফযফাবয়য র্ফর্বন্ন যশ্রর্ণয রাাআবে 
প্রদান এফাং াট ফযফাবয়য র্ফর্বন্ন ার্নয়ভ  দনুীর্ত যযাধকবল্প গৃীত কামিক্রবভয 
াঅতায় াঅয় ফিবভাট ৪৯০.৫৭ রক্ষ টাকা। উক্ত াথি ফছবয ৯.৮৪ রক্ষ যফর 
কাাঁচাাট যপ্তার্ন বত ১৯.৬৮ রক্ষ টাকা এফাং ৫২২৪.২১ যকাটি টাকা ভূবরযয 
াটণয যপ্তার্ন যথবক র্যদিন র্প ফাফদ ৫২২.৪২ রক্ষ টাকা যাজস্ব াঅয় বয়বছ। 
উক্ত ফছবযয যাজস্ব াঅবয়য র্যভাণ (৪৯০.৫৭ রক্ষ + ১৯.৬৮ রক্ষ + ৫২২.৪২ রক্ষ 
+ ানযানয ৬৫.০৩ রক্ষ) =  ১০,৯৭.৭০ রক্ষ টাকা।  
 

(২) ২০১৪-১৫ াথি ফছবয াট  াটণয ফযফাবয়য র্ফর্বন্ন যশ্রর্ণয রাাআবে 
প্রদান এফাং াট ফযফাবয়য র্ফর্বন্ন ার্নয়ভ  দনুীর্ত যযাধকবল্প গৃীত কামিক্রবভয 
াঅতায় াঅয় ফিবভাট ৪৫৪.৮৩ রক্ষ টাকা। উক্ত াথি ফছবয ১০.০১ রক্ষ যফর 
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কাাঁচাাট যপ্তার্ন বত ২০.০২ রক্ষ টাকা এফাং ৫২২৪.২১ যকাটি টাকা ভূবরযয 
াটণয যপ্তার্ন যথবক র্যদিন র্প ফাফদ ৫২২.৪২ রক্ষ টাকা যাজস্ব াঅয় বয়বছ। 
উক্ত ফছবযয যাজস্ব াঅবয়য র্যভাণ (৪৯০.৫৭ রক্ষ + ১৯.৬৮ রক্ষ + ৫২২.৪২ রক্ষ 
+ ানযানয ৬৫.০৩ রক্ষ)=  ১০,৯৭.৭০ রক্ষ টাকা।                                                                                                                     

 (ট) াজি নভূ: 

০১। বণয াটজাত যভাড়বকয ফাধযতাভূরক ফযফায র্ফর্ধভারা, ২০১৩  
প্রণয়ন; 

০২। াট াঅাআন-২০১৫ প্রণয়বনয জনয খড়া াট াঅাআন ভন্ত্ররীবায় ানুবভাদন ; 

০৩। র্ফগত ০৩(র্তন) ফছবয র্নধিার্যত রক্ষযভাত্রা ২৬.১৭ যকাটি টাকায 
র্ফযীবত ৩৩.৭২ যকাটি টাকা কয ফযর্তত যাজস্ব াঅয়; 

০৪। প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধযবভ ৬০০জন কভিকতা/কভিচার্যয দক্ষতা ফৃর্ি ;  

০৫। ফাাংরাবদ কর্িউটায কাউর্ের এয ায়তায় উচ্চগর্ত িন্ন াআন্টাযবনট 
াবি ায স্থান; 

০৬। াট ার্ধদপ্তবযয বাকক্ষ াঅধুর্নকায়ন র্বর্ড কনপাবযে াংক্রান্ত 
মন্ত্রার্ত স্থান; 

(ঠ)  ২০১৫-১৬ াথি ফছবযয ম্ভাফয প্রধান াজি নভূ: 

(1) াট ার্ধদপ্তবযয প্রধান কামিারবয়য াবথ ভাঠ মিাবয়য কর ার্প যয 
াবথ াআনট্টাযবনট াংবমাগ স্থাবনয ভাধযবভ র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গবড় 
যতারায় াাংগ্রণ র্নর্িত কযা। 

(2) বণয াটজাত যভাড়বকয ফাধযতাভূরক ফযফায াঅাআন ২০১০ পর 
ফাস্তফায়বনয ভাধযবভ াটবণযয াবযন্তযীণ ফযফায ফৃর্ি। 

১০। উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াগ্রগর্ত : 

‘‘উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন(২য় াংবার্ধত)’’ ীলিক 
প্রকল্প 

 
াট যটবযয ার্ফিক উনয়বন াটফীজ আভদোচন র্নবি যতা হ্রা কবয উচ্চ পরনীর 

(উপী) াটফীজ উৎাদবন াঅত্মর্নবি যরীরতা াজি ন এফাং ভান ম্মত  যতালা াট উৎাদবন 
কৃলকবদয উিিুকযণ  াফযাত ায়তা প্রদাবনয রবক্ষা ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য তত্বাফধাবন 
াট ার্ধদপ্তয কতৃি ক ফাস্তফায়বনয র্নর্ভি ফতি ভান যকায উচ্চ পরনীর (উপী) াট  
াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন ীলিক প্রকল্প গ্রণ কবযবছ। প্রকবল্পয যভয়াদ জরুাাআ, 
২০০১ বত জনু, ২০১৬ মিন্ত এফাং যদবয ৪৪টি যজরায ২০০টি উবজরায় প্রকবল্পয কামিক্রভ 
র্ফসৃ্তত। প্রকবল্পয াঅতায় প্রর্ত ফছয র্নফিার্চত ৫০,০০০ জন  চোচলয  ৭,৫০০-১০,০০০ একয 
জর্ভবত ১,৫০০-২,০০০ যভাঃটন উপী াটফীজ এফাং ২(দাুআ) রক্ষ চোচলয ২(দাুআ) রক্ষ জর্ভবত ১২-১৪ 
রক্ষ যফর ভানম্মত যতালা াট উৎাদবনয কামিক্রভ চরবছ। এ রবক্ষয প্রকল্পবুক্ত াট  চোচলক্দযক্ক 
র্ফনাভূবরয কৃর্ল উকযণ  মন্ত্রার্ত যফযা  এফাং প্রবয়াজনীয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বে।  
 

        াঅধুর্নক র্ফবশ্ব র্যবফ বচতনতা ফৃর্ি ায়ায় এফাং যকাবযয াআর্তফাচক দবক্ষ 
গ্রচণয পবর াঅন্তজি ার্তক  াবযন্তযীণ ফাজাবয াবটয ভুরয ফৃর্ি যবয়বছ এফাং কৃলবকযা াবটয 
নযাময ভূরয াবেন। পবর কৃলক াঅফায াট চাবল উৎার্ত বেন এফাং াঅফার্দ জর্ভয 
র্যভাণ উবল্লখবমাগযাবয ফৃ চি না যবর াট চাবল াঅধুর্নক প্রমরু্ক্ত ফযফায কযায় একয প্রর্ত 
াবটয পরন ফৃর্ি াবে। ুতযাাং াবটয ার্ফিক উন্নয়বনয জনয াঅ ন্তোঃ প্রর্তষ্ঠান  
াঅন্ত:ভন্ত্রণারবয়য ভবধয ভিয় ক্ত র্বর্িয উয দাাঁড় কযাবত বফ। তাছাড়া যকার্য বাবফ 
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ফাজায ফযফস্থানা  কার্যগর্য প্রমরু্ক্ত ম্প্রাযবণয ফযফস্থা র্নবত া যযর যানারী আঁ াট তায 
ার্বষ্ট রবক্ষয চৌৌঁছাবফ।  
প্রকবল্পয র্যর্চর্ত:  
 

র্বযানাভাঃ  ‘‘উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট 
চন(২য় াংবার্ধত) ীলিক প্রকল্প। 

ফাস্তফায়নকাযী 
াংস্থা 

 াট ার্ধদপ্তয, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়। 

প্রকবল্পয 
ভয়কার 

  ১ জরুাাআ, ২০১১ বত ৩০ জনু, ২০১৬ মিন্ত ৫(াাঁচ) ফছয । 

প্রাক্কর্রত ফযয়   ১৮৩৮৬.৯৪৮ রক্ষ টাকা (র্জর্ফ)। 

এরাকা  যদবয ৪৪টি যজরায ২০০টি উবজরা। 

প্রকবল্পয ভূর 
উবদ্দয 

 1. র্ফবজাঅযাঅাআ এফাং ানযানয প্রর্তষ্ঠান কতৃি ক উদ্ভার্ফত নতুন উচ্চ 
পরনীর (উপী) জাবতয াটফীজ  চার্লবদয ভবধয দ্রুত প্রফতি ন 
এফাং চার্ল মিাবয় উপী াটফীজ উৎাদন, াং যক্ষণ  র্ফতযবণয 
জনয উন্নত প্রমরু্ক্ত স্তান্তয  ম্প্রাযণ কযা ; 

2. যদবয চার্দা যূবণয রবক্ষয ার্ধক র্যভাণ উপী াটফীজ 
উৎাদন কযা (ফীজ, ায, কীটনাক র্ফতযবণয ভাধযবভ) ;   

3. কৃলক কতৃি ক ফযফহৃত র্ন েভাবনয াটফীবজয স্থবর উপী জাবত 
াটফীজ মিায়ক্রবভ প্রর্তস্থান কযা এফাং র্নম্নভাবনয াটফীজ 
ফযফাবয চার্লবদযবক র্নরুৎার্ত কযা;  

4. উপী জাবতয াটফীজ র্ফতযবণয ভাধযবভ াবটয উৎাদন  
গুণগত ভান ফৃর্ি কবয াবটয উৎাদন ফযয় হ্রা কযা;  

5. উন্নত ির্তবত াট চবন াবটয জাবগ ভাটি, করাগাছ াআতযার্দ 
ক্ষর্তকয ফস্তুয র্যফবতি  কচুর্যানা, খড়, কাংর্ক্রট স্লাফ, ফাাঁ 
াআতযার্দ ফযফাবয চার্লবদযবক উিিু কযা (র্যফন যযটিাং 
প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ) এফাং 

6. উপী াট  াটফীজ উৎাদন  াট চবনয াঅধুর্নক 
করাবকৌর ভবকি  চার্লবদযবক প্রর্র্ক্ষত কবয যতারা (প্রর্ক্ষবণয 
ভাধযবভ)। 

প্রকবল্পয ভূর 
কামিক্রভ 

 7. প্রর্ত ফছয র্নফিার্চত ৫০ াজায জন চার্লয ১৫০০-২০০০ যভাঃ টন 
উপী াটফীজ উৎাদন ; 

8. প্রর্ত ফছয ২ রক্ষ চার্লয ২ রক্ষ একয জর্ভবত ৬০-৭০ রক্ষ ভণ 
ভানম্মত যতালা াট উৎাদন ;  

9. প্রর্ত ফছয ২০ াজায চার্লবক (প্রবতযক উবজরায় ১০০জন) 
প্রর্ক্ষণ প্রদান, 

10. উপী াট  াটফীজ উৎাদবনয জনয কৃলকবদয ভবধয 
র্ফনাভূবরয র্বর্িফীজ, প্রতযার্য়ত ফীজ, যাায়র্নক ায, তজফ ায, 
কীটনাক, যান্ড যেয়ায, র্যফনায, ায়ক দ্রফযার্দ, জটুীট, 
প্রদির্ন লবটয াাআনবফাডি   গাাআড ফাআ র্ফতযণ কযা। 

ার্জি ত পরাপর  11. নাফী াট ফীজ উৎাদবনয প্রমরু্ক্ত কৃলক মিাবয় ম্প্রার্যত 
বচছ; 
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12. প্রর্ত একয জর্ভবত াবটয পরন  গুণগতভান ফৃর্ি যবয়বছ; 

13. প্রকল্প বত কৃলকগণ র্ফনাভূবরয ফীজ, ায, কীটনাক  ানযানয 
উকযণ যচয়যছন; 

14. র্যফন যযটিাং ির্তবত াট চবন র্যফক্নয ফযফায িবকি  কৃলকগণ 
াফর্ত বেন; 

15. প্রকবল্পয ভাধযবভ কৃলকবদযবক উপী াট  াটফীজ উৎাদবনয 
করাবকৌর, উন্নত প্রমরু্ক্তবত াট চন  াবটয যশ্রর্ণর্ফনযা 
র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বে। 

 

২০১৪-১৫ াথি ফছবয প্রকবল্পয াঅর্থিক াগ্রগর্ত: 

 

 (ক)  াঅর্থিক াগ্রগর্তাঃ  

 ২০১৪-১৫  াথি ফছবয ভূর ফযাদ্দ : ১৯৯৮.০০ রক্ষ টাকা ।  

২০১৪-১৫ াথি ফছবয াংবার্ধত ফযাদ্দ  : ১৯৯৮.০০ রক্ষ টাকা।  

২০১৪-১৫ াথি ফছবয ছাড়কৃত াথি : ১৯৯৮..০০ রক্ষ টাকা  

২০১৪-১৫ াথি ফছবয ফযয়কৃত াথি : ১৯১৬.৭৩ রক্ষ টাকা  

২০১৪-১৫ াথি ফছবয াঅর্থিক াগ্রগর্ত : ফযাি  ফযয়কৃত াবথিয ৯৫.৯৩%  

 
২০১৪-১৫ াথি ফছবয প্রকবল্পয ফাস্তফ াগ্রগর্ত: 

 

ক) উপী যতালা াট উৎাদন : 

িার্দত কামিক্রভ রক্ষযভাত্রা াজি ন 

ক) যজরায াংখযা ৪৪টি ৪৪টি 

খ) উবজরায াংখযা ২০০টি ২০০টি 

গ) উকাযববাগী কৃলবকয 
াংখযা 

৫০,০০০ জন ৪৯,৯০০ জন 

ঘ) র্বর্ি াটফীজ র্ফতযণ ১৭.৫০ যভ: টন ১৫.৪৩৭ যভ: টন 

ঙ) ফণকৃত জর্ভয র্যভাণ ৮৮০০ একয ৮.১১৫ একয(পরী 
জর্ভ) 

চ) যাায়র্নক ায র্ফতযণ ৮৯৮ যভাঃটন ৮৯০ যভাঃটন 

ছ) কীটনাক র্ফতযণ ১৭.৬০ রক্ষ 
টাকা 

১৬.৭২ রক্ষ টাকা 

জ) প্রদির্ন লবটয াাআনবফাডি  
র্ফতযণ 

৫,০০০টি ৫,০০০টি 

ঝ) যান্ড যেয়ায র্ফতযণ ১,০০০টি ১,০০০টি 

ঞ) জটু চট র্ফতযণ ৩৪,২২০টি ৩৪,২২০টি 

ট) উপী াটফীজ উৎাদন  ১৭৬০ যভাঃ টন ৯৭১.১৯ যভাঃ টন 

 

খ) উপী যতালা াটফীজ উৎাদন : 

িার্দত কামিক্রভ রক্ষযভাত্রা াজি ন 

ক) যজরায াংখযা ৪৪টি ৪৪টি 

খ) উবজরায াংখযা ২০০টি ২০০টি 
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গ) উকাযববাগী চার্লয 
াংখযা 

২,০০,০০০ জন ২,০০,০০০ জন 

ঘ) প্রতযার্য়ত াটফীজ র্ফতযণ ৪২২.৪০ যভাঃ টন ৪২২.৪০ যভাঃ টন 

ঙ) ফনকৃত জর্ভয র্যভাণ ১,৮১,৬৭৭ 
একয 

১,৮১,৬০০ একয 

চ) প্রদির্ন লবটয াাআনবফাডি  
র্ফতযযণ 

২,৫০০টি ২,৫০০টি 

ছ) র্যফনায র্ফতযণ ৭,৫০০টি ৭,৪৮১টি 

জ) কাবঠয াতুর্য র্ফতযণ ৭,৫০০টি ৭,৪৮১টি 

ঝ) র্রর্থন ীট র্ফতযণ ৭,৫০০টি ৭,৫০০টি 

ঞ) উপী যতালা াট 
উৎাদন  

৫৯.০৯ রক্ষ ভণ ৫৯.০০ রক্ষ ভণ(ম্ভাফয) 

 

গ) র্নফিার্চত াটচার্ল প্রর্ক্ষয, ভাঠ র্দফ  চার্ল ভাবফাঃ 

 

িার্দত কামিক্রভ রক্ষযভাত্রা াজি ন 

ক) র্নফিার্চত াটচার্ল প্রর্ক্ষণ ২০,০০০ জন ১৯,৩৯৭ জন 

খ) ভাঠ র্দফ ১০০টি 
উবজরায় 

১০০টি উবজরায় 

গ) চার্ল ভাবফ  কভিারা 
াঅবয়াজন 

১৫টি ১৫টি 

 
১১। উিভ চচি া, দাচায, উদ্ভাফন (াআবনাববন): 
 (ক) উিভ চচি া: 
  

ক্রর্ভক 
নাং 

উিভচচি াভূ 

০১. াট  াটণয ফযফায রাাআবে প্রদাবনয জনয র্টিবজন চাটি ায প্রণয়ন কযা 
বয়বছ। 

০২. াট ফযফায়ীবদয ুর্ফধাবথি াট াধযাবদ ১৯৬২ এফাং র্দ  জটু (রাাআবর্োং এন্ড 
এনবপািবভন্ট) রুর ১৯৬৪ ফাাংরায় রূান্তয কযা বয়বছ। 

০৩. াবটয প্রাথর্ভক াটফাজাবয যবজা  াট ক্রয় র্ফক্রয় যযাধকবল্প যজরা প্রাবনয 
ায়তায় যবজা াবটয কুপর িবকি  জনবচতনা ৃর্ষ্টয রবক্ষয াট ার্ধদপ্তবযয 
ভাঠ মিাবয় ফযাক প্রচাযণা কামিক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। 

০৪. াবটয াবযন্তযীণ ফযফায ফৃর্িয রবক্ষয বণয াটজাত যভাড়বকয ফাধযতাভূরক 
ফযফায াঅাআন-২০১০ প্রবয়াগ  ফাস্তফায়ন চরভান াঅবছ। 

০৫. রাাআবে প্রতযার্ ফযর্ক্ত ফা প্রর্তষ্ঠাবনয র্নকট দ্রুততভ ভবয় রাাআবে প্রদাবনয 
জনয যকার্য যকালাগাবয র্প জভা প্রদাবনয চারানভূ ান-রাাআবন যবর্যর্পবকন 
কযা বে। 

০৬. াটকবর উৎার্দত াটবণযয গুনগত ভান ঠিক যাখায াট ার্ধদপ্তবযয ৩টি 
াটণয যীক্ষাগাবযয ভাধযবভ র্ফনাভূবরয নভূনা যীক্ষা কবয াংর্িষ্ট কতৃি ক্ষবক 
াফর্ত কযা বে। 
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০৭. াট ার্ধদপ্তয এফাং ফাাংরাবদ াটকর কবিাবযন এয যমৌথ উবদযাবগ টিভ গঠন 
কবয যকার্য র্ভবরয উৎার্দত ণযভান মাচাাআ কযা বে।  

০৮. াল্প জর্ভবত ার্ধক র্যভাবণ াট উৎাদবনয রবক্ষয াটচার্লবদয র্ফনাভূবরয উচ্চ 
পরনীর াটফীজ, ায, কীটনাক  ানযানয উকযণ র্ফতযণ কযা বে। 

০৯. াঅর্থিক ফছয যবল াট  াটজাত বণযয ফার্লিক ভজদু মাচাাআ কযা বে। 

১০. যপাকার বয়নট্ট কভিকতি ায ভাধযবভ তথয যফা র্নর্িত কযা বে।  

১১. যফা প্রতযার্ ভানুবলয যকান ার্ববমাগ ায়া যগবর জরুযী র্বর্িবত তা 
প্রবয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ কযা বে। 

১২. য়ানি ার্বি বয ভাধযবভ যফা প্রতযার্ ভানুবলয যফা প্রদান জীকযণ কযা 
বে। 

 

(খ)  দাচাযাঃ  
াট ার্ধদপ্তবয য়ানি ার্বি  চারু কযা বয়বছ। এবত চিকযাল্ডাযবদয াল্প 
ভবয় দ্রুত যফা প্রদান কামিক্রভ র্নর্িত কযা বে; 

(গ) উদ্ভাফন (াআবনাববন): 
  াট ার্ধদপ্তবয র্নবম্নাক্ত াআবনাববন প্রস্তফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা 
বয়বছ; 

(1) ান-রাাআবন াট ফযফায  রাাআবে প্রদাবনয জনয প্রকল্প াবত যনয়া বয়বছ; 

(2) যকার্য প্রর্তষ্ঠান ভূ কতৃি ক াঅবয়ার্জত যর্ভনায  প্রর্ক্ষণভূব াবটয ফযাগ 
ফযফায কযা। এবত াট  াটবণযয াবযন্তযীণ ফযফায ফৃর্ি াবফ; 

(3) প্রাথর্ভক  ভাধযর্ভক মিাবয় যকার্য ফাআ র্ফতযবণয ভয় াবটয ফযাগ ফযফায 
কযা; 

(4)  যকার্য দপ্তয াংস্থায় াবটয াভর্গ্র ফযফায কযা; 
১২। র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গঠক্নয জনয কামিক্রভ: 

 (ক) ফাাংরাবদ কর্িউটায কাউর্ের এয ায়তায় উচ্চগর্ত িন্ন াআন্টাযবনট 
াবি ায স্থান; 

(খ) াট ার্ধদপ্তবযয বাকক্ষ াঅধুর্নকায়ন র্বর্ড কনপাবযে াংক্রান্ত মন্ত্রার্ত 
স্থান; 

(গ) ভযা এফাং চযাবরঞ্জ : 

  (১) ভযা- 

(1.1) প্রবয়াজবনয তুরনায় জনফবরয স্বল্পতা 
(1.2) প্রবয়াজনীয় মানফাবনয াবাফ এফাং 

(1.3) চার্দাভার্পক কর্িউটায প্রবয়াজনীয় াঅধুর্নক মন্ত্রার্তয াবাফ। 

(২) চেোক্রঞ্জ: 

(2.1) জনফবরয স্বল্পতা থাকা ক্ত্ব বণয াটজাত যভাড়বকয ফাধযতাভূরক 
ফযফায াঅাআন, ২০১০ তবাগ ফাস্তফায়ন, 

(2.2) ূন্য বদ জনফর র্নবয়াগ, 
(2.3) প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ ভবয়াবমাগী  দক্ষ জনফর ততর্য, এফাং 

(2.4) ানরাাআবন রাাআবে প্রদান াট ার্ধদপ্তবযয যফাভূ 
র্ডর্জটারাাআবজবনয াঅতায় াঅনা। 

(ঘ) বর্ফলযৎ র্যকল্পনা : 
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যকাবযয র্নফিাচনী ইবতায এফাং র্বন-২০২১ ফাস্তফায়বন র্নর্ভি ৭ভ ঞ্চ ফার্লিক 
র্যকল্পনায় ান্তবুি র্ক্তয ভাধযবভ র্নম্নফর্ণিত র্যকল্পণা গ্রণ কযা বয়বছাঃ 

(1) রাাআবে প্রদাবন ানরাইক্ন াঅবফদন গ্রণ প্রথা চারুকযণ, 
(2) ূনয বদ জনফর র্নবয়াগ,  
(3) াঅাআর্টি র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং াঅধুর্নক কভির্যবফবয ভাধযবভ াট 

ার্ধদপ্তবযয কভিকতি া  কভিচার্যবদয দক্ষতা  ক্ষভতা ফৃর্িয উবদযাগ গ্রণ; 

(4) াটজাত বণযয ফযফায ফৃর্িয রবক্ষয ফহুভুখী  াটণয গবফল ণো াআেটিটিউট র্ন ভ েোক্ণয 

ভাধযবভ র্যবফফান্ধফ র্বল্পয র্ফকা; 

(5) াটজাত বণযয ভান র্নয়ন্ত্রবণয রবক্ষয ৩টি াটণয যীক্ষাগায বফন াংোয  
াঅধুর্নক যীক্ষণ মন্ত্রার্ত স্থান;  

(6) াট ার্ধদপ্তবযয প্রধান কামিারয় এফাং াঅঞ্চর্রক কামিারবয়য জনয ফহুতর র্ফর্ষ্ট 
ার্প বফন র্নভিাণ। 
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ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযন 
(র্ফবজএভর্) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 চফক্দী চক্রতো োটকর চযদ েন কযক্ছন 
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ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযন (র্ফবজএভর্) 

টভূচভ:  

 ১৯৫২ োক্র ঢোকোয অদূক্য নোযোয়নগক্ঞ্জ ফোয়ো জুট চভর চর: স্থোক্নয ভোধ্যক্ভ এতৎঅঞ্চক্র োট চক্েয মোৈো শুরু য়।  

ফোাংরোক্দক্য স্বোধীনতোয পূক্ফ েই জুট চভক্রয াংখ্যো ৭৫ ছোচেক্য় মোয়। ১৯৭২ োক্র যোষ্ট্রচতয আক্দ নাং ২৭ (The Bangladesh 

Industrial Enterprises Nationalisation order, 1972) অনুমোয়ী ব্যচক্তভোচরকোনোধীন  চযতেোক্ত োটকর 

োক্ফক ইচআইচডচয চভোট ৬৭টি োটকক্রয চযচোরনো, তত্ত্বোফধোন  র্নয়ন্ত্রবণয রক্ক্ষে ফোাংরোক্দ োটকর কযক্োক্যন 

(চফক্জএভচ) গঠিত য়। যফর্তি বত ১৯৭২ োক্রয ভক্ধ্যই যোষ্ট্রচতয  আক্দ নাং ৫১, ৮৭ এফাং ১৫৩ অনুমোয়ী আয ১০টি 

জুটচভর জোতীয়কযন কক্য চফক্জএভচয র্নয়ন্ত্রবণ ন্যোস্ত  কযো য়। অত:য ১৯৭৪  ১৯৭৬ োক্র দুটি নন-জুটচভর চফক্জএভচয 

অধীক্ন ন্যস্তকযন, চফক্জএভচ কতৃেক ১টি নন-জুটচভর  ২টি কোক্ েট চভর স্থোক্নয ভোধ্যক্ভ ফ েক্ভোট চভর াংখ্যো দোোঁয় ৮২টি। 

যকোয চঘোচলত নীচত অনুমোয়ী চভোট ৮২টি োটকর ক্ত ১৯৭৭ চথক্ক ১৯৮৬ ভয়কোক্র চভোট ৪৩টি োটকর চফযোষ্ট্রীয়কযক্ণয এফাং 

১টি োটকর (ফনোনী) ভয়ভনচাং োটকক্রয োক্থ একীভূত কযোয য চফক্জএভচয চনয়ন্ত্রণোধীন চভর াংখ্যো ৮২ চথক্ক কক্ভ 

৩৮টিক্ত দোোঁয়। ১৯৯৩ চথক্ক চফশ্ব ব্যোাংক্কয োটখোত াংেোয কভ েসূচচয আতোয় যকার্য  চিোন্ত অনুমোয়ী এ ম েন্ত চফচবন্ন 

ভক্য় চভোট ১১টি চভর ফন্ধ/চফচক্র/একীভূত কযোয পক্র ফতেভোক্ন চফক্জএভচ চনয়ন্ত্রণোধীন চভক্রয াংখ্যো দোোঁয় ২৬টি। উক্েখ্য চম, 

এয ভক্ধ্য ইউনোইক্টড, চভঘনো  চোদঁপুয জুট চভরক্ক একটি প্রকে এফাং আচভন র্ল্চপর্ল্ক্ক আচভন জুটচভক্রয াংক্গ াংভেক্ত ধক্য 

ফতেভোক্ন চভক্রয াংখ্যো ২৬টি চফক্ফচনো কযো য়।  

২. ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযচনয চবন  চভন:  

 চবন:  

 স্বচনব েয  রোবজনক াংস্থো চোক্ফ ফোাংরোক্দ জুট চভরস্ কযক্োক্যন (চফক্জএভচ) চক প্রচতষ্ঠো কযো।  

 চভন: 

 চফক্জএভচ’য জন্য চফশ্বফোজোক্য চনয়ন্ত্রণ প্রচতষ্ঠো  ক্ফ েোচ্চ সুচফধো চনচিত কযো; 

 স্থোনীয় কাঁচোভোর ব্যফোয কক্য ক্ফ েোৎকৃি ভোক্নয োটজোত ণ্য উৎোদন কযো; 

 তবোগ বফক্দচক ভৄদ্রো অজেন কযো; 

 কৃলকক্দয োক্টয ন্যোয্য ভল্য প্রোচপ্তয চফলক্য় োয়তো কযো; 

 কৃচৈভ আঁ ব্যফোক্যয চযফক্তে চযক্ফ ফোন্ধফ প্রোকৃচতক তন্তু ব্যফোক্য উৎোচত কযো; 

 োট  োটচক্েয উন্নয়ক্নয জন্য ভক্য়োক্মোগী নীচত চনধ েোযক্ণ এফাং ফোস্তফোয়ক্ন যকোযক্ক সুোচয কযো। 

৩. এন্টোযপ্রোইজ চফোড ে : 

চভরভক্য কোম েক্রভ তদোযকচয জন্য প্রচতটি চভক্র একটি এন্টোযপ্রোইজ চফোড ে আক্ছ। চফক্জএভচ’য চযচোরকভেরীয একজন 

চযচোরক উক্ত চফোক্ড েয বোচত। এছোেো চফক্জএভচ’য একজন উর্ধ্েতন কভ েকতেো এফাং ফস্ত্র  োট ভন্ত্ররণোরয়, অথ ে ভন্ত্ররণোরয়  

অথ ে রগ্নীকোযী ব্যোাংক-এয প্রচতচনচধ, আঞ্চচরক ভন্বয়কোযী  াংচিি চভর প্রধোন আক্রোচে চফোক্ড েয চযচোরক । প্রচত চতন ভো 

অন্তয এই চফোক্ড েয বোয় চভক্রয কোম েক্রভ ম েোক্রোচনো কযো য় এফাং সুষ্ঠুবোক্ফ চভর চযচোরনোয জন্য চনক্দ েনো চদয়ো য়। 

৪.  আঞ্চচরক দপ্তয : 

চভক্রয কোম েক্রভ ভচনটচযাং কযোয চনচভত্ত চফক্জএভচ’য চভরভক্ক ঢোকো, চিরগ্রোভ  খুরনো এই চতনটি অঞ্চক্র বোগ কযো 

ক্য়ক্ছ। চিগ্রোভ  খুরনো অঞ্চক্রয দোচয়ক্ত্ব যক্য়ক্ছন একজন কক্য ভন্বয়কোযী  একজন চরয়োক্জাঁ কভ েকতেো। আঞ্চচরক 

ভন্বয়কোযী  একজন চরয়োক্জাঁ কভ েকতেো প্রধোন কোম েোরয় এফাং চভরভক্য ভন্বয় াংচিি অঞ্চক্রয  চভরভক্য 

তদাযর্কচত চনক্য়োচজত আক্ছন।  

৫. চফক্জএভচ’য চনয়ন্ত্ররণোধীন োটকর/চভর কোযখোনোয  াংখ্যো ২৬টি মোয চফফযণ চনক্ে চদয়ো ক্রো:  

ক্রোঃনাং চফফযণ চভর াংখ্যো 

১ োটকর 
চোলু োটকর (চচয়োন,স্যোচকাং,চচফচ) ২২   

চভোটোঃ ২২টি 

২ 
নন-জুট 

চভর 

ক) গোরফ্রো োচফফ (োটকক্রয মন্ত্র  মন্ত্রোাং)   ১   

খ) চভর পোচন েচাং (চচফচ’য জন্য চোয টিউফ)   ১   

গ) জুক্টো-পোইফোযগ্লো ইেোোঃ (জুট লোচিক াভর্গ্র)   ১   

চভোটোঃ  ৩টি 

৩ ফন্ধ চভর 

ভক্নোয়োয জুট চভরস্ চরোঃ (চফচক্রত চভর; ভোভরোজচনত কোযক্ণ স্তোন্তয 

য়চন) 

 

(চফচক্রত চভর, ভোভরোজচনত কোযক্ণ স্তোন্তয য়চন) 

  ১  
 

চভোটোঃ   ১টি 

ফ েক্ভোটোঃ ২৬টি 
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৪ 

আরীভ জুট চভরস্ চরোঃ ভোননীয় আদোরক্তয যোয় চভোতোক্ফক ২৬/৪/২০১৫ তোচযক্খ স্তোন্তয কযো 

ক্য়ক্ছ। 

 

োটকরভক্ কাঁচোোট প্রচক্রয়োজোতকযচণয ভোধ্যক্ভ োটজোতদ্রব্য উৎোচদত য়। ফতেভোক্ন াংস্থোয আতোভুক্ত োটকরভক্ 

চচয়োন, স্যোচকাং, চচফচ, ব্োাংক্কট, এচফচ,  উন্নত ধযক্নয োক্টয সূতো ইতেোচদ উৎোচদত য়। এ ছোেো (১) চভর পোচন েচাং 

এ ষ্ট্রক্ফোড ে  অন্যোন্য চকচভকেোক্রয ভন্বক্য় চোয টিউফ (২) জুক্টো পোইফোয গ্লো ইেোচষ্ট্রজ এ োটজোত ণ্য, লোচিক  

অন্যোন্য চকচভকেোক্রয ভন্বক্য় জুট লোচিক োভচগ্র (৩) গোরফ্রো োচফফ এ োট চক্ে ব্যফোক্যয জন্য মন্ত্র  মন্ত্রোাং উৎোচদত 

য়।  

৬. উৎোচদত ণ্য াভর্গ্রয ফোজোক্যয অফস্থো: 

ফোাংরোক্দ োটকর াংস্থোয আতোধীন চভরভক্ উৎোচদত োটজোত দ্রক্ব্যয তকযো প্রোয় ৮২%  চফক্শ্বয প্রোয় ১০০টি চদক্ 

যপ্তার্ন ক্য় থোক্ক। অফচি তকযো ১৮%  চদক্য অবেন্তক্য চফক্রয় কযো য়। 

৭. ভোনফ ম্পদ উন্নয়ন  কভ োংস্থো: 

কোক্জয গচতীরতো বৃচিয রক্ক্ষে কভ েকতেো/কভিচার্যচদয চফচবন্ন চফলক্য় প্রচক্ষণ প্রদোন কযো য়। ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্য 

চফচবন্ন কভ েসূচচয ভোধ্যক্ভ ১,৭৬১ জন কভ েকতেো/কভিচার্যচদয চফচবন্ন চফলক্য় প্রচক্ষণ প্রদোন কযো য় এফাং  ৬৫ জন 

কভ েকতেো এফাং ৭৮ জন কভিচার্য চভোট ১৪৩ জনক্ক চনক্য়োগ চদয়ো য়। 

৮. ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্যয গৃচত কোম েক্রভ  অজেন: 

  কাঁচো োট ক্রয় 

২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য চভরঘোক্ট  চদক্য প্রতেন্ত অঞ্চক্র অফচস্থত োট ক্রয় চকক্ন্ধয ভোধ্যক্ভ চফক্জএভচ’য ক্রয়কৃত োক্টয 

চফফযণ:  

চফফযণ র্যভাণ 

কাঁচো োট ক্রক্য়য রক্ষেভোৈো ২৬.১৪ রক্ষ কুইন্টোর 

ক্রীত োক্টয চযভোণ  ৮.৯৩ রক্ষ কুইন্টোর 

ক্রীত োক্টয প্রচত কুইন্টোর এয গে দয ৪,০৫৮.৭৪ টোকো 

ব্যফহৃত োক্টয চযভোণ ১০.০৯ রক্ষ কুইন্টোর 

ক্রয়কৃত োক্টয ভল্য ৩৬২.৫৩ চকোটি টোকো 

ফৎযোক্ন্ত ভজুদ ০.৫২ রক্ষ কুইন্টোর 

োট ক্রয় চকক্ন্ধয াংখ্যো ১৬০ টি 

 

৯. তাঁক্তয চযাংখ্যোন:  

 ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য তাঁক্তয চফফযণ: 

ক্ণ্যয চফফযণ স্থোচত তাঁত াংক্োচধত ফোক্জট তাঁত চোলু তাঁত 

চচয়োন ৬,০৫১ ৪,৩৫৪ ২,৬৮৮ 

স্যোচকাং ৩,৭৬৭ ৩,৮০১ ২,১৮৩ 

চচফচ ১,১৩০ ৩৪৪ ৪৩৫ 

অন্যোন্য ১০১ ৩৬ ২৭ 

চভোট ১১,০৪৯ ৮,৫৩৫ ৫,৩৩৩ 

১০. উৎোদন : 

 ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য উৎোচদত ক্ণ্যয (চফর) চফফযণোঃ 

ক্ণ্যয চফফযণ াংক্োচধত রক্ষেভোৈো 

(চভচিক টন) 

অচজেত উৎোদন 

(চভচিক টন) চচয়োন ৬২০৭০ ২৩৫৯১.৪০ 

স্যোচকাং ১৬১৭৩৯ ৫২০৫৩.৪৭ 

চচফচ ৯৮০৭ ৮১৭৮.৬৮ 

অন্যোন্য ২৯২৩৬ ১১৬৫১.২৮ 

চভোট ২৬২৮৫২ ৯৫৪৭৪.৮৩ 

১১. যপ্তার্ন: 

 ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য যপ্তার্নয চযভোণ  োফচচড ব্যতীত ভক্ল্যয চফফযণ: 

ক্ণ্যয চফফযণ র্যভাণ (চভচিক টন) ভল্য (চকোটি টোকো) 

চচয়োন ৩১৮৫৮.৩৬ ২৫৬.১৮ 

 স্যোচকাং 
৬৮৫২২.১১ ৪৩৬.৯৩ 
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চচফচ 
৬৮৮১.১৭ ৬২.৩৭ 

 
অন্যোন্য 

১০৬৯১.০৩ ৫৬.৬০ 

চভোট ১১৭৯৫২.৬৭ ৮১২.০৮ 

১২. স্থোনীয় চফক্রয়: 

 ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য স্থোনীয় চফক্রক্য়য চযভোণ  ভক্ল্যয চফফযণ: 

ক্ণ্যয চফফযণ চযভোণ (চভচিক টন) ভল্ম (চকোটি টোকো) 

চচয়োন 
৩৪৩৪.২৮ ৩১.০৫ 

স্যোচকাং 
১৮১১৯.৬৭ ১৬৭.৯৪ 

চচফচ 
২৬৪৭.১০ ২৬.১৭ 

অন্যোন্য 
১৯৩১.০৬ ৩৫.৫৫ 

চভোট 
২৬১৩২.১১ ২৬০.৭১ 

১৩. োটজোত ক্ণ্যয ভজুদ: 

 ৩০-০৬-২০১৫ তোচযক্খ োট ণ্য ভজুক্দয চফফযণোঃ 

ক্ণ্যয চফফযণ চযভোণ (চভচিক টন) 

চচয়োন 
২৭৪৭ 

স্যোচকাং 
৩৮১৯০ 

চচফচ 
৫০৩ 

অন্যোন্য 
১২৬৩ 

চভোট 
৪২৭০৩ 

 
 

১৪. জনফর :  

 ৩০-০৬-২০১৫ তোচযখ ম েন্ত জনফক্রয চফফযণ: 

চফফযণ চটআ কভ েযত 

কভ েকতেো  ২,৬৭৯ ১,৪৪৯ 

কভিচার্য ৪,৯৭৬ ৩,০৫৫ 

শ্রচভক ৩৯,২৪৩ 

স্থোয়ী  ৩১,৪৫৩   

ফদরী ২৪,৮২২ 

বদচনক চবচত্তক ৬,৩৪৭ 
৬২,৬২২ 

 

১৫. ফোচণচজেক চনযীক্ষো: 

   ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য ফোচণচজেক  চনযীক্ষো আচত্ত  চনষ্পচত্তয চফফযণ: 

দপ্তয/অচধদপ্তয/ 

াংস্থো/চফোড ে এয 

নোভ 

অচডট আচত্ত েডীট 

জফোক্ফয 

াংখ্যো 

চনষ্পচত্ত চজয/ভন্তব্য 

াংখ্যো টোকোয 

র্যভাণ 

(চকোটি টোকো) 

াংখ্যো টোকোয 

র্যভাণ 

(চকোটি টোকো) 

াংখ্যো টোকোয 

র্যভাণ 

(চকোটি টোকো) 

ফোাংরোক্দ 

োটকর 

কযক্োক্যন 

৬৩৬৪ ৮৪১৮.৭৩ ৩৬৯ ১৮৮ ১৯৭.৩৭ ৬১৭৬ ৮২২১.৩৬ 

১৬. ভোন চনয়ন্ত্রণ: 

চপ্র-চক্ভন্ট োক্ব েয চক্ষক্ৈ চক্রতোয আস্থো অজেন  ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্য প্রোয় ১৭,৮৮,৫৮০/- টোকো োশ্রোয় ক্য়ক্ছ । 

১৭. জনাংক্মোগ: 
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াংস্থোয অধীন চভরগুক্রোয উৎোচদত ণ্য চফক্রয় চফলয়ক প্রচোয জনাংক্মোগ চফবোক্গয প্রধোন দোচয়ত্ব।।  জনাংক্মোগ চফবোগ 

কর প্রচোয ভোধ্যক্ভয াংক্ে ঘচনষ্ঠ চমোগোক্মোগ যক্ষো কক্য চরক্ছ। আক্রোচে ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্য চফক্জএভচ কতৃেক 

চফচবন্ন চৈকোয় ১৪৫ টি চফজ্ঞোন প্রচোচযত য় । এ ছোেো জনাংক্মোগ চফবোগ াংদীয় স্থোয়ী কচভটি  াংদীয়  প্রক্নোত্তয  

কচভটিয তথ্যোচদ/প্রচতক্ফদন ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরক্য় চপ্রযণ কক্য থোক্ক। 

১৮. চফবোগীয় ভোভরো:  

প্রচতক্ফদনোধীন ফছয, ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্য দূনীচত  শাংখরোজচনত চভোট ৫৮ টি চফবোগীয় ভোভরো ক্য়ক্ছ এফাং  

প্রচতক্ফদনোধীন ফছক্য চভোট ৪৭ টি চফবোগীয় ভোভরো চনষ্পচত্ত কযো ক্য়ক্ছ ।  

 

১৯. উৎোদন, চফক্রয়, রোব, চরোকোন: 

 প্রচতক্ফদনোধীন ফছয, ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য উৎোদন, চফক্রয়, রোব  চরোকোক্নয চফফযণোঃ 

উৎোদন (চফর) চফক্রয় রোব চরোকোন (চকোটি টোকোয়) 

৯৫,৪৭৪.৮৩ (চভোঃ টন) ১,৪৪,০৮৪.৭৮ (চভ: টন) 

(বফক্দচক+আবেন্তযীন) 

 

-- ৬৯৩.৫৬ (প্রচবনোর) 

  

২০. চডচজট্যোর ফোাংরোক্দ অজেক্নয জন্য গৃীত কোম েক্রভ: 

 Dynamic Website    

- চফক্শ্বয চম চকোন প্রোন্ত ক্ত চফক্জএভচ ম্পচকেত তথ্য প্রোচপ্ত চনচিত কযো; 

- চফক্জএভচ ম্পচকেত চচৈ তথ্যোচদ কক্রয জন্য উন্ুক্ত কযো; 

- চফক্জএভচ’য উৎোচদত ক্ণ্যয প্রচোযণো বৃচি কযো; 

- চনক্য়োগ চফজ্ঞচপ্ত  পরোপর অন্যোন্য োকুেরোয প্রকো কযো; 

- চটেোয চফজ্ঞচপ্ত 

 

  চফক্জএভচ ক্য়ফোইট (www.bjmc.gov.bd) 

 কচম্পউটোয প্রচক্ষণ- 

- IT চত দক্ষ জনচক্ত গেোয রক্ক্ষে চফক্জএভচ’য প্রধোন কোম েোরক্য় একটি আধুচনক কচম্পউটোয প্রচক্ষণ 

চকন্ধ স্থোন কযো ক্য়ক্ছ; 

- ফতেভোক্ন এভএ অচপ (এভএ য়োড ে, এভএ এক্ক্সর, এভএ এচক্স, োয়োয ক্য়ন্ট), োড েয়েোয  

িোফর শুটিাং এফাং ইাংক্যচজ বোলোয উয প্রচক্ষণ চদয়ো ক্চ্ছ; 

 

কচম্পউটোয প্রচক্ষণ ক্লোক্য একোাং 

 ইন্টোযক্নট াংক্মোগ- 

http://www.bjmc.gov.bd/
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- প্রধোন কোম েোরয়  আতোধীন ২৬টি চভক্র ইন্টোযক্নট াংক্মোগ স্থোন কযো ক্য়ক্ছ; 

 

ইন্টোযক্নট াংক্মোগ স্থোন 

 শ্রচভক ভজুচয  কভ েকতেো-কভিচাচযক্দয চফতন-বোতো 

- চনজস্ব ততর্যকৃত পটয়েোয এয ভোধ্যক্ভ প্রচতটি চভক্রয শ্রচভকক্দয োপ্তোচক ভজুচয কচম্পউটোযোইজড 

কযো ক্য়ক্ছ; 

- প্রধোন কোম েোরয়  চভরভক্য কভ েকতেোক্দয ভোচক চফতন-বোতো কচম্পউটোযোইজড কযো ক্য়ক্ছ; 

 

কভ েকতেো-কভিচার্যচদয চফতন ততর্যয পটয়েোয: 

    

শ্রচভক ভজুযী ততর্যয পটয়েোয 

 োযক্োনোর চডটো চট (চচডএ) 

- াংস্থোয় কভ েযত কর কভ েকতেো-কভিচার্যচদয মোফতীয় তথ্যোচদ াংযক্ষণ, োরনোগোদকযণ  দোপ্তচযক 

প্রক্য়োজক্ন ব্যফোক্যয চনচভত্ত চনজস্ব ততর্যকৃত পটয়েোক্যয (চচডএ) ভোধ্যক্ভ একটি চডটোক্ফ ততর্য 

কযো ক্য়ক্ছ; 

      

োযক্োনোর চডটো চট (চচডএ) পটয়েোয 
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 বদচনক উৎোদন ভচনটচযাং পটয়েোয 

- াংস্থোয চভরভক্য বদচনক উৎোদন কোম েক্রক্ভয উয পটয়েোয ততর্য কযো ক্য়ক্ছ; 

 

    বদচনক উৎোদন ভচনটচযাং পটয়েোয 

 ভোভরো ব্যফস্থোনো পটয়েোয 

- াংস্থোয চভরভক্য ভোভরো-চভোকোিভো ব্যফস্থোনো াংক্রোন্ত চডটোক্ফইজড পটয়েোয ততর্য কযো ক্য়ক্ছ; 

 

     ভোভরো ব্যফস্থোনো পটয়েোয 

জোয়গো-জচভ ব্যফস্থোনো পটয়েোয 

- াংস্থোয চভরভক্য ভোচরকোনোয় জোয়গো-জচভ ব্যফস্থোনো াংক্রোন্ত চডটোক্ফইজড পটয়েোয ততর্য কযো 

প্রচক্রয়োধীন; 

 

জোয়গো-জচভ ব্যফস্থোনো পটয়েোয 

 

োটক্রয় কোম েক্রভ অক্টোক্ভন 

- চফক্জএভচ’য চভরগুক্রোয োটক্রয় কোম েক্রক্ভ আক্যো স্বচ্ছতো  গচতীরতো আনয়ক্নয জন্য োট ক্রয় 

কোম েক্রক্ভ যীক্ষভরকবোক্ফ আোততোঃ ১টি চভক্র (রচতপ ফোয়োনী জুট চভক্র) অক্টোক্ভন িচত চোলু 

কযো ক্য়ক্ছ; 
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োটক্রয় কোম েক্রভ অক্টোক্ভন উক্দ্বোধন 

 চচ টিচব কেোক্ভযো 

- চফক্জএভচ’য প্রধোন কোম েোরয় কক্য়কটি চভক্র চনযোত্তো ব্যফস্থো অচধকতয চজোযদোযকযক্ণয রক্ক্ষে চচ 

টিচব কেোক্ভযো স্থোন কযো ক্য়ক্ছ; 

 

চচটিচব ভচনটচযাং 
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ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাডি  
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ফোাংরোক্দ চযভ উন্নয়ন চফোড ে 
 

১।   টভূচভ   

ঐর্তযফাী যযভ র্বল্পয ফযাক ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয রবক্ষয ১৯৭৭ াবরয ২৮ 
র্ডবম্বয ৬২ নাং াধযাবদবয ভাধযবভ ফাাংরাবদ যযভ যফাডি  প্রর্তর্ষ্ঠত য়।  যচয়াযভযান র্ছবরন 
যফাবডি য প্রধান র্নফিাী কভিকতি া।  াঅত্মকভিাংস্থান ৃর্ষ্ট, দার্যদ্র র্ফবভাচন  াঅথি াভার্জক 
াফস্থায উন্নয়ন ঘটাবনাাআ এ াংস্থায ানযতভ প্রধান উবদ্দয।  প্রর্তষ্ঠারগ্ন যথবক যফাডি  এ র্বল্পয 
উন্নয়বন র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে।  ফতি ভাবন যদব এ র্বল্পয াংবগ জর্ড়ত যরাকাংখযা প্রায় 
৬.৫০ রক্ষ।  যফাডি  ৃর্ষ্টয বূফি এ াংখযা র্ছর ভাত্র ৩৫ াজায।  জর্ড়ত জনফবরয তকযা প্রায় 
৮০ বাগাআ গ্রাভীণ দাুঃস্থ নোযী।  

 

গত ০৭/০৩/২০১৩ তার্যবখ ১৩ নাং াঅাআনফবর ফাাংরাবদ যযভ যফাডি , ফাাংরাবদ যযভ 
গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআনর্ষ্টটিউট এফাং ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবন্ডন এাআ ৩টি থৃক াংস্থা  একীবূত 
কবয ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাডি  প্রর্তষ্ঠা কযা য়।  নুাঃ প্রর্তর্ষ্ঠত াংস্থায প্রধান র্নফিাী 
কভিকতি ায দচফ যচয়াযভযাবনয র্যফবতি  ভার্যচারক কযা বয়বছ।  যফাবডি য ার্ফিক কামিক্রভ 
র্যচারনায জনয যভাট ৪টি র্ফবাগ যবয়বছ; মথাাঃ- (১) প্রান  াংস্থান র্ফবাগ, (২) াথি  
র্যকল্পনা র্ফবাগ, (৩) ম্প্রাযণ  যপ্রলণা র্ফবাগ এফাং (৪) উৎাদন   ফাজাযজাতকযণ 
র্ফবাগ।  এ ছাড়া গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআনর্ষ্টটিউট এভাঅাআএ যর, র্নযীক্ষা াখা, জনাংবমাগ 
াখা যার্য ভার্যচারবকয াধীবন নযস্ত যবয়বছ।  ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাবডি য নুতন 
াগিাবনাগ্রাভ প্রণয়বনয র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।  

১.১ ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাবডি য র্বন  র্ভন:  
 র্বন: যদব চযভ চোল  চক্েয ম্প্রোযণ  উন্নয়ক্নয ভোধ্যক্ভ গ্রোভীণ জনক্গোষ্ঠীয দোচযদ্রে চফক্ভোচন; 

চভন: (ক) রোগই প্রভেচক্ত উদ্ভোফক্নয ভোধ্যক্ভ কাঁচো চযক্ভয উৎোদন বৃচি; 

 (খ) গক্ফলণোরব্ধ উচ্চ পরনীর তুৌঁত  চযক্ভয কীক্টয জোত প্রফতেন; 

 (গ) চযভ চটক্য দক্ষ  কোচযগচয জনচক্ত সৃচিয রক্ক্ষে প্রচক্ষণ প্রদোন; 

 (ঘ) কাঁচো চযভ  চযভ ক্ণ্যয ভোন উন্নয়ন  চফণক্নয ব্যফস্থোকযণ; 

 (ঙ) চযভ চোল ম্প্রোযক্ণ জনক্চতনতো বৃচি, চভোটিক্বন  তদোযচক কোজ চজোযদোযকযণ। 

১.২ কামিাফর্র 

        ১)  প্রান  াংস্থান র্ফবাগাঃ- 

ভার্যচারবকয যার্য র্নয়ন্ত্রবণ যফাবডি য র্চফ, এ র্ফবাগটি র্নয়ন্ত্রণ কবয র্নবম্নাক্ত 
কভিকান্ড র্যচারনা কবযনাঃ  

1. যযভ উন্নয়ন যফাডি   এয াধীন াযাবদ ফযাী াফর্স্থত র্ফর্বন্ন প্রকল্পভূবয কর 
ধযবণয প্রার্নক কাজকভি মথা- ছুটি, বদান্নর্ত, র্নবয়াগ, ফদচর র্ফবাগীয় ভাভরা 
দাবয়য  র্নষ্পর্িকযণ ; 

2. র্ফর্বন্ন প্রকবল্প াফর্স্থত জর্ভজভা াংক্রান্ত মাফতীয় কাজকভি  এ াংক্রান্ত াঅদারবতয 
ভাভরা র্যচারনা কযা; 

3. কভন ার্বি  াংক্রান্ত মাফতীয় কাজকভি িাদন কযা এফাং যফাবডি য গাচে যক্ষণাবফক্ষণ 
কযা ; 

4. যফাডি  বায াঅবয়াজন কযা এফাং কামির্ফফযণী প্রস্তুত  তায পবরাাঅ কযা ; 
5. ভন্ত্রণারয়  যকার্য  র্ফর্বন্ন াংস্থায াংবগ যমাগাবমাগ কযতাঃ প্রার্নক র্ফর্বন্ন 

কাজকভি িাদন কযা  এ াংক্রান্ত র্যবাটি  র্যটানি প্রণয়ন কযা ; 
6. এ ছাড়া যকায  কতৃি ক্ষ কতৃি ক ভয় ভক্য় প্রদি ানযানয কাজকভি িাদন কযা।   

১.৩ ২০১৪-১৫ াথি ফছবযয গৃীত কামিক্রভ  াজি ন: 
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ক্রাঃ নাং গৃীত কামিক্রভ াজি ন 

1.  তুাঁ তচাল  তুাঁ তজর্ভ যক্ষণাবফক্ষণ।   ৪৫০ র্ফঘা 
2.  তুাঁ তচাযা উৎাদন , র্ফতযণ  যযাণ।  ২.৭৫ রক্ষটি 

3.  যযভ ফীজগুটি উৎাদন ।  ০.০৬৬ রক্ষ যকর্জ 

4.  যযাগভুক্ত যযভ র্ডভ উৎাদন ।  ৩.৭৯ রক্ষটি 

5.  যযভ গুটি উৎাদন ।  ১.২৪  রক্ষ যকর্জ 

6.  যযভ ুতা উৎাদন ।  ১২২৯ যকর্জ 

7.  যযভ চাচল প্রর্ক্ষণ।  ৬১০  জন 

8.  চাকী র্যয়ার্যাং যকন্দ্রগুর্রবত চাকী রু ারন কবয রু 
ারনকাযীবদয র্ফতযণ।  

১,০০,০০০ টি 
র্ডবভয 

9.  াঅাআর্ডয়ার যযভ  র্ল্ল  ম্প্রাযণ এরাকায চার্লবদয রু 
ারন যঞ্জভার্দ  রুঘয র্নভিাণ ফাফদ  াঅর্থিক ায়তা 
প্রদান কযা বয়বছ। 

৭,৫৯২ টি ডারা, 
৭,৫৪২টি চন্দ্রকী, 
৭৫০টি ঘড়াকাঠি।  

10.  (১) যভযাভত াংোয  ম্প্রাযণ  

ক) যাস্তা  
 খ) ীভানা প্রাচীয  
(২) র্নভিাণাঃ 

ক) বফন 
খ) ীভানা প্রাচীয  

৬৩৪০ ফগি র্ভাঃ 
৪৫০০   '' 
 
৪০০ ফগি র্ভাঃ 
৯৬৩   '' 

 

1.4  উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াগ্রগর্ত: 

    

প্রর্তবফদনাধীন াথি ফছবযয 
প্রকল্প 

প্রর্তবফদনাধীন াথি 
ফছবয এর্ডর্বত 

ফযাদ্দ  

প্রর্তবফদনাধীন াথি 
ফছবয ফযাবদ্দয 
র্ফযীবত ফযবয়য 

র্যভাণ  

াগ্রগর্ত 

১ ২ ৩ ৪ 

(১) (ক) প্রকক্েয নোভ:  ফাাংরাবদব 
যকার্য   যফযকার্য  
মিাবয় যযভ চাল 
ম্প্রাযণ  উন্নয়ন  

(খ) ফোস্তফোয়ন কোর: ২০০৯-২০১৫ 

(গ) প্রাক্কর্রত ফযয়: ৩০০০.০০ 
রক্ষ টাকা 

প্রস্তার্ফত- ৩৮০.০০ 
রক্ষ াংবার্ধত- 
৩২৪.০০ রক্ষ 
টাকা। (র্তন ত 
চর্ি দর্ভক ূনয 
শুনয রক্ষ টাকা)। 

২৯৬.২৪ রক্ষ টাকা।   
( দাুআ ত র্ছয়ানিাআ 
দর্ভক দাুআ চায রক্ষ 

টাকা)। 

৯১.৪৩% 

(২)(ক) প্রকক্েয নোভ:  'ফাাংরাবদয 
যযভ র্বল্পয ম্প্রাযণ   
উন্নয়বনয জনয ভর্িত 
র্যকল্পনা' 
(খ) ফোস্তফোয়ন কোর: ২০১৩-২০১৭ 

(গ) প্রাক্কর্রত ফযয়: ৩০৮০.০০ 
রক্ষ টাকা 
 

৪৫০.০০ রক্ষ টাকা 
। (চায ত ঞ্চা 
দর্ভক ূনয ূনয 

রক্ষ টাকা)। 

৪৪৫.৯২ রক্ষ টাকা । 
(চায ত াঁয়তার্ল্ল 
দর্ভক নয় দাুআ রক্ষ 

টাকা)। 

৯৯.০৯%।  
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(৩) (ক) প্রকক্েয নোভ:  াফিতয 
যজরাভূব যযভ চাল 
ম্প্রাযণ (৩য় মিায়) 
(খ) ফোস্তফোয়ন কোর: ২০১৩-২০১৬ 

(গ) প্রাক্কর্রত ফযয়: ৩০০.০০ 
রক্ষ টাকা।  

২০.০০ রক্ষ টাকা ।  
(র্ফ দর্ভক ূনয 
ূনয রক্ষ টাকা)। 

২০.০০ রক্ষ টাকা।  
(র্ফ দর্ভক ূনয ূনয 

রক্ষ টাকা)। 

১০০% 

 

১.৫  ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাবডি য জনফর কাঠাবভা: 
 একীভূত ফোাংরোক্দ চযভ উন্নয়ন চফোক্ড েয োাংগঠচনক কোঠোক্ভো চুেোন্ত অনুক্ভোদক্নয প্রস্তোফ প্রচক্রয়োধীন যক্য়ক্ছ। একীভূত 

চতনটি প্রচতষ্ঠোক্নয ফতেভোন জনফক্রয োচফ েক চচৈ চনেরু: 

াংস্থায 
নাভ 

একীবূত র্তনটি প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ ানুবভার্দত 
বদয াংখযা 

কভিযত 
জনফবরয াংখযা 

ূনয বদয 
াংখযা 

ফাাংরাবদ 
যযভ 
উন্নয়ন 
যফাডি । 

ফাাংরাবদ যযভ যফাডি । ৫৩১ ৩০৪ ২২৭ 

ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  
প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট। 

১২৭ ৭১ ৫৬ 

ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবন্ডন। ৩৯ ১৪ ২৫ 

ফিবভাট ৬৯৭ ৩৯২ ৩০৫ 
 

২) াথি  র্যকল্পনা র্ফবাগাঃ- 

যফাবডি য দয (াথি  র্যকল্পনা) এ র্ফবাবগয প্রধান এফাং তাাঁয র্নয়ন্ত্রবণ এ র্ফবাগটিয 
র্নবম্নাক্ত কভিকান্ড র্যচার্রত য়াঃ  
(ক) র্াফ াখাাঃ-  

1. যযভ উন্নয়ন যফাডি  এফাং Gi াঅতাধীন কর প্রকল্প  কামিারবয়য যাজস্ব  উন্নয়ন 
ফাবজট প্রণয়ন এফাং তা ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ ; 

2. যযভ উন্নয়ন যফাডি   াঅতাধীন প্রকল্প  কামিারয় ভূবয মাফতীয় াঅর্থিক যরনবদন 
তদাযর্ক, াথি ছাড় র্াফ াংক্রান্ত মাফতীয় র্ফলবয় র্দক র্নবদি না প্রদান  র্নয়ন্ত্রণ ; 

3. র্নযীক্ষা কাবজ ায়তা প্রদান এফাং যকার্য I ফার্ণর্জযক র্নযীক্ষা কতৃি ক উত্থার্ত 
াঅর্িভূবয র্নষ্পর্িয ফযফস্থা গ্রণ ; 

4. ভন্ত্রণারয়  ানযানয যকার্য  াংস্থাযত াথি ছাবড়য ফযাাবয যমাগাবমাগ, াথি ছাবড়য 
ফযফস্থাকযণ এফাং এ ফযাাবয চার্দাকৃত র্যবাটি  র্যটি ান প্রদান ; 

5. াথি াংক্রান্ত যকার্য  ানযানয াঅবদ/র্নবদি  ারন কযা ।  

 

(খ) র্যকল্পনা াখাাঃ- 

1. যদব যযভ র্বল্পয উন্নয়  র্ফর্বন্ন ধযবনয র্যকল্পনা প্রণয়ন ; 
2. র্ডর্র্ ানুবভাদবনয জনয ভন্ত্রণারয়, র্যকল্পনা কর্ভন এফাং ানযানয যকার্য  

ার্পবয াংবগ যমাগাবমাগ যক্ষা কযা এফাং প্রবয়াজনীয় দবক্ষ গ্রণ ; 
3. যযবভয াংবগ িকৃ্ত যকার্য াংস্থাভূ  স্থানীয় যকার্য  র্যলদবক যযবভয 

উন্নয়বনয জনয র্যকল্পনা প্রণয়বনয প্রবয়াজনীয় ায়তা প্রদান ; 
4. যকার্য  নীর্ত  র্দক র্নবদি নায াঅবরাবক ফার্লিক উন্নয়ন কভিূর্চ প্রণয়ন এফাং তা 

ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা ; 
5. উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বন প্রবয়াজনীয় র্দক র্নবদি না প্রদান ; 
6. ভন্ত্রণারয়  র্যকল্পনা কর্ভবন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন ধযবনয র্যবাটি  

র্যটি ান প্রদান কযা ; 
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7. কতৃি ক্ষ  যকায কতৃি ক প্রদি ানযানয কাজ িাদন কযা ; 
 

(গ)  প্রবকৌর াখা: 
র্নফিাী প্রবকৌরী এ াখায প্রধান| তাাঁয র্নয়ন্ত্রবণ এ র্ফবাগটিয র্নবম্নাক্ত কভিকান্ড 

র্যচার্রত nq:  

1. যযভ উন্নয়ন যফাডি  এফাং াঅতাধীন প্রকল্পভূবয মাফতীয় র্নভিাণ, যভযাভত এফাং 
যক্ষণাবফক্ষণ কাবজয জনয মাফতীয় নক্মা এফাং প্রাক্করন প্রণয়ন কযা; 

2. এ কর কাবজয জনয যটন্ডায াঅফান, যটন্ডায চূড়ান্তকযণ, কামিাবদ প্রদান  
মাফতীয় কাবজয তদাযর্ক এফাং এ াংক্রান্ত মাফতীয় র্ফর প্রর্ক্রয়াকযণ ; 

3. তফজ্ঞার্নক  কার্যগর্য মন্ত্রার্ত এফাং াঅফাফত্র ক্রয়, যভযাভত  যক্ষণাবফক্ষণ 
াংক্রান্ত মাফতীয় কাজকভি িাদন কযা; 

4. এ ছাড়া কতৃি ক্ষ কতৃি ক প্রদি ানযানয র্নবদি  ারন কযা ।   
 

     ৩)  ম্প্রাযণ  যপ্রলণা র্ফবাগাঃ- 

যফাবডি য দয (ম্প্রাযণ  যপ্রলণা) এ র্ফবাবগয প্রধান| তাাঁয র্নয়ন্ত্রবণ এ র্ফবাগটিয 
র্নবম্নাক্ত কভিকান্ড র্যচার্রত য়: 

1. যদব যযভ চাল ম্প্রায য জনয র্ফর্বন্ন র্যকল্পনা ফাস্তফায়নকবল্প প্রবয়াজনীয় 
নীর্তভারা প্রণয়ন, তদাযর্ক  র্দক র্নবদি না প্রদান;  

2. ম্প্রাযণ কামিাফর্রবক ুষ্ঠ yবাবফ ত্বযার্িত কযায জনয যযভ চাwlযদয কার্যগর্য 
 উকযণ ায়তা প্রদান কবল্প প্রবয়াজনীয় র্দক র্নবদি না প্রদান ;  

3. যযভ চাবলয র্ফর্বন্ন মিাবয়য যযভ চার্ল, এনর্জ এফাং ভাঠ মিাবয় প্রর্ক্ষণ 
প্রদানকবল্প ফযফস্থা গ্রণ ; 

4. উন্নত জাবতয তুাঁ ত গাছ এফাং যযাগভুক্ত যযভ যাকায র্ডভ উৎাদন   
যফযাবয মাফতীয় র্দক র্নবদি া প্রদান  র্নয়ন্ত্রণ কযা; 

5. যযভ র্বল্পয াংবগ িকৃ্ত র্ফর্বন্ন এনর্জ  ানযানয প্রর্তষ্ঠাবনয াংবগ 
যমাগাবমাগ যক্ষা কযতাঃ যযভ ম্প্রাযণ কাজ ত্বযার্িত কযা ; 

6. যযভ গুটিয ফাজাযজাতকযবণ প্রবয়াজনীয় ায়তা প্রদান ; 
7. ভাঠ মিাবয়য র্ফর্বন্ন কামিারয় র্যদিন এফাং ভযা ভাধাবনয ফযফস্থা যনয়া ; 
8. র্ফর্বন্ন র্যর্জন  যজান যথবক প্রাপ্ত তথয ভূবয র্যাংখযান প্রস্তুত কযতাঃ 

যফাবডি য র্যকল্পনা র্ফবাবগয ভাধযবভ ভন্ত্রণারবয় যপ্রযবণয ফযফস্থা গ্রণ কযা।   
 

        এ ছাড়া র্ফবাগটিয াঅতায় যদফযার্ যযভ উন্নয়বনয জনয ম্প্রাযণ 
কামিক্রভ র্যচারনায জনয ৫ টি াঅঞ্চর্রক যযভ ম্প্রাযণ কামিারয়, ৭ টি যজরা যযভ 
ম্প্রাযণ কামিারয়, ১০ টি যযভ ফীজাগায, ১টি র্-৩ (জাত াংযক্ষণ), ২টি 
যগ্রবনজ (ফীজ কাটাাআ  প্রর্ক্রয়াকযণ), ৭ টি র্ভর্নপাভি, ৪১ টি উবজরা যযভ ম্প্রাযণ 
কামিারয়, ১৬৪ টি যযভ ম্প্রাযণ র্যদিবকয কামিারয় এফাং ২৭ টি চাকী র ুারন 
যকন্দ্র যবয়বছ ।  

   

৪)  উৎাদন   ফাজাযজাতকযণ র্ফবাগাঃ- 

যফাবডি য দয (উৎাদন   ফাজাযজাতকযণ) এ র্ফবাবগয প্রধান| তাাঁয র্নয়ন্ত্রবণ এ 
র্ফবাগটি র্যচার্রত য়।  যদবয র্ফর্বন্ন স্থাযন ১২ টি র্ভর্নর্পবরচায যকন্দ্র এ র্ফবাবগয 
ান্তবুি ক্ত।  র্ফবাগটিয কামিাফর্র র্নম্নরু:  
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1. যদব উৎার্দত  যকার্য   যফযকার্য  মিাবয় যযভ গুটি  যযভ াভwMÖয ুষু্ঠ 
ফাজাযজাতকযবণয ফযফস্থা গ্রণ;  

2. র্ভর্নর্পবরচাবযয ভাধযবভ যযভ গুটি ক্রয়  গুটি বত গুণগত ভানিন্ন ুতা উৎাদন  
 উৎার্দত  ুতা ফাজাযজাতকযণ; 

3. র্যর্রাং প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ স্থানীয় bvix র্যরাযবদয দক্ষতা ফৃর্ি  কভিাংস্থাবনয ুবমাগ ৃর্ষ্ট 
কযা; 

4. র্ভর্নর্পবরচাবয র্নবয়ার্জত র্যর্রাং কাবজ াংর্িষ্টবদয কার্যগর্য যাভি প্রদান; 

5. যযভ তথা যযভ ণয উৎাদবন  িকৃ্ত যফযকার্য  মিাবয় র্বল্পাবদযাক্তাগবণয 
উন্নয়বনয ভাধযবভ যযভ র্বল্পয প্রায ঘটাবনা;  

6. কাাঁচা যযভ, স্পান র্ল্ক  যযভ ণয উৎাদবনয  জনয র্ভর স্থাবণয ফযফস্থা গ্রণ; 

7. র্ভর্নর্পবরচাবয ুতা কাটাাআ কামিক্রভ ভবডর র্ববফ স্থানীয় যফযকার্য  উবদযাক্তাবদয 
প্রদিন এফাং এখান যথবক তাবদয কার্যগর্য যাভি  ায়তা প্রদান; 

8. ম্প্রাযণ এরাকায় চার্লবদয উৎার্দত  যযভ গুটি ফাজাযজাতকযবণ ায়তা প্রদান; 

9. যদব-র্ফবদব যযভ  যযভ াভর্গ্র  জনর্প্রয়  ফাজাযজাতকযবণয জনয প্রচাবযয 
ফযফস্থা; 

10. যযভ াভর্গ্রয ভাবনান্নয়ন এফাং যযভ র্বল্পয দক্ষ জনফর ৃর্ষ্টয রবক্ষয যফযকার্য  
মিাবয়য র্ল্ক র্যরায, র্স্পনায, উাআবায  র্প্রন্টাযবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ফযফস্থা গ্রণ; 

11. যফযকার্য  খাবত নতুন যযভ কাযখানা স্থান  প্রবয়াজনীয় কার্যগর্য র্দক-র্নবদি না 
প্রদান; 

12. ফস্ত্র যটবযয যযভ াফ-যটবযয যযভ নীর্ত, যযভ ুতা াঅভদাwb  যপ্তার্ন নীর্ত 
প্রণয়ন, যকাবযয র্নকট প্রবয়াজনীয় ুার্য যপ্রযণ।  

এ ছাড়া ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাডি  গঠ য বূফি উৎাদন   ফাজাযজাতকযণ 
র্ফবাবগয াধxযন যাজাী  ঠাকুযগাাঁ  ২টি যযভ কাযখানা র্ছর।  ৩০/১১/২০০২ র্রাঃ 
তার্যবখ যকার্য  র্িাবন্ত ফন্ধ যঘালনা কবয কভিযত জনফরবক যগাবল্ডন যান্ডবক/য-
াবপয ভাধযবভ চাকুযী বত াফযার্ত প্রদান কযা য়।  কাযখানা দটুি ফতি ভাবন 
প্রাাআববটাাআবজন কর্ভবনয াধীবন নযস্ত যবয়বছ।  

 

5. র্নযীক্ষা াখা: 
 

           উ-প্রধান র্নযীক্ষক এ াখায প্রধান।  াখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়ন্ত্রণাধীন।  
এ াখায কামিাফর্র র্নম্নরুাঃ- 

1. যযভ উন্নয়ন যফাডি  এফাং এয াঅতাধীন কর প্রকবল্পয াঅবযন্তযীণ র্নযীক্ষা কাজ 
র্যচারনা কযা এফাং কতৃি বক্ষয র্নকট প্রর্তবফদন দার্খর কযা ; 

2. র্ফর্বন্ন ধযবনয ফর্াঃ র্নযীক্ষা এফাং যকার্য I ফার্ণর্জযক র্নযীক্ষায াঅর্ি 
র্নষ্পর্িকযণ ; 

3. কতৃি ক্ষ কতৃি ক প্রদি ানযানয কাজ িাদন কযা ।  

 

6. এভ,াঅাআ,এ যর: 

       াখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়ন্ত্রণাধীন।  উিি তন উ-প্রধান(ভিয়) এ াখায 
প্রধান।  াখাটিয কামিাফর্র র্নম্নরুাঃ- 

1. যযভ উন্নয়ন যফাবডি য াঅতায় র্ফর্বন্ন কামিারয়ভূবয কামিাফর্রয উাি াংগ্র 
কযা ; 

2. াংগwৃnত উাি ভূ প্রর্ক্রয়াকযবণয ভাধযবভ তা প্রর্তবফদন াঅকাবয প্রস্তুত   প্রকা 
কযা ; 
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3. র্যকল্পনা প্রণয়বণ প্রবয়াজনীয় র্যাংখযান যফযা কযা ; 
4. ভন্ত্রণারয়  যকাবযয চার্দা যভাতাবফক র্ফর্বন্ন প্রর্তবফদন/তথয যপ্রযবণয ফযফস্থা 

যনয়া ; 
5.  যফাবডি য বয়ফাাআট যক্ষনাবফক্ষণ  াঅবডট কযণ; 

6. যফাডি  যথবক প্রদি ানযানয র্নবদি  ারন কযা।  

 

   7. জনাংবমাগ াখা: 
      জনাংবমাগ কভিকতি া এ াখায প্রধান।  াখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়ন্ত্রণাধীন।  
এ াখায কামিাফর্র র্নম্নরুাঃ- 

1. ভন্ত্রণারয়  ানযানয াংস্থায াংবগ র্রয়াবজাাঁ, প্রবটাকর াংক্রান্ত কর কাজ িাদন 
কযা ; 

2. াংফাদত্র  ানযানয গণভাধযভ মথাাঃ- যযর্ড, টির্ব  াআন্টাযবনবট তথয যপ্রযবণয 
ফযফস্থা যনয়া ; 

3. র্ফর্বন্ন ত্র র্ত্রকাবত যযভ াংক্রান্ত াংফাদ, িাদকীয় ফা ানযানয যরখাবরর্খয 
যায কাটিাং াংগ্র কযা  কতৃি বক্ষয  র্নকট য কযা এফাং এ র্ফলবয় 
প্রর্তফাদর্রর্, যপ্র র্যর্রজ  াংবাধনী প্রদান কযা ; 

4. র্ফর্বন্ন ধযবনয র্ফজ্ঞাণ র্ত্রকাবত প্রকাবয ফযফস্থা যনয়া ;  
5. র্ফর্বন্ন কামিারয়  প্রকল্পভূবয যটর্রবপান, র্এর্ফএক্ম স্থান  াংযক্ষবণয ফযফস্থা 

যনয়া ;  
6. এছাড়া কতৃি ক্ষ কতৃি ক ভবয় ভবয় প্রদি ানযানয কাজকভি িাদন কযা।  

 

৮.  াঅাআন,র্ফর্ধ, নীর্ত, র্নবদি না (াংোয কামিক্রভ) প্রণয়নাঃ 

1. ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাডি  াঅাআন/২০১৩ এয ধাযাফার্কতায় ফাাংরাবদ যযভ 
উন্নয়ন যফাবডি য াাংগঠর্নক কাঠাবভা কভিচার্য চাকুচয প্রর্ফধানভারা  র্নবয়াগ 
তপর্র প্রণয়বনয র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন  যবয়বছ।  

 

৯. ভানফিদ উন্নয়ন  কভিাংস্থানাঃ 

     ফতি ভাবন যদব যযভ র্বল্পয াংবগ জর্ড়ত যরাকাংখযা প্রায় ৬.৫০ রক্ষ।  যফাডি  ৃর্ষ্টয 
বূফি এ াংখযা র্ছর ভাত্র ৩৫ াজায।  র্ফজর্ড়ত জনফবরয তকযা প্রায় ৮০ বাগাআ গ্রাভীণ 
দাুঃস্থ ভর্রা।  

                    

১০. উিভ চচি া, দাচায, উদ্ভাফন (াআবনাববন):  

     ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাবডি  কর স্তবযয কভিকতি া/কভিচার্যগণবক উিভ চচি া, দাচায  
উদ্ভাফন র্ফলবয় উিিু কযায রবক্ষয ভার্ক  িোপ যকা-ার্ডবনন  ভিয় বায় াঅবরাচনা  
যাভবিয ভাধযবভ ানুপ্রা চণত  কযা বয় থাবক।  ার্পবয র্ফর্বন্ন জটির র্ফলবয় র্িান্ত গ্রবণয 
জনয য়াকি /যর্ভনায াঅবয়াজন কবয কবরয ভতাভত/যাভি গ্রণ কযা বয় থাবক। ার্ডট 
াঅর্ি র্নষ্পর্িকযবণয র্ফলবয় র্নয়র্ভত ার্ডট যর বা াঅহ্বান কযা বয় থাবক।  দীঘি র্দবনয 
ভাভরা র্নষ্পর্িয রবক্ষয র্নয়র্ভত ভার্ক বায ভাধযবভ র্িান্ত গ্রণ কযা বয় থাবক। 
কভিকতি া/কভিচার্যগবণয দক্ষতা ফৃর্িয রবক্ষয াআন-াউ প্রর্ক্ষণ/য়াকি  াঅবয়াজন কযা বয় 
থাবক। শুিাচায যকৌর ফাস্তফায়বনয জনয এ যফাবডি  তনর্তকতা কর্ভটি গঠ ন কযা বয়বছ। তথয 
প্রদান জীকযবণয রবক্ষয যফাবডি  য়ান ি ার্বি  চারু কযা বয়বছ। তথয ার্ধকায াঅাআন 
ানুমায়ী র্নজস্ব বয়ফ াাআবট কর প্রকায তথয প্রকাবয ফযফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ । যকান 
ফযর্ক্ত/প্রর্তষ্ঠাবনয চার্দায াঅবরাবক তথয যফযা কযা বয় থাবক।   
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 ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাবডি য কাবজয গর্তীরতা ফৃর্ি, উদ্ভাফনী দক্ষতা ফৃর্ি, নাগচযক 
যফা প্রদান প্রর্ক্রয়া দ্রুত  জীকযবণয রবক্ষয নতুন নতুন ন্থা উদ্ভাফন  যগুবরায চচি া কযায 
জনয প্রধানভন্ত্রীয কামিারবয়য র্নবদি ক্রবভ াআবনাববন টিভ গঠন কযা বয়বছ।  
 

১২) র্ডর্জটার ফাাংরাবদ াজি বনয জনয গৃীত কামিক্রভ 

      (ছর্ফ,গ্রাপ,যটর্ফর াআতযার্দ)। 

 ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাবডি য র্নজস্ব বয়ফাাআট যবয়বছ এফাং তা র্নয়র্ভত 
াঅবডট কযা য়। বয়ফাাআট তথযফহুর  াঅ কলিণীয় কযায রবক্ষয  প্রধোনভন্ত্রীয কোম েোরক্য়য a2i এয 
বমার্গতায় নযানার বয়ফ যাটি াবর ান্তবূি ক্ত কযা বয়বছ।  যফাবডি য কভিকান্ড গর্তীর কযায 
রবক্ষয াআন্টাযবনট াংবমাগ স্থান কযা বয়বছ এফাং কভিকতি াগবণয  দচফ ানুমায়ী বয়ফবভাআর চারু 
কযা বয়বছ। ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাবডি য াধীন ৫টি াঅঞ্চর্রক যযভ ম্প্রাযণ কামিারবয় 
াআন্টাযবনট াংবমাগ প্রদান কযা বয়বছ। ভাঠ মিাবয়য যজরা যযভ ম্প্রাযণ কামিারয়  
উবজরা যযভ ম্প্রাযণ কামিারয় এফাং যযভ ফীজাগাবয কর্িউটায  াআন্টাযবনট াংবমাগ 
প্রদান কামিক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন আক্ছ। 
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ফাাংরাবদ তাাঁত যফাডি  
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ফাাংরাবদ তাাঁত যফাডি  
 

টভূচভ 

তাাঁত র্বল্পয ভাবনান্নয়বন র্ফগত ১৯৭২ ার যথবক ফাাংরাবদব প্রার্তষ্ঠার্নক 
উবদযাগ গ্রণ কযা য়। জার্তয জনক ফেফনু্ধ যখ ভুর্জফুয যভান তাাঁবতয উন্নয়বন 
র্ছবরন গবীযবাবফ াঅগ্রী। তোই চ ভয় চতচন ভফায় র্ভর্ত  এফাং ফাাংরাবদ কু্ষদ্র  কুটিয 
র্ল্প াংস্থায ভোধ্যক্ভ তাঁতীক্দয ন্যোয্য ভক্ল্য সুতো যফযোক্য ব্যফস্থো কক্যচছক্রন। যদবয রক্ষ রক্ষ গযীফ  
র্নাঃস্ব তাাঁত র্ল্পীবদয স্ব-যায় র্নবয়ার্জত যযবখ তাবদয র্নয়র্ভত প্রবয়াজনীয় উকযণ  
যফা যফযাবয ফযফস্থা কবয, উমুক্ত প্রর্ক্ষণ প্রদান  াঅধুর্নক রাগাআ প্রমুর্ক্ত 
ফযফাবযয ভাধযবভ যাগত দক্ষতা  উৎাদন ফৃর্ি র্নর্িত কযা এফাং উৎার্দত দ্রফয 
াভচগ্রয ুষু্ঠ ফাজাযজাতকযবণ ায়তা দান  তাবদয াঅথি-াভার্জক উন্নয়ন ত্বযার্িত 
কযায রবক্ষয প্রথভ ঞ্চফার্লিকী র্কল্পনায়  (১৯৭৩-৭৮) প্রদি গুরুত্বানুাবয ১৯৭৭ াবর ৬৩ 
নাং াধযাবদ ফবর ফাাংরাবদ যান্ডরুভ যফাডি  (ফাাংরাবদ তাাঁত যফাডি -ফাতাাঁবফা) গঠিত 
য়। যফ চতেক্ত ফাাংরাবদ জাতীয় াংবদ ২০১৩ বনয ৬৪ নাং াঅাআন ানুাবয 
Bangladesh Handloom Board Ordinance,1977 যর্তকবয ফাাংরাবদ তাাঁত যফাডি  
নুগিঠিত য়।  
১.২ ফোাংরোক্দক্য তাঁত চফোক্ড েয র্বন  চভন: 

চবনোঃ তাাঁত র্বল্পয ার্ফিক উন্নয়ন  ম্প্রাযণ কবয যদফযাী তাাঁতীবদয াঅথি-
াভার্জক াফস্থায উন্নয়ন। 

চভনোঃ চদক্য তাঁতীক্দয াংগঠিত কক্য প্রচক্ষক্ণয ভোধ্যক্ভ চোগত দক্ষতো বৃচি, চরচত ভরধন চমোগোন, গুণগত 

ভোনম্পন্ন তাঁতফস্ত্র উৎোদন  চদক্-চফক্দক্ ফোজোযজোতকযক্ণয সুচফধো সৃচি।  

০৫। তাঁত চফোক্ড েয কোম েোফচর:  
 

(ক) স্তচোচরত তাঁত চক্েয জচয, শুভোচয এফাং চযকেনো গ্রণ, চযাংখ্যোন াংযক্ষণ।  

(খ)  স্তচোচরত তাঁত চক্েয উন্নয়ন  উৎোদনভরক চফো প্রদোন।  

(গ)  স্তচোচরত তাঁত চক্েয জন্য ঋণ সুচফধো সৃচি।  

(ঘ)   তাঁতীগণক্ক প্রক্য়োজনীয় উকযণ  কাঁচোভোর ন্যোয্যভক্ল্য যফযোক্য ব্যফস্থো গ্রণ এফাং উৎোচদত ণ্য  

       গুদোভজোতকযক্ণয ব্যফস্থো কযো।  

(ঙ)   তাঁতণ্যক্ক জনচপ্রয় কযোয উক্িক্ে চদ-চফক্দক্ প্রচোয কোম েক্রভ গ্রণ।  

(চ)   তাঁতণ্য চদ-চফক্দক্ ফোজোযজোতকযক্ণয ব্যফস্থো গ্রণ।  

(ছ)   তাঁতী  তাঁত চক্েয োক্থ ম্পচকেত ব্যচক্তক্দয প্রচক্ষণ প্রদোক্নয ভোধ্যক্ভ দক্ষতো বৃচি।  

(জ)  তাঁতীক্দয ফয়নপূফ ে  ফয়ক্নোত্তয সুক্মোগ সুচফধো প্রদোক্নয রক্ক্ষে চযকেনো প্রণয়ন  ফোস্তফোয়ন।  

(ঝ)  তাঁতজোত দ্রব্যোচদয গুণগত ভোন  প্রস্তুতকোযী চদ ম্পচকেত নদৈ প্রদোন।  
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তাঁত েীক্ত তাঁতীক্দয কভ েব্যস্ততো 

 

 

০২।  চফোক্ড েয োাংগঠচনক কোঠোক্ভোোঃ 

দফী াংখ্যো 

চচয়োযম্যোন (অচতচযক্ত চচফ) ১ জন 

োফ েক্ষচণক দস্য (ভেগ্ম-চচফ) ৪ জন 

চচফ (উচচফ) ১ জন 

খেকোরীন দস্য  ১০ জন 

চভোট ১৬ জন 

 

 

১.১ ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয চযচোরনো লিদ গঠন- 

ক)  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত ভন্ত্রী ফা প্রর্তভন্ত্রী  যচয়াযভযান 

খ)  জাতীয় াংবদয স্পীকায কতৃি ক ভবনানীত একজন াংদ দয                যজযষ্ঠ বাাআ 
যচয়াযভযান 

গ)  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ  বাাআ যচয়াযভযান 

ঘ)  যাজাী র্ফবাবগয র্ফবাগীয় কর্ভনায  দয  

ঙ)  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কতৃি ক ভবনানীত ান্যেন মগু্মর্চফ দভমিায একজন কভিকতি া
  দয    

চ)  াথি ভন্ত্রণারয় কতৃি ক ভবনানীত ান্যেন মগু্মর্চফ দভমিায একজন কভিকতি া দয
  

ছ)  কৃর্ল ভন্ত্রণারয় কতৃি ক ভবনানীত ান্যেন মগু্মর্চফ দভমিায একজন কভিকতি া দয
  

জ)  র্ল্প ভন্ত্রণারয় কতৃি ক ভবনানীত ান্যেন মগু্মর্চফ দভমিায একজন কভিকতি া দয
  

ঝ)  ভার্যচারক, ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাডি    দয-র্চফ 

ঞ)  যাজাী র্ফশ্বর্ফদযারয় কতৃি ক ভবনানীত প্রাণীর্ফদযা  উর্দ্ভদর্ফদযা র্ফবাগ বত 
মথাক্রবভ                 দয 
১জন কবয যভাট ২জন াধযাক (একজন দয নোযী বফন)  

U)  যকায কতৃি ক ভবনানীত যযভ যাকা ারনকাযী, যযভ ুতা উৎাদনকাযী   যযভ 
বণযয  দয 

ফযফায়ীগবণয ভধয বত ফিবভাট ৩জন প্রর্তর্নর্ধ (একজন নোযী প্রর্তর্নর্ধ থাকবফন)।  

 

অনুক্ভোচদত দ কভ েকতেো কভিচা
র্য 

চভোট 

চভোট অনুক্ভোচদত দ ১০৩ ২৫৩ ৩৫৬ 

প্রধোন কোম েোরয়  ৬৪ ৯৩ ১৫৭ 

ভোঠ ম েোয় ৩৯ ১৬০ ১৯৯ 

কভ েযত জনফর    
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কভ েযত (প্রধোন কোম েোরয়)  ৪৬ ৬০ ১০৬ 

কভ েযত (ভোঠ ম েোক্য়য অচপভ) ১৮ ১১২ ১৩০ 

চভোট কভ েযত ৬৪ ১৭২ ২৩৬ 

শূন্য ক্দয াংখ্যো    

শূন্য দ (প্রধোন কোম েোরয়) ১৮ ৩৩ ৫১ 

শূন্য দ (ভোঠ ম েোক্য়য অচপভ) ২১ ৪৮ ৬৯ 

চভোট শূন্য দ  ৩৯ ৮১ ১২০ 

 

 

০৭। ভোনফ ম্পদ উন্নয়ন  কভ োংস্থোনোঃ তাঁত চেীক্দয দক্ষতোবৃচি, তাঁতফক্স্ত্রয গুণগতভোন উন্নয়ন  উৎোদন বৃচিয জন্য 

তাঁত চফোক্ড েয অধীক্ন ১টি তাঁত চক্ষো  প্রচক্ষণ ইনচিটিউট (নযচাংদী), ২টি প্রচক্ষণ চকন্ধ (যাংপুয  চক্রট) এফাং ১টি 

প্রচক্ষণ উক্কক্ন্ধয (চফেো, োফনো) ভোধ্যক্ভ প্রচক্ষণ প্রদোন কযো ক্য় থোক্ক। উক্ত চকন্ধ ভৄক্য ভোধ্যক্ভ এ ম েন্ত 

১১,৯৪৯ জন তাঁতীক্ক প্রচক্ষণ প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ ।  
 

ফোাংরোক্দ তাঁত চক্ষো  প্রচক্ষণ ইনচিটিউক্ট চডক্লোভো-ইন-চটক্সটোইর চক্ষো কোম েক্রভ ২০১০-২০১১ অথ ে ফছয 

ক্ত শুরু ক্য়ক্ছ। উক্ত চক্ষো কোম েক্রক্ভ ফতেভোক্ন ৪১১ জন চক্ষোথী অধ্যয়নযত আক্ছ।   

 

০৮। ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্যয গৃীত কোম েক্রভ  অজেনোঃ ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয গৃীত কোম েক্রভ  

অজেন ভ চনেরূোঃ  
 

৮.১ ২০১৪-১৫ াথি ফছবযয গৃীত কোম েক্রভ 

 

৮.১.১ উন্নয়ন প্রকল্প/কভিূচচ:   
 

তাাঁত ফবস্ত্রয উন্নয়বন পযান র্ডজাাআন, যট্রর্নাং াআনর্িটিউট  একটি যফর্ক যন্টায স্থান 
(২য় াংবার্ধত ) : ফাজাবযয চার্দা এফাং যবাক্তায ছন্দ ানুমায়ী নতুন নতুন র্ডজাাআন 
উদ্ভাফন, উদ্ভার্ফত নতুন র্ডজাাআবনয উয তাাঁতীবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধযবভ দক্ষতা  

 উৎাদন ফৃর্ি, প্রকবল্পয াঅতায় প্রর্ত ফছয ২৪০০ জন তাাঁতীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং 
াঅকলিণীয় তাাঁত ফস্ত্র উৎাদবনয ভাধযবভ তাাঁতীবদয াঅয়  জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বনয 
রবক্ষয াঅবরাচয প্রকল্পটি ৩৮৩৯.৫০ রক্ষ  টাকা র্ফর্নবয়াগ ফযবয় ফাস্তফায়ন কযা বে। 
প্রকবল্পয াঅতায় নযর্াংদীবত ১টি পযান র্ডজাাআন যট্রর্নাং াআনর্িটিউট এফাং টাাংগাাআর 
যজরায কার্রাতী, র্যাজগঞ্জ যজরায যফরকুর্চ এফাং যভৌরবীফাজায যজরায কভরগবঞ্জ 
১টি কবয যভাট ৩টি প্রর্ক্ষণ উবকন্দ্র স্থান কযা বফ।  
 

প্রকবল্পয কার্রার্ত প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয তূি  র্নভিাণ কাজ প্রায় ১০০% , যফরকুর্চ 
প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয তূি  র্নভিাণ কাজ গবড় প্রায় ৮০% , এফাং নযর্াংদী’যত পযান 
র্ডজাাআন প্রর্ক্ষণ াআনর্িটিউবটয তূি  র্নভিাণ কাজ গবড় প্রায় ৪০% িন্ন বয়বছ।  াফর্ষ্ট 

কাজ চরভান যবয়বছ।  প্রকবল্পয কভরগঞ্জ প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয  তূি  র্নভিাণ কাবজয দযত্র 
াঅফান কযা বয়বছ ।  প্রকবল্পয মন্ত্রার্ত ক্রবয়য জনয ৮১৬.৬৪ রক্ষ টাকায মন্ত্রার্ত 

ক্রবয়য র্নর্ভি নুযায় যটন্ডায াঅহ্বান কযায র্িান্ত গৃীত বয়বছ।   

২০১৪-১৫ াথি ফছবয প্রকবল্পয ানুকূবর ১১৬৯.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা বয়বছ  এফাং জনু, 
২০১৫ মিন্ত যভাট ১০১০.১২৪ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ। 

 

র্ফদযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ যকবন্দ্রয র্ফএভাঅযাআ কযণ, ভাধফদী, নযর্াংদীাঃ ফতি ভান ভবয় 
প্রর্তবমার্গতাভূরক ফাজাবয স্তচার্রত তাাঁবত উৎার্দত ফস্ত্রবক টির্কবয় যাখায রবক্ষয  
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ভানিন্ন ফস্ত্র উৎাদন র্নর্িত কযায াাার্ যকন্দ্রটিবক রাবজনক প্রর্তষ্ঠাবন 
র্যণত কযায জনয াঅধুর্নক মন্ত্রার্ত স্থাবনয র্নর্ভি ‘‘র্ফদযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ 
যকবন্দ্রয র্ফএভাঅযাআ কযণ, ভাধফদী, নযর্াংদী’’ ীলিক ৩২৩২.১৩ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ 
ফযবয়য প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটি র্ফএভাঅযাআ কযবণয ভাধযবভ তাাঁতীবদয স্বল্প ভূবরয 
ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ যফা মথা- কাড় যাংকযণ, ভাবিযাাআর্জাং, যিন্টার্যাং, কযাবরন্ডার্যাং, 
র্প্রর্ন্টাং াআতযার্দ যফা প্রদান কযা বফ। 
 

২০১৪-১৫ াথি ফছবয এ প্রকবল্পয ানুকূবর যভাট ৪৫০.০০ রক্ষ টাকা  ফযাদ্দ  ছাড় 

কযা বয়বছ।  প্রকবল্পয কামিাবদকৃত  াাংবয ফাউন্ডাচয য়ার র্নভিাণ কাজ িন্ন বয়বছ 
এফাং যুাতন পযাট চয বফবনয যভযাভবতয কাজ িবন্নয বথ। র্ফএভটিএপ  কতৃি বক্ষয 

াবথ প্রকবল্পয প্রকল্প র্যচারবকয িার্দত চুর্ক্তয তি  ানুমায়ী BMTF কতৃেক র্নধিার্যত 

ভবয় িযান্টার্যাং যভর্নটি যফযা  স্থাবন ক্ষভ না য়ায় চুর্ক্ত ফার্তর  দার্খরকৃত 

াযপযভযাে র্র্কউর্যটিয ফযাাংক গযাযার্ন্ট নগদায়ন কযা বয়বছ।  প্রকবল্পয ার্প বফন 
(বূর্ভ উন্নয়ন) র্নভিাণ  কাজ চরভান যবয়বছ।  পযাট চয বফবনয  র্নভিাণ কাবজয দযত্র 

াঅফান প্রর্ক্রয়াধীন াঅবছ। প্রকবল্পয ানুকূবর জনু, ২০১৫ মিন্ত যভাট ১১৭ .৩৩১ রক্ষ 
টাকা ফযয় বয়বছ।  

 

তাাঁত াধুযর্লত এরাকায় ৩টি ার্বি  যন্টায স্থানাঃ যদবয তাাঁত াধুযর্লত এরাকায় 
তাাঁতীবদয ফয়নফূি  ফয়বনািয যফা যমভন- ূতা এফাং কাড় যাংকযণ, ভািাযাাআর্জাং, 
কযাবরন্ডার্যাং, যিন্টার্যাং াআতযার্দ যফা প্রদাবনয রবক্ষয  যদবয র্ফর্বন্ন তাাঁত র্নর্ফড় 
এরাকায় ‚‘ Establishment of 3 Handloom Service Centres in Different Loom 

Intensive Areas‛ ীলিক ৫০৫৩.৯০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ফযবয়য প্রকল্পটি গ্রণ কযা 
য়। এাআ ৩টি ার্বি  যন্টায বরাাঃ- (১) কার্রার্ত, টাাংগাাআর; (২) কুভাযখারী, কুর্ষ্টয়া 
এফাং (৩) াজাদযু, র্যাজগঞ্জ।  
 

২০১৪-১৫ াথি ফছবয এ প্রকবল্পয ানুকূবর যভাট ২০০.০০ রক্ষ টাকা  ফযাদ্দ  ছাড় 

কযা বয়বছ।  প্রকবল্পয াঅতায়  কার্রার্ত ার্বি  যন্টাবযয ীভানা প্রাচীয  র্নভিাচণয 

কাজ চরভান যবয়বছ। কুভাযখারী  াজাদযু ার্বি  যন্টাবযয পযাটর্য যড র্নভিাবণয 

কোজ শুরু কযা বয়বছ। প্রকবল্পয ানুকূবর জনু, ২০১৫ মিন্ত যভাট ১৯৭ .২৬১ রক্ষ টাকা ফযয় 
বয়বছ।  
 

৮.১.২ তাঁতীক্দয চফো ভরক কোম েক্রভোঃ 
 

৮.১.২.১ তাঁতী চভচত চনফন্ধন, চযদ েন  চনযীক্ষোোঃ তাঁতী চভচত চফচধভোরো ১৯৯১ চভোতোক্ফক ফোাংরোক্দ তাঁত চফোড ে 

কতৃেক চভচত চনফন্ধন প্রদোন কযো য়। ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য তাঁতী চভচত চনফন্ধন, চযদ েন  চনযীক্ষো াংক্রোন্ত তথ্য 

চনেরূোঃ 

তাঁতী চভচত চনফন্ধন তাঁতী চভচত চযদ েন তাঁতী চভচত চনযীক্ষো ব্যফস্থোনো কচভটি গঠন 

প্রোথচভক তাঁতী চভচত-নোই 

ভোধ্যচভক তাঁতী চভচত-নোই 

প্রোথচভক তাঁতী চভচত-৬০৪টি 

ভোধ্যচভক তাঁতী চভচত-৪১টি 

প্রোথচভক তাঁতী চভচত-৯১টি 

ভোধ্যচভক তাঁতী চভচত-৪টি 

প্রোথচভক তাঁতী চভচত-

৩২২টি 

ভোধ্যচভক তাঁতী চভচত-১২টি 
 

৮.১.২.২ তাঁত কোযখোনোয অনুকূক্র স্বীকৃচত প্রদোনোঃ ২০ ফো তদুধ ে তাঁক্তয ভন্বক্য় স্থোচত তাঁত কোযখোনোয অনুকূক্র 

ফোাংরোক্দ তাঁত চফোড ে কতৃেক স্বীকৃচত প্রদোন কযো য়। জুন,২০১৫ ম েন্ত চভোট ২৬৮টি তাঁত কোযখোনোয অনুকূক্র স্বীকৃচত 

প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ। 
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৮.১.২.৩ তাঁতীক্দয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ েসূচচয আতোয় প্রোচন্তক তাঁতীচদয ঋণ প্রদোনোঃ ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয চনফচন্ধত 

প্রোথচভক তাঁতী চভচতয দচযদ্র প্রোচন্তক তাঁতী দস্যক্দয (১-৫ তাঁক্তয ভোচরক) গ্রুক্য ভোধ্যক্ভ াংগঠিত কক্য চরচত ভরধন 

যফযোক্য রক্ক্ষে ১৯৯৯ োক্র তাঁতীক্দয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ েসূচচ প্রকেটি গ্রণ কযো য়। প্রকেটি ২০০৬ োক্রয জুন ভোক্ 

ভোপ্ত ক্র প্রকে ছক্কয চফধোন ফক্র ঋণ চফতযণ  আদোয় কোম েক্রভ অব্যোত আক্ছ। উক্ত কভ েসূচচয আতোয় প্রকক্েয 

শুরু চথক্ক জুন, ২০১৫ ম েন্ত চভোট ৪০,৪৫১ জন তাঁতীক্ক ৫৪,২০১টি অচর তাঁত চর কযোয রক্ক্ষে ৬১৭২.২২ রক্ষ টোকো 

ঋণ প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ এফাং ৪০৭০.৮৬ রক্ষ টোকো আদোয় ক্য়ক্ছ। উক্ত কভ েসূচচয আতোয় যকোক্যয কোছ চথক্ক ঋণ 

খোক্ত প্রোপ্ত ৪৮৭৪.৪৪ রক্ষ টোকোয ভক্ধ্য জুন, ২০১৪ ম েন্ত ৩২৩৮.৫২ রক্ষ টোকো যকোচয চকোলোগোক্য জভো চদয়ো ক্য়ক্ছ। 

২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্য ঋণ চফতযণ  আদোয় াংক্রোন্ত তথ্য চনেরূ: 

  (রক্ষ টোকোয়) 

ঋণ চফতযণ ঋণ আদোয় 

ঋণপ্রোপ্ত তাঁতীয াংখ্যো তাঁত াংখ্যো ঋক্ণয চযভোণ 

১৩৩৬ জন ৩৪৫৬ টি ৪০৩.৪৮ ৩১৬.৬৩ 

ক্ষুদ্র ব্যফোয়ী 

 

৮.১.২.৪ ঈশ্বযদী যফনাযর্ র্ল্ল প্রকে: োফনো চজরোয ঈশ্বযদী উক্জরোয় ফফোযত যফনাযর্ তাঁতীক্দয 

পুনফ েোক্নয রক্ক্ষে ঈশ্বযদী যফনাযর্ র্ল্ল প্রকেটি জুরোই’২০০০ ক্ত জুন’২০০৪ ভক্য় ২০১.৫২ রক্ষ টোকো ব্যক্য় 

ফোস্তফোয়ন কযো য়। প্রকক্েয আতোয় ৯০টি তাঁতী চযফোযক্ক আফো-কোভ-কোযখোনো স্থোক্নয জন্য ৩ তোাংক্য ৭০টি 

এফাং ৫ তোাংক্য ২০টি চভোট ৯০টি লট ততর্য কযো য়। লক্টয ভল্য ২০ ফছক্য ২৪০টি ভোচক চকচস্তক্ত আদোয়ক্মোগ্য। ৩ 

তোাংক্য লক্টয ভোচক চকচস্তয চযভোণ ৩৯০.৫০ টোকো এফাং ৫ তোাংক্য লক্টয ভোচক চকচস্তয চযভোণ ৬৫০.৮৫ 

টোকো। জুন’২০১৫ ম েন্ত লট ফযোি এফাং লক্টয ভল্য আদোয় াংক্রোন্ত তথ্য চনেরূোঃ 

   (রক্ষ টোকোয়) 

লট াংখ্যো লট ফযোিপ্রোপ্ত তাঁতীয াংখ্যো লক্টয চভোট ভল্য চভোট আদোয়কৃত অক্থ েয চযভোণ 

৯০ টি ৯০ জন ৯৬.৮৫ ১৭.৯০ 

 

৮.১.৩ কোচি অফ অচযচজন প্রতেয়নৈ প্রদোনোঃ স্তচোচরত তাঁক্ত উৎোচদত ফস্ত্র োভচগ্র চফক্দক্ যপ্তোচনয ভোধ্যক্ভ বফক্দচক 

ভৄদ্রো অজেন তথো স্তচোচরত তাঁতচক্ে চনক্য়োচজত প্রোচন্তক তাঁতীক্দয আথ ে-োভোচজক উন্নচতয রক্ক্ষে যপ্তোচনকোযকক্দয 

আক্ফদক্নয চপ্রচক্ষক্ত ফোাংরোক্দ তাঁত চফোড ে ক্ত যপ্তোচনক্মোগ্য স্তচোচরত তাঁতচেজোত ফক্স্ত্রয কোচি অফ অচযচজন নদৈ 

প্রদোন কযো য়। জুরোই, ২০১৪ ক্ত জুন, ২০১৫ ভক্য় ২৯টি যপ্তোচনকোযক প্রচতষ্ঠোক্নয অনুকূক্র ১,১২,৯৫,৫১১.০০ ভোচকেন 

ডরোয ভল্যভোক্নয তাঁচত উৎোচদত ফস্ত্র  চোলোক াভর্গ্র বোযত, জোোন, জোভ েোনী, ভেক্তযোজে  চনদোযল্যোে এ যপ্তোচনয 

রক্ক্ষে ৩৩৫টি কোচি অফ অচযচজন নদৈ প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ। কোচি অফ অচযচজন প্রতেয়নৈ চপ ফোফদ ১,৬৭,৫০০.০০ 

টোকো চফোক্ড েয আয় ক্য়ক্ছ। 
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৮.১.৪ চভরো  প্রদির্ন (অবেন্তযীণ): স্তচোচরত তাঁক্ত উৎোচদত ফক্স্ত্রয জনচপ্রয়তো বৃচি  ফোজোয ম্প্রোযক্ণয রক্ক্ষে 

ফোাংরোক্দ জোতীয় তাঁতী চভচত কতৃেক চদক্য চফচবন্ন স্থোক্ন জোতীয়, োভোচজক  ধভীয় উৎফ উরবক্ষ চদীয় 

তাঁতফস্ত্র চভরো  প্রদির্নয আক্য়োজন কযো ক্য় থোক্ক। ফোাংরোক্দ তাঁত চফোর্ড এফ চভরো আক্য়োজক্নয ব্যোোক্য মোফতীয় 

োয়তো কক্য থোক্ক। তাঁতী চভচতয দস্য/তাঁত কোযখোনোয ভোচরক/তাঁতফস্ত্র যপ্তোচনকোযকগণ এফ চভরো  প্রদ েচন 

প্রদির্নচত তোক্দয উৎোচদত ফস্ত্রোচদ প্রদ েন  চফক্রয় কক্য থোক্ক। এ কোম েক্রক্ভয আতোয় ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্য 

ফোাংরোক্দ তাঁত চফোচড েয োয়তোয় ফোাংরোক্দ জোতীয় তাঁতী চভচত কতৃেক চদক্য চফচবন্ন স্থোক্ন ০২(দুই)টি চদীয় তাঁতফস্ত্র 

প্রদির্ন  চভরোয আক্য়োজন কযো ক্য়ক্ছ ।     

 

৮.১.৫ প্রচক্ষণ  একোক্ডচভক কোম েক্রভ চযচোরনোোঃ  

 ৮.১.৫.১ তাঁত চোয োক্থ যোচয ম্পৃক্ত তাঁতীক্দয প্রচক্ষণ প্রদোনোঃ তাঁত চেীক্দয দক্ষতোবৃচি, তাঁতফক্স্ত্রয 

গুণগতভোন উন্নয়ন  উৎোদন বৃচিয জন্য তাঁত চফোক্ড েয অধীক্ন ১টি তাঁত চক্ষো  প্রচক্ষণ ইনচিটিউট (নযচাংদী), ২টি 

প্রচক্ষণ চকন্ধ (যাংপুয  চক্রট) এফাং ১টি প্রচক্ষণ উক্কক্ন্ধয (চফেো, োফনো) ভোধ্যক্ভ ২(দুই) ভো চভয়োদী চফচবন্ন 

চনয়চভত চকো ে চমভন- (১) এ এ তাঁক্ত ফয়ন, (২) বুনন  ফোজোযজোতকযণ, (৩) সুতো যাংকযণ  বুনন, (৪) ডচফ  

জেোকোড ে তাঁক্ত বুনন, (৫) ব্যয় চনরূণ  ফোজোযজোতকযণ, (৬) চটক্সটোইর চপ্রচন্টাং (৭) ব্ক  ফোটিক চপ্রচন্টাং ইতেোচদ 

চফলক্য় ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য চভোট ২৯০ জনক্ক প্রচক্ষণ প্রদোন কযো ক্য় ক্য়ক্ছ।  
 

৮.১.৫.২. একোক্ডচভক কোম েক্রভোঃ ফোাংরোক্দ তাঁত চক্ষো  প্রচক্ষণ ইনচিটিউক্ট চডক্লোভো-ইন-চটক্সটোইর ইচঞ্জচনয়োচযাং 

চক্ষো কোম েক্রভ ২০১০-২০১১ অথ ে ফছয ক্ত শুরু ক্য়ক্ছ। উক্ত চক্ষো কোম েক্রক্ভ ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য ৯৪ জন ছোৈ-ছোৈী 

বচতে ক্য়ক্ছ এফাং ১ভ ব্যোক্চয ৩৭জন চক্ষোথী উত্তীণ ে ক্য়ক্ছ।  
 

৮.১.৫.৩. তাঁতীক্দয উৎোচদত তাঁতফক্স্ত্র কোচযগচয চফোোঃ ফস্ত্র প্রচক্রয়োকযণ চকন্ধ (চচচ), ভোধফদী, নযচাংদী এয 

ভোধ্যক্ভ তাঁত ফক্স্ত্রয চফচবন্ন কোচযগচয চফো চমভন-য়োচাং, ডোইাং, চপ্রচন্টাং  চপচনচাং োচব ে জোতীয় কোচযগচয চফো 

প্রদোন কযো য়। উক্ত প্রচতষ্ঠোন চথক্ক ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য ৩৩০.০০ গজ কোক্েয ফস্ত্র প্রচক্রয়োকযণ কযো ক্য়ক্ছ। 

 

৮.১.৬ চনযীক্ষো আচত্ত ভীভোাংোোঃ 
 

২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য ৩৯টি আচত্ত চনষ্পচত্ত কযো ক্য়ক্ছ। এ চক্ষক্ৈ জচেত টোকোয চযভোণ ২৯.২৫ রক্ষ টোকো। 

 

৮.২ ২০১৪-১৫ াথি  ফছবয উবল্লখবমাগয াজি নভূ 

 

৮.২.১. ফাস্তফার্য়ত প্রকল্পাঃ  
 

১। র্বরবটয ভর্নযুী তাাঁত র্বল্পয উন্নয়বন প্রর্ক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাাঁত ফস্ত্র প্রদির্ন  
র্ফক্রয় যকন্দ্র স্থানাঃ 

প্রকবল্পয াঅতায় জনফবরয ৭টি দ যাজস্ব খাবত স্থানান্তর্যত বয়বছ।  

২। যাংবুয প্রর্ক্ষণ যকন্দ্র, যফর্ক যন্টায  প্রদির্ন-কাভ-র্ফক্রয় যকন্দ্র স্থানাঃ 

প্রকবল্পয াঅতায় জনফবরয ৫টি দ যাজস্ব খাবত স্থানান্তর্যত বয়বছ।  
৩। তাাঁতীবদয জনয  কু্ষদ্রঋণ কভিূর্চ প্রকবল্পয জনফবরয ০৪ (চায) টি দ যাজস্ব খাবত 
স্থানান্তর্যত বয়বছ। 

 
৮.২.২ চরভান প্রকল্পভূাঃ  
 

তাাঁত ফবস্ত্রয উন্নয়বন পযান র্ডজাাআন, যট্রর্নাং াআনর্িটিউট  একটি যফর্ক যন্টায স্থান 
(২য় াংবার্ধত) : াঅবরাচয প্রকবল্পয ২য় াংবার্ধত র্ডর্র্ গত ১৮-১১-২০১৪ তার্যবখ 
একবনক কতৃি ক ানুবভার্দত বয়বছ। প্রকবল্পয  াঅতায় কার্রার্ত প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয 
তূি  র্নভিাণ কাজ প্রায় ১০০% , যফরকুর্চ প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয তূি  র্নভিাণ কাজ গবড় প্রায় 
৮০%, এফাং নযর্াংদী’যত পযান র্ডজাাআন প্রর্ক্ষণ  াআনর্িটিউবটয তূি  র্নভিাণ কাজ গবড় 
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প্রায় ৪০% িন্ন বয়বছ।  াফর্ষ্ট কাজ চরভান যবয়বছ।  প্রকবল্পয কভরগঞ্জ প্রর্ক্ষণ 
উবকবন্দ্রয তূি  র্নভিাণ কাবজয দযত্র াঅফান কযা বয়বছ ।  প্রকবল্পয মন্ত্রার্ত ক্রবয়য 

জনয ৮১৬.৬৪ রক্ষ টাকায মন্ত্রার্ত ক্রবয়য র্নর্ভি নুযায় যটন্ডায াঅহ্বান কযায র্িান্ত 

গৃীত বয়বছ।  ২০১৪-১৫ াথি ফছবয প্রকবল্পয ানুকূবর ১১৬৯.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা 
বয়বছ এফাং জনু, ২০১৫ মিন্ত যভাট ১০১০ .১২৪ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ  এফাং ক্রভরু্ঞ্জত ফযয় 
(জনু, ২০১৫ মিন্ত) ২০৭০.১০৪ রক্ষ টাকা। 

 

র্ফদযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ যকবন্দ্রয র্ফএভাঅযাআকযণ, ভাধফদী, নযর্াংদীাঃ াঅবরাচয 
প্রকবল্পয র্ডর্র্ গত ০৭-০৫-২০১৩ তার্যবখ একবনক কতৃি ক ানুবভার্দত বয়বছ। 
প্রকবল্পয কামিাবদকৃত  াাংবয ফাউন্ডাচয য়ার র্নভিাণ কাজ িন্ন বয়বছ এফাং যুাতন 
পযাটর্য বফন যভযাভবতয কাজ িবন্নয বথ। প্রকবল্পয একটি িযান্টার্যাং যভর্ন ক্রবয়য 
জনয কামিাবদ প্রদান কযা বয়বছ এফাং র্ফএভটিএপ এয াবথ চুর্ক্ত িাদন কযা বয়বছ। 
প্রকবল্পয র্ডর্জটার াববি  িন্ন বয়বছ এফাং ভািাযলযান ততর্যয কাজ চরবছ। প্রকবল্পয 
ার্প বফন (বূর্ভ উন্নয়ন) র্নভিাণ কাবজয কামিাবদ ানুমায়ী র্বর্ি  ঢারাাআ, যগ্রড ফীভ 

 করাবভয কাজ িন্ন বয়বছ। পযাটর্য বফবনয নক্সা ায়া যগবছ, মা ানুবভাদনফূিক 
স্থাতয ার্ধদপ্তয এফাং  গণতূি  ার্ধদপ্তবয যপ্রযণ কযা বয়বছ। গণতূি  র্ফবাগ যথবক 
পযাটর্য বফবনয প্রাক্করন ায়া যগবছ, দযত্র  াঅফান প্রর্ক্রয়াধীন াঅবছ। ২০১৪-১৫ 
াথি ফছবযয াঅযএর্ডর্বত এ প্রকবল্পয ানুকূবর যভাট ৪৫০.০০ রক্ষ টাকা (ভূরধন খাবত 
৪৩১.০০ রক্ষ এফাং যাজস্ব খাবত ১৯.০০ রক্ষ) ফযাদ্দ  ছাড় কযা বয়বছ। ছাড়কৃত াথি 
যথবক জনু , ২০১৫ মিন্ত যভাট ১১৭.৩৩১ রক্ষ টাকা এফাং প্রকবল্পয শুরু যথবক জনু , ২০১৫ 
মিন্ত যভাট ১৭২.১৮ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ।  
 

তাাঁত াধুযর্লত এরাকায় ৩টি ার্বি  যন্টায স্থা ন: াঅবরাচয প্রকবল্পয র্ডর্র্ গত 
০৭.০৫.২০১৩ তার্যবখ একবনক কতৃি ক ানুবভার্দত বয়বছ। প্রকবল্পয ানুকূবর ২০১৪-১৫ 
াথি ফছবযয াঅযর্ডর্র্বত যভাট ৪৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। যফ চতেযত  
ফাস্তফতায র্নযীবখ যভাট ২০০.০০ রক্ষ টাকা নুাঃফযাদ্দ র্নধিাযণ কযা বয়বছ। 
নুাঃফযাদ্দকৃত াবথিয ভুদয় াথি ছাড় কযা বয়বছ। প্রকবল্পয াঅতায় টাোাআর যজরায় 
কার্রাতী ার্বি  যন্টাবযয জনয বূর্ভ  ার্ধগ্রবণয কাজ িন্ন বয়বছ।  এ যকবন্দ্রয 
ার্প বফন, পযাটর্য যড ানযানয বফবনয ভািাযলযান ানুবভার্দত বয়বছ। 
কুভাযখারী ার্বি  যন্টাবযয পযাটর্য যড র্নভিাবণয কামিাবদ প্রদান কযা বয়বছ। 
াজাদযু ার্বি  যন্টাবযয পযাটর্য যড র্নভিাবণয দযত্র ভূরযায়বণয জনয বা 
ানুর্ষ্ঠত বয়বছ।  প্রকবল্পয াঅতায় াঅবরাচয াথি ফছবয জনু, ২০১৫ মিন্ত যভাট ১৯৭.২৬১ 

রক্ষ টাকা এফাং প্রকবল্পয শুরু যথবক জনু, ২০১৫ মিন্ত ২৭৭.১২৭ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ।  

 

৮.২.৩ নতুন প্রকল্প গ্রণাঃ 
 

ফাাংরাবদ তাাঁত যফাবডি য যফর্ক যন্টায ভূব প্রর্ক্ষণ যকন্দ্র স্থানাঃ যদবয তাাঁত 
াধুযর্লত এরাকাভূবয তাাঁতীবদযবক উন্নত প্রর্ক্রয়ায় ফয়ন  যাংকযণ র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ 
প্রদাবনয ভাধযবভ দক্ষতা   উৎাদন ফৃর্ি, ১০৫০০ প্রর্ক্ষণাথীবক  প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং 
তাাঁত ফবস্ত্রয গুনগত ভান ফৃর্িয ভাধযবভ তাাঁতীবদয াঅয়  জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বনয 
রবক্ষয ‘‘ফাাংরাবদ তাাঁত যফাবডি য যফর্ক যন্টায ভূব প্রর্ক্ষণ যকন্দ্র স্থান’’ ীলিক 
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প্রকবল্পয র্ডর্র্ যভাট ৫১৩৮.০০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ফযবয় নুগিঠন কবয গত ২৮-
০১-২০১৫ তার্যবখ ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা বয়বছ। প্রকল্পটিয উয ীঘ্রাআ প্রকল্প মাচাাআ 
ফাছাাআ কর্ভটিয বা ানুর্ষ্ঠত বফ ভবভি ভন্ত্রণারয় যথবক জানা মায়। উবল্লখয , প্রকল্পটি 
২০১৪-১৫ াথিফছবযয াঅযএর্ডর্বত ফযাদ্দর্ফীনবাবফ াননুবভার্দত নতুন প্রকল্প 
তার্রকায় ান্তবুি ক্ত  র্ছর।  চরর্ত ২০১৫-১৬ াথি ফছবযয এর্ডর্বত  প্রকল্পটি 
ফযাদ্দর্ফীনবাবফ াননুবভার্দত নতুন প্রকল্প তার্রকায় ান্তবুি ক্ত াঅবছ।  

 

ফাাংরাবদ তাাঁত  র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ  াআনর্িটিউট, নযর্াংদীবত র্ডবলাভা যকাবিয 
াঅধুর্নকীকযণ  মুবগাবমাগীকযণাঃ নযর্াংদীবত াফর্স্থত ফাাংরাবদ তাাঁত র্ক্ষা  
প্রর্ক্ষণ াআনর্িটিউটবক াঅধুর্নকীকযণ এফাং র্ডবলাভা যকাবিয মুবগাবমাগীকযবণয রবক্ষয 
যভাট ৩৪৬৩.০০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ফযবয় নুগিঠন কবয গত ৩১.০৩.২০১৫ তার্যবখ 
ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা বয়বছ। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্নবদি না যভাতাবফক র্ডর্র্  

নুগিঠনফূিক ীঘ্রাআ ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা বফ।  

 

৮২.৪ তাঁতী চভচত চনফন্ধন, চযদ েন  চনযীক্ষোোঃ 

 

চফফযণ অথ ে ফছয 

২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ 

১. চনফন্ধনোঃ প্রোথচভক তাঁতী চভচত ১টি -- -- 

২. চযদ েনোঃ  (ক) প্রোথচভক তাঁতী চভচত 

                  (খ) ভোধ্যচভক তাঁতী চভচত 

৭৬৪টি 

  ৪২টি 

৭৭০টি 

  ৩০টি 

৬০৪টি 

  ৪১টি 

৩. চনযীক্ষোোঃ   (ক) প্রোথচভক তাঁতী চভচত 

                  (খ) ভোধ্যচভক তাঁতী চভচত 

  ৭৭টি 

   ৩টি 

  ৭১টি 

  -- 

 ৯১টি 

  ৪টি 

৪. ব্যফস্থোনো কচভটি গঠনোঃ (ক) প্রোথচভক তাঁতী চভচত 

                                   (খ) ভোধ্যচভক তাঁতী চভচত 

১৩৭টি 

    ২টি 

২০১টি 

   ২টি 

৩২২টি 

   ১২টি 

৮.২.৫ তাঁত কোযখোনোয অনুকূক্র স্বীকৃচত প্রদোনোঃ  

 

অথ ে ফছয তাঁত কোযখোনোয াংখ্যো 

২০১২-২০১৩ ৮টি 

২০১৩-২০১৪ --  

২০১৪-২০১৫ ১টি 

 

৮.২.৬ তাঁতীক্দয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ েসূচচয আতোয় প্রোচন্তক তাঁতীক্দয ঋণ প্রদোনোঃ  

   (রক্ষ টোকোয়) 

অথ ে ফছয ঋণ চফতযণ ঋণ আদোয় 

ঋণপ্রোপ্ত তাঁতীয াংখ্যো তাঁত াংখ্যো ঋক্ণয চযভোণ 

২০১২-২০১৩   ৭৮২ জন ১৬১৮ টি ১৮৪.০২ ২৬৬.৫৪ 

২০১৩-২০১৪ ১০২৩ জন ২৩১৪ টি ২৬৫.৯০ ২৩৯.৪৫ 

২০১৪-২০১৫ ১৩৩৬ জন ৩৪৫৬ টি ৪০৩.৪৮ ৩১৬.৬৩ 

 

 

৮.২.৭ ঈশ্বযদী যফনাযর্ র্ল্ল প্রকেোঃ 

     (রক্ষ টোকোয়) 

অথ ে ফছয লট াংখ্যো  লট ফযোিপ্রোপ্ত তাঁতীয াংখ্যো আদোয়ক্মোগ্য অক্থ েয চযভোণ আদোয়কৃত অক্থ েয 

চযভোণ 

২০১২-১৩ ৯০টি ৯০ জন ৪.৮৪ ১.৫৭ 

২০১৩-১৪ ৯০টি ৯০ জন ৪.৮৪ ০.৪৮ 

২০১৪-১৫ ৯০টি ৯০ জন ৪.৮৪ ১.৭৭ 
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৮.২.৮   ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪  ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্যয উক্েখক্মোগ্য অজেনভোঃ  

 

অথ ে ফছয কোচি অফ 

অচযচজন দনৈ 

ইসুেয াংখ্যো 

ক্ণ্যয ভল্য  

(ইউ এ 

ডরোক্য) 

যপ্তোচনকৃত চদ ক্ণ্যয ধযণ চভরো  প্রদির্ন 

চদীয় আন্তজেোচতক  

২০১২-

২০১৩ 

৫৪৪টি ১,৭৪,৮৬,০৬১ বোযত, জোোন, 

জোভ েোনী, 

ভেক্তযোজে, চিন, 

চফরচজয়োভ, ফ্রোন্প, 

চকোচযয়ো, 

চনদোযল্যোে, 

কোনোডো। 

টোেোইর তাঁত োচে, তাঁত 

কটন োচে, লুচে, 

গোভছো, তাঁক্তয বতচয 

েনো (েোপে), েোেলুভ 

চচক চপচেক্স, তাঁতজোত 

ণ্য। 

৫টি ১টি (বোযত) 

২০১৩-

২০১৪ 

৪৪৪টি ১,৪১,৩৮,০০৪ বোযত, জোোন, 

জোভ েোনী, 

ভেক্তযোজে, 

চফরচজয়োভ, ফ্রোন্প, 

চকোচযয়ো, 

চনদোযল্যোে। 

টোেোইর তাঁত োচে, তাঁত 

কটন োচে, লুচে, 

গোভছো, তাঁক্তয বতচয 

েনো (েোপে), েোেলুভ 

চচক চপচেক্স, তাঁতজোত 

ণ্য। 

৫টি -- 

২০১৪-

২০১৫ 

৩৩৫টি ১,১২,৯৫,৫১১ বোযত, জোোন, 

জোভ েোনী, 

ভেক্তযোজে, 

চনদোযল্যোে। 

টোেোইর তাঁত োচে, তাঁত 

কটন োচে, জোভদোচন 

োচে, লুচে, তাঁক্তয 

বতচয েনো (েোপে), 

েোেলুভ চচক চপচেক্স, 

তাঁতজোত ণ্য। 

২টি ২টি 

(বোযত) 

 

 

 

৮.২.৯  

(ক) তাঁত চোয োক্থ যোচয ম্পৃক্ত তাঁতীক্দয প্রচক্ষণ প্রদোন 

নাং প্রচতষ্ঠোন অজেন 

২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ 

১ ফোাংরোক্দ তাঁত চক্ষো  প্রচক্ষণ ইনচিটিউট, নযচাংদী ১২০ জন ১২০ জন ১০০ জন 

২ চক্রট ভচনপুযী তাঁত প্রচক্ষণ চকন্ধ -- -- ২০ জন 

৩ যাংপুয তাঁত প্রচক্ষণ চকন্ধ -- -- ২০ জন 

২ তাঁত প্রচক্ষণ উক্কন্ধ, চফেো, োফনো। ৮০ জন ১৫৮ জন ১০০ জন 

৩  চচচ, ভোধফদী। -- -- ৩০ জন 

৪ চফচক চন্টোয, োজোদপুয। -- -- ১০ জন 

৫  চফচক চন্টোয, উেোোেো। -- -- ১০ জন 

                            চভোট = ২০০ জন ২৭৮ জন ২৯০ জন 

 

 (খ) একোক্ডচভক প্রচক্ষণোঃ  

নাং চকোক্ েয নোভ চভয়োদ চরভোন ব্যোচ 

াংখ্যো 

চক্ষোফল ে রক্ষেভোৈো ছোৈ-ছোৈীয 

াংখ্যো 

১ চডক্লোভো-ইন-চটক্সটোইর ইচঞ্জচনয়োচযাং ৪ ফছয ০৩ (চতন) ২০১২-২০১৩ ৮০ ৮০ 

২ চডক্লোভো-ইন-চটক্সটোইর ইচঞ্জচনয়োচযাং ৪ ফছয ০৪ (চোয) ২০১৩-২০১৪ ৮০ ৯২ 

৩ চডক্লোভো-ইন-চটক্সটোইর ইচঞ্জচনয়োচযাং ৪ ফছয ০৫ (াঁচ) ২০১৪-২০১৫ ৮০ ৯৪ 
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৮.২.১০ তাঁতীক্দয উৎোচদত ফক্স্ত্রয কোচযগচয চফো প্রদোনোঃ  

ফস্ত্র প্রচক্রয়োকযণ চকন্ধ (চচচ) ভোধফদী, নযচাংদী এয ভোধ্যক্ভ তাঁত প্রদোনকৃত কোচযগচয চফোয (য়োচাং, 

ডোইাং, চপ্রচন্টাং  চপচনচাং) চফফযণ চনেরূ: 
 

নাং অথ ে ফছয োচব েকৃত কোে (রক্ষ গজ) 

১ ২০১২ – ২০১৩ ৩৩৬.২২ 

২ ২০১৩ – ২০১৪ ৩৮৩.৯৬ 

৩ ২০১৪ – ২০১৫ ৩৯১.৪৮ 

চভোট =  ১১১১.৬৬ 

 

৮.২.১১ অচডট আচত্ত চনষ্পচত্তোঃ 

 

অথ ে ফছয ভীভোাংচত আচত্তয াংখ্যো জচেত টোকোয চযভোণ 

২০১২-২০১৩ ৮টি ১৩.২৫ রক্ষ টোকো 

২০১৩-২০১৪ ৩০টি ৫৭৩৩.৯৭ রক্ষ টোকো 

২০১৪-২০১৫ ৩৯টি ২৯.২৫ রক্ষ টোকো 

 

 

৯ উৎোদন, চফক্রয়, রোব  চরোকোনোঃ ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয চনয়ন্ত্রণোধীন চনক্েোক্ত প্রচতষ্ঠোনভ তাঁতীক্দয 

তাঁতফস্ত্র উৎোদক্ন ফয়নপূফ ে  ফয়ক্নোত্তয চফো প্রদোন কক্য থোক্ক। ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য চনক্েোক্ত প্রচতষ্ঠোনভক্য রোক্বয 

চযভোণ চনেরূোঃ 

 

প্রচতষ্ঠোক্নয নোভ রোক্বয চযভোণ (টোকোয়) 

ফস্ত্র প্রচক্রয়োকযণ চকন্ধ (চচচ), ভোধফদী, নযচাংদী ৪৯,৭৩,৬০০.০০ 

োচব েক্ এে পেোচচরটিজ চন্টোয (এএপচ), কুভোযখোরী, কুচিয়ো     ৯৪,৩৫৯.০০ 

 

    রোক্বয অথ ে উক্ত প্রচতষ্ঠোন ভক্য কভ েকতেো  কভিচার্যচদয অফযজচনত আচথ েক সুচফধোচদ প্রদোক্নয চক্ষক্ৈ ব্যয় 

কযো ক্য় থোক্ক।  
 

১০. উন্নয়ন প্রকে ফোস্তফোয়ন অগ্রগচতোঃ 
 

তাাঁত ফবস্ত্রয উন্নয়বন পযান র্ডজাাআন, যট্রর্নাং াআনর্িটিউট  একটি যফর্ক যন্টায স্থান 
(২য় াংবার্ধত) : াঅবরাচয প্রকবল্পয ২য় াংবার্ধত র্ডর্র্ গত ১৮-১১-২০১৪ তার্যবখ 
একবনক কতৃি ক ানুবভার্দত বয়বছ। প্রকবল্পয  াঅতায় কার্রার্ত প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয 
তূি  র্নভিাণ কাজ প্রায় ১০০% , যফরকুর্চ প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয তূি  র্নভিাণ কাজ গবড় প্রায় 
৮০%, এফাং নযর্াংদী’যত পযান র্ডজাাআন প্রর্ক্ষণ  াআনর্িটিউবটয তূি  র্নভিাণ কাজ গবড় 
প্রায় ৪০% িন্ন বয়বছ।  াফর্ষ্ট কাজ চরভান যবয়বছ।  প্রকবল্পয কভরগঞ্জ প্রর্ক্ষণ 
উবকবন্দ্রয তূি  র্নভিাণ কাবজয দযত্র াঅফান কযা বয়বছ ।  প্রকবল্পয মন্ত্রার্ত ক্রবয়য 

জনয ৮১৬.৬৪ রক্ষ টাকায মন্ত্রার্ত ক্রবয়য র্নর্ভি নুযায় যটন্ডায াঅহ্বান কযায র্িান্ত 

গৃীত বয়বছ।  ২০১৪-১৫ াথি ফছবয প্রকবল্পয ানুকূবর ১১৬৯.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা 
বয়বছ এফাং জনু, ২০১৫ মিন্ত যভাট ১০১০ .১২৪ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ  এফাং ক্রভরু্ঞ্জত ফযয় 
(জনু, ২০১৫ মিন্ত) ২০৭০.১০৪ রক্ষ টাকা। 

 

র্ফদযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ যকবন্দ্রয র্ফএভাঅযাআকযণ, ভাধফদী, নযর্াংদীাঃ াঅবরাচয 
প্রকবল্পয র্ডর্র্ গত ০৭-০৫-২০১৩ তার্যবখ একবনক কতৃি ক ানুবভার্দত বয়বছ। 
প্রকবল্পয কামিাবদকৃত  াাংবয ফাউন্ডাযী য়ার র্নভিাণ কাজ িন্ন বয়বছ এফাং যুাতন 
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পযাটর্য বফন যভযাভবতয কাজ িবন্নয বথ। প্রকবল্পয একটি িযান্টার্যাং যভর্ন ক্রবয়য 
জনয কামিাবদ প্রদান কযা বয়বছ এফাং র্ফএভটিএপ এয াবথ চুর্ক্ত িাদন কযা বয়বছ। 
প্রকবল্পয র্ডর্জটার াববি  িন্ন বয়বছ এফাং ভািাযলযান ততর্যয কাজ চরবছ। প্রকবল্পয 
ার্প বফন (বূর্ভ উন্নয়ন) র্নভিাণ কাবজয কামিাবদ ানুমায়ী র্বর্ি  ঢারাাআ, যগ্রড ফীভ 

 করাবভয কাজ িন্ন বয়বছ। পযাটর্য বফবনয নক্সা ায়া যগবছ, মা ানুবভাদনফূিক 
স্থাতয ার্ধদপ্তয এফাং  গণতূি  ার্ধদপ্তবয যপ্রযণ কযা বয়বছ। গণতূি  র্ফবাগ যথবক 
পযাটর্য বফবনয প্রাক্করন ায়া যগবছ, দযত্র  াঅফান প্রর্ক্রয়াধীন াঅবছ। ২০১৪-১৫ 
াথি ফছবযয াঅযএর্ডর্বত এ প্রকবল্পয ানুকূবর যভাট ৪৫০.০০ রক্ষ টাকা (ভূরধন খাবত 
৪৩১.০০ রক্ষ এফাং যাজস্ব খাবত ১৯.০০ রক্ষ) ফযাদ্দ  ছাড় কযা বয়বছ। ছাড়কৃত াথি 
যথবক জনু , ২০১৫ মিন্ত যভাট ১১৭.৩৩১ রক্ষ টাকা এফাং প্রকবল্পয শুরু যথবক জনু , ২০১৫ 
মিন্ত যভাট ১৭২.১৮ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ।  
 

তাাঁত াধুযর্লত এরাকায় ৩টি ার্বি  যন্টায স্থান : াঅবরাচয প্রকবল্পয র্ডর্র্ গত 
০৭.০৫.২০১৩ তার্যবখ একবনক কতৃি ক ানুবভার্দত বয়বছ। প্রকবল্পয ানুকূবর ২০১৪-১৫ 
াথি ফছবযয াঅযর্ডর্র্বত যভাট ৪৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। যফর্তি বত  
ফাস্তফতায র্নযীবখ যভাট ২০০.০০ রক্ষ টাকা নুাঃফযাদ্দ র্নধিাযণ কযা বয়বছ। 
নুাঃফযাদ্দকৃত াবথিয ভুদয় াথি ছাড় কযা বয়বছ। প্রকবল্পয াঅতায় টাোাআর যজরায় 
কার্রাতী ার্বি  যন্টাবযয জনয বূর্ভ  ার্ধগ্রবণয কাজ িন্ন বয়বছ।  এ যকবন্দ্রয 
ার্প বফন, পযাটর্য যড ানযানয বফবনয ভািাযলযান ানুবভার্দত বয়বছ। 
কুভাযখারী ার্বি  যন্টাবযয পযাটর্য যড র্নভিাবণয কামিাবদ প্রদান কযা বয়বছ। 
াজাদযু ার্বি  যন্টাবযয পযাটর্য যড র্নভিাবণয দযত্র ভূরযায়বণয জনয বা 
ানুর্ষ্ঠত বয়বছ।  প্রকবল্পয াঅতায় াঅবরাচয াথি ফছবয জনু, ২০১৫ মিন্ত যভাট ১৯৭.২৬১ 

রক্ষ টাকা এফাং প্রকবল্পয শুরু যথবক জনু, ২০১৫ মিন্ত ২৭৭.১২৭ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ।  

 

১১. চডচজটোর ফোাংরোক্দ অজেক্নয জন্য গৃীত কোম েক্রভ: ফতেভোন যকোক্যয রূকে-২০২১ ফোস্তফোয়ক্নয অাং চক্ক্ফ 

চডচজটোর ফোাংরোক্দ গেোয চনচভত্ত ফোাংরোক্দ তাঁত চফোড ে চফচবন্ন উক্যোগ গ্রণ কক্যক্ছ। মো চনক্ে তুক্র ধযো ক্রোোঃ 

(১) Dynamic ক্য়ফ চোট েোর ততর্য কযো 
 

 

 

ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয গচতীর ক্য়ফোইট 
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ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয গচতীর ক্য়ফোইক্টয (www.bhb.gov.bd) ভোধ্যক্ভ তাঁত চক্েয ইচতো, ঐচতে, তাঁত 

ক্ণ্যয উৎোদন, ফহুভৄখীকযণ, ফোজোযজোতকযণ ম্পচকেত তথ্যোচদ জনোধোযক্ণয চনকট তুক্র ধযো ক্চ্ছ। প্রক্য়োজনীয় 

তথ্য উোত্তভ চনয়চভত আক্ডট কযো য়। তোছোেো প্রোচনক কোম েক্রক্ভয তথ্যোচদ চনযফচচ্ছন্নবোক্ফ প্রকো কযো 

য়। 
  

(২) LAN  Internet াংক্মোগ স্থোন 

  

 

LAN I Internet  
 

ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয প্রধোন কোম েোরক্য় ৪ (চোয) এভচফচএ গচত ম্পন্ন ইন্টোযক্নট াংক্মোগ স্থোন কযো ক্য়ক্ছ। 

অচপ কোম েক্রক্ভ গচতীরতো আনয়ক্নয অাং চক্ক্ফ ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয প্রধোন কোম েোরক্য়য প্রচতটি চফবোগ/োখোয 

কচম্পউটোয ভক্য ভক্ধ্য LAN এয ভোধ্যক্ভ আন্তাংক্মোগ ততর্য কযো ক্য়ক্ছ মোক্ত ৪০টি কচম্পউটোক্য একইোক্থ 

অবেন্তযীণ তথ্য আদোন-প্রদোন  ইন্টোযক্নট  ই-চভইর ব্যফোক্যয সুক্মোগ ততর্য ক্য়ক্ছ। 

(৩) তাঁতফস্ত্র যপ্তার্নয চক্ষক্ৈ কোচি অফ অচযচজন নদ অনরোইন মোচোইকযণ 
 

তাঁতফস্ত্র যপ্তার্নয চক্ষক্ৈ ফোাংরোক্দ তাঁত চফোড ে ক্ত যপ্তার্নকোযক প্রচতষ্ঠোচনয অনুকূক্র প্রক্দয় কোচি অফ অচযচজন 

নদৈ এফাং চনফচন্ধত যপ্তার্নকোযক প্রচতষ্ঠোন ম্পচকেত তথ্যোচদ স্থর/চফভোন ফন্নয কোিভস্ কতৃেক্ক্ষয মোচোইকযক্ণয 

সুচফধোক্থ ে ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয ক্য়ফ োইক্ট (www.bhb.gov.bd) চনযফচচ্ছন্নবোক্ফ প্রকো কযো য়। 
 

(৪) জনদূক্ব েোগ হ্রোকযণ এফাং চফো প্রোচপ্ত জীকযণ 
 

 

► ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয আতোধীন চফচবন্ন চক্ষো প্রচতষ্ঠোক্নয ছোৈ-ছোচৈচদয বচতে কোম েক্রভ ম্পচকেত তথ্যোচদ 

(বচতে চফজ্ঞচপ্ত , বচতে পযভ , বচতে যীক্ষোয পরোপর প্রভৃচত ) ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয ক্য়ফোইক্টয ভোধ্যক্ভ 

জনগক্ণয সুচফধোক্থ ে চনয়চভতবোক্ফ প্রকো কযো য়।  

► চদক্য প্রতেন্ত অঞ্চক্র ফফোযত তাঁতীযো ফোাংরোক্দ তাঁত চফোড ে ক্ত তাঁতফস্ত্র উৎোদক্নয জন্য ঋণ গ্রণ কক্য 

থোক্ক। তাঁযো ঋণ গ্রক্ণয জন্য চনধ েোচযত আক্ফদনৈ  র্নয়ভাফর্র  ফোাংরোক্দ তাঁত চফোক্ড েয ক্য়ফোইট চথক্ক 

াংগ্র কযক্ত োক্য। পক্র তোক্দয ভয়  অথ ে উবয়ই োশ্রয় ক্চ্ছ। 

► ই-গবক্ন েন্প প্রচতষ্ঠোয অাং চক্ক্ফ দোপ্তচযক কোম েক্রভ ম্পচকেত তথ্যোচদ, চনক্য়োগ, দক্ন্নোচত, ফদচর, দযৈ 

াংক্রোন্ত তথ্যোচদ, অচডট াংক্রোন্ত তথ্যোচদ, ভোভরো াংক্রোন্ত তথ্যোচদ, ম্পচত্ত াংক্রোন্ত তথ্যোচদ, োপক্ল্যয চচৈ, 

প্রকোনো, আইন, চফচধ প্রভৃচত ক্য়ফোইক্ট াংভেক্ত কযো ক্য়ক্ছ মো চনয়চভত আক্ডট কযো য়। 
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ফাাংরাবদ যটক্সটাাআর র্ভর 
কযবাবযন 
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ফাাংরাবদ যটক্সটাাআর র্ভর কযবাবযন (র্ফটিএভর্) 
টভূচভ: 

       স্বোধীনতোপূফ ে ইচআইচডচয স্থক্র স্বোধীনতো যফর্তি  ১৯৭২ োক্রয ২৬ ভোচ ে ফোাংরোক্দ ইেোচিয়োর এন্টোযপ্রোইক্জ 

(যোষ্ট্রীয়কযণ) অড েোয ২৭, ১৯৭২ এয ভোধ্যক্ভ ফোাংরোক্দ চটক্সটোইর চভর কযক্োক্যন (চফটিএভচ) প্রচতচষ্ঠত য়। ১৯৭২ োক্রয ১ 

রো জুরোই ক্ত ৭৪টি চভর চনক্য় চফটিএভচ‘য মোৈো শুরু য়। যফর্তি বত চফটিএভচ  যকোক্যয উক্যোক্গ আয ১২ টি চভর 

প্রচতষ্ঠো কযো য়। পক্র চফটিএভচ‘য চনয়ন্ত্রণোধীন ফ েক্ভোট চভক্রয াংখ্যো দঁেোয় ৮৬টি। যকোক্যয চফ-যোষ্ট্রীয়কযণ চেনীচতয 

আতোয় ১৯৭৭ োর চথক্ক ২০১৩ োর ম েন্ত ফ েক্ভোট ৬৫টি চভর স্তোন্তয, চফচক্র  অফোয়ন কযো য়। চফটিএভচ‘য চনয়ন্ত্রক্ণ 

ফতেভোক্ন চোলু  ফন্ধ চভোট ১৮টি চভর (২২ ইউচনট) যক্য়ক্ছ। এয ভক্ধ্য ৬টি চভর চোলু আক্ছ। ১টি চভর আাংচক চোলু আক্ছ। ২টি চভর 

মথোোঃ খুরনো চটক্সটোইর চভরস্  চচত্তযঞ্জন কটন চভক্র চটক্সটোইর র্ল্ল স্থোক্নয কোম েক্রভ প্রচক্রয়োধীন আক্ছ ।   

(ক)  উভে েক্ত ১৮টি চভক্রয ভক্ধ্য ৩টি চভর মথোোঃ (১) কুচেগ্রোভ চটক্সটোইর চভরস্, (২) চক্রট চটক্সটোইর র্ভরস্  (৩)  

       বোচরকো উক্রন র্ভরস্ চফযকোচযকযক্ণয চনচভত্ত প্রোইক্বটোইক্জন কচভক্ন ন্যস্ত আক্ছ ।  

(খ)   জোতীয়কযণকৃত ৩টি ফোস্তফ ম্পদচফীন নোভফ েস্ব চভর মথো- (১) োরুভো চটক্সটোইর চভর, (২) 

       এরোী কটন চভর, (৩) রুোরী কটন চভর নোক্ভভোৈ চফটিএভচ‘য তোচরকোয় যক্য়ক্ছ;   

(গ)  এছোেো টিআইচডচ নোভক একটি প্রচক্ষণ ইন্পটিটিউট আক্ছ, মো ফতেভোক্ন ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরক্য়য 

       চনক্িড প্রকক্েয আতোয় চফযকোচয গবচন োং ফচডয (চফটিএভএ) ভোধ্যক্ভ চযচোরনোয জন্য ০৬-৫-২০০৯ চরোঃ 

       তোচযক্খ ম্পোচদত চুচক্তয ভোধ্যক্ভ স্তোন্তয কযো য়। 

 

২. চফটিএভচয চবন  চভনোঃ 

 

  চবনোঃ ফস্ত্র খোক্ত চফটিএভচক্ক একটি রোবজনক  উক্েখক্মোগ্য প্রচতষ্ঠোন চক্ক্ফ গক্ে চতোরো। 

চভনোঃ- 

 ১। ভোনম্মত সুতো  কোে ততর্যয ভোধ্যক্ভ চফটিএভচক্কক্টক্সটোইরক্টক্য উক্েখক্মোগ্য প্রচতষ্ঠোন চক্ক্ফ গক্ে চতোরো। 

২। চটক্সটোইর চটক্যয উন্নচতয ভোধ্যক্ভ জোতীয় উৎোদক্ন অফদোন যোখো। 

৩। চদী-চফক্দী উক্যোক্তোক্দয ভোধ্যক্ভ ফস্ত্র খোক্তয উন্নয়ন। 

৪। চদী-চফক্দী উক্যোক্তোক্দয জন্য চফচনক্য়োগক্মোগ্য চযক্ফ সৃচি। 

৫।  আচথ েক ক্ষভতো বৃচিয ভোধ্যক্ভ  ম্পক্দয মথোমথ ব্যফোয। 

৬। কভ োংস্থোন সৃচি এফাং প্রচক্ষণ,গক্ফলণো  চক্ষোয ভোধ্যক্ভ দক্ষ জনফর গক্েক্তোরো। 

৩.    োাংগঠচনক কোঠোক্ভো এফাং দোচয়ত্ব  কামিাফর্র: 

         চযচোরনো ল েদ: 

         ১৯৭২ োক্র ২৬চ ভোচ ে ফোাংরোক্দ ইেোচিয়োর এন্টোযপ্রোইক্জ আক্দ নাং-২৭(১৯৭২) এয ১১ ধোযো চভোতোক্ফক চফটিএভচয 

োচফ েক দোচয়ত্ব  প্রোচনক কোম েক্রভ চযচোরনোয দোচয়ত্ব/কতৃেত্ব একজন চচয়োযম্যোন   াঁচজন চযচোরক এয ভন্বক্য় গঠিত 

চযচোরক ল েদ এয উয ন্যস্ত কযো য়। ফতেভোক্ন একজন অচতচযক্ত চচফ দ ভম েোদোয কভ েকতেো চচয়োযম্যোন এফাং  চতনজন 

ভেগ্মচচফ দভম েোদোয কভ েকতেো (চযচোরক) দ্বোযো চফটিএভচ প্রধোন কোম েোরয় চফটিএভচয অধীনস্থ চভরভক্য কর কামিাফর্র 

চনয়ন্ত্রণ  চযচোরনো সুষ্ঠুবোক্ফ  চযচোচরত ক্য় আক্ছ। 

 

দফী                     দোচয়ত্ব 

চচয়োযম্যোন 

 যকোয কতৃেক চনক্য়োগপ্রোপ্ত 

 (অচতচযক্ত চচফ ম েোক্য়য কভ েকতেো) 

কক্ েোচযক্নয প্রধোন চনফ েোী কভ েকতেো চোক্ফ োচফ েক দোচয়ত্ব  কর  

প্রোচনক কোম েক্রভ চযচোরনো 

চযচোরক(অথ ে  চনযীক্ষো) 

ভেগ্ন চচফ ম েোক্য়য কভ েকতেো 

অথ ে, চনযীক্ষো  চোফ ম্পচকেত কোম েোচদ চযচোরনো 

চযচোরক(ফোচণজে) 

ভেগ্ন চচফ ম েোক্য়য কভ েকতেো 

ক্রয়  চফক্রয় াংক্রোন্ত কোম েোচদ চযচোরনো 

চযচোরক(কার্যগর্য) 

ভেগ্ন চচফ ম েোক্য়য কভ েকতেো 

উৎোদন,যক্ষণোক্ফক্ষণ, ভোন চনয়ন্ত্রণ াংক্রোন্ত কামিাফর্র চযচোরনো 

 

৪.      এন্টোযপ্রোইজ চফোক্ড েয কোম েক্রভ:    

        



        

       

ফার্লিক প্রর্তবফদন ২০১৪-১৫ - 81 - 

        চভরভক্য কোম েক্রভ তদোযচকয জন্য প্রচতটি চভক্র একটি এন্টোযপ্রোইজ চফোড ে আক্ছ। চফটিএভচয চযচোরকভেরীয  একজন 

চযচোরক উক্ত চফোক্ড েয বোচত । এছোেো চফটিএভচয একজন উর্ধ্েতন কভ েকতেো এফাং ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরয়, অথ ে ভন্ত্রণোরয়  অথ ে 

রগ্নীকোযী ব্যোাংক্কয প্রচতচনচধ  াংচিি চভর প্রধোন আক্রোচে চফোক্ড েয চযচোরক।   

৫.     জনফরোঃ  চফটিএভচ প্রচতষ্ঠোরগ্ন চথক্ক চফচবন্ন ভক্য় যকোক্যয নীচতভোরোয আক্রোক্ক এফাং যোষ্ট্রোয়ত্ব ফস্ত্রকরভ 

চফযোচষ্ট্রয়কযণ/ব্যচক্ত ভোচরকোনোধীন স্তোন্তচযত কযোয চপ্রচক্ষক্ত চফটিএভচ প্রধোন কোম েোরয় ফস্ত্র করগুচরক্ত ম েোয়ক্রক্ভ চরোকফর 

হ্রো কক্য চকফরভোৈ অতেোফেকীয় জনফর দ্বোযো ফতেভোক্ন চফটিএভচয কোম েক্রভ চযচোরনো কযো ক্চ্ছ। ২০১৫ ক্নয ৩০চ জুন 

ম েন্ত চফটিএভচ এফাং এয চনয়ন্ত্রণোধীন চভরভক্ স্থোয়ী জনফক্রয াংখ্যো ৩০৪ জন এফাং অস্থোয়ী জনফক্রয াংখ্যো ১৭৬৭ জন।     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

৬.    উৎোচদত ণ্যোঃ  ফতেভোক্ন চফটিএভচয াধীনস্থ চভরগুচরক্ত ফয়ন চফবোগ ফন্ধ অফস্থোয় আক্ছ পক্র শুধুভোৈ চিচনাং চফবোগ 

চোলু আক্ছ এফাং সুতো উৎোদন কোম েক্রভ চোলু আক্ছ। োচব ে চোজে িচতক্ত ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্য চফটিএভচয উৎোচদত সুতোয 

চযভোণ ২০.৪৮ রক্ষ চকচজ মো পূফ েফতী অথ ে ফছক্য চছর (২০১৩-২০১৪) ১৯.৮০ রক্ষ চকচজ।                                                  

 

৭.     োচব ে চোজে িচত প্রফতেনোঃ   ১৯৯৬-৯৭ োর ক্ত চফটিএভচ‘য াধীনস্থ চভরগুচর োচব ে চোজে িচতক্ত চোলু আক্ছ। এই 

িচতক্ত োচব ে চোজে  োটি ে কর্র্তৃেক যফযোকৃত তুরো দ্বোযো সূতো উৎোদন কযো য়। উৎোদন কোক্জয জক্ন্য চফটিএভচ চনধ েোচযত 

োক্য োচব ে চোজে চনক্য় থোক্ক এফাং োটি ে চনজ উক্যোক্গ তোয সুতো চফক্রয়/চফণন কক্য থোক্ক। পক্র ক্রয় ফো চফক্রক্য়য চক্ষক্ৈ 

চফটিএভচয চকোন াংচিিতো চনই। 

৮.     োচব ে চোক্জে আক্য়য চফফযণোঃ ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্য োচব ে চোজে িচতক্ত আয় ক্য়ক্ছ ৯.০৫ চকোটি টোকো, মো পূফ েফতী অথ ে 

ফছক্য (২০১৩-২০১৪) চছর ৮.৬৯ চকোটি  টোকো। ২০১৪-১৫ অথ ে ফছক্য যকার্য  চকোলোগোক্য  চফটিএভচয জভো চদয়ো অক্থ েয 

চযভোণ ০.৫৬  চকোটি টোকো, মো পূফ েফতী ২০১৩-১৪ অথ ে ফছক্য চছর ০.১৮ চকোটি টোকো। চফটিএভচয জন্রগ্ন চথক্ক ২০১৪-২০১৫ অথ ে 

ফছয ম েন্ত যকার্য  চকোলোগোক্য জভোকৃত অক্থ েয চভোট চযভোণ ৭৩৩.০১ চকোটি  টোকো। 

৯।  (ক)   একনজক্য চফটিএভচয াংক্োচধত ফোক্জট (২০১৪-২০১৫):                                 (চকোটি টোকোয় ) 

ক্রচভক নাং চফফযণ প্রধোন কোম েোরয় চভর চভোট 

(ক) আয় ১২.২৩ ২০.১৮ ৩২.৪১ 

(খ) ব্যয়    

 ১। ভজুযী  চফতনবোতো ৬.৪২ ১৪.০০ ২০.৪২ 

 ২। অন্যোন্য ব্যয় ১১.৫১ ৩০.১৫ ৪১.৬৬ 

(গ) ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় (৫.৭০) (২৩.৯৭) (২৯.৬৭) 

(ঘ) ভরধন ব্যয় ১৫.০০ ৩.৮৩ ১৮.৮৩ 

(ঙ) চভোট ব্যয়(খ+ ঘ) ৩২.৯৩ ৪৭.৯৮ ৮০.৯১ 

 

(খ)  একনজক্য চফটিএভচ‘য প্রস্তোচফত ফোক্জট (২০১৫-২০১৬)               (চকোটি টোকোয়) 

ক্রচভক নাং চফফযণ প্রধোন কোম েোরয় চভর চভোট 

(ক) আয়োঃ ১১.৮১ ২৭.৬৮ ৩৯.৪৯ 

(খ) ব্যয়োঃ    

 ১। ভজুযী  চফতনবোতো ৫.৭৭ ১৯.৪১ ২৫.১৮ 

 ২। অন্যোন্য ব্যয় ১১.৬৭ ৩৩.০৯ ৪৪.৭৬ 

(গ) ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় (৫.৬৩) (২৪.৮২) (৩০.৪৫) 

(ঘ) ভরধন ব্যয় ২৩.৪৭ ১১.০৮ ৩৪.৫৫ 

(ঙ) চভোট ব্যয়(খ+ ঘ) ৪০.৯১ ৬৩.৫৮ ১০৪.৪৯ 

 

(গ)    চফটিএভচ প্রধোন কোম েোরক্য়য ২০১৪-২০১৫ অথ ে ফছক্যয আয়-ব্যয় :                       (চকোটি টোকোয়) 

ক্রচভক নাং ব্যয় টোকো আয় টোকো 

১ চফতন বোতোচদ ৬.১৪ বোেো ফোফদ আয় ৪.৩৬ 

২ প্রোচনক ব্যয় ১.২০ ফোচে বোেো  অন্যোন্য আদোয় ০.০৫ 

৩ আনুক্তোচলক  ছুটি ০.৫৩ সুদ ৪.২২ 

৪ বচফষ্য তচফক্র অনুদোন ০.২০ অন্যোন্য আয় ০.০৫ 

৫ চচচকৎো ব্যয় ০.০১ আয় অক্ক্ষো অচতচযক্ত ব্যয় ০.০৮ 

৬ মোতোয়োত  ভ্রভন বোতো ০.১০ টিআইচডচ  চরয়োক্জাঁ ০.৫১ 

৭ অফচয় ০.৪৫ - ০.০০ 
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 চভোটোঃ ৮.৬৩ - ৮.৬৩ 

প্রকৃত চোফ কভ/চফী ক্ত োক্য। 

১০।অচডট আচত্ত াংক্রোন্ত তথ্য      

    (টোকোয অাংক চকোটি টোকোয় প্রদোন কযক্ত ক্ফ) 

ভন্ত্রণোরয়/াংস্থোয নোভ অচডট আচত্ত(প্রোচপ্ত) েডীক্ট 

জফোক্ফয াংখ্যো 

চনষ্পচত্ত (২০১৪-২০১৫) চজয 

৩০/৬/১৫ 

ভন্তব্য 

(টোকোয 

চযভোণ) 

াংখ্যো টোকোয চযভোণ াংখ্যো টোকোয 

চযভোণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

চফটিএভচ ৩০৪৭ ৪১১৭.৯৬ - ১৮৮ ৩.৬৩ ২৮৫৯ ৪১১৪.৩৩ 

 

১১।     চফটিএভচয চভরগুচর চযচোরনোয় চফযভোন ভস্যোোঃ 

 

(ক)  চফটিএভচয অচধকোাং চভর ঞ্চো, লোট  ত্তয দক্ক প্রচতচষ্ঠত চফধোয় মন্ত্রোচত পুযোতন  জীন ে য়োয কোযক্ণ চদক্ 

ব্যচক্তভোচরকোনোয় প্রচতচষ্ঠত আধুচনক উন্নত প্রভেচক্তম্পন্ন চভরভক্য ক্ে েচত চযক্খ উৎোদনীরতো  গুনগতভোন ম্পন্ন সুতো 

উৎোদন ম্ভফ ক্চ্ছনো, পক্র ফোজোক্য অভ প্রচতক্মোচগতোয মু্মখীন ক্চ্ছ। 

 

(খ) চভরভক্য আচথ েক াংকক্টয কোযক্ণ প্রক্য়োজনীয় খুচযো মন্ত্রোাং াংগ্র, পুযোতন মন্ত্রোচত  খুচযো মন্ত্রোাং চযফতেন, উভেক্ত 

যক্ষণোক্ফক্ষণ কোম েক্রভ চযচোরনো  গুনগতভোন ম্পন্ন চভচনোযীজ াংগ্রক্য ভস্যোয কোযক্ণ ফোজোয চোচদো চভোতোক্ফক উন্নতভোক্নয 

সুতো উৎোদন ব্যোত ক্চ্ছ। 

 

(গ) চফদুেৎ চফভ্রোট উৎোদন কোম েক্রভক্ক দোরুণবোক্ফ ব্যোত কযক্ছ। এই ভস্যোয কোযক্ণ উৎোদন ঘোটচত ছোেো উৎোচদত ক্ণ্যয 

গুনগতভোন ব্যোত ক্চ্ছ। 

 

(ঘ) ব্যচক্তভোচরকোনোধীন চভরভক্ অক্ক্ষোকৃত উন্নতভোক্নয সুতো  চফক্দ ক্ত চফচবন্ন উৎক্ সুতো  কোে ফোজোক্য অনুপ্রক্ফক্য 

পক্র চফটিএভচ চভরভক্ উৎোচদত সুতো অভ প্রচতক্মোচগতোয মু্মখীন ক্চ্ছ। 

 

(ঙ)  চস্বচ্ছোফয কোম েক্রক্ভ দক্ষ জনফর চফদোয় য়োয় চফটিএভচয  চভরভক্ ব্যফস্থোনোয কর ম েোক্য় অচবজ্ঞ, দক্ষ  চোগত 

জ্ঞোন ম্পন্ন জনফক্রয অবোক্ফ চভরভ দক্ষবোক্ফ চযচোরনোয চক্ষক্ৈ  প্রচতফন্ধকতোয সৃচি ক্য়ক্ছ। 

 

(চ)  ফতেভোক্ন োযো চফক্শ্ব অথ েননচতক ভন্নো এফাং কাঁচোতুরোয অচস্থচতীর ভল্য োচব ে চোজে োটি েক্ক চভরভ গচতীর অফস্থোয় 

চোরোক্নোয চক্ষক্ৈ অচস্থচতীর/চদোদুল্যভোন অফস্থোয় চযক্খক্ছ। 

 

(ছ)  চফটিএভচয চভরগুক্রোয ফক্কয়ো  ইউটিচরটি োচব ে (চফদুেৎ, গ্যো, ভূচভ উন্নয়ন কয ইতেোচদ) ফোফদ জুন-১৫ ম েন্ত ২১.৭৮ চকোটি 

টোকোয ভক্ধ্য ০.৭৮ চকোটি চযক্োধ কযো ক্য়ক্ছ, ফোকী ২১.০০ চকোটি টোকো ফক্কয়ো যক্য়ক্ছ, ইনু্পক্যন্প চপ্রচভয়োভ খোক্ত ফক্কয়ো ০.৭৭ 

চকোটি টোকো। চফটিএভচয চভরভক্ চস্বচ্ছোফয গ্রণকোযী শ্রচভকক্দয ফক্কয়ো চফতন খোক্ত ৬.৬৫ চকোটি টোকো,চভচডক্কর বোতো ১.১৬ 

চকোটি টোকো চযক্োধ কযো ম্ভফ ক্চ্ছ নো।  

 

(জ) চফযকার্যকযক্ণয তোচরকোভুক্ত চভরভক্ ভোভরো চযচোরনো চপ, অতেোফেকীয় জনফক্রয চফতন বোতো  অন্যোন্য ব্যয় 

খোক্ত যকোয/প্রোইক্বটোইক্জন কচভন চথক্ক অথ ে চমোগোন নো চদয়ো। 

 

(ঝ)  ৩০/৬/২০১৪ তোচযক্খয োভচয়ক চোফ অনুমোয়ী চফটিএভচয অধীনস্থ চভরভক্য যকার্য  স্বেক্ভয়োদী ঋক্ণয দোয় 

৯২৩.৮৬ চকোটি টোকো, চভরগুচরয চনকট চফটিএভচয োনো ৩৭৪.৬৯ চকোটি টোকো এফাং অন্যোন্য চদনোদোয খোক্ত দোয় এয চযভোণ 

৯৩৩.০৯ চকোটি টোকো। দীঘ ে চভয়োদী ঋণ ৫২৪.৬২ চকোটি টোকো (২০১৩-২০১৪ অথ ে ফছক্য চডএএর চনক্দচ েকো অনুমোয়ী)। এ কর 

ঋণ চযক্োধ কযক্ত নো োযো। 

(ঞ)  চফযকার্য কযণকৃত চভক্রয দোয়-চদনো ভন্বয় নো কযো। 

 

১২।    ভস্যো উত্তযক্ণয উোয়: 
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(ক )  চফটিএভচয অচধকোাং চভর ঞ্চো, লোট  ত্তয দক্ক প্রচতচষ্ঠত চফধোয় চভরভক্ স্থোচত ক্ষভতো  োচফ েক দক্ষতো 

বৃচিকযণপূফ েক যপ্তার্নভখী চনটিাং গোক্ভ েক্ন্টক্য এয চোচদো পূযণকক্ে BMRE কভিূর্চ ফোস্তফোয়ন এফাং আধুচনক মন্ত্রোচত 

াংক্মোজক্নয ব্যফস্থো গ্রণ কযো প্রক্য়োজন। 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(খ)  চফটিএভচয াধীনস্থ চভরভক্য চফযীক্ত চনয়ো স্বে  দীঘ েক্ভয়োদী ঋক্ণয উক্য পুচঞ্জভূত সুদ ভকুপ কযো। মোক্ত 

চভরভক্য উদ্বৃত্ত জচভ চফচক্র কক্য ঋক্ণয আর টোকো চযক্োধ কযো ম্ভফ য়।   

 

(গ)  শ্রচভক কভিচার্যচদয চনকট স্তোন্তচযত চভরগুক্রোয চফযীক্ত স্বে চভয়োদী ব্যোাংক ঋণ স্তোন্তয নীচতভোরো অনুমোয়ী যকোয 

কতৃেক চযক্োধ/ভন্বয় কযো; 

 

(ঘ)  এছোেো শ্রচভক কভিচার্যচদয চনকট স্তোন্তচযত চভরগুক্রোয চফযীক্ত চরচত দোয় খোক্ত চফটিএভচয োনো, ব্যোাংক চদনো 

ইতেোচদ চুচক্ত অনুমোয়ী চনষ্পচত্তয চফলক্য় যকার্য  উক্যোগ গ্রণ কযো। 

(ঙ) চফযকার্যকযক্ণয আতোয় চফচক্রত কর চভক্রয দোয়-চদনো স্তোন্তয চুচক্ত অনুমোয়ী যকোয কতৃেক গ্রণ অথ েোৎ স্বে চভয়োদী 

যকার্য  ঋণ  দীঘ ে চভয়োদী ঋণ মথোক্রক্ভ (১৪০.৮২+১৮৪.৮৫)=৩২৫.৬৭ (৩০-৬-১৪) োভচয়ক চোক্ফয চবচত্তক্ত) চকোটি 

টোকো চফটিএভচয খোক্ত যকার্য  চোক্ফ অফক্রোন (Write-off) কযো। উক্ত চভরগুক্রোয চনকট চফটিএভচ চরচত  

আভদোচন খোক্ত ৭১১.৫৩ চকোটি  টোকো প্রোপ্য। উক্ত দোয়-চদনো যকোয কতৃেক ইক্তোপূক্ফ ে চফচবন্ন ভক্য় চফচবন্ন খোচত চফটিএভচক্ক 

প্রদত্ত যকার্য  ঋক্ণয োক্থ ভন্বয় (Book Adjustment) কযো; 

  

(চ)  শ্রচভক কভিচার্য  কভ েকতেোক্দয োনো, ফক্কয়ো চভচডক্কর বোতো, ব্যোাংক দোয় চদনো  ইউটিচরটি োচব ে খোক্ত োনো 

চযক্োক্ধয জন্য চফটিএভচয অনুকুক্র যকার্য  তচফর চথক্ক জরুচয চবচত্তক্ত ফযোি চদয়ো।  

 

(ছ) চডএএর খোক্ত ১৬৫.৯৮ চকোটি টোকো(২০১৩-২০১৪ অথ ে ফছক্যয চডএএর চনক্দ েচকো অনুমোয়ী) ইকুেইটিক্ত রুোন্তক্যয ব্যফস্থো 

গ্রণ কযো। 

 

১৩।   চম কর চযকেনো ফোস্তফোয়নোধীন/চরভোন যক্য়ক্ছ: 

 

(ক)  চভরভক্য উদ্বৃত্ত জচভ চফচক্র কক্য চই অথ ে দ্বোযো াংচিি চভরভক্য গৃীত ঋণ/দোয়-চদনো চযক্োক্ধয ব্যফস্থো চনয়ো ক্য়ক্ছ।  

(খ)  ফতেভোন অথ ে ফছক্য (২০১৩-২০১৪) ৬টি চভর োচব েচোজে িচতক্ত চোলু কযো ক্য়ক্ছ এফাং ১টি চভর আাংচক চোলু আক্ছ। এবোক্ফ 

চভরগুচর নো রোব-নো ক্ষচত িচতক্ত চোরোক্নোয কর প্রক্চিো অব্যোত আক্ছ । এয পক্র চভরভক্ অচধক কভ োংস্থোক্নয সৃচি ক্য়ক্ছ 

এফাং চভর চোলু থোকোয় সুতোয উৎোদন বৃচি চক্য়ক্ছ মো আভোক্দয চদীয়/স্থোনীয় সুতোয চোচদো পূযক্ণ ভূচভকো যোখক্ছ। 

(গ)  চফটিএভচয চভরগুক্রোক্ত ১৯৯৭ োর চথক্ক োচব ে চোজে িচত প্রফতেন/চোলু কযো ক্র ফতেভোক্ন চফচবন্ন প্রচতফন্ধকতোয কোযক্ণ 

োচব ে চোজে িচতক্ত চোলু চভরগুক্রোক্ক কর চক্ষক্ৈ রোবজনক ফো চেক ইক্বক্ন চোরোক্নো ম্ভফ ক্চ্ছ নো। এ চদক্ক চমৌথ উক্যোক্গ 

চভর স্থোন কযো ভয় োক্ক্ষ ব্যোোয। তোই অন্তফ েচত ভক্য় চকোন চকোন চভর োচব ে চোক্জে আফোয চকোন চকোন চভক্র উন্নত প্রভেচক্তয 

চভচন প্রচতস্থোন কক্য রোবজনক ম েোচয় চোরোক্নোয ব্যফস্থো গ্রক্ণয কভিূর্চ োক্ত চনয়ো ক্য়ক্ছ। 

(ঘ) চফটিএভচয চভরগুক্রোক্ক অরোবজনক অফস্থো ক্ত উত্তযক্ণয রক্ক্ষে চচচ /চমৌথ চফচনক্য়োক্গয  ভোধ্যক্ভ চযচোরনোয উক্যোগ 

চনয়ো ক্য়ক্ছ। 

২।        চফটিএভচ’য চভক্রয োচফ েক চযাংখ্যোন:  

ক্রোঃনাং চফফযণ চভর াংখ্যো াংরগ্নী 

(ক)    

১ ১৯৭২ োক্র যোষ্ট্রচতয আক্দফক্র জোতীয়কযণকৃত চভর ৭৪টি ১ 

২ ১৯৭৫-৮৪ োর ম েন্ত চফচবন্ন ভয় চফটিএভচ কতৃেক স্থোচত চভর ১২টি  

৩ চভোট (১+২) ৮৬টি  

৪ ১৯৭৭-৮৭ োর ম েন্ত ভক্য় োক্ফক ফোাংরোক্দী ভোচরকক্দয চনকট স্তোন্তচযত চভর ৩২টি  

৫ ১৯৮২-৮৩ োক্র অফোয়ক্নয ভোধ্যক্ভ চরকুইক্ডন চর কতৃেক চফচক্রত চভর ৩টি  

৬ ১৯৭৭-২০১০ োক্র দযক্ৈয ভোধ্যক্ভ চফচক্রত চভর ১৫টি  

৭ ২০০০-২০১১ োক্র শ্রচভক-কভিচার্যচদয চনকট স্তোন্তচযত চভর ৯টি ২ 

৮ ২০০৩-২০০৪ োক্র ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরক্য়য চরকুইক্ডন চক্র ন্যস্ত  ৬টি  

 উক্ভোট (৪ ক্ত ৮ ম েন্ত) ৬৫টি  
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(খ) চফটিএভচ‘য ফতেভোন চভর   

*৯ চোলু চভর(োচব েচোজে + বোেো) ৭টি  

১০ ফন্ধ চভর ৬টি  

১১ চটক্সটোইর র্ল্ল স্থোক্নয প্রচক্রয়োধীন চভর ২টি  

 উক্ভোট (৯ ইক্ত ১১ ম েন্ত) ১৫টি ৩ 

১২ প্রোইক্বটোইক্জন কচভক্ন ন্যস্ত চভর ৩টি ৪ 

১৩ ১৯৭১-৭২ োক্র জোতীয়কযক্ণয তোচরকোয় নোভভোৈ চভর(ফোস্তফ ম্পদচফীন) ৩টি  

 চভোট (৩ ইক্ত ১৩ ম েন্ত) ৮৬টি  

    

 

১৫। চফটিএভচয গত ৩ ফছক্যয  অচজেত োপল্য: 

 

(ক) যোঙোভোটি  দোক্যোয়োনী চটক্সটোইর চভর োচব ে চোজে িচতক্ত চোলু ক্য়ক্ছ এফাং নতুন ৪৪১ জন জনফক্রয কভ োংস্থোন ক্য়ক্ছ। 

(খ) চফটিএভচ প্রধোন কোম েোরয় (৯-১২তরো) উিেভৄখীকযণ এফাং কোযোন ফোজোক্যয ভত মোনজটপূণ ে এরোকোয় ফহুতর চফচি কোয 

োচকোং বফক্নয কোজ  প্রোয় চক্লয চদক্ক। 

(গ) চচত্তযঞ্জন কটন চভক্রয জচভক্ত ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী কতৃেক অনুক্ভোচদত চটক্সটোইর র্ল্ল স্থোক্নয চফরুক্ি রুজুকৃত ১৫টি যীট 

ভোভরো শুরুক্তই আইক্নয ভোধ্যক্ভ খোচযজ কযোক্নো য়। 

(ঘ)  চচত্তযঞ্জন কটন চভর  খুরনো চটক্সটোইর চভরক্ক ৪৬টি চে লক্ট রুোন্তক্যয ভোধ্যক্ভ চটক্সটোইর র্ল্ল স্থোন এফাং আনুভোচনক 

১০ োজোয শ্রচভক্কয কভ োংস্থোনক্ক চযকেনোয় চযক্খ  লট চফচক্রয জন্য চটেোয আফোন কযো ক্চ্ছ।   

 (ঙ) চফটিএভচয োটক্খোরোস্থ ৪.২৫৪৩ একয ম্পচত্তয ভক্ধ্য প্রোয় ২ একয ম্পচত্ত ক্ত ভোভরোয় জয়রোব কক্য দীঘ েচদন ধক্য 

ফফোযত অনফধ দখরদোযক্দয উক্চ্ছদ কোজ ম্পন্ন কযো। 

(চ) োবোযস্থ আপোয কটন চভক্রয োক্ফক ফোাংরোক্দী ভোচরক কতৃেক চফআইনীবোক্ফ তৃতীয় ক্ক্ষয  চনকট চভক্রয জচভ চফচক্র কক্য 

যকোক্যয চদনো চযক্োধ নো কযোয় আইনী প্রচতফন্ধকতো অচতক্রভ কক্য দ্রুত যকোক্যয ক্ক্ষ চভরটি পুনোঃঅচধগ্রণ কযোয কোজ 

ম্পন্ন কযো। 

(ছ) োটক্খোরোস্থ  ম্পচত্তয (৪.২৫ একয) ভোনগয জচযক্ চযকড ে নো য়োয় ৫০টি আীর ভোভরোয় জয়রোক্বয  ভোধ্যক্ভ চফটিএভচয 

নোক্ভ ভোনগয জচযক্ চযকড েভুক্ত কযো ক্য়ক্ছ। 

(জ) চফটিএভচয  োটক্খোরোস্থ ভৄদয় ম্পচত্তয ভোনগয জচয কযোয প্রচক্রয়োয চফরুক্ি ভোভোন্য সুপ্রীভ চকোক্ট ে ৬টি আচর ভোভরো 

রুজু কযো য়। পূণ েোাংগ  শুনোনী চক্ল চফটিএভচয ক্ক্ষ যোয় চঘোচলত য়। 

(ঝ) ১৯৯৩ োক্রয য, প্রথভ ফোক্যয ভক্তো (২৮+৬০)=৮৮জন কভ েকতেো-কভিচার্য চনক্য়োগ চদয়ো  ক্য়ক্ছ এফাং ৯জন চনক্য়োক্গয 

প্রচক্রয়োধীন আক্ছ। 

(ঞ) োটক্খোরোস্থ  জচভয উয অনফধবোক্ফ চটোটোর চযক্য়র চিট কতৃেক ১০তরো বফন চনভ েোণ কোজ ফন্ধ কযো ক্য়ক্ছ।  

 
 চফটিএভচ চনয়নৈণোধীন ফতেভোন চোলু, ফন্ধ  স্তোন্তক্যয প্রচক্রয়োধীন ১৮ টি চভক্রয ২২টি ইউচনট। 

  

ক্রোঃ নাং চভক্রয নোভ অফস্থোন িন্পয প্রচতষ্ঠোয ফছয ফোচণচজেক 

উৎোদক্নয ফছয 

স্থোচত ক্ষভতো 

টোকু তাঁত 

(ক) োচব েচোজে িচতক্ত চোলু চভরোঃ 

১ (ক) চফাংগর চটোঃ-১ মক্োয চ,-২৭ ১৯৬২ ১৯৬৩ ১৭২৯৬ - 

২ (ক) সুন্নযফন চটোঃ-১ োতক্ষীযো চফটিএভচ ১৯৮০ ১৯৮৩ ২৪৯৬০ - 

 (খ) সুন্নযফন চটোঃ-২ ঐ চফটিএভচ ১৯৯৫ ১৯৯৬ ১৪৪০০ - 

৩ যোজোী চটোঃ চভোঃ যোজোী চফটিএভচ ১৯৭৫ ১৯৭৯ ২৫০৫৬ - 

৪ দোক্যোয়োনী চটোঃ চভোঃ নীরপোভোযী চফটিএভচ ১৯৭৭ ১৯৮০ ২৫০৫৬ - 

৫ (খ) আচভন চটোঃ-২ চট্টগ্রোভ চফটিএভচ ১৯৮৬ ১৯৯০ ২৫০৮৮ - 

৬ যোাংগোভোটি চটোঃ চভোঃ যোাংগোভোটি চফটিএভচ ১৯৭৭ ১৯৮০ ১৮৫৭৬ - 

উক্ভোট (ক)  ১৫০৪৩২  

(খ) োচব েচোজে োটি ে নো থোকোয় োভচয়ক উৎোদন ফন্ধ চভরোঃ  

 (খ)চফাংগর চটোঃ চভোঃ-২ যোজোী চফটিএভচ ১৯৮৫ ১৯৮৯ ২৫০৮৮ - 

১ (ক) টোাংগোইর কটন-১ টোাংগোইর চ,-২৭ ১৯৬১ ১৯৬৩ ১৩৬৫৬ - 

 (খ) টোাংগোইর কটন-২ ঐ চফটিএভচ ১৯৭৮ ১৯৮২ ১২৫০০ - 
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২ চদোত চটোঃ চভোঃ চপনী চ,-২৭ ১৯৬১ ১৯৬৪ ২০০০০ - 

৩ চদনোজপুয চটোঃ চভোঃ চদনোজপুয চফটিএভচ ১৯৭৫ ১৯৭৯ ২৯৩৭৬ - 

৪ আয,আয, চটোঃ চভোঃ চট্টগ্রোভ চ,-২৭ ১৯৬৩ ১৯৬৫ ৩১৪০০ - 

 (ক) আচভন চটোঃ-১ চট্টগ্রোভ চ,-২৭ ১৯৬১ ১৯৬২ ১৮৪০০ - 

৫ কোক্দচযয়ো চটোঃ চভোঃ গোজীপুয চ,-২৭ ১৯৬১ ১৯৬৩ ১৬৮২৪ - 

৬ আক্ভদ ফোয়োনী চটোঃ ঢোকো চ,-২৭ ১৯৫৪ ১৯৫৭ ৩৩১১৬ ৩১২ 

৭ ভোগুযো চটোঃ চভোঃ ভোগুযো চফটিএভচ ১৯৮১ ১৯৮৫ ২৫০৫৬ - 

উক্ভোট (খ) ২২৫৪১৬ ৩১২ 

(গ) চটক্সটোইর র্ল্ল স্থোক্নয প্রচক্রয়োধীন চর-অপ চভরোঃ 

১ খুরনো চটক্সটোইর খুরনো চ,-২৭ ১৯৩১ ১৯৫৫ ১২৪৪৮ ৯৭ 

২ চচত্তযঞ্জন কটন চভর নোযোয়ণগঞ্জ চ,-২৭ ১৯২৯ ১৯৩৬ ১৯৮০৪ ৩৯৫ 

উক্ভোট (গ) ৩২২৫২ ৪৯২ 

ফ েচভোট (ক+খ+গ) ১৫ টি চভর ৪০৮১০০ ৮০৪ 

* চফাংগর চটক্সটোইর-২  আচভন চটক্সটোইর -১ফন্ধ আক্ছ। 

াংরচগ্ন -৪ 

চফটিএভচয চনয়ন্ত্রণোধীন প্রোইক্বটোইক্জন কচভক্ন ন্যস্ত ৩টি চভরোঃ 

 

ক্রোঃ নাং চভক্রয নোভ অফস্থোন িন্য প্রচতষ্ঠোয ফছয ফোচণচজেক 

উৎোদক্নয ফছয 

স্থোচত ক্ষভতো 

টোকু তাঁত 

১ বোচরকো উক্রন চভোঃ চট্টগ্রোভ চ,-২৭ ১৯৬৩ ১৯৭৩ ৩২০০ ৪০ 

২ চক্রট চটোঃ চভোঃ(োঃভৄোঃ) চক্রট চফটিএভচ ১৯৭৮ ১৯৮৪ ২৫০৫৬ - 

৩ কুচেগ্রোভ চটোঃ চভোঃ কুচেগ্রোভ চফটিএভচ ১৯৮৪ ১৯৮৬ ১২৫২৮ - 

চভোট ৪০৭৮৪ ৪০ 

 

ফোাংরোক্দ চটক্সটোইর চভরস্ কযক্োক্যন 

যোষ্ট্রচতয আক্দ নাং-২৭,১৯৭২ ফক্র যোষ্ট্রোয়ত্ব জোতীয়কযণকৃত ৭৪টি চভর। 

 

ক্রচভক নাং চভক্রয নোভ  ঠিকোনো ক্রচভক নাং চভক্রয নোভ  ঠিকোনো 

(১) যোষ্ট্রোয়ত্ব চভরস্ (চ,-২৭,১৯৭২) :   

(ক) চটক্সটোইর চভরস্ ৩৯ ভন্নু চটক্সটোইর চভরস্,গোজীপুয 

১ আদ ে কটন চভরস্, নোযোয়ণগঞ্জ ৪০ চযক্য়ন্ট চটক্সোইর চভরস্, ঢোকো 

২ ঢোক্কশ্বযী কটন চভরস্, নোযোয়ণগঞ্জ ৪১ কোক্দচযয়ো চটক্সটোইর চভরস্, গোজীপুয 

৩ চভোচনী চভরস্ চরোঃ, কুচিয়ো ৪২ োতযাং চটক্সটোইর চভরস্, গোজীপুয 

৪ আর-োজ্ব চটক্সটোইর চভরস্, োফনো ৪৩ টোাংগোইর কটন চভরস্, টোাংগোইর 

৫ এচয়োটিক কটন চভরস্, চট্টগ্রোভ ৪৪ আক্ভদ ফোয়োনী চটক্সটোইর চভরস্ 

৬ ফগুেো কটন এে চিচনাং চভরস্, ফগুেো ৪৫ চচত্তযঞ্জন কটন চভরস্, নোযোয়ণগঞ্জ 

৭ চাঁদ চটক্সটোইর এে চিচনাং চভরস্, ঢোকো ৪৬ রক্ষ্মীনোযোয়ণ কটন চভরস্, নোযোয়ণগঞ্জ 

৮ চচটোগোাং চটক্সটোইর চভরস্, চট্টগ্রোভ ৪৭ চভঘনো চটক্সটোইর চভরস্, গোজীপুয 

৯ গোউচছয়ো কটন চিচনাং চভরস্, নোযোয়ণগঞ্জ ৪৮ ন্যোনোর কটন চভরস্, চট্টগ্রোভ 

১০ োচরভো চটক্সটোইর চভরস্, কুচভেো ৪৯ অচরচম্পয়ো চটক্সটোইর চভরস্, গোজীপুয 

১১ ইেোচভ কটন চভরস্, চট্টগ্রোভ ৫০ আয,আয,চটক্সটোইর চভরস্ 

১২ জচরর চটক্সটোইর চভরস্, চট্টগ্রোভ ৫১ চজনোত চটক্সটোইর চভরস্, গোজীপুয 

১৩ ভচরন কটন চভরস্, গোজীপুয (খ) চফক্ল ধযক্ণয চভরস্ 

১৪ আযোপ চটক্সটোইর চভরস্, গোজীপুয ৫২ আক্ভদ চল্ক চভরস্, ঢোকো 

১৫ আপোয কটন চভরস্, ঢোকো ৫৩ ঢোকো ডোইাং  ম্যোনুোঃ চকোাং চরোঃ, ঢোকো 

১৬ কেোচরক্কো কটন চভরস্, োফনো ৫৪ চভক্টক্স কটন চরোঃ, নোযোয়ণগঞ্জ 

১৭ চগোয়োরন্ন চটক্সটোইর চভরস্, যোজফোেী ৫৫ চভোোিভী কেোক্রেোচযাং এে চপ্রচন্টাং, ঢোকো 

১৮ োচফবুয যভোন চটক্সটোইর চভরস্, কুচভেো ৫৬ চজ ব্েোাংক্কট ম্যোনুোঃ চকোাং চরোঃ, মক্োয 

১৯ জফো চটক্সটোইর চভরস্, নযচাংদী ৫৭ আরোউচিন টোইয়ো চটক্সটোইর, গোজীপুয 
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২০ কুচিয়ো চটক্সটোইর চভল্, কুচিয়ো ৫৮ যক্য়র চটক্সটোইর চভরস্, চট্টগ্রোভ 

২১ ভোরো চটক্সটোইর চভরস্, নোযোয়ণগঞ্জ ৫৯ আব্বোচ চেড চরোঃ, চট্টগ্রোভ 

২২ ভয়নোভচত চটক্সটোইর চভরস্, কুচভেো ৬০ ইিোণ ে চটক্সটোইর, চট্টগ্রোভ 

২৩ কোক্ভ কটন চভরস্, গোজীপুয ৬১ জচযক্টক্স, চট্টগ্রোভ 

২৪ যোজ চটক্সটোইর চভরস্, মক্োয ৬২ চজোপোইন পেোচেক্স, োবোয,ঢোকো 

২৫ চযোজগঞ্জ চিচনাং এে কটন চভরস্, চযোজগঞ্জ ৬৩ ইচঞ্জচনয়োচযাং ইেোচষ্ট্রজ চরোঃ, গোজীপুয 

২৬ োোেতরী চটক্সোঃ এে চোচয়োযী, চট্টগ্রোভ ৬৪ োইরন ইেোচষ্ট্রজ চরোঃ, চট্টগ্রোভ 

২৭ ঈগর িোয চটক্সটোইর চভরস্, চট্টগ্রোভ ৬৫ কেোচযচরন চল্ক চভরস্, চট্টগ্রোভ 

২৮ চকোচন্যয চিচনাং চভরস্, োবোয, ঢোকো ৬৬ বোচরকো উক্রন চভরস্, চট্টগ্রোভ 

২৯ োযচভন চটক্সটোইর চভরস্, নোযোয়ণগঞ্জ (গ) নোভ ফ েস্ব চভরস্(ম্পদ চফীন চে) 

৩০ ফোাংরোক্দ চটক্সটোইর চভরস্, নোযোয়ণগঞ্জ ৬৭ কটন চটক্সটোইর ক্রেোপটস্ চরোঃ 

৩১ ঢোকো কটন চভরস্, ঢোকো ৬৮ এন,এইচ, চটক্সটোইর চভরস্ 

৩২ খুরনো চটক্সটোইর চভরস্, খুরনো ৬৯ রূোরী নুয চটক্সটোইর চভরস্ চরোঃ 

৩৩ আচভন চটক্সটোইর চরোঃ, চট্টগ্রোভ ৭০ তচভজউচিন চটক্সটোইর চভরস্ চরোঃ, গোজীপুয 

৩৪ চফাংগর চটক্সটোইর চভরস্, মক্োয ৭১ যভোন চটক্সটোইর চভরস্ চরোঃ 

৩৫ চচতী চটক্সটোইর চভরস্,কুচভেো ৭২ োরুভো চটক্সটোইর চভরস্ 

৩৬ চদোস্ত চটক্সটোইর চভরস্, চপণী ৭৩ এরোী কটন চভরস্ 

৩৬ চদোস্ত চটক্সটোইর চভরস্, চপণী ৭৪ রূোরী নোইরন 

৩৭ পোইন কটন চভরস্, গোজীপুয  চভোটোঃ(ক+খ+গ) ৭৪ টি চভরস্ 

৩৮ চকোচকর চটক্সটোইর চভরস্, েোক্ষ্মণফোেীয়ো   

 

 

চটক্সটোইর চভর এ সূতো উৎোদন কোম েক্রভ চরক্ছ 

 

 

াংরগ্নী-২ 

ফোাংরোক্দ চটক্সটোইর চভরস্ কযক্োক্যন 

 
শ্রচভক-কভিচার্যচদয ভোচরকোনোয় স্তোন্তচযত ৯টি  চভর। 

 

ক্রচভক নাং চভক্রয নোভ ঠিকোনো স্থোনোয ফছয ফতেভোন অফস্থো 

১ পোইন কটন চভরস্ চরোঃ টাংগী, গোজীপুয ১৯৬১ ফন্ধ 

২ রক্ষ্মীনোযোয়ণ কটন চভরস্ চরোঃ চগোদনোইর,নোযোয়ণগঞ ১৯২৫ ফন্ধ 

৩ চভঘনো চটক্সটোইর চভরস্ চরোঃ টাংগী, গোজীপুয ১৯৬২ চোলু 

৪ োইরন ইেোচষ্ট্রজ চরোঃ চপৌজদোযোট,চট্টগ্রোভ ১৯৬৩ ফন্ধ 

৫ অচরচম্পয়ো চটক্সটোইর চভরস্ চরোঃ টাংগী, গোজীপুয ১৯৫২ ফন্ধ 

৬ কেোচযচরন চল্ক চভরস্ চরোঃ চপৌজদোযোট,চট্টগ্রোভ ১৯৬৪ ফন্ধ 
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৭ ভন্নু চটক্সটোইর চভরস্ চরোঃ টাংগী, গোজীপুয ১৯৬১ আাংচক চোলু 

৮ ঢোকো কটন চভরস্ চরোঃ চোস্তক্গোরো, ঢোকো ১৯৩৮ আাংচক চোলু 

৯ ন্যোনোর কটন চভরস্ চরোঃ চপৌজদোযোট, চট্টগ্রোভ ১৯৩৯ ফন্ধ 
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ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট (ফাবযগপ্রাআ): 
 

 

১. াগিাবনাগ্রাভ  র্যর্চর্তভূরক তথযাফ চর:  

 যযভচাল াংর্িষ্ট প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন  দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্টয জনয ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  
প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট যদবয একভাত্র জাতীয় গবফলণা প্রর্তষ্ঠান।  ২০০৩ াবরয ২৫নাং 
াঅাআনফবর ফাাংরাবদ যযভ যফাবডি য াঅতা ফর্ি বূত কবয ফাবযগপ্রাআ-যক একটি 
াংর্ফর্ধফি স্বতন্ত্র প্রর্তষ্ঠান র্াবফ প্রর্তষ্ঠা কযা য়।  নুযায় ২০১৩ াবর ১৩নাং 
াঅাআনফবর ফাাংরাবদ যযভ যফাডি , ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট এফাং 
ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবন্ডন-এয ভিবয় ফাাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাডি  গঠন কযা য়। 

 ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট-এয ৫টি গবফলণা াখা মথাাঃ তুাঁ তচাল, 
যযভকীট, যর্য-যায়ন, যর্য-যযাগতত্ত্ব, যযভ প্রমরু্ক্ত াখা এফাং একটি প্রর্ক্ষণ াখা 
যবয়বছ। এ ছাড়া ফাবযগপ্রাআ-এয র্নয়ন্ত্রণাধীন চন্দ্রবঘানায় (যাোভাটি াফিতয যজরা) 
একটি াঅঞ্চর্রক যযভ গবফলণা (াঅবযগবক) এফাং াবকায়ায় (ঞ্চগড় যজরা) একটি 
জাভিলাজভ যভাআনবটনযাে যন্টায (র্জএভর্) স্থান কযা বয়বছ। 

 ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট, ফাাংরাবদ র্যাচি  কাউর্ের াঅাআন 
২০১২ যভাতাবফক কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য াঅতায় National Agriculture Research System 

(NARS) এয দযবূক্ত বয়বছ। 

 

২. উবদ্দযাঃ  

 যদবয াঅফায়া উবমাগী যযভচাবলয  যটকাআ প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন  ভাঠ মিাবয় 
স্তান্তয। 

 যযভচাবল র্নবয়ার্জত যকার্য /যফযকার্য    ফযর্ক্তভার্রকানাধীন প্রর্তষ্ঠানবক 
কার্যগর্য ায়তা প্রদান। 

 প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধযবভ দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্ট কবয যদব দার্যদ্র হ্রাকযণ যযভ র্বল্পয 
উন্নয়ন  ম্প্রাযবণ ায়তা প্রদান। 

 

৩. ফাবযগপ্রাআ এয কামিাফর্রয র্ফফযণাঃ  

৩.১. ফাবযগপ্রাআ, যাজাীাঃ  

 জাভিলাজভ ফযাাংবক তুাঁ ত  যযভ কীবটয জাত াংগ্র  াংযক্ষণ। 

 াঅফায়া উবমাগী উচ্চপরনীর তুাঁ তজাত  যযভ কীবটয জাত উদ্ভাফন। 

 ভাটিয যবৌত-যাায়র্নক গুনাগুন র্ফবিলণ  তুাঁ তাতায রু্ষ্টভান র্নণিয়। 

 তুাঁ তাতায ভান উন্নয়ন  উৎাদন ফৃর্িয রবক্ষয উন্নত তুাঁ তচাল প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন।  

 যযভ গুটিয ভান উন্নয়ন  উৎাদন ফৃর্িয রবক্ষয উন্নত রুারন প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন।  

 তুাঁ তগাছ  যযভ কীবটয যযাগ ফারাাআ  কীট ত্রু দভন। 

 যযভ উজাবতয ফার্নর্জযক ফযফায ির্কি ত প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন। 

 যযভ ূতায ভান উন্নয়ন  উৎাদন ফৃর্িয রবক্ষয প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন।  

 যযভ র্বল্প দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্টয রবক্ষয র্ফর্বন্ন র্ফলবয় দীঘি  স্বল্প যভয়াদী যকাবি 
প্রর্ক্ষণ প্রদান। 

 উদ্ভার্ফত প্রমরু্ক্ত ভাঠ মিাবয় স্তান্তয। 

৩.২ াঅঞ্চর্রক যযভ গবফলণা যকন্দ্র, চন্দ্রবঘানা, যাোভাটিাঃ 

 াাড়ী এরাকা উবমাগী তুাঁ ত  যযভকীবটয জাত এফাং প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন  স্তান্তয। 
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 তুাঁ তচাল, রুারন  র্যর্রাং র্ফলবয় াফিতয এরাকায জনয দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্ট।  
 জাভিলাজভ াংযক্ষবণ ফাবযগপ্রাআ-এয র্ফকল্প র্ববফ কাজকযণ। 

৩.৩ জাভিলাজভ যক্ষণাবফক্ষণ যকন্দ্র (র্জএভর্), াবকায়া, ঞ্চগড়াঃ 
 তুাঁ ত  যযভ কীবটয র্িচক্রী জাত াংগ্র, াংযক্ষণ  প্রর্তারন। 

 র্ি-চক্রী জাবতয রুারন ম্প্রাযবণয রবক্ষয প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন  স্তান্তয। 

 জাভিলাজভ াংযক্ষবণ ফাবযগপ্রাআ-এয র্ফকল্প র্ববফ কাজকযণ। 

৪. াখা র্বর্িক গবফলণা কভিকাবন্ডয াগ্রগর্তয র্ফফযণাঃ  

৪.১. তুাঁ তচাল াখাাঃ 
 জাভিলাজভ ফযাাংবক যভাট ৭০টি তুাঁ তজাত াংযক্ষণ কযা বে। জাভিলাজভ ফযাাংবকয 

উন্নয়বনয কাজ চরভান যবয়বছ। 

 ১১টি উচ্চপরনীর তুাঁ তজাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। এ কর জাবতয তুাঁ তাতা 
উৎাদবনয র্যভাণ ৪০-৪৭যভাঃটাঃ/ যটয/ফছয মা বূফি ১২-১৮যভাঃ টাঃ/যটয/ফছয 
র্ছর।  

 তুাঁ তচাল প্রমরু্ক্ত  ফযফস্থানা উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 রু্ষ্টভান ভৃি ার্ধক াতা উৎাদবনয রবক্ষয তজফ  যাায়র্নক াবযয ভাত্রা র্নধিাযণ 
কযা বয়বছ। 

 তুাঁ তচাবলয াবথ াথী পর চাবলয প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। পবর যযভ চাবলয 
াবথ ফাড়র্ত াঅবয়য ুবমাগ ৃর্ষ্ট বয়বছ। 

 চাকী রুয জনয তুাঁ তচাল ির্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 খযা  জরফিতা নীর তুাঁ তজাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 তুাঁ তগাবছয ছত্রাক, কৃর্ভ যযাগ  কীটত্রু প্রর্তবযাধ  প্রর্তকায প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা 
বয়বছ। 

৪.২. যযভকীট াখাাঃ 
 

 জাভিলাজভ ফযাাংবক যভাট ৯৭টি যযভ কীবটয জাত াংযক্ষণ  প্রর্তারন কযা বে।  
 ফাাংরাবদবয াঅফায়া উবমাগী যভাট ৪০টি উচ্চ পরনীর যযভকীবটয জাত উদ্ভাফন 

কযা বয়বছ এয ভবধয ২৫টি জাত ভাঠ মিাবয় ছাড়া বয়বছ। 

 উন্নত জাত  করাবকৌবরয ভিবয় প্রর্ত ১০০ যযাগভুক্ত র্ডবভ যযভ গুটিয উৎাদন 
২০-২৫ যকর্জয স্থবর ফতি ভাবন ভাঠ মিাবয় গবড় ৭০-৭৫ যকর্জবত উন্নীত কযা ম্ভফ 
বয়বছ। 

 গুনগতভাবনয যযভকীবটয র্ডভ উৎাদবনয প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ।  

 উন্নতভাবনয গুটি উৎাদবনয রবক্ষয স্বল্প ভূবরযয চন্দ্রকী উদ্ভাফন কযা বয়বছ।  

 তজযষ্ঠা  বাদযুী ফবন্দ াঅফায়া নীর যযভকীবটয ফহুচক্রী  াাআর্ব্রড জাত উদ্ভাফন 
কযা বয়বছ। ফতি ভাবন র্পল্ডট্রায়াবরয কাজ চরভান যবয়বছ 

   াগ্রণী  তচতা ফবন্দ াঅফায়া উবমাগী যযভকীবটয এপ-১ উচ্চপরনীর াাআব্রীড 
জাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ।  

 উচ্চপরনীর ফহুচক্রী  র্ি-চক্রী নতুন নতুন যযভকীট জাত উদ্ভাফন প্রর্ক্রয়াধীন 
যবয়বছ।  

৪.৩. যর্য-যায়ন াখা : 

 যাায়র্নক র্ফবিলবণয ভাধযবভ ১২টি উচ্চপরনীর তুাঁ তজাবতয রু্ষ্টভান  র্নধিাযণ কযা 
বয়বছ। 

 র্ফর্বন্ন প্রকায রু্ষ্ট প্রবয়াবগয ভাধযবভ তুাঁ তাতায গুনগত ভান উন্নয়ন কযা বয়বছ । 
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 াআউর্যয়া  ভাাআবক্রা র্নউর্ট্রবয়ন্ট প্রবয়াবগ াতায রু্ষ্টভান উন্নয়বনয প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা 
বয়বছ। 

 াম্য ভাটি াংবাধবনয ভাধযবভ তুাঁ তচাল উবমাগী কযায প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ । 

 যযভ উজাবতয ফার্ণর্জযক ফযফায ির্কি ত প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফবনয প্রর্ক্রয়া চরভান 
যবয়বছ। 

 র্জএভর্ াবকায়া-এয ভাটি যীক্ষা কযা বয়বছ এফাং ভাটিয ভান উন্নয়বনয জনয 
প্রবয়াজনীয় ুার্য যদয়া বয়বছ। 

 াঅযএাঅযর্, চন্দ্রবঘানায ভাটি  তুাঁ তাতা যীক্ষা কযা বয়বছ এফাং ভান উন্নয়বনয 
জনয প্রবয়াজনীয় ুার্য যদয়া বয়বছ। 

 যযভ ফজি য ফযফায কবয যর্য-কবিাষ্ট ততর্য কযা বয়বছ এফাং এটি ফযফাবয 
তুাঁ তাতায উৎাদন  গুনগতভাবনয াবাফ  যীক্ষাধীন যবয়বছ। 

৪.৪. যর্য-যযাগতত্ত্ব াখাাঃ 
 রু যাকায যযাগ দভবন ‘‘রু াউডায’’ উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 রু যাকায কীটত্রু ‘‘উর্জভার্ছ’’ দভবন উর্জনা উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 র্ফবাধক দ্রফয র্াবফ র্নফিার্চত যকর্ভকযারগুবরা রুয ডারায় ডাষ্ট কবয পরাপর যদখা 
বে। 

 ার্বাাআড র্াবফ ২% র্ির্চাং াউডায উর্জভার্ছয র্ডভ রুয উয প্রবয়াগ কবয 
বাবরা পরাপর ায়া যগবছ। 

 উর্জভার্ছ দভবনয জনয ৩% যপনর র্ফতাযক র্াবফ র্নফিাচন কযা বয়বছ। 

৪.৫. যযভ প্রমুর্ক্ত াখাাঃ 

 র্ফর্বন্ন ধযবনয উন্নত র্যর্রাং যভর্ন উদ্ভাফন কযা বয়বছ মা ভাঠ মিাবয় ফযফায কবয 
গুনগত ভানিন্ন যযভ ূতা উৎাদন কযা ম্ভফ বে।  

 উন্নত কবটজ র্যর্রাং যভর্ন উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 স্বল্প ভূবরযয র্ভজার্যাং র্ভটায  যডর্নয়ায যের উদ্ভাফন কযা বয়বছ মা িাযা যযভ ুতা 
যীক্ষণ  ভান র্নয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ বে। 

 যযভগুটি শুকাবনায জনয স্বল্প ভূবরয ভার্িপুবয়র যকাকন ড্রায়ায উদ্ভাফন কবয ভাঠ 
মিাবয় ছাড়া বয়বছ মা ফযফায কবয বূফিয তুরনায় রাবজনকবাবফ গুটি শুকাবনা ম্ভফ 
বে।  

 যারায র্ক্ত ফযফায কবয যযভ গুটি শুকাবনায প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 

 

 

৪.৬.  াঅঞ্চর্রক যযভ গবফলণা যকন্দ্র (াঅযএাঅযর্), চন্দ্রবঘানা, যাোভাটিাঃ  

 এ যকন্দ্রটি এ প্রর্তষ্ঠাবনয জাভিলাজবভয র্ফকল্প র্াবফ ২৪টি যযভকীট এফাং ৮টি 
তুাঁ তজাত াংযক্ষবণয াাার্ াাড়ী াঞ্চবর যযভ চাবলয প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন  কযা 
বয়বছ। 

 াাড়ী াঞ্চবর যযভ চাবল দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্ট  প্রমরু্ক্ত স্তান্তবযয রবক্ষয এখন মিন্ত ২৭৫ 
জনবক প্রর্ক্ষণ যদয়া বয়বছ। 

৪.৭.  জাভিলাজভ যক্ষণাবফক্ষণ যকন্দ্র (র্জএভর্), াবকায়া, ঞ্চগড়াঃ 

 ফাবযগপ্রাআ-এয জাভিলাজবভয র্ফকল্প র্াবফ ৩৬টি র্ি-চক্রী ১২টি ফহুচক্রী যযভকীট 
যভাট ৪৮টি যযভকীবটয জাত এফাং ৮টি তুাঁ তজাত াংযক্ষণ কযা বে।  
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গ্রন্থাগাযাঃ    এ প্রর্তষ্ঠাবনয গ্রন্থাগাবয ৪৯০০টি র্ফর্বন্ন প্রকাবযয ফাআ, াভর্য়কী  র্য-র্প্রন্ট 
যবয়বছ। 

প্রকানাাঃ 

 তফজ্ঞার্নক : এ প্রর্তষ্ঠাবনয র্ফজ্ঞানীবদয প্রায় ৩০০ তফজ্ঞার্নক প্রফন্ধ যদী  র্ফবদী 
জানিাবর প্রকার্ত বয়বছ। 

 জানিার : র্ফএাঅযটিাঅাআ প্রর্তফছয র্নয়র্ভতবাবফ াঅন্তজি ার্তক স্বীকৃত ‘‘জানিার াফ 
যর্যকারচায র্যাচি ’’ নাবভ প্রকা কবয াঅবছ।  

 ফাআ : এ প্রর্তষ্ঠান যথবক ৪টি ফাআ প্রকা কযা বয়বছ।  

 র্রপবরট : র্ফর্বন্ন প্রমরু্ক্তয উয ১১ ধযবণয র্রপবরট প্রকা কযা বয়বছ।  

 

৪.৮. প্রর্ক্ষণ াখাাঃ 
 ফাবযগপ্রাআ কতৃি ক ফাস্তফায়নাধীন প্রকবল্পয াঅতায় প্রদি প্রর্ক্ষণাথীবদয াংখযা  

ফাবযগপ্রাআ কতৃি ক ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প প্রর্ক্ষণাথীয 
াংখযা 

ফাাংরাবদবয যকার্য   যফযকার্য  খাবত যযভ র্বল্পয উন্নয়ন  
ম্প্রাযণ  

১১৬ জন 

যডববরবভন্ট এন্ড ট্রােপায াফ াবটাআবনফর যর্যকারচায 
যটকবনাবরার্জ যরা াঅবগ্রর্ডাং দযা র্যাচি  এন্ড যট্রর্নাং কযাার্ফর্রটি াফ 
র্ফএাঅযটিাঅাআ 

১০ জন 

প্রবজট ান যর্যকারচায র্যাচি  এন্ড যটকবনারর্জ র্ডবর্ভবনন াআন 
র্র্র র্ডর্ট্রট  

৪০ জন 

গবফলণা  প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ যযভ প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন, দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্ট 
এফাং প্রমরু্ক্ত স্তান্তয 

৫০ জন 

যভাট =  ০৪টি কভিূর্চ  ২১৬ জন 

৫. ২০১ ৪-২০১৫ াথি ফছবযয িার্দত কর কভিকাবন্ডয র্ফফযণ (র্রর্খত  ছক 
াঅকাবয): 

 ক্রর্ভক 
নাং 

কামিক্রভ/কভিকাবন্ডয র্ফফযণাঃ 

১. তুাঁ তজাত াংগ্র   াংযক্ষণ। 

২. উচ্চপরনীর উন্নত তুাঁ তজাত উদ্ভাফবনয গবফলণা র্যচারনা। 

৩. ফাাংরাবদবয াঅফায়া উবমাগী তুাঁ তচাল ফযফস্থানা প্রমরু্ক্তয উয গবফলণা 
র্যচারনা। 

৪. তুাঁ তগাবছয যযাগ-ফারাাআ দভবনয উয প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন।  
৫. উচ্চপনীন উন্নত জাবতয তুাঁ তকাটিাং যকার্য   যফযকার্য  প্রর্তষ্ঠাবনয 

চার্দানুাবয যফযা কযা। 

৬. যযভকীট জাত জাত াংগ্র  াংযক্ষণ কযা। 

৭. উচ্চপরনীর যযভকীবটয জাত উদ্ভাফবনয উয গবফলণা র্যচারনা। 

৮. যদবয াঅফায়া উবমাগী রুারন  র্ডভ উৎাদবনয উয প্রমরু্ক্ত 
উদ্ভাফন কযা। 

৯. উদ্ভার্ফত যযভকীট জাবতয র্পল্ড ট্রায়ার কামিক্রভ র্যচারনা কযা। 
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 ক্রর্ভক 
নাং 

কামিক্রভ/কভিকাবন্ডয র্ফফযণাঃ 

১০. র্যর্রাং প্রমরু্ক্ত  মন্ত্রার্ত উদ্ভাফন  উন্নয়ন।  
১১. যযভ যটবযয জনয দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্টয রবক্ষয স্বল্পবভয়াদী  দীঘিবভয়াদী 

প্রর্ক্ষণ যকাি র্যচারনা। 

১২. উদ্ভার্ফত প্রমরু্ক্ত ভাঠ মিাবয় স্তান্তয  প্রদিবনয জনয ভাঠ র্দফ কামিক্রভ 
র্যচারনা। 

 

৬. ভন্ত্রণারবয়য াঅতাধীন ফাস্তফার্য়ত  চরভান প্রকল্পভূবয র্ফস্তার্যত তথযাফরী 
(র্রর্খত  ছক াঅকাবয):  

৬.১. এক্সবটনন এন্ড যডববরবভন্ট াফ যর্যকারচায াআন াফর্রক এন্ড প্রাাআববট যটয 
াআন ফাাংরাবদ ীলিক ভর্িত প্রকল্পাঃ  
ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট কতৃি ক ফাস্তফায়নাধীন যাজস্ব ফাবজবটয 
াঅতায় ‘‘এক্সবটনন এন্ড যডববরবভন্ট াফ যর্যকারচায াআন াফর্রক এন্ড প্রাাআববট 
যটয াআন ফাাংরাবদ’’ ীলিক ভর্িত প্রকবল্পয র্ফযীবত ০৬ (ছয়) ফছয যভয়াদী প্রকবল্পয 
াঅতায় (২০০৯-২০১৫) াথি ফছবযয জনয র্ফএাঅযটিাঅাআ াাংবয ২০১৪-২০১৫ াথি 
ফছবযয জনয ফযাদ্দ ৩৬.৪৮৪ রক্ষ টাকা  াফভুক্তকৃত ১৮.২৪২ রক্ষ টাকায ভবধয 
১১.৬০৬২ রক্ষ টাকা ফযয় কযা বয়বছ। াগ্রগর্তয ায ৩১.৮১% এফাং াফযর্য়ত াথি 
২৪.৮৭৭৮ রক্ষ টাকা যকার্য  যকালাগাবয জভা যদয়া বয়বছ।  

৬.২.  যডববরবভন্ট এন্ড ট্রােপায াফ াবটাআবনফর যর্যকারচায যটকবনাবরার্জ যরা 
াঅবগ্রর্ডাং দযা র্যাচি  এন্ড যট্রর্নাং কযাার্ফর্রটি াফ র্ফএাঅযটিাঅাআাঃ 

ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট কতৃি ক ফাস্তফায়নাধীন ‘‘যডববরবভন্ট 
এন্ড ট্রােপায াফ াবটাআবনফর যর্যকারচায যটকবনাবরার্জ যরা াঅবগ্রর্ডাং দযা র্যাচি  
এন্ড যট্রর্নাং কযাার্ফর্রটি াফ র্ফএাঅযটিাঅাআ’’ ীলিক প্রকবল্পয র্ফযীবত ০৫ (াাঁচ) ফছয 
যভয়াদী প্রকবল্পয াঅতায় (২০১০-২০১৫) াথি ফছবযয জনয াঅযর্ডর্র্ ানুমায়ী ৭৫৯.৮৫ 
রক্ষ টাকা ফযাদ্দ। ২০১৪-২০১৫ াথি ফছবযয জনয ফযাদ্দ  াফভুক্তকৃত ১৩২.০০ রক্ষ 
টাকায ভবধয ১২৯.৯৭৪ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ। াগ্রগর্তয ায ৯৮.৬৪% এফাং াফযর্য়ত 
াথি ২.০২৬ রক্ষ টাকা যকার্য  যকালাগাবয জভা প্রদান কযা বয়বছ। 

৬.৩.  প্রবজট ান যর্যকারচায র্যাচি  এন্ড যটকনবরাজী র্ডবর্ভবনন াআন র্র্র 
র্ডর্ট্রট ীলিক প্রকল্পাঃ 

ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট কতৃি ক ফাস্তফায়নাধীন াফিতয চট্রগ্রাভ 
র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য উন্নয়ন ফাফদ যথাক ফযাদ্দ বত ‘‘প্রবজট ান যর্যকারচায র্যাচি  এন্ড 
যটকনবরাজী র্ডবর্ভবনন াআন র্র্র র্ডর্ট্রট’’ ীলিক প্রকবল্পয র্ফযীবত ০৫ (াাঁচ) ফছয 
যভয়াদী প্রকবল্পয াঅতায় (২০০৯-২০১৫) াথি ফছবযয জনয ৩৭২.২৪২৩৪ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ 
প্রদান কযা বয়বছ। ২০১৪-২০১৫ াথি ফছবযয জনয ফযাদ্দ  াফভুক্তকৃত ৫০.০০ রক্ষ 
টাকায ভবধয ৪৯.৯৮১১৯ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ। াগ্রগর্তয ায ৯৯.৯৬% এফাং াফযর্য়ত 
াথি ০.০১৮৮১ রক্ষ টাকা যকার্য  যকালাগাবয জভা প্রদান কযা বয়বছ।  

৬.৪.  ‚গবফলণা  প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ যযভ প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন, দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্ট এফাং প্রমরু্ক্ত 
স্তান্তয‛ ীলিক কভিূর্চাঃ 

ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট কতৃি ক ফাস্তফায়নাধীন ‚গবফলণা  
প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ যযভ প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন, দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্ট এফাং প্রমরু্ক্ত স্তান্তয‛ ীলিক 
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কভিূর্চয র্ফযীবত ০৩ (র্তন) ফছয যভয়াদী কভিূর্চয াঅতায় (২০১৪-২০১৭) াথি 
ফছবযয জনয ৭৩৪.২৬০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা বয়বছ। ২০১৪-২০১৫ াথি ফছবযয 
জনয ফযাদ্দ  াফভুক্তকৃত ৬৫.৫১ রক্ষ টাকায ভবধয ৬৪.০১১ রক্ষ টাকা ফযয় বয়বছ। 
াগ্রগর্তয ায ৯৭.৭১% এফাং াফযর্য়ত াথি ১.৪৯৯ রক্ষ টাকা যকার্য  যকালাগাবয জভা 
প্রদান কযা বয়বছ।  

৬.৪.  র্াফ াংক্রান্ত (২০১ ৪-২০১৫): 
৬.৪.১. যাজস্ব খাতাঃ 

াথি প্রার্প্ত (রক্ষ টাকা) খযচ (রক্ষ টাকা) 
াংবার্ধত ফযাদ্দ 

৩৪৬.৫০০ ৩৪১.১৬৮ 

 

৬.৪.২. উন্নয়ন খাত (২০১৪-২০১৫):   

প্রকক্েয নোভ ফযোিকৃত অথ ে (রক্ষ 

টাকা) 
ব্যয় (রক্ষ 
টাকা) 

ফাাংরাবদবয যকার্য   যফযকার্য  খাবত যযভ র্বল্পয 
উন্নয়ন  ম্প্রাযণ ীলিক ভর্িত প্রকল্প। 

১৮.২৪২ ১১.৬০৬২ 

যডববরবভন্ট এন্ড ট্রােপায াফ াবটাআবনফর যর্যকারচায 
যটকবনাবরার্জ যরা াঅবগ্রর্ডাং দযা র্যাচি  এন্ড যট্রর্নাং 
কযাার্ফর্রটি াফ র্ফএাঅযটিাঅাআ। 

১৩২.০০ ১২৯.৯৭৪ 

প্রবজট ান যর্যকারচায র্যাচি  এন্ড যটকচনোরচজ র্ডবর্ভবনন 
াআন র্র্র র্ডর্ট্রট ীলিক প্রকল্প। 

৫০.০০ ৪৯.৯৮১১৯ 

কভ েসূচচয নোভ ফযোিকৃত অথ ে (রক্ষ 
টাকা) 

ব্যয় (রক্ষ 
টাকা) 

গবফলণা  প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ যযভ প্রমুর্ক্ত উদ্ভাফন, দক্ষ 
জনর্ক্ত ৃর্ষ্ট এফাং প্রমুর্ক্ত স্তান্তয। 

৬৫.৫১ ৬৪.০১১ 

 

৭. ২০১২-২০১৩ , ২০১৩-২০১৪ এফাং  ২০১৪-২০১৫  াথি ফছবয র্ফএাঅযটিাঅাআ-এয 
উবল্লখবমাগয াজি নভূ:  

 

যযভ র্বল্পয উন্নয়বনয রবক্ষয ফতি ভান যকাবযয ানাভবর ফাাংরাবদ যযভ গবফলণা 
 প্রর্ক্ষণ াআেটিটিউট (র্ফএাঅযটিাঅাআ)-এ গবফলণায ভাধযবভ উদ্ভার্ফত উচ্চপরনীর 
তুাঁ তজাত  যযভকীবটয উন্নত জাত এফাং যটকাআ প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ , মা র্নম্নরূ: 

 ২০১৪-১৫ াথি ফছবয ২টি জাভিলাজভ ফযাাংবক  তুাঁ ত জাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 
জাভিলাজভ ফযাাংবক তুাঁ তজাত ৭০টিযত উন্নীত কযা বয়বছ। 

 ফাাংরাবদবয াঅফায়া উবমাগী উচ্চপরনীর ১১টি তুাঁ বতয জাত উিাফন কযা 
বয়বছ। জাতগুর্র ভাঠ মিাবয় ফযফাবযয পবর তুাঁ তাতায উৎাদন ১২-১৮ যভ.টবনয 
স্থবর ৪০-৪৭/ যটয/ফছয উন্নীত কযা ম্ভফ বয়বছ।  

 যদবয াঅফায়া উবমাগী তুাঁ তচাল ফযফস্থানা প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 তুাঁ তগাবছয যযাগ-ফারাাআ দভবন প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 তুাঁ তচাবল াথী পবরয চাল প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ এফাং ভাঠ মিাবয় ফযফাবযয 
পবর যযভ চাবলয াবথ িকৃ্ত চার্লবদয ফাড়র্ত াঅবয়য ুবমাগ ৃর্ষ্ট বয়বছ।  

 ২০১৪-১৫ াথি ফছবয ২টি যযভকীবটয জাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। ফতি ভাবন 
জাভিলাজভ ফযাাংবক যভাট ৯৭টি যযভকীবটয জাত াংযক্ষণ  প্রর্তারন কযা বে।  
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 ফাাংরাবদবয াঅফায়া উবমাগী যভাট ৪০টি উচ্চ পরনীর যযভকীবটয জাত 
উদ্ভাফন কযা বয়বছ এয ভবধয ২৫টি জাত ভাঠ মিাবয় ছাড়া বয়বছ। উন্নত জাত  
করাবকৌরগুর্র ভাঠ মিাবয় ফযফাবযয পবর প্রর্ত ১০০ যযাগভুক্ত র্ডবভ যযভ গুটিয 
উৎাদন ২০-২৫ যকর্জয স্থবর ফতি ভাবন ভাঠ মিাবয় গবড় ৭০-৭৫ যকর্জবত উন্নীত কযা 
ম্ভফ বয়বছ। 

 ফতি ভাবন ০১ যকর্জ কাাঁচা যযভ ুতা উৎাদন কযবত ১০-১২ যকর্জ কাাঁচা যযভ গুটি 
প্রবয়াজন বে, মা বূফি ০১ যকর্জ কাাঁচা যযভ ুতা উৎাদন কযবত ১৫-২০ যকর্জ 
যযভ গুটি প্রবয়াজন বতা। 

 তজযষ্ঠা  বাদযুী ফবন্দ াঅফায়া নীর যযভকীবটয ফহুচক্রীজাত উদ্ভাফন কযা 
বয়বছ মা র্পল্ড ট্রায়ার মিাবয় যবয়বছ। 

 াগ্রণী  তচতা ফবন্দ াঅফায়া উবমাগী যযভকীবটয এপ-১ উচ্চপরনীর াাআব্রীড 
জাত উদ্ভাফবনয গবফলণা াআবতাভবধয যল বয়বছ। মা ফতি ভাবন র্পল্ড ট্রায়াবরয মিাবয় 
যবয়বছ। 

 ফাাংরাবদবয াঅফায়া উবমাগী ফাবযগপ্রাআ, যাজাী এফাং র্জএভর্, াবকায়ায় শুষ্ক 
 খযা যভৌুবভ তুাঁ তজর্ভবত ুষু্ঠবাবফ যচ ফযফস্থায রবক্ষয র্ড-টিউফবয়র  
র্স্পাংকরায যচ াআর্যবগন যনটয়াকি  স্থান কযা বয়বছ এয পবর গুণগত তুাঁ তাতা 
উৎাদবনয ুবমাগ ৃর্ষ্ট বয়বছ।  

 রু যাকায যযাগ দভবন ‘‘রু াউডায’’  রু যাকায কীটত্রু উর্জভার্ছ দভবন 
‘‘উর্জনা’’ উদ্ভাফন কযা বয়বছ। 

 াম্যীয়  ক্ষাযীয় ভাটি াংবাধবনয ভাধযবভ তুাঁ তচাল উবমাগী কযায প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন 
কযা বয়বছ। 

 যারায ড্রায়ায উদ্ভাফবনয পবর যারায এনার্জি  ফযফায কবয স্বল্প খযবচ যযভগুটি 
শুকাবনা প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন কযা ম্ভফ বয়বছ।  

 ২০১৪-১৫ াথি ফছবয ২১৬ জন  ফবভাট ৮৮৫ জন প্রর্ক্ষণাথীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান 
কযা বয়বছ।  ফতি ভাবন গবফলণা  প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ যযভ প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফন, দক্ষ 
জনর্ক্ত ৃর্ষ্ট এফাং প্রমরু্ক্ত স্তান্তয ীলিক একটি কভিূর্চ চরভান যবয়বছ। 

 

৮.  উাংাযাঃ 
ফাবযগপ্রাআ-এয উদ্ভার্ফত উচ্চপরনীর তুাঁ ত  যযভকীবটয জাত, যযভ চাল  র্যর্রাং 

প্রমরু্ক্ত ভাঠ মিাবয় স্তান্তবযয পবর যযভগুটি উৎাদন াবনক গুবন ফৃর্ি যবয়বছ এফাং যযভ 
চার্লগণ াঅর্থিকবাবফ রাবফান বেন। প্রর্ক্ষবণয ভাধযবভ যযভ র্বল্প দক্ষ জনর্ক্ত ৃর্ষ্ট বে 
এফাং গবফলণাগাবযয উদ্ভার্ফত প্রমরু্ক্ত বজ ভাঠ মিাবয় স্তান্তয কযা ম্ভফ বে। পবর যদব 
গ্রাভাঞ্চবর কভিাংস্থাবনয ুবমাগ ৃর্ষ্ট বে এফাং দার্যদ্র র্ফবভাচবন ায়ক বূর্ভকা যাখবত ক্ষভ 
বে। 
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জটু ডাাআবাযর্র্পবকন প্রবভান 
যন্টায (যজর্ডর্র্) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ভোননীয় প্রচতভন্ত্রী চজচডচচ’য ফহুভুখী াটণয র্ফলয়ক প্রচক্ষণ  যভরায় শুব উক্দ্বোধন কক্যন 
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জটু ডাাআবাযর্র্পবকন প্রবভান যন্টায (যজর্ডর্র্) 
 

টবূর্ভ:  
 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াধীবন াআউবযাীয় কর্ভবনয াথিায়বন প্রচর্রত াটণয 
াভগ্রীয াাার্ যফযকাযী উবদযাক্তাবদয উচ্চভূরয াংবমার্জত উন্নতভাবনয ফহুভুখী 
াটণয াভগ্রী উৎাদন  ফাজাযজাতকযবণ ায়তা কযায রবক্ষয ২০০২ বনয ভাচি  
ভাব জটু ডাাআবাযর্র্পবকন প্রবভান যন্টায (যজর্ডর্র্)  স্থার্ত য়। যজর্ডর্র্ 
১৪৫, ভর্নযুীাড়া, যতজগাাঁ, ঢাকা-১২১৫ এ াফর্স্থত। 

২. জটু ডাাআবাযর্র্পবকন প্রবভান যন্টায (যজর্ডর্র্) চবন  চভন: 

 চবন:  

াবটয ততর্য ফহুভুখী ণয াভগ্রী উৎাদবন উবল্লখবমাগয াভথি  দক্ষতা ফৃর্ি এফাং নতুন 
নতুন র্ডজাাআন াবিলণ, ভান উন্নয়ন  নতুন প্রমরু্ক্ত উদ্ভাফবনয ভাধযবভ াট র্বল্পয 
নুরুজ্জীফন এফাং এয াবথ প্রতযক্ষ  বযাক্ষবাবফ িকৃ্ত কবরয াঅথি-াভার্জক 
াফস্থায উন্নয়ন াধন।  

 র্ভ ন:  

 াটণয াভগ্রী ফহুভুখীকযণ এফাং এয ফযফায ফৃর্িয ভাধযবভ াট র্বল্পয াযাবনা 
যগৌযফ নুরুিায এফাং াট  াট র্বল্পয াবথ প্রতযক্ষ  বযাক্ষবাবফ িকৃ্ত কবরয 
াঅথি-াভার্জক াফস্থায উন্নয়ন। 

 ফহুভুখী াটণয র্ল্প স্থাবন যফযকাযী র্ল্প উবদযাক্তাবদয যদব  র্ফবদব উদ্ভার্ফত 
র্নতয নতুন প্রমরু্ক্ত যফযা এফাং এ ফ প্রমরু্ক্ত প্রবয়াবগয ভাধযবভ নতুন নতুন উচ্চভূরয 
াংবমার্জত াটণয াভচগ্র উৎাদবন ার্ফিক ায়তা প্রদান কযা।  

 ফহুভুখী াটণয র্বল্পয উন্নয়ন  ম্প্রাযবণয রবক্ষ যফযকাচয উবদযাক্তাবদযবক 
উৎার্ত কযা।  

০২. জনফর/াাংগঠর্নক কাঠাবভাাঃ  

প্রকল্প ফযফস্থানায জনয একজন র্নফিাী র্যচারক  র্তনজন র্যচারক যভাট ৪৩ 
জন বমাগী কভিকতি া/কভিচা চয যবয়বছ। যজর্ডর্র্’য কামিক্রভ ঠিকবাবফ ফোস্তফোয়ক্ন 

র্নবদি না প্রদাবনয রবক্ষ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চবফয যনতৃবত্ব ২০ দয র্ফর্ষ্ট একটি 
চিয়োচযাং কর্ভটি গবর্নিাং ফর্ড র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবয। 

  
 

০৫. কামিাফ চর:  

 ফহুভুখী াটণয ততযীবত উবদযাক্তাবদয দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ প্রদান; 
 ফহুভুখী াটবণযয উবদযাক্তা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ প্রদান; 
 ফহুভুখী াটবণযয একক যভরা  প্রদিনী াঅবয়াজন; 
 ফহুভুখী াটবণযয যমৌথ যভরা  প্রদিনীযত াাংগ্রন; 
 যক্রতা র্ফবক্রতা র্ম্মরন ানুষ্ঠান; 
 ফহুভুখী াটণয র্ফলয়ক কভিারা, যর্ভনায  ভতর্ফর্নভয় বা ানুষ্ঠান; 
 উবদযাক্তাবদয ফহুভুখী াটণয ির্কি ত কার্যগচয তথয প্রদান; 
 াটণয উবদযাক্তাবদয উদ্ভাফনী প্রমরু্ক্ত এফাং এবফয প্রবয়াগ ির্ত িবকি  তথয 

যফযা;   
 উবদযাক্তাবদয ফহুভুখী াটবণযয র্ডজাাআন এফাং ভোক্নোন্নয়ন যফা প্রদান; 
 উবদযাক্তাবদয ফহুভুখী াটবণযয ফাজায এফাং ফাজায ির্কি ত তথয যফযা; 
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 কাাঁচাভার ফযাাংবকয ভাধযবভ ফহুভুখী াটবণযয উৎাদনকাযীবদয র্নকট কাাঁচাভার 
যফযা কযা াআতযার্দ। 

০৬. াঅাআন, র্ফর্ধ, নীর্ত, র্নবদি না (াংোয কামিক্রভ) প্রণয়ন : 

চাকুযীয প্রর্ফধানভারা, কভন ার্বি , মানফান র্যচারনায নীর্তভারা াআতযার্দ 
নীর্তভারা ভূ প্রণয়ন কযা বয়বছ মা ানুবভাদবনয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। ীঘ্রাআ এফ 
নীর্তভারা চুড়ান্তকযণ বফ। 

০৭. ভানফিদ উন্নয়ন  কভিাংস্থানাঃ   

যজর্ডর্র্’য র্নয়র্ভত কামিক্রবভয ভবধয প্র চক্ষণ ানযতভ। যজর্ডর্র্ ফহুভুখী াটণয 
উৎাদন  ফাজাযজাতকযবণ দক্ষতো ফৃর্ি র্ফর্বন্ন প্র চক্ষণ  প্রদাবনয ভাধযবভ উবদযাক্তা 
ৃর্ষ্ট ভানফিদ উন্নয়ন  কভিাংস্থাবন র্ফার বূর্ভকা যাখবছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৮. ২০১৪-১৫াথিফছবযয গৃীত কামিক্রভ  াজি ন : 

ক্রর্ভক নাং গৃীত কামিক্রভ াজি ন 

০১. ফহুভুখী াটবণযয একক যভরা ৫ 

০২. ফহুভুখী াটবণযয যমৌথ যভরা ৩ 

০৩. ফহুভুখী াটণয ততযীয প্রচক্ষণ:  
 দক্ষতো উন্নয়ন প্রচক্ষণ  ৭ 

উচ্চ দক্ষতো উন্নয়ন প্রচক্ষণ  ৪ 

ভাবকি টিাং প্রচক্ষণ ২ 

বণযয গুণগত ভান উন্নয়ন প্রচক্ষণ ২ 

বণযয উৎাদন খযচ/ভূরয র্নধিায ণ প্রচক্ষণ ২ 

র্ডজাাআন প্রচক্ষণ ২ 

ডার্য়াং এন্ড র্পর্নর্াং প্রচক্ষণ ২ 

০৪. াটবণযয ফযফায ফৃর্ি াংক্রান্ত বচতনতা কভিারা ৭ 

০৫. যজর্ডর্র্’য র্টিবজন চাটি ায প্রস্তুতফূিক মথাস্থাবন 
প্রদিন কযা বে 

 

০৬. বয়ফবাটি াবরয াঅতায় যজর্ডর্র্’য নতুন 
বয়ফাাআট প্র স্তুত কযা বয়বছ এফাং তা র্নয়র্ভত 
ারনাগাবদয কাজ চরবছ। 

 

 

১০. উন্নয়ন প্রকল্প ফোস্তফোয়ন াগ্রগর্ত: 

াবটয ততযী র্জ-যটক্সটাাআর  যোস্তো র্নভিাণ, নদীয াড় বােন  াাড় র্ধ্ যযাবধ ফযফায কযা 
বর াবটয ফযফায ফহুর  চযভোণ ফৃর্ি াবফ । এ ধাযণা যথবকাআ ২০১০ াবর  “Development and 

Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21)” প্রকল্পটি গ্রণ কযা 
য়। 
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জুট র্জ-যটক্সটাাআর (JGT) প্রকবল্পয উবদ্দয 
 গ্রাভীণ যাস্তো র্নভিাণ, নদীয াড় বােন এফাং াাড় র্ধ্ যযাবধ াবটয ততযী JGTএয 

কামিকার্যতা র্নযীক্ষোভূরক ফযফাবযয ভাধযবভ মাচাাআ; 
 র্চর্িত চক্ষত্রভূব র্নভিাণ উকযণ র্চক্ফ ফযফায ফার্ণর্জযক বাবফ প্রর্তর্ষ্ঠত কযা; 
 র্ডজাাআন  JGT ফযফায র্ফর্ধ (Installation Guide) প্রণয়ন; 
 ফযফাযকাযীয চার্দা ানুাবয JGT উৎাদন;  

 JGT’য ভান র্নধিাযণ, জাতীয়  াঅন্তজি ার্তক মিাবয়য স্বীকৃর্ত াজি ন; 
 র্যবফবয উয JGT’য প্রবাফ মাচাাআ। 

Component র্বর্িক কাবজয াগ্রগর্ত  

 

Component 1 : 

 Identification of Potentially Important Jute Geo-textiles based on Performance Evaluation 

 

JGT Performance ভূরযায়বনয জনয ১৪টি field trial িন্ন কযা বয়বছ: 
 গ্রাভীণ যাস্তো র্নভিাচণ 627 এফাং 724 GSM এয JGT (DW plain weave)  

 নদীয াড় বােন যক্ষোয় 627 GSM JGT (DW plain weave, treated) এফাং  
 াাড় ধ যযাবধ 500, 600 এফাং 700 GSM (open weave soil saver) র্নধিাযণ কযা বয়বছ 

 

Component 2: 

 Manufacturer of the identified/selected potentially important JGT  and its standardization 

 

 যকোচয : র্ফবজএভর্’য চনয়ন্ত্রোণোধীন রর্তপ ফায়ানী জটু র্ভর, কর্যভ জটু র্ভর এফাং 
াআউএভর্ জটু র্ভর 
চফযকোচয : জনতা জটু র্ভর র্রাঃ এফাং নয়া াড়া জটু র্ভরস্ চুড়ান্তবাবফ র্নধিার্যত JGT 
উৎাদন কযবছ;  

 যজর্ডর্র্ র্যচার্রত জর্যব যদখা মায় চম  যানারী াঅাঁ, াঅর্কজ, াঅরাজ,াঅবনায়াযা, 
ফূারী  ভর্দনা জটু র্ভরস্ এ   
JGT উৎাদবনয ফযফস্থা যবয়বছ। তাযা র্ম্মর্রতবাবফ যম যকান Specification এফাং 
র্যভাবন JGT উৎাদবন ক্ষভ 

 

JGT Standardization and Accreditation 

 

 BD Standard for JGT প্রণীত বয়বছ।  
 এছাড়া JGT য ভান র্নধিাযণ িন্ন বয়বছ। Installation Method প্রণীত বয়বছ, 

জাতীয়  াঅন্তজেোর্তক মিাবয় স্বীকৃর্ত াজি ন এফাং JGT যীক্ষো এফাং প্রতযয়বনয জনয 
Accreditation Board (BAB) ানুবভার্দত রযাফবযটচয ফুবয়ট কতৃি ক প্রর্তষ্ঠায কাজ চরবছ। 

 

JGT Stake holder Organization এয SoR এ অন্তভু েচক্ত: 

 LGED তাবদয SoR এ JGT অন্তভু েক্ত কবযবছ। 

 ফাাংরাবদ ার্ন উন্নয়ন যফাডি  এফাং ড়ক  জনথ র্ফবাগ অন্তভু েচক্তয রচক্ষে rate analysis  
এয কাজ কযবছ। ীঘ্রাআ তাযা এ কাজ িন্ন কযবফ। 

 ফাাংরাবদ যযরবয় JGT ফযফায এফাং SoR এ অন্তভু েক্তকযণ প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 
 

চরভান কামিক্রভ 
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 িার্দত ১৪ টি field trial র্নয়র্ভত Monitoring, প্রাপ্ত তথয ভূরযায়ন  াংযক্ষবণয জনয 
database ততযী চরক্ছ; 

 JGT’য কামিকার্যতা িবকি  BUET-এ Laboratory Simulation Test এফাং Top soil erosion 

াংক্রান্ত গবফলণা যল মিাবয়; 
 SRDI ফান্দযফন যজরায় Soil loss, Top soil Nutrient loss যযাবধ JGT’য কামিকার্যতা’য 

গবফলণা যল ম েোক্য় যক্য়ক্ছ; 
 ফাাংরাবদবয াটকর গুবরায Jute Geo-Textiles উৎাদন ক্ষভতা মাচাাআবয়য Survey 

র্যবাটি  প্রণীত বে 

 Schedule ানুমায়ী Documentation Ending এয প্রর্ক্রয়া শুরু বয়বছ। 

১১. উিভ চচি া, দাচায, উদ্ভাফন (াআবনাববন) : 
 

 ার্পর্য়ার তদনর্ন্দন কাজ/াআুয র্ফলবয় যজর্ডর্র্’য কর কভিকতি া কভিচাযীবদয 
াাংগ্রবণ প্রর্তর্দন বা ানুর্ষ্ঠত য় এফাং কবরয  ভতোভক্তয চবচত্তক্ত ক্ফ েোত্তভ চিোন্ত গ্রক্ণয প্রক্চিো 

চনয়ো য়। 

 কভিকতি া কভিচাযীবদয performanফ ভল্যোয়ক্নয জনয যজর্ডর্র্বত কভিযত কবরয 
প্রর্তর্দবনয িার্দত কাবজয তার্রকা প্রর্ত প্তাব ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা য়। 

 যজর্ডর্র্’য কামিক্রভভূবয মথাভবয় ভানম্মত ফাত্মফায়ন এফাং কভিপ্রর্ক্রয়ায় 
গুণগত র্যফতি ন াঅনয়বনয রক্ষয যপাকার বয়ন্ট কভিকতি ায ভিবয় কতগুর্র কর্ভটি 
গঠন কযা বয়বছ। কর্ভটি গুবরা বরাাঃ  
১। এর্এ কর্ভটি 

২। র্জাঅযএ কর্ভটি 

৩। াআবনাববন  
 অচত ম্প্রচত ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরক্য়য website আকল েনীয় আচেক্ক উস্থোন এফাং ভিকযণ কযো ক্য়ক্ছ। 

ভন্ত্রণোরক্য়য ক্য়ফোইটটি a2i এয ক্মোগীতোয় ন্যোনোর ক্য়ফ চোট েোক্রয অন্তভু েক্ত কযো ক্য়ক্ছ। website প্রচতচনয়ত 

োরনোগোদ কযো ক্চ্ছ। 

 প্রর্তষ্ঠাবনয কোক্জয গচতীরতো বৃচি, উদ্ভোফনী দক্ষতো বৃচি, নোগচযক চফো প্রদোন প্রচক্রয়ো দ্রুত  জীকযক্ণয জন্য 

নতুন নতুন ন্থো উদ্ভোফন  চগুক্রোক্ক চচ েো কযোয রক্ক্ষে ‡জর্ডর্র্’য ইক্নোক্বন টীভ কোজ কযক্ছ এফাং প্রবতযক 
ভাব াআবনাববন প্রত্মাফ ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা য়। 

 যজর্ডর্র্’য তথয প্রদানকাযী কভিকতি ায নাভ, দফী, যটর্রবপান নম্বয এফাং তথয প্রদান 
াংক্রান্ত প্রার্েক তথযার্দ বয়ফাাআবট প্রকা কযা বয়বছ। জনগবণয তথয জানায 
ার্ধকায ভুন্নত যাখায রবক্ষয ম্ভাফয কর তথয বয়ফাাআবট প্রকা কযা বে। 

 যফা প্রদান জীকযবণ যজর্ডর্র্’য কামিক্রভভূবক য়ান ি ার্বি বয াঅতায় 
াঅনা বয়বছ। 

 

১২. র্ডর্জটার ফাাংরাবদ াজি বনয জনয কামিক্রভাঃ  

 
  

জটু ডাাআবাযর্র্পবকন প্রবভান যন্টায (যজর্ডর্র্) কতৃি ক গৃীত র্ডর্জটার দবক্ষভূ, 
াগ্রগর্ত এফাং াঅগাভী র্যকল্পনা ঃাঃ 

ক্রর্ভক 
নাং 

গৃীত 
দবক্ষভূ 

এগুবরায াগ্রগর্ত াঅগাভী র্যকল্পনা 

১। তথয ম্বর্রত 
বয়ফ াাআট 
র্নভিাণ 

বয়ফ াাআবটয ভাধযবভ াংস্থা র্যর্চর্ত, 
কামিক্রভ, ফহুভুখী াটবণযয প্রদিণ, 
প্রচায, র্ফজ্ঞর্প্ত/যনাটি প্রচায াআতযার্দ কযা 
য়। 

১। বয়ফ াাআবটয ভাধযবভ ফহুভুখী 
াটবণযয প্রচায এফাং প্রাবয াআ-
ভাবকি টিাং এয ফযফস্থা কযা, 
বয়ফাাআট ভৃিকযণ এফাং এয 



        

       

ফার্লিক প্রর্তবফদন ২০১৪-১৫ - 101 - 

২। ায়ায বয়ন্ট 
যবজবন্টবনয 
ফযফায   

১। ফহুভুখী াটবণযয প্রর্ক্ষণ যপ্রাগ্রাবভ 
ায়ায বয়ন্ট যবজবন্টবনয ভাধযবভ 
প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।  

২। যভরা  প্রদিণীবত প্রবজটবযয ভাধযবভ 
ফহুভুখী াটবণযয প্রদিণী  তথয 
ম্বর্রত ডকুবভন্টযী প্রদিণ কযা য়। 

ম্ভাফয বফিািভ ফযফায 
র্নর্িতকযণ; 

২। যজাআএর্ কমিক্রভগুবরাবক 
র্ডর্জটারাাআজড কযা এফাং এয 
ভাধযবভ াটণয উবদযাক্তাবদয যফা 
প্রদান কযা; 

৩। প্রর্ক্ষচণয তথযার্দ র্র্ড’য ভাধযবভ 
যফযা কযা;  

৪। কাাঁচাভার ফযাাংবকয কামিক্রভবক 
র্ডর্জটারাাআজড কযা; 

৫। কর্িউটায যফাআজড ডাটা ফযাাংক 
র্নভিাণ। 

৪। য়ান ি 
ার্বি  চারুকযণ 

যজর্ডর্র্’য কামিক্রভবক য়ান ি 
ার্বি বয াঅতায় াঅনা বয়বছ। এাআ 
ার্বি বয ভবধয যবয়বছ ফহুভুখী াটণয 
র্ফলয়ক প্রচক্ষণ, যভরা াঅবয়াজন কাঁ চাভার 
যফযা  যাভিভূরক যফা প্রদান 
াআতযার্দ।  

৫। পযাক্স/াআ-যভাআর 
এয বফিািভ 
ফযফায  

জরুযী র্চঠিত্র পযাক্স/াআ-যভাআর যমাবগ দপ্তয 
াংস্থায়/উবদযাক্তাবদয যপ্রযণ কযা য়। 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

চজচডচচ’য ফহুভুখী াটণয র্ফলয়ক প্রচক্ষণ  যভরা াঅবয়াজন 
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ফাাংরাবদ জটু কযবাবযন (চফলুপ্ত) 

 

টবুর্ভ : ১৯৮৫ াবরয ১রা জরুাাআ ৩০নাং াধযাবদ ভূবর ফাাংরাবদ জটু ভাবকি টিাং কবিাবযন 
(প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৫৭ ন) , যস্পার প্রাটিি  জটু যর  (প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৬৫ ন) ,জটু যট্রর্ডাং 
কবিাবযন (প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৬৭ ন) , ফাাংরাবদ জটু এক্সবাটি  কবিাবযন (প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৭২ 
ন), এর্র্ মিাঃারী ফাাংরাবদ র্রাঃ (প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৭১ ন) াংস্থাভূবক একীবূত কবয যকায 
ফাাংরাবদ জটু কযবাবযন গঠন কবয। 

ফাাংরাবদ জটু কযবাবযচনয চবন  চভন:   

চবন: র্ফরুপ্ত াংস্থায ভার্রকানাধীন ির্িয যক্ষণোক্ফক্ষণ, ার্নষ্পন্ন ভাভরা ফযফস্থানা/র্নষ্পর্ি 
 ার্নষ্পন্ন র্নযীক্ষো াঅর্ি র্নষ্পর্ি কযো।   

  চভন:  ার্নষ্পন্ন ির্ি ফযফস্থানা;  চরভান ভাভরা র্যচারনায  চপ্রচক্ষক্ত াঅাআনগত 
দক্ক্ষভূ গ্রণ এফাং ার্নষ্পন্ন র্ন যীক্ষো াঅর্ি র্নষ্পর্িয ভাধযবভ র্ফবজর্ চফলুচপ্তয কাজ 
ত্বযার্ম্বত কযা। 

 

জনফর (াাংগঠচনক) কাঠাবভা: 
যকায ১৯৯৩ বন ২৪/৯৩ াঅাআন ফবর র্ফবজর্ র্ফরুপ্ত কবয এফাং ২৪৪ জন কভিকতি া/ 
কভিচার্যযক র্নবয় চফলুপ্ত যর গঠন কবয। র্ফ লুপ্ত কবিাবযবনয কর িদ ার্ধকায /ক্ষভতো 
কতৃি ত্ব  ুর্ফধার্দ এফাং স্থাফয-াস্থাফয কর ির্ি নগদ  ফযাাংবক গর্েত াথি এফাং 
ানযানয কর দাফী  ার্ধকায যকাবয নয স্ত কবয। র্ফবজর্ র্ফরুপ্ত যবর ফতি ভাবন ২৭ জন 
কভিকতি া/কভিচার্য কভিযত াঅবছ। 

কামিফচর: 

 র্ফরুপ্ত াংস্থায ভার্রকানাধীন ির্ি ভূবয যক্ষণো চফক্ষণ  র্নষ্পর্িকযণ।  

 াংস্থায ক্ক্ষ  র্ফক্ক্ষ যদবয র্ফর্বন্ন াঅদারবত চরভান ভাভরা ভূ র্নষ্পর্িকবল্প াঅাআনগত 
দক্ক্ষ গ্রণ। 

 ার্নষ্পন্ন র্নযীক্ষো াঅর্ি জফাফ দাবনয ভাধযবভ র্নষ্পর্িকযণ। 

 

২০১৪-২০১৫ াথি ফছবযয গৃীত কামিক্রভ  াজি ন: 

 ির্ি াংক্রান্ত : উচের্খত ভবয় যকান ির্ি র্ফক্রয় য়র্ন। 

 ভোভরো াংক্রান্ত: উ চের্খত ভবয় ১৬ টি ভাভরা র্নস্পর্ি বয়বছ।  ৪০ টি ভাভরা রুজু বয়বছ।  

৩০ জনু ২০১৫ মিন্ত ফতি ভাবন ২৫৫ টি ভাভরা চারু াঅবছ। 

 র্নযীক্ষো াঅর্ি াংক্রান্ত : উচের্খত ভবয় ০৮টি র্নযীক্ষো াঅর্ি র্নষ্পর্ি বয়বছ। 

 

উিভ চচি া দাচায  উদ্ভাফন (াআবনাববন): 
াআবনাববন যর কতৃি ক উিভ চচি া, দাচায, উদ্ভাফন াংক্রা ন্ত কামিক্রভ র্নয়র্ভত  গ্রণ 

কযা বে। 

 

র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গঠবনয জনয গৃীত কামিক্রভ: 
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র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গঠবনয রক্ক্ষে কভিকতি া/কভিচার্যযদয র্নয়র্ভত কর্িউটায র্ফলবয় 
প্রচক্ষণ এফাং র্ডর্জটার  ফাাংরাবদ গঠবনয উমুিক্ত কভী র্ চক্ফ গবড় যতারায রক্ক্ষে 

প্রবয়াজনীয় কামিক্রভ গ্রণ কযা বে।  

 

---- 

 


