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   ও            

১.০      ভূমভক : 

            ফাাংরাদদদয মল্পায়ন, কভ মাংস্থান  যপ্তামন  বৃমিদত ফস্ত্র  াট খাদতয মিমরত             ক, 

(   খ    )। তাছাড়া, কৃমল খাদত াদটয গুরুত্বপূণ ম ভূমভকা যদয়দছ। ১৯৭৬ াদর াট ভন্ত্রণারয় এফাং ১৯৭৭ াদর  মল্প ভন্ত্রণারদয়য 

অধীদন ফস্ত্র মফবাগ প্রমতমিত য়। যফমতমদত ১৯৮৪ াদর ভন্ত্রণারয়মূ পুনগ মঠনকাদর পৃথকবাদফ ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় গঠন কযা য়। ১৯৮৬ ার 

দত এ দুটি ভন্ত্রণারয় স্বতন্ত্র ভন্ত্রণারয় মদদফ কাজ শুরু কদয। দয ২০০৪ াদরয ৬ মভ াট ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়দক একীভূত কদয ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয় মদদফ যকাময আদদ জাময কযা য়। এযয দত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় নতুনবাদফ কাম মক্রভ শুরু কদয। 

 

  চ  ক      ক                ও                       ।              ক ক  ক       ও                  

   ক           ক       ক      ছ। মদদয            ৮৪       জ    ’      ১২    জ         ও    খ      ক। 

           চ      ক             ও   দু’টি খাদতয অফদান অনস্বীকাম ম। এ ভন্ত্রণারদয়য আতায় ০৮টি দপ্তয/অমধদপ্তয/াংস্থা যদয়দছ। 

দপ্তয/অমধদপ্তয/াংস্থাগুদরা দছে:- (১) াট অমধদপ্তয (২) ফস্ত্র অমধদপ্তয (৩) ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন (BJMC) (৪) ফাাংরাদদ 

মটক্সটাইর মভর কযদাদযন (BTMC) (৫) ফাাংরাদদ াট কযদাদযন (BJC) (৬) ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম (৭) ফাাংরাদদ মযভ 

উন্নয়ন মফাড ম (BSDB)     (৮) ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট। এয ফাইদয               ক                

(JDPC);             ;    জ                ক     ও                     চ        । ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য 

আতায়         মফদজএভময ৩২টি াটমল্প প্রমতিান এফাং মফটিএভময ২৫টি মটক্সটাইর মভর যদয়দছ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয 

ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ মগারাভ দস্তগীয গাজী, ফীযপ্রতীক, এভম এ ভন্ত্রণারদয়য দাময়দত্ব মনদয়ামজত যদয়দছন।  

 

১.০১      (Vision) ও অভবরক্ষ্য (Mission): 

     (Vision)        :               ও            ও                    
  

  অভবরক্ষ্য (Mission) : ফস্ত্র  াটখাততয ম্ভাফনাতে পূণ ণ োতজ রাভিতে উৎাদনীরতা, েভ ণংস্থান  যপ্তাভন বৃভি। 

১.০২  Allocation of Business অনুমােী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারতেয দাভেত্ব: 

                         Allocation of Business among the different Ministries and Divisions  (Schedule 

1 of the Rules of  Business-     ২০১৭              )           ও                    ও                : 

1. ফস্ত্র  াটনীভত প্রণেন, প্রতোি  ফাস্তফােন; 

2. যাষ্ট্রাে  ফস্ত্র  াটের ভযচারনা এফং ভফলুপ্ত ফাংরাতদ াট েত ণাতযন-এয ম্পভিমূতয প্রাভনে োম ণাভদ; 

3. াট অধ্যাতদ  াটভল্প নীভত প্রতোি  ফাস্তফােন; 

4. াতটয সুতা  াটজাত ণ্যাভগ্রী এফং ভনতথটিে, স্পোরাইজড াোযলুভণ্য সুতা  ফস্ত্র ভল্পজাত তণ্যয অবযন্তযীণ  

বফতদভে ফাজাযজাতেযতণ ভন্বে; 

5. ফস্ত্র  াটণ্য াভগ্রী যপ্তাভন  এয ফাজায ম্প্রাযণ ম্পভেণত ভফলোভদয াভফ ণে ভন্বে; 

6. ফস্ত্রভল্প  াটভতল্প উৎাদন  যপ্তাভন ভফলতে ভযংখ্যান ংগ্র, প্রভিোেযণ  প্রো; 

7. াট  ফস্ত্রভতল্প ভফতদী ভফভনতোি উৎাভত েযা এফং ফস্ত্রেরমূত ভফতদীতদয ভনতোতিয সুাভয প্রদান; 

8. ফস্ত্র  াট ভতল্প আন্তজণাভতে ংস্থা  অন্যান্য স্পদতয াতথ োভযিভয ােতা  তমাভিতায ভফলতে স্পমািাতমাি  চুভি ম্পাদন; 

9. োঁচাাট ফস্ত্র  াটণ্য উৎাদতন ভানভনেন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান  প্রতযেন; 

10. যাষ্ট্রােি াট  ফস্ত্র ভতল্পয োঁচাভাতরয প্রতোজনীেতা ভনরূণ এফং এ ভফলতে ভনতদ ণে নীভতভারা প্রণেন; 

11. স্পফযোভযখাতত াট  ফস্ত্রভল্প ম্প্রাযতণয উতযাি গ্রণ; 

12. ফস্ত্রভল্প  এয োঁচাভাতরয উৎেল ণ াধতন িতফলণাে উৎা প্রদান; 

13. স্পদতয  আন্তজণাভতে ফাজাতযয চাভদাভাভপে ফহুমুখী াটণ্য উদ্ভাফন, ফাভণভজযে উৎাদন  এয ব্যফায বৃভি/ফাজায ম্প্রাযতণ িতফলণা; 

14. যাষ্ট্রীে খাততয ফস্ত্র, াট  তাঁত ভল্প োযখানা প্রভতষ্ঠা, আধুভনেীেযণ; 

15. ফ   াট ভল্প ম্পভেণত তদতন্তয জন্য প্রতোজনানুাতয েভভন িঠন; 
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16. ফস্ত্র  াট ভল্প এফং ফস্ত্র  াটণ্য ম্পভেণত স্পমতোতনা ভফলে; 

17. ফস্ত্র  াট খাতত প্রযুভিিত উৎেল ণ  ভানফ ম্পদ উন্নেতনয জন্য ভক্ষ্া  প্রভক্ষ্ণ প্রদান; 

18. ভন্ত্রণারে এফং এয অধীন/ংযুি দপ্তয, অভধদপ্তয, েত ণাতযন, স্পফাড ণ এফং অন্যান্য ংস্থায আভথ ণে ভফলোভদ প্রাভনে ভনেন্ত্রণ; 

19. ফস্ত্র ও ফস্ত্রজাত ণ্য এফং াট  াটজাত তণ্যয ভফলতে তত্ত্বাফধান  ভনেন্ত্রণ; 

20. োঁচাাট এফং াটজাত ণ্য ভযফ /জাাজতমাতি ভযফন চুভি ম্পাদন;  

21. স্পযভ ভল্প ংিান্ত ভফলোভদ; 

22. স্পদতয প্রাথভভে ফস্ত্র  াটখাততয োভযিভয মূল্যােন স্পম স্পোন ভফলতে োজ েযা; 

23. ভন্ত্রণারতেয উয অভ ণত ভফলতে আন্তজণাভতে ংস্থা  অন্যান্য স্পদতয াতথ ভতঝাতা  চুভি ম্পাদন; 

24. াট ব্যফােী  যপ্তাভনোযে এফং াটের ভাভরেতদয রাইতন্প প্রদান েযা। প্রতোজন অনুমােী রাইততন্পয োম ণোভযতা 

াভভেেবাতফ স্থভিত/ফাভতর ংিান্ত প্রাভনে োম ণিভ; 

25. ভন্ত্রণারতেয য অভ ণত ভফলে ংভিষ্ট আইন-োনুন প্রণেন/প্রতোি; 

26. ভন্ত্রণারতেয য অভ ণত স্পম স্পোন ভফলতে তদন্ত েযা, ভযংখ্যান ংগ্র  ংযক্ষ্ণ; 

27. আদারত ের্তণে গৃীত ভপ ব্যতীত ভন্ত্রণারতেয য অভ ণত স্পম স্পোন ভফলতে ভপ আতযা/আদাে; 

28. াট, ফস্ত্র  বতভয স্পাাে ভল্প  তমািী ভল্প প্রভতষ্ঠানতে ােতা প্রদান েযা; 

29. ফস্ত্র  াট এফং এয উৎাভদত ণ্যাভভগ্রয অগ্র  শ্চাৎমুখী ংতমািোযী (backward and forward linkages) ভফলোভদ; 

30. াটখাততয েল্যাণ  উন্নেতনয াতথ ম্পৃি International Jute Study Group (IJSG) এফং অন্যান্য ংস্থা/আন্তজণাভতে ংস্থা 

ম্পভেণত ভফলোভদ। 
 

১.০৩ োম ণাফভর (Functions): 

১.  ফস্ত্র  াটখাত ংিান্ত নীভত, ভযেল্পনা ফাস্তফােন  মূল্যােন;  

২.  যাষ্ট্রীে ভাভরোনাধীন ফস্ত্র  াট ভল্প ব্যফস্থানা; 

৩.  ফস্ত্র  াট তণ্যয স্থানীে  বফতদভে ফাজাযজাতেযণ ংভিষ্ট াভভগ্রে ভন্বে; 

৪.  ফস্ত্র  াট ভল্প উন্নেন  ম্প্রাযতণ স্পফযোভয খাততে ােতা প্রদান; 

৫.  উন্নত  ভানম্পন্ন ফস্ত্র  াটতণ্যয উৎাদন ভনভশ্চত েযায ভনভভি এ খাততয তত্ত্বাফধান, নদ/রাইতন্প প্রদান এফং ফস্ত্র, তাঁত, স্পযভ 

 াট খাতত দক্ষ্ জনফর সৃভষ্ট; 

৬.  অবযন্তযীণ  আন্তজণাভতে ফাজাতযয চাভদাভাভপে ফহুমুখী াটণ্য উদ্ভাফন, উৎাদন  উন্নেতন মথামথ োভযিভয  ফাজায িতফলণা; 

৭.  ফস্ত্র  াট ভতল্প ভফতদী ভফভনতোি আেল ণণ  ফস্ত্রভতল্প ভফতদীতদয ভনতোি ংিান্ত; 

৮.  ফস্ত্র  াটখাত ভনতে িতফলণা।  
 

১.০৪    ভন্ত্রণারতেয প্রাভনে োঠাতভা: 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারতেয ভাননীে ভন্ত্রীয স্পনর্ততত্ব নীভত ভনধ ণাযণী  প্রাভনে োম ণাফভর ভযচাভরত ে। রুর অফ ভফজতন, ১৯৯৬ 

অনুাতয ভচফ ভন্ত্রণারতেয প্রাভনে প্রধান  প্রধান ভাফ দানোযী েভ ণেতণা (Principal Accounting Officer) ভততফ দাভেত্ব 

ারন েতযন। ভন্ত্রণারতেয প্রাভনে োম ণিভ ৫টি অনুভফবাতিয ভাধ্যতভ ভযচাভরত ে। যোতযয অভতভযি ভচফ/ যুগ্মভচফ ম ণাতেয 

েভ ণেতণািণ ভচফতে প্রাভনে দাভেত্ব ারতন ােতা েতযন এফং অনুভফবািমূতয স্পনর্তত্ব ভদতে থাতেন। এ ভন্ত্রণারতেয েভ ণেতণাতদয 

োতজয ভতা, স্বচ্ছতা, জফাফভদভতা, িভতীরতা এফং সুষ্ঠ ুভন্বতেয রতক্ষ্য ভফযভান াংিঠভনে োঠাতভাভূি অনুভফবাি  অভধাখামূ  

পুনভফ ণন্যা েযা তেতছ। ভন্ত্রণারতেয েভ ণেতণাতদয দাভেত্ব/েভ ণফন্টন এফং তথ্য অভধোয আইন অনুমােী ভনতোভজত দাভেত্বপ্রাপ্ত েভ ণেতণা  

আভর ের্তণতক্ষ্য নাভ, দফী  ঠিোনা ভন্ত্রণারতেয তেফাইট www.motj.gov.bd এ প্রদান েযা তেতছ। 
 

২.০      ও              ২০১9-২০20                  : 

২.০১ (ে) ভানফ ম্পদ উন্নেন: 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারতেয েভ ণেতণা, েভ ণচাযীতদয ব্যভিিত  প্রাভতষ্ঠাভনে দক্ষ্তা, জ্ঞান  ক্ষ্ভতা উন্নেতনয জন্য ভনেভভত 

প্রভক্ষ্ণ/েভ ণারায আতোজন েযা ে। ২০১৯-২০২০ অথ ণ ফছতয ১-৯ স্পগ্রতডয েভ ণেতণাতদয ভফভবন্ন ভফলতে প্রভক্ষ্ণ প্রদান েযা তেতছ।     

১০-১৬ স্পগ্রড এফং ১৭-২০ স্পগ্রতডয েভ ণচাযীতদয দক্ষ্ েভ ণচাযী ভততফ িতে স্পতারায রতক্ষ্য যুতিাতমািী ভফলেভবভিে ভফভবন্ন ভফলতে প্রভক্ষ্ণ 

প্রদান েযা তেতছ। অভধেন্তু, স্পদত-ভফতদত ভফভবন্ন ভে ভফভবন্ন স্পপ্রাগ্রাতভ েভ ণেতণা/েভ ণচাযীযা অংগ্রণ েতয থাতেন।  
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(খ) স্পনন  গ্রযাচুইটি:  
 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারতেয অফযতবািী েভ ণেতণা/েভ ণচাযীতদয তফ ণাচ্চ অগ্রাভধোযভবভিতত স্পনন  গ্রযাচুইটি প্রদান েযা তে থাতে। 

অফযতবািী েভ ণেতণা/েভ ণচাযীতদয স্পনতনয োজতে আয জ  দ্রুত েযায রতক্ষ্য ভন্ত্রণারতেয োযী ভচফ ম ণাতেয ০১ (এে) 

জনতে েল্যাণ েভ ণেতণা ভততফ ভনতোি প্রদান েযা তেতছ।  

২.০২  ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি: 

 ভমন্ত্রমযলদ মফবাদগয াদথ গত ১৮.০৮.২০১৯ তামযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি 

স্বাক্ষয ম্পামদত য়। চুমিয ০৬টি মকৌরগত উদেশ্য ফাস্তফায়দনয জন্য ৩১টি কাম মক্রভ এফাং ০৩টি আফমশ্যক মকৌরগত উদেশ্য 

ফাস্তফায়দনয জন্য ১৯টি কাম মক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন দপ্তয/াংস্থায াদথ ২২.০৭.২০২০                

তামযখ ২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত দয়দছ। 

 

২.০৩  ২০১৯-২০     ছ       জ   

           ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয যাজস্ব প্রামপ্ত (আয়)  মযচারন এফাং উন্নয়ন ফাদজদটয মফফযণ মনম্নরূ: 

  (অাংকমূ াজায টাকায়) 

দপ্তয/াংস্থায নাভ ২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয 

যাজস্ব প্রামপ্ত 

২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয 

মযচারন ফাদজট 

২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয উন্নয়ন 

ফাদজট 

মচফারয় ৭৬,১৮ ৩১,৬৬,০০ ৩,১১,০০ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অননুদভামদত প্রকদল্পয 

জন্য াংযমক্ষত 

- - ২২৮,১৩,০০ 

ফস্ত্র অমধদপ্তয ৬,১৭,৫৪ ৭৪,২৬,০০ ১৩৯,৬৬,০০ 

াট অমধদপ্তয ১৪,৩৭,২৬ ২৫,৮১,০০ ৫০,০০,০০ 

ফাাংরাদদ াটকর কদ মাদযন - - ১০০,০০,০০ 

ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম ১৭,৬৫ ৩১,৯৭,০০ ৫৮,৬৭,০০ 

ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম ৫১,৯৫ ২৯,৫৪,০০ ১৬,০৩,০০ 

ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট ৭,৪২ ৬,৯২,০০ ৪,৪০,০০ 

মভাট: ২২,০৮,০০ ২০০,১৬,০০ ৬০০,০০,০০ 

 

২.০৪                             :  

জাতীে শুিাচায স্পেৌর ফাস্তফােতনয রতক্ষ্য ভভন্ত্রভযলদ ভফবাতিয ভনতদ ণনা স্পভাতাতফে এ ভন্ত্রণারতেয এেজন          

স্পপাোর তেন্ট ভনতোি েযা ে। ভভন্ত্রভযলদ ভফবাি ের্তণে প্রণীত ছতে এফং ভন্ত্রণারতেয বনভতেতা েভভটিয সুাভযিতভ এ ভন্ত্রণারতেয 

জাতীে শুিাচায স্পেৌর ফাস্তফােতন ভোফি েভ ণভযেল্পনা এফং ভযফীক্ষ্ণ োঠাতভা প্রণে  েযা ে। েভ ণভযেল্পনা ফাস্তফােতনয জন্য 

ভন্ত্রণারে  ের দপ্তয/ংস্থাে বনভতেতা েভভটি িঠন েযা ে এফং োম ণিতভয রক্ষ্যভাত্রা অনুমােী বনভতেতা েভভটিয বা 

বত্রভাভে       অনুভষ্ঠত তেতছ  লান্াভেভবভিতত ভন্ত্রণারে ম ণাে ৪টি বায আতোজন েযা ে। বাে উভস্থত           

ভতাভততে প্রাধান্য স্পদো ে। শুিাচায স্পেৌর ফাস্তফােতন ভন্ত্রণারে  দপ্তয/ংস্থায েভ ণেতণািতণয তচতনতা বৃভিমূরে প্রভক্ষ্তণয 

আতোজন েযা তেতছ  শুিাচায স্পেৌর ফাস্তফােতনয অং ভততফ ভন্ত্রণারে  দপ্তয/ংস্থায ের েভ ণেতণাতে ইন্টাযতনট ব্যফাতযয 

আতাে আনা তেতছ এফং স্ব-স্ব তেফাইট ভনেভভত ারনািাদ েযা তচ্ছ। নািভযে স্পফা জীেযতণয রতক্ষ্য ভটিতজন চাট ণায ারনািাদ 

েতয তা তেফাইতট প্রো েযা তেতছ। অনরাইতন স্পযন্প  ভবভড েনপাতযন্প ভতেতভয প্রফতণ  েযা তেতছ। অনরাইতন অভবতমাি 

গ্রতণয      ভন্ত্রণারতেয এেজন েভ ণেতণাতে স্পপাোর তেন্ট ভনতোি েযা তেতছ। উরুি তথ্য অভধোয আইন অনুমােী নািভযেতদয 

তথ্য প্রদাতনয      স্বপ্রতণাভদত তথ্য অফমুিেযণ ভনতদ ণভো, ২০১৫ প্রো েযা তেতছ। উরুন্ত তথ্য প্রদাতনয জন্য দাভেত্বপ্রাপ্ত েভ ণেতণা, 

ভফেল্প দাভেত্বপ্রাপ্ত েভ ণেতণা এফং আভর েভ ণেতণা ভনতোি েযা তেতছ।  
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২.০৫               : 

   ও                    ও                :    ও                 ও                ক  জ  গ         

                   গ  ক                    ও    জক              ও        ক চচ              ও                 

         ক জ ক       । ভন্ত্রণারে  দপ্তয/ংস্থা স্পথতে ভনেভভত ইতনাতবন আইভডোয প্রস্তাফ স্পনো ে এফং তা ভন্ত্রণারতেয 

ইতনাতবন েভভটিয ভাধ্যতভ ফাছাইিতভ প্রধানভন্ত্রীয োম ণারতে  এটুআই প্রেতল্প স্পপ্রযণ েযা ে। ইততাভতধ্য (১) ফস্ত্র    দপ্ততয One stop 

Service  (২) াট অভধদপ্ততযয অনরাইতন রাইতন্প প্রদান ীল ণে দুটি স্পফা প্রধানভন্ত্রীয োম ণারতেয স্পজআইইউ ের্তণে গৃীত তেতছ। 

অনরাইতন স্পফা প্রদাতনয রতক্ষ্য ভনতনাি দুটি স্পফাতে স্পফা জীেযণ ভততফ গ্রণ েযা তেতছ: 

(১) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে ের্তণে আতোভজত ের বা/তভভনায/োেণ-এয স্পনাটি দপ্তয/ংস্থা এফং ভন্ত্রণারতেয ের 

েভ ণেতণাতদয ভনেট ই-স্পভইতর এফং এএভএ-এয ভাধ্যতভ স্পপ্রযণ েযা। 

(২) দপ্তয/ংস্থা স্পথতে প্রাপ্ত প্রস্তাফমূ ভন্ত্রণারতেয ক্ষ্ স্পথতে মাচাইোতর পুনযাে দপ্তয/ংস্থাে স্পপ্রযণ না েতয োন টু োন 

আতরাচনা এফং স্পটভরতপান ংরাতয ভাধ্যতভ দ্রুত ভনষ্পভিয ব্যফস্থা গ্রণ। 

 

প্রণীত েভ ণভযেল্পনা অনুমােী ২ে, ৩ে  ৪থ ণ স্পোোট ণায অগ্রিভত ভযফীক্ষ্ণ ভভন্ত্রভযলদ ভফবাতি স্পপ্রযণ েযা তেতছ। জাতীে 

শুিাচায স্পেৌর ফাস্তফােন েভ ণভযেল্পনা অনুোেী ভ       দপ্তয ংস্থায েভ ণেতণাি  য োতজয গু িত ভান মূল্যাে  এফং ভন্ত্রণারে  

অধীন দপ্তয/ংস্থায েভ ণেতণাতদয উিভ চচ ণায স্পক্ষ্তত্র ভফতল অফদান যাখতছ। 

 

                ৯৫   ক         ছ                   ৫০          গ                 গ       ।        

                      ক                                        মনয়মভত     চ           জ  ক             

         ক                  ও         ক      ।    ও    গ    গ           গ  Service Innovation Fund (SIF)-   

 ও                  চ      ক                          ক      । গ  ১৩-১৭     ২০১৯      খ ০৫    চ           

  গ  ক                 ক  ক  ক              ক   ক      ক       ও     জ  ক       ছ।  ছ   ও ২০১৮      

     জ          ক           ও              ৮                    ক       ছ।       ১  Online Orders, Circulars, 

Gazettes, Notifications Management System  ২  E-Library Management System  ৩  Online Requisition and 

Inventory Management System  ৪  Case Management System  ৫  Land Management System  ৬  Audit 

Management System  ৭  Personal Information Management System (PIMS)      ৮  Information Portal of 

Textiles and Jute।               গ                                              গ            গ          

           ক (ideabank.gov.bd)               গ       জ     খ      ছ।  

 

 ক     জ             জ              ও                   -২   খ                                           

                  ক         ক ও       ক                ক  ক         জ   -         জ                    

    ক     ।    ও                   -২   খ    ক   Store             ছ।          ক ক জ         জ      ১৫০ 

  ক                           ছ। Store                                          ও            ক     ।   

       জ        জ         ক                   ও         ক   জ   ও          ।  ছ   ও                     

                       -   ও        ও              ক।                   জ   -         জ             

ক               ক                                                ও                              জ    ও   

    ।      ক   ক Store                     ঘ                 ক            ক                                

    চ   ক                       জ              ।             জ   -         জ                  ক              

            ক        ও জ                        TCV ক   ।     
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 খ) অনরাইন আইমটি ল্যুন মদিভঃ  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাইদট অনরাইন আইমটি ল্যুন মদিভ মফা ফক্স ততময কযা 

দয়দছ।  Online ICT Solution মফাটিয ভাধ্যদভ কভ মকতমা  কভ মচাযীগণদক আইমটি াংক্রান্ত ভস্যায ভাধান প্রদান কযা য়। 

Online ICT Solution Software ব্যফায কদয অনরাইদন কমম্পউটায াড ময়ুায, পটয়ুায, ই-পাইর, ইন্টাযদনট, এমন্টবাইযা 

ইতুামদ াংক্রান্ত ভস্যায মযক্যুইমজন প্রদান কযা য় এফাং ম মপ্রমক্ষদত দ্রুত আইমটি াদাট ম প্রদান কযা য়। এয পদর আইমটি 

ম্পমকমত ভস্যাফরী অদনক দ্রুততভ ভয় মনষ্পমি কযা ম্ভফ দছে এফাং এদত াংমিষ্ট কর কভ মকতমা/কভ মচাযীয মবাগামন্ত শূদন্য মনদভ 

এদদছ। 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 গ) অনরাইন মফদদ প্রমক্ষণ ডাটাদফজ: ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাইদট অনরাইন মফদদ প্রমক্ষণ ডাটাদফজ মফা ফক্স ততময কযা 

দয়দছ। পদর কর মফদদ প্রমক্ষণ, প্রমক্ষণাথী, প্রমক্ষদণয মদ এফাং প্রমক্ষদণয ভয়ূচমচ ম্পদকম দ্রুততভ ভদয় ধাযণা ায়া মাদছে। 

এদত দ  মবমিক াচ ম অদনয ব্যফস্থা যদয়দছ মাদত মমদকাদনা কভ মকতমা/কভ মচাযী তায মফদদ প্রমক্ষণ ম্পমকমত মমদকাদনা তথ্য দজই 

কভ ভদয় জানদত াযদছ ।  

 

2017 
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. 

 
 

 

(ঘ) ব্দ কমণকাঃ মদদয াভমগ্রক উন্নয়দন ফস্ত্র  াটখাদতয যদয়দছ অাভান্য অফদান। এখাদতয ম্ভাফনাদক কাদজ রামগদয় অথ মনীমতদক  

আদযা মিারী কযায রদক্ষু এ ভন্ত্রণারয় াট াংমিষ্ট যকাময  মফযকাময প্রমতিানগুদরাদক প্রদয়াজনীয় নীমতগত দমামগতা মদদয় 

মাদছে। ফস্ত্র  াট দ্বাযা নতুন উদ্ভামফত ফহুমুখী দেয উ াদন  ফাজাযজাতকযণদক উৎামত কযদছ।     ও      খ           

ক         চ                        ক           ক          ক       ঝ   জ      ক  ক ’    ক    ক       ক   

   ।  ছ   ও     ক  ক ’    ক              ও      খ     দুদফ মাধ্য         ছ             ক       ক    জ     

   জ     ঝ         । 

 

 
 

 

২.০৬                                   

 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দপ্তয/াংস্ামূদয মফমবন্ন আদারদত মফচাযাধীন ভাভরামূ মনষ্পমিয রদক্ষু মফদল কভ মমযকল্পনা গ্রণ 

কযা দয়দছ। গুরুত্বপূণ ম ভাভরামূ মচমিত কদয মনয়মভত ভমনটমযাং কযা দছে এফাং মৄগ্মমচফ (আইন) এয বামতদত্ব দপ্তয/াংস্ায াংমিষ্ট 

কভ মকতমাদদয মনদয় ভাভরায মফলদয় প্রমত ভাদ একটি ভামক ভাভরা ভমনটমযাং াংক্রান্ত বা অনুমিত দছে। উি বায কাম মমফফযণী দয় 

অফগমতয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মুখ্য মচফ ফযাফয মপ্রযণ কযা য়। ভাভরা মনষ্পমি কাম মক্রদভ মনদয়ামজত কভ মকতমা/কভ মচাযী  আইনজীফী 

performance মূল্যায়দনয ব্যফস্া গ্রদণয রদক্ষু ভন্ত্রণারদয়য অধীন প্রদতুক দপ্তয/াংস্থায় আইন মর মখারা দয়দছ। এদত কদয ভাভরা 

ম্পমকমত জটিরতা হ্রা াদছে। এ মপ্রক্ষাদট আইন াখায উদেখদমাগ্য কাম মক্রভ মনম্নরূ:  

 

 

অভধদপ্তয/ংস্া/স্পফাতড ণয নাভ ২০১৯-২০২০ ফছতয স্পভাট আিত 

ভাভরায ংখ্যা 

২০১৯-২০২০ ফছতয স্পভাট ভনষ্পন্ন ভাভরায 

ংখ্যা 

২০১৯-২০২০ ফছতয স্পভাট স্পভডং ভাভরায 

ংখ্যা 

ভফতজএভভ ১১৪৫ ৬১ ১০৮৪ 

ভফটিএভভ ৩৩৮ ১৪ ৩২৪ 

ভফতজভ (ভফলুপ্ত) ২৮১ ০৩ ২৭৮ 

ফাংরাতদ তাঁত স্পফাড ণ ১৫ ০১ ১৪ 

াট অভধদপ্তয ৬৩ ০৬ ৫৭ 

ফস্ত্র অভধদপ্তয ১০ ০০ ১০ 

ফাংরাতদ স্পযভ উন্নেন স্পফাড ণ ৩৫ ০৮ ২৭ 

ফাংরাতদ স্পযভ িতফলণা  প্রভক্ষ্ণ 

ইনভেটিউট  

৬ ০৩ ৩ 

আদজভী ন্প ভরিঃ ১৪ ০১ ১৩ 

ভরকুইতডন স্পর ২৬ - ২৬ 

     ১৯৩৩ ৯৭ ১৮৩৬ 
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২.০৭    অভডট আভি ভনষ্পভিয জন্য ভফতল উতযাি: 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারতেয অধীন দপ্তয/ংস্থামূতয অভডট আভি ভনষ্পভিয রতক্ষ্য ভফতল েভ ণভযেল্পনা গ্রণ েযা তেতছ। 

ভিক্ষ্ীে  ভত্রক্ষ্ীে অমডট ক    বায় বাভতত্ব েযায জন্য ভন্ত্রণারতেয যুগ্মভচফ/উভচফতদয দাভেত্ব প্রদান েযা তেতছ। েভ ণেতণািণ 

প্রভতভাত েভ ণসূভচ প্রণেন েতয অভডট ভনষ্পভিয জন্য ভত্রক্ষ্ীে বা েতয থাতেন। অভডট আভি দ্রুত ভনষ্পভিেতল্প অভতভযি ভচফ (অভডট) 

এয বাভততত্ব দপ্তয/ংস্থামূতয অভডট ংিান্ত স্পপাোর তেন্ট েভ ণেতণা এফং ভত্রক্ষ্ীে অভডট েভভটিয বায বাভততদয ভনতে ভাভে 

অভডট বা অনুভষ্ঠত ে। অমডট আমি মনষ্পমিদত ২০১৯-২০ অথ মফছদযয অমজমত অগ্রগমত মনম্নরূ:   
 

িভভে 

নং 

ভন্ত্রণারে/ ভফবািমূতয নাভ অভডট আভি ব্রডভতট জফাতফয 

ংখ্যা 

ভনষ্পভিকৃত অভডট আভি অভনষ্পভিকৃত অভডট 

আভি 

ংখ্যা টাোয ভযভাণ (স্পোটি 

টাোে) 

ংখ্যা টাোয ভযভাণ (স্পোটি 

টাোে) 

ংখ্যা টাোয ভযভাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

01 াট অভধদপ্তয ২২ ৯৫.০০৮০ ০৩ স্পনই স্পনই ২২ ৯৫.০০৮০ 

০২ ফস্ত্র অভধদপ্তয ৪৯ ৪৮.৫৫ ১০ ০২ ০.২১ ৪৭ ৪৮.৩৪ 

০৩ ফাংরাতদ াটের েত ণাতযন  ৬৭০১ ১৭৩৮২.৬২ ২৭ ১৬৩ ১৮৯.৩৭ ৬৫৩৮ ১৭১৯৩.২৫ 

০৪ ফাংরাতদ স্পটক্সটাইর ভভরস্ 

েযতাতযন 

২৭৫৩ ৩৮৬২.৪৬ ০৪ ৪৭ ৮.৯১ ২৭০৬ ৩৮৫৩.৫৫ 

০৮ ফাংরাতদ জুট েত ণাতযন 

(ভফতজভ) 

৩৪৮ ১১৫৯০৬.৯৭৬ স্পনই স্পনই স্পনই ৩৪৮ ১১৫৯০৬.৯৭৬ 

০৬ ফাংরাতদ তাঁত স্পফাড ণ ১৪৬ ১৫৮.৮৬ ৪৮ ১৩ ১১.০০ ১৩৩ ১৪৭.৮৬ 

০৫ ফাংরাতদ স্পযভ উন্নেন স্পফাড ণ ৫২৮ ৫.৪১৫৭ ১০ ২২ ১.১৯১০ ৫০৬ ৪.২২৪৭ 

০৭ ফাংরাতদ স্পযভ িতফলণা  

প্রভক্ষ্ণ ইনভেটিউট 

২৫ ০.৬৮৮৯ স্পনই স্পনই স্পনই ২৫ ০.৬৮৮৯ 

০৯ আদভজী ন্প ভরভভতটড ২১৪ ৯৭.১৪৭৮ ১৫ ০ ০ ২১৪ ৯৭.১৪৭৮ 

১০ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে ০৮ ২৪৫.৪৩ স্পনই স্পনই স্পনই ০৮ ২৪৫.৪৩ 

 ফ ণতভাট ১০৭৯৪ ১৩৭৮০৩.১৫৬৪ ১১৭ ২৪৭ ২১০.৬৮১ ১০৫৪৭ ১৩৭৫৯২.৪৭৫৪ 

 

 

৩.০              : 

৩.০১ ২০১৯-২০                                                     : 

 ২০১৯-২০                                                - ৩১  

 ২০১৯-২০                                       - ৬৫৬৬২.০০         

 ২০১৯-২০                                      -  ৫৯৭৩১.২৫         

 ২০১৯-২০                                    - 48940.57      ক  

 ২০১৯-২০                     -      : ৭৪.৫৩% 

    : ৮০% 

 ২০১৯-২০                             - ১  

 ২০১৯-২০                            -   

 

৩.০২ ২০১৯-২০                              ৩১                     : 

                                                                                                                                              

   

    

 ক                ক             ২০১৯-২০      ছ                       ও 

       গ   

   ২০২০      

           

         

     

            

 ক            

১.                                 

         গ            ২             ক  

     ২০১৩ 

       

২০২১ 

৯৮৯৫.৪৫ ১৭৮০.০০ ১৭৮০.০০ ৯৪৬.৩৩ 

(৫৩.১৬%) 

৬৪৬০.২৬ 

 

২.   খ                           ক  জ  

 গ    গ        ২                ক  ক  

     ২০১৩ 

       

২০২১ 

১৪৯১১.১৯ ৪৭১০.০০ ৪৭১০.০০ ১৭৪৬.৮৩ 

(৩৭.০৯%) 

১১৮২৩.০৪ 

 

৩.                             ২            

    ক  ক  

     ২০১৪ 

       

২০২১ 

১০৫৬৯.০০ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ২৯৫১.৮২ 

(৮৪.৩৪%) 

৬৩৯৫.৬৫ 

 

৪.   খ                             গ   

জ        ১                ক  ক  

জ       

২০১৫     

      ২০২০ 

১০১১৬.৩৫ ১২৬৪.০০ ৬৫৩.৫০ ৬৩৩.৩৭ 

(৫০.১১%) 

৪৫৫৯.৫২ 
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 ক                ক             ২০১৯-২০      ছ                       ও 

       গ   

   ২০২০      

           

         

     

            

৫.  .  .  ও   জ               

           ক  জ     গ              

 ১           ক  ক  

     ২০১৫ 

       

২০২১ 

১৭৪৫৮.০০ ২৪৬৬.০০ ২৪৬৬.০০ ৮৬১.৮৩ 

(৩৪.৯৫%) 

১৪৯৮২.৪১ 

 

 

 

৬.   খ                           ক  জ  

        জ        ১                 

    ক  ক  

     ২০১৫ 

       

২০২১ 

২৮১৯৬.৮৭ ২৭৮৬.০০ ২৭৮৬.০০ ২৭৭৫.৩০ 

(৯৯.৬২%) 

১৫২৮৪.৭৯ 

 

৭.      ক                         

            ১                ক  ক  

     ২০১৫ 

       

২০২১ 

১৫৬৭৭.৪৩ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৪৮৯.৫৭ 

(৯৯.৫৮%) 

৮৩৯০.৭৮ 

 

৮.   গ                                

         ক  জ        জগ   ১  

                   ক  ক  

     ২০১৬ 

       

২০২১ 

১১৯৭৫.৪১ ১৬২০.০০ ১৬২০.০০ ১০৩৮.১৮ 

(৬৪.০৮%) 

৫৩৭৯.৪৩ 

 

৯.     গ                       

 ২                ক  ক  

জ       

২০১৭     

   ২০২২ 

১২৬২৪.১৩ ৭৩৭.০০ ৭৩৭.০০ ৭৩০.৫৩ 

(৯৯.১২%) 

২৬৫৭.৬৫ 

 

১০.                             ২  

               ক  ক  

     ২০১৭ 

       

২০২১ 

১৬১৯৪.৮৫ ৩৮৯১.০০ ৩৮৯১.০০ ৩৮৮০.৫৬ 

(৯৯.৭৩%) 

৮২৯২.৯৫ 

 

১১.   খ                          ক  জ        

         ক  ক  

জ       

২০১৭     

   ২০২১ 

১১০৩৬.৫৬ ৪১১৩.০০ ৪১১৩.০০ ৩৫৯৬.৯০ 

 ৮৭.৪৫%) 

৬৩৭০.৬০ 

 

১২.                               ক 

 ক  

     ২০১৭ 

       

২০২১ 

৯৫৬৫.৬৫ ৩৭১৯.০০ ৩৭১৯.০০ ৩১৪৬.৭৫ 

(৮৪.৬১%) 

৫৮৬৬.৫৯ 

১৩. রারভমনযাট মটক্সটাইর ইন্পটিটিউট      

    ক  ক  

জানুয়াময 

২০১৮ দত 

মডদম্বয 

২০২০ 

১০০১৩.০৪ ২৩৬০.০০ ২৩৬০.০০ ২৩৫১.৭৭ 

(৯৯.৬৫%) 

৪৫৪৭.৭৬ 

 

১৪.   খ                           ক  জ  

   চ                     ক  ক  

     ২০১৮ 

    

       

২০২০ 

১৮২৯২.৮১ ৩১৫.০০ ৩১৫.০০ ২৮৪.৭৯ 

(৯০.৪১%) 

৮২৭৪.৪৪ 

১৫. মফদ্যাভান ৭টি মটক্সটাইর মবাদকনার 

ইনমিটিটিউদটয  উন্নয়ন  নতুন ৬টি মটক্সটাইর 

মবাদকনার ইনমিটিটিউট  স্থান- ীল মক 

প্রকল্প  

জানুয়াময 

২০১৯ দত  

মডদম্বয 

২০২১ 

৩৫৩৯০.৩৮ ১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ১৩১.১২ 

(৯০.৪৩%) 

১৩১.১২ 

 

 

 খ                     

১৬ এিাফমরদভন্ট অফ মি ুান্ডল্যভ ামব ম 

মন্টায ইন মডপাদযন্ট ল্যভ ইনদটনমব এমযয়া  

(২য় াংদামধত      ক  ক  

জুরাই ২০১৩ 

    

জুন ২০২১ 

 

৮৮৮০.০০ ৬১০২.০০ ৩০৫১.০০ ৩০৪৩.১১ 

(৪৯.৮৭%) 

৫৭৪৪.১১ 

 

১৭ ফাাংরাদদদয মানারী ঐমতু  ভমরন’    

               ও       ক    পুনরুিায 

 ১             ক  ক  

জুরাই ২০১৮ 

দত 

জুন ২০২১ 

১২১০.০০ ২৪৫.০০ ১২৫.০০ ১২০.৮৩ 

(৪৯.৩২%) 

২৬৪.৮০ 

 

১৮   খ                     ১             ক 

 ক  

      ২০১৮ 

    

    ২০২১ 

২৫৩৩০.০০ ১২২১৫.০০ ১১৪৪১.০০ 

 

১১৪৩৪.৪০ 

(৯৩.৬১%) 

২৪৭৪৪.৮৫ 

 

১৯ ফাাংরাদদ তাঁত মফাদড ময আতায় ৫টি মফমক 

মন্টাদয ৫টি প্রমক্ষণ মকন্দ্র, ১টি পুান 

মডজাইন ইনমিটিউট এফাং ২টি ভাদকমট  

প্রদভান মকন্দ্র স্থান। 

জুরাই ২০১৮ 

দত 

জুন ২০২১ 

 

১১৭০০.০০ ৫৭০.০০ ৫০২.৭৫ 

 

৬৯.০৫ 

(১২.১১%) 

৫৭৯.৮৮ 

 

২০ ফাাংরাদদ তাঁত মক্ষা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট, 

নযমাংদী        ক    ও    ক      গ  

       

জুরাই ২০১৮ 

দত 

জুন ২০২১ 

৬০১৫.০০ ৩৯০.০০ ৩৯০.০০ ৩৮৭.০১ 

(৯৯.২৩%) 

৪৪৪.৮৬ 

 

২১            -     জক             

চ                ও           ক    

    ক  ক  

  চ   ২০১৯  

     

   ২০২৩ 

১৫৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১২০০.০০ 

 

১১৮৬.৪৯ 

(৬৫.৯২%) 

১১৮৬.৪৯ 
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 ক                ক             ২০১৯-২০      ছ                       ও 

       গ   

   ২০২০      

           

         

     

            

২২   খ         ক        জ        ১         

    ক  ক  

  চ   ২০১৯ 

           

২০২৩ 

       

২০২১ 

 

 

৭২২০০.০০ ১.০০ -- -- -- 

 গ                           

২৩                            ও 

       জ           ক     ২  

              ক  ক          

     ২০১৩ 

    

   ২০২০ 

৪৭২৮.০০ ৭৮৫.০০ ৬৬৩.০০ ৬৬১.৬৮ 

 (৮৪.২৯%) 

৪৩৪৫.০৬ 

 

২৪ মযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ 

াফ মতু মজরামূদয দামযদ্র্ু মফদভাচন ীল মক 

প্রকল্প 

জুরাই  ২০১৭ 

দত 

জুন  ২০২২ 

২৫০৭.০০ ৪৯৩.০০ ১৯২.০০ ১৭৫.৩৩ 

 ৩৫.৫৭   

৩৬৩.৮৩ 

 

২৫      চ                            

 জ              ক       ক  ক  

     ২০১৯ 

       

২০২৩ 

২৪৪৮.০০ ১৯৯.০০ ১২৮.০০ 

 

১২৬.৮৫ 

(৬৩.৭৪%) 

১২৬.৮৫ 

 

 ঘ                গ      ও               

২৬               ,       ও    জ          

                          ক  ক  

     ২০১৬ 

    

   ২০২১ 

৩৫৬৬.৮৩ ৫৪৪.০০ ৩৪৮.০০ ৩৪৬.১২ 

 ৬৩.৬৩   

১৫৪৫.৬০ 

 

 ঙ             

২৭ উন্নত প্রমৄমিমনবময াট  াটফীজ উৎাদন 

এফাং ম্প্রাযণ ীল মক প্রকল্প 

জুরাই ২০১৮  

দত 

ভাচ ম ২০২৩ 

৩৭৬৪৬.৭৪ ৩৩৪৫.০০ ৩৩৪৫.০০ ২৬৪৩.০০ 

(৭৯.০১%) 

৩৫৩১.৭৬ 

 

 চ              ক  ক         

২৮ ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন এয 

আতাধীন ৩টি মভর সুলভকযণ, আদৄমনকায়ন, 

পূণ মফান এফাং ফমধ মতকযণ ীল মক প্রকল্প 

জুরাই ২০১৮  

দত 

মডদম্বয ২০২১ 

১৭৩৮৯.০২ ৬২৬.০০ ৬২৫.০০ ৬২১.৬০ 

(৯৯.২৯%) 

৮৩৪.১১ 

 

 

২৯ কমযভ জুট মভরস্   মদৌরতপুয জুট মভরস্  মরঃ 
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১৮৭.৫৯ 

 

 

 

 

৪.০        ক             (SDGs)       ক       

 

                  ৭          ও    ৮                         ও                     ।    ক   

                4.3, 5.1, 6.3, 8.2, 9.2, ৯.৪, 12.4 এফং 17.11। এই রক্ষুভাত্রামূ অজমদনয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় দমাগী 

ভন্ত্রণারয় (Associate Ministry) মদদফ মূর ভন্ত্রণারদয়য (Lead Ministry)      কাজ কযদছ। উি          জ               

ক             

 

        ৪.৩ (মফশ্বমফদ্যারদয় মক্ষা রাদবয সুদমাগ াশ্রয়ী  ভানিত কামযগময, বৃমিমূরক  উচ্চ মক্ষায় কর নাযী  পুরুদলয জন্য 

২০৩০ াদরয ভদধ্য ভান প্রদফামধকায মনমিত কযা              জ  Lead Ministry মক্ষা ভন্ত্রণারয়। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়াধীন  

ফস্ত্র অমধদপ্তয  ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম এ রক্ষুভাত্রা অজমদন দাময়ত্বপ্রাপ্ত াংস্থা। ফস্ত্র অমধদপ্তয কর্তমক মযচামরত মফমবন্ন মক্ষা প্রমতিাদনয 

ভাধ্যদভ ফতমভাদন কামযগময মক্ষায় ভাঠ ম মাদয় দক্ষ জ    ততমযয রতক্ষ্য ৪1 টি মটক্সটাইর মবাদকনার ইনমিটিউদট ৬২৪০ টি আন, ৭টি 

মটক্সটাইর মডদলাভা ইনমিটিউদট ১০০০ টি আন এফাং ৭টি মটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং কদরদজ ৮৬১ টি আদন মক্ষাথী বমতময াংস্থান যাখা 

দয়দছ এফাং বমতম  আফান কর সুদমাগ-সুমফধা ভান যাখা দয়দছ। এছাড়া চ      ক                ও     ক   ৪  

                   ক  জ   গ    গ   জ              ও               ৮                           মবারা, 

জাভারপুয, মযাজগি, নগাঁ, সুনাভগি, পমযদপুয, মদরট  রারভমনযাট)  মফদ্যভান ৭টি মবাদকনার ইনমিটিউদটয উন্নয়ন  ৬টি 
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মটক্সটাইর মবাদকনার ইনমিটিউট স্থান প্রকদল্পয ভাধ্যদভ নতুন আয ৬টি মটক্সটাইর মবাদকনার ইনমিটিউট স্থান কযা দছে। 

                 ও                     ছ  ১০০ জ          -  -                        ৮০ জ        -  -

                               গ     ছ।                       ও    ৫      ক        ৫         ক   ১        

  জ            ও ২     ক           ক           ক  ক           ক      ।     ক     ও    ৫         ক  

     ছ   ১৫০০ জ  ক        ক               ১          জ                 ছ   ৫০ জ  ক        -  -             

     ক      ।                          ক  ক        ৪,০০০      চ    ক    চ    ও                   ক       ছ। 

     ৭০      । ২০৩০      গ     ও ২২৬৫০ জ      চ    ক     চ       ক                     ছ। 

 

        ৫.১ (ফ মত্র কর নাযী  মভদয়য মফরুদি কর ধযদণয তফলদেয অফান ঘটাদনা):         Lead Ministry ভমরা  মশু 

মফলয়ক ভন্ত্রণারয়। এ রক্ষুভাত্রা অজমদন তাঁমতদদয ঋণদান  প্রমক্ষণ, াট  তুুঁত চামলদদয আমথ মক ায়তা  প্রমক্ষণ প্রদাদনয রদক্ষু 

নাযী-পুরুদলয ভান সুদমাদগয াংস্থান মযদখ ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ।                          ক  ক        ২,৮০০ 

     ক     চ    ও                    ক       ছ। ২০৩০       গ     ও     ১৬,০০০ জ       ক      চ       ক 

                    ছ।               ঘ                      ও      ক       ক                              

    ক                     খ ছ                            ক    খ  । 

 

        ৬.৩ (দূলণ হ্রা কদয ামনদত আফজমনা মনদক্ষ ফন্ধ কদয এফাং ক্ষমতকয যাায়মনক দাথ ম  উকযদণয মনগ মভন ন্যুনতভ ম মাদয় 

মনদয় এদ, অমযদামধত ফজমু  ামনয অনুাত অদধ মদক নামভদয় এদন এফাং তফমশ্বকবাদফ পুনিক্রায়ন (মযাইকমরন)  মনযাদ পুনব্যফায 

উদেখদমাগ্য মযভাদণ ফামড়দয় ২০২৩ াদরয ভদধ্য ামনয গুনগতভান বৃমিকযা           Lead Ministry ফন, মযদফ  জরফায়ু 

মযফতমন মফলয়ক ভন্ত্রণারয়। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়াধীন ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন, ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম এফাং ফস্ত্র অমধদপ্তয এ 

রক্ষুভাত্রা অজমদন কাজ কযদছ। মযদফ দূলণ হ্রাকদল্প নযমাংদী, টাঙ্গাইর, ক্যভাযখারী  মযাজগদি ফাস্তফায়নাধীন ৪টি প্রকদল্প ETP এয 

ব্যফস্থা যাখা দয়দছ। 
 

        ৮.২ (উচ্চ-মূল্য াংদমাজনী  শ্রভঘন খাত গুদরাদত মফদল গুরুত্ব প্রদান ফহুমুখীতা, প্রমৄমিগত উন্নয়ন  উদ্ভাফনায ভাধ্যদভ 

অথ মননমতক উৎাদনীরতায উচ্চতয ভান অজমন           Lead Ministry ফামণজু ভন্ত্রণারয়। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফাাংরাদদ 

াটকর কযদাদযন, ফাাংরাদদ মটক্সটাইর মভরস্  কযদাদযন, ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম, ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম, াট অমধদপ্তয  

ফহুমুখী াটে উৎাদন মকন্দ্র (দজমডমম) এ রক্ষুভাত্রা অজমদন দায়ফি। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অধীন মফমবন্ন াটকরমূদ ইদতাভদধ্য 

মড-মকয়ায মন্টায চাল্য, মৌচাগায সুমফধা প্রদান  শ্রমভকদদয জন্য মচমকৎা সুমফধা চাল্য মফমবন্ন উদ্ভাফনীমূরক মফা চাল্য কদয উৎাদন 

বৃমিয প্রদচষ্টা অব্যাত যদয়দছ। ইদতাভদধ্য গৃীত মযকল্পনা ফাস্তফাময়ত দর ক্রভান্বদয় জাতীয় প্রবৃমিয ায বৃমি াদফ। এছাড়া কভীদদয 

উৎাদনীরতা বৃমিয জন্য মনয়মভত প্রমক্ষণ প্রদান কযা দছে।  
 

        ৯.২ (অন্তর্ভ মমিমূরক  মটকই মল্পায়দনয প্রফ  ন এফাং জাতীয় মযমস্থমতয াদথ াভিস্য মযদখ ২০৩০ াদরয ভদধ্য কভ মাংস্থান 

 মজমডমদত মল্প খাদতয অাং উদেখদমাগ্য মযভাদণ বৃমি এফাং স্বদল্পান্নত মদ গুদরাদত এইখাদতয অফদান মদ্বগুণ কযা): এ রক্ষুভাত্রা 

অজমদনয জন্য ফাাংরাদদ মটক্সটাইর মভরস্  কযদাদযদনয ১৬টি মভর মমম'য আতায় মযচারনায মিান্ত দয়দছ।ইদতাভদধ্য ২টি মভর 

মমময আতায় চরদছ। এছাড়া ২০২০ াদর ২টি এফাং ম মায়ক্রদভ অফমষ্টমূ ২০৩০ াদরয ভদধ্য মমম'য ভাধ্যদভ মযচামরত দফ। এ 

মযকল্পনা ফাস্তফাময়ত দর উি মভরমূদ উদেখদমাগ্য মযভাণ উৎাদন বৃমি  কভ মাংস্থান সৃমষ্ট দফ। তাছাড়া ফস্ত্র  াট খাদত 

মফযকাময প্রমতিাদনয অাংগ্রণ উৎামত কযায ভাধ্যদভ কভ মাংস্থান সৃমষ্ট কযা দছে। 
 

রক্ষুভাত্রা ৯.৪ (২০৩০ াদরয ভদধ্য মফদশ্বয কর মদদয মনজস্ব াভথ্যম অনুমায়ী অফকাঠাদভায উন্নয়ন  (াংদমাজন কাদজয ভাধ্যদভ) 

মল্পকাযখানায ব্যাক াংস্কায ম্পন্ন কযা, মাদত মগুদরা ফমধ মত ম্পদ-ব্যফায দক্ষতা এফাং মযছেন্ন  মযদফফান্ধফ প্রমৄমি  মল্পে 

উৎাদন প্রমক্রয়ায অমধকতয ব্যফাদযয ভাধ্যদভ মটকই মল্পায়ন ধাযায প্রাযণ ঘটাদত াদয): এ রক্ষুভাত্রা অজমদনয জন্য    ও 

          Co-Lead        ক জ ক  ছ।            জ    ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময ভাধ্যদভ ২০৩০ াদরয ভদধ্য ৯৫.০০ 

রক্ষু তুুঁতচাযা মযাদনয মযকল্পনা যদয়দছ। মায ভাধ্যদভ একমদদক মযভ চাল  মে ম্প্রাযণ দফ এফাং কাফ মন মনগ মভন হ্রাদয মক্ষদত্র 

গুরুত্বপূণ ম ভূমভকা যাখদফ। এছাড়া ইদতাভদধ্য 'ব্যাদরমন্পাং ভডান মাইদজন মযদনাদবন এন্ড এক্সানন (মফএভআযই) অফদ্যা এমক্সটিাং 

ক্লথপ্রদমাং মন্টায এুাট ভাধফমদ, নযমাংমদ’         ক  ক            ও      ০৩          ক        ক             

         ক             ’ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ মফদ্যভান ম্পদদয দফ মািভ ব্যফায মনমিত কযণ দক্ষতা বৃমি কযা দয়দছ।  
 

        ১২.৪ (২০২০ াদরয ভদধ্য ফ মিত আন্তজমামতক মযকাঠাদভা অনুমায়ী যাায়মনক দাথ ম  ফধযদনয ফদজমু য জীফন চক্র জুদড় 

মযদফ ফান্ধফ ব্যফস্থানা মনমিত কযা এফাং ভানফ স্বাস্থু মযদফদয য এদদয মফরূ প্রবাফ কভাদত ফায়ু, ামন  ভাটিদত এদদয 

মনঃযদণয ভাত্রা উদেখদমাগ্য াদয কভাদনা): ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়াধীন ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন, ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম এফাং ফস্ত্র 
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অমধদপ্তয এ রক্ষুভাত্রা অজমদন কাজ কদয মাদছে। ামন  ফদজমু  যাায়মনক দাথ ম কভাদনায জন্য ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম কর্তমক ০৪টি ETP  

স্থান কযা দয়দছ মা মযদফ উন্নয়দন ভূমভকা যাখদফ। 

        ১৭.১১ (তফমশ্বক যপ্তামনদত ২০২০ াদরয ভদধ্য স্বদল্পান্নত মদগুদরায অাং মদ্বগুণ বৃমি উন্নয়নীর মদগুদরায যপ্তামন উদেখদমাগ্য 

মযভাদণ ফাড়াদনা): ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়াধীন ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন, ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম এফাং ফহুমুখী াটে 

উৎাদন মকন্দ্র (দজমডমম) এ রক্ষুভাত্রা অজমদন মনযরবাদফ কাজ কদয মাদছে। ফস্ত্র  াট খাদত যপ্তামন দেয বৃিয অাং মফযকাময 

খাদতয আতার্ভি। মফযকাময খাদতয আদযা ম্প্রাযণ এফাং যপ্তামন বৃমিদত যকাময ায়তা অব্যাত আদছ।  
 

৫.০       ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার    ২০১৯-২০২০     ছ       খ      জ  : 

               ক চ        ক             ।                                       চ   ক     । 

            জ                 খ   জ            ও     খ   ক জ    ক   ক     খ    ’  ক     ক        গ     

ক   ।            ক             ক          চ                 ক ও       ক    ক                 ও        গ      

ক     জ          ও               ক                         খ    ও                      ক জ ক       । 

                 খ                                                গ            খ             ক    খ ছ। 

 

 চ : জ            -২০১৯’                  
 

   

 ১     ও            গ  ০৪ মডদম্বয ২০১৯      খ    খ           -  ক       ’-         ক      ক   ১   জাতীয় 

ফস্ত্র মদফ’ উদ মান কদয। জাতীয় ফস্ত্র মদফ       ৯-১১ জানুয়াময ২০২০        ৩ মদনব্যাী ফস্ত্রদভরা অনুমিত য়।       ক 

     জ      গ            জ    ক      জ                              ক                জ  ক     । 

                              ৮৪       ক        ক   জ             খ        ৫০       ক ক         ছ। 

              ক          ৮০ । 
 

২                 চ          ক     খ   ক   জ    ক   জ                গ      ও        গ                

          জ                                  । ২০১৯-২০                                ০৭          

           ক  জ    ক ৪১৬ জ   ০৭                     ক ৩৬১ জ      ৪১              ক             

   ক ৩ ৬৮৬ জ                               ছ           ক      খ         ক            ছ। 

 

(৩) ২০১৯-২০     ছ               ক ক     (Sponsoring Authority) মাদফ                ৬ ৫২৪              

৬ ৫১৯              ক       ছ। মালক কর্তমদক্ষয কাজ সুিুবাদফ ম্পাদদনয জন্য ফস্ত্র অমধদপ্তদযয প্রধান কাম মারদয় একটি 

য়ানি ামব ম (One-stop Service) চাল্য কযা দয়দছ। ফস্ত্র  মাাকমল্প ভামরক/কভ মকতমাগণদক য়ানি ামব মদয ভাধ্যদভ 

মফা প্রদান কযা দছে।  

 

(৪)    ক            ক                     ক  জ    ও               ও               ,                   , 

                         ও            ক              ও      ক   গ                      জ      চ      

   খ             ক   ।               খ          জ              ক/ক   ক  ক                      ক     

            ক           চ              ক         ক          । 
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(৫)                                             খ    ছ।              ক                            

   খ    ।                                     ছ                 জ      ক           ৯                  

      জ      ক           ৬   ।                          ছ       ৬৮.৭০  ক                         । 

                 চ           ৪০    ও                গ           ছ।         ছ           জ               

১ ২২৭.০০  ক     ক । 
 

(৬)                     গ          ক                           ক   গ                                         ও 

      ক                    ছ। 

(৭)         জ       ক    চ   ও    ২০১৯-২০     ছ   ১ ২১০ জ       ক ৭৮৪.০০          ক               ক     

      ক       ছ।   চ                                                     ক      জ         চ             

      জ      ক            -     জক                 ক  ক                                         ক           

  চ           জ        ক           জ               ক      ।      ২০১৯    ক    ২০২০        ০৬  

     ক  ক                ১৩ ২৫ ১৮২.৫০    ক                               ৩৪  ক           জ             

ক       ছ।                   ক        ৩ ১৬ ৩৫০          ক        ১ ০৯ ১৪০              ২৩ ৫০০         জ   

    ও     ৫০ ০০০                ক      জ      ১ ৫৪২    । ক           জ                  ৫১ ০০০.০০   ক  

               ছ। ২০১৯-২০     ছ                                                 ২                     ও       

    জ  ক       ছ।  

 ৮  ফাংরাতদ তাঁত স্পফাড ণ এয আতাধীন টিভআইভ প্রেতল্পয ১৯ টি দ এফং  ৩ টি ভাপ্ত উন্নেন প্রেতল্পয ১৬টি দ (তাঁভততদয জন্য ক্ষুদ্র ঋণ 

েভ ণসূচী ীল ণে প্রেল্প, ভতরতটয ভভনপুযী তাঁত ভতল্পয উন্নেন, প্রভক্ষ্ণ, নক্সা উন্নেন, তাঁত ফস্ত্র প্রদ ণনী  ভফিে স্পেন্দ্র স্থান ীল ণে প্রেল্প 

 যংপুয প্রভক্ষ্ণ স্পেন্দ্র স্পফভে স্পন্টায  প্রদ ণনী োভ-ভফিে স্পেন্দ্র স্থান ীল ণে প্রেল্প) ংযক্ষ্ণ েযা তেতছ। 

 ৯  ফাংরাতদ তাঁত স্পফাড ণ এয ০২টি েভম্পউটায অাতযটতযয দ ফাংরাতদ তাঁত স্পফাতড ণয েভ ণচাযী চােভয প্রভফধানভারা, ২০১১ স্পত 

অন্তভূ ণি েযা তেতছ।    
 

(১০) এেীভূত ফাংরাতদ স্পযভ উন্নেন স্পফাতড ণয ৬২৪ টি তদয খো াংিঠভনে োঠাতভা প্রনেন, ফাংরাতদ স্পযভ উন্নেন স্পফাড ণ এয ৩ে 

স্পগ্রতডয ০২ টি দ সৃজন এফং ৬২৪টি দ অস্থােীবাতফ যাজস্বখাতত সৃজতনয ভনভভি জনপ্রান ভন্ত্রণারতে প্রস্তাফ স্পপ্রযণ েযা ে। 

(১১)  ফাংরাতদ স্পযভ িতফলনা  প্রভক্ষ্ণ ইনভেটিউট ের্তণে ২৫০ (দুই ত ঞ্চা) জন তুঁত চাভলতে (ফনী) প্রভক্ষ্ণ প্রদান। 

(১২)                 চ           চ   ও       ,                   ,                  ,                         

           ১৯৪ জ  ক  ক   /ক  চ        ক ( ও )            ক       ছ। 

(১৩)      ম্প্রাযণ এরাকায় ৫.৮৫ রক্ষ তুুঁতচাযা উৎাদন, মফতযণ  মযাণ কযা দয়দছ। মযভ ফীজাগাযমূদ ৯,৫৬৩ মকমজ ফীজগুটি 

উৎাদন কযা দয়দছ। মযভ ফীজাগায  ম-৩ মকদন্দ্র ৪.৫১৫ রক্ষ মযাগমুি মযভ মডভ উৎাদন কদয মফতযণ কযা দয়দছ। মযভ 

ম্প্রাযণ এরাকায় ১.৯২৭ রক্ষ মকমজ মযভ গুটি, মভমনমপদরচায মকদন্দ্র ১ ২১১ মকমজ মযভ সুতা এফাং   জ          ক  খ     

৪ ৭৭০            ক                ছ। ৪১  মজরায ৯৯টি উদজরায়  আভায ফাড়ী  আভায খাভায’ প্রকদল্পয  ৫২৮টি মভমতয  

৩,৮০৩ জন দস্যদক তুুঁত চাদলয াদথ ম্পৃিকযদণয জন্য মনফ মাচন কযা দয়দছ। ৬৯৭ জ       চ                     

               ক  ছ। মনফ মামচত দস্যদদয ভদধ্য ১,২৫২ জনদক তুুঁতচাযা মযান  মযচম মা মফলদয় প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 

আইমডয়ার মযভ েী  ম্প্রাযণ এরাকায চামলদদয ৮ ৬০৬টি ডারা, ৭,৪৭২টি চন্দ্রকী, সুতায জার ৪,৯৬৯টি এফাং ল্যঘয ৯২৫টি  

মফনা মূদল্য মফতযণ কযা দয়দছ। ম-৩ মকদন্দ্র ৯টি ভার্তজাত াংযক্ষণ কযা দয়দছ।   

 

 (১৪)                       ক                  -             ১৬           ক               ম (PPP)        

   চ     ক    জ         ক                   ক    (CCEA)-       গ              ক     ।    জ  ক   

     জ        চ    ক             ক                ।                ০৩        ২০১৯      খ        ক            

          ছ।      ক               ম         -            চ           ক                         গ জ   -

   জ           মাদফ ০১        ২০১৯      খ                     -     ক        ক       ছ।         ও     

              Existing Facility          ক জ চ  ছ                             চ                - ক       

ক      ।  
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 ১৫)     ক        ক               ক                 ঘ ক          ক                               গ   

                   ক                       ক                 ক       ক           ব্যতীত       

    ক                                 জ               ক                      চ   ক                     

             গ                   ক        ক                     ক                গ     ও          জ  

          ক       ছ। 

 ১৬)                -২৭ ১৯৭২     জ    ক       ক           ৩৪    ক        ক ও       ক            ক 

    ক                   ক        ক     ।                            ক                      ক    

    ক             ক       ক           কগ    ক           ব্যতীত       জ        ক        ছ ।    ক  

      জ                       জ                      ক  জ       জ                    ছ            

    জ                জ         জ       ক ও   ক    ক            - ক        ক       ছ। 

 

 ১৭)     ক        ক                ক                 ঘ ক          ক                               গ   

                   ক                       ক                 ক     ক  ক   ক           ব্যতীত       

    ক                                 জ               ক                      চ  ক ত                   

             গ                   ক        ক                     ক     জ    -        গ     ও          

জ            ক       ছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
  

 

 

 

(১৮)               ৬      ২০২০        ‘              ’                          ০৩ (   )               

                                               ,                    ,                     ও            , 

      ও       ,                      ; 

 

(১৯)                                           ; 

 

(২০) ২০১৯-২০     ছ   ৮৪.৫৫        ক চ                ছ।         ০৮.৫৮        ক চ           ক   ৮৫৩.৪১ 

 ক     ক  (১০২.৯           ক       )             ৪.৮৯        ক             ক ৩.৫৮        ক          

ক   ৩০৫.৩৭  ক     ক  (৩৬৩.২১           ক       )        ছ।  

 

(২১)            ক  ক                                 ও      জ                  ’     ক  ক          

      ৪৬   জ    ২৩০      জ                   জ          জ  ৭৫,০০০ জ    ক ক       গ         

              ও  চ    জ  ৩,৪৫,০০০ জ    ক ক     জ         ,               জ,    , ক     ক      

ক      ।    ও                খ                 ক    চ     ক  ছ। 

 

 

 চ    জ             -২০২০’-       চ       
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 ২২)        জ                            ক             জ   -                                    

               ক জ                            ক                 ক        ছ      ক       

    ক   ও             খ   খ       ক         ক             ক       ছ।         জ  ’             

                                জ        জ                খ    ক   ও                ক      ও 

      ক       ছ।         জ  ’       জ             জ     ও    জ   ক  ক      জ           জ  ’        

 ক        ক       জ    ’    ক              ক             ক       ছ। 

 
 

(২৩)                   জ      ’  ৭০২ জ                    ছ।                         জ       ২৮১       

   খ             ক   ছ              ১১৮                                খ                । 

 

 ২৪  ০৩ ০৯ ২০১৯                            ‘                      ’ ’                              

                                      

 

৬.০                        ও                                            ও                     :  

 

 

                গ             চ      ক       

১. জনাফ মভজমা আজভ ১৪০ জাভারপুয-৩ বামত 

২. 

জনাফ মগারাভ দস্তগীয গাজী (ফীয প্রতীক) এভম,  

ভাননীয় ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  

২০৪, নাযায়ণগি-১ দস্য 

৩.  জনাফ মভায়াদেভ মাদন যতন ২২৪ সুনাভগি-১  দস্য 

৪.  জনাফ যনমজত ক্যভায যায় ৮৮ মদায-৪  দস্য 

৫.  জনাফ মভাঃ নজরুর ইরাভ মচৌদৄযী ২৯১ চট্টগ্রাভ-১৪  দস্য 

৬.  মফগভ াীন আিায ২৯৭ কক্সফাজায-৪ দস্য 

৭.  জনাফ আব্দুর ভমভন ভন্ডর ৬৬ মযাজগি-৫ দস্য 

৮.  খামদজাতুর আদনায়ায ৩০৬ ভমরা আন-৬ দস্য 

৯.  তাভান্না নুযাত (বুফরী) ৩২৪ ভমরা আন-২৪  দস্য 

১০.  জ                        ১৯১   ক -১৮     
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২০১৯-২০            ও                   ১-৯                                 

 

 

                   ও      

1.                          ,      

2.  জনাফ স্পভাাম্মদ আবুর োরাভ, এনভডভ,              

3.  জনাফ আভা তাভেীন,             

4.  জনাফ স্পভা: আবু ফেয ভভিে, এনভডভ,             

5.  জনাফ এ.এভ.তভরভ স্পযজা,             

6.  জনাফ াভফনা ইোভভন,              

7.  জনাফ স্পভা: খুযীদ ইেফার স্পযজবী,             

8.  জনাফ স্পাতরী ভযীন আতভদ, যুগ্মভচফ 

9.  জনাফ াভস্ আর-মুজাভদ, যুগ্মভচফ 

10.  জনাফ স্পভা: অভরউল্লা এনভডভ, যুগ্মভচফ 

11.  জনাফ খ. ভ. যভপকুর ইরাভ,        

12.  জনাফ যাভদা স্পপযতদৌ, এনভডভ,        

13.  জনাফ স্পভা: োভরুজ্জাভান,        

14.  জনাফ সুব্রত ভেদায,        

15.                    ,                                

16.  জনাফ হুভায়ূন েভফয,        

17.  জনাফ স্পভা: আবুর ফাায ভভিে আেন,        

18.  স্পভাাম্মদ জাভেয স্পাতন,        

19.       স্পখনচান,        

20.  স্পভািঃ ভভজানুয যভান,        

21.  জনাফ মু. জীভ উভিন খান,         

22.  জনাফ স্পভািঃ আরভিীয স্পাতন,         

23.  জনাফ স্পভা: ইভযান আতভদ, ভভনেয োভয ভচফ 

24.  জনাফ স্পভা: াইফুর ইরাভ ভূঞা, ভভনেয োভয ভচফ  

25.  জনাফ স্পভাাতিে স্পভদী ইভাভ, ভভনেয োভয ভচফ 

26.  জনাফ স্পভা: াইফুর ইরাভ, ভভনেয োভয ভচফ 

27.  স্পভািঃ ভপউয যভান, ভভনেয োভয ভচফ 

28.                     ,                              

29.                     ,                   

30.  জনাফ টি এভ মুা তালুেদায, ভভনেয োযী ভচফ 

31.  জনাফ এ.টি.এভ আভরমুজ্জাভান, ভতেভ এনাভরষ্ট 

32.                      ,             

33.                   ,              

34.                         ,              

35.  স্পভািঃ আভভনুর ইরাভ, স্পপ্রাগ্রাভায 

36.                      ,                  

37.                   ,                  
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ফাংরাতদয অথ ণনীভতয হৃৎভড ফস্ত্র ভতল্পয উন্নেন, ম্প্রাযণ  ভফোতয রতক্ষ্য ভল্প ভন্ত্রণারতেয অধীন ভল্প দপ্ততযয ফস্ত্র 

উইংতে আরাদা েতয ফস্ত্র খাততয স্পালে ের্তণতক্ষ্য দাভেত্ব ারন  ফস্ত্র ভতল্পয জন্য দক্ষ্ জনফর বতভযয উতিতে ১৯৭৮ াতর ফস্ত্র 

ভন্ত্রণারতেয (ফতণভান ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে) অধীতন ফস্ত্র    দপ্তয সৃভষ্ট েযা ে। ফস্ত্র    দপ্তয সৃভষ্টয য তত ফস্ত্র প্রযুভিভফতদয ব্যাে 

শূন্যতা পূযতণয রতক্ষ্য ফস্ত্র খাতত দক্ষ্ জনফর সৃভষ্ট স্পফযোভয খাতত ফস্ত্র ভল্প োযখানায উন্নেতন প্রতোজনীে ের ধযতনয োম ণাভদ 

ম্পাদন েযভছর। যফতীতত ১৯৯১ াতর ফস্ত্র ভতল্পয স্পালে ের্তণতক্ষ্য দাভেত্ব ভফভনতোি স্পফাড ণতে প্রদান েযা ে। পতর ফস্ত্র    দপ্তয 

তখন স্পথতে ২০১৩ ার ম ণন্ত শুধু ফস্ত্রখাতত দক্ষ্ জনফর বতভযয দাভেত্ব ারন েতযতছ। ফতণভান যোতযয ভিান্ত স্পভাতাতফে ০৫.০৫.২০১৪ 

ভিোব্দ তত ফস্ত্র    দপ্তয পুনযাে ফস্ত্র ভতল্পয স্পালে ের্তণতক্ষ্য (Sponsoring Authority) দাভেত্ব ারন েযতছ। 
 

 

ফস্ত্র    দপ্তয দক্ষ্ জনফর সৃভষ্টয জন্য ০7টি স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং েতরজ, ০৭টি স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট  ৪১টি স্পটক্সটাইর 

স্পবাতেনার ইনভেটিউট ভযচারনা েযতছ। ফস্ত্র অভধদপ্ততযয ১৬৬১ জনফর ভফভষ্ট াংিঠভনে োঠাতভা যতেতছ। ফতণভাতন েভ ণযত জনফর 

১১১১ জন এফং ৫৫০টি শূন্যদ যতেতছ। 

    :            ভনযাদ, ভিারী  প্রভততমাভিতা ক্ষ্ভ ফস্ত্রখাত  

    :            ফস্ত্র োভযিভয ভক্ষ্ায ায বৃভি এফং স্পফযোভয ফস্ত্র ভল্পতে ােতায ভাধ্যতভ এ খাততয অগ্রিভত াধন 

        : 

                                                  : 

            ; 

                            ; 

                        ও          

  

           ও                                : 
 

                    

প্রধান োম ণারে  ১টি স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং েতরজ  ৭টি 

ভফবািীে োম ণারে  ৪টি স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট  ৭টি 

স্পজরা োম ণারে  ৫টি স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট  ৪১টি 
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                   : ০৪  
 

                        

১ ভফবািীে ফস্ত্র    দপ্তয, ৩০, ভভযপুয স্পযাড, ঢাো-১২০৫, স্পপান : ০২-৫৮৬১০১১২ 

২ ভফবািীে ফস্ত্র    দপ্তয, যো   ো © বফন-১,       ,      ,     -০৩১-৭২৪৫৮৪ 

৩ ভফবািীে ফস্ত্র    দপ্তয,                         ,       ,       

৪ ভফবািীে ফস্ত্র    দপ্তয, ৩১৫, োভজাটা (র্ততীে তরা), যাজাী, স্পপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮ 

 

(খ)             : ০৫  
 

                     

1 স্পজরা ফস্ত্র    দপ্তয, াফনা স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং েতরজ বফন, াফনা 

2 স্পজরা ফস্ত্র    দপ্তয, টাংিাইর স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট বফন, টাংিাইর 

৩ স্পজরা ফস্ত্র    দপ্তয,          

৪ স্পজরা ফস্ত্র    দপ্তয,         

৫ স্পজরা ফস্ত্র    দপ্তয,        

 

(ি)                        : ০৭  
 

                                

1 স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং েতরজ, স্পজাযাযিি, চট্রগ্রাভ 

2 স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং েতরজ, ারিাভেো, াফনা 

3 স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং েতরজ, স্পফিভিি, স্পনাোখারী 

4 ীদ আফদুয যফ স্পযভনোফাত স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং েতরজ, ভএডভফ স্পযাড, ফভযার 

5 ফঙ্গফন্ধু স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং েতরজ,োভরাতী, টাংিাইর 

৬ স্পখ োভার স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং েতরজ, ভঝনাইদ 

৭  .   .  . ও   জ                          ক  জ     গ        
 

 

 (ঘ)                : ০৭  
 

                        

1 স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট, টাংিাইর  (তটক্সটাইর  জুট স্পটেতনারজী) (২ে ভপট) 

2 স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট, ভদনাজপুয (২ে ভপট) 

3 স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট, চট্টগ্রাভ 

4 স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট, যংপুয 

5 স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট, নাতটায 

6                         স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট,        ,        

৭  স্পটক্সটাইর ইনভেটিউট, খুরনা 

 

 

(ঙ)                          : ৪১   
 

        

 

                                                          

১ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, যাঙাভাটি 22 স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, যাজাী 

২ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, নাযােণিি ২৩ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, াফনা 

৩ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, কুভভল্লা ২৪ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ফগুো 

৪ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, রক্ষ্ীপুয ২৫ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, যংপুয 

৫ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, চট্টগ্রাভ ২৬ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ভদনাজপুয 

৬ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ভফ-ফাভেো ২৭ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ঠাকুযিাঁ 

৭ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, িাজীপুয ২৮ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, স্পিাারিি  

৮ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ভেভনভং ২৯ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ফান্দযফান 

৯ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ভাদাযীপুয ৩০ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, খািোছভে 

১০ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, মুভন্পিি ৩১ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ভাভণেিি 

১১ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, নযভংদী ৩২ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, টাংিাইর 

১২ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, জাভারপুয ৩৩ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ভেতাযিি 

১৩ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ভতযাজপুয ৩৪ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, পভযদপুয 

১৪ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ফাতিযাট ৩৫ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, স্পনাোখারী 
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১৫ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, খুরনা ৩৬ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, েক্সফাজায 

১৬ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ঝারোঠি  ৩৭ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ভযাজিি 

১৭ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, মতায ৩৮ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, িাইফান্ধা 

১৮ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, কুভষ্টো ৩৯ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, নিাঁ 

১৯ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, ফযগুনা ৪০ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, চাঁাইনফাফিি 

২০ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট, টুোখারী 41 স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট,      ও, 

         ২১ স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউ, নাতটায 
 

 

    :  

                                        

ফস্ত্র    দপ্তয                ২           ৯      ৩৮০ ১৬২ ২১৮ 

ফস্ত্র    দপ্তয                ১০     ২৪৮ ১৭৮ ৭০ 

ফস্ত্র    দপ্তয                ১১          ১৯        ৬৭৮ ৪৮৬ ১৯২ 

ফস্ত্র    দপ্তয                ২০        ১৯০ ১৪৬ ৪৪ 

                      165 ১৩৯ ২৬ 

      : ১৬৬১ 11১১ ৫৫০ 
 

 

        ও                 : 
 

                             

১         470 

২      112 

৩        06 

     : 588   
 

 

                  :  

                                                                                                                                                             

                        

     

                                  

                                                         

৪৯   ৪৮.৫৫ ১০   ২  ০.২১ ৪৭  ৪৮.৩৪ 

 

 

 

২              

 

ভভন্ত্রবা  িত ০৫    ২০১৪  তাভযতখ       বফঠতে  ভিান্ত অনুমােী ফস্ত্র অভধদপ্তয ফস্ত্রখাততয স্পালে ের্তণক্ষ্। ফস্ত্র আইন, 

২০১৮ এয ২(৬) ধাযাতত ফস্ত্র অভধদপ্তযতে ফস্ত্রখাততয স্পালে ের্তণক্ষ্ স্পঘালণা েযা তেতছ।   

 

 

২.১ ও             

 

ফস্ত্র অমধদপ্তয প্রধান কাম মারদয় মালক কর্তমদক্ষয কাজ সুিুবাদফ ম্পাদদনয জন্য য়ানি ামব ম মন্টাদযয ভাধ্যদভ অাংীজনদদয মফা 

প্রদান কযা য় । ফস্ত্র  মাাক ম              ক য়ানি ামব মদয ভাধ্যদভ       খ            ক        

 ফস্ত্ররভতল্পয স্পফা প্রদাতনয রতক্ষ্য প্রভতষ্ঠাতনয নাতভ নভথ স্পখারা এফং অনাভি প্রদান; 

 ফস্ত্রভতল্পয প্রস্তাভফত  ভফযভান ভনফন্ধন এফং নফােন; 

 ফাভেং াউজ ভনফন্ধন  নফােন; 

 ১ভ, ২ে এফং ৩ে এডে  ইভতাট ণ স্পযভজতেন াটি ণভপতেট (আইআযভ) জাভযয সুাভয প্রদান; 

 ইভতাট ণ স্পযভজতেন াটি ণভপতেট (আইআযভ) ভনেভভতেযতণয সুাভয প্রদান; 

 আভদাভনকৃত স্পভভনাভযজ ছােেযতণয সুাভয প্রদান; 

 স্পভভনাভযজ আভদাভনয স্পক্ষ্তত্র ইভতাট ণ াযভভট (আইভ) জাভযয সুাভয প্রদান; 

 োঁচাভার আভদাভনয রতক্ষ্য ইউটিরাইতজন াযভভট (ইউভ) জাভযয সুাভয প্রদান; 
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 োযখানায ভাভরোনা ভযফতণন/ংতাধন; 

 োযখানায ঠিোনা াভভেে/ স্ােী ভযফতণন; 

 ভফভনতোি ংিান্ত ংতাধন; 

 ভফতদভ নািভযেতদয ই-ভবা/োেণ াযভভট এয সুাভয প্রদান; 

 ভফতদভ উতযািাতদয প্রাইতবট ইনতবেয (ভআই) ভবা  োেণ াযভভট এয সুাভয প্রদান; 

 স্পডপাড ণ স্পতভন্ট এয সুাভয প্রদান;  

 বফতদভে ঋতণয অনাভি প্রদান; 

 েতম্পাভজট াটি ণভপতেট এয জন্য প্রতযেন; 

 ভনফন্ধন ংতাধন (স্পমতোতনা অনুতচ্ছদ); 

 ফড রাইততন্প এইচএ স্পোড ংতমাজন; 

 ইভতাট ণ স্পযভজতেন াটি ণভপতেট (আইআযভতত) আভদাভন স্বত্ত্ব হ্রা/ বৃভিয জন্য সুাভয প্রদান। 
 

২.২                                

ফস্ত্র ভতল্পয উতযািাতে ভনজ প্রভতষ্ঠাতনয প্যাতড এফং ভনধ ণাভযত ছতেয তথ্য জাতীে ভযচে ত্র, স্পট্রড রাইতন্প, আেেয নদ, ংভিষ্ট 

ব্যাফাভেে ংিঠতনয নদ, প্রতমাজয ভপ ইতযাভদ ফস্ত্র অভধদপ্ততযয “োন ে াভব ণ স্পন্টাতয” অথফা অনরাইতন আতফদন জভা ভদতত 

ে। প্রতমাজয স্পক্ষ্তত্র স্থানীে ভযদ ণন প্রভততফদন  দভখরকৃত দভরর ত্রাভদ মাচাই েতয নািভযে নতদ ভনধ ণাভযত ভতে প্রতযাভত স্পফা 

প্রদান েযা ে  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

মডমরবা

ময 

য়ানি ামব ম 

(আদফদন গ্রণ) মনধ মামযত কাগজপ্রামপ্ত 

াদদক্ষ আদফদনত্র গ্রণ 

 

কামযগময তথ্য প্রদাদন 

ায়তা/ যাভ ম প্রদান 

ভামযচারক 

(ইন্পদক্টয ভদনানয়ন) 

াংমিষ্ট াখা 

আদফদন ম মদরাচনা  উস্থান 

মিান্ত গ্রণ এফাং অনুদভাদদনয জন্য 

উস্থান 

 

   জ     মযদ মন এফাং 

প্রভততফদন 

অনুদভাদন 

ত্রজাময 

 

       ও প্রমতদফদন ম মাদরাচনা  

উস্থান  

মিান্ত গ্রণ এফাং অনুদভাদদনয জন্য 

উস্থান 

অনুদভাদন 

ত্রজাময 

মযদ মদনয মক্ষদত্র মযদ মন ব্যতীত 

 (মযদ মন আদদ জাময) 
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২.৩         

 

                        , ফস্ত্র অভধদপ্তয ফযাফয স্পট্রজাভয চারাতন (তোড নং- ১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) ভনতনাি াতয ভযতাধ েযতত 

তফ: 

                                                                    

                 ৫,০০০ -                            ২০,০০০ -     

            

১,০০০ -                 

                        ১০,০০০ -                  

                          ২৫,০০০ -                   নফােন ভপ ৫,০০০/- (াঁচ 

াজায) টাো                          ৫০,০০০ -                   

                     ১,০০,০০০ -                

 

ফস্ত্র  স্পাাে ভতল্পয                             োনে াভব ণ            স্পফা/          প্রদান ে     : 

 

 ‘‘োন ে াভব ণ’’ এয           েভ ণেতণা      স্পটভরতপাতন    াক্ষ্াতত স্পফা ংভিষ্ট প্রতোজনীে তথ্য যফযা; 

 স্পালে ের্তণক্ষ্ ভততফ ফস্ত্র ভল্প োযখানা  ফাভেং াউজ এয অনুকূতর েী েী স্পফা প্রদান েযা ে এফং এফ স্পফা প্রদাতনয  

জন্য েী েী ডকুতভন্ট        এয এেটি ধাযণা প্রদান; 

                            ও                      ; 

 ফস্ত্র ভল্প োযখানা  ফাভেং াউজ এয আতফদনমূ                        মাচাই-ফাছাই ে                       

                                         ও                        ;  

 নািভযে নতদ ফভণ ণত ভতেয ভতধ্য স্পফা প্রদান।  
 

২.৪                   : 
   

 স্পালে ের্তণক্ষ্ ভততফ ২০১9-2                    ও          : 
 

 

০১ ০৭ ২০১৯      ৩০ ০৬ ২০২০                               ৯৯.৯২%   

 :         ২০১৯-২০                      

    , 2 13-  , ২০২০  

                            

১           জ     ১৩৩ ১৩৯ ১০৭৭ ১০০৩ 

২           জ     ৫৩ ৪১ ৫১৯ ৩৭৪ 

 ৩          জ        ৩৫৮ ৩৫৮ ৩৮৭ ৩৭৭ 

৪       ছ  ক            ৫২৩৯ ৫২৩৯ ৩৪০৩৫ ৩৩৯২৭ 

৫     ক                       ১৮১ ১৮৯ ১৪৩৩ ১৩৩১ 

৬                ক            ৭৭ ৭৬ ৭০৬ ৬১৩ 

৭    জ              ৩০৬ ৩০২ ২৩৬২ ২১২৯ 

৮           ১০ ১০ ৪০১ ৪৫৩ 

৯        জ                  ৫ ৫ ১৫০ ১৪৮ 

১০                                ৩৫ ৩৫ ২৩৮ ২৩২ 

১১         ’   ক            ০ ০ ২৭ ২২ 

১২              ৭ ৭ ৯৯ ৯৫ 

১৩                  ০ ০ ২০ ১৮ 

১৪ ও  ক                     জ  

          ৮৩ ৮২ ২৭৯ ২৬৮ 

১৫ ক    জ         ক  ১০ ১০ ৪৩ ৪৩ 

১৬   চ     ক        জ  ৬ ৬ ১০১ ১০১ 

১৭                            জ  

       ১৭ ১৭ ৫২ ৫০ 

১৮              জ         ০ ০ ৯ ৯ 

 ১৯       ক             ৬ ৬ ২৫ ২৫ 

২০                               ২ ২ ৩ ৩ 

২১                     ০ ০ ১ ০ 

       ৬৫২৮ ৬৫১৯ ৪১৯৬৩ ৪১২১৬  

 

২.৫                                        
 

                          ২০১৯-২০              ১,৩৪,৯৯,                                                 
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২.৬                     ২০১9-২০                        : 
 

 :                                 

১                 ৬৪৪৫৮.০৬০             ৫৩৭১.৫০৫             

২                  ১৬৩৬.৩৪৮             ১৩৬.৩৬২             

৩               ২৬১০.২০৬             ২১৭.৫১৭             

     : ৬৮৭০৪.৬১৪             5৭২৫.৩৮৪             

 

২.৭ ফস্ত্রমল্প কাযখানা  ফাময়াং াউজ মযদ মন: 
 

                              ২৫   , ২০১৩         ও               ২০২০                     ও                      

       ৪২৮৬  
 
 

 

৩                : 

  খ       জ          জ                       ও      ৪১              ক              ৭          

           ক  জ     ৭                          চ         ছ।   ক                   ছ                  

    ক                                                                         ক           ক               , 

            জ      ঘ              ক        ক জ ক  ছ।  ছ      ও ৫                     ক  জ  ৯           

                    ১৩              ক                   ক                 ৭              ক     

           জ    জ                     ক     ও ৬              ক                    ক জ চ         ছ। 

                                     ১                ক      ।                   ক                    

                 ক      ছ। 

৩.১                                           : 

                                         ক     জ              

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

                   

ক  জ 

স্পভোদ: ৪ ফৎয 

০৭                    

           

১.                  

২.     ক             

৩. ও                      

৪.                     

৪    ক     জ   

৩০x৪ ১২০ জ  

           ০৩   

     ১২৩ জ  

                

স্পভোদ: ৪ ফৎয 

০৭                     

           

 

১.             কচ     

২.     ক       কচ     

৩. ও           

৪.                কচ     

৪    ক     জ   

৩০x৪ ১২০ জ  

                ক     জ      ক     জ 

 

 ১    ক     জ           

১০০x১ ১০০ জ  

            ক     

                

স্পভোদ: ২ ফৎয 

৪১         

    ক     

১.        ক              

২.                       

৩.       

৪.      

৪       ৩০x৪  

১২০ জ  

 

 

    ফস্ত্রমল্প কাযখানা                  

     2 19 ৫২ ৩৯ ৯১ 

    2 19 ১৮ ৩২ ৫০ 

       2 19 ৭০ ৫৫ ১২৫ 

       2 19 ৩৪ ৩৬ 70 

      2 19 ২৯ ৩২ 61 

       2 19 ৩৭ ৩৩ 70 

        2 2  ৪০ ৩৫ 75 

        2 2  ৩৬ ২৫ 61 

      2 2  ৪০ ২৫ 65 

      2 2  ০০ ০০ ০০ 

    2 2  ০০ ০০ ০০ 

    2 2  ০৫ ০১ ০৬ 

    : ৩৬১ ৩১৩ ৬৭৪ 
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৩.২        জনফর সৃভষ্ট: 

 ভফএভ ইন স্পটক্সটাইর ইভিভনোভযং ভডভগ্র ভাধ্যতভ এভক্সভেউটিব স্পরতবতরয স্পটক্সটাইর ইভিভনোয বতভয েযা; 

 ভডতলাভা ইন স্পটক্সটাইর স্পটেতনারভজ ভডভগ্রয ভাধ্যতভ ভধ্যভ স্পরতবতরয স্পটক্সটাইর স্পটেতনারভজে বতভয েযা; 

 ভডতলাভা ইন জুট স্পটেতনারভজয ভাধ্যতভ াট ভতল্পয জন্য দক্ষ্ জুট স্পটেতনারভজে বতভয েযা; 

 এএভ (তবাতেনার) (তটক্সটাইর) স্পোত ণয ভাধ্যতভ স্পলায স্পরতবতরয দক্ষ্ জনফর বতভয েযা। 

৩.৩                    : 

              2 1৯-২০                                        

                                    

                 ৪৫৩ ৪১৬ ৯১.৮৩% ২৬৮২ ২৫৭১ 9৫.৮৬% 

                 ৩৬৭ ৩৬১ ৯৮.৩৬% ১১৬৬৫ ১০২১৯ 8৭.৬০% 

       ৪৬৫৬ ৩৬৮৬ ৭৯.১৬% ৪৭৬৪৮ ৩৮৭৭৪ ৮১.৩৭% 

 

 

২০১৯-২০                                

৪                      : 

ফতণভাতন ফস্ত্রভল্প ফাংরাতদতয এেটি প্রধান  দ্রুত ফধ ণনীর খাত। স্পদতয ফ ণ বৃৎ শ্রভঘন স্পক্টয ফস্ত্রভল্প খাতত প্রাে ৫.০ 

ভভভরেন জনফর যাভয যুি যতেতছ (বতভয স্পাাে), মা স্পদতয স্পটেই উন্নেন রক্ষ্যভাত্রা, স্পপ্রভক্ষ্ত ভযেল্পনা, ৭ভ ঞ্চফাভল ণেী 

ভযেল্পনা  রূেল্প, ২০২১ এয াতথ ম্পৃি। ফতণভাতন স্পদত ৮৪১৫টি বতভয স্পাাে  ফস্ত্রভল্প োযখানা যতেতছ। এ ের ভল্পোযখানায 

িভফধ ণভান ভফোত ফস্ত্র অভধদপ্তয দাভেত্বীরবাতফ োজ েযতছ।                                                         

     ২০১৯-২০                                    27.949                   ,                          ৮৩%       

          ক      ক  ক                     ২             ছ।  

 

                  ও                                  অন্যান্য                      ও       ও               

                       ও                               ৪                                          

 

২০১৯                  ৪        ২০১৯            ৯  জ       ২০২০         ।     জ             ২০১৯           

          খ           -  ক       ’’            ও                   গ জ         ক    ক           ক  , 

    চ       ও                       ।           ও         জ     গ       গ   গ জ  ও   চ     ক                     

খ                ক      জ                    ক   । ৯ জ       ২০১৯        জ    ক        ক   (        ) 

                     ।                              ছ    গ  জ                ক                      খ 

      ।                                                                                    

             ও        ক   ক                ক     ।        জ    ক        ক   ৯ ও ১১ জ          খ           

    জ  ক     ।  
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                       ও       : 

          গ             কচ                                    জ       

             ও           কচ                                    ক      

                                             

           গ               জ                  জ      

                 জ                       ও            জ                             

                ও                     কচ                                             

                                   

          ক                         

          জ     ক             ক           । 

                  : 

 

 

 

 
    ৪        2 1৯           ও                         1  

                                       

 

                       1                          

                ,                      

 

 

 

 
                                        খ        

 

                                        

 

  
                                      ক  ছ   
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৫                            : 

 

   ও                             

   ২০. 6.2 1৯           ও                                                                ,           

        ,    ও                  ২০১৯-২০                                                             

                                                         ১০০           ৮৩.৯৩                    

       ২০১৯-২০                                            ৮৩.৯৩%  

 

                  ও                                        : 

   ১৯. 6.2 1৯                  ও  ও                                                 ২০১৯-২০                 

                                                                                  ,                  

 ৭                          ও  ৭                               4                        -            

                                   

 

৬                  -         ২০১৯-২০২০ : 

                                ও                                                  -       ,    

২০১৯-২০২০                  ‘            ’                                                          

         -       , ২০১৯-২০২০                                                                             

           :                    ১ , ২ , ৩  ও ৪                            ও                 ,                 

        ও                                                                      -       ,২০১৯-২০২০         

             ১০০          ও                       ৮১                            ২০১৯-২০               

                -                      ৮১%                                               ও                

            

                    : 

                          ; 

                                              ও    ; 

                 /                   ; 

   -                              ; 

                                                                        ও           ; 

                                    ; 

   -                              ; 

                   -                         ; 

 “Zoom”                    ; 

 iBAS++ এ অনরাইতন স্পফতন ভফর দাভখর ;  

       -১৯                           ও                              ; 

 ভযষ্কায-ভযচ্ছতা োমিণভ স্পজাযদাযেযণ;  

 অভধদপ্ততযয য দপ্তযতে ধূভানমুি এরাো স্পঘালণা; 
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                                       : 

 ভনতজতে জাভন; 

 তযফাদী ই; 

   ফতনয রক্ষ্য ভনধ ণাযণ েভয; 

 জীফন এেটাই-সুন্দযবাতফ মান েভয; 

 ভনতজতে মূল্যােন েভয, আত্নভফশ্বাত দৃঢ় ই; 

 েভ ণতে জাভন, েতভ ণ এেভনষ্ঠ ই  েতভ ণ ভনভগ্ন থাভে; 

 েভীতদয াতথ স্পৌাদ ণপূণ ণ ম্পেণ িভে; 

 ােে েভ ণভযতফ বতভয েভয; 

 ভানুলতে বারফাভ, স্পফা গ্রভতাতে শ্রিা েভয; 

 তযফাভদ ভানুলতে অনুযণ েভয, তযব্রতী তত স্পচষ্টা েভয। 

৭        গ    ক   ও      : 

      গ    ক                     ক -২০১৫        জ   ২০১৮         ক জ                         চ  ক 

                      গ       ক  ক        ক      জ                            চ  ক        ও                 

              ক  ক   । ২০১৯-২০      ছ      ক         ক        গ         ক       ছ।       ২০১৯         ২০২০ 

                         গ       ০৫ ।       গ       ক                         ক     ।       গ    ক         

   জ     খ        ছ।    ক                                      গ       ক  ক       ক  ও      ক  ক            ক   

    ছ। 

 

৮                   : 
 

                                                                                                 

                   ও                              2 1৯-20         ১5                            

               ৫                                   ,     ,        ,       ও          , ৯                  

        , স্পবারা, জাভারপুয, ভযাজিি, নিাঁ, সুনাভিি, পভযদপুয, ভতরট  রারভভনযাট) এফং ভফযভান ৭টি স্পবাতেনার 

ইনভেটিউতটয উন্নেন  ৬টি স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার ইনভেটিউট স্থান প্রেতল্পয ভাধ্যতভ নতন আয ৬টি স্পটক্সটাইর স্পবাতেনার 

ইনভেটিউট স্থান েযা তফ।   

 

                        ১৫   ক              ২০২০       

(          

     

                        ক               

            

     

        

২০১৯-২০     

 ছ   

          

     

২০১৯-২০     

 ছ   

   ২০২০ 

        

২০১৯-২০     

 ছ        ক 

  গ   

২০১৯-২০     

 ছ         

  গ   

1.  Òknx` Ave ỳi ie †miwbqvevZ  †U·UvBj 

Bbw÷wUDU, ‡MŠib`x ¯’vcbÓ kxl©K cÖKí 

9895.45 1780.00 946.33 53.16% 56% 

2.  Ò†kL †invbv †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jRÓ 

†MvcvjMÄ, ¯’vcbÓ kxl©K cÖKí 

14911.19 4710.00 1746.83 37.09% 71% 

3.  Ò†fvjv †U•UvBj BÝwUwUDU ’̄vcbÓ kxl©K 

cÖKí 

10569.00 3500.00 2951.82 84.33% 85% 

4.  Ò‡kL iv‡mj †U•UvBj Bbw÷wUDU, gv`viMÄ, 

Rvgvjcyi ¯’vcbÓ kxl©K cÖKí 

10116.35 1264.00 633.37 50.11% 90% 

5.  ÒWt Gg, G, Iqv‡R` wgqv †U•UvBj 

BwÄwbqvwis K‡jR, cxiMÄ, iscyi ¯’vcbÓ kxl©K 

cÖKí 

 

17458.00 2466.00 861.83 34.95% 60% 
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6.  Ò‡kL nvwmbv †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, 

†gjv›`n, Rvgvjcyi ¯’vcbÓ kxl©K cÖKí 

28196.87 2786.00 2775.30 99.62% 100% 

7.  Òknx` Kvgiæ¾vgvb †U•UvBj BÝwUwUDU 

¯’vcb,gv›`v  ’̄vcbÓ kxl©K cÖKí| 

15677.43 2500.00 2489.57 99.58% 99.90% 

8.  ‘                †U•UvBj BwÄwbqvwis 

Bbw÷wUDU ’̄vcbÓ kxl©K cÖKí| 

11975.41 1620.00 1038.18 64.08% 75% 

9.  ÒmybvgMÄ †U•UvBj BÝwUwUDU ’̄vcbÓ kxl©K 

cÖKí 

12624.13 737.00 730.53 99.12% 100% 

10.  Òdwi`cyi †U•UvBj BÝwUwUDU ’̄vcbÓkxl©K 

cÖKí| 

16194.85 3891.00 3880.56 99.73% 99.99% 

11.  ‡kL iv‡mj †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, 

wm‡jU ¯’vcbÓkxl©K cÖKí| 

11036.56 4113.00 3596.90 87.45% 88% 

12.  Òwm‡jU †U•UvBj BÝwUwUDU ’̄vcbÓkxl©K 

cÖKí| 

9565.65 3719.00 3146.75 84.61% 85% 

13.  ÒjvjgwbinvU †U•UvBj BÝwUwUDU 

¯’vcbÓkxl©K cÖKí| 

10013.04 2360.00 2351.77 99.65% 99.80% 

14.  Ò†kL        †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jRÓ 

     ,          স্থান’’ ীল ণে প্রেল্প 

18292.81 315.00 284.79 90.41% 91% 

15.  ‘‘       ৭                    

              ও ৬          

                     ’’ীল ণে প্রেল্প। 

35390.38 145.00 131.12 90.43% 91% 

 †gvU: 231917.12 35906.00 27565.65 76.77% 86.11% 

 

৯) বভফষ্যৎ ভযেল্পনা : 

 ফস্ত্র আইন, ২০১৮ অনুমােী স্পফা জীেযতণয রতক্ষ্য ফস্ত্র (ভল্প ভনফন্ধন) ভফভধভারা, ২০২০, ফস্ত্রভল্প োন ে াভব ণ 

ভফভধভারা,২০২০ ফস্ত্রভল্প ভযদ ণন ভনতদ ণভো-২০২০ এফং যোভয  স্পফযোভয স্পটক্সটাইর ভক্ষ্া প্রভতষ্ঠান ভযদ ণন 

ভনতদ ণভো-২০২০ প্রণেন েযা; 

                                              ; 

                                        ; 

                            ; 

                                                 ; 

                                                        ,        ,                            

                  ; 

              ও                                            ; 

                                        ,        ও          ; 

                                                                  ,              ,        

    ,                                                                                     
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১.       
 

 াদটয ব্যফা মনয়ন্ত্রণ এফাং াদটয তফদদমক ফামণজু তদাযমকয জন্য ১৯৫৩ াদর তৎকারীন মকন্দ্রীয় যকাদযয অধীদন জুট মফাড ম 

গঠিত য়। স্বাধীনতায য ১৯৭৩ াদরয এমপ্রর ভাদ জুট মফাড ম মফল্যপ্ত কদয অথ ম ভন্ত্রণারদয়য অধীদন াট মফবাগ সৃমষ্ট কযা য়। ১৯৭৬ াদর 

স্বতন্ত্র াট ভন্ত্রণারয় সৃমষ্ট দর এয অধীদন াংমৄি দপ্তয মদদফ াট মযদপ্তয সৃমষ্ট কযা য়। যফতীদত কাঁচাাট  াটজাত দেয ভান 

মনয়ন্ত্রণকদল্প মফশ্ব ব্যাাংদকয সুামযদয আদরাদক ১৯৭৮ াদর াটে মযদ মন মযদপ্তয নাদভ অয একটি মযদপ্তয সৃমষ্ট কযা য়। ১৯৯২ 

াদর াট ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্থ াদফক ‘াট মযদপ্তয’ এফাং ‘াট  াটে মযদ মন মযদপ্তয’ একীভূত কদয াট অমধদপ্তয গঠিত য়। 

াদফক মযদপ্তয দুটিয মভাট জনফদরয াংখ্যা মছর ৭৯৩ জন। নফগঠিত াট অমধদপ্তদযয জনফর মনধ মাযণ কযা য় ৪৯৪ জন। দয ভাপ্ত 

উন্নয়ন প্রকদল্পয ১২০ জনফর াট অমধদপ্তদযয যাজস্বখাদত স্থানান্তমযত য়ায় ফতমভাদন এয অনুদভামদত জনফদরয াংখ্যা ৬০৪ জদন 

দাঁমড়দয়দছ। 

২.      ও      
 

২.১ মবন :   প্রমতদমামগতা ক্ষভ মটকই াটখাত প্রমতিা।  

২.২ মভন :     চ        ক  ও           ক           মনয ভাধ্যদভ াট     জ               ব্যফা ম্প্রাযণ । 

২.৩ মকৌরগত উদেশ্যমূ : 

        ও    জ               ও            

        ও              গ  জ     ক    

        ও    জ                   গ          

                  

      খ            গ     গ       ।  

 

৩. জ     ও     ক            

৩.১   জ খ             জ    : 

 

             

   

ক        

১-৯ ৭৩ ৬০ ১৩ 

১০ ৫১ ৩৫ ১৬ 

১১-১৬ ৪০৮ ১২৭ ২৮১ 

১৭-২০ ৭২ ২২ ৫০ 

    : ৬০৪ ২৪৪ ৩৬০ 

 

৩.৩ আঞ্চমরক/ভাঠ ম মাদয়য অমপ মফন্যাঃ 

 

 :   ক                      ক  ক         

০১.     ক ক         ক       চ  ক (   ) ১০   

০২.            গ     ক       চ  ক (     ) ০৩   

০৩.                জ   ক         ক       চ  ক (       ) ০৫   

০৪.           ক  ক                ক ৪২   

০৫.        ক  ক             ক ৭৯   

 

 

                 ৪২           ক  ক            ছ,                       ক     ক         জ খ               ।    

         গ   ক ক        ক    ও ক                            ছ। 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

জনফর েভ ণযত শুণ্য

  খ চ  ৩.১ 
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৪. অমধদপ্তদযয দাময়ত্ব  কাম মাফরীয াংমক্ষপ্ত মফফযণ 

          ২০১৭                                         ১৯৬৪     গ ও          

        জ        ক         ক            ২০১০            জ        ক          ক                 ২০১৩ 

    গ ও          

     ও    জ                    ক                

    খ            ক   ক             ও                  ক   ক              

           জ                                 ও         ছ          ক                  ক           ও        

              জ               ক                    ও                      ক     ক              

      ক  ক ও    ক        ও    জ                ক  ক              জ                         ও   ক   ক 

     ক    

                ক  ক   ক  চ                   

  ক     ও              জ         ও      জ        ও             চ       ক            ও     ক         

          ২০১৭                           ও        । 

 

৫.       

 

৫.১              ২০১৯-২০     ছ                ক      : 

ক    গ                ক  ক    ক  চ         

              ৪  ০৭ - ০৭ জ  

      জ       ৯ ২০১ ১২৬ ৩২৭ জ  

            - - - - 

    ক       ১৮৩           ১৫       জ  ২,৭৪৫ জ  

ও  ক   /        ২০      ও  ক   /         ৫০ জ  ১,০০০ জ  

    চ          ৪৬  জ    ২৩০    জ    ৩১,০১৪ জ  

 

  

 চ                         ক  ছ                     চ  ক 

 ও  গ                          চ   

 চ                   ক           ক  ক       
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 চ       জগ                চ                    ও     

             চ  জ    খ.                

 চ     জ      জ           জ       চ          

 

৬. ২০১৯-২০  অথ ম ফছদযয গৃীত কাম মক্রভ  অজমন 
 

৬.১ াটজাত দ্র্দব্যয ভান মযদ মন কাম মক্রভ: 

     ছ              

     

                 

  ক            ক        

      ক              ক        

২০১৯-২০ ৪১৪ ২৮৮ ০৯ ৫৩৮ ০৪ 

 

৬.২ াটজাত দ্র্দব্যয ভান যীক্ষণ কাম মক্রভ : 

 

     ছ            

     

                        

      ক        

২০১৯-২০ ১৫২৪ ১৫২৪ ১৫১৯ ০৫ 

 

 

৬.৩ ম্পামদত কাম মক্রদভয আতায় গৃীত তথ্য  মযাংখ্যান : 

৬.৩.১  কাঁচা াট  াটজাত ে : 

 

     ছ                

 

      

 

         

  ক     ক        

 

২০১৯-২০ 

ক চ      ৮৪.৫৫  

(রক্ষ মফর) 

০৮.৫৮  

(রক্ষ মফর)  

৮৫৩.৪১ 

  ক     ক   

১০২.৯  

              

   জ      ৪.৮৯ 

            

৩.৫৮  

            

৩০৫১.৩৭ 

  ক     ক   

৩৬৩.২১ 

              
 

 

৬.৩.২  দে াটজাত মভাড়দকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন-২০১০ ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত : 

 

    ছ  

২০১৯-২০ 

   চ              ক           ১৩২৮ 

        জ        ৯২.০১      ক  

              গ        ৩৩.৫০  ক   
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 চ     জ       গ   গ      “       জ        ক         ক 

         -২০১০”             চ                  

 চ               “       জ        ক         ক       

   -২০১০”             চ                  
 

৬.৪             :  

               ছ                           ক               

 

২০১৯-২০ 

        ৪১৬৪  ৩৫  ৪১৯৯ 

      ৮৮০৪ ৬৮২  ৯৪৮৬ 

     ১২৯৬৮  ৭১৭  ১৩৬৮৫ 

  জ     

(  ক  ) 

১,৫০,৮৫,১০০/- ৩,২৩,১৭,০০০/- ৪,৭৪,৫২,৪৫০/- 

(জ       ৫০,৩৫০/-) 

 

৬.৫ কয ব্যতীত যাজস্ব প্রদান : 

 

     ছ  

২০১৯-২০ 

ক         জ                 (রক্ষ টাকায়) ১৪৩৭.২৬ 

ক         জ                (রক্ষ টাকায়) ৭৭৮.৩৪ 

 জ       ক       (%) ৫৪.১৫% 
 

৬.৬      ক         

 

     ছ                                                  

       ক          

( ক     ক  ) 

       ক          

( ক     ক  ) 

       ক          

( ক     ক  ) 

২০১৯-২০ ১৮ ৭৬.৫৯ ০০ ০০ ১৮ ৭৬.৫৯ 
 

৬.৭     খ      জ   : 

        -২০১৭          

 ২০১৯-২০      ছ   ৩             গ           ১৫২৪              

 ২০১৯-২০      ছ   ৫   জ   ক               ৪১৪     ক          ক   ৮৩৯          গ               

    খ          ও                  ছ  ৬   চ   জ                    

                                        জ        ক         ক          -২০১০           

      ১৯             চ    গ              চ       চ           জ                                    -

  -               ও             জ       ক                                        চ    ।      

           খ   ও     খ          ও    জ       ক              ক ক       ছ  
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  ক     ও          চ  চ             ৩৩৭.৭৩                     জ         চ                জ 

       ও       ৩৮৯.৬৬                                   ১৩.৫০          

   জ                  ৪৬             ঘ   জ    ২৩০     জ    ৩১ ০১৪ জ     চ    ক                

    ক           চ     ক   ক       ক         ক      

 প্রমক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ াট অমধদপ্তদযয কভ মকতমা/কভ মচাযীয দক্ষতা বৃমি; 

 াটজাত দেয গদফলণায রদক্ষু “ফাাংরাদদ জুট গুড মযাচ ম এন্ড মেমনাং        ”     ক  ক     চ           গ 

     

     গ                             ক  ক            গ       

   ক    ক  জ  ও                            ক ক               ;     

 ক  ক    ক  চ                   জ     । 

 

জ        ক       ২০১৯                    

  
 

 চ  -জ        ক      ২০১৮                     

 ১৫.০৮.২০১৯   ) 

 চ              ক  ক      জ  জ        ক      ২০১৯        চ       

ও                        ও                         জ      গ     

  গ   গ জ         ক    .        

  চ  জ                            ২০.০৮.২০১৯     
 

৬    চ   জ               ২০২০              জ                     ও     চ            চ  

  

 চ   জ              ২০২০     ক                         ক   

      খ ছ                     চ  ক  ও  গ          

             চ    ০৬.০৩.২০২০      

 চ   জ              ২০২০                              

ক  ক    ক  চ       ০৬.০৩.২০২০      
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 চ   ক   জ    জ    জ              ২০২০           চ       ও            ০৬.০৩.২০২০      

  

  

 চ       খ     জ    জ               ২০২০           চ       ও            ০৬.০৩.২০২০      

 

 

 

 

           ৭.      ক ক            ২০১৯-২০         
                                   

  

২০১৯-২০      ছ                     ক ক              ক   গ            [১]     ও              গ 

 জ     ক    [২] ভানফম্পদ উন্নয়ন; [৩]     ও    জ               ও            [৪]      ও    জ               

           [৫]  াট খাদত মফমনদয়াদগ সুদমাগ ম্প্রাযণ; ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন দপ্তয াংস্থায ২০১৯-২০ অথ মফছদযয ফামল মক 

কভ মম্পাদন চুমি মূল্যায়দনয ভমন্বত প্রমতদফদন অনুমায়ী াট অমধদপ্তদযয অফস্থান ৪থ ম এফাং প্রদি নম্বয ৮১.৬১।  

    

৮.   ক                (SDG) 
 

  

              ও      SDG     জ     জ               ছ। “                  ও      জ        ও 

      ”     ক  ক          ২০১৯-২০     ছ   ৩১ ০১৪ জ      চ    ক            ক       ছ।  ক        চ       

ক              গ    ৫  ছ   ৭৫ ০০০ জ      চ    ক         ও                    ছ।  ক                      

         জক                     SDG           চক  জ     জ    ।  
 

৯. জ        চ    ক            
 

              ২০১৯-২০      ছ    জ        চ    ক                   ক     ক                ক    গ    

     ক       ও                               জ   ক  ক                               ও ও             গ  ক    

        ও                          ক         ক  ক                    গ    ক                       খ      

                   ও                                            জ       ছ।  
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১০. উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 
 

াট অমধদপ্তয কর্তমক   উন্নত প্রমৄমিমনব ময াট  াটফীজ উৎাদন এফাং ম্প্রাযণ’’ ীল মক প্রকল্প ফাস্তফায়ন । 

 

১০.১  প্রকদল্পয মযমচমতঃ 

মদযানাভ :   উন্নত প্রমৄমিমনব ময াট  াটফীজ উৎাদন এফাং ম্প্রাযণ’’  ীল মক প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : াট অমধদপ্তয, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

প্রকদল্পয ভয়কার : জুরাই, ২০১৮ দত ভাচ ম, ২০২৩  ম মন্ত   

প্রাক্কমরত ব্যয় : ৩৭৬.৪৬ মকাটি টাকা (মজমফ) 

এরাকা :  (ক)            - ৪৬টি মজরায ২৩০টি উদজরা                

 (খ) াটফীজ উৎাদন - ৩৬টি মজরায ১৫০টি উদজরা  

 (গ) াট চন - ২৮টি মজরায ১০০টি উদজরা  

প্রকদল্পয মূর উদেশ্য 

 রক্ষুভাত্রা 

  জাতীয় চামদাপূযদণয জন্য াট  াটফীজ উৎাদন, াংযক্ষণ  প্রমক্রয়াজাতকযণ 

মফলয়ক উন্নত প্রমৄমিয ম্প্রাযণ  

  াট  াটফীজ উৎাদন বৃমিকযণ  

 মযভাণগত  গুণগতভান উন্নয়দনয ভাধ্যদভ কৃলকদদয আয় বৃমি  দামযদ্র্ু মফদভাচন  

 াট চদনয মক্ষদত্র                  

 উন্নত িমত  করাদকৌর         ক                

 ফীজ উৎাদনকাযী কৃলকদদয মনকট মথদক ফীজ ক্রয় এফাং কৃলকদদয ভাদঝ মফতযণ  

 উন্নত প্রমৄমিদত াট চদন মযফনায ব্যফায  

 াট  াটফীজ উৎাদদনয জন্য ম্পূযক মদচয ব্যফস্থাকযণ  

 ক    জ     

 

:

  

      জ    -৫৪৩ জ   

           -৪৭২ জ   

                  -৬৩ জ   

            গ-০৮ জ   

 

ম্ভাব্য অমজমত 

পরাপর: 

       ছ    জ        :১৫০০      ;  

      ছ                   : ১৪.১৭২ - ১৬.৫৩৩       ;  

      ছ          জ    ও       : ১০০-৩০০      ;  

 ৫  ছ         চ  চ          : ৪,২০,০০০ জ ;  

      চ    জ               : ২,০০০ ;  

                        ক     গ  : ১,০০,০০০ জ ;  

                             চ          । 

 

 

১০.২        ক             

১০.২.১    ক     ও    ৫  ছ             জ               /উপী মতালা াটফীজ উৎাদন : 

 চ    – ৭৫,০০০ জ   

  জ   – ১৫,১৮০       

         জ       –৭৫         

    জ        –৭,৫০০         
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১০.২.২    ক     ও    ৫  ছ                                   : 

 চ    – ৬,৯০,০০০ জ   

  জ   – ৪,৬০,৯৩০       

            জ       – ৩,৪৫০         

             – ৭০.৮৬-৮২.৬৬         
 

১০.৩    প্রকদল্পয সুমফধাদবাগী জনদগািী : 
 

 ক                   ক    ৪৬   জ    ২৩০     জ            ক      । 

 

 ক                 গ    ক :  

     জ       ক     -    ৭৫,০০০ জ   

          ক          - ৬,৯০,০০০ জ   

                           - ৭,৬৫,০০০ জ   
 

 

 ক                  গ    ক ও              :  

     জ            -  ৩,০০,০০০ জ   

                    - ২৭,৬০,০০০ জ   

                        - ৩০,৬০,০০০ জ   

 

১০.৪ প্রকদল্পয উদেশ্য  রক্ষুভাত্রা : 

 জাতীয় চামদাপূযদণয জন্য াট  াটফীজ উৎাদন, াংযক্ষণ  প্রমক্রয়াজাতকযণ মফলয়ক উন্নত প্রমৄমিয ম্প্রাযণ এফাং াট  

াটফীজ উৎাদন বৃমিকযণ এফাং কৃলকদদয আয় বৃমি  দামযদ্র্ু মফদভাচদনয জন্য কৃলক কর্তমক উৎামদত ফীদজয মফক্রয়  মফতযণ 

মনমিতকযণ; 

 প্রমত ফছয ৭৫,০০০জন কৃলক (পুরুল  ভমরা) এয অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ প্রায় ৩০৩৬ মক্টয জমভদত ১৫০০ মভঃ টন উচ্চপরনীর 

াটফীজ উৎাদন এফাং মনম্নভাদনয াটফীদজয স্থদর উচ্চপরনীর াটফীজ প্রমতস্থান কযা; 

 প্রমত ফছয ৬,৯০,০০০ জন কৃলক (পুরুল  ভমরা) এয অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ ৯২১৮৬ মক্টয জমভদত ১৪.১৭২ - ১৬.৫৩৩ রক্ষ মফর 

উচ্চপরনীর মতালা াট উৎাদন কযা; 

 মযভাণগত  গুণগতভান উন্নয়দনয ভাধ্যদভ ামফ মকবাদফ াদটয উৎাদন বৃমি কযা; 

 াট চদনয মক্ষদত্র কচুমযানা, খড়, কনমক্রট স্লাফ, ফাঁদয খ ুঁটি ইতুামদ ব্যফাদয াট উৎাদনকাযী কৃলকদদযদক উদ্বুিকযণ এফাং 

করাগাছ, ভাটি ইতুামদ ব্যফাদয মনরুৎামতকযণ; 

 প্রকদল্পয মভয়াদকাদর উন্নত িমত  করাদকৌর অফরম্বন কদয উচ্চপরনীর াটফীজ উৎাদদনয জন্য মভাট ৭৫,০০০ জন কৃলকদক 

এফাং গুণগতভানম্পন্ন াটআঁ উৎাদন  চদনয জন্য ৩,৪৫,০০০ জন কৃলকদক প্রদয়াজনীয় প্রমক্ষণ প্রদান কযা; 

 ফীজ উৎাদনকাযী কৃলকদদয মনকট মথদক ম মায়ক্রদভ মভাট ১০০০ মভঃটন প্রতুময়ত ফীজ অথফা টিএরএ ফীজ ক্রয় কযা এফাং াট আঁ 

উৎাদনকাযী কৃলকদদয ভাদঝ তা মফতযণ কযা; 

 আইর অথফা মক্ষদতয চামযমদদক ফজী পর উৎাদদনয প্রচরদনয ভাধ্যদভ াটআঁ উৎাদন মভৌসুদভ ২,৩০,০০০ জন কৃলক এফাং 

াটফীজ উৎাদন মভৌসুদভ ১৫,০০০ জন কৃলদকয ফাড়মত আদয়য ভাধ্যদভ াট  াটফীজ উৎাদন খযচ হ্রা কযা; এফাং 

 উন্নত প্রমৄমিদত াট চদনয জন্য প্রতুক্ষবাদফ মভাট ১০০০০ জন মনফ মামচত কৃলদকয ভদধ্য মযফনায ব্যফায প্রচরদনয ভাধ্যদভ াশ্বমফতী 

২,০০,০০০ জন কৃলক দযাক্ষবাদফ উকৃত য়ায মফলয়টি মনমিত কযা । 

 

প্রস্তামফত প্রকল্প ফাস্তফাময়ত দর একমদদক কৃলকগণ উকৃত দফন, অন্যমদদক উন্নত প্রমৄমিয ব্যফায বৃমি ফা ম্প্রাযণ ঘটদফ। বারভাদনয 

াটফীজ  াদটয আঁ উৎাদন বৃমি াদফ এফাং তা অব্যাত থাকদফ আা কযা মায়। প্রকল্পর্ভি কৃলকদদয উৎামদত ফীজ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ 
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ক্রয়, প্রমক্রয়াজাতকযণ, প্যাদকটিাং এফাং াটফীজ কৃলকদদয ভদধ্য মফতযদণয ব্যফস্থা থাকায় কৃলকযা তাদদয উৎামদত ফীদজয ন্যায্য মূল্য 

াদফন। প্রকদল্পয মূর রক্ষু, উদেশ্য  পরাপর ম্পমকমত মফলয়ামদ যকাদযয ৭ভ ঞ্চভ ফামল মক মযকল্পনা, দামযদ্র্ু মফদভাচন, স্বাস্থুগত 

উন্নয়ন, গ্রাভীন ভমরাদদয অাংগ্রণ, কৃলকদদয অথ মননমতক উন্নয়ন, মযদফদয বাযাে যক্ষায় ভূমভকা গ্রণ ইতুামদয মনিয়তা মফধান 

কযদফ। মা মদদ মফদ্যভান স্বল্প, ভধ্য  দীঘ মদভয়াদী মযকল্পনা/নীমত/ মকৌদরয াদথ াভিস্যপূণ ম। ফতমভান যকাদযয প্রণীত “দে াটজাত 

মভাড়দকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০”, “দে াটজাত মভাড়দকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায মফমধভারা, ২০১৩” এফাং “াট আইন, 

২০১৭” এয প্রদয়াগ  ফাস্তফায়দন প্রকল্পটি ইমতফাচক ভূমভকা যাখদফ। প্রকল্পটি ঠিকবাদফ ফাস্তফাময়ত দর আভদামন মনব ময াটফীদজয চামদা 

অদনকাাংদই কদভ মাদফ। াটজাত দ্র্ব্য উৎাদন বৃমিয ভাধ্যদভ কভ মাংস্থাদনয সুদমাগ সৃমষ্ট দফ।   

ফতমভান যকাদযয মগৌযদফাের ভূমভকায থ মযক্রভায় জাতীয় অথ মনীমতদত াট উদেখদমাগ্য অফদান যাখদছ। াট  াটজাত 

ে যপ্তামনদত তফদদমক মুদ্র্া অজমন কদয জামত আজ গমফ মত। াট চামলদদয প্রতুাা পূযদণয মম শুবমাত্রা শুরু দয়দছ, তা জাতীয় অথ মনীমতদক 

ি মবমিয উয দাঁড় কযাদনায মনভ মর ফম:প্রকা। এদক্ষদত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ভদয়ামচত দদক্ষ এফাং ানুগ্র মনদদ মনা জামতদক 

কদযদছ উদদ্বমরত এফাং েমিত। াদটয স্বদণ মাজ্জ্বর বমফষ্যৎ মফমনভ মাদন সুিু মযকল্পনায মবমিদত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় মনযন্তয কাজ কদয 

মাদছে। উৎকৃষ্ট জমভ  অনুকূর আফায়ায কাযদণ ফাাংরাদদ ঐমতুগতবাদফ মফদশ্বয মযা ভাদনয াট উৎাদন কদয আদছ। জাতীয় 

অথ মনীমতদত াট খাদতয অফদান হ্রা মদর এখন মদদয মভাট তফদদমক মুদ্র্া অজমদনয মক্ষদত্র াট খাদতয অফদান গুরুত্বপূণ ম।  

 

 

১০.৫     খ               গ    

     চ             জ             ৩১ ০১৪ জ     চ    ক            ক       ছ। 

 জ         গ                               ২৪২ জ  জ         গ         ছ।  

                 ক                      ১৩০              ও       ছ,    ক ১০০             ক জ          

    ছ। 

                 ক         জ          ক       ও     ক            ক       ছ।  ছ                

          জ                   ক       ছ। 

 ক      ক       ঝ        ও           জ         

             জ  ৩৮৪.৫৫৬   .                              জ  ৯.৯৩৫   .      জ               ক       ছ। 

 গ        ১                ১        ক      ক      ক       ছ।  

 

১০.৬ াটচামল বাইদদয জন্য জ্ঞাতব্য 

 মদদ যীমক্ষত উন্নত াটফীজ ব্যফায কদয াদটয পরন  ভান ফাড়ান। মফী কদয -৯৮৯৭ মতালা াটফীজ ফন করুন ; 

 যীমক্ষত  মনজস্ব ফীজ ছাড়া অন্য ফীজ জমভদত ফন কযদফন না ; 

 প্রদয়াজনভত যাায়মনক ায  কীটনাক ভয়ভত জমভদত প্রদয়াগ করুন ; 

 ভয়ভত াট মক্ষদতয আগাছা মযস্কায করুন এফাং মাকাভাকড় দভন করুন; 

 াট চাদল জমভয পরন মি ফাদড়, কাদজই অমধক মযভাদণ াট চাদল এমগদয় আসুন ; 

 াট গাদছ পৄদরয ক্যমড় আদরই াট কাটায ব্যফস্থা কযা। মভাটা  মচকন াট গাছ আরাদাবাদফ আঁটি ফাদৄন; 

 াদটয জাদগ ভাটি মদদর আঁ খাযা য়। কাদজই উা মযায করুন। মযস্কায ামনদত াট জাগ মদন; 

 ছার চন িমত (মযফন মযটিাং) একটি স্বাস্থুিত াট চন ব্যফস্থা। কাদজই মমখাদন ামনয অবাফ মখাদন ছার চন িমত অফরম্বন করুন ; 

 াট চদনয উযই আঁদয গুণাগুণ মনব ময কদয। কাদজই াট একটু মফী চাদনায মচদয় কভ চাদনা বার ; 

 ভাটিদত ফা যাস্তায় াট শুকাদর ভান কদভ মায়। কাদজই ফাঁদয আড়া ফা মযমরাং এ াট শুকাদনায ব্যফস্থা করুন ; এফাং 

 াদটয মগ্রড মজদন মনদয় ঠিক মূল্য আদায় করুন। এ ব্যাাদয াট অমধদপ্তয  প্রকদল্পয াংমিষ্ট কভ মকতমাদদয দমামগতা মনন। 
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১১. উিভ চচ মা, দাচায, উদ্ভাফন (ইদনাদবন) 
 

১১.১  উিভ চচ মা : 

                জ                         জ ক   ; 

 াট  াটে ব্যফায রাইদন্প প্রদাদনয জন্য আদডট মটিদজন চাট মায প্রণয়ন  দয়ফ াইদট প্রকা কযা দয়দছ; 

 াদটয প্রাথমভক াটফাজাদয মবজা াট ক্রয় মফক্রয় মযাধকদল্প মজরা প্রাদনয ায়তায় মবজা াদটয ক্যপর ম্পদকম 

জনদচতনতা সৃমষ্টয রদক্ষু াট অমধদপ্তদযয ভাঠ ম মাদয় ব্যাক প্রচাযণা কাম মক্রভ গ্রণ ; 

 াদটয অবুন্তযীণ ব্যফায বৃমিয রদক্ষু ‘‘দে াটজাত মভাড়দকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন-২০১০’’ প্রদয়াগ  ফাস্তফায়দন 

মািায, মরপদরট মফতযণ এফাং মত্রকায় গণমফজ্ঞমপ্ত প্রচায; 

 রাইদন্প প্রতুাী ব্যমি ফা প্রমতিাদনয মনকট দ্রুততভ ভদয় রাইদন্প প্রদাদনয জন্য যকাময মকালাগাদয মপ জভা প্রদাদনয 

চারানমূ অন-রাইদন মবমযমপদকন; 

 াটকদর উৎামদত াটদেয গুণগত ভান ঠিক যাখায রদক্ষু াট অমধদপ্তদযয ৩টি াটে যীক্ষাগাদযয ভাধ্যদভ মফনামূদল্য 

নমুনা যীক্ষা কদয াংমিষ্ট কর্তমক্ষদক অফমতকযণ; 

 াট অমধদপ্তয এয উদদ্যাদগ টিভ গঠন কদয যকাময মভদরয উৎামদত েভান মাচাই কযা ; 

 মপাকার দয়ন্ট কভ মকতমায ভাধ্যদভ তথ্য মফা মনমিতকযণ ; 

 য়ান ি ামব মদয ভাধ্যদভ মফা প্রতুাীগদণয মফা প্রদান জীকযণ কযা। 
 

১১.২  দাচায :  

      জ              ক    ক  ক    ও ক  চ              চ           গ         ক           ; 

                   ক               ক ক              রদক্ষু    গ        ; 

     গ                 জ        ক      । 

 

১১.৩  উদ্ভাফন (ইদনাদবন) :  

      ক            খ    জ                 । 

 যকাময প্রমতিানমূ কর্তমক আদয়ামজত মমভনায  প্রমক্ষণমূদ াদটয ব্যাগ ব্যফায মফলদয় অনুদযাধ ত্র মপ্রযণ; 

 প্রাথমভক  ভাধ্যমভক ম মাদয় যকাময ফই মফতযদণয ভয় াদটয ব্যাগ প্রদাদনয জন্য ত্র প্রদান; 

 যকাময দপ্তয  াংস্থায় াদটয াভগ্রী ব্যফায মফলদয় ত্র মদয়া; 

     ও    জ                          ও                   জ   চ         ও     ক     জ         চ  

    ,       ও             ক  । 

 

  ১২. মডমজটার ফাাংরাদদ মফমনভ মাদণয জন্য          কাম মক্রভ 

 

 “   জ                          -২০২১”-    ক  ক               ও  । 

                  ক  ক                   ও            । 

               ক  ক                 জ  চ           ক   ও          ক  । 

 াট অমধদপ্তদযয বাকক্ষ আদৄমনকায়ন মবমড কনপাদযন্প াংক্রান্ত মন্ত্রামত স্থান; 

            ক  ক                                                           ও                   -     

        ’       ও                            ছ                  ও               ক   ক             ছ  

              ক  ক    ক  চ           ক    জ                 ক              ছ                         

 গ   ও            ক       ছ  

                   ও                    ছ।              ও     ক    www.dgjute.gov.bd।              

              ও                       ও      গ  ক             ছ ; 

http://www.dgjute.gov.bd/
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      জক    গ    গ           ক          ক      চ     চ   ও                               ক     ক   জ 

(http://www.facebook.com/dgjutegov)                       ও           ’      ক       ছ ; 

              ক  ক    ক  চ              জ (PDS)     ক           ছ। ক  ক    ক  চ           জ       

     ও          জ                      

                   ক              গ        ও                       ও                     ক            ক   

    ছ            ক         ক         

   ক       ক       - জ             ক                      - জ        জ           ছ। 

 

১৩.   খ            ও          
 

১৩.১    খ           : 

 উচ্চপরনীর াটফীজ  উচ্চভান ম্পন্ন াট উৎাদন; 

 স্থানীয়  আন্তজমামতক চামদায াদথ াংগমত মযদখ াটদেয ফহুমুখীকযণ; 

 প্রমতদমামগতাক্ষভ াটে উৎাদদনয উদমাগী কদয াটমদল্পয াটকরমূদয আদৄমনকায়ন; 

 াট  াটদেয স্থানীয়  আন্তজমামতক ফাজায ম্প্রাযণ; 

 াটখাদতয উন্নয়দন যকায কর্তমক প্রদণাদনা প্রদান; 

 াটখাদত মদম মফদদী মফমনদয়াগ আকল মদণয উদদ্যাগ গ্রণ; 

 নতুন প্রমৄমি গ্রণ  নতুন মডজাইন উদ্ভাফদন গদফলণা  উন্নয়ন; এফাং      

 “       জ        ক         ক           ২০১০”                     ও    জ               ও          । 

 

১৩.২    খ          ও         : 

                      জ       ; 

                চ  ; 

     চ             ; 

 ক চ              খ চ    ; 

                          ও  ; 

         গ           ; 

   গ            জ                  ক          জ      ;     

       /                         জ               গ  । 

                                      

১৪. াটখাদতয চুাদরি 
 

 

১৪.১ চুাদরি : 

 জনফদরয স্বল্পতা থাকা দত্ব দে াটজাত মভাড়দকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০ তবাগ ফাস্তফায়ন; 

 প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ ভদয়াদমাগী  দক্ষ জনফর ততময;  

 অনরাইদন রাইদন্প প্রদান াট অমধদপ্তদযয মফামূ মডমজটারাইদজদনয আতায় আনা; 

 মডভযা-ঢাকা, চেগ্রাভ এফাং খরনা াটে যীক্ষাগায াংস্কায কযা ; 

 ভাঠ ম মাদয়য কভ মকতমাদদয দ উন্নীতকযণ এফাং 

     গ                           /    জ  । 

 

 

http://www.facebook.com/dgjutegov
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১৫. ২০২০-২১ অথ ম ফছদযয কভ মমযকল্পনা 
 

 জ          গ                           ক    

               জ               ক    

        জ ক           চ                        ক        ক     

     গ  -    ও  - জ   চ   ক  ;     

        ২২     জ                      ও     জ        গ    । 
 

১৬.                                   ও   ঘ          ক     ক     

 

          ১৬.১            ১০০         

১.   ভাঠ ম মাদয়য কর অমপ মযদ মন। 

২.   াট অমধদপ্তদযয মনদয়াগ মফমধভারা ারনাগাদকযণ। 

৩.   মদদয কর মজরায় জনফর সুমফন্যস্তকযদণয রদক্ষু াট অমধদপ্তদযয অগ মাদনাগ্রাভ াংদাধন। 

৪.   ফহুমুখী াটজাত দেয গদফলণা, উদ্ভাফন, উৎাদন এফাং ব্যফায বৃমিয রদক্ষু কাম মক্রভ মযচারনায   মনমভি “ ফাাংরাদদ 

ফহুমুখী াটজাত  দেয গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট” ীল মক উন্নয়ন  ক     মডমম  প্রণয়ন।  

৫. “াট আইন,২০১৭” এফাং “দে াটজাত মভাড়দকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন,২০১০” সুিুবাদফ  

      ফাস্তফায়দনয রদক্ষু মজরা ম মাদয় াট অমধদপ্তদযয মনজস্ব অমপ বফন স্াদনয রদক্ষু কর মজরায় “৬৪  

      মজরায় াট বফন মনভ মাণ” ীল মক উন্নয়ন প্রকদল্পয মডমম প্রণয়ন।  

৬.    চ         ও    জ                      জ       ক      ক            ক            

          ৮      গ        ০১  ক                             জ । 

৭.    ক     ও      ক     গ           ক    ৬    ৯০   জ   জ           জ       ক    ৭৫    জ   জ      

   চ         ক              জ      ও      ক        । 

৮.   ক     ও    ২৩০     জ    ৬    ৯০   জ   জ     চ                 ৬৯০         জ               জ 

     ।  

  

১৬.২             ১  ছ    

 

১. “দে াটজাত মভাড়দকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন,২০১০”                                 

                   ক              ।  

২.    ২০টি অমডট আমি মনষ্পমিকযণ। 

৩.    যাজস্বখাত  প্রকদল্পয জনফর মনদয়াগ ম্পন্নকযণ। 

৪. াটফীদজয আভদামন মনব মযতা হ্রাকযণ, কভজমভদত অমধক মযভাণ াট উৎাদন এফাং াদটয মগ্রমডাং   

       াট পঁচন ইতুামদ ম্পদকম াটচামল, াট  াটজাত দেয ব্যফায়ী  ব্যফায়ী প্রমতমনমধদদয  

       ভন্বদয়  প্রকল্পর্ভি  ৪৬টি মজরায় চামল ভাদফ/ভতমফমনভয় বায আদয়াজন। 

৫. াট  াটফীজ উৎাদন এফাং াট পঁচদনয করাদকৌর ম্পদকম প্রকদল্পয আতায় ২৩০টি উদজরায়  

       মভাট ৩৪ াজায ৫ত জন াট  াটফীজ উৎাদকাযী চামলদক প্রমক্ষণ প্রদান।  

৬. াটখাদতয ামফ মক উন্নয়ন মফলদয় কর মিক মাল্ডাযদদয মনদয় ঢাকায় একটি জাতীয় মমভনায এয  

       আদয়াজন। 

৭.    দক্ষ জনফর তত    রদক্ষু যাজস্ব  প্রকদল্প কভ মযত ২৭১জন কভ মকতমা/কভ মচাযীদক প্রমক্ষণ প্রদান।  
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১৬.৩   ঘ           ৫  ছ    

১. স্ানীয়  আন্তজমামতক ফাজায চামদায াদথ াংগমত মযদখ াট  াটজাত দেয উৎাদন বৃমিয রদক্ষু  

      াট উৎাদন প্রফন এরাকায় “জুট েী” স্ান।  

২.   াট অমধদপ্তদযয প্রধান কাম মারদয়য জন্য “াট বফন মনভ মান” প্রকল্প গ্রণ। 

৩. যাজস্বখাদতয অধীন অনুন্নয়ন ফাদজদটয আতায় মমএনমফ প্রণয়ন পূফ মক াট অমধদপ্তদযয ০৩টি  

      ল্যাফদযটময বফন (মডভযা,চেগ্রাভ  খরনা) াংস্কায  আদৄমনকায়ন । 

৪.   ফহুমুখী াটজাত দেয গদফলণা, উদ্ভাফন, উৎাদন এফাং ব্যফায বৃমিয রদক্ষু কাম মক্রভ মযচারনায মনমভি “ফাাংরাদদ ফহুমুখী 

াটজাত দেয গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট” ীল মক উন্নয়ন  ক       ।  

৫. “াট আইন,২০১৭” এফাং “দে াটজাত মভাড়দকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন,২০১০” সুিবুাদফ  

       ফাস্তফায়দনয রদক্ষু প্রাথমভকবাদফ াট অমধদপ্তদযয মনজস্ব অমপ বফন স্াদনয রদক্ষু মফবাগীয় ম মাদয় “ ৮ মফবাদগ   

      াট  বফন মনভ মাণ” ীল মক উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন। 

৬. ামফ মক াটখাত উন্নয়দন মফদদী মফমনদয়াদগ আকৃষ্ট কযায রদক্ষু প্রকদল্পয আতায় ০১টি আন্তজমামতক         

     মমভনাদযয আদয়াজন।  

৭. কৃলকযা মাদত ন্যায্যমূল্য ায় ম জন্য অবুন্তযীণ  আন্তজমামতক ফাজাদয াট  াটজাত দেয ব্যফায  

      বৃমি, নতুন নতুন ফাজায অনুন্ধান ইতুামদ কাম মক্রভ অব্যাত যাখা। 

৮. “দে াটজাত মভাড়দকয ফাধতামূরক ব্যফায আইন,২০১০” তবাগ ফাস্তফায়দনয রদক্ষু               

             ভ্রােভান আদারত মযচারনা মনমিতকযণ (চরভান প্রমক্রয়া)। 

৯. উপী জাদতয াটফীদজয আভদামন মনব মযতা হ্রা কদয াটফীজ উৎাদদন াটচামলদদয আত্মমনবমযীর  

       কদয গদড় মতারায রদক্ষু “উন্নত প্রমৄমি মনব ময াট  াটফীজ উৎাদন  ম্প্রাযণ” ীল মক প্রকল্প  

       ফাস্তফায়ন। 

 
     

 

 

 চ           
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ফাংরাতদ াটের েযতাতযন 

 

টভূমভ:  

এ মদদ াটকদরয মাত্রা শুরু য় ১৯৫২ াদর নাযায়ণগদি মফযকাময মভর ফায়া জুট মভর মরঃ স্থাদনয ভধ্য মদদয়। ধীদয ধীদয 

নতুন নতুন মল্প কাযখানা স্থাদনয ভধ্য মদদয় এ অঞ্চদর াট মদল্পয মফকা ঘটদত থাদক। ফাাংরাদদদয স্বাধীনতায পূদফ ম জুট মভদরয াংখ্যা 

মছর ৭৮টি। ১৯৭২ াদরয ২৬ম ভাচ ম ভাভান্য যাষ্ট্রমতয আদদ নাং P.O-27 (The Bangladesh Industrial Enterprises 

Nationalization Order, 1972) অনুমায়ী ব্যমিভামরকানাধীন  মযতুি াটকর াদফক ইমআইমডম (East Pakistan 

Industrial Development Corporation) এয মভাট ৭৮টি াটকদরয তদাযমক, মযচারনা  মনয়ন্ত্রদণয রদক্ষু ফাাংরাদদ াটকর 

কযদাদযন (মফদজএভম) গঠিত য়। ১৯৮১ াদর এয মনয়ন্ত্রণাধীন মভদরয াংখ্যা মছর ৮২টি। ১৯৮২ াদরয য মভাট ৮২টি াটকর এয 

ভদধ্য ৩৫টি াটকর মফযাষ্ট্রীয়কযণ, ৮টি মভদরয পু ুঁমজ প্রতুাায এফাং ১টি াটকর (ফনানী) ভয়ভনমাং াটকদরয াদথ একীভূত কযায য 

মফদজএভময মনয়ন্ত্রণাধীন মভর াংখ্যা ৮২ মথদক কদভ ৩৮টিদত দাঁড়ায়।  

 

১৯৯৩ ার মথদক মফশ্ব ব্যাাংদকয াটখাত াংস্কায কভ মূচমচয আতায় এ ম মন্ত মফমবন্ন ভদয় মভাট ১১টি মভর ফন্ধ/মফক্রয়/একীভূত 

কযায পদর এফাং মফদল কদয ২০০২ াদর আদভজী জুট মভর ফন্ধ য়ায য মফদজএভম চযভ আমথ মক দূযাফস্থায িুমখন য়।      

২০০৫-২০০৮ াদরয মদদক খরনা অঞ্চদরয মল্পনগযী মদদফ মযমচত খামরপুয এরাকা মৃত নগযীদত মযণত য়। মফদজএভম’য 

াটকরগুদরাদত ৩০-৪০ প্তাদয ভজুময এফাং ৬-৭ ভাদয মফতন ফদকয়া দড় মায়।  

 

  াট  শ্রমভক ফান্ধফ ফতমভান যকায ২০০৯ াদর যাষ্ট্র মযচারনায দাময়ত্ব গ্রদণয য যকাময তমফর মথদক মফদজএভম’য 

াটকরগুদরায ফদকয়া ভজুময এফাং মফতন মযদাধ কযা য়। পূদফ ম ফন্ধদঘামলত ২টি জুট মভর খামরপুয জুট মভর মর:  জাতীয় জুট মভর 

মর: ২০১১ াদর নতুন নাদভ আনুিামনকবাদফ চাল্য কযা য় এফাং ২০১৩ াদর ৩টি জুট মভদরয পুনঃ উৎাদন শুরু কযা য়। মভরগুদরা চাল্য 

য়ায় কভ মাংস্থাদনয সুদমাগ সৃমষ্ট য় এফাং এরাকাফাীদদয ভাদঝ নফ উেীনায সৃমষ্ট য়। ফতমভাদন মফদজএভম’য মনয়ন্ত্রণাধীন মভদরয 

াংখ্যা ৩২টি। তন্দধ্য চাল্য যদয়দছ ২৫টি (মতনটি নন-জুটমভর)। ৬টি ভভর পুনিঃগ্রণ (Take back) এয ভফযীতত ৫টি ভভতরয ভফলতে 

ভাননীে আদারতত ভস্থতাফস্থা (Status-quo) আতদ ভফযভান আতছ। যোভয ভনতদ ণত ফন্ধকৃত ভতনাোয জুট ভভরস্ ভফিে েযা ে। ভফিে 

যফতী ভাভরাজভনত োযতণ ভভরটিয স্তান্তয োম ণিভ স্থভিত যতেতছ।  

 

মফদজএভম’য রূকল্প এফাং অমবরক্ষু: 

 

রূকল্প: 

 

মফদজএভমদক ২০২৫ াদরয ভদধ্য আত্মমনবমযীর  রাবজনক প্রমতিান মাদফ গদড় মতারা। 
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অমবরক্ষু: 

 মফশ্ব ফাজাদয াটজাত ে যপ্তামনদত মফদজএভময অফস্থান ম্প্রাযণ েযা; 

 ফাজাদযয চামদা অনুমায়ী াটজাত ে উৎাদন কযা; 

 বফতদভে মুদ্রা অজণতন অফদান যাখা; 

 াট চালীদদয াদটয ন্যায্য মূল্য প্রামপ্তয রদক্ষু অনুক্যর ক্রয়নীমত প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযা; 

 মযদফ যক্ষাদথ ম মযদফফান্ধফ প্রাকৃমতক তন্তুজাত ে উৎাদন কযা ; 

 াটনীমত  মকৌর প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়দন যকাযদক ায়তা কযা  প্রদয়াজনীয় সুাময প্রদান কযা। 
 

মফদজএভম’য মূল্যদফাধ: 

 আভযা মুভিযুতিয স্পচতনাতে ধাযণ েভয; 

 জাভতয ভতা আভাতদয অনুতপ্রযণায মূর উৎ; 

 স্পদতপ্রভ আভাতদয অগ্রাভধোয; 

 আভাতদয স্বপ্ন এেটি উন্নত জাভত িঠন; 

 আভযা “ভডভজটার ফাংরাতদ” িেতত প্রতযেী; 

 উন্নেতনয জন্য ইভতফাচে ভযফতণন চাই; 

 শৃঙ্খরা আভাতদয তফ ণাচ্চ অগ্রাভধোয; 

 আভযা েতভ ণ ভফশ্বাী; 

 আভযা াট ভযফাতযয দস্য; 

 ভফতজএভভ আভায, আভভ ভফতজএভভ’য; 

 াটণ্য ব্যফায েভয, ভযতফ যক্ষ্া েভয। 
 

মফদজএভম’য মকৌরগত উদেশ্য: 

 

মকৌরগত াধাযণ উদেশ্য:  

 াটজাত তণ্যয ফাজায ম্প্রাযণ;  

 ভানফ ম্পতদয উন্নেন; 

 ভভরমূ আধুভনোেন; 

 স্থানীে  বফতদভে ফাজাতযয চাভদা অনুাতয াটজাত প্রচভরত ণ্য  আধুভনে ফহুমুখী তণ্যয উন্নেন; 

 কৃলতেয োছ স্পথতে ন্যায্যমূতল্য িেকৃত োঁচা াট ংযক্ষ্ণ। 

 

মকৌরগত আফমশ্যক উদেদশ্য: 

 দক্ষতায দঙ্গ ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি ফাস্তফায়ন; 

 দক্ষতা  তনমতকতায উন্নয়ন; 

 তথ্য অমধকায  স্বত:স্ফূতম তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

 কাম মিমত  মফায ভাদনান্নয়ন; 

 আমথ মক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
 

 

মফদজএভময প্রধান কাম মাফরী:  

যাষ্ট্রীয় এ ঐমতুফাী প্রমতিানটি মফদশ্বয ফ মবৃৎ াটে উৎাদনকাযী এফাং যপ্তামনকাযী প্রমতিান। মফদজএভম’য মূর রক্ষু র ভয়ভত 

াটক্রদয়য ভাধ্যদভ াটজাত ে উৎাদন কযা, উৎামদত ে স্থানীয়  আন্তজমামতক ফাজাদয মফক্রয় কযা এফাং তফদদমক মুদ্র্া অজমদনয 

ভাধ্যদভ জাতীয় অথ মনীমতদত উদেখ্যদমাগ্য ভূমভকা যাখা। এ রক্ষুদক াভদন মযদখ যকাময প্রমতিান মাদফ মফদজএভম মফমবন্ন াভামজক 

দাময়ত্ব ারদনয াাাম াদটয ন্যায্য মূল্য প্রামপ্তদত কৃলকদক ায়তা কযা, দেয উৎাদন খযচ হ্রা কযা, প্রমতটি মক্টদয স্বছেতা  

জফাফমদমতা মনমিত কযা এফাং কাদজয গমতীরতা বৃমিয রদক্ষু মফমবন্ন কাম মক্রভ গ্রণ কযদছ। 
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মযচারনা ল মদ:  

ভাভান্য যাষ্ট্রমতয আদদ নাং ২৭, ১৯৭২ অনুমায়ী মফদজএভম’য মযচারনা ল মদদ অমতমযি মচফ দভম মাদায ১ জন মচয়াযোন এফাং        

মৄগ্মমচফ দভম মাদায ৫ জন মযচারক যদয়দছ। মফদজএভম’মত কভ মযত মযচারনা ল মদদয দস্যগণ যকায কর্তমক মনদয়ামজত দয় 

মফদজএভম’য কভ মকান্ড মযচারনা কযদছন। মভরমূদয কাম মক্রভ তদাযমকয জন্য প্রমতটি মভর মযচারনা  ব্যফস্থানায জন্য একটি কদয 

এন্টাযপ্রাইজ মফাড ম আদছ। মফদজএভম’য মযচারক ভন্ডমরয একজন মযচারক উি মফাদড ময বামত। 

  

আঞ্চভরে দপ্তয:  

মভদরয কাম মক্রভ ভমনটমযাং কযায মনমভদি মফদজএভম’য মভরমূদক ঢাকা, চট্টগ্রাভ  খরনা এই মতনটি অঞ্চদর বাগ কযা দয়দছ। আঞ্চরমূদয 

দাময়দত্ব যদয়দছন একজন কদয আঞ্চমরক ভন্বয় কভ মকতমা। আঞ্চমরক ভন্বয় কভ মকতমা প্রধান কাম মারয় এফাং মভরমূদয ভন্বয় াংমিষ্ট 

আঞ্চদরয মভরমূদয তদাযমকদত মনদয়ামজত আদছন। 

 

মফদজএভম’য মনয়ন্ত্ররণাধীন াটকর  মভর কাযখানায াংখ্যা: 

মভদরয ধযণ মভর াংখ্যা 

াটকর/ জুট মভর ২২টি 

নন-জুট মভর ৩টি 

ফন্ধ মভর (ভদনায়ায জুট মভর মরঃ ভাভরা জমনত কাযদণ স্তান্তয য়মন) ১টি 

পুনঃ গ্রণকৃত মভদরয াংখ্যা ৬টি 

মভাট মভদরয াংখ্যা ৩২ টি 

 

পুনঃগ্রণকৃত মভরমূ:  
 

যকায কর্তমক ২৭ মদন্ফম্বয ১৯৮২ াদর মগদজট অনুমায়ী মফদজএভম’য আতাধীন ৩৫টি মভদরয ব্যফস্থানা স্তান্তয কযা য়। উি 

মভরমূদয ভদধ্য তম বদঙ্গয কাযদণ মনম্নমরমখত ০৬টি মভর যকায কর্তমক পুনিঃগ্রণ (Take back) এফাং ব্যফস্থানায জন্য মফদজএভম’য 

অধীদন ন্যস্ত কযা য়। 

১। ঢাকা জুট মভরস্ মরঃ, মকযানীগি, ঢাকা 

২। এ, আয, ারাদায জুট মভরস্ মরঃ, ভাদাযীপুয 

৩। মপৌমজ চট কর মরঃ, রা, মঘাড়াার, নযমাংদী 

৪। তাজ জুট মফমকাং মরঃ, মভড়াইর, মমিযগি, নাযায়ণগি 

৫। সুরতানা জুট মভর মরঃ, মতাক্যন্ড, চেগ্রাভ 

৬। মকা-অাদযটিব জুট মভর মরঃ, মঘাড়াার, নযমাংদী 
 

জাতীয় মদফ ারন:   
 

 

জাতীে াট ভদফ ২০২০ উদমান:  

ফাাংরায াট ক্রামন্তকার মমযদয় আফায নতুন ম্ভাফনায মুখ মদখদছ। ন্যাচাযার পাইফাদযয ব্যাক চামদা  যকায কর্তমক নানামুখী 

দদক্ষ গ্রদণয পদর ফাাংরাদদদয মানামর আঁ মদদফ খ্যাত াট াযাদনা মগৌযফ মপদয মদত শুরু কদযদছ। অবুন্তযীণ  আন্তজমামতক 

ফাজাদয াদটয যপ্তামন ফাড়াদনায রক্ষু মনদয় ০৬ই ভাচ ম ২০২০ তামযদখ াযাদদদ ৪থ ম ফাদযয ভদতা                ক   উদমামত দরা 

জাতীয় াট মদফ ২০২০। অনুিাদনয শুব উদদ্বাধন কদযন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী জ    মগারাভ দস্তগীয গাজী ফীয 

প্রতীক        ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়। এফায এ মদফদয প্রমতাদ্য মফলয় মছর “মানামর আঁদয মানায মদ, জাতীয মতায ফাাংরাদদ”।   
   

 

ভাননীয় ভন্ত্রী জ    মগারাভ দস্তগীয গাজী ফীয প্রতীক তাঁয ফিদব্য ফদরন,                               ছ।         

              চ        ছ      খ      ক                   ক      জ   ক  ছ।            ও              

     ক                     ক  ছ                                             জ             ক  ছ। “         

       ২২২      জ           ক   ছ। এ অনুিাদন বামতত্ব কদযন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মচফ জনাফ মরাকভান মাদন মভয়া। 

মফদল অমতমথ মদদফ ফিব্য যাদখন ভাননীয় ভন্ত্রী জ           এভম, ফামণজু ভন্ত্রণারয়। এ মদফ উদমান উরদক্ষ গ্রণ কযা য়   ৫ 

মদন ব্যাী কভ মূচমচ। াট মদফদয গুরুত্ব  াট াংক্রান্ত মফলদয় আগ্র সৃমষ্টয রদক্ষু অনুিাদন মফমবন্ন কুাটাগমযদত াটখাদতয উন্নয়দন অফদান 

যাখায জন্য মযা ১১ জদনয াদত াট মদফদয পুযস্কায তুদর মদয়া য়। 
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জাতীয় াট মদফদ উদদ্বাধনী অনুিাদন ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ মগারাভ দস্তগীয 

গাজী ফীযপ্রতীক এভম, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

 

জাতীয় াট মদফ ২০২০ মাবামাত্রায শুব উদদ্বাধন কদযন ভাননীয় 

  চ  জ       ক                

  

  

জাতীয় াট মদফ উরদক্ষ দুই মদন ব্যাী াটে মভরা ২০২০ অাংগ্রণ:  

 

াটেদক জনমপ্রয় কযায রদক্ষু ৬ভাচ ম জাতীয় াট মদফ ামরত য়। এ উরতক্ষ্ ০৬-১০ ভাচ ণ ২০২০ ভেোতর                   

৮’X৮’                   ’                     মভরায় আগত দ মনাথীগণ মফদজএভম’য ির মযদ মন কদযন কদযন এফাং াট 

দেয প্রমত তাদদয উৎা  আগ্র প্রকা কদযন। ভানী অনুিাদনয পুযষ্কায মফতযণীয পূদফ ম াটদেয উয এক ফণ মাঢু পুান মায 

আদয়াজন কযা য়। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রারদয়য ভাননীয় মচফ জনাফ মরাকভান মাদন মভয়া, মফদজএভম মচয়াযোন জনাফ মভা: আব্দুয যউপ, 

মজমডমম এয মনফ মাী মযচারক  ভন্ত্রণারদয়য উর্ধ্মতন কভ মকতমাগণ পুযষ্কায মফতযণী অনুিাদন উমস্থত মছদরন।   

                উর   আতোভজত স্পদাো ভাভপর:  
 

১৫   গ  জ        ক            ১৫   গ , ২০১৯      খ    জ    ’        ক      জ    ’   চ          

          ক     চ       ও                      ।                                    ছ              ও     

    জ     গ       গ   গ জ ,       ক,     ,                           ছ       ও                              চ  

জ               ।                               গ      ক     ক   ১                  ক     ।  
 

      ক     জ                    চ   ক     ।                              জ    ’  ক  ক   , 

ক  চ                        ,      গ                ।                               গ                  চ   

    ক   ।              ক    ২৮/০৮/২০১৯      খ             ক   চ       জ  ক      

  
১৫   গ , ২০১৯     চ       ২৮  গ , ২০১৯              ক    চ 
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                    জ         ক                 ও ীদ মদফ  আন্তজমামতক ভার্তবালা মদফ ারন:  
  

                         জ         ক    মফদজএভম’য মচয়াযোন ভদাদদয়য মনর্তদত্ব     প্রমতকৃমতদত পুষ্পমাঘু অ মণ 

কযা য়। ২১ ম মপব্রুয়াময প্রবাত মপযীদত মফদজএভম’য মচফ    মনর্তদত্ব কভ মকতমা  কভ মচামযদদয ক্ষ দত মকন্দ্রীয় ীদ মভনাদয বালা 

ীদদদয আত্মায প্রমত পুষ্পমাঘু অ মণ কযা য়। 
 

 

   

                                

ভান মফজয় মদফ ২০১৯ উদমান:  

ভান মফজয় মদফ ২০১৯ উদমান উরদক্ষ ১৬.১২.১৯ তামযখ কার ১১.০০ টায় মফদজএভম’য কভ মকতমা  কভ মচামযদদয ক্ষ দত জাতীয় 

স্মৃমতদৌদধ পুষ্পাঘ মু  অ মণ কযা য়।  

 
ভান মফজয় মদফ ২০১৯ উদমান উরদক্ষ জাতীয় স্মৃমতদৌদধ  পুষ্পাঘ মু  অ মণ  

 

মফমজএভম’য প্রমক্ষণ  গদফলণা মকন্দ্র স্থান :  

 

 

 

 

 

 

প্রমক্ষণ  গদফলণা মকন্দ্র স্থান 

মফদজএভম’য কমযভ জুট মভদর মফমজএভম’য প্রমক্ষণ  গদফলণা মকন্দ্র স্থান কযা দছে। এটি মনজস্ব অথ মায়দন ফাস্তফায়ন কযা দছে। 

প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন শুরু দয়দছ ২১/১২/২০১৭ তামযদখ। প্রকল্পটিয কাজ প্রায় মল ম মাদয়। 
 

ফাতোতভভট্টে াভজযা:  

Bio-metric attendance এয ভাধ্যদভ BJMC প্রধান কাম মারয়, আঞ্চমরক অমপ  ২৫ টি মভরমূদ ামজযা ব্যফস্থা চাল্য কযা দয়দছ। 

Bio-metric attendance এয ভাধ্যদভ কভ মকতমা, কভ মচাযীদদয ামজযা মনমিত কযা দছে।  
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জনাংদমাগ মফবাগ:  

শ্রমভক, কমভচাযী  মক্রতা ভাদজয াংমিষ্ট ব্যমিফদগ ময াদথ ম্পমক উন্নত কযায প্রমক্রয়া মদদফ মফদজএভম’য জনাংদমাগ মফবাগ প্রচায 

ভাধ্যদভয দঙ্গ ঘমনষ্ট মমাগাদমাগ যক্ষা কদয চরদছ।  

কাম মাফরী:  

প্রধান কাম মারয় এফাং এয মনয়ন্ত্রনাধীন মভরমূদয মফমবন্ন ধযদনয মটন্ডায, মনদয়াগ মফজ্ঞমপ্ত, আইনগত মনাটি, মক্রাড়ত্র, মপ্র মযমরজ এফাং 

মযজদয়ন্ডায মনয়মভতবাদফ প্রকাদয ব্যফস্থা জন-াংদমাগ মফবাগ কদয থাদক। এছাড়া- 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ম্পমকমত াংদীয় প্রদনািয কমভটি  াংদীয় স্থায়ী কমভটিয কাম মাফরী ম্পাদন; 

 মজরা প্রাক দিরদনয মিাদন্তয ফাস্তফায়ন;  

 টিমবম   ডক্যদভন্টাময মনভ মাণ; 

 মািায, মরপদরট, মরামউয, স্মযমণকা, মটমরদপান মনদদ মমকা, াটক্রয় মনদদ মমকা  মফদজএভময বুদরটিন মুদ্র্ণ মম মকান মুদ্র্ণ কাজ; 

 মফদজএভম’য দয়ফাদট মফমবন্ন তথ্যামদ আদরাড াংক্রান্ত; এফাং 

 মফদজএভম’য মপইবুক াংক্রান্ত কমামামদ জনাংদমাগ মফবাগ কমর্তক ম্পাদন কযা দয় থাদক। 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

      

         

 

 

 

প্রান  াধাযণ মফা: 

জনফর কাঠাদভা:  

মফদজএভম প্রধান কাম মারদয়য ১৯৮৪ াদরয এনাভ কমভটিয মট-আ  মনয়ন্ত্রণাধীন মভরমূদয ২০১৩ াদরয মট-আদয মবমিদত ফতমভান 

জনফদরয মযাংখ্যান: 

কুাটাগময দ মট-আ কভ মযত শূন্য 

একনজদয কভ মকতমা 

 কভ মচাযী 
কভ মকতমা 2,659 1,০৬০ 1,5৯৯ 

মক্ষক 340 1১২ 2২৮ 

কভ মচাযী 5,284 ১,৮৮১ 3,৪০৩ 

উ-মভাট 8,283 ৩,০৫৩ ৫,২৩০ 

শ্রমভক স্থায়ী ৩৯,২৪৩ ২৪,695 ১4,548 

(স্থায়ী শ্রমভদকয শুন্যদ) তদফ 18,281 

জন অস্থায়ী শ্রমভক মনদয়ামজত আদছ। 
 ফদরী - 18,281 

 তদমনকমবমিক - ৮,022 

 উ-মভাট ৩৯,২৪৩ ৫৮,৬৮৪ ১4,548 

ফ মদভাটঃ ৪৭,৫২৬ ৬২,১১৩ 19,778 

 

 

Rbms‡hvM 

wefvM 

 
াংদীয় প্রদনািয কমভটিয 
প্রমতদফদন মপ্রযণ ১৩টি 

 

 

 

 

স্থায়ী কমভটিয 

প্রমতদফদন মপ্রযণ ১৩টি  

 
মজরা প্রাক দিরদনয 

প্রমতদফদন ২টি 

 
 
 
 

মাষ্টায, রমউয  

কুাটারগ মুদ্র্ণ 

 
মটন্ডায প্রকা ১০ টি 

(আন্তজমামতক ০টি  জাতীয় ১০টি) 

 
 
 
 

 

ফামল মক প্রমতদফদন 
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শুিাচায চচ ণা:  

ভফতজএভভ-স্পত ফ ণস্ততযয েভ ণচাযীিণ শুিাচায চচ ণায জন্য অঙ্গীোযফি। স্পচোযম্যানতে আহ্বােে েতয ভযচারে  উিণতন েভ ণেতণায 

ভন্বতে এেটি বনভতেতা েভভটি িঠিত তেতছ। উি েভভটি শুিাচায চচ ণায ভফলেমূ ভভনটভযং েযতছন। ভফতজএভভ-স্পত জাতীে শুিাচায 

স্পেৌরচচ ণায পরশ্রুভততত শৃঙ্খরা ভপতয এততছ। জাতীে শুিাচায স্পেৌর ভফলতে ভফতজএভভ 2019-20 অথ ণফছতয ভননরূ উতল্লখতমাগ্য েভ ণ-

ভযেল্পনা ফাস্তফােন েতযতছিঃ 

 বনভতেতা েভভটি ের্তণে 2টি বায আতোজন েযা তেতছ। 

 বনভতেতা েভভটিয বায ভিান্ত মথামথ ফাস্তফােন েযা তেতছ। 

 তেফাইতট শুিাচায স্পফাফক্স ারনািাদ েযা তেতছ। 

 উিভ চচ ণায (best practice) তাভরো প্রণেন েতয ভন্ত্রণারতে স্পপ্রযণ েযা তেতছ। 

 অংীজতনয (Stakeholder) অংগ্রতণ 1টি  বা েযা তেতছ। 

 েভ ণেতণা-েভ ণচাযীতদয অংগ্রতণ চােভয ংিান্ত ভফভবন্ন প্রভক্ষ্ণ আতোজন েযা তেতছ। 120 জন েভ ণেতণা-েভ ণচাযীতে উি ভফলতে 

প্রভক্ষ্ণ প্রদান েযা তেতছ। 

 েভ ণেতণা-েভ ণচাযীতদয অংগ্রতণ সুান ংিান্ত ভফভবন্ন প্রভক্ষ্ণ আতোজন েযা তেতছ।  91 জন েভ ণেতণা-েভ ণচাযীতে উি ভফলতে 

প্রভক্ষ্ণ প্রদান েযা তেতছ। 

 াটিে নীভতভারা এফং ভফতজএভভ’য আইন ভফবাতিয ভাভরামূ ভযচারনায নীভতভারা প্রণেন েতয তেফ াইতট প্রো েযা তেতছ। 

 স্পফা ংিান্ত স্পটার ভি নম্বযমূ ভফতজএভভ  ভভরমূতয তথ্য ফাতােতন দৃেভান েযা তেতছ। 

 ভফতজএভভয তেফাইতট শুিাচায স্পফাফক্স ারনািাদ েযা তেতছ। 

 স্বপ্রতণাভদত তথ্য প্রো ভনতদ ণভো ারনািাদ েতয তেফাইতট প্রো েযা তেতছ। 

 ভফতজএভভয তেফাইতট তথ্য অভধোয স্পফাফক্স ারনািাদ েযা তেতছ। 

 ভফতজএভভয তেফাইতট অভবতমাি প্রভতোয ব্যফস্থা (GRS) স্পফাফক্স ারনািাদ েযা তেতছ। 

                                                  ও                                                    

ও                         

                                          , 2 17         4        “                 ”                 

ও                         

                                            

                                                              

                                                         

       2  6         11 ২  ও        2  8         16 ৬         2 19-2                       ও                         

  -                                       

                                                                        

                ও  ও                                              

                ও  ও                                                                

                    ২০১৪                                                                       
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                  -  ও                      

      ,      ও                                         

        -                          -                      

                                  -            -         1  %            

                              1  %            

           -                                         2 19-2                                    1                 

                                          -       , 2 19-2            ও                           

 

অভবতমাি গ্রণ  ভনষ্পভি:  

 

ভফতজএভভতত ফভে স্পম স্পোন স্পমৌভিে অভবতমাি গ্রণ েতয তা ভনষ্পভি েযায োম ণিভ আন্তভযেতা  অতযন্ত স্পাদাভযতত্বয াতথ 

ভাধান েযা তে থাতে। প্রান ভফবাি স্পথতে প্রাপ্ত মথামথ অভবতমাি ভফফযণীয উয ভবভি েতয ভফবািীে ভাভরা রুজু েযা ে। ভাভরা 

ভনষ্পভি স্পক্ষ্তত্র আত্নক্ষ্ ভথ ণতনয সুতমাি আইন উতদষ্টায ভতাভত গ্রণ েযা ে।  

মফবাগীয় ভাভরা:  

প্রমতদফদনাধীন অথ ম-ফছদয 

(২০১9-২০) পুমিভূত মভাট 

মফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা 

প্রমতদফদনাধীন ফছদয মনষ্পমিকৃত ভাভরায াংখ্যা অমনষ্পন্ন  মফবাগীয় ভাভরায 

াংখ্যা চাক্যমযচুুমত/ 

ফযখাস্ত  

অব্যামত  অন্যান্য দণ্ড মভাট 

১১৪ ০১ ৫৬ ১৩ ৭০ ৪৪ 
 

 

 

অন্যান্য ভাভরা:  

মফদজএভম প্রধান কাম মারয় 

কর্তমক দাদয়যকৃত ভাভরায 

াংখ্যা 

মফদজএভম প্রধান কাম মারদয়য  

মফরুদি দাদয়যকৃত মযট ভাভরায 

াংখ্যা 

দাদয়যকৃত মভাট 

ভাভরায াংখ্যা 

মনষ্পমিকৃত মভাট 

ভাভরায াংখ্যা 

ভাভরায ধযণ 

২২ ০২ 47 66 প্রাভনে 

০৬ ০১ 07 ০3 জভভ-জভা ংিান্ত 
 

 

অফয প্রদান  অফদযািয ানামদ মযদাধ: 

২০১৯-২০ অথ মফছদয মফদজএভম প্রধান  আঞ্চমরক কাম মারদয় ভাব্যফস্থাক দত এম ম মাদয়য ৬ জন কভ মকতমা এফাং মভদরয 

ব্যফস্থাক ফা তদুিম ০২ জন কভ মকতমা ফতমভাদন মফদজএভম’য প্রধান কাম মারয়, আঞ্চমরক কাম মারয় এফাং মভর মূদয মভাট ১১৮২২ জন 

শ্রমভক কভ মচামযয গ্রাচুইটি ানা এফাং অন্যান্য মদনা ফাফদ মভাট ৩০৫৯.৪৯ মকাটি টাকা ফদকয়া যদয়দছ। 
 

মচমকৎা:  

০১.    জ          ক      ,     ক ক       ও                ক        ক                       ক। ২০১৯-২০২০ 

           ৮৬,২২৪    ক, ক  চ   , ক  ক       ক      ক                  ।  

০২.             ক, ক  চ   , ক  ক                 ক     ঘ             ক     ক   চ           ক             ক।   

০৩.      ক       ও         ৭,১২৫ জ  ক        ক ঔ        ক        ।  

০৪.      ক       ও            ক, ক  চ   , ক  ক               ২,৫৩৪ জ          ক          ও      ২০,০৯১  

জ      চ         ক       ছ         জ          চ ক                   ।  

০৫.      ক       ও              ৬২৮ জ  ক  চ   , ক  ক            গ,    ক ও      চ     ক         জ         

                  চ    (Lipid profile) ও     জ ক                 জ                  ।  

০৬.              ১,২৫৬ জ      ক, ক  চ   , ক  ক                     ক      ও ০৪ জ                             ক     ।  

০৭.             ক       গ  ও       গ                                     ।  
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০৮.    ক ক     ,    ক      ,    ক  ক        ও             ও                       খ   জ                 

ক      ও     জ                ।  

০৯.       ক            জ    COVID-19    গ            ঘ       জ          ক       ও           ক       

ক  ক   , ক  চ    ও    ক     ক COVID-19    গ     ক    ও    গ                    ক    ক        ক   ক   

            ।               ক                  ক     ২০    ক                                 

       জ         ক  ,    চ ক      ও            চ    জ     খ ,      জক ও       ক      জ     খ ,     

      ক  ,      ক       গ  চ ক  ক ও  চ ক    ক            (PPE)       ক  ,                           

      জ      -                     ক   ও          জ             ক     । 

 

                                                            স্বাস্থু মকদন্দ্র প্রাথমভক স্বাস্থু মফা 

াভামজক দায়ফিতা: 

ফাাংরাদদদয উন্নয়দনয ধাযাফামকতা ফজায় যাখায জন্য ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন এফাং এয মভরমূ প্রমতিায য মথদক ‘কদ মাদযট 

মাার মযনমমফমরটি (CSR)/াভামজক দায়ফিতা এয আতায় মথাম্ভফ অফদান মযদখ আদছ। ফাাংরাদদদয জনদগািীয মফযাট একটি 

অাং াট মদল্পয াদথ যাময ম্পৃি যদয়দছ। কাঁচাাট উৎাদন মথদক উৎামদত াটে যপ্তামন/ফাজাযজাত কযা ম মন্ত ফাাংরাদদ 

াটকর কযদাদযন মফমবন্ন স্তদয গুরুত্বপূণ ম ভূমভকা যাদখ। ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন মদদয াট মদল্পয াদথ জমড়ত মফার 

জনদগািী, কৃলক, শ্রমভক, ব্যফায়ী, কভ মচাযী  কভ মকতমাদদয আথ ম-াভামজক মনযািা প্রদান কযদছ। এছাড়া াভামজক দায়ফিতায অাং 

মাদফ মফদজএভম মফমবন্ন মক্ষামূরক, মফামূরক, ধভীয় প্রমতিান মযচারনা কদয থাদক। মায ভদধ্য যদয়দছ ১৩টি মফদ্যারয়, ৩টি ভাদ্র্াা, 

২৫টি কুামন্টন, মক্লমনক, ২০টি প্রাথমভক মচমকৎা মকন্দ্র এফাং এুাথদরটিক, াইমক্লাং, বমরফর (ভমরা), ুান্ডফর (ভমরা), কাফামড (ভমরা), 

বাদযাদিারন (ভমরা), তাইদকায়াদন্ডা, উশু, মজভন্যামিক, পৄটফর (ভমরা), পৄটফর (পুরুল)  ভািা ম  এুাথদরটিক টিভ যদয়দছ।  

মফদ্যারয় ফাতায়ন: 

ভফতজএভভ’য েভ ণেতণা, েভ ণচাযী  শ্রভভতেয ন্তানতদয স্বল্প খযতচ ভক্ষ্া প্রদাতনয রতক্ষ্য স্পভাট ১3টি ভফযারে চালু যতেতছ। 

তন্তধ্য ভাধ্যভভে ভফযারে ০৯টি, ভননভাধ্যভভে ভফযারে ০৩টি এফং প্রাথভভে ভফযারে ০১টি। ভক্ষ্াযভান স্পফ বাতরা োে েভ ণচাযী-

শ্রভভতেয ন্তান ছাো ফাভতযয অতনে ভক্ষ্াথী অধ্যেন েতয থাতে। ভফযারেগুতরাতত ৩৭৪৪ জন ছাত্র ৪০১৮ জন ছাত্রী স্পভাট ৭৭৬২ জন 

ভক্ষ্াথী অধ্যেনযত আতছ এফং স্পভাট  1২৪ জন ভক্ষ্ে ভনতোভজত যতেতছন। স্কুরগুতরায ভক্ষ্ে-েভ ণচাযীয স্পফতন-বাতাভদ ভনেন্ত্রণাধীন 

ভভরমূতয পাড তত জাতীে স্পফতনতের অনুমােী প্রদান েযা তে থাতে। 

 

াট ক্রয়  উৎাদন:  

াটক্রয়:  

মদদয প্রামন্তক কৃলকদদয াদটয ন্যায্য মূল্য মনমিতকদল্প মফদজএভম’য আতাধীন মভরগুদরা ২০১৯-২০ াট মভৌসুদভ ২২টি মভদরয মভরঘাট 

এয াাাম ফহুর াট উৎামদত ৬৯ টি মভাকাদভ মকন্দ্র অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ াযা ফছয াটক্রয় কাম মক্রভ চাল্য যাদখ। ২০১৯-২০ াট 

মভৌসুদভ মফদজএভম এয আতাধীন মভরগুদরা আমথ মক প্রমতক্যরতা দত্ব মফপুর মযভাণ াট ক্রয় কদয কৃলকদদয ন্যায্য মূল্য মনমিত কদয। 

২০১৯-২০ াট মভৌসুদভ মভাট াট খমযদদয মযভাণ, গড় দয(প্রমত ক্যইঃ), মভাট মূল্য মনদম্ন প্রদান কযা র। 
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২০১৯-২০ অথ মফছদয াটক্রয় (৩০/০৬/২০২০ তামযখ ম মন্ত): 

   ক                 

১ াটক্রদয়য নীট রক্ষুভাত্রা  ১৯.৩১ রক্ষ ক্যইন্টার 

২ ক্রয়কৃত াদটয মযভাণ  ৬.১২ রক্ষ ক্যইন্টার 

৩ প্রমত ক্যইন্টার গড় দয (টাকা)  ৪৮৯৯.২৬  টাকা 

৪ মভাট ক্রয়কৃত াদটয মূল্য         ২৯৯.৯২ মকাটি টাকা 
 

 

মফদজএভম’য মভরমূদয উৎামদত ে: 
 

 াটকর মূদ কাঁচাাট প্রমক্রয়াজাতকযদণয ভাধ্যদভ াটজাত দ্র্ব্য উৎামদত য়। ফতমভাদন াটকর মূদ মময়ান, স্যামকাং, মমফম, 

ব্াাংদকট, এমফম (মজজুট), উন্নতভাদনয াদটয ূচতা, ভফভবন্ন প্রেযতণয ডাইবাযভপাইড জুট ব্যাি  োে (পাইনায জুট পযাভব্রে, ইউভনেন 

জুট পযাভব্রে , ইউভনেন েযানবা) এফং াতটয ফহুমুখী ণ্য স্পমভন-পাইর েবায, পযান ব্যাি, স্কুর ব্যাি, স্পরভড যাড ব্যাি, স্পভবং ভেট, 

না ণাভয ট, না ণাভয ভট, জুট স্পট, কুন োবায, দ ণা  োে, ভিচড  ভফভবন্ন  যমঙ্গন কাড় ইতুামদ ছাড়া যটপ্রুপ াদটয কাড় এফাং 

কাড় দ্বাযা যটপ্রুপ াদটয কাদড়য ব্যাগ ইতুামদ উৎামদত য়। এছাড়া নন-জুট মতনটি মভদরয ভদধ্য (১) মভর পামন মমাং এস্ট্রদফাড ম  অন্যান্য 

মকমভকুাদরয ভন্বদয় মায টিউফ (২) জুদটা পাইফায গ্লাইন্ডামস্ট্রজ এ াটজাত ে, লামিক  অন্যান্য মকমভকুাদরয ভন্বদয় জুট লামিক 

াভমগ্র (৩) গারফ্রা ামফফ এ াট মদল্প ব্যফাদযয জন্য মন্ত্র  মন্ত্রাাং উৎামদত য়। 
 

২০১৯-২০ অথ ণফছতযয উৎাদন: 

 ২০১৯-২০ অথ ণফছতয ংতাভধত ফাতজট উৎাদন ৮৯,৩০৭ স্পভিঃটন এয উৎাদন ৫৯,৯৭৪ স্পভিঃটন, অভজণত ায ৬৭.১৫%। 

 ২০১৯-২০ অথ ণফছতয প্রভতভদন িে উৎাদন 226.32 স্পভিঃটন, ক্ষ্ান্ততয ২০১৮-১৯ অথ ণফছতয প্রভতভদন িে উৎাদন ভছর ২৪৯.৬২ স্পভিঃটন। 

 ২০১৯-২০ অথ ণফছতয স্পভাট চালু তাঁত ভছর ৩৮০০ টি, ২০১৮-১৯ অথ ণফছতয স্পভাট চালু তাঁত ৪১২৮ টি। 

 

মফণন:  

মফণন  মফক্রয় মফবাদগয কাম মাফরী মূরত অবুন্তযীণ মফক্রয়  তফদদমক মফক্রয় এ দু’টি উ-মফবাদগয ভাধ্যদভ ম্পাদন কযা দয় 

থাদক। তফদদমক উ-মফবাদগয কাম মাফরী েমবমিক মথা-মময়ান, স্যামকাং, মমফম ইতুামদ াখায ভাধ্যদভ ম্পাদন কযা দয় থাদক। 

২০১৯-২০ অথ মফছদয মফদজএভম’য মফক্রয় রক্ষুভাত্রা মছর 1, ৭,০   মভ.টন। এ রক্ষুভাত্রায মফযীদত ৮৫,৫৩৮.০৩ মভ.টন াটজাত ে 

মফক্রয় কযা দয়দছ, মায মূল্য ৮৫০.৯৭ মকাটি টাকা। অথ মাৎ মফক্রয় রক্ষুভাত্রায ৭৯.৯৪% অমজমত দয়দছ। রক্ষুভাত্রা অজ ©মনয রদক্ষু মফণন 

মফবাগ মদদয অবুন্তযীণ ফাজায ফম:মফদশ্ব াটদেয ফাজায সৃমষ্ট, ম্প্রাযণ  াংযক্ষদণ ফছয ব্যাী কভ ©মকৌর গ্রণ কদয। 

 

২০১৯-২০ াদরয প্রমতফন্ধকতামূ: 

২০১৯-২০ অথ মফছদয মফণন মফবাগ স্থানীয়  আন্তজমামতক ম মাদয় মফমবন্ন প্রমতফন্ধকতায ন্ুখীন দয়দছ- 

 বাযত ফাাংরাদদদয াটদেয একটি ফড় ফাজায। বাযত ক  ক এমন্ট-ডামম্পাং মডউটি আদযা কযায় মফদজএভম’য অধীনস্থ মভরগুদরায 

উৎামদত ে বাযদত যপ্তামন ভাযাত্মকবাদফ হ্রা মদয়দছ। 

 াটদেয গুরুত্বপূণ ম আন্তজমামতক ফাজায-সুদান, মমযয়া, ইযান ইতুামদ মদমূদ যাজননমতক অমস্থমতীরতা এফাং আন্তজমামতক 

মনদলধাজ্ঞায কাযদণ এফ ফাজাদয াটদেয যপ্তামন ফাধাগ্রস্ত দছে। 

 বাযদত যপ্তামন কদভ মায়ায় োদন্ডটময প্যাদকমজাং এুাক্ট (এভমএ) দেয ফাজাদয ব্যাক ভাত্রায় মফযকাযী াটকরমূদয আগভণ 

ঘটায় এফাং ব্যফাযকাযীগণ কর্তমক পুযাতন ফস্তা পুন:ব্যফাদযয পদর এখাদত মফদজএভম’য ে মফক্রদয় প্রমতফন্ধকতা সৃমষ্ট দয়দছ। 

 এছাড়া তফদদমক ফাজাদয াটদেয (মফদলত: মমফম) মফকল্প মযময়ায ল্যভ এফাং মারজায ল্যদভয দেয ব্যফায ব্যাক াদয বৃমি 

মদয়দছ। পদর মফযকাময ম মাদয় উৎামদত উন্নত ভাদনয মময়ান কাড় মমফম দেয মফকল্প মাদফ ব্যফায বৃমি াদছে। 
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 আমফ্রকায অমধকাাং মদ এফাং ভধ্যপ্রাদচুয তুযস্ক, ইযান, মমযয়া, মরফানন এফ মদদ ডরাদযয মূদল্যয মফযীদত স্থানীয় মুদ্র্ায মফমনভয় 

াদযয অমস্থমতীরতায কাযদণ তাদদয আভদামন খযচ মফদড় মগদয়দছ। পদর এফ ফাজাদয াটদেয যপ্তামন ফাধাগ্রস্ত দছে। 

 

গৃীত াংস্কাযমূরক দদক্ষমূ: 

 

মফদজএভম’য ফাজায প্রমতফন্ধকতামূ মভাকাদফরা এফাং মক্রতায মফা মনমিতকযদণয রদক্ষু মুিফাজায অথ মনীমতয প্রমতদমামগতামূরক 

ফাজাদয মফদজএভম’য দেয মমৌমিক মূল্য মনধ মাযণ কযতঃ মক্রতাদদয ামফ মক দাদমামগতায় মফণন মফবাগ কর্তমক মনদম্নাি াংস্কাযমূরক 

দদক্ষমূ গ্রণ কযা দয়দছ: 

 মফক্রয় ফযাদেয মভয়াদ অমনমদ মষ্ট ভয়কার এয মযফদতম ১২০ মদন কযা দয়দছ। 

 স্থানীয় এফাং তফদদমক মফক্রয় মডস্ক আরাদা কদয কভ মম্পাদন প্রমক্রয়া জীকযণ  দ্রুত কযা দয়দছ। 

 অঞ্চর মবমিক মডস্ক এয মযফদতম েমবমিক মডস্ক ব্যফস্থা প্রফতমন কযায পদর মফক্রয় প্রমক্রয়ায় গমতীরতা এদদছ এফাং মরাকফদরয সুিু 

ব্যফায মনমিত কযা ম্ভফ দয়দছ।  

 মফক্রয় মযমজিাদয মক্রতামবমিক মাফ াংযক্ষণ কযা দছে। 

 মক্রতামবমিক নমথ ব্যফস্থানা িমত অনুযণ কযা দছে। 

 মফক্রয় ফযাদেয তমমূ আয জীকযণ কযা এফাং আয ব্যফা ফান্ধফ কযায উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

 খরনা অঞ্চদরয মভরগুদরায মযফন খযচ কভাদনায রদক্ষু ঐ অঞ্চদরয উৎামদত ে ভাংরা ফিদযয ভাধ্যদভ যপ্তামন কযাদক 

অগ্রামধকায প্রদান কযা দছে।  

 এপমফ যপ্তামনয মক্ষদত্র মক্রতাদদয stuffing charge ফন কযায মনয়ভ যমত কযা দয়দছ। 

 ভধ্যফতী মক্রতাগণদক উৎামত কযা এফাং প্রমতদমামগতায় অগ্রয য়ায রদক্ষু মফদজএভম’য Website এ মূল্য তামরকা প্রকা ফন্ধ যাখা দয়দছ। 

 ভামক মূল্য মনধ মাযণ এয মযফদতম চামদা মবমিক মূল্য মনধ মাযণ প্রমক্রয়া চাল্য কযা দয়দছ। 

 তদমনক, াপ্তামক, ভামক প্রমতদফদন প্রস্তুদতয ভাধ্যদভ মনয়মভত মফক্রয় মযমস্থমত ম মদফক্ষণ কযা দছে। 

 মফক্রয় প্রমক্রয়ায় তদাযমক ফাড়াদনায রদক্ষু ফযােত্র যপ্তামন প্রধাদনয মযফদতম প্রকল্প প্রধাদনয ফযাফদয মপ্রযণ কযা দছে। 

 Irrevocable L/C, confirm L/C, back to back L/C, bank guarantee এয মফযীদত মূল্য প্রদান প্রমক্রয়া জীকযণ কযা দয়দছ। 
 

২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ মফছদযয রক্ষুভাত্রা  অজমদনয তুরনামূরক মচত্র মনম্নরূ: 

 

াটজাত ণ্য 

ভফিে োম ণিভ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

রক্ষ্যভাত্রা অজণন অজণতনয ায (%) রক্ষ্যভাত্রা অজণন অজণতনয ায (%) 

স্থানীে ভফিে 

(তভ. টন) 

22500 ২৯৩৩৫.৫৯ ১৩০.৩৮% ৩২০০০ 50,366.11 ১৫৭.৩৯% 

যপ্তাভন 

(তভ. টন) 

87000 ২৯০৩০.৩৩ ৩৩.৩৭% 7৫    ৩৫,১৭১.৯২ ৪৬.৯০% 

স্পভাট ভফিে 

(তভ. টন) 

109500 ৫৮৩৬৫.৯২ ৫৩.৩০% 1 ৭০   ৮৫,৫৩৮.০৩ ৭৯.৯৪% 

 

২০১৮-১৯ এফং ২০১৯-২০ াতরয স্থানীে ভফিে  যপ্তাভন (তভিঃ টন) 
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এক নজদয গত ১৯ ফৎদযয স্থানীয়  তফদদমক মফক্রদয়য তথ্যাফরী: 

                                                                                                                                            স্পোটি টাোে 

ি:নং অথ ণফছয ভভতরয ংখ্যা যপ্তাভন আে স্থানীে ভফিে আে স্পভাট আে 

1 2001-02 35 642.81 118.84 761.65 

2 2002-03 25 520.09 90.41 610.5 

3 2003-04 25 440.81 78.58 519.39 

4 2004-05 25 396.25 86.67 482.92 

5 2005-06 25 507.62 68.54 576.16 

6 2006-07 25 438.82 82.26 521.08 

7 2007-08 25 471.21 101.97 573.18 

8 2008-09 25 404.45 136.49 540.94 

9 2009-10 27 654.15 279.97 934.12 

10 2010-11 21 915.06 343.14 1,258.20 

11 2011-12 27 1060.7 214.49 1,275.19 

12 2012-13 25 1380.45 316.18 1,696.63 

13 2013-14 25 629.42 424.92 1,054.34 

14 2014-15  23 810.61 260.016 1,150.80 

15 2015-16  23 ৭০২.৪৬ ৪৯৬.০০ ১,১৯৮.৪৬ 

16 2016-17  23 ৭৮৫.৫৮ ৪০৫.১২ ১,১৪১.১৬ 

17 2017-18  22 835.86 328.69 1,164.55 

১৮ ২০১৮-১৯ ২২ ২৫৬.৮৫ ৩৩৬.১২ ৫৯২.৯৭ 

১৯ 2019-20 22 303.51 547.46 ৮৫০.৯৭ 

 

 

1৯ ফৎতযয স্থানীে  বফতদভে ভফিতেয ভচত্র 

 

 

 

২০১৯-২০ অথ ণফছতয ম্পাভদত চুভি: 

 

 মফদজএভম - খাদ্য অমধদপ্তদযয ভদধ্য ২২,০৪৩ মভ.টন াটে যফযাতয চুভি ম্পন্ন ে মায মূল্য ২৮৪.০০ স্পোটি টাো। 

 মফদজএভম - মফএমডম’য ভদধ্য ১৮৮০.২৬ মভ.টন াটে যফযাতয চুভি ম্পন্ন ে মায মূল্য ৩০.১২ স্পোটি টাো। 

 

 

স্থানীয় ফাজায ম্প্রাযদণ ২০১৯-২০ াদরয কাম মক্রভ: 

 

ক)  ঢাকা আন্তজমামতক ফামণজু মভরা ২০২০-এ অাংগ্রণ 

র্ততীয় ফাদযয ভদতা এফায মফদজএভম মনজস্ব প্যামবমরয়দন যাজধানীয    - -      নগদয ০১-৩১ জানুয়াময ২০২০ ভদয় 

২৫তভ ঢাকা আন্তজমামতক ফামণজু মভরা ২০২০-এ অাংগ্রণ কদয। উি মভরায় এ ফছয মফদজএভম ২৫˝x২৫˝        দৃমষ্টনিন 
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প্যামবমরয়ন স্থান কদয। প্যামবমরয়দন মফদজএভম’য োভগ্রী প্রদ মদনয জন্য প্যামবমরয়নদক ফঙ্গফন্ধু কন মায, াট মরভায, ইদনাদবন 

কন মায, মেমডনার  এভমএ কন মায, ডাইবাযমপাইড কন মায, াট াতায ানীয় কন মায, জুদটা-পাইফায গ্লা কন মায, মভরস্ পামন মমাং কন মায 

এফাং তথ্য/অমতমথ কন মাদয বাগ কদয াংমিষ্ট ে াভগ্রী প্রদ মন  মফক্রয় এয ব্যফস্থা কযা য়। মফদজএভম মযজমাফ প্যামবমরয়ন ম মাদয় 

ভদনাযভ উস্থানায জন্য ৩য় পুযস্কায অজমন কদয।  

 

    জ           জ      প্যামবমরয়ন  

খ)       ও    খ           অাংগ্রণ:  

০৯-১১ জ      , ২০২০      Bangabandhu International Conference Center (BICC)-এ        ও    খ         ’  

    জ  ক     । উি মভরায়    জ     ৮ পৄট x ৮ পৄট আয়তদনয একটি িদর মফদজএভম‘য উ                     ক     । 

                                                    ও    খ         ’ 

মফদদদ মফমবন্ন মভরা  ব্যফাময়ক অনুিাদন অাংগ্রণ: 

 

মফদজএভম তফদদমক ফাজাদয াটদেয চামদা সৃমষ্ট কযায াাাম মক্রতাগদণয চামদা পূযদণ দচষ্ট যদয়দছ। মফমবন্ন মদদ াটদেয 

চামদা বৃমিয রদক্ষু মনয়মভতবাদফ তফদদমক মক্রতাগদণয াদথ মমাগাদমাগ যক্ষা কযা য়। তাছাড়া ইমমফ কর্তমক আদয়ামজত মফদদদয 

ফাজাদয মফমবন্ন প্রকায মভরায় মফদজএভম অাংগ্রণ কদয থাদক। ২০১৯-২০ অথ মফছদয নতুন ফাজায সৃমষ্টয রদক্ষু দমক্ষণ মকামযয়া, চীন, 

জাভ মানী, মপনল্যান্ড-এ প্রমতমনমধ দর মপ্রযণ কযা য়। এফ পদযয পদর ইদতাভদধ্য ঐ ভস্ত মদদ দত াটে যপ্তামনয ইমতফাচক াড়া 

ায়া মাদছে।  

 

2nd China International Import Expo (CIIE) মভরা:  

China CTEXIC Corporation এয দমামগতায় ০৫-১০ নদবম্বয ২০১৯ ভদয় চীদনয াাংাই-মত অনুমিত 2nd China 

International Import Expo (CIIE) ীল মক মভরায় মফদজএভম’য ৪ (চায) দদস্যয একটি প্রমতমনমধদর অাংগ্রণ কদয। CTEXIC 

Corporation কর্তমক মফদজএভম’মক নািমনক উস্থান আন্তমজামতক মযভন্ডদর মফদজএভম’য মযমচমতদক মৃি কদযদছ। িদর আগত 

অমতমথদদয ভদনাযভ মডজাইদনয একটি াদটয ব্যাগ উায মাদফ মদয়া য়।  
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                                               মফদজএভম’য ৪ (চায) দদস্যয প্রমতমনমধদর 

  

যক্ষণাদফক্ষণ মফবাগ:  

মামন্ত্রক যক্ষণাদফক্ষণ: 

• প্রধান কাম মারয় দত প্রদি কভ মূচমচ ফাস্তফায়দনয অগ্রগমত দযজমভদন ম মদফক্ষদণয জন্য মভরয়াযী মযদ মন, মভরয়াযী প্রমতদফদন 

মপ্রযণ এফাং মভমনাময যক্ষণাদফক্ষণ এয অগ্রগমত াংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রমতদফদন ম মাদরাচনা কযা। 

• মভদরয মন্ত্রাাং াংগ্র মযমস্থমত (স্থানীয়  আভদামনকৃত) ম মাদরাচনা, ম মদফক্ষণ  ভতাভত প্রদান। অপ্রচমরত, পুযাতন এফাং ব্যফাদযয 

অনুদমাগী মন্ত্রামত এফাং মভমনাময মাা ভাত্রানুমায়ী/কামিত উৎাদন মদদত ক্ষভ নদ ঐ ভস্ত মন্ত্রামত  মভমনগুদরাদক মকছুটা 

মযফতমদনয ভাধ্যদভ অমধক উৎাদদন ায়তা কযা। 

• মভর মভমনাযীয জটির ধযদনয ত্রুটি দুযীকযণাদথ ম মভদরয প্রদকৌরীদদযদক যাভ ম প্রদান এফাং প্রদয়াজন অনুমায়ী এক মভদরয মন্ত্রাাং 

অন্য মভদর প্রদান পূফ মক ায়তা কযা। 

• ব্যয় ফহুর মন্ত্রাাং ক্রদয়য ব্যাাদয কামযগময ভতাভত প্রদান কযা।  

• আভদামন  ক্রয় মনব মযীরতা ক     আনায রদক্ষ মভর য়াকম গুদরাদক খচযা মন্ত্রাাং ততময এফাং য়াকম  কভ মকান্ড  মনয়মভত  

ম মাদরাচনা কযা। 

• মভর মভমনাযী ফদন্ধয কাযদন প্রদি অর ভজুময মনয়মভত/প্রমতভাদ ম মাদরাচনা কযা।  

• উৎাদদনয মত ম্পৃি মফবাগমূ মথা- উৎাদন মফবাগ, যক্ষণাদফক্ষণ মফবাগ  ভান মনয়ন্ত্রন মফবাদগয কভ মকাদন্ডয মত মনয়মভত 

ভন্বয় াধন  মমাগাদমাগ যক্ষাপূফ মক উৎাদদন ায়তা কযা।  

• াংস্থায অধীনস্থ মভরগুমরয মভমনাযীয ব্যারামন্পাং, ভড মানাইদজন, মযুামফমরদটন ব্যাাদয মাচাই/তদন্ত এফাং সুি ুমযকল্পনা গ্রদণয 

ব্যাাদয ায়তা কযা।  

• সুি ু যক্ষণাদফক্ষণ মনমিতকদল্প এফাং মভদরয প্রদয়াজদন প্রদকৌরীদদয আন্ত:মভর দায়দনয ভাধ্যদভ বাযাে যক্ষা এফাং তাদদয 

কভ মদক্ষতা মূল্যায়ন কযা। 
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• মভর গুদরাদত গ্যা মনমিত কযায রদক্ষু মততা গ্যা মডমস্ট্রমফউন মকাাং, ফাখযাফাদ গ্যা মডমস্ট্রমফউন মকাাং  কণ মপৄমর গ্যা 

মডমস্ট্রমফউন মকাাং, মিভাঞ্চর গ্যা মডমস্ট্রমফউন মকাাং  কর গ্যা যফযাকাযী কর্তমদক্ষয মত াফ মক্ষমণক মমাগাদমাগ যক্ষা 

কযা। 

• াংমিষ্ট মযচারক, মফদজএভম কর্তমক্ষ, ভন্ত্রণারয় এফাং যকাময অন্যান্য কাম মারয়দক চামদা ভামপক তথ্যামদ প্রদান দাপ্তমযক 

কভ মকাদন্ড াায্য কযা।  
 

তফদুুমতক যক্ষণাদফক্ষণ:  

• মফমধ মভাতাদফক মভরমূদয মফদুুৎ যফযা, যক্ষণাদফক্ষণ  তফদুুমতক কাম মক্রভ মূদয তদাযকী এফাং এ ম্পমকমত মাফতীয় খযচ 

মনয়ন্ত্রদনয মদক মনদদ মনা, ফাস্তফায়ন  উিমতন কর্তমদক্ষয ম মাদরাচনা বায় মফদুুৎ ম্পমকমত তথ্যামদ যফযা কযা।  

• তফদুুমতক মন্ত্রামত যক্ষণাদফক্ষণ  মথাযীমত প্রদয়াদগয মক্ষদত্র মভর মযদ মন, প্রমতদফদন ম এফাং ফাস্তফায়দনয অগ্রগমত ম মাদরাচনা 

কযা।  

• মভর গুদরাদত মফদুুৎ যফযা মনমিত কযায রদক্ষু মমডমফ, মডমমডম, দজাামডদকা, েী মফদুুতায়ন মফাড ম, মডদকা  কর 

মফদুুৎ যফযা কর্তমদক্ষয মত াফ মক্ষমণক মমাগাদমাগ যক্ষা কযা।  

• মভরগুমরয মফদুুৎ যফযাদয প্রমতদফদন প্রস্তুত কযা এফাং প্রমতকায মফলয়ক ব্যফস্থা গ্রদণয মনমভদি মফদজএভময উিমতন কর্তমক্ষ 

ভীদ উস্থান কযা। মভদরয সুইচমগয়ায, েুান্পপযভায ইতুামদদত মকাদনারূ মগারদমাগ মদখা মদদর দযজমভদন মযদ মনপূফ মক উা 

মভযাভদতয মফলদয় মভরদক প্রদয়াজনীয় উদদ/মনদদ মনা প্রদান কযা।  

• ব্যয়ফহুর মন্ত্রাাং ক্রদয়য ব্যাাদয কামযগময ভতাভত প্রদান কযা। অব্যফহৃত মন্ত্রাাংগুদরা ম্ভাব্য রুান্তদযয ভাধ্যদভ ব্যফাযদমাগ্য কযায 

মনমভি প্রদয়াজনীয় উদদ প্রদান কযা।  

• মভরয়াযী ভামক মফদুুৎ মফর  ফদকয়া মফদুুৎ মফদরয মযভাণ ম মাদরাচনা কযা।  

• মফদুুৎ মফভ্রাট  মরাডদমডাং এয কাযদণ মভরমূদয আমথ মক ক্ষমতয মযভাণ মনণ ময় কযা।  

• মফদুুৎ উদকদন্দ্রয যিাভামদ এফাং মভর মভমনাযীয জটির ধযদনয ত্রুটি দূযীকযণাদথ ম মভদরয প্রদকৌরীদদয যাভ ম প্রদান কযা।  

• াংমিষ্ট মযচারক, মফদজএভম কর্তমক্ষ, ভন্ত্রণারয় এফাং যকাময অন্যান্য কাম মারয়দক চামদা ভামপক তথ্যামদ প্রদান দাপ্তমযক 

কভ মকাদন্ড াায্য কযা। 

• ২০১৯-২০ অমথফছদয মফদজএভম’য মভরগুদরাদত যক্ষণাফদক্ষণকৃত/াংযমক্ষত মভমনাযী           াংখ্যা ১৪,১৮১টি। 
 

প্রদকৌর াখা:  
 

কভ মমযমধ: মফদজএভম  এয অধীনস্থ মভরগুদরায নতুন অফকাঠাদভা/    জ          ও        ক জ বফন মনভ মাদণয নকা, মডজাইন 

যীক্ষাকযণ  অমধকতয স্বল্প ব্যদয় উদমাগী অফকাঠাদভা/বফন মনভ মাদণ মভরদক কামযগময ায়তা, অনুদভাদন  তদাযমকয ভাধ্যদভ 

ফাস্তফায়ন কযা য়।  
 

আযএপমকউ এয ভাধ্যদভ ম্পন্নকৃত কাজ: 

• ভামনকগিস্থ মরমুফামড়দত াট াতা মথদক ানীয় ততমযয বাড়াকৃত গুদাভ াংস্কায  মভযাভত কাজ (২য় ধা)। 

• ঢাকা আন্তজমামতক ফামণজু মভরায় মফদজএভময মভমন প্যামবমরয়ন মনভ মাণ কাজ। 

• জাতীয় ফস্ত্র মদফ উদমান উরদক্ষু আদয়ামজত মভরায় মফদজএভম’য ির সুমেতকযণ কাজ।  

• মফদজএভময ৭ভ তরায়  ২টি কদক্ষ মড-মকয়ায মন্টায স্থান কাজ। 

• মফদজএভম’য প্রধান কাম মারদয়য নীচ তরায় বান্ডায অমপ, মিায রুভ  মনযািা প্রযীদদয ব্যফহৃত কক্ষটি াংস্কায  মভযাভত কাজ। 
 

মমম প্রকল্প: 

মমম প্রকল্প (মনা-মবউ মগষ্ট াউজ ীল মক প্রকল্প), চট্টগ্রাভ। 
   

 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প: 

• মফদজএভম প্রমক্ষণ, গদফলণা  পুান মডজাইন মকন্দ্র মনভ মাণ কাজ (চরভান)। 

• ৩৭নাং মদরক্যাস্থ ানমুন ষ্টায টায়াদযয ৮ভ-৯ভ তরা এফাং ৫ভ তরায় কায ামকমাং জায়গায় ফামদয কাদট মন য়ার মবতদয 

প্রদয়াজনীয় মডদকাদযন কাজ। 

• মখ ামনা মানারী আঁ বফন প্রকল্পটি যকাময অথ মায়দন কযায জন্য ায-াংদক্ষ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র অনুদভাদদনয জন্য ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারদয়  মপ্রযণ। 

• ফনানী াউমজাং কভদলক্স “ম” টাই লদট ফতমভাদন ২টি ইউমনট মফমষ্ট ৪তরা বফন মনভ মাণ কাজ। 
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মযকল্পনা মফবাগ:  

• ফস্ত্র   াট ভন্ত্রণারয় দত মফমবন্ন ভদয় চামত প্রকল্প  মযকল্পনা মফলয়ক তথ্যামদ মপ্রযণ কযা য়। 

• মফদজএভম কর্তমক গৃীত  প্রকল্পগুদরায ফতমভান অফস্থা  অগ্রগমত প্রমতদফদন ততময পূফ মক চামদা অনুমায়ী ভন্ত্রণারদয় মযদাট ম প্রদান কযা য়। 

• অত্র দপ্তদযয াদথ াংমিষ্ট মফমবন্ন মফলদয় জাতীয় াংদদয প্রদনািয ততময কদয মপ্রযণ কযা য়। 

• ঢাকা, চট্টগ্রাভ  খরনা অঞ্চর দত প্রাপ্ত ধীযগমত ম্পন্ন ভারাভাদরয এফাং অন্তফতীকারীন ভদয়য জন্য সুইাং াট ম, ফর মফয়ামযাং  

মচইন ইতুামদয ছাড়ত্র প্রদাদনয জন্য প্রদয়াজনীয় কাম মক্রভ ম্পন্ন কদয মভরদক অফমত কযা য়। 

• ঢাকা, চট্টগ্রাভ  খরনা অঞ্চদরয মভদরয মফমবন্ন প্রকায স্ক্র্ুা ভারাভার মফমক্রয মটন্ডায অন্যান্য কাম মক্রদভয মনয়ভনীমত অনুযণ কযা 

দয়দছ মকনা তা মাচাই ফাছাই  ম মদফক্ষদণয য কর্তমদক্ষয মনকট উস্থান কদয অনুদভাদন প্রামপ্তয য মভরদক অফমত কযা য়। 

• মভরমূদ মমআয-২০০৮ (ারনাগাদ াংদাধনী) অনুযণ পূফ মক ক্রয়কাম ম গ্রদণয মফলয়টি ভমনটমযাং কযা;  

• মফদজএভম’য প্রধান কামারদয়য মফমবন্ন প্রকায ভারাভার ক্রদয়য জন্য মমআয-২০০৮(ারনাগা  াংদাধনী) অনুযণ কদয ক্রয় 

কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা দয়দছ।  
 

 

বান্ডায ক্রয়:  

• মফদজএভম’য প্রধান কাম মারদয় এফাং এয মনয়ন্ত্রণাধীন মভরমূদ ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদযয জন্য Annual Procurement Plan (APP) 

প্রণয়ন কযা দয়দছ এফাং ম অনুমায়ী মফমবন্ন ভারাভার এয ক্রয় কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা দয়দছ। মভরমূদ মমআয-২০০৮ অনুযণ 

পূফ মক ক্রয়কাম ম গ্রদণয মফলয়টি ভমনটমযাং কযা দয়দছ। 

 

গদফলণা  ভানমনয়ন্ত্রণ মফবাগ:  

 

ভান মনয়ন্ত্রণ মফবাদগয ২০১৯-২০ অথ মফছদযয উদেখদমাগ্য কভ মকাদন্ডয মফফযণী: 

 

(ক) াংস্থায ভান মনয়ন্ত্রণ মফবাগ কর্তমক গত ২০১৯-২০ াটক্রয় মভৌসুদভ ভদয় ভদয় মফমবন্ন মভদরয াটক্রয় মকন্দ্র মযদ মন কদয ক্রয়কৃত 

াদটয আদ্র্ মতা  মাচাইভান যীক্ষা মনযীক্ষাপূফ মক প্রাপ্ত অমনয়ভ দূযীকযণাদথ ম প্রদয়াজনীয় যাভ ম প্রদান এফাং মভদরয গুদাদভ ভজুদ াট 

মযদ মন কদয াদটয আদ্র্ মতা, মাচাইভান  াংযক্ষণ এয মফলদয় মজায তদাযমক ব্যফস্থা গ্রণ কযায় গুণগত ভান ম্পন্ন াটক্রদয় ায়ক 

ভূমভকা ারন কদযদছ।  

 

াট মযদ মন  আদ্র্ মতা যীক্ষণ 

 

(খ) াটদেয মফশ্বফাজায মক্রতায ভাদকমট মদদফ মফদফমচত দয় থাদক। তাই মক্রতায চামদা মভাতাদফক ে উৎাদদনয জন্য মভদরয ভান 

মনয়ন্ত্রণ মফবাগ কর্তমক াফ মক্ষমণকবাদফ উৎাদদনয প্রমতটি স্তদয কদঠায ভান মনয়ন্ত্রণ কাম মক্রভ মযচারনা মমভনঃ াদটয মভাড়ায জন যীক্ষা, 

ইভারদনয স্থাময়ত্বকার  প্রদয়াদগয ায যীক্ষা, স্লাইবায  সুতায মফমবন্ন গুণগত ভাদনয যীক্ষা এফাং কাদড়য বাযী/ারকা  মি 

যীক্ষায ভাধ্যদভ অমনয়ভ/ত্রুটি-মফচুুমত মচমিত কদয মগুদরা দূযীকযণাদথ ম মথাভদয় উৎাদন মফবাগদক অফমত কযায পদর ঠিক ভাদনয 

াটে উৎাদন মনমিত দয় আদছ। পদর মফগত ফৎদয মক্রতাগদণয মনকট দত দেয ভাদনয মফলদয় মকাদনা দাফী/অমবদমাগ উত্থামত 

য়মন। 
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াটদেয মপ্র-মদভন্ট াদব ম: 
 

তাছাড়া ভান মনয়ন্ত্রণ মফবাগ    দেয মপ্র-মদভন্ট াদব ময মক্ষদত্র মদথষ্ট সুনাভ  মক্রতায আস্থা অজমন কদযদছ। পরশ্রুমতদত ভান 

মনয়ন্ত্রণ মফবাগ ২০১৯-২০ অথ মফছদয মফদদী মক্রতায চামদা মভাতাদফক প্রায় ৩৩,২২০          জ             মফর তন্দধ্য আযফ 

আমভযাদতয মক্রতায চামদা মভাতাদফক প্রায় ৩০,০০০(মত্রর াজায)দফর, সুদানী মক্রতায চামদা মভাতাদফক প্রায় ১,৫০০ (এক াজায াঁচত) 

মফর  তুযদস্কয মক্রতায চামদা মভাতাদফক প্রায় ১,৭২০ (এক াজায াতত মফ) মফর াটে মপ্র-মদভন্ট াদব ম এফাং মদীয় মক্রতায 

(খাদ্য মফবাগ) চামদা মভাতাদফক প্রায় ৮৬,৯০০   ছ       জ         মফর াটে মপ্র-মডমরবাময াদব ম কদয মকায়ামরটি াটি মমপদকট ইসুু 

কযা দয়দছ। এদত মফদজএভম’য প্রায় ২৪,০০,০০০ (চমি রক্ষ ) রক্ষ টাকা আমথ মক াশ্রয় দয়দছ। 

      

                                                      াটজাত দেয াদব ম কাম মক্রভ 

 

২। গদফলণা মফবাদগয ২০১৯-২০ অথ মফছদযয উদেখদমাগ্য কভ মকাদন্ডয মফফযণী:  

মফদজএভম’য গদফলণা মফবাগ াটজাত দেয ব্যফায বৃমি  ফাজায ম্প্রাযদণয রদক্ষ মদী/মফদদী মক্রতায চামদা মভাতাদফক নতুন 

নতুন  ডাইবাযমপাইড াটজাত ে, পৄড মগ্রড াটে  জুট মজ মটক্সটাইর উৎাদন  যফযা কযা দয় থাদক।  

(ক) পৄড মগ্রড াটে উৎাদন কাম মক্রভ ভমনটমযাং 
 

গদফলণা মফবাগ কর্তমক মফদজএভম’য ০৭(াত) টি মভদর ফতমভাদন উৎাদনযত পৄড মগ্রড াটদেয উৎাদন কাম মক্রভ ভমনটমযাং 

কযা দছে। উৎামদত দে আনদদামনপাদয়ফর োটাদযয উমস্থমত আইদজ ৯৮/১ এয ভাত্রা অনুমায়ী ১২৫০ মমএভ এয ভদধ্য যাখায 

রদক্ষ প্রমতটি মভর দত মনয়মভত নমুনা াংগ্রপূফ মক মফমএআইআয এয ল্যাফ দত যীক্ষণ কদয পরাপর মভরদক অফমত কযা দছে। 

তাছাড়া, ২০১৯-২০ অথ মফছদয মফমবন্ন মদী/মফদদী মক্রতায চামদা মভাতাদফক ৩৮,৮৩৬/-(আটমত্র াজায আটত ছমত্র) টাকায পৄড মগ্রড 

াটদেয নমুনা মফক্রয় কযা দয়দছ। 

 
 

পৄডদগ্রড াটজাত ে 

(খ) ডাইবাযমপাইড াটে মফক্রয় কাম মক্রভ : 

 

গদফলণা মফবাদগয তত্ত্বাফধাদন ডাইবাযমপাইড াটজাত দেয ব্যফায বৃমি  ফাজায ম্প্রাযদণয রদক্ষু গত ২০১৯-২০ অথ মফছদয মফমবন্ন 

মদী/মফদদী মক্রতায চামদা মভাতাদফক মরাদগা  মডজাইন অনুমায়ী এফাং মদদ/মফদদদ মফমবন্ন যকাময অমপ/প্রমতিানদক প্রায় 

১,৬৫,৫৫,৮৩০/- ( ক  ক                   জ           ) টাকায ডাইবাযমপাইড াটে যাময গদফলণা মফবাগ দত 

মফক্রয় কযা দয়দছ।   
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ডাইবাযভপাইড াটণ্য 

 

গ) জুট মজ মটক্সটাইর উৎাদন  ব্যফায বৃমি াংক্রান্ত: 
 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনমষ্টটিউট (মফদজআযআই) কর্তমক উদ্ভামফত Natural Additive Treated Jute Geo-Textile  প্রমৄমিটি 

মফদজআযআই কর্তমক  ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন (মফদজএভম) এয মনকট স্তান্তয কযা য়। প্রমৄমিটি গ্রণ কযায পদর মক্রতায চামদা 

মভাতাদফক ন্যাচাযার এমডটিব মেটদভন্ট জুট মজ মটক্সটাইর ফামণমজুকবাদফ উৎাদন কযা ম্ভফ দফ।  জুট মজ মটক্সটাইদরয উৎাদন  

ব্যফায বৃমিয রদক্ষ গত ২০১৯-২০ অথ ম ফছদয ব্যফাযকাযী কর প্রমতিান/মষ্টকদাল্ডাযদদয ভন্বদয় ১টি কভ মারায আদয়াজন কযা য়।  
 

 

                                                                জুট ভজ স্পটক্সটাইর 

        

        ’                       2 19-2                               1424                                 

1283        ও 141                                        
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   ও                             1-10-2019     26-1 -2 19        ITEC India          Textile Mill 

Management                           জ    ’   ’জ                            ও    14-10-19         02-

11-2019        Beijing, China           “Evaluation and Management of PPP Projects for Bangladesh” 

                        জ    ’   ক জ                        

 
 

                                                                

এভআইএ  আইটি মফবাগ:  

  “মফদজএভম’য াটক্রয়, াটে মফক্রয়, শ্রমভক উমস্থমত  ভজুময, বাযটাইভ প্রদান, মফদ্যভান িক ইতুামদ একটি পট্য়ুাদযয 

ভাধ্যদভ মডমজটারাইজড কযায রদক্ষ মফদজএভম’য আতাধীন কর মভদরয মফবাগীয় কাম মক্রভদক ভন্বয় কদয ১৬টি ভমডউর ততময 

কযা দয়দছ। 

 মফদজএভম’মত কদ মাদযট মরদবদর ERP প্রস্তুত কযায কর কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ।  

ই-মটন্ডামযাং/ইমজম: 

াংস্থায ক্রয় কাম মক্রদভ স্বছেতা  গমতীরতা আনয়দনয জন্য ই-মটন্ডামযাং/ইমজম কাম মক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ। 

 

Group Message িমত: 

২০১৯-২০২০ অথ মফছদয অত্র াংস্থায় Group Message িমতদত মফমবন্ন ধযদনয Message মপ্রযণ কযা দয়দছ। 

ই-পাইমরাং কাম মক্রভ: 
 

মফদজএভমদক মডমজটারাইজড কযায রদক্ষ ই-পাইমরাং কাম মক্রভ মফদজএভময প্রধান কাম মারদয়য প্রদতুক দপ্তদয শুরু কযা দয়দছ। মভরমূদ 

ই-পাইমরাং কাম মক্রভ চাল্য কযায মফলয়টি প্রমক্রয়াধীন আদছ। 
 

ফাদয়াদভমেক মদিভ চাল্যকযণ: 

মফদজএভম’য প্রধান কাম মারয় মভরমূদয কভ মকতমা, কভ মচাযী ামজযা মনমিত কযদণয রদক্ষ ফাদয়াদভমেক মডবাই স্থান কযা দয়দছ।  

 

মাফ  অথ ম মফবাগ: 

আমথ মক  মাফ ব্যফস্থানায় গৃীত াংস্কায কামক্রমভ আমথ মক মরনদদন, ক্রয় ব্যফস্থানা, স্বছেতা, জফাফমদমতা মনমিত কযায জন্য মনদম্নাি 

কামক্রমভ গৃীত দয়দছঃ- 

 াংস্থায মনয়ন্ত্রণধীন মভরমূদ কভ মযত শ্রমভকদদয ভজুময ব্যাাংক মাদফয ভাধ্যদভ মচদক/এটিএভ বুথ মথদক উদিারদনয প্রমক্রয়া চাল্য কযা 

দয়দছ; 

 পূফ মফতী অথ মফছদযয মাফ াংকরন যফতী অথ মফছদযয ১৫ জুরাইদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযা দছে। 

 A/C Payee মচক এয ভাধ্যদভ কর মরনদদন ম্পাদন কযা দছে। 
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২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয আয়  ব্যয় মফফযণী (অমনযীমক্ষত) : 

                                                                                                                                                                (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ নাং মফফযণ মময়ান মমকাং মমফম ইয়াণ ম অন্যান্য মভাট 

  আয়মূঃ             

১ স্থানীয় মফক্রয় 20005.43 29480.04 2840.29 2195.37 2940.04 57461.17 

২ তফদদমক মফক্রয় 5946.42 18233.54 4996.45 323.11 556.70 30056.22 

৩ াফমমড 733.21 2582.03 596.08 25.93 111.34 4048.59 

৪ অ-মযচারন আয় 75.16 174.99 35.23 36.89 8.97 331.24 

৫ মভাট আয় 2676.22 5047.60 8468.05 2581.30 3617.05 91897.22 

  ব্যয়মূঃ       

৬ কাঁচা াদটয ব্যফায 8807.27 19381.42 1977.66 1709.79 772.15 32648.29 

৭ 
অন্যান্য প্রতুক্ষ 

কাঁচাভার 
924.13 2011.06 174.37 96.58 1842.99 5049.13 

৮ ভজুযী 19766.84 37326.45 3792.52 1658.05 1186.22 63730.08 

৯ মফতন 3984.18 7792.76 956.52 935.53 850.31 14519.30 

১০ মফদুুৎ 1240.27 2063.22 298.66 194.28 147.87 3944.30 

১১ জ্বারানী 187.03 199.30 59.16 3.10 33.41 482.00 

১২ মভযাভত  যক্ষণাদফক্ষন 1153.97 1871.95 262.02 163.08 161.19 3612.21 

১৩ অফচয় 162.48 296.45 33.71 48.70 32.41 573.75 

১৪ ফীভা 121.58 240.38 32.78 23.44 22.12 440.30 

১৫ 
অন্যান্য কাযখানা 

উমযব্যয় 
156.37 250.51 32.88 38.59 42.78 521.13 

১৬ 
প্রমক্রয়াধীন দেয 

ভন্বয় 
613.67 79.84 190.05 (65.82) 79.35 1527.09 

১৭ ভজুদ দেয ভন্বয় 4263.31 18780.07 4383.01 26.67 (530.08) 26922.98 

১৮ প্রামনক ব্যয় 813.15 1697.52 216.98 207.50 215.82 3150.97 

১৯ মফক্রয় ব্যয় 338.26 755.01 86.45 47.28 46.70 1273.70 

২০ সুদ ব্যয় 1791.35 4820.66 456.32 97.53 240.32 8075.52 

২১ 
মভাট ব্যয়  

(৬...+ ২০) 
44323.86 98196.60 12953.09 5184.30 5143.56 165801.41 

২২ 
নীট রাব/(ক্ষমত)  

(৫-২১) 

(17563.64

) 
(47726.00) (4485.04) (2603.00) (1526.51) (73904.19) 

 

ম্পদদয মফফযণ  :                                                                                                                                                               রক্ষ্ টাো        

ভফফযণ ঢাো অঞ্চর চট্টগ্রাভ অঞ্চর খুরনা অঞ্চর নন-জুট স্পভাট 

ম্পভি  ভযম্পদিঃ 

     

স্থােী ম্পতদয মূল্য 503607.23 445465.81 466338.42 20689.12 1436100.58 

ফাদিঃ পুভিভূত অফচে 12898.97 8755.76 11447.58 307.91 33410.22 

*নীট স্থােী ম্পদ 490708.26 436710.05 454890.84 20381.21 1402690.36 

ভফভনতোি 876.29 31.41 53.36 0.00 961.06 

চরভত ম্পদিঃ 
 

েে এড স্পোয 29689.26 21481.20 40758.71 1841.31 93770.48 

স্পদনাদায 25499.66 10749.07 8197.55 2474.15 46920.43 

ভভরমূতয ানা 3320.14 4670.41 3201.17 80.74 11272.46 

অভগ্রভ,জভা  প্রদান 6331.20 1142.47 2957.10 104.46 10535.23 

প্রাপ্য ইনতটভযভ স্পযভবভনউ 910.53 382.98 1484.85 0.00 2778.36 

ভফতজএভভ চরভত ভাফ 58857.85 6719.20 0.00 0.00 65577.05 

নিদ এফং ব্যাংতে জভা 341.55 968.46 456.54 754.30 2520.85 

স্পভাট চরভত ভাফ 124950.19 46113.79 57055.92 5254.96 233374.86 

রাব/(ক্ষ্ভত) ভাফ 306320.25 228122.73 582693.34 5364.58 1122500.90 

স্পভাট ম্পদ 922854.99 710977.98 1094693.46 31000.75 2759527.18 
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স্থােী ম্পদ: ভূভভ, ভূভভ উন্নেন, দারান স্পোঠা  অন্যান্য, স্থানা  মন্ত্রাভত, আফাফত্র  যিাভাভদ, ভযফন  স্পভাটযমান, অন্যান্য ম্পদ। 

উতল্লখ্য, স্পম ভফতজএভভ’য ভযচারনা ল ণতদয ২৮/০৩/২০১৬ তাভযতখ অনুভষ্ঠত ল ণদ বায ভিান্ত নং-৩৬৫.১৩/১৫-১৬ এয আতরাতে ইতিঃপূতফ ণ 

বযালুোয ভনতোি েযত; ভভতরয স্থােী ম্পভিয পুন:মূল্যােন েযায জন্য ভনতদ ণনা স্পদো তেভছতরা। স্প আতরাতে ভভরগুভর বযালুোয ভনতোি েযত; 

স্থােী ম্পভিয পুন:মূল্যােন েতযতছ। ের ভভতরয পুন:মূল্যােন প্রভততফদন প্রেল্প ভাফ ভফবাি তত এেীভূত েতয এেটি ভভন্বত প্রভততফদন প্রস্তুত েযা 

তেতছ। ভভন্বত প্রভততফদতনয আতরাতে তথ্য উাতি স্থােী ম্পতদয পুন:মূল্যােনকৃত টাোয অংে উতল্লখ েযা তরা। 
 

ভভরমূতয মূরধন  দােতদনায ভফফযণী                                                                                                                                     ( রক্ষ্ টাো  ) 

ভফফযণ ঢাো অঞ্চর চট্টগ্রাভ অঞ্চর খুরনা অঞ্চর নন-জুট স্পভাট 

মূরধন  দােমূ      

অনুতভাভদত মূরধন 2875.00 3015.00 3950.00 170.00 10010.00 

ভযতাভধত  মূরধন 1040.32 868.43 1232.90 77.83 3219.48 

যোভয ইকুইটি েনভট্রভফউন 4205.01 8121.43 12821.85 435.40 25583.69 

ভঞ্চভত 496436.37 435243.08 447920.48 19509.00 1399108.93 

ভফতজএভভ চরভত ভাফ 7265.24 27004.67 34399.98 3395.57 72065.46 

দীঘ ণ স্পভোদী ঋণ 287962.12 185593.79 437219.59 4501.76 915277.26 

গ্রযাচুইটি স্পদনা (প্রভবন) 28643.12 19117.93 58719.34 1603.70 108084.09 

চরভত স্পদনা 

 

ব্যাংে জভাভতভযি ঋণ 4546.95 947.04 35175.33 0.00 40669.32 

তণ্যয ভফযীতত স্পদনা 18439.14 9070.69 16108.78 101.85 43720.46 

খযতচয ভফযীতত স্পদনা 3128.83 3036.45 4650.15 224.37 11039.80 

অন্যান্য অথ ণােতনয ভফযীতত স্পদনা 16152.94 11813.16 22465.22 343.52 50774.84 

আন্তিঃ ভভতরয ভনেট স্পদনা 22146.50 2631.69 2292.79 121.39 27192.37 

গ্রযাচুইটি স্পদনা ( চরভত ) 32888.45 7529.62 21687.05 686.36 62791.48 

স্পভাট চরভত স্পদনা 97302.81 35028.65 102379.32 1477.49 236188.27 

স্পভাট মূরধন  দােমূ 922854.99 710977.98 1094693.46 31000.75 2759527.18 

 

অমডট আমি াংক্রান্ত  

অমডট আমি রডমদট 

জফাদফয াংখ্যা 

মনষ্পমিকৃত অমডট আমি অমনষ্পন্ন অমডট আমি 

াংখ্যা টাকায মযভাণ 

(দকাটি টাকায়) 

াংখ্যা   ক           

( ক     ক  ) 

াংখ্যা টাকায মযভাণ 

(দকাটি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬701 ১7382.62 ২৭ ১৬৩ ১৮৯.৩৭ ৬৫৩৮ ১৭১৯৩.২৫ 

 

201৯-২০২০ অথ ণফছতযয আে,ব্যে  স্পরাোতনয ভযংখ্যান (প্রভবনার): 

 

মরাকাদনয কাযণমূ: 

২০১৮-১৯ অথ মফছদয মফদজএভম’য মরাকাদনয মযভাণ মছর ৬০৪.১২ মকাটি টাকা এফাং ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয মরাকাদনয মযভাণ 

দাঁমড়দয়দছ ৭৩৯.০৪ মকাটি টাকা অথ মাৎ পূফ মফতী ফছদযয তুরনায় ১৩৪.৯২ মকাটি টাকা মফম মরাকান দয়দছ। মরাকাদনয মচমিত মক্ষত্রমূ 

মনম্নরূঃ 

 অভতভযি ৯১৭৭ জন অস্থােী শ্রভভে ৯৬.৩৬ স্পোটি টাো (১৩.০৪%) 

 ব্যাংে ঋতণয সুদ ৭৪.০৬ স্পোটি টাো (১0.02%) 

 ক্ষ্ভতা অনুাতয উৎাদন না ো ৩63.74 স্পোটি টাো (49.21%) 

 স্পিট ভভটিং/শ্রভভে আতন্দারন 18.93 স্পোটি টাো (2.56%) 

 ভফদুযৎ ভফভ্রাট 16.77 স্পোটি টাো (2.27%) 

 ভভফএ এয োম ণিভ 4.30 স্পোটি টাো (০.58%) 

 াভাভজে দােফিতা 165.00 স্পোটি টাো (22.32%) 
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আবুন্তযীণ মনযীক্ষা মফবাগ:  

   জ     ও     ও                                         ক        ক        চ     ছ   ও      -       ক    

জ              গ          ক   চ     ও           ৩                ছ।              ক                       

          জ     ও   ক                           ক  ও                ক           ক        ক               খ  

      ক                    ক   । 

 

 ক        ক                

    ক                  জ    ’                         ক চ         জ                   ও      জ   

           ক      ক   ঘ             ছ  ক                             ঘ      ক                       ক     । 

                                ক                                       ক  ক        ক       ও 

        ক                     ক     ।            গ ক  ক            চ  -  ছ     ক জ      জ          ক       

ক     ।                                     ক ক                                  গ    ক         ক       

জ       ক              ক       ক     ।             জ                     ক                ক   ।         

১        ৩১  গ         চ                            ক     ।  

 

 খ        ক                  

   জ                                ক          ও  চ          জ     ও   ক   ক  ক      

                         ক             ক        চ  -  ছ   ও      -                  ক  ছ             ক   

  ।                    ক                   ক                                       ক  ক        ক       

ও         ক                    ক   ।            গ ক  ক            চ     ছ      ক জ      জ          ক       

ক     ।                                ক ক                                গ    ক         ক       জ      

 ক              ক       ক     ।             জ                     ক                ক   ।                   

১                         ৩০                                             ক     ।              ও         

                         ৩১    ২০২০                                           ছ ক             

       ক        

 

      ৩০     ২০১৯      

              

           

১      ২০১৯     ৩১    ২০২০ 

                       

     

৩১    ২০২০      

                      

     

৩১    ২০২০      

                  

          

        ২৫৬৯১ ৫৭৩ ২২৪২৫ ৩৮৩৯ 

            ১২১৩৭ ২১৬ ১০৯৫০ ১৪০৩ 

     ৩৭৮২৮ ৭৮৯ ৩৩৩৭৫ ৫২৪২ 

 

 

           গ ক  ক ২০১৯-২০২০                 ক           ক       ছ: 

 

                গ             গ ক  ক    জ          ক              ক                    জ           ক      গ 

ক     ।  

          ক  ক   /ক  চ              ছ           ২০১৮-২০১৯                       গ    ক    জ     ও       

        ক  ক   /ক  চ                 ছ          ক       ছ। 
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 জ                   ক         মফদজএভময আতাধীন মভরমূদয প্রকল্প প্রধান  মাফ মফবাগীয় প্রধান ব্যতীত      

১৫        গ  জ            (দাপ্তমযক দাময়ত্ব ফন্টন) মনই।  ক       ও           গ                   ক  

    গ/  খ              ক ক          ক         ক  ক    গ   ক     । ক    ক  ক       ক             

     গ        গ  ৩১-১২-২০১৯      খ         চ              ক  ক                           ক        ক   

  ।  

 

    জ    ’     ক          ক                       ক         ক  ক       “Study Report”: াংস্থায ভাননীয় 

মচয়াযোন ভদাদদয়য মভৌমখক যাভ ম  মনদদ মনা ভদত মফদজএভময মনয়ন্ত্রণাধীন মভরমূ মযচারনায় ামফ মক মফলদয় ফতমভান ফাস্তফ 

অফস্থায আদরাদক মফবাগমবমিক মফদ্যভান ভস্যা/দরাকান বৃমিয কাযণ  ভাধান/দরাকান হ্রা কযায উায়মূ য    জ     

ও                            ক                             ক              গ   চ         ও          

ও   জ               ক    ও              ক             ৩৩  ছ                 ক “Study Report”     

ক     ।  

 

                             গ    চ      জ   ক  গ                  ক      জ ।                 ক      

   চ       ক     গ                 ছ    ।                ক          জ               ক    ও            

     গ           ক ক                       ও                   ক        ক         ক   ক       

   জ      ক  ক    ও             গ  ক  ক               ক   জ   ক                  ক   । 

 

 

   -        গ       জ     ক   ও     ক  গ                  ক ক    জ            ক  

     ক        ক                                         কজ  ক  ক   -               ক         ক 

                                কজ  ক  ক            ক         ক                   কজ  ক  ক     

       ক          ক                  ক  ক                 কজ  ক  ক                  -        গ     

   ক    ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৬.১০১.১৮-৭৭৫     খ  ১২-০৭-২০১৮        ক         জ    ক          

        ক             ও           জ          ক             ক ও       ক ক জ   -     ক     জ   কজ      

ক  ক                      ক     । 

 

            জ     গ       জ           ক       ও  ও                     ক  ক  ক           ও       

 ও               ছ          ক  ।           ক    ক  ক                         ও              ক      

 চ   ক      ঘ    ও                      ক  ।           ক                                          কজ  

ক  ক   -            -        ক      ক                             কজ  ক  ক         ক         ক 

                    কজ  ক  ক          ক         ক                     কজ  ক  ক                   ক    

২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৬.১০১.১৮-৪৮৫     খ  ১৯-০৪ -২০১৮        ক            জ     গ             জ    ক     । 

 
 

 মফদজএভম’য মভরমূদয ২০১৯-২০ অথ মফছদযয ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি: 

২২ আগি ২০১৯ তামযদখ ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযদনয াদথ মভরমূদয ২০১৯-২০ অথ মফছদযয ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি 

মফদজএভম’য বাকদক্ষ স্বাক্ষমযত য়। উি চুমি স্বাক্ষয অনুিাদন ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন’য মচয়াযোন কাম মক্রভ মদল 

মফদজএভম’য ামফ মক মফলদয় এফাং মনয়ন্ত্রণাধীন মভরমূদয কভ মম্পাদন চুমি ফাস্তফায়দনয রদক্ষ প্রদয়াজনীয় মদক মনদদ মনা মদন। 
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মফদজএভম’য াদথ মভরমূদয ‘২০১৯-২০ অথ মফছদযয ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি’ স্বাক্ষয অনুিান 

 

ভফতজএভভ’য ভভরমূতয ২০১৯-২০ অথ ণফছতযয েভ ণম্পাদন চুভিয অধ ণ-ফাভল ণে মূল্যােন ীল ণে েভ ণারা ২২ আগি 2019 

ভফতজএভভ চট্টগ্রাভ আঞ্চভরে োম ণারতেয েনপাতযন্প েতক্ষ্ আতোজন েযা ে। উি েভ ণারাে প্রেল্প প্রধানিণ এফং ভভরমূতয স্পপাোর 

তেন্টবৃন্দ উভস্থত ভছতরন। ১ জুরাই ২০১৯ তত ৩০ জুন ২০২০ ভেোতরয জন্য ম্পাভদত ‘ফাভল ণে েণভম্পাদন চুভি ২০১৯-২০’এয 

ফাভল ণে মূল্যােন ম্পন্ন তেতছ। ভফতজএভভ স্পেৌরিত উতিেমূতয রক্ষ্যভাত্রা অজণতনয স্পক্ষ্তত্র ৬২.৩৮ এফং আফভেে স্পেৌরিত 

উিতেমূতয রক্ষ্যভাত্রা অজণতনয স্পক্ষ্তত্র ২০.70 নম্বয প্রাপ্ত তেতছ। মফদজএভম’য স্পভাট প্রাপ্ত নম্বয ৮২.০৮। 

 

উন্নয়ন প্রকল্প  

               : 

১। মখ ামনা মোরাইজড জুট মটক্সটাইর মভর প্রকল্প (ভাদাযগজ্ঞ, জাভারপুয): 

 

এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ মফমবন্ন অনুাদত াট এফাং তুরায াংমভশ্রদণ কাড় উৎাদন কযা দফ। মজমফ অথ মায়দন ৫১৮৮৫.৩৭ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কমরত ব্যদয় একদনক কর্তমক অনুদভামদত প্রকল্পটি ফাাংরাদদ মনাফামনী ইইনম’য াখা প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযদছ। প্রকদল্পয Soil 

test, Topographic drawing and layout plan প্রণয়ন কদয প্রকল্প এরাকায় ভাটি বযাদটয কাজ মল কযা দয়দছ। প্রকল্পটিয কাদজয জন্য 

৬৩.৪০ রক্ষ টাকা ব্যদয় একটি ডাফর মকমফন মকআ গামড় ক্রয় কযা দয়দছ। ফাাংরাদদ নদী গদফলণা ইনমিটিউট কর্তমক পুনযায় 

Feasibility Study ম্পন্ন কযা দয়দছ। ২০১৮-২০ মভয়ামদ প্রকল্পটিয মভয়াদ জুন,২০২১ ম মন্ত আদযা ১(এক) ফছয বৃমি কযা দয়দছ।    

২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ মফছদয ফ মদভাট ১০৭৪.৮৯ রক্ষ টাকা ব্যয় দয়দছ। ২০২০-২১ অথ মফছদয জন্য প্রকল্পটিয প্রস্তামফত ফযাে 

২৬৮৯.০০ রক্ষ টাকা।  

 

                                                প্রকদল্পয মবমিপ্রস্তয                        প্রকদল্পয ভাটি বযাদটয  কাম মক্রভ 
 

২। ফাাংরাদদ াটকর কদ মাদযন এয আতাধীণ ০৩ (মতন)টি মভর মফএভআযইকযণ প্রকল্প: মজমফ অথ মায়দন মতনটি মভর (ইউএভম, 

মজদজআই, গারফ্রা ামফফ) মফএভআযইকযণ কযায জন্য ১৭৩.৮৯ মকাটি টাকা প্রাক্কমরত ব্যয়  ২০১৮-২০ মভয়াদ ম্বমরত প্রকল্পটি একদনক 

কর্তমক অনুদভামদত প্রকল্পটি ফাাংরাদদ মনাফামনী ইইনম’য াখা প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযদছ। ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ মফছদয ফ মদভাট 

৮৩৪.১৪ রক্ষ টাকা ব্যয় দয়দছ। প্রকল্পটিয মভয়াদ জুন, ২০২১ ম মন্ত আদযা ১(এক) ফছয বৃমি কযা দয়দছ। ২০২০-২১ অথ মফছদয জন্য 

প্রকল্পটিয প্রস্তামফত ফযাে ১০০০.০০ রক্ষ টাকা।  
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৩। কমযভ জুট মভর মরঃ  মদৌরতপুয জুট মভর মরঃ এ মপল্ট ইউমনট স্থান এফাং মকএপমড মভর মরঃ এয ফহুমুখী ইউমনদটয উন্নয়ন  

আদৄমনকায়ন প্রকল্প: মজমফ অথ মায়দন ৩৩৬০.৯৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যদয় অনুদভামদত জুরাই, ২০১৮-মডদম্বয, ২০২০ মভয়ামদ প্রকল্পটি 

ফাাংরাদদ মনাফামনী ইইনম’য াখা প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযদছ। ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ মফছদয ফ মদভাট ৬৯৯.৫১ রক্ষ টাকা ব্যয় 

দয়দছ। ২০২০-২১ অথ মফছদয জন্য প্রকল্পটিয প্রস্তামফত ফযাে ১৪২৭.০০ রক্ষ টাকা।  

 

“ফহুমুখী াটে” 

 

( )                 : 

 

১। াট াতা মথদক তজফ ানীয় ততমযয যীক্ষামূরক প্রকল্প (াইরট): 
 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয অনুতপ্রযণাে ভফতশ্ব ফ ণপ্রথভ ফাংরাতদত জনাফ এইচ এভ ঈভাঈর খান াট াতা স্পথতে ানীে উদ্ভাফন 

েতযন। ২০১৬ াতরয নতবম্বয ভাত জনাফ এইচ এভ ঈভাঈর খান এয ব্যভিিত উতযাতি ফ ণ প্রথভ াট াতা স্পথতে বতভয ানীে 

জাভ ণাভনয Intertrop UG (স্পভ ২০১৯ তত Intertrop UG Intertrop GmbH এ ভযণত তেতছ) Intertrop UG, Germany এফং 

ভফতজএভভ’য াতথ ২০১৭ াতর স্বাক্ষ্ভযত MoU এয ধাযাফাভেতাে Intertrop GmbH ের্তণে িত ৪ স্পপব্রুোভয ২০১৯ তাভযতখ উস্থাভত 

„Research and Consultation Work: Development and Promotion of Organic Dried Jute Leaf Drink‟ নাভে আয এেটি স্পমৌথ 

িতফলণা প্রস্তাফনা ভফতজএভভ’য ভনেট উস্থাভত ে। যফতীতত ভাননীে ভন্ত্রী জনাফ স্পিারাভ দস্তিীয িাজী, ফীয প্রতীে এয স্পনর্ততত্ব ভচফ, 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে এফং স্পচোযম্যান, ভফতজএভভ ০৫ দস্য ভফভষ্ট এেটি প্রভতভনভধ দর ২২ এভপ্রর ২০১৯ তাভযতখ জাভ ণাভনয স্টুটিাট ণ 

য পয েতযন।  

াট াতা স্পথতে বজফ ানীে বতভযয যীক্ষ্ামূরে াইরট প্রেল্পটিয স্পভোদ ৩ দপা এে ফছয বৃভিয য িত জুন ২০২০ এ ভাপ্ত তেতছ। 

ভজভফ অথ ণােতন ৪৭৯৪.৯৫ রক্ষ্ টাো প্রাক্কভরত ব্যতে ২০২০-২২ স্পভোভদ “াট াতা স্পথতে বজফ ানীে বতভযয োযখানা স্থান, 

ভযলাফােী, জাভারপুয” ীল ণে এেটি প্রেতল্পয ভডভভ প্রস্তুত েতয অনুতভাদতনয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারতেয স্পপ্রযণ েযা তেতছ।  

 

 

জ          ক                       

 

 

ভফতজএভভ’য ভযচারে (উৎাদন  াট) এফং Intertrop GmbH এয 

Managing Director Mr. Julian Sebastian Börner MOU স্বাক্ষ্য 

েযতছন 

 

 

 

২। াট দত মানামর ব্যাগ উৎাদন (াইরট) প্রকল্প: 
 

মফদজএভম’য তফজ্ঞামনক উদদষ্টা ড. মভাফাযক আভদ খান কর্তমক ২০১৭ াদর াদটয মল্যদরাজ মথদক চঁনদমাগ্য (Biogradable) ব্যাগ 

ততমযয মফলয়টি মফদফচনায় মনদয়  তায উকামযতা উরমি কদয উি ব্যাগ ততময  ফাজাযজাতকযদণয স্বাদথ ম মানারী ব্যাগ নাদভ 

১০৩৬.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যদয় একটি াইরট প্রকল্প গ্রণ কযা য় এফাং ভাননীয় ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ১২ মভ ২০১৭ তামযখ রমতপ 
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ফায়ানী জুট মভর মর: উদদ্বাধদনয ভাধ্যদভ কাম মক্রভ শুরু য়। ফতমভাদন প্রমতমদন প্রায় দুই াজায ব্যাগ উৎাদদনয ক্ষভতা মনদয় প্রকল্পটি 

চাল্য যদয়দছ। বদভনে ১ রক্ষ্ ভ স্পানারী ব্যাি উৎাদতনয রক্ষ্যভাত্রা অজণতনয প্রতচষ্টা চরতছ। মযদফফান্ধফ মানারী ব্যাদগয অমধকতয 

গদফলণায জন্য মযদফ, ফন  জরফায়ু মযফতমন ভন্ত্রণারয় ৯৯৬.৮৯ (নয়ত মছয়ানিই দমভক উননিই) রক্ষ টাকায যকাময অনুদভাদন 

ায়া মগদছ। উদেখ্য, এ ম মন্ত পৃমথফীয প্রায় ৭২ টা মদ মরব্যাগ মনমলি মঘালণা কদযদছ। এজন্য পৃমথফীয প্রায় ফ মদদই মানারী ব্যাদগয 

চামদা যদয়দছ। মানারী ব্যাগই একভাত্র ক্ষমতকয মরমথদনয মফকল্প দত াদয ফদর আা কযা মায়। প্রকল্পটিয মভয়াদ জুন’ ২০২১ ম মন্ত 

আদযা ১(এক) ফছয বৃমি কযা দয়দছ। 

 

          গ 

৩। মখ ামনা মানারী আঁ বফন মনভ মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি মমম এয ভাধ্যদভ ফাস্তফায়দনয কাম মক্রভ গ্রণ কযা য়। যফতীদত প্রকল্পটি 

মজমফ অথ মায়দন ফাস্তফায়ন কযা দফ ভদভ ম ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ম্পমকমত াংদীয় স্থায়ী কমভটিয প্রথভ তফঠদক মিান্ত গৃীত য়। মিান্ত 

মভাতাদফক প্রকল্পটি ফাস্তফায়দন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নীমতগত অনুদভাদদনয জন্য াযাংদক্ষ প্রস্তুত কদয গত ২১ জুরাই ২০১৯ তামযদখ ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারয় মপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 

 

 

 

 

   

                                            প্রস্তামফত “মখ ামনা মানামর আঁ বফন” 

৪। ফহুমুখী াটে উৎাদন পুাক্টময স্থান, মডভযা, ঢাকা প্রকল্প (কমযভ জুট মভর মর:): প্রকল্পটি মজমফ অথ মায়দন ফাস্তফায়দনয মনমভি 

১৮৩০২.২৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যয় ম্বমরত মডমম প্রণয়ন কদয মযকল্পনা কমভদন মপ্রযণ কযা য়। প্রকল্পটি একদনক বায় উস্থান 

কযা দর মমমদত ফাস্তফায়দনয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মনদদ মনা প্রদান কদযন। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মনদদ মনা অনুমায়ী মমমদত 

ফাস্তফায়দনয জন্য মনধ মামযত পযদভদট আদফদন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ মমম কর্তমদক্ষয মনকট মপ্রযণ কযা দয়দছ।  

 

                                                                      “ফহুমুখী াটে” 
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৫। াট দত মবক উৎাদন লান্ট স্থান প্রকল্প: মজমফ অথ মায়দন ১২৯৮৪২.৬৮ রক্ষ টাকা ব্যদয় প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয রদক্ষ গত ৭ 

মপব্রুয়াময ২০১৮ তামযদখ মফদজএভময াদথ Contract Agreement স্বাক্ষদযয ভাধ্যদভ M/s. Vision Hunters Limited, OY, Finland এয 

মনর্তদত্ব M/s. SciTech-Services Oy Ltd., Finland. & M/s. AF Consult, Sweden  একটি Consortium মক Feasibility Study 

and Report প্রস্তুত কযায দাময়ত্ব মদয়া য়। দীঘ ম কাম মক্রদভয ভাধ্যদভ M/s. Vision Hunters Limited মফমবন্ন ভদয় মনম্নমরমখত ৪টি 

Report দামখর কদয :-i) Jute Pulp Production and Analysis (Report number 1) ii) Pilot Scale Research (Report number 2) iii) 

Market Report (Report number 3) iv) Jute Viscose Concept (Report number 4)   

 গত ২৪ ভাচ ম ২০১৯ তামযদখ ফাাংরাদদদ াট মথদক মবকস্ সুতা উৎাদদনয কাযখানা স্থান প্রকদল্পয ম্ভাব্যতা মাচাইদয়য 

Draft Final Report প্রদান কদয। চূড়ান্ত খড়া প্রমতদফদনটি মনদয় আদরাচনা  মিাদন্তয জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এয 

মনর্তদত্ব একটি প্রমতমনমধ দর ২৪-২৬ এমপ্রর, ২০১৯ তামযদখ মপনল্যান্ড পয কদয। পযকারীন ভদয় M/s.Vision Hunters একটি চূড়ান্ত 

প্রমতদফদন উস্থান কদয। চূড়ান্ত প্রমতদফদদনয প্রস্তুতকৃত ায-াংদক্ষ মনদয় একটি বা আফান কদয আদরাচনাদন্ত শুদৄ াট ব্যফায কদয 

মবদকা উৎাদন রাবজনক মফদফমচত না য়ায় াদটয াদথ তুরনামুরকবাদফ কভমূদল্যয াটখমড় ব্যফায কদয মবক উৎাদন 

রাবজনক য় মকনা তা মদখায জন্য ফমধ মত আকাদয গদফলণা কাম মক্রভ গ্রদণয মিান্ত গৃীত য়। 

“Jute Viscose Production Plant Cluster Support Project of Bangladesh” ীল মক একটি Concept Paper মজটুমজ এয আতায় 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষ Korea Textile Machinery Convergence Research Institute(KOTMI) এয াদথ মফদজএভম’য MOU স্বাক্ষদযয 

জন্য খড়া MOU গত ২৩ মডদম্বয ২০১৯ তামযদখ  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়  মপ্রযণ কযা য়।   উি Concept Paper এ মবক উৎাদদন 

গদফলণায জন্য ৪৫.৬ রক্ষ ডরাদযয অনুদান একটি Jute Industrial Village প্রমতিায মফলয় উদেখ আদছ।   

 

৬। মফদজএভম’য মনয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাভস্থ মনা-মবউ মগষ্ট াউদজয জমভদত ভাদকমট, আফামক ফ্ল্ুাট  মযদাট’ মনভ মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারদয়য মনদদ মনা মভাতাদফক মমম গাইড রাইন অনুাদয মফদজএভম কর্তমক Project Delivery Team গঠন কযা য়। কমভটি 

কর্তমক Rangs & Ranks FC Consortium এয াদথ Contract Negotiation ম্পন্ন দয়দছ। Contract Document মফাড ম বায় অনুদভামদত 

দয়দছ। Contract Document                        ক               জ          ক     ।                         

             ক        ক       গ  ১৯        ২০১৯    ও                  ক       ছ।  

 

৭। ফাংরাতদ াটের েযতাতযন এয আতাধীন ২২টি ভভর ভফএভআযইেযণ: ২৮০০.০০  ক   টাকা ব্যদয় প্রকল্পটি মজ টু মজ মবমিদত 

চীনা অথ মায়দন ফাস্তফায়দনয জন্য যাময ক্রয় িমতদত CTEXIC নাভক চীনা যকাময প্রমতিানদক মনফ মাচন কযা দয়দছ। যকাময আদদদ 

শ্রমভকদদযদক মগাদল্ডন ুান্ডদদকয আতায় অফায়ন ২৫টি মভদরয উৎাদন কাম মক্রভ ম্পূণ ম ফন্ধ য়ায় মফদজএভম’য মভরমূদয 

মফএভআযই কযায মকাদনা অফকা মনই ভদভ ম    ও                       ক   ক      গ ক জানাদনা দয়দছ।    

 

৮। মফদজএভম প্রমক্ষণ  গদফলণা মকন্দ্র স্থান প্রকল্প: মফদজএভম’য কমযভ জুট মভদর মফমজএভম’য প্রমক্ষণ  গদফলণা মকন্দ্র স্থান কযা 

দছে। এটি প্রথভ ধাদ প্রায় ৭৩৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যদয় মনজস্ব অথ মায়দন ফাস্তফায়ন কযা দছে। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন শুরু দয়দছ ২১ মডদম্বয 

২০১৯ তামযদখ। প্রকল্পটিয ৮০% কাজ ম্পন্ন দয়দছ।   

 

৯। মপ্রমভয়ায ল্যামভদনন লান্ট মভমন স্থান প্রকল্প: াংস্থায অধীন মক্রদন্ট জুট মভর, আমভন জুট মভর এফাং ফাাংরাদদ জুট মভদর ৩টি  

মপ্রমভয়ায ল্যামভদনন লান্ট স্থাদনয  ক   ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। 
 

২০১৯-২০      ছ      ক                   জ                ক               

  ক                   জ : ২০১৫      ১৯৫              গ           ক         ক   ।                 ক    

জ                  ক          ক     ক                             ২০১৫        ক                   জ   ক  

              জ    ক   জ          ।   ক                   জ       জ    জ     ঘ ১৭    গ   ও ১৬৯      গ    

     ক জ ক  ছ। 
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   ও            ৭   গ        ক জ ক  ছ।           -৪  ৫  ৬  ৮  ৯  ১২ ও ১৭।      গ                         জ    

   ও            ক জ ক       ।   ক                   জ       জ       জ            ক          ক   ছ  

 

৪         জ       জ    ’  ক     : 

   -৪   ক    জ          ক ও         ক   গ            ক       জ                      গ    । 

 

   গ     ৪.৩                          গ         ও        ক   গ         ক ও           ক       ও       জ  

২০৩০                        ক         ক  । 

 

           ক  চক  ৪.৩.১                 ১২            ক ও   -      ক      ও       ক    চ            ও 

                   । 

 

চ     ক           ক          ক                 ক                      জ           ক                ক   । 

 

          গ             খ ক              ।          খ ক         ক চ       চ                  ক      । 

      খ ক     জ             ক      ।                     । ক ক      ক                  ।        

        ক      ।   গ                     ক       ক      ।     ও      ক          ক         খ ক   

    ক      ।        ক                গ            গ        গ    ক                জ  জ  ক       ক      । 

            ক           জ     ক  ক                    ক      ।        ক    ক             ক      ।     

ক ক   ও ক   গ        জ       ক      । 

 

চ                ক      ক      । 

 

                      ক     ক          জ                    ক         । 

 

    চচ        জ                                                                       ক  ক               

                                                     ক   ছ।    জ                             ২০১৯       

                     ৬২৩ জ  ক  ক    ক    জ    ’    জ              ক              ক   ছ।    জ     ৫৪ জ  

                                       ক  ক                         ছ      ২০১৯                          

                ক   ছ। 

 

৫         জ       জ    ’  ক     : 

 

   -৫   জ          জ        ক       ও               । 

   গ   -৫.১        ক       ও              ক                     ঘ     । 

   গ   -৫.২    চ                ও                 -        ঘ         ক       ও              ক                 

     । 

 

           ক  চক  ৫.২.১               ও                                  ঘ        ক  ক   গ  ১২            ক  

             ক             ক   ১৫  ছ                            ও            । 

৫.২.২      ও   ঘ                  ঘ        ছ        ক         ক  ক   গ  ১২                      ক   ১৫  ছ     

               ও            । 

চ     ক         জ    ’       ক            ক                জ           চ গ   ও       গ           ক       ছ। 

চ          ক  ও              চ গ   ও       গ   ক       ছ। 
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    চচ        জ    ’                    জ             ক।            ও          গ                          জ  

ক       ।       ক  ক          ক     ক  ক        ও         জ    ’       ক                                       

        ক     খ।    জ    ’       ক                           ক  ক                ক  ক                        ক   

    ছ      ক         । 

 

৬         জ       জ    ’  ক       

   -৬   ক    জ       ও               ক           ও             ক   

   গ   -৬.৩          ক             জ             ক          ক         ক ও       ও   ক       গ                 

                      জ                   ক                    ক                   ক     ও                 

   খ                    ২০৩০                   গ          ক  । 

 

           ক  চক  ৬.৩.১                     জ               

 

চ     ক         জ    ’                   ও                 ক     ছ।   খ               জ                 ও 

   খ                 ক  খ          ক           ক                            ক       ছ। 

চ                                                      । 

 

                                                                  ক  । 

    চচ        জ               ক        ক           ক                          ক       ।    জ       ক          

     ক           গ                        ছ। 

 

৮         জ       জ    ’  ক       

   -৮   ক    জ        ও           ক                  ক      গ                          ক ও   ক   

       ক       জ  । 

 

   গ   -৮.২    -        জ   ও   ঘ  খ                              খ        গ       ও               

       ক                        জ  । 

 

   গ   -৮.৮           ক        ক               ও           ক  জ       জ         ক    ক      ক  জ         ও 

      ক              ও       ক        । 

 

           ক  চক  ৮.২.১     ক  জ        জ    -       ক          

৮.৮.১      ও                          গ  ক  জ      ক          ক                 ঘ        । 

 

৮.৮.২      ও                       জ    ক                    ও জ         -                     ক      গ   

     ও        ক  ক                  জ           ক          ক           । 

 

চ     ক       

 

১।             ক  ক            ও      ০৩               ক        ক                      ক    ক           

 জজ   ও গ               ।      -১৮    ক   -২০  

২।   খ               জ                ।      -১৮    ক   -২০  
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৩। ক                    ও                               ক  খ              ক                        খ  

             ও     ক     ক ।     -১৮    ক       -২০  

 

চ               ক     জ   ক     ক ক জ            । 

 

             ক জ            ক    জ    ক          গ           খ । 

 

    চচ      ক                      জ    ’              ক     জ      ও                খ                      

    ।     জ                                জ             । 

চ     ক          জ    ’       ক            ক                জ           চ গ   ও       গ           ক       ছ। 

চ          ক  ও              চ গ   ও       গ   ক       ছ। 

 

    চচ        জ    ’            ক     ক        ক            ক জ ক        ।    জ                    জ  

   ক                ক   চক-          ক       ছ।    জ    ’   ক     ক  ক                  গ ক      ক। 

         -  -জ               ক       ছ।    জ        ক            ক    ।    জ                        ক    

 ক    ক        ক        ।            ও          ও                               ও               

                                                       ও                    ও               08 (     

                  ’                           4            ও              ০৩ (          ও         

        ’                                                                     ও                   

              

 

৯         জ       জ    ’  ক       

   -৯     ঘ           ক                       ক ও   ক                                   । 

 

   গ   -৯.২          ক ও   ক                      জ                            খ ২০৩০           ক        ও 

 জ          খ            খ                                         খ                ক  । 

 

           ক  চক  ৯.২.১   জ     ও                           কচ                জ । 

 

চ     ক        

১।    খ               জ                ।      -১৮    ক   -২০  

২। ক                    ও                               ক  খ              ক                        খ  

             ও     ক     ক ।     -১৮    ক       -২০  

 

    চচ      ক                      জ     জ           জ                    ক      জ       ক    খ  । 

   গ   -৯.                             খ   ও            জ    জ                         ক          

                                ক    গ      ও                  । 

 

           ক  চক  ৯.  .১               জ       ও                        জ         । 

 

চ     ক         

১।             ক  ক            ও      ০৩               ক        ক                      ক    ক           

 জজ   ও গ                     -১৮    ক   -২০ । 

২।   খ               জ                      -১৮    ক   -২০ । 
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৩। ক                    ও                               ক  খ              ক                        খ  

             ও     ক     ক ।     -১৮    ক       -২০  

 

    চচ   :     ক                           খ             জ     । 

 

   গ   -৯.৪  ২০৩০                  ক          জ                 ক                      জ  ক  জ             

ক  খ        ক           ক                         -                     ও                  ও       

                 ক                   ক                      ঘ         । 

 

           ক  চক  ৯.৪.১          জ         ক ক ক    -   -         গ             । 

 

চ      ক    

১।             ক  ক            ও      ০৩               ক        ক                      ক    ক           

 জজ   ও গ               ।      -১৮    ক   -২০  

 

    চচ        চ      ক                                              ।         চ                      ক    -   -

         গ                      । 

 

১২         জ       জ    ’  ক       

   -১২            গ ও   ক                    ক  । 

 

   গ   -১২.৪  ২০২০                    জ    ক    ক                     ক       ও           জ    জ   চ      

                         ক                ও          ও                  ক               ও            

                 খ          ক     । 
 

           ক  চক     ক   জ                      -                         ক   জ   ও      । 

 

চ     ক                                  ২০      ক  ।          Act ক   ক  ক             ক  ও ঘ      

        ক             গ          ক  । 

 

    চচ   : চ              ক                                                      ক    ছ      ও       । 

 

১৭         জ       জ    ’  ক       

   -১৭    ক          জ      ক                 ক   ও                           ক  । 

 

   গ   -১৭.১১       ক         ২০২০                                                                    খ     

               । 

 

           ক  চক  ১৭.১১.১       ক                 ও                    । 

 

চ     ক        

খ  ২০২০      ছ          খ               জ     ২১      ক  । 

  ক          জ  ২০২০      ছ    ৫৪.১           ক                     ক  । 

 

    চচ   :  ক            চ   ( জ  )                ক      । চ           ও                                    , 

        জ             ।        জ           জ        ক    ।     ক   ও                  ক         ক           

ক   ক  ক      ।          ক         ক                      ক    ক           জ   ক        ক             

        ছ।  
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ফাংরাতদ স্পটক্সটাইর ভভরস্ফাংরাতদ স্পটক্সটাইর ভভরস্  েযতাতযনেযতাতযন   
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১.০০। টভূভভিঃ 

   ১৯৭২ াতরয ২৬ ভাচ ণ ফাংরাতদ ইডাভেোর এন্টাযপ্রাইতজ (যাষ্ট্রীেেযণ) অড ণায ২৭, ১৯৭২ এয ভাধ্যতভ ফাংরাতদ স্পটক্সটাইর 

ভভর েযতাতযন (ভফটিএভভ) প্রভতভষ্ঠত ে। ১৯৭২ াতরয ১ রা জুরাই তত ৭৪টি ভভর ভনতে ভফটিএভভয মাত্রা শুরু ে। যফতীতত 

ভফটিএভভ  যোতযয উতযাতি ১৯৭৭ ার স্পথতে ১৯৮৫ াতরয ভতধ্য আয ১২টি ভভর প্রভতষ্ঠা েযা তর ভফটিএভভয ভনেন্ত্রণাধীন 

ফ ণতভাট ভভতরয ংখ্যা দাঁোে ৮৬টি। যোতযয ভফযাষ্ট্রীেেযণ ভল্পনীভতয আতাে ১৯৭৭ ার স্পথতে ২০১৩ ার ম ণন্ত ফ ণতভাট ৬৫টি ভভর 

স্তান্তয, ভফভি  অফােন েযা ে।         ২০১৮-২০১৯ ার ম ণন্ত স্তান্তভযত  ভফভিত ৭টি ভভর যোয ের্তণে পুনিঃগ্রণ েতয 

ভফটিএভভ’য ভনেট ন্যস্ত েযা ে। ভফটিএভভয ভনেন্ত্রতণ ফতণভাতন চালু  ফন্ধ স্পভাট ২৫টি ভভর যতেতছ। এয ভতধ্য ৫টি ভভর বাো িভততত 

চালু আতছ, ১টি ভভতর (ভচিযিন েটন ভভরস্, নাযােণিি) স্পটক্সটাইর ল্লী স্থাতনয োম ণিভ ফাস্তফােনাধীন আতছ, ২টি ভভর (আতভদ 

ফাোনী স্পটক্সটাইর ভভর, স্পডভযা, ঢাো এফং োতদভযো স্পটক্সটাইর ভভর, টঙ্গী, িাজীপুয) ভভভ’য আতাে ভযচারনায ভনভভি 

প্রাইতবট াট ণনাযতদয ভনেট স্তান্তয েযা তেতছ, ১টি ভভতর (খুরনা স্পটক্সটাইর ভভরস্, খুরনা)                            

                                    -   ও                     ,         ,              ,                  

                                                  অয ১৬টি ভভতর উৎাদন োম ণিভ ফন্ধ যতেতছ। জাতীেেযণকৃত 

নাভভাত্র (ফাস্তফ ম্পদভফীন) ৩টি ভভর (১. ারুভা স্পটক্সটাইর ভভর ভরিঃ ২. এরাী েটন ভভর ভরিঃ ৩. রুারী েটন ভভর ভরিঃ) 

ভফটিএভভ’য তাভরোে আতছ। টিআইভডভ নাভে প্রভক্ষ্ণ ইনভেটিউট “ভনটায” নাতভ ফাংরাতদ স্পটক্সটাইর ভভর এতাভতেন 

(ভফটিএভএ) ের্তণে ব্যফস্থানা চুভিয ভাধ্যতভ ভযচাভরত তচ্ছ  

২.০০। ভবন  ভভনিঃ  

 

ভবন: রাবজনে ভফটিএভভ। 

 

ভভন: ফস্ত্র খাতত স্পদীে চাভদা পূযণ  েভ ণংস্থান সৃভেয রতক্ষ্য স্পদী-ভফতদী স্পমৌথভফভনতোি/ভভভ এয ভাধ্যতভ ফন্ধ ভভরমূ 

চালুেযণ এফং ম্পতদয মথামথ ব্যফায। 

 

৩.০০। ভফটিএভভয প্রধান োম ণাফভর  উতিেমূ : 

৩.০১। ভফটিএভভয প্রধান োম ণাফভরিঃ 

1. চালু ভভরগুতরা সুষ্ঠবাতফ ভযচারনা  ফন্ধ ভভরগুতরা চালু েযা; 

2. স্পদী-ভফতদী স্পমৌথ ভফভনতোি/ভভভ এয ভাধ্যতভ ভভরমূ ভযচারনায রতক্ষ্ প্রেল্প ভচভিতেযণ  চালুেযতণ উতযাি গ্রণ; 

3. অধীনস্থ প্রভতষ্ঠানমূতয ম্পতদয সুষ্ঠু ব্যফায ভনভশ্চতেযণ, ভস্যা ভচভিত েযণ, অচে হ্রােযণ এফং প্রতোজনীে ভদে 

ভনতদ ণনা প্রদান েযা; 

4. উন্নেনীর েভ ণ ভযেল্পনা  উৎাদতনয গুণিতভান ভনভশ্চতেযণ; 

5. যো   ম্পতদয মথামথ  যুতিাতমািী ব্যফায ভনভশ্চতপূফ ণে আভথ ণে স্বচ্ছরতা আনেতনয াতথ াতথ েভ ণংস্থান সৃভষ্টয 

ভাধ্যতভ  াভাভজে উন্নেন; 

6. যোভয ভনতদ ণনা স্পভাতাতফে ফস্তুভনষ্ঠ তথ্য ংগ্র, ংযক্ষ্ণ  স্পপ্রযণ; 

৩.০২। স্পেৌরিত উতিেমূিঃ 

 ে. ভফভনতোতিয সুতমাি ম্প্রাযণ। 

  . আে বৃভি   ; 

 ি. দক্ষ্তা উন্নেন; 

 ঘ. ব্যে ংতোচন; 

 ঙ. েভ ণংস্থান এয সুতমাি সৃভষ্ট। 
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খ. আফভেে স্পেৌরিত উতিেমূিঃ 

   ১. দাপ্তভযে েভ ণোতড স্বচ্ছতা বৃভি  জফাফভদভ ভনভশ্চতেযণ;  

   ২. েভ ণম্পাদতন িভতীরতা আনেন  স্পফায ভান বৃভি;  

   ৩. আভথ ণে  ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নেন। 

 

৪.০০।  াংিঠভনে োঠাতভা: 

 

৪.০১।  ভফটিএভভ প্রধান োম ণারতেয াংিঠভনে োঠাতভািঃ 

 

 

  

 

 

 

 

 

৪.০২।  ভযচারনা ল ণদিঃ 

  ১৯৭২ াতর ২৬স্প ভাচ ণ ফাংরাতদ ইডাভেোর এন্টাযপ্রাইতজ আতদ নং-২৭(১৯৭২) এয ১১ ধাযা স্পভাতাতফে ভফটিএভভয াভফ ণে 

দাভেত্ব  প্রাভনে োম ণিভ ভযচারনায দাভেত্ব/ের্তণত্ব এেজন স্পচোযম্যান  াঁচজন ভযচারে এয ভন্বতে িঠিত ভযচারে ল ণদ এয 

উয ন্যস্ত েযা ে। যোয ের্তণে ভনতোভজত স্পচোযম্যান এেজন অভতভযি ভচফ দ ভম ণাদায েভ ণেতণা  এফং ভযচারেিন যুগ্মভচফ 

দভম ণাদায েভ ণেতণা। ফতণভাতন ভভতরয ংখ্যা হ্রা াোে ভতনজন ভযচারে িাযা ভফটিএভভয ভযচারে ল ণদ ভযচাভরত তচ্ছ। এছাো 

ভযচারনা ল ণতদয ভচফ ভততফ যোয ের্তণে ভনতোভজত এেজন উভচফ দভম ণাদায েভ ণেতণা ভনতোভজত আতছন।  

 

৪.০৩। ভযচারনা ল ণতদয দাভেত্ব ফন্টনিঃ 

 

(১) স্পচোযম্যান: 

 

েত ণাতযতনয প্রধান ভনফ ণাী েভ ণেতণা ভততফ াভফ ণে দাভেত্ব  ের  প্রাভনে 

োম ণিভ ভযচারনা; 

(২) ভযচারে (অথ ণ  ভনযীক্ষ্া): অথ ণ, ভনযীক্ষ্া  ভাফ ম্পভেণত োম ণাভদ ভযচারনা; 

(৩) ভযচারে (ফাভণজয): িে  ভফিে ংিান্ত োম ণাভদ ভযচারনা; 

(৪) ভযচারে (ভযচারন): উৎাদন, যক্ষ্ণাতফক্ষ্ণ, ভান ভনেন্ত্রণ ংিান্ত োম ণাফরী ভযচারনা; 

(৫) ভচফ: ভযচারনা ল ণতদয ভচফ ভততফ দাভেত্ব ারন েযা। 

 

৪.০৪। এন্টাযপ্রাইজ স্পফাড ণিঃ 

ভভরমূতয োম ণিভ সুষ্ঠুবাতফ তদাযেীয জন্য প্রভতটি ভভতর এেটি েতয এন্টাযপ্রাইজ স্পফাড ণ আতছ। প্রভতটি এন্টাযপ্রাইজ স্পফাতড ণ 

ভফটিএভভয ভযচারেভডরীয এেজন ভযচারে স্পচোযম্যান/বাভত ভততফ ভনযুি আতছন। উি ভভতরয প্রধান ভনফ ণাী, ভফটিএভভয 

এেজন ঊর্ধ্ণতন েভ ণেতণা, াশ্বণফতী ভফটিএভভয ভভতরয প্রধান ভনফ ণাী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে, স্থানীে স্পজরা প্রাে উি এন্টাযপ্রাইজ স্পফাতড ণয 

দস্য।  

৪.০৫। স্পোম্পাভন স্পফাড ণিঃ  

                  ৫         :  ১                          ২                              ৩          

                  ৪                          ৫                           ১৯৯৩                          ১৯৯৪ 

                                                                                ভফটিএভভয ভযচারে ল ণতদয এেজন 
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দস্য স্পচোযম্যান/বাভত ভততফ ভনযুি আতছন। এছাো ভফটিএভভ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে, অথ ণ ভন্ত্রণারে, স্থানীে স্পজরা প্রাে, অথ ণ 

রগ্নীোযী ব্যাংতেয প্রভতভনভধ এফং ংভিষ্ট ভভতরয প্রধান ভনফ ণাী উি স্পোম্পাভন স্পফাতড ণয দস্য। স্পোম্পাভন আইতনয ভফধানানুমােী স্পোম্পাভনয 

স্পফাড ণ বা এফং ফাভল ণে াধাযণ বা অনুভষ্ঠত ে এফং ভনেভভত ফাভল ণে প্রভততফদন স্পমৌথমূরধন স্পোম্পাভন  পাভ ণমূতয ভযদপ্ততয জভা 

স্পদো ে।  

 

৫.০০।   ১৯৭২ ার স্পথতে ারনািাদ ভফটিএভভয াভফ ণে ভভতরয ংখ্যািঃ 

 

িিঃনং ভফফযণ ভভর ংখ্যা 

১. ১৯৭২ াতর যাষ্ট্রভতয আতদফতর জাতীেেযণকৃত ; ৭৪ 

২. ১৯৭৫-৮৪ ার ম ণন্ত ভফভবন্ন ভে ভফটিএভভ ের্তণে স্থাভত ; ১২ 

৩. স্পভাট (১+২) ৮৬ 

৪. ১৯৭৭-৮৭ ার ম ণন্ত ভতে াতফে ফাংরাতদী ভাভরেতদয ভনেট স্তান্তভযত; ৩০ 

৫. ১৯৮২-৮৩ াতর অফােতনয ভাধ্যতভ ভরকুইতডন স্পর ের্তণে ভফভিত; ০৩ 

৬. ১৯৭৭-২০১০ াতর দযতত্রয ভাধ্যতভ ভফভিত; ১২ 

৭. ২০০০-২০১১ াতর শ্রভভে-েভ ণচাযীতদয ভনেট স্তান্তভযত; ০৯ 

৮. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে এফং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে এয ভরকুইতডন স্পতর ন্যস্ত ; ০৪ 

৯. উতভাট (৪ স্পথতে ৮): ৫৮ 

১০. ভফটিএভভ‘য ফতণভান ভভরিঃ  

(ে) বাো িভততত চালু; ০৫ 

(খ) 

    

    

 

 ঙ  

      ’           

স্পটক্সটাইর ল্লী স্থাতনয োম ণিভ ফাস্তফােনাধীন 

ভভভ’য আতাে                  ,         ,              ,                  

                            

উৎাদন ফন্ধ অফস্থাে (পুনিঃগ্রণকৃত ৭টি ভভর) 

০২ 

০১ 

০১ 

 

১৬ 

 
১১ 

 

উতভাট (১০):        ২৫ 

১২ ১৯৭১-৭২ াতর জাতীেেযতণয তাভরোে নাভভাত্র ভভর (ফাস্তফ ম্পদভফীন) ০৩ 

 স্পভাট (৯+১১+ ১২): ৮৬ 
 

 

৬.০০। ভফটিএভভয ভভরমূতয স্পজরা ভবভিে ভচত্র  ভভরমূতয তাভরোিঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.০০।  ভফিত দুই ফছতয (২০১9-20  ২০১8-১9) আে-ব্যে  রাব/তরাোতনয তরনামুরে ভচত্রিঃ  
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              ২০১৯-20 ২০১৮-১৯ 

১                6.28 6.71 

২                9.06 9.86 

৩                         (2.78)  ৩.15  

 

৮.০০। এেনজতয ভফটিএভভ’য  ফাতজটিঃ   

 (ে) ২০১9-20 অথ ণ ফছয :                        স্পোটি টাোে)               

িভভে নং ভফফযণ প্রধান োম ণারে ভভর স্পভাট 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫(৩+৪) 

(ে) আেিঃ ১7.67 2.21 19.88 

(খ) ব্যেিঃ    

 ১। ভজুযী  স্পফতনবাতা 7.85 3.36 ১1.21 

 ২। অন্যান্য ব্যে ১6.53 ১3.19 ২৯.72 

(ি) ব্যে উিিৃ আে (6.71)  ১৪.34   ২1.05) 

(ঘ) মূরধন ব্যে 4.32 ০.৪০ 4.72 

(ঙ) স্পভাট ব্যে(খ+ ঘ) 28.70 ১৬.95 ৪5.65 

  

(খ) ২০20-২1 অথ ণ ফছতযয প্রস্তাভফত ফাতজট:  

      স্পোটি টাোে) 

িভভে নং ভফফযণ প্রধান োম ণারে ভভর স্পভাট 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫(৩+৪) 

(ে) আেিঃ 17.72 2.18 ১9.90 

(খ) ব্যেিঃ    

 ১। ভজুযী  স্পফতনবাতা 7.08 3.60 ১0.68 

 ২। অন্যান্য ব্যে ১৬.36 ১3.64 30.00 

(ি) ব্যে উিিৃ আে (5.72)  ১5. 6   ২ .78  

(ঘ) মূরধন ব্যে 10.48 ০.45 10.93 

(ঙ) স্পভাট ব্যে(খ+ ঘ) ৩৩.92 ১17.69 51.61 

  

৯.০০               

০১      ২০১9      ৩০    ২০২০                                              ও                                                                                                                                          

 

১০.০০। জাতীে অথ ণনীভততত এেনজতয ভফটিএভভয ভূভভোিঃ 

 

 

 

 

 

 

 ( অংেিঃ স্পোটি টাোে) 

ভন্ত্রণারে/ংস্থায 

নাভ 

প্রাযভম্ভে আভি 

(১রা জুরাই’১9) 

ব্রডীতট জফাতফয ংখ্যা ভনষ্পভিকৃত আভি 

 

অভনষ্পন্ন আভি  

(৩০ জুন’20) 

 ংখ্যা আভথ ণে ংতিল   

(তোটি টাো) 

 ংখ্যা আভথ ণে ংতিল 

(তোটি টাো) 

ংখ্যা আভথ ণে ংতিল   

(তোটি টাো) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ভফটিএভভ ২,৭৫৩ ৩,৮৬২.৪৬ 04 47 8.91 ২৭০৬ ৩৮৫৩.৫৫ 
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১১.০০। ভানফ ম্পদ উন্নেন  েভ ণংস্থানিঃ 

(ে) োতজয িভতীরতা বৃভিয রতক্ষ্য েভ ণেতণা/েভ ণচাযীতদয ২০১৯-20 অথ ণফছতয প্রভক্ষ্ণ েভ ণসূভচয আতাে 87 জন 

েভ ণেতণা/েভ ণচাযীতে ভফভবন্ন ভফলতে প্রভক্ষ্ণ প্রদান েযা ে; 

 

১২.০০। ভফটিএভভ প্রধান োম ণরতেয জনফরিঃ 

১০৫

২০২

প্রধান কাম মারদয়য জনফর

 

ে) ফতণভাতন ভফটিএভভ প্রধান োম ণারতে          স্পট-আ অনুমােী ৩০৭ জতনয ভফযীতত ১০৫ জন েভ ণযত আতছ। শূন্য তদয ংখ্যা 

202টি। 

১৩.০০। ফাভল ণে েভ ণম্পাদন চুভি ২০১৯-২0: 

২০১৯-২০ াতরয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারতেয াতথ ফাভল ণে েভ ণম্পাদন চুভি াক্ষ্ভযত তেতছ। চুভি স্বাক্ষ্য অনুষ্ঠাতনয ভেছু ভচত্র  ভনতন 

স্পদখাতনা তরািঃ 

  

 

২০-০৬-২০১৯           ২০১৯-২০                                     

 

 

১৪.০০।       ’   ও                             

 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ভনতদ ণনায আতরাতে ভফটিএভভ’য ভভরমূ ভভভ’য আতাে ভযচারনায ভনভভতি আতভদ ফাোনী স্পটক্সটাইর 

ভভর ভরিঃ এফং োতদভযো স্পটক্সটাইর ভভর ভরিঃ এয চুভি স্বাক্ষ্য অনুষ্ঠাতনয ভেছু ভচত্র ভননরূিঃ 
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১৫.০০।                   

 

                     

যোতযয ভল্প উন্নেন েভ ণসূচীয আতাে স্পিাদনাইর, নাযােনিি ভল্প এরাোে ভফটিএভভ ভনেন্ত্রণাধীন ভচিযিন েটন ভভতরয ২২.৬০ 

এেয জভভ                    (Chittaranjan Textile Polli -   রুান্তয েযা তেতছ। এেোতরয ঐভতাভে নদী ফন্দয 

নাযােণিি এয ীতরক্ষ্যা নদীয তীতয আধুভনে প্রযুভিম্পন্ন ফস্ত্রভল্প নিযী ভততফ িতে স্পতারাই স্পটক্সটাইর ল্লী মূর রক্ষ্য। এখাতন 

আধুভনে এফং উন্নত প্রযুভিয স্পটক্সটাইর ভল্প স্থাতনয জন্য ের সুভফধা ভফযভান যতেতছ। যতেতছ স্পনৌ, স্থর  স্পযর তথ ণ্য ভযফতনয 

ভত্রমুখী সুভফধা।         ১০                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

২৫-০৬-২০১৯                                             ও                             

  

২১-০৭-২০১৯                                                                     
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১৬.০০।              
 

                                          ,         ,               ,                              
 

খুরনা স্পটক্সটাইর ভভতর                                                                -   ও              

       ,         ,              ,                                                                 

 

১৭.০০          ,                                         ,    ও                         ২০১৯-2            

                         : 

  

        

     

 

        

       

    

 

 

           

      

    

 

    

 

       

      

 

                             ২০১৯-20 

        

১০০% 

        

৯০% 

    

৮০% 

         

৭০% 

           

     

৬০% 

       ’                  

১.         

         

 

৩০ ১.১         

              

   

 ১.১.১  

       

     

   

     

        ৭০৫.০০ ৭০৪.৫০ ৭০৪.০০ ৭০৩.০০ ৭০২.০০ 

     706.23     

১.২       

               

   

 ১.২.১  

       

     

   

     

        ২৫.০০ ২৪.০০ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.০০ 

     25.25     

 ২.          

         

25  ২.১           

           

      

 ২.১.১  

     

             ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

     87     

 ২.২            

          

       

 ২.২.১  

        

    

             ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ 

     11     

৩.ব্যে   

 ংতোচন 

10  ৩.১          

               

        

 ৩.১.১  

        

             ২৫ ২২ ১৯ ১৬ ১৩ 

     23     

৪. 

           

      

       

10  ৪.১        ’  

 ও    

       ’  ৪  

             

            

             

         

             

             

      

 ৪.১.১  

      

     

      

       

              

4 3 2  

 

     
4    

 

 ৪.১.২  

       

         

ও 

        

       

              

২৬.১২.১৯ ২৩.০১.২০ 
২০.০২.২

০ 
১৮.০৩.২০ 

 

     

12.11.19    

 

 ৪.১.৩  

        

       ও 

       

         

             

০৭.০৫.২০ ২১.০৫.২০ 
৩১.০৫.

২০ 
০৩.০৬.২০ 

 

     
22.03.20   
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  ১৮.০০                                                                                                 

     ’ ২০২০-       , ২০২১                    

 

                                                                     

২০২০ ১৭      

       

       

১.            ও               

২.                           

                          

                  

৩.                     ও      

৪.                 

৬.                 

 

 

১.            ও       

        

২.                  

               

               

                 

     

৩.               

     ও       

১.            ও               

২.                           
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১৯.০০।                    ও                     

                                  স্বােত্ব              ফতণভাতন ভফটিএভভ ভনেভন্ত্রত ের ভভতর ভনজস্ব 

ব্যফস্থানাে উৎাদন োম ণিভ ফন্ধ যতেতছ ভফধাে ভফটিএভভয প্রধান আতেয উৎ বফন/ স্থানা বাো এফং ব্যাংতে যভক্ষ্ত স্থােী আভানততয 

সুদ। উতল্লভখত দুটি উৎ তত প্রাপ্ত আে অতযাফেেীে ব্যতেয তরনাে অতনে েভ। এই অপ্রতর আে িাযা অত্র ংস্থায ের স্পশ্রভণয 

েভ ণেতা/েভ ণচাযীয স্পফতন বাতা প্রদান অতযাফেেীে ব্যে ভভটাতনা ম্ভফ তচ্ছ না। অতযাফেেীে ব্যে ভেভত ভযতাধ েযতত না 

াযাে স্পফতন বাতা, ইউটিভরটি ভফর, ভূভভ উন্নেন েয, স্পৌযেয ভফভবন্ন খাতত ফতেোয ভযভাণ ভদন ভদন বৃভি াতচ্ছ। এয পতর 

অনাোভঙ্খতবাতফ ভজ টু ভজ (যোয টু যোয) ভাভরা নানা জটিরতায উদ্ভফ তচ্ছ। ১৬/০৮/২০১৮ ভিিঃ তাভযতখ অথ ণভন্ত্রণারতে ৩২৩২.৭১ 

রক্ষ্ টাো স্পচতে ত্র স্পদো তর অযাফভদ স্পোন অথ ণ ফযাি াো মােভন। পতর জটিরতা আয প্রেট তচ্ছ। প্রঙ্গত উতল্লখ্য স্পম,       

স্পফতন-বাতা  ভজুভয খাতত ফতেোয ভযভা  ২৭.৫৪ স্পোটি টাো। ভফটিএভভয গ্রযাচুইটি তভফতর অথ ণ ঘাটভত থাোে অফযপ্রাপ্ত 

েভ ণেতণা/েভ ণচাযীতদয                           । এয                     ও                                      

                                                                                                         

                                                                                         ও                    

         ।  

 

 

যোতযয ভিান্ত অনুমােী ভভরমূ বাো িভততত চালু যাখা তেতছ। প্রভত ফছয ভভরগুতরাতে প্রাে ৬.০০ স্পোটি টাো বর্তণভে 

প্রদান েযতত তচ্ছ। এ যেভ এেটি ংেটান্ন আভথ ণে অফস্থাে অথ ণ ভন্ত্রণারতেয ভনেট াব্যস্থ ভফটিএভভ’য ানা ১২৮৪ স্পোটি টাো, 

চাভত ৩২.৩২ স্পোটি টাো ের ানা অথ ণ াো স্পিতর াভফ ণেবাতফ ভংবাি ভস্যা ভাধান তফ ভতভ ণ আা েযা মাে। 
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ফাাংরাদদ জুট কযদাদযন 

                     

াট চামলদদয  াদটয ন্যায্যমূল্য মনমিত কযা, াদটয মূল্য মস্থমতীর যাখা  এফাং মফদদদ  াদটয ফাজাদযয প্রায   ভাদনান্নয়দনয  রদক্ষু 

াট ক্রয়  মফনদণয  াদথ  জমড়ত  মনম্নমরমখত ৫ টি প্রমতিানদক  ১৯৮৫ াদরয ১রা জুরাই ৩০ নাং অধ্যাদদ  মূদর একীভূত কদয যকায 

ফাাংরাদদ জুট কযদাদযন গঠন কদয:- 

 

০১। ফাাংরাদদ জুট ভাদকমটিাং কযদাদযন (প্রমতিাকার   ১৯৫৭); 

০২। মোর প্রাটি ম জুট মর (প্রমতিাকার  ১৯৬৫); 

০৩। জুট মেমডাং কযদাদযন (প্রমতিাকার   ১৯৬৭);   

০৪। এ ম ম য ুামর ফাাংরাদদ মর: (প্রমতিাকার   ১৯৭১); 

০৫। ফাাংরাদদ জুট এক্সদাট ম কযদাদযন (প্রমতিাকার  ১৯৭২); 

 

০২। টভূমভঃ 

মফশ্ব ফাজাদয াদটয চামদা হ্রা , অব্যাত মরাকান  প্রামনক প্রদয়াজদন ০৮ ফছদযয ভদধ্য  ১৯৯৩ াদর ২৪ নাং আইনফদর 

ফাাংরাদদ জুট কযদাদযনদক মফল্যপ্ত কযা য়। মফল্যমপ্ত’য য ১১-১০-১৯৯৩ তামযদখ াংস্থাটিয ম্পদ/ ম্পমি মূ মফক্রয় না য়া ম মন্ত 

যক্ষণাদফক্ষণ এফাং াংস্থা গুটাদনায কাম মক্রভ মযচারনায রদক্ষু ২৪৪ জন কভ মকতমা/কভ মচাযীদক মনদয় মফল্যপ্ত মর গঠন কযা য়।  ইদতাভদধ্য  

প্রায় ২৬ ফছয অমতক্রান্ত  দর মফল্যপ্ত াংস্থায ম্পমি মূদয মফক্রয়  াংস্থা গুটাদনায কাজ মল য়মন। মফল্যমপ্ত’য  ভদয় কভ মযত  

জনফদরয ভদধ্য স্বাবামফক অফযগ্রণ, মৃতুুজমনত কাযদণ ৩০ম জুন ২০২০ তামযখ ম মন্ত মপ্রলদণ ১ জন মভাট ১ জন স্থায়ী  

কভ মকতমা/কভ মচাযী এফাং অস্থায়ী মবমিদত মনদয়ামজত ৫০ জন কভ মচাযী অত্র াংস্থায় কভ মযত আদছন।  

 

০৩। আদফদনদত্রয ছকঃ 

ইত:পূদফ ম বাড়া/মরজ গ্রদণয মক্ষদত্র াংস্থায মনধ মামযত মকান পযভ না থাকায় অদনক তথ্য ব্যমতদযদক আদফদদনয ভাধ্যদভ বাড়া/মরজ মনয়ায 

প্রচরন মছর। ফতমভাদন াংস্থা কর্তমক মনধ মামযত পযদভ এক টাকা ম-অড মায মন্নদফমত কদয মফমবন্ন তথ্য প্রদাদনয ভাধ্যদভ বাড়া/ মরদজয 

আদফদন কযদত দছে।  াংস্থা কর্তমক মনধ মামযত পযদভ প্রমতদমামগতামূরক আদফদন কযায় বাড়া/মরজ এয ায ফহুরাাংদ বৃমি াদফ।  
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০৪।  মরজ তমাফরী াংদমাজনঃ 

 

ইত:পূদফ ম মরদজয তমাফরী দূফ মর থাকায় মফদজম’য স্বাথ ম াংযমক্ষত য়মন। ফতমভাদন মরদজয তমাফরী নতুনবাদফ প্রণয়ন কযায় এফাং 

মরদজয তমাফরী আইনগত ভানম্পন্ন য়ায় মফদজম’য জফযদখর/ মফনা বাড়ায় থাকা কর ভূ-ম্পমি াংস্থায দখদর  বাড়ায আতায় 

আদর অদনক যাজস্ব আয় দফ। মফগত ২০১৮-২০১৯ অথ ম ফছদযয তুরনায় ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয কদয়কগুণ  যাজস্ব বৃমি মদয়দছ। 

মনধ মামযত ছদক তদথ্যয করাভ াংদমাজদনয য প্রকৃত ব্যফায়ীগণ ব্যতীত অন্য কাদযা মফদজম’য ম্পমি বাড়া /মরজ মনয়ায সুদমাগ নাই। 

 

গত ২৬ ফছ   মম ভস্ত ভূ-ম্পমি মরজ/বাড়া মদয়া য়মন মই ম্পমিগুদরা মত্রকায় মফজ্ঞমপ্ত প্রকাদয য বাড়ায আতায় 

আদছ । তাছাড়া মম ভস্ত ম্পমি দীঘ মমদন পূদফ ম দযদত্রয  ভাধ্যদভ মফমক্র কযা দয়মছর মকন্তু অম মত ম্পমি থাকায কাযদণ তা মক্রতায 

অনুকূদর মযমজমস্ট্র কদয মদয়া ম্ভফ য়মন। ২০১৮-২০১৯ অথ ম ফছদয  মথামথ  আইনানুগ কাম মক্রভ গ্রণ কদয মক্রতাদদয মযমজমস্ট্র কদয মদয়া 

দয়দছ। মরদজয তমাফরী দূফ মরতায কাযদণ মরজ গ্রীতা কর্তমক প্রায় অধ ম তামধক ভাভরায উদ্ভফ দয়মছর। ফতমভাদন মরদজয তমাফরী নতুন 

বাদফ প্রণয়ন কযায় মরজ গ্রীতা কর্তমক এরূ ভাভরা দাদয়য কযায সুদমাগ থাকদফ না। 

 

০৫। ভূমভ ব্যফস্থানাঃ  

াংস্থায ভূ-ম্পমিয ব্যফস্থানায় মফগত ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয  ব্যাক মযফতমন, মযফধ মন  াংদমাজন কযা দয়দছ। ২০০১ াদর মফক্রয় 

নীমতভারা অনুযণ কদয মফমক্রত ম্পমি’য মূল্য মযদাদধ মখরাী মক্রতাদদয মফরুদি ইত:পূদফ ম মকান ব্যফস্থা মনয়া য়মন।                  

গত ৩০-০৪-২০১৮ তামযদখ  ৪ টি জাতীয় তদমনক মত্রকায় মফজ্ঞমপ্ত প্রকাদয ভাধ্যদভ মখরাী মক্রতাদদয মনকট মথদক মফ মজ ম’য স্বাথ ম 

াংযক্ষদণয জন্য এফাং মরদজয আতায় আনায জন্য মফজ্ঞমপ্ত প্রকা কযা দয়দছ। মফজ্ঞমপ্ত প্রকাদয য ব্যাক াড়া ায়া মগদছ।  এতমদন 

মফ মজ ম’য ভূ-ম্পমি রীজ গ্রীতা/বাড়াটিয়া একনা মরজ/বাড়া মনদয় আয মকান নফায়ন না কদযই মফনা বাড়ায় মবাগ দখর কদয 

আমছদরা। উদেমখত মফজ্ঞমপ্ত প্রকাদয ভাধ্যদভ তাদদযদক মরদজয আতায় আনা দয়দছ ।  

 

০৬।   FDR াংক্রান্তঃ 

             মফগত ২৪ ফছদয াংস্থায নাদভ মকান FDR  বৃমি ায়মন । মকন্তু গত  ২০১৮-২০২০ অথ ম ফছদযয  প্রায় ০২ মকাটি টাকা  FDR  বৃমি মদয়দছ । 
 

০৭।     মফক্রয় াংক্রান্তঃ 

            ২০১২ াদরয দয  মকান ম্পমি মফক্রয় কযা য়মন । তদফ দীঘ মমদন পূদফ ম মফক্রয়কৃত ম্পমি মযমজদস্ট্রন/ দমরর ম্পাদন কযা দয়দছ। 

 

০৮।   ভাভরা াংক্রান্তঃ 

       উমেমখত ভদয় মকান ভাভরা মনষ্পমি য়মন এফাং নতুন কদয মকান ভাভরা রুজু য়মন । ৩০ ম জুন/২০২০ ম মন্ত ২৮১ টি ভাভরা চরভান আদছ।  

 

০৯।   মনযীক্ষ আমি াংক্রান্ত: 

        উমেমখত ভদয় ১৯৬ টি মনযীক্ষা আমি মনেমি দয়দছ। ফতমভাদন মনযীক্ষা আমিয াংখ্যা ১৫২ টি। 

 

১০।   অফয গ্রণ  চূড়ান্ত ানা মযদাধ জুরাই/ ২০১৯ মথদক জুন / ২০২০ ম মন্ত : 

উমেমখত ভদয় ০২ জন কভ মকতমা/কভ মচাযী অফয গ্রণ কদযদছ। াংমিষ্ট  কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয চূড়ান্ত ানা মযদাদধয  মফলয়টি 

প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ ।  
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   ক :  তাঁত মদল্পয ভাদনান্নয়দন মফগত ১৯৭২ ার মথদকই উদদ্যাগ গ্রণ কযা য়। জামতয জ ক ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজবুয যভান তাঁদতয 

উন্নয়দন মছদরন গবীযবাদফ আগ্রী।                 ভফায় মভমত     ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র্  ক্যটিয মল্প াংস্থা                    

                      ক   ছ   । মদদয রক্ষ রক্ষ গমযফ  মনঃস্ব তাঁত মল্পীদদয স্ব-মায় মনদয়ামজত মযদখ তাঁদদয মনয়মভত 

প্রদয়াজনীয় উকযণ  মফা যফযাদয ব্যফস্থা কদয, উমৄি প্রমক্ষণ প্রদান  আদৄমনক রাগই প্রমৄমি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ মাগত দক্ষতা 

 উৎাদন বৃমি মনমিত কযা এফাং উৎামদত দ্র্ব্য াভগ্রীয সুিু ফাজাযজাতকযদণ ায়তা দান  তাঁদদয আথ ম-াভামজক অফস্থায উন্নয়ন 

ত্বযামন্বত কযায রদক্ষু প্রথভ ঞ্চফামল মকী মযকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) প্রদি গুরুত্বানুাদয ১৯৭৭ াদর ৬৩ নাং অধ্যাদদ ফদর ফাাংরাদদ 

ুান্ডল্যভ মফাড ম (ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম-ফাতাঁদফা) গঠিত য়। যফতীদত ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদ ২০১৩ দনয ৬৪ নাং আইন অনুাদয 

Bangladesh Handloom Board Ordinance,1977 যমত কদয ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম পুনগ মঠিত য়।  

 

০২।            গ   ক ক        

          

 চ                 চ   ১ জ  

       ক        -  চ   ৪ জ  

  চ       চ   ১ জ  

খ ক          ১০ জ  

     ১৬ জ  
 

           চ          গ    

       ক      

 

১।  চ      ; 

২।     (ও    ); 

৩।     (      ও   জ  জ  ক  ); 

৪।     (   ); 

৫।     (     ও     ) ; 

 

খ ক          

৬।       চ  ক                              জ    ।  

৭।       চ  ক                          ৭-৯  ক ও      জ      ক । 

৮।    ও            ক  ক                              চ             ক   ক  ক    

৯।         গ ক  ক                 গ           চ             ক   ক  ক    

১০।    জ      ও          ক     গ ক  ক                  চ             ক   ক  ক    ; 

১১।                       ক         ক  ক                 চ  ক            ক           ; 

১২।                    জ                      ৯         ঝ       জ ক    ক   ২          ক । 

১৩।                    জ               ।  

১৪।           চ ,              -  চ ও      । 

১৫।   ক   ক  ক,                ,             ক ২ (  ) জ      ।  
 

        জ     

 

                           

৩৭২ ২৭৬ ৯৬ 

 

 



               ২০১৯-২০ 

87 

 

০৩।        

       মিারী তাঁত খাত। 

 

০৪।           

      তাঁমত                      গ            চ            গ      গ                              

        জ  জ  ক                                 -     জক           ।  

                                          

০৫।         ক         

 ক    চ               জ                  ক                       ।  

 খ     চ                    ও         ক          ।  

 গ     চ               জ              ।  

 ঘ        গ  ক     জ      ক   ও ক চ                                              

           জ  ক          ক  ।  

 ঙ           ক জ     ক             -        চ   ক         ।  

 চ              -         জ  জ   ক             ।  

 ছ         ও                   ক                                     ।  

 জ                  ও             গ                      ক         ও        ।  

 ঝ      জ            গ      ও    ক           ক             ।  

 

০৬।                                  ক             ২০১৯-২০      ছ                      ক  ক  ক                     

                ক                ।  

 

০৭। ২০১৯-২০      ছ         ক      ও  জ    ২০১৯-২০      ছ                             ক      ও  জ               

 

(১) প্রমতদফদনাধীন অথ মফছদয ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পমূদয গুরুত্বপূণ ম মফফযণঃ 

২০১৯-২০ অথ মফছদযয াংদামধত ফামল মক উন্নয়ন কভ মূচমচদত ফাাংরাদদ তাঁত মফাদড ময ১৩টি প্রকল্প অন্তর্ভ মি মছদরা। তন্দধ্য ৭টি প্রকল্প 

ফাস্তফায়নাধীন এফাং ৬টি প্রকল্প অনুদভাদদনয অদক্ষাধীন মছদরা । চরভান  অনুদভাদদনয অদক্ষাধীন প্রকল্পমূদয গুরুত্বপূণ ম তথ্যামদ মনদম্ন 

প্রদান কযা দরাঃ 

 

 

(ক) ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পমূঃ 

 

 

১) এিাফমরদভন্ট অফ মি ুান্ডল্যভ ামব ম মন্টায ইন মডপাদযন্ট ল্যভ ইনদটনমব এমযয়া (২য় াংদামধত): 

মদদয তাঁত অদৄুমলত এরাকায় তাঁমতদদয ফয়নপূফ ম  ফয়দনািয মফা মমভন-কাড় যাংকযণ, ভা মাযাইমজাং, াইমজাং, কুাদরন্ডামযাং, 

মিন্টামযাং, মপামল্ডাং ইতুামদ মফা প্রদাদনয রদক্ষ মভাট ৮৮৮০.০০ রক্ষ টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় “তাঁত অদুমলত এরাকায় ৩টি ামব ম মন্টায 

স্থান (২য় াংদামধত ” ীল মক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দছে। প্রকদল্পয আতায় ৩টি ামব ম মন্টায দরা:- (১) কামরামত, টাাংগাইর; (২) 

ক্যভাযখারী, ক্যমষ্টয়া এফাং (৩) াজাদপুয, মযাজগি।  

 

 ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয আযএমডম’মত এ প্রকদল্পয অনুকূদর মভাট ৬১০২.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। উি অথ মফছদযয 

ফযােকৃত টাকায ভদধ্য ৩০৫১.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা য়। আদরাচু অথ মফছদয জুন ২০২০ ম মন্ত ৩০৪৩.১১ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা দয়দছ; 

আমথ মক অগ্রগমত ৪৯.৮৭%; ফাস্তফ অগ্রগমত ৭০%। প্রকদল্পয শুরু মথদক জুন ২০২০ ম মন্ত ক্রভপুমিত ব্যয় 5744.11 রক্ষ টাকা; ক্রভপুমিত 

আমথ মক অগ্রগমত ৬৪.৬৯% এফাং ফাস্তফ অগ্রগমত ৭0.00%। প্রকদল্পয আতায় কামরামত ামব ম মন্টাদয মন্ত্রামত স্থাদনয কাজ ১০০% ম্পন্ন 

দয়দছ। ক্যভাযখারী  াজাদপুয ামব ম মন্টাদযয মন্ত্রামত ক্রদয়য কাম মাদদ প্রদান কযা দয়দছ। ীঘ্রই Pre-shipment Inspection 

(PSI) এয কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা দফ। 
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কামরামতদত মনমভ মত ৪ তরা মফমষ্ট অমপ বফন-কাভ-ডযমভটময  মযি াউজ 

  

কামরামত ামব ম মন্টাদযয ক্রয়কৃত মভমনমূ 

 

 

২) ফাাংরাদদদয মানামর ঐমতু ভমরদনয সুতা ততমযয প্রমৄমি  ভমরন কাড় পুনরুিায (১ভ ম মায়): 
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মনদদ মনা অনুাদয ভমরন প্রমৄমি পুনরুিাদযয রদক্ষ গদফলণা কাম মক্রভ মযচারনা কযা, ভমরন কাদড়য নমুনা াংগ্র 

এফাং নমুনা দত ভমরন সুতায DNA মদকাদয়ন্প নািকযণ, ভমরদনয সুতা ততমযয “পৄটি কা মা” অনুন্ধান কযা  “পৄটি কা মা” 

উমদ্ভদদয  DNA এয াদথ ভমরন কাদড়য DNA এনারাইম কদয কামিত বুাযাইটি নািকযণ এফাং ভমরন কাড় ততমযয উদমাগী 

“পৄটি কা মা” তুরায জাত ায়া না মগদর ভজাতীয় তুরায জাভ ম-লাজভ াংগ্র কযায রদক্ষ মভাট ১২১০.০০ রক্ষ টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় 

“ফাাংরাদদদয মানামর ঐমতু ভমরন সুতা  কাড় ততমযয প্রমৄমি পুনরুিায (১ভ ম মায় ” ীল মক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দছে।  
 

 প্রকল্পটিয অনুকূদর চরমত ২০১৯-২০ অথ মফছদযয আযএমডমদত 245.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। উি অথ মফছদয জুন ২০২০ 

ম মন্ত ১২৫.০০ রক্ষ টাকা অফমুি কযা য়। আদরাচু অথ মফছদযয জুন ২০২০ ম মন্ত 120.83 রক্ষ টাকা ব্যয় কযা দয়দছ; আমথ মক অগ্রগমত 

৪৯.৩২%; ফাস্তফ অগ্রগমত 7০.00%। প্রকদল্পয আতায় শুরু মথদক জুন ২০২০ ম মন্ত 2৬৪.80 রক্ষ টাকা ব্যয় দয়দছ; ক্রভপুমিত আমথ মক 

অগ্রগমত ২১.৮৮% এফাং ফাস্তফ অগ্রগমত ৬৫.০০%। কভ মমযকল্পনা অনুমায়ী গদফলণা কাম মক্রভ চরভান আদছ। Geographical Indication (GI) 

এয জন্য ০৫টি নমুনা প্রস্তুত কযা দয়দছ। 

  ১২.০৯.২০২০ তাভযখ যাভপুয, চাভন্দনা, কুভভল্লাে ভেনায ফাছাই োম ণিভ 

   

ভভরন প্রেতল্পয তরায চালাফাদ ভযদ ণন মচয়াযোন,     ফাতাঁদফা  কর্তমক   ১২.০৯.২০২০ তামযদখ 

চামিনা, ক্যমভো  প্রকদল্পয   মেমনাং কাম মক্রভ    মযদ মন 

১২.০৯.২০২০ তামযদখ যাভপুয, চাভন্দনা, 

কুভভল্লাে   ভেনায  ফাছাই  োম ণিভ 
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মচফ, ফস্ত্র  াট ভদাদয় কর্তমক উইমবাং কাম মক্রভ 

মযদ মন 

স্পচোযম্যান, ফাতাঁতফা ভতাদতেয ভভরন িতফলণা 

োম ণিভ ভযদ ণন 

স্পচোযম্যান, ফাতাঁতফা ভতাদতেয ভভরন িতফলণা 

োম ণিভ ভযদ ণন 
 

৩) ফাাংরাদদ তাঁত মফাদড ময আতায় ০৫টি মফমক মন্টাদয ০৫টি প্রমক্ষণ মকন্দ্র, ১টি পুান মডজাইন প্রমক্ষণ ইনমিটিউট এফাং ২টি 

ভাদকমট প্রদভান মকন্দ্র স্থানঃ 

মদদ ভধ্যভ ম মাদয়য ফস্ত্র প্রমৄমিমফদ ততময এফাং তাঁমতদদয দক্ষতা উন্নয়দনয জন্য উমৄি প্রমক্ষণ প্রদান, মবািায রুমচ  ছি এফাং 

মযফমতমত ফাজায চামদা অনুাদয নতুন নতুন মডজাইন উদ্ভাফন, প্রামন্তক তাঁমতদদয উৎামদত দেয ন্যায্যমূল্য মনমিত কযায রদক্ষু 

দফ মাময, তাঁমতদদয জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়দনয রদক্ষ মভাট ১১৭০০.০০ রক্ষ টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় “ফাাংরাদদ তাঁত মফাদড ময আতায় ৫টি 

মফমক মন্টাদয প্রমক্ষণ মকন্দ্র, ১টি পুান মডজাইন ইনমিটিউট এফাং ২টি ভাদকমট প্রদভান মকন্দ্র স্থান” ীল মক প্রকদল্পয ফাস্তফায়দনয কাজ 

চরভান আদছ।  

 

 ২০১৯-২০ অথ মফছদযয আযএমডমদত প্রকল্পটিয অনুকূদর 570.00 রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। ফযােকৃত অদথ ময ভধ্য দত জুন 

২০২০ ম মন্ত ৫০২.৭৫ রক্ষ টাকা অফমুি কযা য়। আদরাচু অথ মফছদযয জুন ২০২০ ম মন্ত ৬৯.০৫২ রক্ষ টাকা ব্যয় দয়দছ; আমথ মক অগ্রগমত 

১২.১১%; ফাস্তফ অগ্রগমত ৬.৮০%। প্রকদল্পয অনুকূদর শুরু মথদক জুন ২০২০ ম মন্ত ক্রভপুমিত 579.88 রক্ষ টাকা ব্যয় কযা দয়দছ; 

ক্রভপুমিত আমথ মক অগ্রগমত ৪.৯৬% এফাং ফাস্তফ অগ্রগমত 6.77%। প্রকদল্পয আতায় ০১টি পুান মডজাইন ইনমিটিউট স্থাদনয জন্য 

জাভারপুয মজরায মভরাি উদজরায মহুযী মভৌজায় ৫.০০ একয জমভ অমধগ্রদণয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। পূতম কাজ আযম্ভ কযায জন্য 

মডমজটার াদব ম ম্পন্ন কযা দয়দছ এফাং প্রকদল্পয স্থাতু নকা চূড়ান্ত কযা দয়দছ। 

 

৪) মখ ামনা তাঁত মে স্থান (১ভ ম মায়): 

উন্নত মযদফদ তাঁমত এফাং তাঁমত মযফাদযয জন্য মফমবন্ন নাগমযক সুদমাগ সুমফধা সৃমষ্ট, তাঁমতদদয জীফনমাত্রায ভান  আথ মাভামজক অফস্থায 

উন্নয়ন, এফাং তাঁত মদল্পয মটকই উন্নয়দনয রদক্ষু ১ভ ম মাদয় ভূমভ অমধগ্রণ  ভূমভ উন্নয়ন আনুলমঙ্গক কাম মক্রভ ম্পন্ন কযায রদক্ষু 

ঢাকায ফাইদয মভাট ২৫৩৩০.০০ রক্ষ টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় “মখ ামনা তাঁত মে স্থান (১ভ ম মায় ” প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দছে।  

 

 ২০১৯-২০ অথ মফছদয আযএমডমদত প্রকল্পটিয অনুকূদর 12215.00 রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। ফযােকৃত অদথ ময ভধ্য দত উি 

অথ মফছদয 11441.00 রক্ষ টাকা অফমুি কযা য়। আদরাচু অথ মফছদয জুন ২০২০ ম মন্ত 11434.4০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা দয়দছ; আমথ মক 

অগ্রগমত ৯৩.৬১%; ফাস্তফ অগ্রগমত 95.00%। প্রকদল্পয শুরু দত জুন ২০২০ ম মন্ত ক্রভপুমিত ব্যয় 24744.85 রক্ষ টাকা; ক্রভপুমিত 

আমথ মক অগ্রগমত ৯৭.৭০% এফাং ফাস্তফ অগ্রগমত ৫৪.০০%। প্রকদল্পয আতায় ভাদাযীপুয মজরায মফচয উদজরায ক্যতুফপুয মভৌজায় ৬০ 

একয এফাং যীয়তপুয মজরায জামজযা উদজরায নাদডাফা মভৌজায় ৬০ একয মভাট ১২০ একয জমভ অমধগ্রদণয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। 

জমভ অমধগ্রদণয মনমভি জমভয প্রাক্করন মূল্য বৃমি ায়ায় ৩০৭৪৫.০০ রক্ষ টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় আযমডমম পুনগ মঠন কযা দয়দছ। 

প্রকদল্পয াংদামধত DPP অনুদভাদদনয অদক্ষাধীন আদছ। 
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৫) ফাাংরাদদ তাঁত মক্ষা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট, নযমাংদী এয আদৄমনকায়ন  অফকাঠাদভাগত ম্প্রাযণঃ 

ফাাংরাদদ তাঁত মক্ষা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট, নযমাংদীদত মডদলাভা-ইন-মটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং মকা ম মৄদগাদমাগীকযণ; অফকাঠাদভাগত 

সুমফধা ম্প্রাযণ; প্রমত ফছয ১০০ জন ছাত্র/ছাত্রীদক মডদলাভা মডমগ্র প্রদান কযায রদক্ষ মভাট ৬০১৫.০০ রক্ষ টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় 

“ফাাংরাদদ তাঁত মক্ষা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট, নযমাংদী এয আদৄমনকায়ন  অফকাঠাদভাগত ম্প্রাযণ” ীল মক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা 

দছে।  

২০১৯-২০ অথ মফছদযয আযএমডমদত প্রকল্পটিয অনুকূদর 390.00 রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। ফযােকৃত অদথ ময মূদয় 390.00 

রক্ষ টাকা অফমুি কযা য়। আদরাচু অথ মফছদয জুন ২০২০ ম মন্ত 387.01 রক্ষ টাকা ব্যয় কযা দয়দছ; আমথ মক অগ্রগমত ৯৯.২৩%; ফাস্তফ 

অগ্রগমত 100%। প্রেতল্পয শুরু তত জুন ২০২০ ম ণন্ত িভপুভিত ব্যে 444.86 রক্ষ্ টাো; িভপুভিত আভথ ণে অগ্রিভত ৭.৪০% এফং ফাস্তফ 

অগ্রিভত ৩.০০%। প্রেতল্পয আতাে পূতণ ভনভ ণাণ োতজয স্থাতয নো চূোন্ত েযা তেতছ। গণপূতম অমধদপ্তয ের্তণে োেচাযার ভডজাইন 

চূোন্ত েযা তেতছ। পূতণ ভনভাণ ণ োজ শুরু েযায ভনভভি ংভিষ্ট গণপূতম অমধদপ্তয ের্তণে দযত্র আফান, উন্ুি  মূল্যােনপূফ ণে ঠিোদাযতে 

পূতণ ভনভ ণাণ োতজয োম ণাতদ প্রদান েযা তেতছ।  

 

৬) তাঁমতদদয আথ মাভামজক অফস্থায উন্নয়দন চরমত মূরধন যফযা এফাং তাঁদতয আদৄমনকায়নঃ 

মদদয দমযদ্র্  প্রামন্তক তাঁমতদদযদক চরমত মূরধন যফযা কদয অচর তাঁতদক চর কযা এফাং তাঁদতয আদৄমনকায়দনয ভাধ্যদভ অমধক 

মযভাদণ গুণগত ভানম্পন্ন তাঁত ফস্ত্র উৎাদনপূফ মক প্রমতদমামগতামূরক ফাজাদয টিদক থাকায রদক্ষ মভাট 15800.00 রক্ষ টাকা মফমনদয়াগ 

ব্যদয় “তাঁমতদদয আথ ম-াভামজক অফস্থায উন্নয়দন চরমত মূরধন যফযা  তাঁদতয আদৄমনকায়ন” ীল মক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দছে।  

 প্রকল্পটিয অনুকূদর ২০১৯-২০ অথ মফছদযয আযএমডমদত 1800.00 রক্ষ টাকা ফযাে প্রদান কযা য়। ফযােকৃত অদথ ময ভধ্য দত 

উি অথ মফছদযয জুন ২০২০ ম মন্ত 1200.00 রক্ষ টাকা অফমুি কযা য়। আদরাচু অথ মফছদযয জুন ২০২০ ম মন্ত 1186.49 রক্ষ টাকা ব্যয় 

কযা দয়দছ; আমথ মক অগ্রগমত ৬৫.৯২%; ফাস্তফ অগ্রগমত 70.00%। প্রকদল্পয শুরু দত ক্রভপুমিত ব্যয় 1186.49 রক্ষ টাকা; ক্রভপুমিত 

আমথ মক অগ্রগমত ৭.৫১% এফাং ফাস্তফ অগ্রগমত ৩.০০%।  

 প্রকদল্পয আতায় মডদম্বয ২০১৯ মথদক ঋণ মফতযণ কাম মক্রভ চরভান আদছ। ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয উি প্রকদল্পয আতায় ৫% 

ামব ম চাদজম ২১৬৩টি তাঁদতয মফযীদত ৮৬০ জন তাঁমতদক ১০১১.৩০ রক্ষ টাকা ঋণ মফতযণ কযা দয়দছ।  

 

৭) মখ ামনা নকম মে, জাভারপুয (১ভ ম মায়): 

 উন্নত মযদফদ নকম উদদ্যািা, স্তমল্পী, কারুমল্পী, ক্যটিয মল্পী এফাং তাঁত মল্পীদদয জন্য নাগমযক সুদমাগ সুমফধা সৃমষ্ট, নকম 

মল্পী  তাঁত মল্পীদদয দামযদ্র্ু মফদভাচন এফাং জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়ন এফাং নকম মদল্পয মটকই উন্নয়দনয রদক্ষু ১ভ ম মাদয় ভূমভ অমধগ্রণ 

 ভূমভ উন্নয়ন আনুলমঙ্গক কাম মামদ ম্পন্ন কযায মনমভি মভাট ৭২২০০.০০ রক্ষ টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় “মখ ামনা নকমমে, জাভারপুয 

স্থান (১ভ ম মায় ” প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দছে। ২০১৯-২০ অথ মফছদযয আযএমডমদত প্রকল্পটিয অনুকূদর ১.০০ রক্ষ ফযাে যাখা য়। ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয় দত গত ১৬.০৯.২০১৯ তামযদখ আদরাচু প্রকল্পটি ফাস্তফিত াংদামধত আকাদয ফাস্তফায়দনয প্রস্তাফ মপ্রযদণয জন্য 

মনদদ মনা প্রদান কযা য়। প্রকদল্পয জন্য প্রদয়াজনীয় জমভয মযভাণ মনধ মাযণ এফাং ম আদরাদক ২য় ম মাদয় স্থামতব্য স্থানামূদয ঠিক  

ফাস্তফিত Feasibility Study, Economic and Financial Study ম্পন্ন কযা দফ। 

(খ) অনুদভাদদনয অদক্ষাধীন প্রকল্পমূঃ         

ক্রঃ নাং প্রকদল্পয নাভ  মভয়াদ  প্রকদল্পয ফতমভান অফস্থা (জুন ২০২০ ম মন্ত) 

১. ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম কভদলক্স স্থান, 

মভযপুয, ঢাকা 

(জুরাই ২০২০ দত জুন ২০২৩ মরঃ) 

 

 প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুদভাদদনয জন্য একদনক  ভন্বয় উইাং এ মপ্রযণ কযা দর 

২০.০৮.২০১৯ তামযদখ অনুমিত একদনক বায় প্রকদল্পয মডমম উস্থাদনয মিান্ত 

গ্রণ কযা য়। মকন্তু, ভাননীয় ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ভদাদদয়য মফদল অনুদযাদধয 

মযদপ্রমক্ষদত প্রকল্পটি উস্থান না কযায মিান্ত গ্রণ কযা য়। যফতীদত  এ মফলদয় 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় গত ০৩. ১০.২০১৯ তামযদখ মচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ভদাদদয়য বামতদত্ব এক বা অনুমিত য়। উি বায ৫.১ নাং মিান্তটি মনম্নরূ: 

“ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম কভদলক্স স্থান, মভযপুয, ঢাকা” ীল মক প্রকল্পটি অনুদভাদদনয জন্য 

পুনযায় মযকল্পনা কমভদন মপ্রযণ কযদত দফ। 
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ক্রঃ নাং প্রকদল্পয নাভ  মভয়াদ  প্রকদল্পয ফতমভান অফস্থা (জুন ২০২০ ম মন্ত) 

উমেমখত মিান্ত অনুাদয প্রকদল্পয মভাট ব্যয় ১১৬১৭.০০ রক্ষ টাকা অমযফমতমত মযদখ জানুয়াময 

২০২০ দত মডদম্বয ২০২২ মভয়াদদ ফাস্তফায়দনয মনমভি প্রকদল্পয মডমম পুনগ মঠন কদয গত 

২৭.১০.২০১৯ তামযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ। আদরাচু প্রকদল্পয মফলদয় 

জানুয়াময ২০২০ ভাদ ভাননীয় ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ভদাদদয়য াদথ আদরাচনায 

মযদপ্রমক্ষদত প্রকদল্পয মর-আউট লুান এফাং প্রধান প্রধান অদঙ্গয মফলদয় আদরাচনাকাদর ভন্ত্রী 

ভদাদয় ০১টি ০৬ তরা মফমষ্ট (প্রমত মফ্ল্ায ৫৬০০০ ফগ মপৄট) উদদ্যািা বফন াংদমাজন  মভরা 

আদয়াজদনয স্থাদনয ব্যফস্থা যাখায যাভ ম প্রদান কদযন। তৎদপ্রমক্ষদত, প্রাক্করন এফাং ভািায লুান 

ভন্ত্রী ভদাদয়দক মদখাদনা দর মতমন অবুন্তযীণ যাস্তা ১৮ পৄদটয স্থদর ২৫ পৄট এফাং উদদ্যািা 

বফদনয ছাদদ মমরপ্যাদডয ব্যফস্থা যাখায মনদদ মনা প্রদান কদযন। উমেমখত অফস্থায মপ্রক্ষাদট 

ভািায লুান াংদাধন এফাং প্রাক্করদনয কাজ চরভান আদছ। ভন্ত্রী ভদাদদয়য মনদদ মনা মভাতাদফক 

মডমম পুনগ মঠন কদয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দফ।  

২. ঐমতুফাী টাাংঙ্গাইর ামড়য উৎাদন 

 ফাজাযজাতকযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

(জুরাই ২০২০ দত জুন ২০২৩ মরঃ) 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য গত ১৩.১০.২০১৯ তামযদখয ২৪.০০.০০০০.২০৭.১৪. ০১৭.১৭-৪৭৩নাং 

স্মাযক মভাতাদফক ঐমতুফাী টাঙ্গাইর ামড়য উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

ীল মক প্রকদল্পয মযফদতম “তাঁতমে স্থান, াথযাইর, টাঙ্গাইর” ীল মক প্রকল্প গ্রণ কযায মিান্ত 

গৃীত য়। তাছাড়া, তাঁতমেয জন্য জমভ অমধগ্রণপূফ মক ভাটি বযাট কদয লট আকাদয প্রকৃত 

তাঁমতদদয ভদধ্য লট ফযাদেয াংস্থান মযদখ মডমম প্রণয়ন কযায মনদদ মনা প্রদান কযা দয়দছ। 

৩. তাঁতজাত দেয ফহুমুখীকযণ 

মভয়াদকারঃ জুরাই ২০২০ দত জুন 

২০২৩ মরঃ 

 “তাঁতজাত দেয ফহুমুখীকযণ” ীল মক প্রকদল্পয ব্যয় মমৌমিককযণ মফলদয়য য গত 

২৩.০৬.২০১৯ তামযদখ এফাং প্রকদল্পয উয গত ০৩.১০.২০১৯ তামযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় এক 

ম মাদরাচনা বা অনুমিত দয়দছ। উি বায গৃীত মিাদন্তয আদরাদক মভাট ১৪৯৫.০০ রক্ষ 

টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় জানুয়াময ২০২০ দত মডদম্বয ২০২২ মভয়াদদ ফাস্তফায়দনয মনমভি প্রকদল্পয 

মডমম পুনগ মঠনপূফ মক গত ০৪.১০.২০১৯ তামযদখ ফস্ত্র   াট ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা য়। 

 গত ১০.১২.২০১৯ তামযদখ ভন্ত্রণারয় দত মকছু ম মদফক্ষদণয আদরাদক মডমম পুনগ মঠনপূফ মক ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারদয় মপ্রযদণয অনুদযাধ জানাদনা য়। 

৪. জাভদামন মদল্পয উন্নয়দন প্রদ মনী কাভ- 

মফক্রয় মকন্দ্র  মাদুঘয, ফস্ত্র 

প্রমক্রয়াকযণ মকন্দ্র এফাং ১টি পুান 

মডজাইন ইনমিটিউট স্থান  

(জুরাই ২০২০ দত জুন ২০২৩ মরঃ) 

 প্রকদল্পয মডমম’য উয গত ০৩.১২.২০১৯ তামযদখ প্রকল্প মাচাই কমভটিয এক বা ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারদয় অনুমিত য়;   

 উি বায মিান্ত অনুাদয প্রকদল্পয আতায় মন্ত্রামত  যিাভামদ এফাং আফাফদত্রয 

মযভাণ, দয  মেমমপদকন ইতুামদ মমৌমিকবাদফ মনধ মাযদণয জন্য ভন্ত্রণারদয়য মৄগ্মমচফ 

(মযকল্পনা) মক আফায়ক কদয গত ৩০.১২.২০১৯ তামযদখ ০৬ (ছয়) দস্য মফমষ্ট একটি কমভটি 

গঠন কযা য়। গত ০৫.০১.২০২০ তামযদখ উি কমভটিয ১ভ বা, ১৮.০৩.২০২০ তামযদখ ২য় বা  

এফাং ৩০.০৬.২০২০ তামযদখ ৩য় বা  অনুমিত দয়দছ। 

৫. গাইফান্ধা মজরায মগামফিগি উদজরায় 

মাময়াময মদল্পয উন্নয়দনয জন্য 

প্রমক্ষণ মকন্দ্র স্থান 

 (জুরাই ২০২০ দত জুন ২০২৩ মরঃ) 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তমক ২৯-০১-২০১৯ তামযদখ ২৪.০০.০০০০.২০৭. ১৮.০০১.১৫-৪৪ নাং 

স্মাযকমূদর ০৭ (াত) দস্য মফমষ্ট একটি আন্তঃাংস্থা কমভটি গঠন কদয অমপ আদদ জাময 

কযা য়;  

 ম্ভাব্যতা মাচাইকযণ কমভটি কর্তমক দামখরকৃত প্রমতদফদদনয আদরাদক মডমম প্রণয়দনয কাজ 

চরভান আদছ। 

৬. াফ মতু চট্টগ্রাভ এরাকায উজাতীয় 

তাঁমতদদয আথ ম াভামজক অফস্থায 

উন্নয়দনয জন্য প্রমক্ষণ মকন্দ্র, প্রদ মনী 

কাভ মফক্রয় মকন্দ্র স্থান এফাং ক্ষুদ্র্ঋণ 

মফতযণ কভ মূচমচ  

(জুরাই ২০২০ দত জুন ২০২৩ মরঃ) 

 প্রকদল্পয ম্ভাব্যতা মাচাই কযা দয়দছ। প্রকল্পটি জাামন কামযগময ায়তায় ফাস্তফায়দনয জন্য এ 

াংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাফ মনধ মামযত ছদক মন্নদফপূফ মক গত ৩১.০৭.২০১৯ তামযদখ ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 

 

 

(৩) অনুদভামদত প্রকল্পমূ ফাস্তফায়দন চুাদরিঃ  

 মনধ মামযত মভয়াদদ প্রকল্পমূ ফাস্তফায়ন; 

 াংমিষ্ট প্রকদল্পয আতায় মভমনাময ক্রয়, স্থান এফাং োয়ার মপ্রাডাকন; 

 ভমরন কাড়  সুতা ততমযয প্রমৄমি পুনরুিায এফাং ফামণমজুকবাদফ ভমরন কাড় উৎাদন; 

 াংমিষ্ট প্রকদল্পয আতায় ভূমভ অমধগ্রণ। 
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(৪) SDG এয রক্ষুভাত্রা অজমদন গৃীত প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগমতঃ 

SDG এয অুাকন লুাদন ফমণ মত 

প্রকল্প দত অনুদভামদত প্রকদল্পয নাভ 

 মভয়াদ 

প্রকল্প ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

২০১৯-২০ অথ মফছয ক্রভপুমিত 

আমথ মক অগ্রগমত 

ক্রভপুমিত 

ফাস্তফ অগ্রগমত 

ভন্তব্য 

আমথ মক অগ্রগমত ফাস্তফ 

অগ্রগমত ১) এিাফমরদভন্ট অফ মি ুান্ডল্যভ 

ামব ম মন্টায ইন মডপাদযন্ট ল্যভ 

ইনদটনমব এমযয়া (২য় াংদামধত): 

মভয়াদকারঃ জুরাই ২০১৩ দত       

জুন ২০২১। 

৮৮৮০.০০ ৩০৪৩.১ 

(৪৯.৮৭%) 

৭০.০০% ৫৭৪৪.১১ 

(৬৪.৬৯%) 

৭০.০০%  

২) ফাাংরাদদদয মানামর ঐমতু 

ভমরদনয সুতা ততমযয প্রমৄমি  

ভমরন কাড় পুনরুিায (১ভ ম মায়) 

মভয়াদকারঃ জুরাই ২০১৩ দত জুন, 

২০২১ । 

১২১০.০০ ১২০.৮৩ 

(৪৯.৩২%) 

৭০.০০%  ২৮৪.৮০ 

(২১.৮৮%) 

৩৫.০০%  

 

০৮।         জ       ক    চ                 ক                  জক                     গ  জ              

  ক   ১৯৯৮      “        জ       ক    চ ”       ক   ক      ক   ।  ক       ২০০৬              ও  ক  

ছ ক                  ক              ছ।  ক               ২০২০      ৪৪৭৪০ জ       ক ৬৬৯৪১             

৭৭১৭.৮২      ক            ক       ছ                 ৫৮৭৩.৩৪      ক           ছ।          ক       

৭৩.৫৮ ।   ক       ক     ক    খ        ৪৮৭৪.৪৪      ক       ৪২০৮.৮২      ক            ক     ক   গ    জ   

     ক       ছ।        ৬৬৫.৬২      ক            ক     ক      ক     ক     ক   গ    জ        ক      ।  

 

০৯।                  ও                           গ   ক     ক               ছ                       গ   ক     । 

                     ১৯৯১            ২০২০      ১৩৪৫        ক  ৫৬        ক     ০১   জ                ক       

     ক       ছ। ২০১৯-২০     ছ   ১৬৯                  ক       ছ। ২০১৯-২০     ছ    ক                

                 ও        ক                     ক       । ২০১৯-২০      ছ   ক         জ      ক        চ     

     ও     ক                              ক           ।  

 

১০। ক           জ                স্তচামরত তাঁদত উৎামদত ফস্ত্র াভগ্রী মফদদদ যপ্তামনয ভাধ্যদভ তফদদমক মুদ্র্া অজমন তথা 

স্তচামরত তাঁতমদল্প মনদয়ামজত প্রামন্তক তাঁমতদদয আথ ম-াভামজক উন্নমতয রদক্ষ যপ্তামনকাযকদদয আদফদদনয মপ্রমক্ষদত ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম 

দত যপ্তামনদমাগ্য স্তচামরত তাঁতমল্পজাত ফদস্ত্রয কামি অফ অমযমজন প্রতুয়নত্র প্রদান কযা য়। জুরাই’২০১৯ দত জুন’২০২০ ভদয় ৬টি 

যপ্তামনকাযক প্রমতিাদনয অনুকূদর ১৩,২৫,১৮২.৫০ ভামকমন ডরায মূল্যভাদনয তাঁদত উৎামদত ফস্ত্র  মাাক াভগ্রী যপ্তামনয রদক্ষু ৩৪টি 

কামি অফ অমযমজন প্রতুয়নত্র প্রদান কযা দয়দছ। যপ্তামনকৃত দেয ভদধ্য যদয়দছ টাঙ্গাইর তাঁত কটন ামড় ৩,১৬,৩৫০ ম, তাঁত কটন 

ামড় ১,০৯,১৪০ ম, তাঁত ল্যমঙ্গ ২৩,৫০০ ম, তাঁতজাত ে (ড়না) ৫০,০০০ ম এফাং মফমবন্ন প্রকায তাঁতজাত ে ১,৫৪২ ম। কামি 

অফ অমযমজন প্রতুয়নত্র মপ ফাফদ ৫১,০০০.০০ টাকা মফাদড ময অথ ম  মাফ মফবাদগ জভা মদয়া দয়দছ। 

 

১১।      ও        (       ): স্তচামরত তাঁদত উৎামদত ফদস্ত্রয জনমপ্রয়তা বৃমি  ফাজায ম্প্রাযদণয রদক্ষু মদদয মফমবন্ন স্থাদন 

জাতীয়, াভামজক  ধভীয় উৎফ উরদক্ষ মদীয় তাঁতফস্ত্র মভরা  প্রদ মনীয আদয়াজন কযা দয় থাদক। তাঁমত মভমতয দস্য/তাঁত 

কাযখানায ভামরক/তাঁতফস্ত্র যপ্তামনকাযকগণ এফ মভরা  প্রদ মনীদত তাদদয উৎামদত ফস্ত্রামদ প্রদ মন  মফক্রয় কদয থাদকন। এ কাম মক্রদভয 

আতায় ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয ফাাংরাদদ তাঁত মফাদড ময ায়তায় মদদয মফমবন্ন স্থাদন ৩টি মদীয় তাঁতফস্ত্র প্রদ মনী  মভরায আদয়াজন 

কযা দয়দছ । 
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১২।      ও        (  জ    ক    স্তচামরত তাঁতফস্ত্রদক মফদদদয ফাজাদয জনমপ্রয় কদয মতারা এফাং মফদদদ এয ফাজায সৃমষ্ট  

ম্প্রাযদণয রদক্ষ যপ্তামন উন্নয়ন বুুদযায ব্যফস্থানায় ফাাংরাদদ তাঁত                 ১৯-২১   গ   ২০১৯      কানাডায          

      Apparel Textiles Sourcing Canada (ATSC-2019)     ক          জ           ক  ক ও              

      চ- ক               ক     ও     ।  ছ   ও    জ                       ক              ২০১৯-২০     ছ   

     ক           ২                         জ  ক     ।  

 

১৩।               ও ক                              ৪         ক                চ                 ক           

            ক         ২০১৯-২০     ছ   ৫৩৪ জ       ক            ক       ছ।  

 

নাং প্রমক্ষণ প্রমতিাদনয নাভ ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয প্রমক্ষণ প্রাপ্ত তাঁমতয াংখ্যা ভন্তব্য 

১। ফাাংরাদদ তাঁত মক্ষা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট, নযমাংদী। ২৪০ কদযানা বাইযা (মকামবড-১৯) 

এয মফস্তায প্রমতদযাদধ প্রমক্ষণ 

কাম মক্রভ ফন্ধ থাকায় রক্ষুভাত্রা 

অজমন কযা ম্ভফ য়মন। 

২। তাঁত প্রমক্ষণ মকন্দ্র, যাংপুয। ৮০ 

৩। তাঁত প্রমক্ষণ মকন্দ্র, মদরট ৬০ 

৪। তাঁত প্রমক্ষণ উদকন্দ্র, মফড়া, াফনা। ১৫৪ 

                                              মভাট: ৫৩৪ 
 

তাছাড়া তাঁমতদদয প্রমক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ দক্ষতা বৃমি, কভ ভদয় অমধক উৎাদন, মযফমতমত ফাজাদযয চামদায মযদপ্রমক্ষদত 

মবািায ছন্ন অনুমায়ী নতুন নতুন মডজাইন উদ্ভাফদনয রদক্ষ তাঁত ফদস্ত্রয উন্নয়দন মফগত ২০১৭ দন ৪১৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্যদয় ০১টি পুান 

মডজাইন প্রমক্ষণ ইনমিটিউট  ০৩টি উদকন্দ্র স্থান কযা য়। মথাঃ (ক) পুান মডজাইন প্রমক্ষণ ইনমিটিউট, নযমাংদী; (খ) পুান 

মডজাইন প্রমক্ষণ উদকন্দ্র, কামরামত, টাাংগাইর; (গ) পুান মডজাইন প্রমক্ষণ উদকন্দ্র, মফরক্যমচ, মযাজগি এফাং (ঘ) পুান মডজাইন 

প্রমক্ষণ উদকন্দ্র, কভরগি, মভৌরবীফাজায। উি পুান মডজাইন প্রমক্ষণ ইনমিটিউট/মকদন্দ্রয জন্য ৪৮টি জনফদরয দ সৃজন কযা 

দয়দছ, মা মনদয়াদগয প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। 

 

১৪।  ক     ক ক       মদদয তরুণ প্রজন্দক তাঁত মদল্পয উন্নত প্রমৄমিয আদৄমনক মক্ষায় মমক্ষত কদয গদড় মতারায রদক্ষু ফতমভান 

যকাদযয অনুদভাদনক্রদভ ২০১০-২০১১ মক্ষাফল ম দত ফাতাঁদফায নযমাংদীস্থ ফাাংরাদদ তাঁত মক্ষা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউদট ০৪ (চায) ফছয 

মভয়াদী মডদলাভা-ইন-মটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং মক্ষাক্রভ চাল্য কযা য়। কদযানা বাইযা (মকামবড-১৯) এয মফস্তায প্রমতদযাদধ মক্ষা প্রমতিান 

ফন্ধ থাকায় চূড়ান্ত যীক্ষা অনুমিত য়মন মফধায় ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয মকান মক্ষাথী উিীণ ম দত াদযমন। এছাড়া একই মকদন্দ্র      

২০১৮-২০১৯ অথ ম ফছদয মফএম-ইন-মটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং মকা ম চাল্য কযা দয়দছ। ফতমভাদন মভাট ১৫৫ জন মক্ষাথী অধ্যয়নযত আদছ। 

 

১৫।        ক       ফস্ত্র প্রমক্রয়াকযণ মকন্দ্র (মমম), ভাধফদী, নযমাংদীয ভাধ্যদভ তাঁত ফদস্ত্রয মফমবন্ন কামযগময মফা মমভন: য়ামাং, 

ডাইাং, মপ্রমন্টাং  মপমনমাং ইতুামদ মফা প্রদান কযা য়। উি প্রমতিান মথদক ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয ৩.৬৮ মকাটি মভটায কাদড়য 

কামযগময মফা প্রদান কযা দয়দছ। এছাড়া মটক্সটাইর পুামমরটিজ মন্টায (টিএপম), াজাদপুয, মযাজগি দত ৬৮৫৮ মকমজ সুতা 

টুইমিাং  ৫৫.১২ রক্ষ মভটায ফস্ত্র কুাদরন্ডামযাং এফাং ামব মদ এন্ড পুামমরটিজ মন্টায (এএপম), ক্যভাযখারী, ক্যমষ্টয়া দত ২৫৯০২ 

মকমজ সুতা টুইমিাং  ৬১.৪৫ রক্ষ মভটায ফস্ত্র কুাদরন্ডামযাং মফা প্রদান কযা দয়দছ। 

নাং প্রমতিাদনয নাভ ামব মদয নাভ ২০১৯-২০২০ দনয 

প্রকৃত উৎাদন 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৫ ৬ 

১। ফস্ত্র প্রমক্রয়াকযণ মকন্দ্র (মমম), ভাধফদী, 

নযমাংদী। 

ফস্ত্র ামব মমাং ৩.৬৮ মকাটি মভটায কদযানা বাইযা (মকামবড-১৯) প্রমতদযাদধ 

রকডাউন এফাং াধাযন ছুটি থাকায় 

ামব ম মন্টাযমূ গত ২৬.০৩.২০২০ 

দত ৩১.০৫.২০২০ তামযখ ম মন্ত ফন্ধ 

থাকায় উৎাদন রক্ষুভাত্রা অজমন কযা 

ম্ভফ য়মন। 

২। মটক্সটাইর পুামমরটিজ মন্টায (টিএপম), 

াজাদপুয, মযাজগি। 

সুতা টুইমিাং ৬৮৫৮ মকমজ 

ফস্ত্র কুাদরন্ডামযাং ৫৫.১২ রক্ষ মভটায 

৩। ামব মদ এন্ড পুামমরটিজ মন্টায 

(এএপম), ক্যভাযখারী, ক্যমষ্টয়া। 

সুতা টুইমিাং ২৫৯০২ মকমজ 

ফস্ত্র কুাদরন্ডামযাং ৬১.৪৫ রক্ষ মভটায 
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১৬।     জ              জ     জ       ক       ছ                                    ক       ক -২০২১               

          জ             গ                                       গ     ক   ছ।                       

  

(১) Dynamic ও                 ক  : 

 

 

 

                                  গ      ও        

 

তাঁত মদল্পয ইমতা, ঐমতু, তাঁত দেয উৎাদন, ফহুমুখীকযণ, ফাজাযজাতকযণ ম্পমকমত তথ্যামদ জনাধাযদণয মনকট তুদর ধযায 

রদক্ষু জাতীয় তথ্য ফাতায়দনয আতায় ফাাংরাদদ তাঁত মফাদড ময গমতীর দয়ফ মাট মার (www.bhb.gov.bd) ততময কযা দয়দছ। দয়ফ 

াইটটিদত প্রদয়াজনীয় তথ্য উািমূ  প্রামনক কাম মক্রদভয তথ্যামদ মনযমফমছেন্নবাদফ প্রকা কযা য়। 

  

ফাাংরাদদ তাঁত মফাড ম তথা তাঁত মল্প ম্পমকমত তথ্যামদ এফাং মফামূ ম্পদকম মদ-মফদদদয মফমবন্ন প্রাদন্ত অফস্থানযত জনগণ দয়ফ াইট 

ব্যফাদযয ভাধ্যদভ খফ দজই জানদত াযদছ।  -গ                             ক ক         ক               গ          

                                                                                       চ    ক           

          ও               ক       ছ                 ক     । জ গ                জ       ছ          ক       

গ            ছ।  

 ২  WiFi Internet      গ     : 

 

 

 

WiFi Internet      গ      

     ক                              গ                                              ক                  গ   খ   

ক                 WiFi                 গ      ক       ছ।                           ক        ১০০          গ   

                 গ      ক       ছ।                    -                    গ             গ         ছ। 

                         ও                           ও  -         -                                 ক  ক     

ক  চ   গ                                        ক ক      কও   জ   ক   ছ ।              -                   

            গ                       -       জ      । 

 
 

 

 

 

http://www.bhb.gov.bd/
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 ৩   -     ক      চ  ক  : 

 

                    ২৮.০২.২০১৭     খ      -                   ক         ক       ছ।                      ৮৪ 

জ  ক  ক    ক  চ        -                                    ক       ছ।                                   

 -                            ক      । 

 

 ৪           ক    জ        চ  ক  : 

 

        ক  ক    ক  চ               ক                   ক                        ক                 ক    জ   

     চ   ক       ছ।            ক  ক    ক  চ               ক                   ক           ছ। 

 

 ৫  চ                ও      ক       -            ক  : 

 

                     “Development of e-Loan Management System for the weavers and post-development 

support”     ক  ক     ও                  ও               ক  জ  জ     ও                    “        

   ”                   ক       ছ।  ছ            ক  জ  জ                 ক           ও             

                          ও      ক            ও                  ক জ চ         ছ।  

 

 ৬   - জ   চ   ক  : 

 

  ক       ক            ও জ                ক                             ২৯.০২.২০১৬     খ       - জ   

     চ   ক       ছ।       ক        জ     জ     ও       ক       - জ            চ         ছ।        

ক            ও জ                ক           ছ। 
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ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম 

                যাজাী 

 

 গণপ্রজাত   ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ ামনা জাতীয় ফস্ত্র মদফদ  

যাজাীয ঐমতুফাী মযভ ফস্ত্র ম মদফক্ষণ কযদছন। 

 

১৯৭৪ াদর নাদটায উিযা গণবফদন জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজবুয যভান যাজাীয মযভ ফস্ত্র মদদখ চভৎকৃত ন এফাং 

মযভ মল্প মফকাদ স্বতন্ত্র একটি প্রমতিান প্রমতিায অমবপ্রায় ব্যি কদযন। তাযই পর মদদফ যফতীদত ঐমতুফাী মযভ মদল্পয ব্যাক 

ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয      ১৯৭৭ াদর ফাাংরাদদ মযভ মফাড ম গঠিত য়। আত্ম-কভ মাংস্থান সৃমষ্ট, দামযদ্র্ মফদভাচন  আথ ম াভামজক 

অফস্থায উন্নয়ন ঘটাদনাই মছর এ াংস্থায অন্যতভ প্রধান উদেশ্য। মফাড ম সৃমষ্টয পূদফ ম এ মদল্পয াংদগ জমড়ত মরাকাংখ্যা মছর ভাত্র ৩৫ াজায। 

ফতমভাদন মদদ এ মদল্পয াংদগ জমড়ত মরাকাংখ্যা ৬.৫০ রক্ষ মায অমধকাাংই গ্রাভীণ ভমরা।  

 
 

মযভ একটি শ্রভঘন কৃমলমবমিক মল্প। ফাাংরাদদদয মবৌগ-াভামজক মযদফ এ মদল্পয উন্নয়দনয জন্য অতুন্ত উদমাগী। কৃমল  

মল্প এ দু’টিয ভন্বদয় মযভ কাম মক্রভ মযচামরত য়। তুুঁতচাল, মযভ মাকা ারন, মযভ গুটি উৎাদন প্রভৃতমত কাজ কৃমল ম মায়র্ভি। 

ক্ষান্তদয মযমরাং, মিাময়াং, টুইমিাং, ফয়ন তথা মযভ ফস্ত্র ততময এফাং যাং  ছাা প্রভৃতমত কাজ মল্প ম মায়র্ভি। মযভ চাদলয তাৎম মপূণ ম মদক 

দছে অতুন্ত অল্পমদদন, কভ মযশ্রদভ এ পর ঘদয মতারা মায়।  

 
 

ধাযণা কযা য় ৪৫০০ ফছয পূদফ ম চীদনয চানতাং প্রদদদ প্রথভ মযদভয চাল য়। রীষ্টপূফ ম ১৪০ তাদব্দ বাযতফদল ময মভারদয়য 

াদদদদ এয মফস্তৃমত ঘদট। যফতীদত বাযতফল ম, ভধ্যপ্রাচু পৃমথফীদত মযভ মল্প মফস্তায রাব কদয। নফাফী আভদর তৎকারীন বৃিয 

ফাাংরাদদদ মযভ মদল্পয প্রায ঘদট। ১৯৪৭ াদরয য পূফ ম ামকস্থাদন মযভ কাম মক্রভ মল্প  ফামণজু মফবাদগয অধীদন ন্যস্ত মছর। ১৯৬১-

৬২ ার মথদক ১৯৭১ াদরয পূফ ম ম মন্ত মযভ কাম মক্রভ ইমক এয মনয়ন্ত্রদণ মছর। ১৯৯৭ াদর মকাম্পামন আইদন ফাাংরাদদ মল্ক 

পাউদন্ডন গঠন কযা য়। ২০০৩ াদর ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইন্পটিটিউটদক মযভ মফাদড ময আতামুি কদয স্বতন্ত্র প্রমতিান 

মাদফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য যাময মনয়ন্ত্রদণ ন্যস্ত কযা য়। 

 

যফতীদত মযভ মদল্পয ভমন্বত উন্নয়দনয রদক্ষ ২০১৩ াদর ফাাংরাদদ মযভ মফাড ম, ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ 

ইন্পটিটিউট এফাং ফাাংরাদদ মল্ক পাউদন্ডন ৩টি পৃথক াংস্থা একীভূত কদয ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম গঠন কযা য়। পুনগ মঠিত মযভ 

উন্নয়ন মফাদড ময ১৪ দস্য মফমষ্ট মযচারনা ল মদদয মচয়াযোদনয দাময়ত্ব ারন কদযদছন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী। মযভ 

উন্নয়ন মফাদড ময প্রধান মনফ মাীয দাময়ত্ব ারন কযদছন াংস্থায ভামযচারক। গদফলণা  প্রমক্ষণ কাম মক্রভ ত্বযামন্বত কযায জন্য ফাাংরাদদ 

মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইন্পটিটিউট যদয়দছ। ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অধীন একটি াংমফমধফি াংস্থা এফাং 

এয প্রধান কাম মারয় যাজাীদত অফমস্থত। 
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ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময ম্প্রাযণ মনটয়াকম: 

অমপ/স্থানায নাভ াং

খ্যা 

অফস্থান 

ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম প্রধান কাম মারয় ১ যাজাী। 

আঞ্চমরক মযভ ম্প্রাযণ কাম মারয়  ৫ যাজাী, যাংপুয, ঢাকা, মদায  যাঙাভাটি। 

মজানার মযভ ম্প্রাযণ কাম মারয় ৭ মবারাাট, ঠাক্যযগাঁ, মযাজগি, গাজীপুয, ফগুড়া, ক্যমভো, মগাারগি। 

মযভ ফীজাগায ম৩, ম২, ম১ ১১ যাজাী, চাঁাইনফাফগি, মবারাাট, ভীযগি, ঈশ্বযদী, মঝনাইদ, ফগুড়া, যাংপুয, মদনাজপুয, 

মকানাফাড়ী এফাং ভয়নাভমত। 

তুুঁতফাগান ৭ রাক্ষ্ণনমবটা, ঠামন্ডযাভ, াদাভর, যত্নাই, নকা, মযইচুা  রুীাড়া। 

মগ্রদনজ ২ ভয়ভনমাং  মবারাাট। 

মযভ ম্প্রাযণ মকন্দ্র ৪০ মফমবন্ন মজরা  উদজরা দদয অফমস্থত। 

মযভ ম্প্রাযণ উদকন্দ্র ১৬৪ মফমবন্ন ইউমনয়ন  গ্রাদভ অফমস্থত। 

চাকী মযয়ামযাং মন্টায ২৭ মফমবন্ন ইউমনয়ন  গ্রাদভ অফমস্থত। 

মযভ েী ২৩ মফমবন্ন ইউমনয়ন  গ্রাদভ অফমস্থত। 

মভমনমপদরচায মকন্দ্র ১২ মবারাাট (চাঁাইনফাফগি), ভীযগি (যাজাী), মদৌরতপুয (ক্যমষ্টয়া), ফাগফাটি (মযাজগি), ফড়ফাড়ী 

(রারভমনযাট), জয়পুযাট, যানীাংনকর (ঠাক্যযগাঁ), মকানাফাড়ী (গাজীপুয), মঝনাইদ, চাটদভায 

(াফনা), ভয়ভনমাং  রাভা (ফািযফান)। 
 

  মবন : মদদ মযভ চাল  মদল্পয ম্প্ররাযণ  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ জনদগািীয কভ মাংস্থাদনয ভাধ্যদভ দামযদ্র্ মফদভাচন। 
 

  মভন :  

(ক)  রাগই প্রমৄমি উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ কাঁচা মযদভয উৎাদন বৃমি; 

(খ)  গদফলণারি উচ্চ পরনীর তুুঁত  মযভ কীদটয জাত প্রফতমন; 

(গ)  মযভ মক্টদয দক্ষ  কামযগময জনমি সৃমষ্টয রদক্ষু প্রমক্ষণ প্রদান; 

(ঘ)  কাঁচা মযভ  মযভ দেয ভান  তফমচত্র উন্নয়ন  মফণদনয ব্যফস্থাকযণ; 

(ঙ)  মযভ চাল ম্প্রাযদণ জনদচতনতা বৃমি, মভাটিদবন  তদাযমক কাজ মজাযদাযকযণ। 
 

    

ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময মূর কাম মক্রভঃ  
 

     ১.      চ   ও               ক    ও       

২. মযভ মফলয়ক তফজ্ঞামনক, কামযগময  আমথ মক গদফলণা  প্রমক্ষদণয জন্য উদদ্যাগ     ায়তা এফাং উৎা প্রদান; 

৩. গদফলণা  প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত পরাপরমূ ভাঠ ম মাদয় ম্প্রাযণ  ফাস্তফায়ন মনমিতকযণ এফাং ফতমভাদন াংযমক্ষত  

বমফষ্যদত াংগৃমতব্য কর মযভ মাকায জাত াংযক্ষণ মনমিতকযণ; 

৪.  তুুঁত, মবদযন্ডা  াংমিষ্ট অন্যান্য উমদ্ভদদয উন্নতজাদতয চালাফাদদয িমত উদ্ভাফন;  

৫.  উন্নতজাদতয সুস্থ ল্যদাকায মডভারন, উদ্ভাফন  মফতযণ; 

৬. মযভ গুটি দত সুতা আযণ এফাং কাঁচা মযদভয ভান উন্নত  উৎাদন বৃমি প্রদয়াজদন কর কাঁচা মযভ মথামথবাদফ মন্ত্রামত 

মেত স্বয়াংম্পূণ ম মল্ক কমন্ডমনাং াউ এয ভাধ্যদভ যীক্ষা  মগ্রমডাং কযায য ফাজাযজাতকযদণয ফাধ্যফাধকতায গ্রণ; 

৭.  চযকা মযমরাং  মপদরচাদয মনদয়ামজত ব্যমিমদগদক কামযগময যাভ ম/প্রমক্ষণ প্রদান; 

৮.  কাঁচা মযভ  মযভ দেয ভান উন্নয়ন; 

৯.  মযভ চাল  মযভ মদল্পয উয মফমবন্ন উাি াংগ্র  গ্রন্থনা; 

১০. মযভ চাল  মযভ মদল্পয াদথ াংমিষ্টদদয ঋণদাদনয সুমফধামদ সৃমষ্ট; 

১১. ন্যায্যমূদল্য মযভ মদল্পয প্রদয়াজনীয় কাঁচাভার যাং, যাায়মনক দ্র্ব্যামদ, খচযা মন্ত্রাাং  আনুলমঙ্গক দ্র্ব্যামদ মল্ক মযরায, উইবায 

 মপ্রন্টাযদদযদক যফযাদয ব্যফস্থা; 

১২. মদদ-মফদদদ মযভ  মযভ াভগ্রী জনমপ্রয়  ফাজাযজাতকযদণয জন্য প্রচাদযয ব্যফস্থা; 

১৩. মযভ াভগ্রী যপ্তামন কযায জন্য মযভ াভগ্রীয ভাদনান্নয়দনয সুদমাগ-সুমফধা সৃমষ্ট এফাং মল্ক মযরায, মযয়াযায, মেনায, উইবায 

এফাং মপ্রন্টাদদযদক প্রমক্ষণদাদনয সুমফধা সৃজন; 

১৪. মযভ চাল  মযভ মদল্প মনদয়ামজত ব্যমিদদয াধাযণ সুমফধায জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, মযচারনা ফাস্তফায়ন; 

১৫.  কাঁচা মযভ, োন মল্ক  মযভ ে উ    মনয জন্য মভর স্থাদনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

১৬.  ম (cess) আদায়; 

১৭.  উমযউি কাম মামদ  ম্পাদদনয  মক্ষদত্র  মমই রূ  প্রদয়াজনীয়  ফা  সুমফধাজনক  য়  মই রূ  আনুলমঙ্গক  ফা  ায়ক  কর  

মফলদয় ব্যফস্থা  গ্রণ; 

১৮. যকায কর্তমক আদযামত মযভ উন্নয়ন াংমিষ্ট অন্য মম মকান দাময়ত্ব ারন। 
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ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময জনফর  কাঠাদভা: 
 

একীভূত মতনটি প্রমতিান অথ মাৎ ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময াাংগঠমনক কাঠাদভা চুড়ান্ত অনুদভাদদনয প্রস্তাফ প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। 

াাংগঠমনক কাঠাদভায ৬৯৭ াংখ্যক দদয অনুদভাদদনয প্রস্তাফ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়  প্রযণ কযা দর ফ মদল ৬২৪ াংখ্যক জনফদরয 

অনুদভাদন ায়া মগদছ। মনদম্ন াদফক ফাাংরাদদ মযভ মফাদড ময জনফদরয মচত্র উদেখ কযা দরা। 
 

াংস্থায নাভ মশ্র   অনুদভামদত দ পূযণকৃত দ শূে দ 

 

ফাাংরাদদ মযভ  

মফাড ম 

১ভ ৪৮ ১৭ ৩১ 

২য় ৫১ ২২ ২৯ 

৩য় ৩২৭ ৯৬ ২৩১ 

৪থ ম ১০৫ ৫২ ৫৩ 

মভাট ৫৩১ ১৮৭ ৩৪৪ 

 

জামতয মতা ফঙ্গফন্ধুয জন্তফামল মকী উদমান: 
 

ফঙ্গফন্ধুয জন্তফামল মকী উরদক্ষ আদরাচনা বা, মদায়া ভামপর        ক    চ              শুব উদদ্বাধন ক       ছ     

জামতয মতায জন্তফামল মকীদত মফমবন্ন কভ মূচমচ গ্রণ কযা দয়দছ।  

  

জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজবুয যভাদনয  

জন্তফামল মকীদত শ্রিািমর  

জামতয মতায জন্ত     ক          

  জ           গ        মনাট            

 

   

মুমজফফদল ম যাজাী মটি কদ মাদযদনয ভাননীয় মভয়য জনাফ এ,এইচ,এভ 

খায়রুোভান(মরটন) মযভ উন্নয়ন মফাড ম বফদন বৃক্ষ মযাণ কযদছন। 

মুমজফফদল ম ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময ভাননীয় ভামযচারক  

জনাফ মুঃ আফদুর ামকভ মফাড ম বফদন বৃক্ষ মযাণ কযদছন। 
 

 

ভাননীয়  প্রধানভন্ত্রীয  মনদদ মনা  অনুমায়ী   "আভায  ফামড়  আভায  খাভায"  প্রকদল্পয  াদথ  মযভ  চাল  ম্পিৃকযণ  কাম মক্রভঃ 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মনদদ মনা মভাতাদফক ৪১টি মজরায ৯৯টি উদজরায় আভায ফামড় আভায খাভায প্রকদল্পয  ৫২৮টি মভমতয  ২২,৭৩৩ 

জন  দস্যদদয ভদধ্য জময কদয ৩,৮০৩ জন সুমফধাদবাগীদক তুুঁত চাদলয াদথ ম্পৃিকযদণয জন্য মনফ মাচন কযা দয়দছ । ৬৯৭ জ       

চ                                    ক  ছ। মনফ মামচত দস্যদদয ভদধ্য ১২৫২ জনদক তুুঁতচাযা মযাণ  মযচম মা মফলদয় 

প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।              ক       চ         ক        ক  খ       ক         ও    জ               

ক       ছ। 
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যাজাী মযভ কাযখানা চাল্যকযণ: 
 

২০০২ াদর ফন্ধকৃত যাজাী মযভ কাযখানা মযভ াংমিষ্ট কদরয ঐকামন্তক মচষ্টা  দমামগতায় চাল্য কযা ম্ভফ দয়দছ। ফতমভাদন  

কাযখানায ৩৮টি ায়ায ল্যভ        ক       ছ     ৬            ক              চ    ময়দছ। এ ম মন্ত ৯ ৩৮৩ মভটায  

কাড় উৎাদন কযা দয়দছ।   জ          ক  খ    চ                       ও         কমন্দ্র যাজাী মযভ কাযখানা  

উৎামদত  ক                গ                         ক     ক             ক                 কাড় মফক্রয় কযা দছে ।  

উদেখ্য, যাজাী   ঠাক্যযগাঁ মযভ কাযখানায মভাট ২০টি ল্যভ মভযাভদতয উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

  

যাজাী মযভ কাযখানা মযদ মন কযদছ  যাজাী মটি কদ মাদযদনয 

ভাননীয় মভয়য  জনাফ এ.এইচ.এভ খায়রুোভান (মরটন) 

যাজাী-২ আদনয ভাননীয় াংদ দস্য জনাফ পজদর মাদন ফাদা 

যাজাী মযভ কাযখানা যীক্ষামূরকবাদফ চাল্য কযায জন্য উদদ্বাধন 

কযদছন 
 

  

জাতীয় ফস্ত্র মদফদ  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মচফ জনাফ মরাকভান মাদন 

মভয়া ভদাদদয়য মনকট মথদক  পুযস্কায গ্রণ  কযদছন ফাাংরাদদ মযভ 

উন্নয়ন মফাদড ময ভামযচারক, জনাফ মুঃ আফদুর ামকভ 

যাজাী মফশ্বমফদ্যারদয়য মযাংখ্যান মফবাগ কর্তমক আদয়ামজত মভরায় 

মযভ উন্নয়ন মফাদড ময ষ্টর মযদ মন কযদছন ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয ভাননীয় 

গবন ময জনাফ পজদর কমফয 
 

২০১৯-২০ অথ ম ফছদযয গৃীত কাম মক্রভ  অজমন 
    

 ক্রঃ 

নাং 

গৃীত কাম মক্রভ অজমন 

১. তুুঁতচাল  তুুঁতজমভ যক্ষণাদফক্ষণ ৪২০ মফঘা 

২. তুুঁতচাযা উৎাদন ও মফতযণ ৫.৮৫ রক্ষ 

৩. মযাগমুি মযভ মডভ উৎাদন ও       ৪.৫১৫ রক্ষ 

৪. মযভ গুটি উৎাদন ১৯২.৭  মভঃটন 

৫. মযভ সুতা উৎাদন (যকাময ম মাদয়) ১৪৩৮.০০  মকমজ 

৬. যাজাী মযভ কাযখানায় মযভ কাড় উৎাদন ৪,৭৭০ মভটায 

৭. মযভ ফীজগুটি উৎাদন ৯,৫৬৩ মকমজ 

৮. মযভ চামল প্রমক্ষণ ৮১০ জন 

৯. চাকী মযয়ামযাং মকন্দ্রগুমরদত চাকী ল্যারন কদয ল্যারনকাযীদদয মফতযণ ২.০০ রক্ষ চাকী ল্য 

১০. আইমডয়ার মযভ  েী  ম্প্রাযণ এরাকায চামলদদয ল্যারন যিাভামদ  ল্যঘয 

মনভ মাণ ফাফদ আমথ মক ায়তা প্রদান 

৮,৬০৬টি ডারা, ৭,৪৭২টি চন্দ্রকী, সুতায জার 

৪,৯৬৯টি(ল্যারন াভগ্রী) এফাং ল্যঘয 

৯২৫টি (মফনা মূদল্য) মফতযণ   
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  জ          ক  খ    চ                      ক  খ             

খ              খ ছ   কজ       

  জ          ক  খ    চ                 ক  খ             

খ                 ও         ক  

 

 

   

ফামল মক কভ মম্পাদন চুমিঃ : 

 

২২-০৭-২০২০ তামযদখ মচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ভদাদদয়য াদথ ভামযচারক, ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময চুমি 

স্বাক্ষমযত দয়দছ। ২১-০৭-২০২০ তামযদখ ভামযচারক, ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময াদথ মনয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চমরক  মজানার 

কাম মারদয়য দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত দয়দছ। চুমি অনুমায়ী কভ মমযকল্পনা ফাস্তফায়দনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

দয়দছ। উদেখ্য, ২০১৯-২০ অথ ম ফছদয গৃীত কর কাম মক্রভই ম্পন্ন কযা দয়দছ।  

 

  
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য াদথ ভাননীয় ভন্ত্রী  জনাফ মগারাভ দস্তগীয গাজী, ফীয প্রতীক 

, এভ,ম ভদাদদয়য উমস্থমতদত ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময ভামযচারক 

জনাফ মু: আফদুর ামকভ এমএ চুমি কযদছন 

তুুঁতচাযা মযাণ, উদিারন  মযচম মা মফলয়ক প্রমক্ষদণ ফিব্য যাখদছন ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারদয়য অমতমযি মচফ জনাফ গুরনায নাজমুন নাায 

 

 

মফাদড ময ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প  ফাস্তফায়ন অগ্রগমত:  

ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময ামফ মক কাম মক্রভ প্রকল্প মনব ময। অন্যমদদক মযভ চাল একটি চরভান প্রমক্রয়া। মফধায় একই ধযদণয কাদজয 

মক্ষদত্র যাজস্ব ফাদজদট ফযাে থাকা প্রদয়াজন। ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ম ২০১৯-২০ অথ ম ফছদয ৩টি প্রকল্প চরভান মছর।      ৩  

 ক      গ     ও         
 

 

প্রমতদফদনাধীন অথ ম ফছদযয প্রকল্প প্রমতদফদনাধীন অথ ম ফছদয 

এমডমদত ফযাে  

প্রমতদফদনাধীন অথ ম ফছদয ফযাদেয 

মফযীদত ব্যদয়য মযভা  

অগ্রগমত 

(১)  ফাাংরাদদদ মযভ মদল্পয ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয জন্য 

ভমন্বত মযকল্পনা'’ (জুরাই, ২০১৩-জুন, ২০২০)। (২য় 

াংদাধনী) প্রাক্কমরত ব্যয় ৪৭২৮.০০ রক্ষ টাকা। 

৭.৮৫ মকাটি 

 

৬৬১.৬৮ রক্ষ টাকা  

 

৮৪.২৯% 

(২) 'মযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ াফ মতু 

মজরামূদ দামযদ্র্ মফদভাচন’ ীল মক প্রকল্প (জুরাই, ২০১৭-

জুন, ২০২২)। প্রাক্কমরত ব্যয় ২৫০৭.০০ রক্ষ টাকা। 

৪.৯৩ মকাটি 

 

১৭৫.৩৩ রক্ষ টাকা  

 

৩৫.৫৭% 

 ৩  মযভ চাল ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ বৃিয যাংপুয মজরায  

দামযদ্র্ হ্রাকযণ ীল মক প্রকল্প (এমপ্রর'২০১৯ -জুন'২০২৩) 

প্রাক্কমরত ব্যয় ২৪৪৮.০০ রক্ষ টাকা। 

১.৯৯ মকাটি ১২৬.৮৫ (রক্ষ) 

 

৬৩.৭৪% 
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 ফাাংরাদদদ মযভ মদল্পয ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয জন্য ভমন্বত মযকল্পনা (২য় াংদামধত ’ ীল মক ভাপ্ত প্রকদল্পয তথ্যামদ  
 

প্রেতল্পয নাভ   :   ফাংরাতদত স্পযভ ভতল্পয ম্প্রাযন  উন্নেতনয জন্য ভভন্বত ভযেল্পনা (2ে ংতাভধত) 

স্পভাট প্রাক্কভরত ব্যে   :   ৪৭২৮.০০ রক্ষ্ টাো 

ফাস্তফােনোর  :   জুরাই' ২০১৩-জুন' ২০২০   

ফাস্তফােন অগ্রিভত   :   ৪৩৪৫.০৬ রক্ষ্ টাো ব্যে তেতছ, মায ফাস্তফ অগ্রিভত ৯৫%  

প্রেল্প  এরাো   :  ভগ্র ফাংরাতদত ৬টি ভফবাতিয অধীতন ৩৬টি স্পজরায আতাে ১০৪টি উতজরা  
 

প্রেতল্পয মূর োম ণিভ   অগ্রিভত : 

ি: োম ণিভ অগ্রিভত 

০১ তুঁতজভভ যক্ষ্ণাতফক্ষ্ণ ৩৮০ ভফঘা 

০২ তুঁতচাযা উৎাদন  ভফতযণ 22.25 রক্ষ্ 

০৩ স্পযভ ফীজগুটি/তযািমুি ভডভ উৎাদন ৩০ াজায স্পেভজ ফীজগুটি  /  

১৬.৬৫ রক্ষ্ ভডভ উৎাদন  ভফতযণ 

০৪ আইভডোর স্পযভ ল্লী স্ান ১5 টি 

০৫ আশ্রেন প্রেল্প ০২টি 

০৬ চাভল, ফনী  ভযরাযতে প্রভক্ষ্ণ প্রদান ৩৮৫০ জন 

০৭ স্পযভগুটি ফাজাযজাতেযতণ আভথ ণে ােতা   ৩২৮৫৭ স্পেভজ 

০৮ তুঁতিে স্থান ৩০০টি 

০৯ লুঘয প্রদান ২৪০৭টি 

১০ তুঁতচাযা স্পযাতনয আভথ ণে ােতা ১৮৫০ জন 

১১ যংপুয স্পযভ ফীজািাতয  ভিতর আঞ্চভরে স্পযভ ম্প্রাযণ োম ণারে োভ প্রভক্ষ্ণ 

স্পেন্দ্র ভনভ ণাণ 

১টি 

১২ চাঁাইনফাফিি স্পযভ ফীজািাতয ভিতর ভযোভযং বফন ভনভ ণাণ ১টি 

১৩ ৩টি ভেভনং স্পড ভনভ ণাণ (ঈশ্বযদী ,ভীযিি স্পবারাা)। ১টি 
 

  ২০২০-২১ অথ ম ফছয  এফাং ২০২০-২১ দত ২০২২-২৩ অথ ম ফছয ম মন্ত কভ মমযকল্পনাঃ 

 

ক্রঃ নাং কাদজয মফফযণ ২০২০-২১ অথ ম ফছয ২০২০-২১ দত ২০২২-২৩ ম মন্ত ভন্তব্য 

১. তুুঁতচাযা উৎাদন ৪.৭০ রক্ষ ১৯.০০ রক্ষ এমএ এয 

কভ মমযকল্পনা 

অনুমায়ী 

২. মযাগমুি মযভ মডভ উৎাদন ২.৭০ রক্ষ ১৪.৭০ রক্ষ 

৩. মযভ গুটি উৎাদন ১১২ মভঃটন ৪৭৩ মভঃটন 

৪. মযভ সুতা উৎাদন (যকা   ম মাদয়) ০.৭০ মভঃ টন ২.৪৯ মভঃ টন 

৫. দক্ষ জনফর  সৃমষ্টদত প্রমক্ষণ ৫০০ জন ৩০০০ জন 

 

  

 

তুুঁতচাযা যক্ষণাদফক্ষদণ ব্যস্ত একজন প্রফীন মযভ চামল 

মযভ মফাদড ময ল্যঘয মযদ মন কযদছন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য  

উমচফ জনাফ হুভায়ূন কমফয 

   

 



               ২০১৯-২০ 

102 

 

প্রমক্ষণঃ 
 

প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয রদক্ষ মযভ উন্নয়ন মফাড ম কাজ কযদছ। ভাঠ ম মাদয় চামল  ফনী মথদক শুরু কদয কর কভ মকতমা 

কভ মচাযীদদয প্রদয়াজন অনুাদয ইন-াউজ প্রমক্ষণ  মফমবন্ন প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। মফাড ম প্রধান কাম মারদয় ২০১৯-২০ অথ ম ফছদয মভাট 

১০১২ জনদক প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এছাড়া এ অথ ম ফছদয "               খ       ক    চ      ভাঠ ম মাদয় ল্যারন, 

তুুঁতচাযা মযাণ, উদিারন   মযচম মা এফাং মযমরাং মফলদয় মভাট ৮১০ জনদক প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।  

 

  

াফ মতু এরাকায় মযভ চামলদদয াদথ উঠান তফঠদকয একাাংদ 

মফাদড ময মযচারক (ম্প্রাযণ) জনাফ এভ.এ. ভা  ন 

ভাঠ ম মাদয় প্রমক্ষণ মদল নদ ত্র মফতযণ কযদছন মফাদড ময 

মযচারক (ম্প্রাযণ) জনাফ এভ. এ. ভান্নান 

 

  অমডট আমি াংক্রান্ত তথ্যঃ 

নাং কাম মারদয়য নাভ মভাট আমিয 

াংখ্যা 
১৯-২০ ফছদয 

মনেমিয াংখ্যা 
১৯-২০ ফছদয 

উত্থামত আমিয 

াংখ্যা 

২০১৯-২০ ফছয মদল 

মভাট আমিয াংখ্যা 
ভন্তব্য 

১. ফাাংরাদদ মযভ 

উন্নয়ন মফাড ম, যাজাী 

৫২৮  ২২  - ৫০৬      , ১০        

      জ         ক   

    ছ।   

 ভাভরা  াংক্রান্ত তথ্যঃ 

ক্রঃ

নাং 

কাম মারদয়য নাভ মভাট ভাভরায াংখ্যা ১৯-২০ ফছদয মনেমিয 

াংখ্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৯-২০ ফছদয আগত 

ভাভরায াংখ্যা 

২০১৯-২০ ফছয মদল 

মভাট       

 

 

 

 

ভাভরায াংখ্যা 

 ক   

      

    গ   

      

 ক   

      

    গ   

      

 ক   

      

    গ   

      

 ক   

      

    গ   

      

১. ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম, যাজাী ৩২  ২৫  ৪  ৬  ৪ - ৩২  ১৯  

 

 

 

তথ্য  তথ্য অমধকাযঃ 

তথ্য অমধকায আইন'২০০৯ এয আদরাদক জনফদরয তথ্য অমধকায মনমিত কযায রদক্ষ তথ্য কমভদনয মনদদ মনা মভাতাদফক মফাদড ময তথ্য 

কভ মকতমা, মফকল্প তথ্য কভ মকতমা এফাং আীর কর্তমক্ষ মনদয়াগ কযা দয়দছ। জনগদনয অফাধ তথ্য প্রফা মনমিতকযণ এফাং জনগদনয দজ 

তথ্য প্রামপ্তয জন্য এ দপ্তদযয ভাঠ ম মাদয়য অমপ মূদ অথ মাৎ মফাড ম প্রধান কাম মারদয়য আতাধীন ৫টি আঞ্চমরক কাম মারয় এফাং ৭ টি মজানার 

কাম মারদয়য অমপ প্রধানদক াংমিষ্ট ইউমনদটয তথ্য কভ মকতমা মনদয়াগ কযা দয়দছ। মডায টু মডায তথ্য প্রামপ্তয মফড়ম্বনা এড়াদত য়ান ি 

ামব ম চাল্য কযা দয়দছ। মডমজটার ফাাংরাদদ গড়ায রদক্ষু ঘদয ফদ তথ্য প্রামপ্তয জন্য মযভ উন্নয়ন মফাদড ময দয়ফাইদট তথ্য অমধকায 

াংক্রান্ত পৃথক কনদটন্ট যদয়দছ। মমখাদন তথ্য কভ মকতমা তথ্য আইদনয মাফতীয় তথ্য মযদফন কযা দয়দছ। এযই অাং মদদফ তথ্য 

আদফদন পযভ ফ মদল তথ্য অফমুকিকযণ মনদদ মমকা আদরাড কযা দয়দছ। মাদত মম মকউ দজ পযভ পূযণ কদয অনরাইদন আদফদন 

কযদত াদয।  
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মডমজটার কাম মক্রভ এফাং চামল  ফনীদদয ডাটাদফইজ প্রস্তুতকযণ: 
 

মডমজটার ফাাংরাদদ মফমনভ মাদণ ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম অদনকটা এমগদয়। প্রধানভন্ত্রী কাম মারদয়য এটুআই প্রকদল্পয ামফ মক দমামগতায় 

মফাদড ময দয়ফ মাট মার চাল্য, ইমজম  ই-নমথয কাম মক্রভ চাল্য নতুন নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা প্রফতমন কযা ম্ভফ দয়দছ। ফতমভাদন মফাদড ম মভাট 

৮২ টি কমম্পউটায যদয়দছ। মফাদড ময www.bsb.gov.bd  নাদভ  মনজস্ব দয়ফ মাট মার যদয়দছ এফাং তা মনয়মভত আদডট কযা য়। দয়ফ 

মাট মার তথ্যফহুর  আকল মণীয় কযায রদক্ষু এটুআই এয দমামগতায় ন্যানার দয়ফ মাট মাদর অন্তর্ভ মি কযা দয়দছ। উি মাট মাদর 

ভতাভত প্রদাদনয ব্যফস্থা যদয়দছ। মফাদড ময কভ মকান্ড গমতীর কযায রদক্ষু ইন্টাযদনট াংদমাগ স্থান কযা দয়দছ এফাং কভ মকতমাগদণয দমফ 

অনুমায়ী দয়ফদভইর চাল্য কযা দয়দছ। এছাড়া অত্র মফাদড ময www.facebook.com/bsdbmotj নাদভ মপইবুক মজ চাল্য যদয়দছ। এয 

ভাধ্যদভ নাগমযক ভতাভত প্রদান/যাভ ম গ্রদণয সুদমাগ যদয়দছ। এছাড়া, ৩৭৫০ জন ফনীয ডাটাদফইজ প্রস্তুত কযা দয়দছ। 
 

উিভ চচ মা, শুিাচায   ইদনাদবন:  
 

কাদজয গমতীরতা  উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃমি, নাগমযক মফা প্রদান প্রমতশ্রুমত দ্রুত  জীকযদণয রদক্ষু নতুন নতুন ন্থা উদ্ভাফন  মগুদরায 

চচ মা কযায জন্য প্রধানভন্ত্রীয কাম মারদয়য মনদদ মক্রদভ ইদনাদবন টিভ গঠন কযা দয়দছ। মফাদড ময ইদনাদবন টিদভয ভাধ্যদভ চামল/ফনীদদয 

মভাফাইর এএভএ এয ভাধ্যদভ কামযগময যাভ ম প্রদান কযা দছে। মভাফাইর ব্যাাংমকাং এয ভাধ্যদভ চ       উৎামদত গুটিয ন্যয্য মূল্য 

মযদাধ কযা দছে এফাং মডমজটার যামনাং মডদল মফাড ম স্থান কযা দয়দছ। এছাড়া অবুন্তযীণ মডমজটার মফা অনরাইদন রাইদর   

মবমজট কযায উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। জাতীয় শুিাচায মকৌর সুি ফাস্তফায়দনয রদক্ষ ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময 

২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয গৃীত কভ মমযকল্পমূ ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। মফাদড ময কর স্তদযয কভ মকতমা/কভ মচাযীগণদক উিভ চচ মা, দাচায  

উদ্ভাফন মফলদয় উদ্বুি কযায রদক্ষু মফমবন্ন কভ মকান্ড চরভান যাখা দয়দছ। 

চুাদরি/ভস্যাফরীঃ   

•     জনফর াংকট; 

•                                    জ ; 

• ব্ক  আইমডয়ার মযভ েীয চামলদদয মযভ চাদল ধদয যাখা; 

•        ও   জ গ   ক      প্রকল্প মনব ময;  

•     ও        গ           ক         ; 

•              জ                                     ক ; 

• চ                         ক    ; 

•    ক    ক  ক                 ও  ; 

•            খ চ ক        গ    ক          খ ; 

•    মবা      ক        জ    ন্ট      ক ; 

•    খ          ক      ক ; 

•                                       । 
 

বমফষ্যৎ কভ ম-মযকল্পনাঃ 
 

ফতমভান যকায মযভ মল্পদক আয গমতীর কযায রদক্ষ ফ যকভ ায়তা প্রদান অব্যাত মযদখদছ। এ মক্টদয যকাদযয মনফ মাচনী 

ইদতায ফাস্তফায়দনয রদক্ষ মযভ মদল্পয উন্নয়দন মফাড ম মফমবন্ন উদদ্যাগ গ্রণ কদযদছ মা মনম্নরূঃ 
 

১।       চ          ও      রদক্ষু      চ    ক       ঘ  জ     ১( ক)      ক               ক     ১০০০   ঘ  জ   

     চ      ও                ক      ; 

২।       গ ও      ক  খ           ক     চ  ক  ; 

৩।   চ    ও                            ক  ; 

৪।   ২ ৬২৫ জ  মযভ চামলদক াভামজক মনযািা মফষ্টনীয ভাধ্যদভ অথ ম ায়তা প্রদাদনয কাম মক্রভ ত্বযামন্বতকযণ; 

৫।   অন্যান্য ভরা জাতীয় দেয ন্যায় মযভ চাদল ৪% যর সুদদ ঋণ প্রদাদনয কাম মক্রভ ত্বযামন্বতকযণ; 

৬।   াট দেয ন্যায় মযভ দেয বুাট মুি ফাজায সুমফধা অজমন; 

৭।   চীন, বাযত মথদক উন্নত মযভ কীট  উন্নত তুুঁত জাত আভদামনয উদদ্যাগ গ্রণ; 

৮।          ও                    অদন্বলণ; 

৯।     চ   জ    ক  জ                     চ         ক  ; 

১০।           চ  ক  ; 

১১।                      ২৫%    ও                  ও         ক     ।                          ৫০%    

ক                     গ    ।  
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ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট (ফাদযগপ্রই), যাজাী 

ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট (ফাদযগপ্রই) 

 

টভূমভঃ 

ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট মদদ মযভ মক্টদয উন্নয়দনয রদক্ষু রাগই প্রমৄমি উদ্ভাফন  দক্ষ জনমি 

সৃমষ্টয একভাত্র প্রমতিান। প্রমতিানটি ৩ জানুয়াময ১৯৬২ াদর মযভ মক্টদয কামযগময ায়তা প্রদান কযায জন্য মল্ক কাভ ল্যাক মযাচ ম 

ইনমিটিউট এফাং মল্ক মটকদনারমজকুার ইনমিটিউট নাদভ মল্প অমধদপ্তদযয অধীদন যাজাী দয প্রমতমিত য়। যফতীদত 

ইনমিটিউটদক ক্ষুদ্র্  ক্যটিয মল্প াংস্থায অধীদন মনয়া দর ১৯৭৪ াদর ইনমিটিউট দুটিদক একীভূত কদয মল্ক মযাচ ম এন্ড মেমনাং 

ইনমিটিউট নাভকযণ কযা য়। ১৯৭৮ াদর ফাাংরাদদ মযভ মফাড ম প্রমতমিত দর প্রমতিানটি ফাাংরাদদ মযভ মফাদড ময আতাধীদন আদ 

এফাং ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট (ফাদযগপ্রই) নাদভ পুন:নাভকযণ কযা য়। ২০০৩ াদর ২৫ নাং আইন ফদর 

ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউটদক ফাাংরাদদ মযভ মফাড ম মথদক পৃথক কদয যাময ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মনয়ন্ত্রদণ 

মনয়া য়। ২০১৩ াদর ১৩ নাং আইন ফদর ফাাংরাদদ মযভ মফাড ম, ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট এফাং ফাাংরাদদ মল্ক 

পাউদন্ডনদক একীভূত কদয ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম গঠিত য়। 
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 ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট ফাাংরাদদ এমগ্রকারচাযার মযাচ ম কাউমন্পর আইন, ২০১২ মভাতাদফক কৃমল 

ভন্ত্রণারদয়য আতায় National Agricultural Research System (NARS)- এয দস্যর্ভি দয়দছ।  

ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট এয ৫টি গদফলণা াখা মথা: তু ুঁতচাল, মযভকীট, মময-যায়ন, মময-মযাগতত্ত্ব, 

মযভ প্রমৄমি াখা এফাং এছাড়া একটি প্রমক্ষণ াখা যদয়দছ। তা ছাড়া ফাদযগপ্রই-এয মনয়ন্ত্রণাধীন যাঙ্গাভাটি াফ মতু মজরায চন্দ্রদঘানায় 

একটি আঞ্চমরক মযভ গদফলণা মকন্দ্র (আদযগদক) এফাং ঞ্চগড় মজরায াদকায়ায় একটি জাভ মলাজভ মভইনদটন্যান্প মন্টায (মজএভম) 

যদয়দছ। 

রূকল্প (Vision): 

মযভ প্রমৄমি উদ্ভাফদন গমতীর গদফলণা প্রমতিান।  

অমবরক্ষু (Mission): 

রাগই প্রমৄমি উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমি কদয মযভ মল্পদক উদেখদমাগ্য ম মাদয় উন্নীতকযণ। 

উদেশ্য (Objectives): 

 মদদয আফায়া উদমাগী মযভচাদলয মটকই প্রমৄমি উদ্ভাফন  ভাঠ ম মাদয় স্তান্তয; 

 মযভচাদল মনদয়ামজত যকাময/দফযকাময   ব্যমিভামরকানাধীন প্রমতিানদক কামযগময ায়তা প্রদান; 

 প্রমক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ দক্ষ জনমি সৃমষ্ট কদয মদদ দামযদ্র্তা হ্রাকযণ মযভ মদল্পয উন্নয়ন  ম্প্রাযদণ ায়তা প্রদান। 

কাম মক্রভ (Functions): 
 

ফাদযগপ্রই, যাজাীঃ 

 তুুঁদতয জাভ মলাজভ াংগ্র, াংযক্ষণ  উচ্চ পরনীর তুুঁতজাত উদ্ভাফন; 

 তুুঁতচাল প্রমৄমি, তুুঁতগাদছয মযাগফারাই  কীটত্রু দভন প্রমৄমি উদ্ভাফন; 

 ভাটি  তুুঁতাতায গুণগত ভান যীক্ষণ এফাং প্রদয়াজনীয় খাদ্যভান ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ তুুঁতাতায গুণগত ভান উন্নয়ন; 

 মযভকীদটয জাত াংগ্র  াংযক্ষণ এফাং আফায়া মষ্ণু উচ্চপরনীর, মযাগ প্রমতদযাধ ম্পন্ন উন্নত ফহুচক্রী  মদ্বচক্রী জাত 

উদ্ভাফন; 

 গুনগত ভাদনয মযভকীদটয মডভ উৎাদদনয প্রমৄমি, উন্নত ল্যারন ঘয, ল্যারন াভগ্রী  ল্যারন প্রমৄমি উদ্ভাফন; 

 মযভকীদটয মযাগফারাই  কীটত্রু দভদনয রদক্ষ মফমবন্ন ধযদণয মফদাধক  প্রমৄমি উদ্ভাফন; 

 মাি মকাক্যন মটকদনারজী  মযমরাং প্রমৄমি উদ্ভাফন; 

 দক্ষ জনমি সৃমষ্টয রদক্ষু দীঘ মদভয়াদী  স্বল্পদভয়াদী মকাদ ম প্রমক্ষণ প্রদান; 

 রাইদরমযদত মফমবন্ন মক্ষণীয় মফলদয়য ফই, াভময়কী, জান মার, মরপদরট, মত্রকা াংগ্র, াংযক্ষণ  প্রকানা।  

 

আঞ্চমরক মযভ গদফলণা মকন্দ্র (আদযগদক), চন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি  মাফতু মজরাঃ 

 ফাদযগপ্রই এয মফকল্প জাভ মলাজভ ব্যাাংক মদদফ তুুঁত  মযভকীদটয জাত াংগ্র  াংযক্ষণ; 

 াাড়ী মযদফ উদমাগী তুুঁত  মযভকীদটয জাত  মযভচাল প্রমৄমি উদ্ভাফন; 

 াাড়ী অঞ্চদর মযভচাদল দক্ষ জনমি সৃমষ্টয রদক্ষ চামল ম মাদয়  টিটি প্রমক্ষণ প্রদান। 

 

জাভ মলাজভ মভইদটন্যান্প মন্টায (মজএভম), াদকায়া, ঞ্চগড়ঃ 

 ফাদযগপ্রই এয মফকল্প জাভ মলাজভ ব্যাাংক মদদফ তুুঁত  মযভকীদটয জাত াংগ্র  াংযক্ষণ; 

 আফায়া উদমাগী তুুঁত  মযভকীদটয জাত  মযভচাল প্রমৄমি উদ্ভাফন; 

 মযভকীদটয এপ-১ ফামণমজুক মডভ উৎাদদনয রদক্ষ ম-১ না মামযদত মদ্বচক্রী জাদতয মডভ ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময 

চামদা াদদক্ষ যফযাকযণ। 
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জনফর: 

অত্র প্রমতিাদন যাজস্ব খাতভূি মভাট অনুদভামদত দ ১২৭ জন। এয ভদধ্য কভ মযত ৫০ জন এফাং শূন্য দদয াংখ্যা ৭৭ জন। 

 

২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয উদেখদমাগ্য অগ্রগমতমূঃ 

িতফলণািঃ 

ফাদযগপ্রই, যাজাীঃ 

 জাভ মলাজভ ব্যাাংদক তুুঁতজাদতয াংখ্যা ৮২ মথদক ৮৩ টিদত উন্নীত দয়দছ; 

 ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয ফাাংরাদদদয আফায়া উদমাগী ১টি উচ্চপরনীর তুুঁতজাত 

উদ্ভাফন কযা দয়দছ। এয পদর তুুঁতাতায উৎাদন ফছদয মক্টয প্রমত ৩৭.০০-৪০.০০ 

মভঃটন এয স্থদর ৪০.০০-৪৭.০০ মভঃটন এ উন্নীত কযা ম্ভফ দয়দছ;   

 তুুঁতগাদছয মযাগ-ফারাই দভদন প্রমৄমি উদ্ভাফন কযা দয়দছ।                                    
 

 জাভ মলাজভ ব্যাাংদক মযভকীদটয জাত ১১২ দত ১১৩টিদত উন্নীত দয়দছ। 

 ফাাংরাদদদয  আফায়া  উদমাগী ০১টি উচ্চপরনীর মযভ কীদটয  জাত উদ্ভাফন কযা দয়দছ। 

 তজুিা  বাদুযী ফদি আফায়া নীর মযভকীদটয ফহুচক্রীজাত উদ্ভাফন এফাং মপল্ড 

োয়ার ম্পন্ন কযা দয়দছ। ভাঠ ম মাদয় এয উৎাদন প্রমত ১০০ মযাগমুি মডদভ ৫০-৫৫ মকমজ।  

 ফতমভাদন ০১ মকমজ কাঁচা মযভসুতা উৎাদন কযদত ৯-১০ মকমজ কাঁচা মযভগুটিয 

প্রদয়াজন দছে, মা পূদফ ম ০১ মকমজ কাঁচা মযভসুতা উৎাদন কযদত ১৫-২০ মকমজ 

মযভগুটিয প্রদয়াজন দতা।     

 প্রচমরত থাই মযমরাং মভমনটিদক ডুদয়র ড্রাইমবাং মদিভ (স্ত/ায়ায চামরত) এ 

উন্নীত কযা  দয়দছ  মায  পদর  অল্প ভদয় স্বল্প খযদচ  অমধক মযভসুতা  কাটাই কযা 

ম্ভফ দছে। 

আঞ্চমরক মযভ গদফলণা মকন্দ্র (আদযগদক), চন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি  মাফতু মজরাঃ 

 ১২টি তুুঁতজাত  ২৮টি মযভকীট জাত াংযক্ষণ কযা দছে। তুুঁত  মযভকীদটয 

জাদতয াংখ্যা ক্রভান্বদয় বৃমিয কাজ চরভান যদয়দছ। 

 াাড়ী মযদফ উদমাগী তুুঁতচাল  ল্যারন প্রমৄমি উদ্ভাফন কযা দয়দছ।  

জাভ মলাজভ মভইদটন্যান্প মন্টায (মজএভম), াদকায়া, ঞ্চগড়ঃ 

 ১২ টি তুুঁতজাত এফাং ৪৮টি মযভকীট জাত াংযক্ষণ কযা দছে। 

 

 মযভকীদটয এপ-১ ফামণমজুক মডভ উৎাদদনয রদক্ষ মফএমডমফ এয চামদা অনুমাময় ম-১ না মামযদত  ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয মদ্বচক্রী জাদতয 

২০০০ টি মডভ ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড মদক যফযা কযা দয়দছ। 

প্রমক্ষণ: 

মযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  দক্ষ জনমি সৃমষ্টয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমিকযণ (১ভ াংদামধত) ীল মক প্রকদল্পয আতায়ঃ 

ক্রমভক নাং মকাদ ময নাভ মভয়াদকার ব্যাচ াংখ্যা প্রমক্ষণাথীয াংখ্যা 

১। ভাঠ ম ণাতে স্পযভচাভলতদয তুঁতচাল  লুারন প্রভক্ষ্ণ স্পো ণ  ৩০ মদন ২ ব্যাচ × ২০ জন ৪০ জন 

২। ভাঠ ম মাদয় মল্ক ডাইাং এন্ড মপ্রমন্টাং প্রমক্ষণ মকা ম  ৩০ মদন ১ ব্যাচ × ১০ জন ১০ জন 

৩। ভাঠ ম মাদয় মল্ক মযমরাং এন্ড মেমনাং প্রমক্ষণ মকা ম  ৩০ মদন ১ ব্যাচ × ১০ জন ১০ জন 

৪। ভাঠ ম মাদয় মল্ক উইমবাং প্রমক্ষণ মকা ম  ৩০ মদন ১ ব্যাচ × ১০ জন ১০ জন 

৫। ভাঠ ম ণাতে স্পযভচাভলতদয তুঁতচাল  লুারন প্রভক্ষ্ণ স্পো ণ  ৩০ মদন ৩ ব্যাচ × ২০ জন ৬০ জন 

৬। ভাঠ ম মাদয় মযভচামলদদয তুুঁতচাল  ল্যারন প্রমক্ষণ মকা ম  ৩০ মদন ৩ ব্যাচ × ২০ জন ৬০ জন 

৭। ভাঠ ম মাদয় মযভচামলদদয তুুঁতচাল  ল্যারন প্রমক্ষণ মকা ম  ৩০ মদন ৩ ব্যাচ × ২০ জন ৬০ জন 

   ফ মদভাট : ২৫০ জন 

 

 



               ২০১৯-২০ 

107 

 

 

 

 

 

 

               

 

২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদযয গদফলণা কাম মক্রভ: 

 

প্রকদল্পয নাভঃ মযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  দক্ষ জনমি সৃমষ্টয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমিকযণ (১ভ াংদামধত) ীল মক প্রকল্প 

এই প্রকদল্পয আতায় ২৩টি গদফলণা কদম্পাদনন্ট চরভান যদয়দছ। মায ভদধ্য উদেখদমাগ্য গদফলণা কাম মক্রভঃ নতুন নতুন  

উচ্চপরনীর জাত উদ্ভাফদনয রদক্ষু তুুঁত  মযভকীদটয জাত াংযক্ষণ, উচ্চপরনীর  আফায়া নীর তুুঁত  মযভকীদটয জাত 

উদ্ভাফন/াইমরড মনফ মাচন, মযফমতমত আফায়ায় তুুঁত  মযভকীদটয মযদফ উদমাগী মযাগফারাই দভন প্রমৄমি উদ্ভাফন, রফণাি অঞ্চদর 

মযভচাদলয ম্ভাব্যতা মাচাইকযণ, মফরূ আায়া মষ্ণু তুুঁতজাত মনফ মাচন  মনফ মামচত তুুঁতজাদতয পুমষ্টভান মনরূন, মযভ উজাদতয 

ফহুমুখী ব্যফাদযয ভাধ্যদভ মযভ মক্টদযয ফাড়মত আদয়য সুদমাগ সৃমষ্ট, উদ্ভামফত উচ্চপরনীর তুুঁতজাদতয াদযয ভাত্রা মনরূন, গুণগত  

ভানম্পন্ন কাঁচা মযভসুতা উৎাদদনয রদক্ষু মাি মকাক্যন প্রমৄমি উদ্ভাফন, াাড়ী মযদফ উদমাগী তুুঁতচাল িমত মনফ মাচন  মযভকীট 

াইমরড জাত উদ্ভাফন। 

তফদদমক এক্সাট ম কর্তমক গদফলণা কাম মক্রভ মযদ মন মযভকীট জাত উদ্ভাফদন মযচামরত গদফলণা কাম মক্রভ 
মকাদন মটমিাং িমত মযদ মন কযদছন 

মচফ ভদাদয় জনাফ মভাঃ মভজানুয যভান 

 

প্রকল্প এফাং যাজস্ব ফাদজদটয তথ্যাফরী: 

প্রকল্প ফাদজদটয তথ্যাফরীঃ 

প্রকদল্পযয নাভঃ মযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  দক্ষ জনমি সৃমষ্টয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমিকযণ (১ভ াংদামধত) 

মভয়াদকারঃ জুরাই, ২০১৬ দত জুন ২০২১ 

প্রাক্কমরত ব্যয়ঃ ৩৫৬৬.৮৩ রক্ষ টাকা। 
 

২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয আমথ মক অগ্রগমতঃ   ৯৯.৪৬%। 

২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয ফাস্তফ অগ্রগমতঃ     ৯৯%। 

প্রকদল্পয শুরু মথদক জুন/২০২০ ম মন্ত ক্রভপুমির্ভত আমথ মক অগ্রগমতঃ   ৪৩.৩৩%। 

প্রকদল্পয শুরু মথদক জুন/২০২০ ম মন্ত ক্রভপুমির্ভত ফাস্তফ অগ্রগমতঃ   ৭২%। 

যাজস্ব ফাদজদটয তথ্যাফরীঃ 

২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয অগ্রগমতঃ 

াংদামধত ফযােঃ  ৬৯২.০০ রক্ষ টাকা 

ব্যয়ঃ  ৫৭২.৪৪ 

আমথ মক অগ্রগমতঃ ৮২.৭২%। 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রদি মনদদ মনায আদরাদক প্রস্তামফত প্রকল্প: 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ১২/১০/২০১৪ মরঃ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় মযদ মনকাদর মনদদ মনা প্রদান কদযন “কৃমল ভন্ত্রণারয়  

মফশ্বমফদ্যারদয়য গদফলকদদয াদথ মমাগাদমাগ যক্ষা কদয তুুঁতগাদছয উন্নয়ন এফাং তুুঁতচাদলয উন্নত প্রমৄমি মফয কযদত দফ”। উি মিাদন্তয 

মপ্রমক্ষদত “তুুঁত  মযভকীট জাদতয উন্নয়ন, প্রমৄমি উদ্ভাফন  মফস্তায” ীল মক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন কযায জন্য প্রস্তাফ কযা য়। যফতীদত 

মযকল্পনা কমভদনয মনদদ মনায আদরাদক চরভান “মযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  দক্ষ জনমি সৃমষ্টয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমিকযণ” 

ীল মক প্রকদল্পয াদথ প্রস্তামফত প্রকল্পটি একীভূত কযত: ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মনদদ মনা ফাস্তফায়দনয রদক্ষু ০৫ (াঁচ)টি গদফলণা কাম মক্রভ 

অন্তর্ভ মি কদয াংদামধত প্রকদল্পয নতুন অন্তর্ভ মিকৃত গদফলণা কাম মক্রভ অদক্টাফয/২০১৯ ভা দত শুরু কযা দয়দছ, জুন/২০২০ ম মন্ত 

অগ্রগমতয ায ২১%। 
 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (দদদ-মফদদদ প্রমক্ষণ): 

 ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয ০৯ জন কভ মকতমা-কভ মচাযীগণ মদদয অবুন্তদয প্রমক্ষণ গ্রণ কদযদছন এফাং ০৪ জন কভ মকতমা তফদদমক 

প্রমক্ষদণ জাান  বাযত ভ্রভণ কদযদছন। 
 

ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি (APA) কাম মক্রভ: 

ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট মযভ মক্টদযয জন্য প্রমৄমি উদ্ভাফন এফাং দক্ষ জনমি সৃমষ্টয কাজ কদয থাদক। 

প্রমতিাদনয মভন, মবন  কাম মক্রদভয উয মবমি কদয স্বাক্ষমযত ফামল মক কভ মম্পাদন চুমিদত ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয মনদম্নাি রক্ষুভাত্রা 

অজমন কযা দয়দছ:  

 জাভ মলাজভ ব্যাাংদক তুুঁতজাদতয াংখ্যা ৮২ দত ৮৩ টিদত উন্নীত কযা দয়দছ; 

 জাভ মলাজভ ব্যাাংদক মযভকীট জাদতয াংখ্যা ১১২ দত ১১৩ টিদত উন্নীত কযা দয়দছ; 

 ১ টি তুুঁতজাত উদ্ভাফন কযা দয়দছ; 

 ১ টি মযভকীট জাত উদ্ভাফন কযা দয়দছ; 

 ১৮,৮০০ মকমজ উন্নত জাদতয তুুঁত কাটিাং যফযা কযা দয়দছ;  

 মযভ মক্টদয ২৪০ জনদক প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 
 

মযচারক, মফএআযটিআই এফাং ভামযচারক, ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম-এয ভদধ্য ২০২০-২০২১ অথ ম ফছদয ফামল মক 

কভ মম্পাদন চুমি (APA) স্বাক্ষমযত দয়দছ। ফামল মক কভ মম্পাদন চুমিয মকৌরগত উদেশ্য এফাং আফমশ্যক মকৌরগত উদেশ্য অজমদনয 

রক্ষুভাত্রা মনম্নরূঃ  

 জাভ মলাজভ ব্যাাংদক তুুঁতজাদতয াংখ্যা ৮৩ দত ৮৪ টিদত উন্নীত কযা দফ; 

 জাভ মলাজভ ব্যাাংদক মযভকীট জাদতয াংখ্যা ১১২ দত ১১৩ টিদত উন্নীত কযা দফ; 

 ১ টি তুুঁতজাত উদ্ভাফন কযা দফ; 

 ১ টি মযভকীট জাত উদ্ভাফন কযা দফ; 

 ১০,২০০ মকমজ উন্নত জাদতয তুুঁত কাটিাং যফযা কযা দফ; 

 মযভ মক্টদয ২৪০ জনদক প্রমক্ষণ প্রদান কযা দফ। 
 

মডমজটার ফাাংরাদদ গঠদন কাম মক্রভঃ  

 www.bsrti.gov.bd নাদভ প্রমতিাদনয একটি দয়ফ মাট মার চরভান যদয়দছ মাদত ইনমিটিউদটয াাংগঠমনক কাঠাদভা, কভ মকান্ড, 

অগ্রগমত, কভ মকতমাগদণয মযমচমত, মফমবন্ন মনাটি, প্রমতদফদন ইতুামদ মনয়মভতবাদফ প্রদম মত  ারনাগাদ কযা দছে। 

 ইনমিটিউদটয দয়ফ াইদট  মদয়াদর মটিদজন চাট মায প্রদম মত দছে এফাং নাগমযকদদয চামদা মভাতাদফক মফা প্রদান কযা দছে 

এফাং ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয ভন্ত্রণারদয়য মনদদ মনা মভাতাদফক  মনয়মভতবাদফ ারনাগাদ কযা দছে। 

 মভাফাইর মপাদনয ভাধ্যদভ তথ্য মফা প্রদাদনয জন্য মযভ ই-মফা নাভক একটি ইদনাদবন ধাযণা ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। 

ইদতাভদধ্য মদদ মফমবন্ন অঞ্চদরয মযভচামল, ভাঠকভীদদয মভাফাইর নম্বয  অনান্য তথ্য ম্বমরত ১৫৮০ জদনয একটি ডাটাদফজ 

প্রস্তুত কযা দয়দছ। মযভচামলদদয মফমবন্ন ভদয় তুুঁতচাল  ল্যারদন কযণীয় মফলয়ক ফাতমা মভাফাইদর মপ্রযদণয কাজ চরভান 

যদয়দছ।  

 প্রমতিাদনয য়ানি ামব ম মডস্ক চাল্য কযা দয়দছ মায ভাধ্যদভ নাগমযকগণ মফমবন্ন ধযদনয মফা একই মডস্ক মথদক াদছেন। 

ইদতাভদধ্য ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয ৬১২ জনদক মযদ মন মফা প্রদান কযা দয়দছ। মযদ মন মফা অন্যান্য মফা প্রদান 

অব্যাত যদয়দছ। 

http://www.bsrti.gov.bd/
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 ডাক, মটমরদমাগাদমাগ  তথ্য প্রমৄমি ভন্ত্রণারদয়য তথ্য  মমাগাদমাগ প্রমৄমি মফবাগ কর্তমক মমযকারচায ইনপযদভন নাভক 

মভাফাইর এুামরদকন প্রস্তুত কযা দয়দছ এফাং তা গুগর মল-মিাদয আদরাড কযা দয়দছ। মায ভাধ্যদভ জনগন মযভচাল 

ম্পমমকত তথ্য মভাফাইদরয ভাধ্যদভ জানদত াযদছন।    

 ইনমিটিউদটয কর ম্পামদত গদফলণা কাম মক্রভ ফাাংরাদদ কৃমল গদফলণা কাউমন্পর কর্তমক ফাস্তফাময়ত Agriculture Research 

Management Information System (ARMIS), online database software এয ভাধ্যদভ  মনয়মভতবাদফ প্রদম মত দছে।  

 ইনমিটিউদটয কর কভ মকতমা কভ মচাযীদদয ব্যমিগত তথ্যাফরী ফাাংরাদদ কৃমল গদফলণা কাউমন্পর এয ফাস্তফাময়ত Personnel 

Management Information System (PMIS), online databased software এ অন্তর্ভ মি কযা দয়দছ।    

 যকাময ক্রয় কাদম ম ই-মটন্ডামযাং িমত অনুযদণয রদক্ষু প্রমতিাদনয ক্রয় কাম মক্রভ ই-মজম এয আতায় এদন মনয়মভতবাদফ 

ফাস্তফায়ন কযা দছে।  

 ল্য াউডায মফক্রয় মফা িমত জীকযদণয রদক্ষু “এক ধাদ ল্যাউডায যফযা” নাভক ইদনাদবন ধাযণা ফাস্তফায়ন কযা 

দছে। এ মফায আতায় মভাফাইদরয ভাধ্যদভ DBBL/Bkash Account ব্যফায কদয মনজ অফস্থাদন মথদক মিকদাল্ডাযগদণয 

ল্যাউডায ক্রয়  গ্রণ কযায সুদমাগ যাখা দয়দছ । 

 iBAS++ (Integrated Budget and Accounting System) এ অত্র প্রমতিাদনয মযমজদস্ট্রন ম্পন্ন কযা দয়দছ। প্রমতিাদনয 

ফাদজট াংক্রান্ত তথ্য  iBAS
++ 
 অনরাইন পটয়ুায এয ভাধ্যদভ ইনপুট মনয়মভতবাদফ মদয়া দছে।  

২০২০-২০২১ অথ ম ফছদযয মফমবন্ন কাম মক্রদভয রক্ষুভাত্রা  বমফষ্যৎ কভ মমযকল্পনা: 

 তুুঁতজাত জাভ মলাজভ ব্যাাংদক ৮৩টি তুুঁতজাত াংযক্ষণ কযা। 

 মযভকীট জাত জাভ মলাজভ ব্যাাংদক  ১১৩ টি মযভকীট জাত াংযক্ষণ কযা। 

 ১ টি নতুন  তুুঁতজাত উদ্ভাফন কযা; 

 ১ টি নতুন মযভকীট জাত উদ্ভাফন কযা; 

 ১০,৪০০ মকমজ উন্নত জাদতয তুুঁতকাটিাং উৎাদন কযা; 

 মযভ মক্টদয ৩৯০ জনদক প্রমক্ষণ প্রদান কযা। 
    

বভফষ্যৎ েভ ণ ভযেল্পনা (ভবন-২০২১): 

 তুঁততয জাভ ণলাজভ ব্যাংতে তুঁতজাততয ংখ্যা ৮২ স্পথতে ৮৩ টিতত উন্নীত েযা; 

 স্পযভেীতটয জাভ ণলাজভ ব্যাংতে স্পযভেীট জাততয ংখ্যা ১১২ স্পথতে ১১৩ টিতত উন্নীত েযা; 

 নতন আয ১টি তুঁতজাত উদ্ভাফন েযা; 

 নতন আয ১টি স্পযভেীতটয জাত উদ্ভাফন েযা; 

 স্পক্টয প্রভত ফছতয তুঁতাতায উৎাদন ৪০.০০-৪৭.০০ স্পভ: টন এয স্থতর ৪৭.০০-৫০.০০ স্পভ: টতন উন্নীত েযা; 

 প্রভত ১০০টি স্পযািমুি ভডতভ স্পযভগুটিয উৎাদন ৭০.০০-৭৫.০০ স্পেভজ এয স্থতর ৭৫.০০-৮০.০০ স্পেভজতত উন্নীত েযা; 

 স্পযনভডটা (১ স্পেভজ োঁচা স্পযভ সুতা উৎাদতন এ স্পযভ গুটিয প্রতোজন) ৯-১০ এয স্থতর ৯-৮ এ উন্নীত েযা এফং স্পযভ সুতায 

ভান উন্নেন ভনভশ্চত েযা;  

 স্পযভ স্পক্টতয দক্ষ্ জনফর ৬,৬৩১ জন তত ৭,১২১ জতন উন্নীত েযা।  

উন্নয়নমূরক কভ মকান্ড 
  ম্পদ াংগ্র  ক্রয়ঃ  

মযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  

দক্ষ জনমি সৃমষ্টয ভাধ্যদভ 

উৎাদনীরতা বৃমিকযণ (১ভ 

াংদামধত) ীল মক প্রকদল্পয 

আতায় 

 

 

         ভাইদক্রাদপান মট ক্রয়                          মডস্কট কমম্পউটায মট ক্রয়                ল্যাট ক্রয় 

পামন মচায ক্রয়:   

 মিট টাই এয়াযক্যরায ক্রয় 
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মফা জীকযণ: 

ক্রঃ  উদ্ভাফনী উদদ্যাগমূ পূদফ ম মক অফস্থা মছর ফতমভাদন মক মযফতমন দয়দছ 

১ One Stop Service 

Desk চাল্যকযণ 

মফা গ্রীতাদদযদকঃ 

 মফমবন্ন ধযদণয মফায জন্য মফমবন্ন মডদস্ক মমদত 

ত; 

 মফা মদত অদনক ভদয়য প্রদয়াজন ত; 

 মফা প্রদাদন দায়ফিতা কভ মছর এফাং মফা 

প্রামপ্তয মকান মনমদ মষ্ট ভয় উদেখ মছর না। 

ফতমভাদন মফা গ্রীতাগণঃ  

 কর নাগমযক মফা মূদয আদফদন গ্রণ এফাং মফা 

প্রদান একটি মডস্ক মথদক াদছেন; 

 আদফদন এয ভয় মফা প্রামপ্তয ম্ভাব্য তামযখ  ভয় 

অফগত দছেন; 

 এদত মফা গ্রীতাদদয মবাগামন্ত কভ দছে এফাং ভয় 

কভ রাগদছ। 

২ মযভ-ই-মফা ফাস্তফায়ন  মযভচামলদদয মভাফাইর নাম্বায ম্বমরত মকান 

মডটাদফজ মছর না; 

 তুুঁতচাল  ল্যারন াংক্রান্ত মকান ভস্যায 

িুখীন হুদর দ্রুত ভস্যা ভাধাদনয সুদমাগ মছর 

না; 

 কামযগময মদক মনদদ মনায অবাদফ অদনক ভয় 

চামলদদয ক্র ক্ষমতগ্রস্থ ত। 

 মযভচামলদদয মভাফাইর নাম্বায ম্বমরত মডটাদফজ 

ততময কযা দয়দছ 

 তুুঁতচাল  ল্যারন াংক্রান্ত কামযগময মদক মনদদ মনা 

প্রদান কদয মনয়মভত এ এভ এ প্রদান কযা দছে। 

 

 

৩ দ মনাথীদদয মফশ্রাভাগাদযয 

(waiting room) 

ব্যফস্থাকযণ 

 দ মনাথী/মফা গ্রীতাগণ এদরা-মভদরা বাদফ 

ফাযািা/মকান কভ মকতমায কদক্ষ অদক্ষা কযদত 

ত; 

 দ মনাথী/মফা গ্রীতাগণ মফরত মফাধ কযদতন। 

 দ মনাথী/ মফা গ্রীতাগদণয জন্য একটি মফশ্রাভ কদক্ষয 

ব্যফস্থা কযা দয়দছ; 

 তাদদয ফায আন, পুান এফাং মনযাদ ামনয ব্যফস্থা 

কযা দয়দছ। 

৪ প্রমতিান মযস্কায মযছেন্ন 

যাখায উদেুদশ্য প্রমতিান 

চত্বদয এফাং  কর াখায 

কমযডদয ডািমফন স্থান 

পূদফ ম পুযাতন মকছু ডািমফন মছর মা ম মাপ্ত নয় এফাং 

ডািমফন স্বল্পতায কাযদণ অমনছো দত্ত্ব ভয়রা 

আফজমনা মমখাদন মখাদন মপরা ত।  

প্রমতিাদনয গুরুত্বপূণ ম স্থাদন এফাং কর াখায কমযডদয 

দৃমষ্টনিন ডািমফদনয ব্যফস্থা কযা দয়দছ। পদর প্রমতিাদনয 

মযস্কায মযছেন্নতা মনমিত কযা ম্ভফ দছে।  

৫ CC Camera স্থান পূদফ ম প্রমতিদনয মনযািা কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয 

অমপ চরাকারীন ভদয় মত্রতত্র মঘাযাদপযা 

াফ মক্ষমণক ম মদফক্ষদণয আতায় মছর না।  

প্রমতিাদনয মূর পটক, গুরুত্বপূণ ম স্থান এফাং পুদযা প্রামনক 

বফন াফ মক্ষমণক ম মদফক্ষদণয আতায় আনা দয়দছ। পদর 

কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয মথাভদয় অমপদ আগভন  প্রস্থান, 

অমপ চরাকারীন ভদয় মত্রতত্র মঘাযাদপযা মনয়ন্ত্রণ 

প্রমতিাদনয মনযািা ব্যফস্থা াফ মক্ষমণক মনয়ন্ত্রণ কযা দছে।  

 

উিভ চচ মামূঃ 

প্রমক্ষণাথীদদয দচতনতা বৃমিঃ 

ফাল্যমফফা, মমৌতুক, নাযী মনম মাতন, দূদম মাগ ব্যফস্থানা এফাং মডমজটার ফাাংরাদদ  ইদনাদবন াংক্রান্ত মফলদয়য উয প্রমক্ষণাথীদদয 

দচতনতা বৃমিয রদক্ষু প্রমতটি প্রমক্ষণ মকাদ ম ক্লা অন্তর্ভ মি কদয মনয়মভতবাদফ প্রমক্ষণ প্রদান কযা দছে। 

মযভ-ই-ামব ম ফাস্তফায়নঃ  

মযভচামল  াংমিষ্টদদয মভাফাইর নাম্বায  অন্যান্য তথ্য ম্বমরত ১৫৮০ জদনয একটি ডাটাদফজ ততময কযা দয়দছ। াযা ফছযব্যাী 

চাযটি ফদি তুুঁতচাল  ল্যারন কযা য়। ফছদযয চাযটি ফদিয তাভাত্রা  আদ্র্তা মবন্ন মবন্ন। পর মযভচাল মনব ময কদয তুুঁতচাল 

 ল্যারন উবয় মক্ষদত্র কামযগময মকৌর ঠিকবাদফ প্রদয়াদগয উয। এই উদ্ভাফনী মফায দ্বাযা চামলদদয তুুঁতচাল  ল্যারনকারীন 

মফদল মফদল মদক মনদদ মনামূরক যাভ ম মমভন-মকান মনমদ মষ্ট ফদিয জন্য তুুঁতগাদছয মম ভয় প্রুমনাং কযা প্রদয়াজন ঠিক তখন 

এএভএ এয ভাধ্যদভ কর চামলদদয প্রুমনাং কযায জন্য জামনদয় মদয়া দছে, এছাড়া ল্যারনকারীন মফদল মফদল মকৌর-

তাভাত্রা, আদ্র্তা মনয়ন্ত্রণ িমত, মফড মডইনদপকন, মপমডাং এয ঠিক ভয়  িমত ইতুামদ মফলদয় এএভএ এয ভাধ্যদভ 

তথ্যদফা প্রদান কযা দছে। মফদল মকান মযাগফারাই এয প্রাদুব মাফ মদখা মদদর তা মনয়ন্ত্রদণ কযণীয় ম্পমকমত প্রদয়াজনীয় যাভ ম প্রদান 

কযা দছে।  

 

মফদুুৎ াশ্রয়ী দদক্ষ গ্রণঃ 

ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউদটয মফদুুৎ াশ্রয়  তফদুুমতক মনযািা মফধাদনয রদক্ষু কর কভ মকতমা/কভ মচাযী 

অমপ কদক্ষ অনুমস্থত ভদয় এম, পুান, রাইট  অনান্য তফদুুমতক যিাভামদ ফন্ধ যাদখন এফাং তা মনমিতকযদণয রদক্ষু অত্র 

প্রমতিাদনয মকয়ায মটকাদযয ভাধ্যদভ তদাযমক কাম মক্রভ অব্যাত যদয়দছ।  
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কভ মচাযীদদয মড্ররঃ   

প্রমতিাদন কভ মযত ১৭-২০ মগ্রডর্ভি কভ মচাযীদদয মনয়মভতবাদফ প্রমত বৃেমতফায কার ১০.৩০-১১.০০ ম মন্ত অমপ তত্ত্বাফধায়ক এয 

তত্ত্বাফধাদন মড্রর অনুমিত দছে। এয ভাধ্যদভ কভ মচাযীদদয মনজ মনজ দাময়ত্ব  কতমব্য ম্পদকম ধাযণা  মনদদ মনা প্রদান কযা য়। পদর 

তাযা মনজ দাময়ত্ব ঠিকবাদফ ারদন উৎামত ন, এছাড়া কাদজয গুণগতভান বৃমি মদয়দছ। 

 

মকামবড-১৯  তায প্রমতদযাধ ব্যফস্থানাঃ   

াম্প্রমতক ভদয় কদযানা (দকামবড-১৯) বাইযা জমনত মযাগ একটি গুরুত্বপূণ ম ইসুু। ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ এয ভাঠ প্রান ভন্বয় 

অমধাখা কর্তমক মকামবড-১৯ এয ফতমভান মযমস্থমতদত মনদদ মনা ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য কভ মকতমা  কভ মচাযীদদয স্বাস্থুমফমধ 

মফলয়ক মনদদ মনামূ মথামথবাদফ অনুযণ কদয অত্র প্রমতিাদনয কর কভ মকতমা/কভ মচাযী, ছাত্র/ছাত্রী, আনায  শ্রমভকবৃি 

মনয়মভতবাদফ কর কাম মক্রভ মযচারনা কযদছন।  
 

মযস্কায মযছেন্নতায় ডািমফদনয ব্যফাযঃ 

অমপ চত্বয  প্রমতিাদনয মফমবন্ন াখামূ ময  য  মযছেন্ন যাখায উদেুদ অমপ চত্বদয  মফমবন্ন স্থাদন ডািমফন (মাদট মফর) 

যাখা দয়দছ। কুাম্পা  মনজ কভ মস্থর মযষ্কায মযছেন্ন যাখায উদেুদ ডািমফন ব্যফাদযয মফলদয় কভ মকারীন প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ 

কদরয দচতন বৃমিয কাম মক্রভ অব্যত যদয়দছ। এ উিভ চচ মায ভাধ্যদভ ফজমু   ভয়রা আফজমনা ব্যফস্থানায মফলদয় কর 

কভ মকতমা/কভ মকচাযীগণ দচতন দয়দছন। 
 

অমবদমাগ মনেমি ব্যফস্থানা (মজআযএ): 

অত্র ইনমিটিউদট অমবদমাগ মনেমি ব্যাফস্থানা (মজআযএ) মফলয়ক একটি কমভটি যদয়দছ এফাং ইনমিটিউদটয মফা ম্পমকমত 

মম মকাদনা অমবদমাগ মনেমিয জন্য একজন কভ মকতমাদক অমবদমাগ মনষ্পমি কভ মকতমা (অমনক) এয দাময়ত্ব প্রদান কযা দয়দছ এফাং আমর 

কভ মকতমা মদদফ মযচারক, ফাদযগপ্রই দাময়ত্ব ারন কযদছন। ইনমিটিউদটয মফা ম্পমকমত অমবদমাগ প্রদাদনয জন্য একটি অমবদমাগ ফাক্স 

অত্র প্রমতিাদনয িুদখ স্থান কযা দয়দছ। উদেখ্য ২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয মকান অমবদমাগ ায়া মায়মন।  
 

অমডট আমি: 

২০১৯-২০২০ অথ ম ফছদয মভাট অমডট আমিয াংখ্যা ২৫টি। এয ভদধ্য ১৬টি াধাযণ এফাং ৯টি অমগ্রভ। আমিকৃত অমডদট জমড়ত 

মভাট অদথ ময মযভান ৬৮.৮৯ রক্ষ টাকা। উদেখ্য মম, ০৯টি অমগ্রভ আমিয ভদধ্য গুরুতয আমথ মক অমনয়ভ (Serious Financial 

Irregularity) াংক্রান্ত মকাদনা আমি মনই। 
 

প্রমতিাদনয ভস্যা  চুাদরিমূঃ  
 

ভস্যাঃ  

 জনফদরয অপ্রতুরতা;  

 গদফলণা  প্রমক্ষণ মযচারনায জন্য উন্নয়ন প্রকদল্পয য মনব মযীরতা;  

 আদৄমনক ল্যাফদযটময সুমফধামদয অবাফ;  

 উদ্ভামফত প্রমৄমি মথামথবাদফ ভাঠ ম মাদয় প্রদয়াদগয অবাফ;  

 ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাদড ময প্রস্তামফত াাংগঠমনক কাঠাদভাদত ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউদটয মফদ্যভান ২টি 

মপ্রমন্পার াদয়মন্টমপক অমপায (মএ) দ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তমক অনুদভামদত দর অথ ম ভন্ত্রণারয় কর্তমক উি দ ২টি 

কতমন কযা দয়দছ। গদফলণায মক্ষদত্র দ ২টি খফই গুরুত্বপূণ ম য়ায় কতমদনয পদর গদফলণা কাম মক্রভ ব্যাত দছে। 

 

চুাদরিমূঃ  

  মযফতমনীর তফমশ্বক আফায়া াদথ খা খায়াদনায জন্য আদযা আফায়া মষ্ণু তুুঁত  মযভকীদটয জাত উদ্ভাফন;    

  গদফলণাগায  ভাঠ ম মাদয় ইল্ড গ্যা হ্রাকযণ;  

  অগ্রাায়ণী  তচতা ফদি ভামল্ট ফাই াইমরদডয মযফদতম ফাই-মবাল্টাইন াইমরড জাদতয ল্যারন প্রচরন;    

  মযভ সুতায ভান উন্নয়ন।  

 

ভস্যা  চুাদরি মভাকাদফরায় কযণীয়ঃ  

 জনফদরয অপ্রতুরতা মনযদনয রদক্ষু মত দ্রুত ম্ভফ জনফর মনদয়াদগয উদদ্যাগ গ্রণ কযা। প্রদয়াজদন মফদ্যভান প্রমফধানভারায 

আতায় মনদয়াগ-দদান্নমত মদয়ায জন্য প্রামনক আদদদয ব্যফস্থা কযা;  

 আফায়া মষ্ণু তুুঁত  মযভকীদটয জাত উদ্ভাফদনয রদক্ষ গদফলণাগাদয ল্যাফদযটমযমূ আদৄমনকায়ন  াংমিষ্ট মফজ্ঞানী 

মনদয়াদগয ব্যফস্থা গ্রণ কযা;  

 গদফলণা  প্রমক্ষণ কাম মক্রভ সুিুবাদফ মযচারনায জন্য যাজস্ব খাদত প্রদয়াজনীয় অদথ ময াংস্থান কযা ;   
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 মফদ্যভান ল্যাফদযটমযমূ আদৄমনকায়ন কযা;  

 ভাঠ ম মাদয় ইল্ড গ্যা হ্রাকযদণ ফাাংরাদদ মযভ উন্নয়ন মফাড ম (মফএমডমফ) এয আতাধীন এক্সদটনন মনটয়াকম মিারী কযায 

াাাম মযভচামলদদয স্ব-ক্ষভতা বৃমি কযা;  

 গদফলণায মক্ষদত্র গুরুত্ব মফদফচনা কদয কতমনকৃত মএ দ ২টি  অন্যান্য মটকমনকুার দমূ সৃজদনয দ্রুত উদদ্যাগ গ্রণ কযা;  

 ফাাংরাদদ মযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউদটয গদফলণা ক্ষভতা আদযা বৃমিয রদক্ষ NARS র্ভি অনান্য কৃমল গদফলণা প্রমতিান 

এফাং অনান্য মদদয মযভ গদফলণা প্রমতিাদনয ন্যায় এ প্রমতিাদনয প্রমতটি গদফলণা াখাদক মফবাদগ রূান্তয কদয প্রমতটি মফবাগ এফাং 

আঞ্চমরক মকন্দ্র মূদ প্রদয়াজনীয় াংখ্যক CSO, PSO, SSO, SO এফাং মটকমনকুার দদয াংখ্যা বৃমি কযা।  

 

জাভতয ভতা ফঙ্গফন্ধু স্পখ মুভজবুয যভান-এয জন্ তফাভল ণেী উদমান উরতক্ষ্ ফাংরাতদ স্পযভ িতফলণা 

 প্রভক্ষ্ণ ইনভেটিউট ের্তণে ২০১৯-২০২০ অথ ণফছতয ফাস্তফাভেত েভ ণসূভচ 

তামযখ/ভা গৃীত কভ মূচমচ 

১৭ ভাচ ম,২০২০  জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজবুয যভান-এয জন্ তফামল মকী উদমান উরদক্ষু আদরাচনা বা, 

মদায়া ভামপর  মকক মকদট জন্ তফামল মকী উদমান; 

  কভ মকতমা  কভ মচাযীয মছদরদভদয়দদয মচত্রাঙ্কন প্রমতদমামগতা; 

ভাচ ম,২০২০  ভাব্যাী আদরাক ো; 

এমপ্রর,২০২০  কভ মকতমা  কভ মচাযীয মছদরদভদয়দদয কমফতা আবৃমত  মখরাদৄরা প্রমতদমামগতা; 

মভ, ২০২০  ফঙ্গফন্ধুয মফদদী আত্মায ভাগদপযাত কাভনা  ইপতাময মফতযণ। 
 

 

জাভতয ভতা ফঙ্গফন্ধু স্পখ মুভজবুয যভান-এয জন্ তফাভল ণেী উদমান উরতক্ষ্য ফাংরাতদ স্পযভ িতফলণা 

 প্রভক্ষ্ণ ইনভেটিউট ের্তণে ২০২০-২০২১ অথ ণফছতয গৃীত েভ ণসূচী 

তামযখ/ভা গৃীত কভ মূচমচ 

অদক্টাফয, ২০২০  ফামল মক ক্রীড়া প্রমতদমামগতা াাংস্কৃমতক অনুিান  ফঙ্গফন্ধুয জীফনীয উয প্রাভান্যমচত্র প্রদ মন; 

নদবম্বয, ২০২০  মমভনায আদয়াজন; 

মডদম্বয, ২০২০  ফঙ্গফন্ধুয স্মৃমতচাযণ  নতুন প্রজন্দক ফঙ্গফন্ধুয আদদ ম উদ্বুিকযণ; 

১০ জানুয়াময, ২০২১  ফঙ্গফন্ধুয স্বদদ প্রতুাফতমন মদফ উরদক্ষ আদরাচনা; 

মপব্রুয়াময, ২০২১  ফঙ্গফন্ধুয ফাণী াংগ্র  াংকরন; 

৭ ভাচ ম, ২০২১  ৭ই ভাচ ম বালদণয তাৎম ম তুদর ধদয আদরাচনা বা; 

১৬ ভাচ ম, ২০২১  ফল মব্যাী জন্ তফামল মকী উদমান ম মাদরাচনা  মদায়া ভামপর। 
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আদভজী ন্প মরমভদটড 

 

টভূমভ: 
১৯৪৭ াদর ামকস্তান প্রমতিায য বাযদতয গুজযাদটয ব্যফায়ী আদভজী মযফাদযয দস্যযা তদানীন্তন পূফ ম ামকস্তাদন মল্প 

প্রমতিান গদড় মতারায জন্য এ মদদ আগভন কদয। আদভজী ন্প মরঃ নাদভ গঠিত এ মকাম্পামন ১৯৫২ াদরয ১৯ মভ তামযদখ একটি প্রাইদবট 

মরমভদটড মকাম্পামন মাদফ ম/৩৫ এফাং ৫৮৬ ইমফ/১১/১৯৫২-১৯৫৩ নম্বদযয অধীদন মযমজিায, জদয়ন্ট িক মকাম্পামনজ,     ফাাংরায 

মনকট মযমজমস্ট্রর্ভি য়। ১৯৭১ াদরয স্বাধীনতা মৄদিয য ামকস্তানী নাগমযকদদয ভামরকানাধীন কর মল্প প্রমতিাদনয াদথ ফাাংরাদদ 

যকায ৩ জানুয়াময ১৯৭২ তামযদখয ম ১ এয আদদ ফদর আদভজী ন্প মরঃ-মক একটি মযতুি ফামণমজুক মকাম্পামন মদদফ গ্রণ 

কদয।  

 

১৯৭২ ার দত আদভজী ন্প মরঃ মভমনমস্ট্র অফ ইন্ডামস্ট্রজ এন্ড ন্যাচাযার মযদাদ ময প্রামনক মনয়ন্ত্রদণ মযচামরত দত থাদক। এ 

ভন্ত্রণারদয়য ৭ জানুয়াময ১৯৭২ তামযদখয এক আদদফদর প্রাক মনদয়াদগয ভাধ্যদভ আদভজী ন্প মরঃ মযচামরত য়। অতঃয ৩ জুরাই 

১৯৭২ তামযখ দত ফাাংরাদদ জুট মভর কযদাদযন এয মচয়াযোনগণ ch©vqক্রদভ আদভজী ন্প মরঃ এয প্রাক মাদফ দাময়ত্ব ারন 

কদযন। যফতীদত ফাাংরাদদ যকায  ১৯ এমপ্রর ১৯৯০ তামযদখয এক প্রজ্ঞান এফাং ১৪ নদবম্বয ১৯৯১ তামযদখ প্রকামত মগদজদটয ভাধ্যদভ 

াট ভন্ত্রণারদয়য মচফ তাঁয মনজ দাময়দত্বয অমতমযি আদভজী ন্প মরঃ-এয প্রাক মাদফ দাময়ত্ব গ্রণ কযদফন ভদভ ম আদদ জাময কদযন। 

অতঃয তৎকারীন াট মচফ জনাফ এভ, আাপউদেৌরা আদভজী ন্প মরঃ এয প্রথভ প্রাক মাদফ দাময়ত্ব গ্রণ কদযন এফাং ম 

ধাযাফামকতায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়-এয মচফ জনাফ মভা: মরাকভান মাদন মভয়া ফতমভাদন আদভজী ন্প মরঃ এয প্রাদকয দাময়ত্ব ারন 

কযদছন। প্রাদকয মনয়ন্ত্রদণই আদভজী ন্প মরঃ ১৯৭২ ন মথদক অদ্যাফমধ মযচামরত দয় আদছ।  
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প্রাদকয তদনমিন কাদজ ায়তায জন্য ভন্ত্রণারদয়য অমতমযি মচফ ম মাদয়য একজন কভ মকতমা আদভজী ন্প মরঃ এয 

উপ্রাক মাদফ দাময়ত্ব ারন কদয আদছন।         ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অমতমযি জনাফ মভা: আবু ফকয মমেক, এনমডম 

উপ্রাদকয দাময়ত্ব ারন কযদছন। ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয উপ্রাদকয দাময়ত্ব ারন কদযদছন অমতমযি মচফ মফগভ যীনা াযবীন, 

অমতমযি মচফ জনাফ সুবাল চন্দ্র দা এফাং মৄগ্মমচফ জনাফ াভস্  আর-মুজামদ। 

 

       ক       

 

১৯৭২ াদর আদভজী ন্প মরঃ আদভজী মকাট ম মূর  এদনক্স-১ বফন মনদয় মাত্রা শুরু কদয। ১৯৯৫ াদর আদভজী ন্প মরঃ মনজস্ব 

অথ মায়ন  ব্যাাংক ঋদণয ভাধ্যদভ প্রায় ১০ মকাটি টাকা ব্যদয় ১২ তরা মফমষ্ট আদভজী মকাট ম এদনক্স-২ বফন মনভ মাণ কাজ ভাপ্ত কদয। 

ইদতাভদধ্য ব্যাাংক ঋদণয সুদাদরয মুদয় অথ ম মযদাধ কযা দয়দছ। আদভজী ন্প মরঃ  ক      দর ফতমভাদন ভমতমঝদর ৪৮.৫ কাঠা 

জমভয য মনমভ মত ৩টি ফহুতর বফদনয বাড়া আদায়  যক্ষণাদফক্ষণই এয মূর কাজ। বফন ৩টি দছেঃ 

(ক) আদভজী মকাট ম মূর বফন (৬ তরা প্রায় ৬৬,০০০ ফগ মপৄট) 

(খ)  আদভজী মকাট ম এদনক্স-২ বফন (১২ তরা প্রায় ৮৮,০০০ ফগ মপৄট) 

(গ)  আদভজী মকাট ম এদনক্স-১ বফন (৭ তরা প্রায় ৪৮,০০০ ফগ মপৄট) 

 

 

বাড়াটিয়ায াংখ্যাঃ  

 

৩০ জুন,২০২০ ম মন্ত আদভজী ন্প মর: এয ভামরকানাধীন আদভজী মকাট ম মূর বফন, আদভজী মকাট ম এদনক্স-১ বফন  আদভজী মকাট ম  

এদনক্স-২ বফদনয মভাট বাড়াটিয়ায াংখ্যা-৩৮। 

 

জ      

 

২০১৯-২০২০     ছ      জ        -      জ         গ     ।                    গ                   ৭০ ।    

        ৩০     ২০২০      ১        ৩ জ   ২        ৪ জ   ৩        ০৭ জ      ৪         ৩২ জ         ৪৬ জ  

ক  ক    ক  চ                   জ    ছ।     ২০২০                   ২৪ । ২৪                  ৪          ৬ জ  

ক  চ        ক                  জ    ছ।       ১৮              ক  ক           ৮   ক  চ           ১০        

    ছ।  

 

২০২০-২০২১ অথ মফছদযয আয়  ব্যয়: 

 

আয়: ২০২০-২০২১ অ_© ফছদয অনুদভামদত ফাদজদট মভাট আদয়য রক্ষুভাত্রা ধাম ম কযা দয়দছ মভাট ১৮ মকাটি ০৫ রক্ষ টাকা। 

 

ব্যয়: ২০২০-২০২১ অ_© ফছদয অনুদভামদত ফাদজদট মভাট ব্যয় ধযা দয়দছ ১৫ মকাটি ৫৪ রক্ষ ৭০ াজায টাকা। মায ভদধ্য অনাফতমক খাদত 

৪.০০ মকাটি টাকা এফাং আফতমক খাদত ১১ মকাটি ৫৪ রক্ষ ৭০ াজায টাকা ফযাে যাখা দয়দছ। 

উদ্বৃি ফাদজট : ২ মকাটি ৫০ রক্ষ টাকা। 

  

২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয াংদামধত ফাদজট অনুমায়ী আয়  ব্যয়ঃ  
 

আয়ঃ ২০১৮-২০১৯ াদর আদভজী ন্প মরঃ এয মভাট আয় এয মযভাণ ১৫ মকাটি ৭৫ রক্ষ টাকা। 

ব্যয়ঃ ২০১৮-২০১৯ াদরয ফাৎমযক ব্যয় এয মযভাণ ৯ মকাটি ৯১ রক্ষ টাকা। 

উদ্বৃি ফাদজট : ৫ মকাটি ৮৩ রক্ষ টাকা। 
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অমডট আমিঃ 

 

২০১৯-২০২০     ছ      ক         জ ক       খ ও         ।                ২০১৮-২০১৯     ছ                  

০২                     । ১৯৭২        ক ২০১৮-২০১৯     ছ                       ২২২  ।        াধাযণ আমি 

১৩৫ টি, অমগ্রভ ৮৬ টি এফাং াংকরনর্ভি ১টি যদয়দছ। ফতমভাদন মদ্বক্ষীয় এফাং মত্র-ক্ষীয় বা অনুিাদনয ভাধ্যদভ আমিমূ মনষ্পমিয 

প্রমক্রয়াধীন আদছ। 

 

 

ফতমভান চুাদরিমূ: 

 আদভজী মকাট ম© এদনক্স-১ বফন মনদয় জীফন ফীভা কযদাদযদনয াদথ মফদযাধ মনষ্পমি; 

 আদভজী মকাট ম এদনক্স-১ বফদনয বাড়াটিয়া প্রমতিান মফদজএভম দত বাড়া ফাফদ ফদকয়া ৯ মকাটি ৩২ রক্ষ টাকা আদায়; 

 মফদল ভাভরা নাং-১০/২০১৮ দুনীমত মফলয়ক ভাভরাটি দ্রুত মনষ্পমি রদক্ষু প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ;  

 তফদুুমতক াফদিন াংস্থান/াংস্কাযকযণ  কর বফদনয যক্ষণাদফক্ষণ; 

 আদভজী মকাট ম এদনক্স-২ বফদন নতুন মরপট প্রমতস্থান।  

 

 

জ                 খ   জ            জ         ক          

 

                   জ                 খ   জ            জ         ক                   জ            

     গ     চ           ১৫  গ  জ                           ক   ছ                 গ      ক     ক         ও 

                   জ         জ   ক             খ                               ক                   ।     চ   

    ও                      ছ        চ      ও                  -    ক     জ         জ            - জ     

       জ             ক          ক  ক    ক  চ     ।  

 

বমফষ্যৎ কভ ম© মযকল্পনাঃ  

• আদভজী মকাট ম মূর  এদনক্স-১ বফদনয প্রায় ৩৩ কাঠা জায়গায য একটি অতুাদৄমনক ফহুতর ফামণমজুক বফন মনভ মাদনয 

ভাধ্যদভ মকাম্পামনয পূণ ম© ব্যফাময়ক কাম মক্রভ মযচারনা এফাং প্রমতিাদনয আয় বৃমি কযা;  

• বাড়াটিয়াদদয উন্নতয মফা প্রদাদনয রদক্ষু বফনমূদয মনয়মভত যক্ষণাদফক্ষণ  মাফতীয় মভমনামযজ চর যাখায কাম মক্রভ 

ত্বযামন্বত কযা। 
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মরক্যইদডন মর 

টভূমভ: 

 ১২ জুন ১৯৮১ তামযদখ অনুমিত ভমন্ত্রমযলদ তফঠদকয মিান্তক্রদভ যাষ্ট্রমতয ১৯৭২ দনয ২৭নাং আদদদয ২৩(২) ধাযা অনুমায়ী ৪টি 

মভর মথাদক্রভ-(১) আদ ম কটন মেমনাং এন্ড উইমবাং মভরস্ মরঃ (২) ঢাদকশ্বযী কটন মভরস্ মরঃ (মভর নাং-১)  (৩) ঢাদকশ্বযী কটন মভরস্ মরঃ 

(মভর নাং-২)  (৪) মভামনী মভরস্ মরঃদক গুটিদয় মপদর মফমক্র কযায প্রস্তাফ অনুদভামদত য়। উি মিাদন্তয মপ্রমক্ষদত তৎকারীন াট  ফস্ত্র 

ভন্ত্রণারদয়য ফস্ত্র মফবাগ ২৫-০১-১৯৮২ তামযদখয স্মাযদকয ভাধ্যদভ ০৪ মপব্রুয়াময, ১৯৮২ তামযদখ ফাাংরাদদ মগদজদট ফমণ মত ৪টি মভরদক      

০৫-২-১৯৮২ তামযখ দত গুটিদয় মপরায আদদ প্রদান কদযন এফাং গত ২৫-০১-১৯৮২ তামযদখয অয একটি আদদদয ভাধ্যদভ মরক্যইদডটদযয 

কাম মাফমরয মফফযণ প্রদানক্রদভ ভন্ত্রণারদয়য একজন উমচফদক ফমণ মত মভর গুমরয মরক্যইদডটয মনদয়াগপূফ মক কাম মাফমর ম্পাদদনয আদদ জাময 

কদয মরক্যইদডন মর গঠন কযা য়। মরক্যইদডটয ৪টি মভদরয অফায়ন কাজ ম্পাদন কদয আদছ। যফতীদত ফস্ত্র ভন্ত্রণারদয়য গত      

০৯-১১-২০০৩, ১৮-১১-২০০৩ এফাং ০২-৫-২০০৪ তামযদখ পৃথক পৃথক স্মাযদকয ভাধ্যদভ আয ৪টি মভর অফায়ন কাম মক্রভ ম্পাদদনয জন্য 

মরক্যইদডটদযয মনয়ন্ত্রদণ ন্যস্ত কযা য়। গত ০৫-২-১৯৮২ তামযখ দত অদ্যাফমধ ম মন্ত ৩৩ জন মরক্যইদডটয মফমবন্ন মভয়াদদ দাময়ত্ব ারন কদয 

আদছন।  
 

 মরক্যইদডন মদরয মনয়ন্ত্রণাধীন ৮টি মভদরয অফায়ন কাম মক্রভ মযচারনায জন্য যকাময মকালাগায দত মকান অথ ম প্রদান কযা য় 

না। ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদক্রদভ মরক্যইদডটয কর্তমক মভর মফক্রয়  মফক্রয়রি অথ ম মফমক্রত মভদরয ব্যাাংক এটিমড মাদফ গমছেত/জভা মযদখ 

ব্যাাংদকয মনয়ভানুমায়ী প্রাপ্ত রবুাাং মরক্যইদডন মদরয একভাত্র আদয়য উৎ। মম মভর গুমরয তমফদর অথ ম যদয়দছ ম অথ ম দত মভদরয   

মদনা-ানা মযদাধ এফাং অফায়ন কাম মক্রভ ম্পাদদন অতুাফশ্যকীয় ব্যয় ফন কযা য়। অমফমক্রত মভদরয তমফদর অথ ম না থাকায় 

ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদনক্রদভ মফমক্রত মভদরয তমফর দত অথ ম ঋণ গ্রনক্রদভ অফায়ন কাম মক্রদভয অতুাফশ্যকীয় ব্যয় ফন কযা দয় আদছ।  
 

মরক্যইদডটদযয কাম মাফরীঃ 
 

He will discharge the following among other necessary functions, subject to overall control of the Government:  
 

(1)  To take into custody and Under his control-all properties, effects and actionable claims of the Mills;  
 

(2)  To obtain and verify statement of assets and liabilities of the Mills from the BTMC/Chief Executives of 

the Mills;  
 

(3)  To institute or defend any suit or prosecution or other legal proceedings, civil or criminal in the name and 

on behalf of the Mills; 
 

(4)  To carry on the business of the Mills so far as may be necessary for the beneficial winding up of the Mills;  
 

(5)  To sell the immovable and movable property of the Mills by inviting sealed tenders, or public auction 

with power to transfer the whole thereof to any person or company or to sell the same in parcels;  
 

(6)  To do all acts and to execute in the name and on behalf of the mills all deeds, receipts and other 

documents and for that purpose to use, when necessary, the Mills seal;  

(7)  To draw, accept, make and endorse any bill of exchange, hundi or promissory note in the name and on 

behelf of the Mills, with the same effect with respect to the liability of the Mills, as if the bill, hundi, or 

note had been drawn, accepted, made or endorsed by or on behalf of the Mills in the course of it‟s 

business;  

(8)  To raise on the security of the assets of the company any money requisite;  
 

(9)  To take steps to satisfy liability of the creditors of the said enterprise;  
 

(10)  To do all such other things as may be necessary for winding up of the affairs of the Mills and distributing 

its assets.  
 

   

(১) ঢাদকশ্বযী কটন মভরস্ মরঃ (মভর নাং-১) 

 ঢাদকশ্বযী কটন মভর মর:(মভর নাং-১) নাযায়নগি মজরায ধাভগড় মভৌজায় ৪৮.০৫ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি মটন্ডায 

প্রমক্রয়ায় মকমস্তদত মূল্য মযদাদধয দতম ১৯৮৩ দন মফক্রয় পূফ মক এয দখর মক্রতা ফযাফদয বুমঝদয় মদয়া য়। যকাময মুদয় ানা 

আদাদয়য য ২০১০-২০১১ অথ মফছদয ২৯.৬১ একয জমভ  ২০১৩-২০১৪ অথ ম ফছদয ৮.৩৮ একয মভাট ৩৭.৯৯ একয জমভ মক্রতা 

মকাম্পামনয অনুকূদর মযমজদস্ট্র দমরর ম্পাদন কদয মদয়া দয়দছ। অফমষ্ট জমভয ভামরকানা াংক্রাদন্ত আদারদত একামধক ভাভরা মফচাযাধীন 

যদয়দছ তন্দধ্য একটি ভাভরায় ৩.২৮ একয জমভয যায় যকাদযয দক্ষ প্রকামত দয়দছ। ম মপ্রমক্ষদত মযকড ম াংদাধদনয জন্য মচফ, ভূমভ 

ভন্ত্রণারয়দক ত্র মপ্রযণ কযা দয়দছ। মযকড ম াংদাধন দর যফতী ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। অফমষ্ট জমভ মফমবন্ন ব্যমিফদগ ময নাদভ মযকড মর্ভি 

থাকায় মযমজমস্ট্র কদয মদয়া ম্ভফ দছে না। 
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(২) ঢাদকশ্বযী কটন মভরস্ মরঃ (মভর নাং-২) 

 

 ঢাদকশ্বযী কটন মভর মর:(মভর নাং-২) নাযায়নগি মজরায মগাদনাইদর ৫১.০৮ একয জমভদত অফমস্থত। এই মভরটি মফক্রয় পূফ মক  

মক্রতা মকাম্পামনয মনকট দত যকাময মুদয় ানা আদায় কযা দয়দছ। ২০১০-২০১১  ২০১৩-২০১৪ অথ ম ফছদয এই মভদরয মনষ্কন্টক ৪৮.৫৫ 

 ক  জমভ মক্রতা মকাম্পামনয অনুকূদর মযমজমস্ট্র দমরর ম্পাদন কদয মদয়া দয়দছ।       ২.৫৩  ক  জ   মযকড ম                     

  চ           ছ।    ছ        খ     ১০ক    জ        ক                       ক                        চ       

    ছ। আদারদত ভাভরা মফচাযাধীন থাকায় জমভ মযমজমস্ট্র দমরর ম্পাদন কযা ম্ভফ দছে না। 
 

(৩) আদ ম কটন মেমনাং এন্ড উইমবাং মভরস্ মরঃ 

 

  আদ ম কটন মেমনাং এন্ড উইমবাং মভর মর: নাযায় গি মজরায রক্ষনদখারা মভৌজায় ২৬.২২ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি 

মটন্ডায প্রমক্রয়ায় মফক্রয় পূফ মক মকমস্তদত মক্রতায মনকট দত যকাময মুদয় ানা আদায় কযা দয়দছ। এই মভদরয প্রায় ১৬ একয জমভ অম মত 

ম্পমিয তামরকা দত অফমুি কযণপূফ মক মনষ্কন্টক ২৪.৮০ একয জমভ মক্রতা মকাম্পামনয অনুকূদর মযমজমস্ট্র দমরর ম্পাদন কদয মদয়া 

দয়দছ। অফমষ্ট জমভয ভামরকানা াংক্রাদন্ত ১টি ভাভরায় ০.৫৯ একয জমভয যায় যকাদযয দক্ষ প্রচামযত দয়দছ। ম মপ্রমক্ষদত মযকড ম 

াংদাধদনয জন্য মচফ, ভূমভ ভন্ত্রণারয়দক ত্র মপ্রযণ কযা দয়দছ। মযকড ম াংদাধন দর যফতী ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ।   
 

(৪) মভামনী মভরস্ মরঃ 

 

 মভামনী মভর মর: ক্যমষ্টয়া মজরায মভরাড়ায় ২৯.৩৬ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি ২০১৩-২০১৪ অথ ম ফছদয াদফক মক্রতা 

দক্ষয াদথ ম্পামদত মফক্রয় চুমিয দতম  তাদদয সুামযদয মপ্রমক্ষদত মফক্রয় কযা দয়দছ। মায মফযীদত মক্রতা যকাদযয অনুকূদর ১০.০০ 

(দ) মকাটি টাকা জভা প্রদান কদয এফাং যফতীদত আয ১০.০০(দ) মকাটি টাকায ম-অড মায দামখর ফ মদভাট ২০.০০(মফ) মকাটি প্রদান 

কদযদছ। মভরটিয মফক্রয় প্রমক্রয়া মথামথ য়মন ভদভ ম ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয় কর্তমক গঠিত কমভটিয সুাময অনুমায়ী আইন ভন্ত্রণারদয়য 

ভতাভদতয মপ্রমক্ষদত ব্যফস্থা গ্র  য পূদফ মই মভদরয মক্রতা যকাদযয মফরুদি ভাভান্য াইদকাদট ম যীট ভাভরা দাদয়য কযদর এফাং উি ভাভরায 

যায় মক্রতায অনুক্যদর প্রচামযত য়। ফমণ মত যাদয়য মফরুদি যকাদযয ক্ষ দত ভাভান্য আদারদত মএভম দাদয়যপূফ মক যাদয়য কাম মকামযতা 

স্থমগতাদদ রাব কযা য় এফাং মনয়মভত ভাভরা তথা মমএরএ দাদয়য কযা য়। যফতীদত মক্রতায আদফদদনয মপ্রমক্ষদত আদালনাভায 

ভাধ্যদভ উি ভাভরা প্রতুাায কযা য়। উি মভদরয মক্রতা মভর ক্রদয়য মফযীদত যকাদযয অনুকূদর প্রদানকৃত টাকা মপযত প্রদাদনয জন্য 

আদফদন কদয। মক্রতায আদফদন অনুমায়ী ২০.০০(মফ মকাটি) টাকা মপযত প্রদান কযা দয়দছ। ফতমভাদন মভরটিয স্থাফয  অস্থাফয ম্পমি 

পুনযায় মূল্যায়ন কা     চ         ছ। মভরটি যকাদযয মনয়ন্ত্রদণ যদয়দছ।  
 

 

(৫) ফাাংরাদদ মটক্সটাইর মভরস্ মরঃ 
   

ফাাংরাদদ মটক্সটাইর মভর মর: নাযায়ণগি মজরায ধাভগড় মভৌজায় ১৫.৬৫ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি আন্তজমামতক মটন্ডাদযয 

ভাধ্যদভ মফক্রয়  মক্রতা মকাম্পামনদক স্তান্তয কযা দয়দছ এফাং যকাময মুদয় ানা আদায় কদয উি মভদরয ভস্ত ম্পমি মক্রতায 

অনুক্যদর মযমজমস্ট্র দমরর ম্পাদন কদয মদয়া দয়দছ।                       চ      -     ৮/৯          ও       -             

ক             । ফাাংরাদদ মটক্সটাইর মভদরয মনকট মফটিএভম’য মদনা/ানায মাফ Reconcilation/চূড়ান্ত কযা দয়দছ। ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক         ৪          ক    ক      ও   ৪৭,৪৯,০৩,০০০/-(   চ     ক                   জ  )   ক               

        গ    গ ক             ক   ক               জ         চ      ,         ক        ক       ছ।            

ক  ক      ক          ক                             ক  ক                         চ                ক      

           ও                                                 ছ। এ মফলদয় মচয়াযোন, মফটিএভমদক ত্র মদয়া দয়দছ।  

 

(৬) ভমরন কটন মভরস্ মরঃ 

 

ভমরন কটন মভর মর: গাজীপুয মজরায কামরগদি ৮১.১৪ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি যকাময মিান্তক্রদভ াদফক 

ভামরকদদয অনুকূদর স্তান্তয কযায মিান্ত গ্রণ কযা য়। াদফক ভামরকদক্ষয ফ মিত অমবভদতয মপ্রমক্ষদত তাদদয ভদনানীত ব্যমিয মনকট 

১৩৫.০০(একত পঁয়মত্র) মকাটি টাকায় মভরটি মফক্রয়            । মভরটিয মক্রতা মকাম্পামনয াদথ একটি মফক্রয় চুমি ম্পামদত য়। 

মক্রতা মকাম্পামন কর্তমক যকাদযয অনুক্যদর ২৫(পঁমচ) মকাটি টাকায ম-অড মায এফাং অফমষ্ট ১১০(একত দ) মকাটি টাকায ব্যাাংক গ্যাযামন্ট 

প্রদান কযা য়। তদানুমায়ী গত ০৩-৮-২০১৩ তামযদখ মভদরয দখর মক্রতায অনুক্যদর স্তান্তয কযা য়। মক্রতায াদথ ম্পামদত মফক্রয় চুমি 

অনুমায়ী মক্রতা ডাউন মদভন্ট ফাদদ মনধ মামযত ৫টি মকমস্তয ভদধ্য ১ভ  ২য় মকমস্তয অথ ম মযদাদধ মফরদম্বয কাযদণ মফরম্ব সুদ ১ভ মকমস্তয অথ ম 

মভাট ২৩,১৭,১৭,২৬০/-(দতই মকাটি দতয রক্ষ দতয াজায দুইত লাট) টাকা  ২য় মকমস্তয অথ ম ২৩,১৭,৬৩,৮৮৯/-(দতই মকাটি দতয 

রক্ষ মতলমট্ট াজায আটত উননিই) টাকায ম-অড মায ভন্ত্রণারদয় দামখর কদযদছ। মভরটিয মফক্রয় প্রমক্রয়া মথামথ য়মন ভদভ ম ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয় কর্তমক গঠিত কমভটিয সুাময অনুমায়ী উি মভদরয মফলদয় আইন ভন্ত্রণারদয়য ভতাভত গ্রণ কযা য়।              

ক    মভরটিয মফক্রয়মূল্য ফাফদ যকাময অফমষ্ট ানা এককারীন গ্রণপূফ মক উি মভদরয ম্পমি মক্রতায অনুকূদর মযমজমস্ট্র দমরর 
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ম্পাদন কদয মদয়ায আদদ দাদনয জন্য মক্রতা যকাদযয মফরুদি ভাভান্য াইদকাদট ম মযট মটিন নাং-৬৬৩৩/২০১৬ দাদয়য কদযদছ মা 

যকাদযয মফদক্ষ যায় প্রচামযত য় এফাং যাদয়য য আীর নাং-০৮/১৭ দাদয়য কযা য় উি আমদরয যায় যকাদযয মফদক্ষ প্রচামযত 

য়।                  ক  ক   ক           ক             - ২১৮ ১৭       ক   ।   ক                    ০৫-৬-১৭ 

     খ               -৩০০ ১৭    খ  ক     । গ  ১৩-৮-১৭      খ                  -৩০০ ১৭              ক      

       চ            ক  ক          খ   জ        । অয মদদক মফটিএভম াদফক কভ মকতমা জনাফ এ,এভ আবু াঈদ ফাদী দয় 

ভাভান্য াইদকাদট ম মযট মটিন নাং-১১৯০৭/১৭ দাদয়য কদযন। উি ভাভরায় ভাভান্য াইদকাট ম কর্তমক যকাদযয মফরুদি আদদ মদন মম 

২০০৬ ও ২০০৮      ক   ক            ক                গ            ক        ক                 ও           

 ক       Take back ক                       জ    ক       ছ।        ক  ক          জ      ক           ক     

        -২১৮ ১৭                   -৩০০ ১৭ ও            ক              -১১৯০৭ ১৭                     

    জ               জ                 ক       ছ।   ছ  ও   ক     ক    ক     ক         ক       চ   ক   

                      -৩০০ ১৭            ক    জ              ক      ও       ছ।   

 

(৭) মচশ্তী মটক্সটাইর মভরস্ মরঃ 

 

 মচতী মটক্সটাইর মভর মর: ক্যমভো মজরায মদৌরতপুদয ১৬.৪৯ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি মভা ম আভ ম পাযাজ কনিাকন 

মরঃ এয আদফদন অনুমায়ী   ক     ভাননীয় ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদন  মনদদ ম মভাতাদফক ৩৫(পঁয়মত্র) মকাটি টাকা মূদল্য 

মফক্রয়  মক্রতা মকাম্পামনয ফযাফদয ০৭-০১-২০১৪ তামযদখ স্তান্তয কযা দয়দছ। মক্রতা প্রথদভ ১৫.০০(দনয) মকাটি টাকা যফতীদত মফক্রয় 

চুমি মভাতাদফক ১ভ মকমস্ত  ২য় মকমস্ত ফাফদ মথাক্রদভ ৪.০৫ মকাটি  ৪.০০ মকাটি টাকায ম-অড মায ভন্ত্রণারদয় দামখর কদযদছ। মভরটি 

মফক্রদয়য মফলদয় প্রধান ভন্ত্রীয কাম মারয় কর্তমক গঠিত তদন্ত কমভটি মভরটি মফক্রয় প্রমক্রয়া মথামথ য়মন ফদর অমবভত প্রদান কযদর আইন 

ভন্ত্রণারদয়য আইনগত ভতাভত প্রাথ মনা কযা য়। আইন ভন্ত্রণারয় মফক্রদয়য প্রমক্রয়াটি আইন  মফমধ ফম মর্ভ মত ফদর অমবভত প্রদান কদয।     

     চ                                    ও       ক            ক    জ   ক         জ          ক       

               জ ক                           -১০৮২০ ২০১৪       ক        ভাভান্য আদারত কর্তমক প্রথদভ ৬(ছয়) 

ভাদয Status-quo আদদ জাময কদযন।                ক                  চ       ।                  ক   ক  ক 

              -৭০১ ১৫            গ  ক     ।                  ক  ক           -৩৬৪ ২০১৭            ক   

    ছ।                       জ      ক  ক             ক                গ       -১৮১ ২০১৬            ক     ।    

ক  ক                গ  ০৩-৭-২০১৮      খ              ক              জ      ।               ক         

                                     -৭৪ ২০১৯       ক   ।      গ     জ             কযায জন্য মফজ্ঞ মরমটযদক 

ত্র দ্বাযা অনুদযাধ কযা দয়দছ। 
 

(৮) মযদয়ন্ট মটক্সটাইর মভরস্ মরঃ 
 

          ক   জ     ক    গ                 গ    জ   ৭.৪৬৫০ একয জমভদত অফমস্থত এফাং ইায ভামরকানাধীন 

নযমাংদী মজরায রা থানায কাউয়াদী মভৌজায় ৭.৭৮ একয জমভ এ মভদরয মভাট জমভয মযভাণ ১৫.২৪৫০ একয। মভদরয জমভ 

াংক্রান্ত মফলদয় ১২টি ভাভরা মফচাযাধীন থাকায় মভরটিয পূ                          ক                ।         মভরটিয স্থাফয-

অস্থাফয ম্পমিয পুনযায় মূল্যায়ন কদয মটন্ডায আফাদনয মফলদয় মরক্যইদডন মদরয মফজ্ঞ আইনজীফীয আইনগত ভতাভত এয মপ্রমক্ষদত 

মভরটিয স্থাফয  অস্থাফয ম্পমি পুনযায় মূল্যায়ন কা     চ         ছ। মভরটি যকাদযয মনয়ন্ত্রদণ যদয়দছ।  
 

মরক্যইদডন মদরয আতাধীন মভরমূদয ভাভরায মফফযণঃ- 

ক্রঃ  মভদরয নাভ াইদকাদট ম মফচাযাধীন 

ভাভরায াংখ্যা 

মনম্ন আদারদত মফচাযাধীন 

ভাভরায াংখ্যা 

মভাট ভাভরায াংখ্যা 

১। ঢাদকশ্বযী কটন মভর মরঃ (মভর নাং-১) - ৩ ৩ 

২। ঢাদকশ্বযী কটন মভর মরঃ (মভর নাং-২) ১ ১ ২ 

৩। আদ ম কটন মেমনাং এন্ড উইমবাং মভর মরঃ ১ - ১ 

৪। মভামনী মভর মরঃ ২ ১ ৩ 

৫। ফাাংরাদদ মটক্সটাইর মভর মরঃ - - - 

৬। মচতী মটক্সটাইর মভর মরঃ ১ - ১ 

৭। ভমরন কটন মভর মরঃ ৩ - ৩ 

৮। মযদয়ন্ট মটক্সটাইর মভর মরঃ ১ ১১ ১২ 

  ০৯ ১৬ ২৫ 
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   ক   
 

আাময দদকয মগাড়ায মদদক ইউদযাদয মল্প মফলফ, মফশ্বফাজাদয াট এফাং প্রচমরত াট দেয চামদা  মূল্য হ্রা, কৃমত্রভ তন্তু 

এফাং স্বল্পমূদল্যয মনদথটিক দ্র্দব্যয আমফ মবাফ, মল্প কাযখানায় প্যাদকমজাং োদটমযয়ার মাদফ কৃমত্রভ  মনদথটিক তন্তু’য ব্যাক ব্যফাদযয 

পদর ফাাংরাদদদয াট মল্প এক চুাদরদিয িুখীন য়। এই  চুাদরি মভাকাদফরায় প্রচমরত াটদেয াাাম াদটয ফহুমুখী  

ফহুভামত্রক ব্যফায বৃমিয উয মজায মদয়া য়। এ ছাড়া াদটয মযদফফান্ধফ গুনাগুন এফাং মযদফ যক্ষায় মফশ্বব্যাী গণদচতনতা বৃমিয 

মপ্রক্ষাদট াদটয ফহুমুখীকযণ এফাং ব্যফাদযয এক নফমদগন্ত সৃমষ্ট য়। এই ম্ভাফনাদক কাদজ রামগদয় অবুন্তযীণ  আন্তজমামতক ফাজাদযয 

চামদাভামপক উন্নতভাদনয ফহুমুখী  ফহুভামত্রক াটে াভগ্রী উৎাদন, উন্নয়ন এফাং ব্যফায      মনমভি ইউদযাীয় ইউমনয়দনয আমথ মক 

ায়তায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অধীদন ২০০২ াদর জুট ডাইবাযমমপদকন প্রদভান মন্টায (দজমডমম) স্থামত য়। াট  াদটয 

াদথ অন্য তন্তুয াংমভশ্রদণ উদ্ভামফত নতুন প্রমৄমি প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ উন্নতভাদনয ফহুমুখী াটে াভগ্রী উৎাদদনয ব্যফস্থা কদয াদটয 

াযাদনা মগৌযফ পুনরুিাযই মজমডমম’য মূর রক্ষু। 
 

 

  ক   
 

াদটয ব্যফায ম্প্রাযদণ াটদেয ফহুমুখীকযণ। 
 

        
 

   খ                                   জ         ও   গ                    জ  জ  ক    ক                 

                    । 
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   ক       

 াটদেয উৎাদন  ব্যফায বৃমিকদল্প প্রদয়াজনীয় প্রমক্ষণ প্রদান;  

 ফহুমুখী াটদেয অবুন্তযীণ  আন্তজমামতক ফাজায ম্প্রাযদণয রদক্ষু মভরা, মক্রতা-মফদক্রতা দিরন আদয়াজন  অাংগ্রণ; 

 জুট ডাইবাযমপাইড প্রডাক্ট এয মডজাইন উন্নয়দন গদফলণায জন্য Research & Development Institution এয গদফলণাকাযীদদয 

ায়তায় মডজাইন উন্নয়ন কদয তা ফামণমজুকীকযদণ ায়তা প্রদান;  

 ফহুমুখী াটদেয প্রচায, প্রায  ব্যফায বৃমিয জন্য দচতনতা কভ মারা/উদ্বুিকযণ কভ মারায আদয়াজন; 

 উদদ্যািাদদয জ  সুরব মূদল্য কাঁচাভার প্রামপ্তদত ায়তা প্রদান; 

 উদদ্যািাদদয ঋণ প্রামপ্তদত ায়তা দান।  
 

জ        গ   ক ক        

 জ      ’  ক        ক                                     ও                চ          ২০            ক  

        ক    গ                            ক  । মজমডমম’য ব্যফস্থানায জন্য একজন মনফ মাী মযচারক  মতন জন 

মযচারক মভাট ৫৪ জন কভ মকতমা/কভ মচাযী কভ মযত যদয়দছ।  
 

ফহুমুখী াটমল্প উদদ্যািা মফা মকন্দ্র (দজইএম): 
 

াটে ফহুমুখীকযণ প্রমক্রয়া  কাম মক্রভদক াযা মদদ ম্প্রাযদণয জন্য মজমডমম’য আতাধীদন ঢাকা, নযমাংদী, যাংপুয, মদায, 

চট্টগ্রাভ, টাঙ্গাইর, জাভারপুয মজরায় মভাট ৭টি ফহুমুখী াট মল্প উদদ্যািা মফা মকন্দ্র (দজইএম) যদয়দছ।  
 

২০১৯-২০     ছ              খ     ক       
 

              ও ক          জ      ’  ক       
 

 জ      ’         ক                      ।  জ          খ               ও   জ  জ  ক              

                                                        ও ক            ক    খ ছ। গ  ২০১৯-২০ অথ মফছদয 

 জ                    জ    ১৩টি  ক          ২৭০ জ  ক    খ                         ক   ছ। 

  

 

 জ            জ        ক      
 

 মশ্রি ফহুমুখী াটে উদদ্যািা অুায়াড ম প্রদানঃ 

ফহুমুখী াটে উৎাদন  ফাজাযজাতকযদণ উদদ্যািাদদয উৎা প্রদাদনয রদক্ষ প্রমত ফছদযয ন্যায় এফায জাতীয় াট    

মদফ-২০২০ উরদক্ষ আদয়ামজত মভরায় মশ্রি ফহুমুখী াটে উৎাদনকাযী উদদ্যািাদদয অুায়াড ম প্রদান কযা য়। 
 

  

গ  জ                ক         জ                      জ                      ও                         জ     গ     

  গ   গ জ         ক              ও                চ  জ       ক                    ফহুমুখী াটে উৎাদনকাযী উদদ্যািাদদয 

মক্রি প্রদান কদযন 
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      ও            জ          
 

জ              -২০২০           খ           কক      
 

২০১৯-২০     ছ              খ     ক                    ৬ ভাচ ম, ২০২০ জাতীয় াট মদফ উরদক্ষ ০৬-১০ 

ভাচ ম, ২০২০ তামযদখ অমপা ম ক্লাফ, ঢাকায় ৫ মদনব্যাী ফহুমুখী াটদেয একক মভরা     জ । গ  জ              

  ক        ও                         জ     গ       গ   গ জ         ক               জ                  

    জ                    মভরা  প্রদ মনী উদদ্বাধন কদযন। কর মশ্রমণয দ মক মুগ্ধ মফস্মদয় মদদখন দৃমষ্টনিন ফহুমুখী 

াটদেয মফপুর ভাায। এ মভরা  প্রদ মনী াযা মদদয কর মশ্রমণয ভানুদলয ভদধ্য াড়া জাগাদত ক্ষভ দয়দছ।          

মভাট ১২৯ জন ফহুমুখী াটে উদদ্যািা তাদদয উৎামদত ফহুমুখী াটে াভগ্রী মনদয় অাংগ্রণ কদয। 

  

 

   ও                         জ     গ       গ   গ জ         ক               জ                      জ             

     ফহুমুখী াটে মভরা ২০২০ উদদ্বাধন এফাং িরমূ মযদ মন কদযন 

  

জ             -২০২০            জ        িদরয একাাং 

 

জ             ২০১৯            জ                
 

জাতীয় ফস্ত্র মদফ ২০১৯ উরদক্ষ ০৯ জানুয়াময, ২০২০ তামযদখ ফঙ্গফন্ধু আন্তজমামতক দিরন মকদন্দ্র ৩ মদন ব্যাী মভরা         । 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী    মভরা  প্রদ মনী উদদ্বাধন কদযন। উি মভরায় মজমডমম ফহুমুখী াটদেয 

প্রদ মনীয আদয়াজন কদয।  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ ামনা  

জ             ২০১৯            জ         জ      ’  ির মযদ মন কদযন 
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জ             ২০১৯            জ         জ      ’  ির 

 

ঢাকা আন্তজমামতক ফামণজু মভরায় অাংগ্রণ: 

প্রমতফছদযয ন্যায় এফছদয মজমডমম ঢাকা আন্তজমামতক ফামণজু মভরা-২০২০ এ ১           মনদয় অাংগ্রণ কদয। াযা মদ মথদক 

মজমডমম’য তামরকার্ভি ২৫ জন উদদ্যািা ফহুমুখী াটে মনদয় এ মভরায় অাংগ্রণ কদয। 

  

 

  ক    জ    ক     জ       ২০২০    জ      ’           

 

           
 

২০১৯-২০ অথ ম ফছদয চট্টগ্রাভ, খরনা  যাংপুয মজরায় মজমডমম মফমবন্ন াংস্থা আদয়ামজত আয ০৪টি মভরায় অাংগ্রণ কদযদছ। 

  জ    ক ফাজাদয ফহুমুখী াটদেয প্রচায, প্রায  ফাজাযজাতকযদণ Frankfurt International trade Fair (Ambiente), 

Frankfurt, Germany        জ      ’  ১৪ জ            খ                          ক  ।  

 

  

 

গ  ৮-১১          ২০২০      খ জ               Frankfurt International trade Fair (Ambiente), Frankfurt, 

Germany      ক        জ      ’               
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    খ            জ         ক        

২০১৯-২০ অথ ম ফছদয               ক                  জ                গ      ৪     খ            জ    

     ক                 ছ।    খ                ও   জ    ক   জ        গ    জ            ক-         

               খ              ক                     জ                             ক          

        ।    খ            জ           চ                  চ          চ         ক          ক     

        ও   গ     গ    জ          ও      ক                            ক-                ছ    ক       

    জ          ।  

 

 
 

 জ            জ     খ            জ         ক       

 

 

    খ                 ও       ক   

 

 জ            ১৪৫                 জগ ও   ক      

২          খ                 ও       ক   

    ছ    খ             ক       ।    খ  

                  ও   জ  জ  ক              

ও       ক            ক       ক  ছ।         

   খ          চ                               

ও       ক                       গ ও    ক     

         ছ।      ক ক            অথ মফছয ২০১৯-

২০ গ  ২৩     ২০১৯      খ    ও              

           জ     গ       গ   গ জ         ক  

                    ও                    

                               ক ক        

                    ।                   

   চ  ক   জ             চ      ও              

    মজমডমম’য ২০১৯-২০            ক ক        

             । এ অথ মফছদয মজমডমম ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয়াধীন কর দপ্তয/াংস্থায ভদধ্য মদ্বতীয় স্থান অজমন 

কদয। 

 

 

 জ              ও                  ২০১৯-২০২০            ক 

ক                       
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জুট ডাইবাযমমপদকন প্রদভান মন্টায (দজমডমম)    ২০১৯-২০২০ অথ মফছদযয ফামল মক কভ মম্পাদন চুমিয রক্ষুভাত্রা  অজমন 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

মকৌরগত 

উদেশ্য 

কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন ূচচক 

 

একক কভ মম্পাদন  

ূচচদকয ভান 

রক্ষুভাত্রা অজমন 

০১. ফহুমুখী াটদেয 

স্থানীয়  আন্তজমামতক 

ফাজায ম্প্রাযদণ 

দমামগতা 

মজাযদাযকযণ 
 

১.১ ফহুমুখী াটে মভরা 

আদয়াজন 
১.১.১ আদয়ামজত  মভরা াংখ্যা ১০.০০ ৫ ৪ 

১.২ ফহুমুখী াটে মভরায় 

অাংগ্রণ  
১.২.১ আদয়ামজত   মভরা াংখ্যা ১০.০০ ৭ ৭ 

৩.৩ মডজাইন উন্নয়ন য়াকম ১.৩.১ আদয়ামজত য়াকম াংখ্যা ৫.০০ ৪ ৪ 

৩.৪ কাঁচাভার যফযা ১.৪.১ যফযাকৃত কাঁচাভার মযভান ১০.00 ৭২,৩৬৫ ৭৫,৭২৫ 

০২. ফহুমুখী াটদেয 
প্রচায প্রায  ব্যফায 

দমামগতা  

মজাযদাযকযণ 

 
 

২.১ দচতনতা 

মূরক/উদ্ধুিকযণ কভ মারা 

২.১.১ আদয়ামজত 

 কভ মারা 
     ১০.০০ ৯ ৯ 

২.২ মক্রতা-মফদক্রতা 

দিরআদয়াজন 

২.২.১ আদয়ামজত মক্রতা-

মফদক্রতা  দিরন 
     ১০.০০ ৪ 

 

৪ 

২.৩ উদদ্যািাদদয িাননা প্রদান 

(অুায়াড ম প্রদান) 

২.৩.১ প্রদি 

 িাননা 
তামযখ ৫.০০ 

১০ এমপ্রর 

২০২০ 

১০ ভাচ ম 

২০২০ 

০৩. ফহুমুখী াটে 

উৎাদনকাযী 

উদদ্যািাদদয দক্ষতা 

উন্নয়ন 

১.১. উদদ্যািা উন্নয়ন প্রমক্ষণ 

 

১.১.১ প্রদি 

 প্রমক্ষণ 
াংখ্যা ১৫.০০ ২৭০ ৩০০ 

 

 জুট ডাইবাযমমপদকন প্রদভান মন্টায (দজমডমম) এয  ২০১৯-২০ অথ মফছদয মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (এমডমজ) এয রক্ষুভাত্রা  অজমন 

জুট ডাইবাযমমপদকন প্রদভান মন্টায (দজমডমম) এয ২০১৯-২০ অথ মফছয মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট কভ মমযকল্পনা প্রস্তুত কযা য়। 

মজমডমম মমদতু মকান প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযদত াদয না মদতু মনয়মভত কাম মক্রভ অনুমায়ী মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট  

(এমডমজ) এয ফামল মক কভ মমযকল্পনা প্রস্তুত কদয থাদক। ২০১৯-২০ অথ মফছদয মজমডমম  এমডমজ এয Goal: 5 এয Target: 5.1 

 Goal-17 এয Target: 17.11 মনদয় কাজ কদয। এ অথ মফছদযয রক্ষুভাত্রা  অজমন মনম্ন  : 

 

SDG Goal SDG Target Global Indicators Activities Unit Targets 

2019-20 

Achieve

ment 

Goal 5: 

Achieve gender 

equality and 

empower  all 
women and 

girls 

 
 

 

Target: 5.1 

End all form 

of 

discrimination 
against all 

women and 

girls.  
 

 

5.11 

Whether or not 

legal frameworks 

are in place to 
promote, enforce 

and monitor 

equality and non 
discrimination on 

the basis of sex. 

 Entrepreneurship Development Training 
(Male) 

 Number 130 155 

Entrepreneurship Development Training (Female)  140 145 

Design Development workshop  of Diversified 

Jute Products (Male) 

 Number 40 45 

Design Development workshop  of Diversified 

Jute Products (Female) 

 Number 60 62 

Quality Improvement training (Male)  Number 40 42 

Quality Improvement training (Male)  umber 60 80 

Training on Marketing (Male)  umber 40 41 

Training on Marketing (Female) Number 60 80 

Training on Costing products (Male)  Number 60 80 

Training on Costing products  (Female)  Number 40 40 

Goal-17 

Strengthen the 
means of 

implementation 

and revitalize 
the Global 

Partnership for 

Sustainable 
Development.  

 

. 

Target: 17.11 

Significantly 
increase the 

export of 

developing 
countries, in 

particular with a 

view to 
doubling the 

least developed 

countries‟ share 
of global export 

by 2020 

17.11.1  

Developing 
countries and least 

developed 

countries‟ 
Share of global 

exports. 

 Arrange Diversified Jute Products fair  Number 06 05 

 Arrange Diversified Jute Products foreign fair  Number 04 03 

Awareness workshop Number 06 09 

 Arrange Buyer-Seller Meeting for promotion 
of Diversified Jute Product 

 Number 05 05 

Arrange Product Development 

Training/Workshop 

 Number 05 05 

Training on Dying Finishing & Printing Number 
01 01 

Training on International Marketing Number 02 02 

Export Documentation Training Number 02 01 

Jute Raw Material Supply  Quantity 
72,500 
yards 

75,725 

Awards Number 1 1 

Counseling of Entrepreneurs Number 250 324 
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    খ               ও        

 

                  জ      ’  ৭০২ জ                    ছ।                         জ       ২৮১          খ  

           ক   ছ              ১১৮               ।              খ                        

 

           (মফজদন কাড ম,      ক        গ  জ                                ডায়ময ক                      

কাড ম            ক                 ক         ও                 ক             ক                       

 

       ক     গ         গ            গ        গ         গ  ও      ক       গ      ক       গ  ও       গ  

         গ       গ          গ      ক         ক      গ            গ               গ  া ম  ক    া ম, 

াটি ম   গ  ও             গ          ক       গ          গ      ক        ক            

 

 

        ক            ক                     ক      দ মা             ক      ও                             ও    

             

 

 

   জ                             ক                   ক                     ধযদণয                      

                        ও             ক  জ            

 

 

                (জুট মট, না মাময ীট ইতুামদ); 

 

       জ              জ    জ         কাদ মট  জ             গণা          

 

            (মব্জায, পতুয়া, কটি, াড়ী ইতুামদ); 

 

           ক গ জ     (য ুামাং ীট, ডায়ময, মনাট বুক, কুাদরন্ডায ইতুামদ); 

 

ক                খ    ও  গ                          । 

 

 এক নজদয ২০১৯-২০ অথ ম ফছদযয ম্পামদত মনয়মভত কাম মক্রভমূঃ 

 

০১) উদদ্যািা উন্নয়ন প্রমক্ষণ   - ১৩টি 

০২) একক মভরা আদয়াজন    - ০৪টি 

০৩) মমৌথ মভরায় অাংগ্রণ    - ০৬টি 

০৪) উদু্বিকযণ/দচতনতা কভ মারা আদয়াজন  - ০৪টি 

০৫) মক্রতা মফদক্রতা দিরন অনুিান   - ০৪টি 

০৬     খ            জ         ক        -  ০৪  

০৭) অুায়াড ম প্রদান    -          ০১টি 



 


