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উদ্ভাফন কাম যক্রভ ফাৎরযক কভ যরযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় :  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

রফবফচ্য  ভয়– জুরাই ২০১৭- জুন ২০১৮ 

 

ক্র 

রভক 

নং 

প্রস্তারফত রফলয় 

(গৃীতব্য কাবেয নাভ) 

ফাস্তফায়ন  কার 

 

 

 

 

 

 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা 

প্রতযারত পরাপর 

(কােটি ম্পন্ন  বর 

গুণগত ফা  রযভাণ  গত 

কী রযফতযন  আবফ) 

রযভাণ  

(প্রতযারত 

পরাপর 

ততরয  বয়বে  

রক না  তা  

রযভাবয 

ভানদন্ড) 

শুরুয 

তারযখ 

ভারপ্তয 

তারযখ 

 

১  ইবনাববন  টিবভয ভারক 

বা রনয়রভত আফান। 

 জুরাই , 

২০১৭ 

জুন , ২০১৮ ভন্ত্রণারবয়য  

রচ্প  

ইবনাববন  

অরপায  

 ইবনাববন  রফলবয় 

ভন্ত্রণারয় ও দপ্তয/ংস্থায 

চ্রভান  কাম যক্রভ  

রনয়রভত  ভরনটয  কযা । 

ভারক  বায  

কাম যরফফযণী। 

২ ইবনাববন প্রস্তাফ   

আফান (ভা  রবরিক)। 

জুরাই, 

২০১৭ 

জুন , ২০১৮ ইবনাববন  

টিভ 

কর  কভ যকতযায  রনকট  

বত  ইবনাববন প্রস্তাফ   

ংগ্র। 

প্রাপ্ত  প্রস্তাবফয  

ংখ্যা। 

৩ প্ররতভাব ইবনাববন 

টিবভয বায় আইরিয়া ফক্স 

ও  অন্যান্য উৎ বত প্রাপ্ত 

আইরিয়া মূ মাচ্াই-

ফাোই কযা। 

জুরাই, 

২০১৭ 

জুন , ২০১৮ ইবনাববন  

টিভ 

ফাোইকৃত আইরিয়ামূ।  ইবনাববন 

টিবভয বায 

কাম যরফফযণী 

৪ প্রাপ্ত আইরিয়া মূ 

ওবয়ফাইবট প্রকা। 

জুানুয়ারয 

, ২০১৮ 

জুন , ২০১৮ ইবনাভবন  

টিভ 

প্রাপ্ত আইরিয়া মূবয 

তাররকা প্রারপ্ত। 

আইরিয়া মূবয 

তাররকা। 

৫ প্ররত ভাব ফাোইকৃত প্রাপ্ত 

আইরিয়ামূ ফাস্তফায়ন 

কযায প্রবয়ােনীয় 

অনুবভাদন গ্রণ ও 

ফাস্তফায়বনয রনরভি 

কাম যক্রভ গ্রণ। 

জুরাই, 

২০১৭ 

জুন , ২০১৮ ইবনাববন  

টিভ 

অনুবভারদত ও 

ফাস্তফায়বনয রনরভত্ত 

গৃীত কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়বনয 

রনরভি ংরিষ্ট 

কাম যারবয় ভপ্রযণ 

ংক্রান্ত দররর 

৬ ভন্ত্রণারবয়য  ভন্বয় বায় 

ইবনাববন  টিভ  কর্তযক    

ফাোইকৃত ইবনাববন 

প্রস্তাফ   মূ  উস্থান। 

জুরাই, 

২০১৭ 

জুন , ২০১৮ ইবনাববন  

টিভ 

ভন্বয় বা কর্তযক   

ইবনাববন প্রস্তাফ   

অনুবভাদন। 

অনুবভারদত 

ইবনাববন 

প্রস্তাফ।    

৭ ভন্ত্রণারয়  ও  অধীন 

দপ্তয/ংস্থায  কভ যকতযাবদয 

২০ ঘন্টা প্ররক্ষণ  

আবয়ােন। 

জুরাই, 

২০১৭ 

জুানুয়ারয , 

২০১৮ 

ইবনাববন  

টিভ/ 

প্রান 

অনুরফবাগ 

ভফা  রেকযণ রফলয়  

ম্পবকয তারিক ও  ফাস্তফ 

ধাযণা প্রদান । 

প্ররক্ষণ প্রাপ্ত 

কভ যকতযাবদয  

ংখ্যা  
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ক্র 

রভক 

নং 

প্রস্তারফত রফলয় 

(গৃীতব্য কাবেয নাভ) 

ফাস্তফায়ন  কার 

 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা 

প্রতযারত পরাপর 

(কােটি ম্পন্ন  বর 

গুণগত ফা  রযভাণ  

গত কী রযফতযন  

আবফ ) 

রযভাণ ( 

প্রতযারত পরাপর 

ততরয  বয়বে  রক 

না  তা  রযভাবয 

ভানদন্ড ) 

শুরুয তারযখ ভারপ্তয 

তারযখ 

৮ ফাস্তফারয়ত , চ্রভান ও 

ফাস্তফারয়তব্য ইবনাববন 

প্রকল্প মূব ভভন্টয 

রনবয়াগ। 

আগষ্ট , 

২০১৭ 

অবটাফয , 

২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ 

ইবনাববন ংক্রান্ত  

কাম যক্রভ ফাস্তফায়বন 

গরতীরতা আবফ। 

ভভন্টয রনবয়াবগয 

অরপ আবদ। 

৯ চ্রভান ও ফাস্তফারয়তব্য 

ইবনাববন প্রকল্প মূব 

বযেরভন ভরনটরযং : 

১। Online One click 

Registration & Other 

service delivery by 

Directorate of 

Textiles  by 

developing an e-

centre network using 

ICT. 

 

২।SMS-based system 

for jute purchase and 

sales. 

আগষ্ট , 

২০১৭ 

এরপ্রর , 

২০১৮ 

ইবনাভবন  

টিভ 

ইবনাববন প্রকল্প মূ 

ফাস্তফায়বন গরতীরতা 

আবফ। 

বযেরভন রযদ যন 

প্ররতবফদন 

১০ চ্রভান ও ফাস্তফারয়তব্য 

ইবনাববন প্রকল্প মূব 

বযেরভন ভরনটরযং : 

১। ভযভচ্ালী ও 

লুারনকাযীবদয 

ভভাফাইবর যাভ য প্রদান 

২।  তাতীবদয ঋণ প্রদান। 

ভবেম্বয , 

২০১৭ 

এরপ্রর , 

২০১৮ 

ইবনাববন  

টিভ 

ইবনাববন প্রকল্প মূ 

ফাস্তফায়বন গরতীরতা 

আবফ। 

বযেরভন রযদ যন 

প্ররতবফদন 

১১ চ্রভান ও ফাস্তফারয়তব্য 

ইবনাববন প্রকল্প মূব 

বযেরভন ভরনটরযং : 

১। Jute Product 

Diversification and 

digital market place. 
২।   াবটয রাইবন্স       

অনরাইবন প্রদান। 

অবটাফয , 

২০১৭ 

এরপ্রর , 

২০১৮ 

ইবনাববন  

টিভ 

ইবনাববন প্রকল্প মূ 

ফাস্তফায়বন গরতীরতা 

আবফ। 

বযেরভন রযদ যন 

প্ররতবফদন 

১২ ইবনাববন প্রস্তাফ   

প্রদানকাযী ও  

ফাস্তফায়নকাযীবদয 

প্রবণাদনা  প্রদান ।  

জুরাই, 

২০১৭ 

জুন , 

২০১৮ 

প্রান 

অনুরফবাগ 

ইবনাববন  

টিভ  

ইবনাববন ংক্রান্ত  

কাম যক্রভভ 

উৎারতকযণ। 

 

প্রবণাদনা  প্রাপ্ত 

কভ যকতযাবদয 

তাররকা 

১৩  ইবনাববন ংক্রান্ত 

ংবারধত ফাবেট ফযাদ্দ 

রিবম্বয , 

২০১৭ 

রিবম্বয , 

২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ , 

ফাবেট 

াখা 

ইবনাববন ংক্রান্ত  

কাম যক্রভ ম্প্রাযণ। 

ফাবেট ফযাদ্দ 
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ক্ররভক 

নং 

প্রস্তারফত রফলয় 

(গৃীতব্য কাবেয নাভ) 

ফাস্তফায়ন  কার 

 

দারয়ত্ব   

প্রাপ্ত 

কভ যকতযা 

প্রতযারত পরাপর 

(কােটি ম্পন্ন  বর 

গুণগত ফা  রযভাণ  

গত কী রযফতযন  

আবফ ) 

 রযভাণ             

(প্রতযারত পরাপর 

ততরয  বয়বে  রক 

না  তা  রযভাবয 

ভানদন্ড ) 

শুরুয 

তারযখ 

ভারপ্তয 

তারযখ 

১৪ ইবনাববন প্রস্তাফ গ্রবণ 

াভারেক  ভমাগাবমাগ  

ভাধ্যবভয  ব্যফায। 

জুরাই, 

২০১৭ 

জুন , 

২০১৮ 

ইবনাববন  

টিভ 

াভারেক  ভমাগাবমাগ  

ভাধ্যবভ  ইবনাববন 

ংক্রান্ত  কাম যক্রভ 

অফরতকযণ  এফং এ 

রফলবয় ংরিষ্টবদয 

ভতাভত ও  যাভ য 

গ্রণ।  

াভারেক  

ভমাগাবমাগ  ভাধ্যবভ  

প্রদি  ভাস্ট ও  এ  

রফলবয়  প্রাপ্ত 

ভতাভত। 

১৫ ভফা  দ্ধরত   রেকযণ  

, ই-পাইররং ,  ইবনাববন 

ইতযারদ  রফলবয়  প্ররক্ষণ  

প্রদান ও  ওয়াকয 

/ভরভনায আবয়ােবনয  

েন্য  এটুআই ও  ংরিষ্ট  

অন্যান্য  প্ররতষ্ঠান  

/অংীেন রচ্রিতকযণ   

ও  তাবদয  াবথ 

ভমাগাবমাগ কযা। 

জুরাই, 

২০১৭ 

জুন , 

২০১৮ 

ইবনাববন  

টিভ 

 কভ যসূরচ্  ফাস্তফায়বন 

ংরিষ্ট  ব্যরি  ও  

প্ররতষ্ঠাবনয  

বমারগতা  াওয়া  

মাবফ। 

 ভমাগাবমাবগয  

ভাধ্যবভ  আবয়ারেত 

অনুষ্ঠান ংখ্যা। 

১৬ অনুবভারদত  আইরিয়া  

মূ  াইরটিং এয  

ব্যফস্থাকযণ। 

আগষ্ট , 

২০১৭ 

োনুয়ারয, 

২০১৮ 

ভন্ত্রণারয়  

ও  ংরিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থা 

ইবনাববন কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়ন আযম্ভ ।   

াইরট  প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন  

প্ররতবফদন । 

১৭ ভন্ত্রণারয়  ও  অরধদপ্তবযয  

কভ যকতযাগণ  কর্তযক  

ফাস্তফারয়ত ইবনাববন 

ম যাবরাচ্নায  য 

পুবযাদবভ ফাস্তফায়বনয 

উবযাগ  (ভেরআ )। 

 জুন , 

২০১৮ 

 জুন , 

২০১৮ 

ইবনাববন  

টিভ 

ফাস্তফারয়ত আইরিয়া  

a2i  আইরিয়া 

ব্যাংবক  েভাদান 

এফং   রনয়রভতবাবফ  

এ ধযবণয কাম যক্রভ 

গ্রণ  আযম্ভকযণ ।  

ইবনাববন কাম যক্রভ  

ফাস্তফায়ন  ংক্রান্ত 

ফারল যক  প্ররতবফদন। 

১৮  ভন্ত্রণারবয়য অধীন কর 

দপ্তয/ংস্থা বত 

ইবনাববন ংক্রান্ত 

ফারল যক কভ যরযকল্পনা 

প্রনয়ণ রনরিত কযণ ও 

প্রবয়ােনীয় যাভ য 

প্রদান। 

আগষ্ট , 

২০১৭ 

ভবেম্বয , 

২০১৭ 

ইবনাববন  

টিভ 

ইবনাববন ংক্রান্ত  

কাম যত্রভ ফাস্তফায়বন 

গরতীরতা আবফ। 

ভন্ত্রণারবয়য অধীন 

কর দপ্তয/ংস্থা 

বত ইবনাববন 

ংক্রান্ত ফারল যক 

কভ যরযকল্পনা । 

১৯ ভন্ত্রণারবয়য 

কভ যকতযা/কভ যচ্ারযগবণয 

ররেরস্টক ভফা প্রদান 

রেকযণ। 

োনুয়ারয, 

২০১৮ 

ভাচ্ য, 

২০১৮ 

প্রান- ২, 

আইরটি 

ভর  

অরপ ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত  কাম যত্রভ 

ফাস্তফায়বন 

গরতীরতা আবফ। 

বে ররেরস্টক 

ভফা প্রারপ্ত 

 

 

 

 


