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    ফাণী  

 

আফভানকার সথবক ফাাংরাবদবয ইর্তা  ঐর্তবেয অন্যতভ প্রধান উাদান ফস্ত্র  াট। সুর্নপুণ ভর্রন  

উৎকৃষ্টভাবনয াট উৎাদন কবয আভযা র্ফশ্বখ্যার্ত অজিন কবযর্ি। স্বাধীনতা পূফ ি   স্বাধীনতায অব্যফর্ত বয াট  াটজাত 

ণ্য যপ্তানী কবয বফবদর্ক  মুদ্রায ৮০ বাগ অর্জিত বতা। এখন ফস্ত্রখাত সথবক আভযা সভাট জাতীয় যপ্তানী আবয়য তকযা ৮২ বাগ 

অজিন কযর্ি। ফস্ত্র  াটখাত র্ভবর ফতিভাবন জাতীয় যপ্তানী আবয়য ৮৭ বাগ অর্জিত বে। ফস্ত্র  াট খাত সদবয র্ল্পায়ন  

কভ িাংস্থাবন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কবয িরবি। ফাাংরাবদব ফতিভান র্ল্পশ্রর্ভবকয ৫০ বাগ ফস্ত্র  াট খাবত র্নবয়ার্জত যবয়বি। 

শ্রভঘন র্ল্প য়া ফস্ত্র  াট খাবত আভাবদয বর্ফষ্যত ম্ভাফনা অতেন্ত উজ্জ্বর। 

 

আয়াভী রীবগয র্নফ িািনী ইবতাবয াট র্বল্পয পুনরুজ্জ্বীফন  আদৄর্নকায়ণ এয অঙ্গীকায র্ির। িয় দপা আবন্দারবন 

জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জবুয যভান অথ িননর্তক বফষ্যবেয কথা ফরবত র্গবয় াবটয র্ফলয়টি তুবর ধবযর্িবরন। ৭০’ এয 

াধাযণ র্নফ িািবন আয়াভী রীবগয র্নফ িািনী সাষ্টাবয াট অতেন্ত গুরুত্বপূণ ি ইসুে র্ির এফাং র্ফলয়টি জনগণবক উজ্জ্বীর্ফত কযবত 

ায়ক ভূর্ভকা ারন কবযবি। 

 

 ফস্ত্র  াট খাতবক পুনরুজ্জ্বীর্ফত কযায জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ ার্নায প্রতেক্ষ তত্বাফধাসন  র্নবদ িনায় ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারয় র্ফর্বন্ন দবক্ষ গ্রণ কবযবি। াবটয ন্যায্য মূল্য প্রার্প্ত র্নর্িত কযা, াটকরমূবয আদৄর্নকায়ণ এফাং াটবণ্যয 

ফহুমুখীকযণবক আভযা অতের্ধক গুরুত্ব র্দবয়র্ি। ফস্ত্রখাবত দক্ষ জনফর বতর্য এফাং ফস্ত্রর্বল্প সফযকার্য খাত র্ফকাবয রবক্ষে আভযা 

নানামুখী দবক্ষ গ্রণ কবযর্ি। আভযা আা কর্য ফস্ত্র  াট খাবতয র্ফকা আভাবদয র্ল্পায়ন, কভ িাংস্থান  যপ্তানী বৃর্িবত 

গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা যাখবফ। এয ভাধ্যবভ স্বাধীনতায ভান স্থর্ত জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জবুয যভান সম সানায ফাাংরা গড়ায 

স্বপ্ন সদবখর্িবরন তায পূণ ি ফাস্তফায়ন ম্ভফ বফ। 

 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফিবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদবন ফস্ত্র  াট খাবতয গৃর্ত কাম িক্রভমূ তুবর ধযা 

বয়বি। এয ভাধ্যবভ াংর্িষ্ট কবর সমভন ফস্ত্র  াট খাত ম্পবকি প্রবয়াজনীয় তথ্য জানায সুবমাগ াবফ, সতভর্ন আভযা 

আভাবদয াপল্য  ব্যথ িতা ম্পবকি মূল্যায়বণয সুবমাগ াফ। 

 

 আর্ভ ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকাবয াপল্য কাভনা কযর্ি এফাং প্রর্তবফদন প্রকাবয াবথ জর্ড়ত করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ 

জানার্ে। 

 

 

(মুা: ইভাজ উর্িন প্রাভার্ণক, এভর্) 
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ফস্ত্র  াট খাত ফাাংরাবদবয অথ িনীর্তয অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি খাত। ফস্ত্র  াট খাবতয র্যপূণ ি র্ফকা আয়াভী রীগ 

যকাবযয যাজননর্তক অঙ্গীকায। িয় দপা আবন্দারন  ৭০ এয র্নফ িািবন ফঙ্গফন্ধু াট র্নবয় ার্কস্তানীবদয সালণবক জার্তয 

াভবন তুবর ধবযর্িবরন। স্বাধীনতায য য জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জবুয যভান ফস্ত্র  াট খাতবক জাতীয়কযণ কবয এ 

খাবত র্নবয়ার্জত কভ িকতিা-কভ িিাযীবদয ভম িাদা বৃর্ি কবযন এফাং এ খাতবক মৃি কযায উবযাগ সনন। ১৯৭৫ যফতী যকাযমূ 

আন্তজিার্তক দাতা াংস্থামূবয যাভব ি ফস্ত্র  াট খাত সথবক যকাবযয বমার্গতা র্যবয় সনন পবর এ খাবতয র্ল্প 

কাযখানামূ রুগ্ন বয় বড়। ঢারা সফযকার্যকযবণয পবর শ্রর্ভকগণ িাকুর্য াযান এফাং সগাবেন োন্ডববকয ভাধ্যবভ দক্ষ 

শ্রর্ভকবদয এ খাত সথবক র্যবয় সদয়া য়। আয়াভী রীগ যকায ১৯৯৬ াবর ক্ষভতায় আায য ফস্ত্র  াট খাতবক 

পুনরুজ্জ্বীফবনয উবযাগ সনন এফাং গ্রণ কবযন নানামুখী ফাস্তফ দবক্ষ। শ্রর্ভকবদয র্বল্পয ভার্রকানা র্নর্িত কযায জন্য ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী সখ ার্না ৯টি ফস্ত্রকর শ্রর্ভকবদয র্নকট র্যিারনায জন্য স্তান্তয কবযন। 

 

২০০৮ াবরয র্নফ িািবন আয়াভী রীবগয র্নফ িািনী ইবতাবয “াট র্বল্পয পুনরুজ্জ্বীফন  আদৄর্নকায়ণ এয অঙ্গীকায 

র্ির। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী সখ ার্না ফন্ধ ফস্ত্র  াটকরমূ পুনযায় িালুয উবযাগ সনন। ৩টি ফন্ধ াটকর  ২টি ফস্ত্রকর 

পুনযায় িালু কযা য়। পবর প্রায় ২১০০০ (একু াজায) নতুন কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট বয়বি। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ১২-১০-২০১৪ তার্যবখ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্যদ িনকাবর ফস্ত্র  াট খাবত গর্তীরতা আনয়বনয জন্য কর্তয় র্নবদ িনা প্রদান কবযন। ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয র্নবদ িনামূ ফাস্তফায়বনয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। “বণ্য াটজাত সভাড়বকয 

ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০” পরবাবফ ফাস্তফায়বনয পবর স্থানীয় ফাজাবয াবটয ব্যাবগয িার্দা ১০ সকাটি ব্যাগ সথবক ৭০ 

সকাটি ব্যাবগ উন্নীত বয়বি। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী র্নজ াবত আইন ফাস্তফায়বন বমার্গতা প্রদানকাযী র্ফর্বন্ন াংস্থা, প্রর্তষ্ঠান  

ব্যর্িবদয পুযস্কৃত কবযবিন। এিাড়া ভাননীয়  প্রধানভন্ত্রী াটবক কৃর্লণ্য র্ববফ সঘালণা কবয প্রর্ত ফিয ৬ ভাি িবক জাতীয় াট 

র্দফ সঘালণায র্ফলবয় ম্মর্ত র্দবয়বিন। ফহুমুখী াটণ্য উৎাদবন ায়তা কযায জন্য সজর্ডর্র্বক আবযা আদৄর্নকায়ণ কযা 

বে। র্ফবজএভর্য র্ভরগুবরাবত ফহুমুখী াটণ্য উৎাদবনয কাঁিাভার যফযাবয উবিবে আদৄর্নক মন্ত্রাাং াংবমাজন কযা বে। 

এিাড়া ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন সজর্ডর্র্বত ফহুমুখী াটবণ্যয অতোদৄর্নক র্ডবে সন্টাবযয উববাধন কযায জন্য 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ম্মর্ত র্দবয়বিন এফাং এয যই দ্রুততায াবথ সদবয ফ র্ফবাগীয়  সজরা বয অতোদৄর্নক র্ডবে সন্টায 

স্থান কযায প্রর্ক্রয়া সনয়া বফ। াবটয ফহুমুখী ব্যফায বৃর্িবক আভাযা বফ িাচ্চ গুরুত্ব র্দবয় অভূতপূফ ি াড়া সবয়র্ি  াপল্য 

অজিন কবযর্ি। 

 

 ফস্ত্রখাবত দক্ষ জনফবরয অবাফপূযবণ ফাস্তফর্বর্িক দবক্ষ াবত সনয়া বয়বি। সটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং, সটক্সটাইর 

র্ডবোভা  সটক্সটাইর সবাবকনার র্ক্ষায ভান বৃর্ি  প্রাবযয জন্য নতুন নতুন প্রকল্প গ্রণ কযা বয়বি। 

 

 ফস্ত্র  াট খাবত যকার্য  সফযকার্য খাত র্ভবর ভর্িত উবযাগ গ্রবণয র্ফলবয় আভযা বিষ্ট আর্ি। ফস্ত্র  াট 

খাবত নীর্ত ায়তাদাবনয জন্য াট আইন াংবাধন, ফস্ত্র  াটনীর্ত-২০১৬ প্যণয়ন  ফস্ত্র আইন-২০১৬ প্রণয়বনয কাজ  এখন 

সল ম িাবয় যবয়বি। তাঁত  সযভ খাবতয র্ফকাব আভযা নানা উবযাগ ফাস্তফায়ণ কবয মার্ে। তাঁতীবদয জন্য তন্ত্র তাঁত ল্লী 

স্থান এফাং তাঁতীবদয ঋণ ায়তা বৃর্িয উবযাগ সনয়া বয়বি। একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকবল্পয াবথ সযভ িালীবদয ম্পৃি 

কবয সযভ িাল র্ফকাবয উবযাগ সনয়া বয়বি। 

 

 ফস্ত্র  াট খাবত আভাবদয গৃীত কাম িক্রভ এফাং গত অথ ি ফিবয আভাবদয অজিনমূবক তুবর ধযায জন্য ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন অতেন্ত ায়ক ভূর্ভকা ারন কযবফ ফবর  আভায র্ফশ্বা। আর্ভ দৃঢ়বাবফ র্ফশ্বা কর্য ফস্ত্র  াট খাবতয াংর্িষ্ট 

ব্যর্িফগ ি এফাং সেকবাোগণ এ প্রর্তবফদবনয ভাধ্যবভ ফস্ত্র  াট খাত ম্পবকি বারবাবফ জানবত াযবফন।    

 

এ প্রর্তবফদন প্রকাবয াবথ জর্ড়ত কভ িকতিা-কভ িিাযীবদয আর্ভ আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে এফাং ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

২০১৫-২০১৬ এয ার্ফ িক পরতা কাভনা কযর্ি। 

 

(র্ভজিা আজভ, এভর্) 
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ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

 

 

 

মুখফন্ধ 

 

দদশয শল্পান, কভ মং স্থান  যপ্তানী বৃশিশত ফস্ত্র  াট খাত গুরুত্বপূণ ম ভূশভকা ারন কশয মাশে। ফস্ত্র  াট খাশতয 

শফদ্যভান ঈন্নশনয ধাযা  ম্ভাফনাশক পূণ ম কাশজ রাগাশত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার যকাশয  দফযকাশয খাতশক প্রশাজনী 

শমাশগতা শদশ মাশে। ফস্ত্র  াট খাশতয যকাশয দপ্তয  ং স্থাভশ ব্যফাফান্ধফ শযশফ তত র্য  নতুন নতুন ঈদ্ভাফশন 

ঈশদ্যাগী ায জন্য প্রশচষ্টা চারাশনা শে। ফস্ত্র  াট খাশতয শফদ্যভান অআন ংস্কায, নতুন অআন  নীশত প্রণশনয কাজ 

চরভান যশশছ। াট  ফস্ত্র খাশতয ম্ভাফনায কর দেত্রভ শচশিতকযশণ এফং এ খাতভশয  শফকাশ কয ণী শনধ মাযশণ 

ভন্ত্রণার কাজ কযশছ। 

 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শফগত ২০১৫-২০১৬ থ মফছশযয গৃীত কাম মক্রভশক ংশেপ্ত অকাশয তুশর ধশয ফাশল মক প্রশতশফদন 

প্রকাশয ঈশদ্যাগ গ্রণ কশযশছ। ফাশল মক প্রশতশফদশন ভন্ত্রণার  ধীন দপ্তয/ং স্থায কাশজয প্রশতপরন থাকা র ক্ষেভাত্রা নুমাী 

কাজ ম্পাদশন েভ শশছ শকনা , তা মাচাআ কযা ম্ভফ শফ। ফাশল মক প্রশতশফদন প্রকাশয পশর ভন্ত্রণার/ধীন দপ্তয   ংস্থায 

কাজ ংশিষ্ট কশর ফগত শফন। এছাড়া শফগত ফছশযয ম্পাশদত কাশজয শরশখত প্রকানায পশর ংশিষ্ট কশরয দাফিতা  

জফাফশদশতা তত র্য শফ। যকাশযয নতুন প্রফশতমত ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি নুমাী শফগত ফছশযয ম্পাশদত কাম মাফরী ম্পশকম 

ফাশল মক প্রশতশফদন প্রকাশয শনশদ মনা যশশছ। এশেশত্র ফাশল মক প্রশতশফদন প্রকা স্বে  জফাফশদশভরক  জনপ্রান গশড় দতারায 

দেশত্র গুরুত্বপূণ ম ভূশভকা ারন কযশত াশয। 

 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার এফং ধীন দপ্তয/ং স্থায কভ মকতমাগণ ফাশল মক প্রশতশফদন ২০১৫-২০১৬ প্রকাশয দেশত্র 

অন্তশযকবাশফ শচষ্ট শছশরন। তাশদয প্রশচষ্টা অগাভী শদনগুশরাশত এয কশরফয  ভান শনক বৃশি াশফ ফশর  অা কশয। 

প্রশতশফদশন প্রকাশত শফলভশয ঈয ভতাভত/যাভ ম ানশে গ্রণ কযা শফ।  

 

 ফাশল মক প্রশতশফদন প্রস্তুত  প্রকাশয শফশবন্ন স্তশয জশড়ত করশক অন্তশযক ধন্যফাদ জানাশে এফং ফাশল মক প্রশতশফদন 

প্রকাশয পরতা কাভনা কযশছ। 

 

 

 

এভ এ কাবদয যকায 

র্িফ 
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ভাননী প্রধানভন্ত্রী ০৬-০৩-২০১৬ তার্যবখ 

াটবক ‘কৃশলজাত ণ্য’ শাশফ দঘালণা কশযন। 
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ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

 

টভূশভ 

 ১৯৭৩ াশর াট ভন্ত্রণার  ১৯৭৭ াশর ফস্ত্র ভন্ত্রণার প্রশতশিত । ১৯৮৪ াশরয প্রথভবাশগ ভন্ত্রণারভ 

পুনগ মঠনকাশর াট শফবাগ  ফস্ত্র শফবাগশক শল্প  ফাশণজয ভন্ত্রণার দথশক পৃথক কশয াট ভন্ত্রণার  ফস্ত্র ভন্ত্রণার নাশভ দুটি 

পৃথক ভন্ত্রণার গঠন কযা । কাম মত: ভশন্ত্রশযলদ শফবাশগয ৮ জুরাআ ১৯৮৬ তাশযশখয শফজ্ঞশপ্তভশর এ দুটি ভন্ত্রণার স্বতন্ত্র 

ভন্ত্রণার শশশফ কাজ শুরু কশয। ত :য ২০০৪ াশরয ৬ দভ াট ভন্ত্রণার  ফস্ত্র ভন্ত্রণারশক একীভূত কশয ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার শশশফ অশদ জাশয কযা । এয য শত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার নতুনবাশফ কাম মক্রভ শুরু কশয।  
 

ফাংরাশদশয থ মনীশতশত ফস্ত্র এফং াট খাশতয ভূশভকা  গুরুত্ব শযীভ। এক ভ াট  াটজাত দ্রব্যআ শছর এ দদশয 

তফশদশক ভৄদ্রা জমশনয প্রধান ঈৎ। স্বাধীনতায প্রথভ ফছয ফাংরাশদশয দভাট তফশদশক ভৄদ্রা অশয তকযা ৮৪ বাশগয দফ র্ 

শজমত শশছর াট  াটণ্য দথশক। ভশয শযক্রভা অভাশদয ফস্ত্রখাত শফশল কশয ততশয দাাক শল্প বাফনী শফকা 

রাব কশযশছ। দাশযদ্র শফশভাচন , কভ মংস্থান সৃশষ্ট  যপ্তাশনয ভাধ্যশভ তফশদশক ভৄদ্রা জমশন এ দু ’টি খাশতয ফদান নস্বীকাম ম।  ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারশয অতা শফশজএভশয ২৬টি াটশল্প প্রশতিান এফং শফটিএভশয ১৮টি ফস্ত্রশল্প প্রশতিান যশশছ। ২০১৪ -১৫ 

থ ম ফছশয এ ভন্ত্রণারশয কাম মক্রভ  শজমত াপল্য ফাশল মক প্রশতশফদশনয ভাধ্যশভ প্রকা কযায ঈশদ্যাগ দনা শশছ। গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাংরাশদ যকাশযয ভাননী ভন্ত্রী জনাফ ভৄা : আভাজ ঈশিন প্রাভাশণক এফং ভাননী প্রশতভন্ত্রী জনাফ শভজমা অজভ এ ভন্ত্রণারশয 

দাশশত্ব শনশাশজত যশশছন। 

 

ভন্ত্রণারশয শবন  শভন 
 

শবন: প্রশতশমাশগতােভ একটি ফস্ত্র  াটখাত গশড় দতারা। 
 

  শভন: ফস্ত্র  াটখাশতয ম্ভাফনাশক পূণ ম কাশজ রাশগশ ঈৎাদনীরতা, কভ মংস্থান  যপ্তাশন বৃশি। 

 

দকৌরগত ঈশিশ্যভ (Strategic Objectives): 

১.  ফস্ত্র  াটশণ্যয ফহুভৄখীকযণ  ফাজায ম্প্রাযণ;  

২.  ভানফম্পদ ঈন্নন;  

৩.  ফস্ত্র  াট ব্যফা শমাশগতা প্রদান;  

৪.  প্রভেশিগত   ঈদ্ভাফনভরক গশফলণা দজাযদাযকযণ; 

৫.  ফস্ত্র  াট খাশত শফশনশাশগয সুশমাগ ম্প্রাযণ; 

৬.  ফস্ত্র  াট খাশতয অআন  কাঠাশভা শিারীকযণ। 
 

কাম মাফশর (Functions): 

১.   ফস্ত্র  াটখাত ংক্রান্ত নীশত, শযকল্পনা ফাস্তফান  ভল্যাণ;    

২.   যাষ্ট্রী ভাশরকানাধীন ফস্ত্র  াট শল্প ব্যফস্থানা; 

৩.   ফস্ত্র  াট শণ্যয স্থানী  তফশদশক ফাজাযজাতকযণ ংশিষ্ট াভশগ্রক ভন্ব; 

৪.   ফস্ত্র  াট শল্প ঈন্নন  ম্প্রাযশণ দফযকাশয খাতশক াতা প্রদান;  

৫.   ঈন্নত  ভানম্পন্ন ফস্ত্র  াটশণ্যয ঈৎাদন শনশিত কযায শনশভত্ত এ খাশত ঈভেি শনন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান, 

নদ/রাআশন্প প্রদান এফং ফস্ত্র, তাঁত , দযভ  াট খাশত দে জনফর সৃশষ্ট; 

৬.  বযন্তযীণ   অন্তজমাশতক ফাজাশযয চাশদা ভাশপক ফহুভৄখী াটণ্য ঈদ্ভাফন, ঈৎাদন  ঈন্নশন মথামথ কাশযগশয  

ফাজায গশফলণা; 

৭.   ফস্ত্র  াট শশল্প শফশদী শফশনশাগ অকল মণ   ফস্ত্রশশল্প শফশদীশদয শনশাগ ংক্রান্ত শফল; 

৮.   ফস্ত্র  াটখাত শনশ গশফলণা।  
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ভন্ত্রণারশয ঈয শ মত দাশত্ব 
 

যকাশযয গুরুত্বপূণ ম দাশত্বভ Allocation of Business নুমাী শফশবন্ন ভন্ত্রণারশয ঈয  মণ কযা শশছ । ফস্ত্র  

াট খাশতয াশফ মক ঈন্নশন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার   প্রধানতঃ নীশতগত াতা প্রদান কশয থাশক । ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয 

অতাধীন ংস্থা  দপ্তযভশয কাশজ গশতীরতা অ নয়বণ ভন্ত্রণার ভন্ব   শদকশনশদ মনা শদশ থাশক । জাতী থ মনীশতশত 

ব্যশিখাশতয ফদান ধাযাফাশকবাশফ বৃশিয পশর ভন্ত্রণারশয কাম মশযশধ   দকৌশর শফগত ফছযভশ ব্যাক শযফতমন এশশছ। 

 

Allocation of Business নুমাী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয দাশত্ব 

 ফস্ত্রনীশত  াটনীশত প্রণন, প্রশাগ  ফাস্তফান; 

 যাষ্ট্রাত্ত ফস্ত্র  াটকর শযচারনা এফং শফলুপ্ত ফাংরাশদ াট কশ মাশযন -এয ম্পশত্তভশয প্রাশনক কাম মাশদ; 

 াট ধ্যাশদ  াট শল্পনীশত প্রশাগ  ফাস্তফান; 

 াশটয সুতা  াটজাত ণ্যাভশগ্র এফং শনশথটিক, দোরাআজড াাযলুভণ্য সুতা  ফস্ত্র শল্পজাত শণ্যয 

বযন্তযীণ  তফশদশক ফাজাযজাতকযশণ ভন্ব; 

 ফস্ত্র  াটণ্য াভশগ্র যপ্তাশন  এয ফাজায ম্প্রাযণ ম্পশকমত শফলাশদয াশফ মক ভন্ব;  
  

 ফস্ত্রশল্প  াটশশল্প ঈৎাদন  যপ্তাশন শফলশ শযংখ্যান ংগ্র, প্রশক্রাকযণ  প্রকা;  

 াট  ফস্ত্রশশল্প শফশদী শফশনশাগ ঈৎাশত কযা এফং ফস্ত্রকরভশ শফশদী নাগশযক শনশাগ;  

 ফস্ত্র  াট শশল্প অন্তজমাশতক ংস্থা  ন্যান্য দদশয াশথ কাশযগশয াতা  শমাশগতায শফলশ দমাগাশমাগ  চুশি ম্পাদন; 

 কাঁচাাট ফস্ত্র  াটণ্য ঈৎাদশন ভানশনন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান  প্রতযন; 

 যাষ্ট্রাত্ত াট  ফস্ত্র শশল্পয কাঁচাভাশরয প্রশাজনীতা শনরূণ এফং এ শফলশ শনশদ মক নীশতভারা প্রণন;  

 দফযকাশয  খাশত াট  ফস্ত্রশল্প ম্প্রাযশণয ঈশদ্যাগ গ্রণ;  

 ফস্ত্রশল্প  এয কাঁচাভাশরয ঈৎকল ম াধশন গশফলণা ঈৎা প্রদান; 

 দদশয  অন্তজমাশতক ফাজাশযয চাশদাভাশপক ফহুভৄখী াটণ্য ঈদ্ভাফন, ফাশণশজযক ঈৎাদন  এয ব্যফায বৃশি/ফাজায 

ম্প্রাযশণ গশফলণা; 

 যাষ্ট্রী খাশতয ফস্ত্র, াট  তাঁত শল্প কাযখানা প্রশতিা, অদৄশনকীকযণ  স্থানান্তয কযা; 

 ফন্ত্র  াট শল্প ম্পশকম দম দকান ধ্যন/তদশন্তয জন্য প্রশাজনানুাশয কশভন গঠন কযা; 

 ফস্ত্র  াট শল্প এফং ফস্ত্র  াটণ্য ম্পশকমত দম দকান শফল; 

 ফস্ত্র  াট খাশত প্রভেশিগত ঈৎকল ম  ভানফ ম্পদ ঈন্নশনয জন্য শো  প্রশেণ প্রদান; 

 ভন্ত্রণার এফং এয ধীন/ংভেি দপ্তয, শধদপ্তয, কশ মাশযন, দফাড ম এফং ন্যান্য ংস্থায অশথ মক শফলাশদ প্রাশনক শনন্ত্রণ; 

 ফস্ত্র এফং ফস্ত্রজাত ণ্য এফং াট  াটজাত শণ্যয শফলশ তত্ত্বাফধান  শনন্ত্রণ;  

 কাঁচাাট এফং াটজাত ণ্য শযফণ/জাাজশমাশগ শযফণ চুশি ম্পাদন;   

 দযভ শল্প ংক্রান্ত শফলাশদ; 

 দদশয প্রাথশভক ফস্ত্র  াটখাশতয কাশযগশয  ভল্যান দম দকান শফলশ কাজ কযা ; 

 ভন্ত্রণারশয য শ মত শফলশ অন্তজমাশতক ংস্থা  ন্যান্য দদশয াশথ ভশঝাতা  চুশি ম্পাদন; 

 াট ব্যফাী  যপ্তাশনকাযক এফং াটকর ভাশরকশদয রাআশন্প প্রদান কযা। প্রশাজন নুমাী রাআশশন্পয কাম মকাশযতা 

াভশকবাশফ স্থশগত কযা/রাআশন্প ফাশতর কযা; 

 ভন্ত্রণারশয য শ মত শফল ংশিষ্ট অআন-কানুন প্রণন/প্রশাগ; 

 ভন্ত্রণারশয ঈয শ মত দম দকান শফলশ তদন্ত কযা, শযংখ্যান ংগ্র  ংযেণ কযা; 

 অদারত কর্তমক গৃীত শপ ব্যশতত ভন্ত্রণারশয য শ মত দম দকান শফলশ শপ অশযা/অদা; 

 াট,ফস্ত্র  ততশয দাাক শল্প  শমাগী শল্প প্রশতিানশক াতা প্রদান কযা; 

 ফস্ত্র  াট এফং এয ঈৎাশদত ণ্যাভশগ্রয গ্র  িাৎ ংশমাগকাযী (backward and forward linkages) শফলাশদ; 

 াটখাশতয কল্যাণ  ঈন্নশনয াশথ ম্পৃি International Jute Study Group (IJSG) এফং ন্যান্য 

ংস্থা/অন্তজমাশতক ংস্থা ম্পশকমত শফলাশদ। 

 

ভন্ত্রণারশয প্রাশনক কাঠাশভা: 

ভন্ত্রণারশয ভাননী ভন্ত্রী  প্রশতভন্ত্রীয দনর্তশত্ব নীশত শনধ মাযণী  প্রাশনক কাম মাফশর শযচাশরত । রূর ফ শফজশন, 

১৯৯৬ নুাশয যকাশযয শচফ ভন্ত্রণারশয প্রাশনক প্রধান  প্রধান শাফদানকাযী কভ মকতমা (Principal Accounting 

Officer)  শশশফ দাশত্ব ারন কশযন। ভন্ত্রণারশয প্রাশনক কাম মক্রভ ৪টি নুশফবাশগয ভাধ্যশভ শযচাশরত । যকাশযয 

শতশযি শচফ, ভেগ্শচফ ম মাশয কভ মকতমাগণ শচফশক প্রাশনক দাশত্ব ারশন াতা কশযন এফং নুশফবাগভশ দনর্তত্ব 

শদশ থাশকন। এ ভন্ত্রণারশয কভ মকতমাশদয কাশজয ভতা, স্বেতা, জফাফশদশতা, গশতীরতা এফং সুিু ভন্বশয রশেয শফদ্যভান 

াংগঠশনক কাঠাশভাভূি নুশফবাগ  শধাখাভ পুনশফ মন্যা কযা শশছ। ভন্ত্রণারশয কভ মকতমাশদয দাশত্ব/কভ মফন্টন এফং তথ্য 

শধকায অআন নুমাী শনশাশজত দাশত্ব প্রাপ্ত কভ মকতমা  অীর কর্তমশেয নাভ, দফী  ঠিকানা ভন্ত্রণারশয শফাআট 

www.motj.gov.bd.-এ প্রদান কযা শশছ। 

http://www.motj.gov.bd/
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জনফশরয শফফযণ 

 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয ১২৯ জনফর শফশষ্ট াংগঠশনক কাঠাশভা যশশছ। াংগঠশনক কাঠাশভা নুমাী এ 

ভন্ত্রণারশ ০৪টি নুশফবাগ, ০৬টি শধাখা  ১৪টি  াখা যশশছ। এছাড়া ম্প্রশত অআন নুশফবাগ  অআশটি দর সৃশষ্ট 

কযা শশছ। অআন নুশফবাশগয ধীশন ১টি নুশফবাগ, ২টি শধাখা  ৪টি াখা যশশছ।  

 

দভাট জনফশরয ভশধ্য ১  নং দগ্রশড শচফ শদ ১জন, ২নং দগ্রশড শতশযি শচশফয ১টি শদয শফযীশত ২জন  

৩নং দগ্রশড ভেগ্শচশফয ৪টি শদয শফযীশত ৯জন কভ মকতমা কভ মযত অশছন। এছাড়া ৪-৯নং দগ্রশডয ৩ ২টি, ১০ভ দগ্রশডয 

২৯টি, ১১-১৮তভ দগ্রশডয ৩০টি  ২০তভ দগ্রশডয ৩২টি দ যশশছ। ফতমভাশন  ৪-৯নং দগ্রশডয ০৯টি, ১০ভ দগ্রশডয ০৯টি  

১১-১৮তভ দগ্রশডয ১৫টি  ২০তভ দগ্রশডয ০৯টি দ শূন্য যশশছ।  

 

২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয জমনভ 

 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয অতাধীন ফাংরাশদ দটক্সটাআর শভরস্ কশ মাশযন (শফটিএভশ) এয ২ (দুটি) ফন্ধ শভর 

(যাঙ্গাভাটি দটক্সটাআর শভরস্  দাশযাানী দটক্সটাআর শভরস্) াশব মচাজম িশতশত চালু কযা শশছ। শভরগুশরা 

চালুয পশর প্রা ১৭০০ শ্রশভশকয কভ মংস্থান সৃশষ্ট শশছ। এছাড়া ভাগুযা দটক্সটাআর শভরটি চালুয প্রশক্রা চূড়ান্ত 

ম মাশ যশশছ। 

 ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তমক গত ১২.১০.২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্যদ িনকাবর প্রদি র্নবদ িনা 

অনুাবয সুতা  যাং আভদানীয সক্ষবত্র  তাঁতীশদয শুল্কভৄি/দযাশত সুশফধা প্রদান কযা শশছ এফং শফটিএভশ’য 

শভর দথশক শনফশন্ধত তাঁতী শভশতয নুকূশর শভর দযশট সুতা যফযা কযা শে; 

 াটকশরয াট ক্র ফা যফযাশয ঈয ৪% াশয æ দমাগানদায” দফায অতা ঈৎশ ভল্য ংশমাজন কয 

(ভক) দথশক ব্যাশত প্রদান কযা শশছ; াট  াটজাত শণ্যয রাআশন্প আসুয  নফাণ শপ’য ঈয 

শফদ্যভান ভশল্য ংশমাজন কয (ভক) ১৫% প্রতযাায কযা শশছ; 

 ফাস্তফানাধীন Development and Application of Potentially Important Jute 

Geotextiles (CFC/IJSG/21) প্রকশল্পয অতা ৫টি যাস্তা শনভ মাণ, ৩টি নদীয াড় বাঙ্গন  ২টি াাড় 

ধ্ব দযাশধ জুট শজ-দটক্সটাআর এয ব্যফায ংক্রান্ত দভাট ১০টি শপল্ড ট্রাার ফাস্তফান কযা শশছ । স্থানী 

যকায প্রশকৌর শধদপ্তয, ফাংরাশদ াশন ঈন্নন দফাড ম এফং ড়ক শযফন  দতু শফবাগ কর্তমক  কাশজয 

দযট শশডঈশর আশতাভশধ্য জুট শজ-দটক্সটাআর ন্তভূ মি কযা শশছ। 
 ‘‘শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন-২০১০’’ ফাস্তফাশনয রশেয জুরাআ/২০১৫ শত 

জুন/২০১৬ ম মন্ত শফশল শবমান ১,৬০৮টি ভ্রাম্যভান অদারত শযচারনা কযা শশছ। ঈি অআন 

ফাস্তফাশনয পশর াটজাতশণ্যয বযন্তযী ণ ব্যফায বৃশি দশশছ। ঈশেখ্য, ২০১৫ -২০১৬ থ ম ফছশয াযাশদশ 

প্রা ২০ দকাটি াশটয ফস্তা ব্যফহৃত শশছ। 
  ‘‘শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন-২০১০’’ এফং শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক 

ব্যফায শফশধভারা-২০১৩ প্রশাশগয পশর শণ্য াটজাত দভাড়শকয ব্যফাশয প্রা ১০০% াপল্য শজমত 

শশছ। এ জমশনয দপ্রশেশত গত ০৬ ভাচ ম ২০১৬ তাশযখ ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তমক ফঙ্গফন্ধু অন্তজমাশতক শেরন 

দকশে ‘‘শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন-২০১০’’ ফাস্তফাশনয াশথ ম্পৃি 

কভ মকতমা/ব্যফাীশদযশক োননা প্রদান কযা শশছ।  

 ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তমক গত ১২.১০.২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্যদ িনকাবর প্রদি র্নবদ িনা 

অনুমায়ী দফযকাশয ভাশরকশদয শনকট স্তান্তশযত তম রংশঘত শভরগুশরা (শফশজএভশয ৩৫টি এফং শফটিএভশয 

৩৪টি) যকাশয ব্যফস্থানা শপশযশ অনায রশেয একটি অন্ত:ভন্ত্রণার টাস্কশপা ম গঠন কযা শশছ । ঈি 

টাস্কশপাশ ময কাজ চরভান অশছ।  

 ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময তুুঁতচাল ম্প্রাযশণয কাম মক্রভ দজাযদায কযশণয জন্য ‘একটি ফাড়ী একটি 

খাভায’ প্রকশল্পয াশথ ভন্ব কামক্রভ গ্রণ কযা শশছ।  
 াশটয প্রচায  প্রাশযয রশেয জুট ডাআবাযশশপশকন প্রশভান দন্টায (দজশডশশ) কর্তমক ২০১৫-১৬ থ ম 

ফছশয কভ মকতমা/ঈশদ্যািাশদয জন্য শফশবন্ন ধযশনয ৬০টি প্রশেণ দকা ম, ০৭টি কভ মারা এফং ০২টি দক্রতা-

শফশক্রতা শেরশনয অশাজন কযা শশছ। এছাড়া, দদশ-শফশদশ ৯টি দভরা ংগ্রণ কযা শশছ। 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৫-১৬ 
াতা-4 

 
  

 াট অআন-২০১৬; ভশন্ত্রবা তফঠশক চূড়ান্ত নুশভাদন রাশবয য অআনটি শফর অকাশয ভান জাতী ংশদয 

শধশফশন ঈস্থাশনয রশেয ০৬/০৪/২০১৬ তাশযশখ ফাংরাশদ জাতী ংদ শচফারশ দপ্রযণ কযা শশছ। 
এছাড়া ফস্ত্র অআন-২০১৬; াটনীশত-২০১৬  ফস্ত্রনীশত-২০১৬ এয খড়া ততশয কযা শশছ মা চূড়ান্ত ম মাশ 

অশছ। 
 াটখাশত গশতীরতা অনশনয রশেয আশতাভশধ্য শফশজএভশয শভরভশয জন্য কাঁচাাট ক্র, ফন্ধশভর চালু 

এফং শফএভঅযআ কযায জন্য এ ভন্ত্রণারশয নুকূশর ২০০ (দুআত) দকাটি টাকা ফযাি প্রদান কযা শশছ।  
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্যদ িনকারীন প্রদন্ত র্নবদ িনামূবয ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত:  

 

ক্র: নং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দ েনা 

ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা ও গ্রগততয তথ্য 

০১. বফজেএভবজে বনজেয াজে 

দাঁড়াজত জফ।  এ রজে বে বে 

দজে ননো নমজত াজয ন 

বফলজে এফং বফজেএভবয 

ভস্যা ভাধাজন ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারে অথ থ ভন্ত্রণারজেয 

াজথ ফজ আজরাচনা েজয 

বদ্ধান্ত গ্রণ েযজফ। 

 প্রর্তফিয র্ফবজএভর্য র্ভরগুবরাবক যকাশযয অশথ মক াতা ির যাখা 

বে। 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ১৭/০৪/২০১৬ তার্যবখয ানুগ্র অনুান ভবত 

র্ফবজএভর্’য  গুরানস্থ ১০.৩৩ শফঘা জর্ভ সখরায ভাঠ র্নভ িাবনয জন্য গৃাণ  

গণপূতম ভন্ত্রণারশ স্তান্তয প্রশক্রাধীন যশশছ। ঈি জশভ স্তান্তশযয শফশনভশয শতম 

১০০০ (এক াজায) দকাটি টাকা শফশজএভশশক প্রদাশনয শিান্ত ।  

 ঈি শিান্ত ভশত  ২০১৫-১৬ অথ ি ফিবয ৪৬০ (িাযত লাট) দকাটি টাকা 

শফশজএভশশক ফযাি দদা শশছ।  ফশষ্ট ৫৪০ সকাটি টাকা জশভ স্তান্তশযয য 

যআ শফশজএভশশক শযশাধ কযা শফ।  

 শফশজএভশশক শনশজয াশ দাঁড়াশনায রশেয শনশনাি ঈন্নন প্রকল্প গ্রণ কযা 

শশছ: 

(১) “ফহুভৄখী াটণ্য ঈৎাদশনয রশেয শফশজএভশ’য অতাধীন শতনটি 

দডশকাশযটিব দপশিক আঈশনট স্থান” ীল মক প্রকল্প। 

(২) “ফাংরাশদ াটকর কযশাশযন এয অতাধীন ০৩ (শতন)টি 

(আঈএভশ, দজ.দজ.অআ, গরফ্রা াশফফ শভর” শফএভঅযআকযণ ীল মক প্রকল্প। 

(৩)  “ঢাকাস্থ দডভযা এরাকা কাশতাড়া দভৌজায কশম্পাশজট দটক্সটাআর 

এফং গাশভ মন্ট আন্ডাশি স্থান” ীল মক প্রকল্প। 

(৪) “ঢাকা ঞ্চশর কাঁচাাট গাছ শত শডকর পাআফায/সুতা ঈৎাদন 

কযায জন্য একটি াআরট প্রকল্প”। 

০২. ে)  াটেরগুজরায পুযাতন 

নভবন ফাদ বদজে আধুবনে 

নভবন ফাজত জফ। 

খ) ফন্ধ  বযতযাক্ত নোন বভর 

চীজনয াজথ জমাবিতা েজয 

চালু েযা মাে বেনা এফং তাজদয 

অববজ্ঞতা োজে রািাজনা মাে 

ন বফলজে দজে বনজত জফ। 

অন্য নোন নদ নথজে প্রস্তাফ 

এজর তা বফজফচনা েযজত জফ। 

 শফশজএভশয শভরগুশরায অদৄশনকাশণয জন্য “Balancing, 

Modernization, Rehabilitation and Expansion of Public 

Sector Jute Mills (Bangladesh Jute Mills Corporation)” ীল মক 

প্রকশল্পয  PDPP ৩৫০ শভশরন ভাশকমন ডরায  প্রাক্কশরত ব্য  তেশধ্য ২৮০ 

শভশরন ভাশকমন ডরায প্রকল্প াায্য  ৭০ শভশরন শজশফ থ মান) থ মননশতক 

শফবাগ শত ফাংরাশদস্থ চীনা দূতাফাশ  Preferential Loan-এ থ মাশনয 

জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নীর্তগত অনুবভাদন য়। 

 যাষ্ট্রয়াি াটকরগুবরায BMRE প্রকবল্পয ফাস্তফায়বনয জন্য িীনা যকার্য 

প্রর্তষ্ঠান China Textile Industrial Corporation for Forsign 

Economic and Tichnical Cooplmatim (CTEXIC) এয াবথ 

র্ফবজএভর্’য MOU স্বাক্ষর্যত য়। 

 র্ফবজএভর্’য র্ভবর ফহুভৄখী াটণ্য ঈৎাদশনয রশেয ৩ (শতন)টি আঈশনট  

স্থান ীল মক প্রকল্প ৩৩৬০.৯৪ রে টাকা  “শফশজএভশয ০৩টি শভর সুলভকযণ, 

অদৄশনকাণ, পুনফ মান এফং ফশধ মতকযণ ” ীল মক ১১৯৬৮.৯২ রে টাকা ব্যশয 

নুশভাদশনয প্রশক্রাধীন যশশছ।  
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ক্র: 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দ েনা 

ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগর্তয তথ্য 

০৩. বফজেএভবয অব্যফহৃত 

োেিাে ন াট ন াট প্লট 

েজয নফযো তয বল্প 

উজযাক্তাজদয ফযাদ্দ বদজে 

Jute related োযখানা 

স্থান েযায ব্যফস্থা ননো 

নমজত াজয। 

 প্রধানভন্ত্রীয কাম মারশয গঠিত টাস্কশপা ম শফশজএভশয ৫টি শভর 

শযদ মন কশয ৮৩.১৯৩৫ একয ব্যফহৃত জশভ শচশিত কশযশছ।  

ফশষ্ট শভশরয ব্যফহৃত জশভ শচশিতকযশণয জন্য টাস্কশপাশ ময কাজ 

চরশছ। 

 ব্যফহৃত জশভশত দফযকাশয ঈশদ্যািাশদয ফযাি শদশ দছাট দছাট 

Jute related কাযখানা স্থাশনয জন্য শফশজএভশ কাজ কযশছ।  

 টাস্কশপাশ ময শচশিত জশভ প্লট কশয শফশজএভশয শফাআশট  

প্রকাশয ব্যফস্থা কযা বয়বি।  

৪. বফজেএভবয 

োযখানাগুজরাজে েীবাজফ 

রাবেনে প্রবতষ্ঠান েযা 

মাে ংবিষ্ট নচোযম্যান 

তায েভ থবযেল্পনা তত তয 

েযজফন। প্রজোেজন এ 

বফলজে আরাদা বায 

আজোেন েযজত জফ। 

 শফশজএভশয ভশতশঝরস্থ “কশযভ দচম্বায” এয জশভশত তযাদৄশনক 

৫৫ তরা শফশষ্ট বফন শনভ মাশণয জন্য ভাননী প্রধানভন্ত্রী গত 

১৪.০৬.২০১৬ তাশযশখ নীশতগত েশত  শদকশনশদ মনা শদশশছন। এ 

রশেয Sharing Basis এ আর্থ িক াংস্থাসনয যফতী কাম মক্রভ চরশছ। 

এশত শফশজএভশ ৩৯.২৪ দকাটি টাকা অ কযশত াযশফ এফং তা স্থাী 

অফধ মদকয ঈৎ শফ।  

 শফশজএভশয শভরগুশরায াটক্র দকশেয ংখ্যা ১৬০ দথশক ৭০ এ 

কশভশ এশন ব্য হ্রা কযায দশে দনা শশছ। 

 প্রকশল্পয ভাধ্যশভ শফশজএভশয ধীন ১টি শভশর  ০৩ (শতন)টি 

Diversified াটণ্য ঈৎাদন আঈশনট স্থান কযা শে। এশত 

ফহুভৄখী াটণ্য ঈৎাদন   সফযকার্য উবযািাবদয কাঁিাভার 

ফাজাযজাত কশয শফশজএভশ রাবফান শফ। 

  শফশজএভশয শ্রশভকশদয দফতন ব্যাংক শশশফয ভাধ্যশভ শযশাধ 

কযা শে। এশত শনভ প্রফনতা দযাধ কযা মাশে।  

 শফশজএভশয শভরগুশরাশক রাবজনক কযায রশেয ঈৎাদন  

প্রাশনক ব্য হ্রা কযায ঈা শশশফ শফশজএভশয শভরভশয 

জন্য শ্রশভক ঈশস্থশত, শ্রর্ভক ভজুযী  বাযটাইভ, াট ক্র, াট ণ্য 

র্ফক্রয়, াট ণ্য উৎাদন, শফণন, শফদ্যভান স্টক, সোয াযবিজ  

দস্টায আনশবন্টটযী আতযাশদয জন্য াআরট শবশত্তশত ০৩ (শতন)টি শভশর 

একটি ভশন্বত নরাআন শবশত্তক পটযায প্রফতমন কযায প্রশাজনী 

কাম মক্রভ গ্রণ কযা শশছ। 

  শফশজএভশয শনন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাভস্থ দনা-শবঈ দগস্ট াঈশজয 

জশভশত ভাশকমট, শযশাট ম শনভ মাশণয প্রকল্প শশশ  এয  অতা 

প্রশক্রাকযণ কযা শে। 

 গত ৩০ জুন াশটয ভজুত শভরগুশরাশত দজরা প্রাশনয শনফ মাী 

ম্যাশজশস্টট কর্তমক Physical Verified কযাশনা । তাছাড়া টাস্কশপা ম 

কর্তমক াটক্র শযদ মন কশয ক্রশ স্বচ্ছতা অনন কযা । 
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ক্র: নং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দ েনা 

ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগর্তয তথ্য 

৫. ে) বফটিএভবয ফন্ধ বভরগুজরা 

চালু েযায ব্যফস্থা বনজত জফ। 

খ) পুযাতন নভবন ফাদ বদজে 

আধুবনে নভবন ফাজত জফ।   

 ফন্ধ দাবযায়ানী সটক্সটাইর র্ভর ১৮/১২/২০১৪ তার্যবখ এফাং যাাংগাভাটি 

সটক্সটাইর র্ভর ২৯/০৪/২০১৫ তার্যবখ ার্ব ি িাজি ির্তবত িালু কযা বয়বি।  

 

“ ার্ব িিাজি ির্তবত র্ফটিএভর্ এয  র্নয়ন্ত্রণাধীন চালুকৃত “ যাঙ্গাভাটি 

সটক্সটাইর র্ভর”  

 আইনগত জটিরতা সনই এভন ৬টি র্ভর, আদৄর্নকায়ণ  র্যিারনায জন্য 

সদী-র্ফবদী উবযািাবদয াবথ আবরািনা অব্যাত যবয়বি।  

 ফন্ধ র্ভরমূবয পুযাতন সভর্ন ফাদ র্দবয় সমৌথ র্ফর্নবয়াবগ অদৄশনক 

দভশশনয াাশয্য িালু কযায জন্য র্ফর্বন্ন দদী-শফশদী প্রশতিাশনয াশথ প্রস্তাফ 

শনশ অরা অশরাচনা অব্যাত আবি। 
  থ মননশতক শফল ংক্রান্ত ভশন্ত্রবা কশভটিয ২৪-০৪-২০১৬ তাশযশখয শিান্ত 

দভাতাশফক শচত্তযঞ্জন দটক্সটাআর শভরস্  শর: দগাদনাআর, নাযানগঞ্জ এয জশভশত 

(৯.৭১ একয) “শচত্তযঞ্জন দটক্সটাআর েী” স্থাশনয শনশভত্ত ভাভরাশফীন ১০টি 

প্লট শফক্রশয জন্য ভাননী প্রধানভন্ত্রীয নীশতগত েশত গ্রণ কযা শশছ। 

আশতাভশধ্য ০৩টি প্লট শফশক্রয আোত্র ( Letter of Intent) জাযীয জন্য 

শফটিএভশশক ভন্ত্রণার শত নুশভাদন দদা শশছ।   

৬. নম ের বল্প নফযো তযেযণ 

েযা জেব র, তথ রংবিত জর 

তা যোবয ব্যফস্থানাে বপবযজে 

আনজত জফ। 

 প্রধানভন্ত্রীয োম থারজেয মুখ্য বচফ ভজাদজেয বাবতজে অনুবষ্ঠত বাে 

তথ রংবিত/ফন্ধ বভরগুজরা বপবযজে আনায রজেয ( take back) “টাস্কজপা থ” 

িঠজনয বদ্ধান্ত গৃীত ে। 

 উক্ত বদ্ধান্ত অনুমােী এেটি আন্ত:ভন্ত্রণারে “টাস্কজপা থ” েবভটি িঠন েযা 

ে। টাস্কজপাজ থয োে চরজ । এ াড়া জযেবভজন বভর বযদ থনপূফ থে প্রবতজফদন 

নদোয েন্য টাস্কজপাজ থয দস্যজদয বনজে ৭টি গ্রুজ বফবক্ত  জেজ । গ্রুজয 

দস্যিণ ফস্ত্র/াটের বযদ থন েযজ ন।   

 ঢাকা জুট তভর এফং অপায কটন তভর take back কযা র্য়র্ছ। 
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ক্র: নং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দ েনা 

ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগর্তয তথ্য 

৭. শ্রবভে-েভ থচাযীজদয বনেট নম ের 

বভজরয ব্যফস্থানা স্তান্তয েযা 

জেব র, ঐ ের বভর ঠিেবাজফ 

বযচারনায ব্যফস্থা বনজত জফ। 

প্রজোেজন নোম্পানী িঠন েজয 

নগুজরা চারাজনায ব্যফস্থা বনজত জফ।  

 শ্রশভক-কভ মচাযীশদয ব্যফস্থানা স্তান্তশযত ফস্ত্রকরভশয ফতমভান ভস্যা 

ভাধানপূফ মক সুিু শযচারনা শপশযশ অনায রশেয প্রধানভন্ত্রীয কাম মারশয 

শনশদ মনা নুমাী শচফ, ফস্ত্র  াট  ভন্ত্রণারশশক বাশত কশয ঈচ্চ ম মাশয 

একটি অন্ত:ভন্ত্রণার কশভটি গঠন কযা শশছ। 

 

৮. বভযপুজযয েবভ তাঁত নফাজড থয 

অবপ বফন অন্যান্য স্থানা 

বনভ থাজণয প্রজোেজন ব্যফায েযা 

নমজত াজয।  

 শভযপুশযয ৪০ একয ম্পশত্তয ভশধ্য শনষ্কন্টক ৩ ০০ একয আশতাভশধ্য জাতী

গৃান কর্তমে দযশজশষ্ট্রপূফ মক তাঁত দফাড মশক স্তান্তয কশযশছ। ফশষ্ট ৩৭ ০০

একয জশভ ভাভরা থাকা এখন তাঁত দফাশড ময শনকট স্তান্তয কযা শন।

অশরাচনা চরশছ এফং

প্রশাজনী অআনগত দশে গ্রণ কযা শশছ। 

 তাঁত দফাশড ময শনকট স্তান্তশযত ঈি ৩ ০০ একয জশভশত “তাঁত কভশপ্লক্স 

শনভ মান” প্রকল্প প্রনশনয কাজ চরশছ।  

৯. ে) বভযপুয িনফবতপূণ থ োেিা 

তাই নফনাযী ল্লী  েভ থযত 

শ্রবভেজদয উযুক্ত ফাস্থাজনয 

ব্যফস্থা েযজত জফ। ঢাোয 

ফাইজয নখারাজভরা োেিাে 

নফনাযী/তাঁতল্লী স্থাজনয 

ব্যফস্থা বনজত জফ।  

খ) তাঁতীযা মাজত বফটিএভব 

নথজে সুতা নজত াজয এয 

ব্যফস্থা েযজত জফ।  

 ঢাকায ফাআশয ভাদাযীপুয দজরায শফচয ঈশজরা  শযতপুয দজরায 

জাশজযা ঈশজরা  ১২০ একয জশভশত “তাঁতেী স্থান” ীল মক প্রকল্প 

নুশভাদশনয প্রশক্রাধীন যশশছ।  

 শফটিএভশয শনন্ত্রণাধীন শভরভশয ঈৎাশদত সুতা ফাংরাশদ তাঁত 

দফাশড ময শনফশন্ধত প্রাথশভক তাঁতী শভশতয চাশদা দভাতাশফক যফযা শুরু 

শশছ।  

 

“শফটিএভশয শনন্ত্রণাধীন শভরভশয ঈৎাশদত সুতা তাঁতীদদয শনকট যফযা কযা শে” 

১০. সুতা  যং আভদানীয নেজে 

েীবাজফ তাঁতীজদয শুল্কমুক্ত সুবফধা 

নদো মাে তায প্রস্তাফনা ততযী 

েযজত জফ।  

 সুতা  যং অভদানীয দেশত্র তাঁতীশদয শুল্কভি সুশফধা দদায রশেয ২০১৫-

২০১৬ থ ম ফছশযয জাতী ফাশজশট কশত শতম তাঁতী শভশতশক তাঁশদয ব্যফাম ম 

 কশত ঈকযশণ ৫ .০০ তাংশয শতশযি শুল্ক  ভৄদ ভল্য ংশমাজন 

কয ভকুপ কশয অভদাশনয সুশমাগ প্রদাশনয প্রস্তাফ জাতী ংশদ নুশভাশদত 

শশছ।  
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ক্র: নং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দ েনা 

ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগর্তয তথ্য 

১১. ে) কৃবল ভন্ত্রণারে  বফশ্ববফযারজেয 

িজফলেজদয াজথ নমািাজমাি যো 

েজয তুঁত িাজ য উন্নেন এফং 

তুঁতচাজলয উন্নত প্রযুবক্ত নফয েযজত 

জফ।  

খ) এেটি ফাড়ী এেটি খাভায 

প্রেজল্পয াজথ তুঁতচাজলয ভন্বে 

েজয বযেল্পনা গ্রণ েযজত 

জফ।  

 কৃশল ভন্ত্রণার  ফঙ্গফন্ধু কৃশল শফশ্বশফদ্যারশয গশফলকশদয াশথ দমাগাশমাগ যো 

কশয তুুঁতগাশছয ঈন্নন এফং তুুঁতচাশলয ঈন্নত প্রভেশি ঈদ্ভাফশনয রশেয ফাংরাশদ 

দযভ ঈন্নন দফাড ম কভ মশযকল্পনা প্রনদনয কাজ কযশছ। 
 ৩২ টি দজরায ৭০ টি ঈশজরা একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকশল্পয ৩৭৬ টি 

শভশতয ৭২৮৯ জন দস্যশদয ভশধ্য জশয কশয ১৪৬৬ জন সুশফধাশবাগীশদযশক 

তুুঁত চাশলয াশথ ম্পৃি কযায জন্য শনফ মাচন কযা শশছ ।  

  শনফ মাশচত দস্যশদয ভশধ্য দশন্ফম্বয-শটাফয,  ২০১৫ দযান দভৌসুশভ ৪১২ 

জনশক ৬৫,১৯০ টি তুুঁতচাযা যফযা প্রদান   দযান ম্পন্ন শশছ।  

 ৩২৫ জন দস্যশক তুুঁতচাযা দযান  শযচম মা শফলশ প্রশেণ প্রদান কযা 

শশছ। যফশতম ম মাশ ২০টি ঈশজরায “একটি ফাড়ী একটি খাভায ” প্রকশল্পয 

শভশতয দস্যশদয জযীপূফ মক দযভ চাশল অগ্রী দস্য শনফ মাচন কশয 

প্রশেণ তুুঁতচাযা শফতযণ, লুারন যঞ্জাভাশদ, কাশযগশয  অশথ মক াতা 

প্ররদান কাম মক্রভ ব্যাত যাখায শযকল্পনা যশশছ। 

১২ নটক্সটাইর ইনবিটিউট/েজরে 

বনভ থাজণয নেজে ৫ এেয েবভয 

বফলজে বযেল্পনা  েবভজনয 

াজথ আজরাচনা েজয ব্যফস্থা 

বনজত জফ। 

 দটক্সটাআর আনশস্টটিঈট/কশরজ শনভ মাশণয দেশত্র ৫ একয জশভয শফলশ 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শনশদ মনা নুযণ  ফাস্তফান কযা শে।  

 

ফঙ্গফন্ধু সটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, কার্রার্ত, টাঙ্গাইর 

১৩. আদারজত বফচাযাধীন ভাভরা 

প্রবতদ্ববিতা েযায েন্য নম ের 

তথ্য, উাত্ত  প্রভাণে প্রজোেন ে, 

তা মথাভজে দপ্তয/ংস্থাজে 

ভন্ত্রণারজেয ভাধ্যজভ যফযা 

বনবিত েযজত জফ। ংবিষ্ট 

েরজে উজযাি বনজে এেজে োে 

েযজত জফ।  

 ভন্ত্রণার/দপ্তয/ংস্থায ভাভরাভ শনষ্পশত্তয জন্য গত ০৭-০৭-২০১৫ 

তাশযশখ ভন্ত্রণার শত শনশদ মনা প্রদান কযা শশছ এফং ংস্থা শনশাশজত 

অআনজীফীগশণয এফং ভাভরা ংশিষ্ট কভ মকতমা -কভ মচাযীশদয 

Perfomance ভল্যাণ কযায শনশদ মনা দদা শশছ।  

  ভন্ত্রণারশ একটি অআন নুশফবাগ সৃশষ্ট কযা শশছ। ভাভরা তদাযশক  

মথামথ প্রশতদশন্ধতায জন্য ভন্ত্রণারশয কভ মকতমাশদযশক সুশনশদ মষ্টবাশফ দাশত্ব 

প্রদান কযা শশছ এফং দপ্তয/ংস্থায সুশনশদ মষ্ট ভাভরায জন্য ট্যাগ শপায 

শনশাগ কযা শশছ।   

 প্রশতভাশ ভাভরায শফলশ বা শে এফং গুরুত্বপূণ ম ভাভরা শচশিতকশয 

ভন্ত্রণার দথশক ভশনটশযং কযা শে।  



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৫-১৬ 
াতা-9 

 
  

 

ক্র: নাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রর্তশ্রুর্ত/র্নবদ িনা 
ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগর্তয তথ্য 

১৪. ে) াট  াটজেয ব্যফায  

যপ্তানী বৃবদ্ধয রজেয ংবিষ্ট 

েজরয ভজধ্য ভন্বে ফাড়াজত 

জফ। 

খ) নম ের দপ্তয/ংস্থায 

বনেন্ত্রজণ যো তয েবভ আজ  তা 

নপজর না নযজখ োজে রািাজত 

জফ। 

 াট  াটজাত ণ্য ঈৎাদন  শফনন এফং াট শশল্পয ঈন্নন  

ম্প্রাযশণয রশেয ‘‘শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন, 

২০১০’’ এফং ‘‘শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায শফশধভারা, 

২০১৩’’ নুাশয  কাম মক্রভ চরশছ এফং াটশণ্যয বযন্তযীণ ব্যফায বৃশি 

দশশছ।  

 

“গত ০৬.০৩.১৬ তার্যবখ ‘‘বণ্য াটজাত সভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০’’ 

ফাস্তফায়বন উবল্লখবমাগ্য অফদাবনয জন্য ম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠাবন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী” 

 ঈি অআন ফাস্তফাশন ঈশেখশমাগ্য ফদাশনয জন্য যকা র্য কভ মকতমা, 

ব্যফাী ংগঠন/ব্যশিফগ মশক গত ০৬ .০৩.২০১৬ তাশযশখ ভাননী প্রধানভন্ত্রী 

দভাট ৪১ (একচশে)  জনশক োননা স্মাযক প্রদান কশযন এফং ঈি ভশ 

ফহুভৄখী াটশণ্যয দভরা অশাজন কযা শশছ। ঈি দভরা ভাননী প্রধানভন্ত্রী 

ঈশবাধন কশযন। 

 

“গত ০৬.০৩.১৬ তার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধু আন্তজিার্তক বম্মরন সকবে ফসৄমুখী 

াট বণ্যয সভরা উববাধন কযবিন” 
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“গত ০৬.০৩.১৬ তার্যবখ ‘‘বণ্য াটজাত সভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০’’ 

ফাস্তফায়বন উবল্লখবমাগ্য অফদাবনয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ম্মাননা প্রদান কযবিন” 

 াশটয ব্যাশগয জ প্রাপ্যতায রশেয দদশয শফশবন্ন দজরা  ঈশজরা  

১৮০ জন এশজন্ট শনশাগ কযা শশছ। ২০১৫ ার্র এ ম েন্ত ০৪ টি মভরা 

অর্য়াজন/ংগ্রন কর্যর্ছ।  

 

‘‘বণ্য াটজাত সভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০’’ ফাস্তফায়বন  র্যিার্রত 

সভাফাইর সকাবট িয কাম িক্রভ র্যদ িবন ভাননীয় ফস্ত্র  াট প্রর্তভন্ত্রী র্ভজিা আজভ ” 

 ফহুমুখী াটণ্য উৎাদনকাযী উর্যাক্তার্দয সুরবমূর্ে প্রর্য়াজনীয় কাঁচাভার 

যফযা কযায জন্য মজতডতত ঢাকায় এফং যংপুর্য ০২ (দুআ) টি কাঁচাভার 

ব্যাংক স্থান কর্যর্ছ;  

 ফহুমুখী াটর্ণ্যয জপ্রাতি তনতিতকযর্ণ মজতডততর্ত প্রদ েনী ও তফক্রয় 

মকন্দ্র স্থার্নয কাম েক্রভ চরর্ছ। এআ প্রদ েণী ও তফক্রয়র্কর্ন্দ্রয ভাধ্যর্ভ াটণ্য 

উৎাদনকাযী উর্যাক্তাগণ উৎাতদত ণ্য তফক্রময়য সুর্মাগ ার্ফ এফং অগ্রী 

মক্রতাগণও ণ্য ক্রর্য়য সুর্মাগ ার্ফন। 

 াট  াটণ্য যিাতন বৃতিয রর্যে মেকর্াল্ডাযর্দয ার্থ আজরাচনা  

নদজ-বফজদজ নভরা আজোেন এফং নভরাে অংগ্রণ েযা জে।  

 অব্যফহৃত েবভ জেফাইজট প্রদ থজনয েন্য ভন্ত্রণারে এফং দপ্তয/ংস্থায 

জেফাইজট তথ্যাবদ প্রো েযা জেজ ।  
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১৫ Jute, Geotextile ব্যফায 

ম্পজেথ প্রচাযণায ব্যফস্থা বনজত 

জফ। ে ংযেণ  অন্যান্য 

োজে াট  াটোত ে 

ব্যফায বৃবদ্ধ েযজত জফ।  

 যাস্তা শনভ মাণ, নদীয াড় বাঙ্গন  াাড় ধ্ব দযাশধ স্থানী যকায 

প্রশকৌর শধদপ্তয, ফাংরাশদ াশন ঈন্নন দফাড ম, ড়ক শযফন  দতু শফবাগ 

কর্তমক কাশজয দযট শশডঈশর Jute Geotextile অন্তিভূি কবযবি। 

 ফাংরাশদ দযরশ-এয কাশজয দযট শশডঈশর Jute Geotextile 

অন্তিভূি র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন আবি এফাং সদবয সটক্সটাইর র্ফশ্বর্ফযারয়  

কবরবজ াটাজাত ণ্য ম্পর্কিত র্ফলয় াঠ্যক্রভ/র্বরফাব অন্তিভূি কযা 

শশছ।  

 প্রাথর্ভক  ভাধ্যর্ভক ম িাবয়য িাত্র-িাত্রীবদয াবটয বতর্য ব্যাবগ ফই 

র্ফতযবণয প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য প্রাথর্ভক  গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারয়, র্ক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, র্ফশ্বর্ফযারয় ভঞ্জুযী কর্ভন র্ফর্বন্ন যকার্য-সফযকার্য 

প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ সমাগাবমাগ অব্যাত আবি।  

১৬. ফস্ত্রবজল্প ফাংরাজদজ নানারী 

ঐবতয যজেজ । নোন  নোন  

এরাোে ভবরজনয সুতা তত তয 

জতা তা নেজন ন প্রযুবক্ত 

পুনরুদ্ধাজযয উজযাি গ্রজণয উয 

গুরুোজযা েজযন এফং এ বফলজে 

বফস্তাবযত আজরাচনা ে। 

 ভর্রন প্রমৄর্ি পুনরুিাবযয রবক্ষে ফাাংরাবদ তাত সফাড ি “ফাাংরাবদবয 

সানারী ঐর্তে ভর্রবনয সুতা বতযীয প্রমৄর্ি  ভর্রন কাড় পুনরুিায (১ভ 

ম িায়)” ীল িক ১টি প্রকল্প  গ্রণ কবযসি, মা অনুবভাদবনয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বি।  

 

 

ফাশল মক কাম ম ম্পাদন চুশি  

 

 গত ২০/০৯/২০১৫ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ভশন্ত্রশযলদ শফবাশগয াশথ ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয ফাশল মক কাম মম্পাদন 

চুশি ম্পাদন কশযশছ। চুশিয ০৬টি দকৌরগত ঈশিশ্য ফাস্তফাশনয জন্য ৩৪টি কাম মক্রভ এফং ০৫টি অফশশ্যক দকৌরগত ঈশিশ্য 

ফাস্তফাশনয জন্য ১৩টি কাম মক্রভ গ্রণ কযা শশছ। দভাট ১০০ নম্বশযয ভশধ্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ৮৮.৭০ নম্বয জমন কশযশছ। 
 

২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক কাম মম্পাদন চুু্শিয খড়া ততর্য কশয শফশলজ্ঞ পুশরয ম মাশফেণ  সুাশযশয শবশত্তশত 

কাম মম্পাদন চুশি চূড়ান্ত কযা শশছ। শফগত ১৩ জুরাআ ২০১৬ তাশযখ ভাননী ভন্ত্রীয নুশভাদশনয জন্য ঈস্থান কযা । 
ভাননী ভন্ত্রীয নুশভাদনক্রশভ চূড়ান্ত নুশভাদশনয জন্য ভশন্ত্রশযলদ শফবাশগ দপ্রযণ কযা শশছ। 
 

 
                                        ফাশল মক কাম মম্পাদন চুশি ভাননী ভন্ত্রীয শনকট ঈস্থান 
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স্বাক্ষর্যত ফাশল মক কাম মম্পাদন চুশি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নকট স্তান্তয 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয ঈত্তভ চচ মা (Good Practice) 
 

 

০১. দকান জটির ফা গুরুত্বপূণ ম শফলশ শিান্ত গ্রশণয দেশত্র ভন্ত্রণারশয কর কভ মকতমায ঈশস্থশতশত বা ঈস্থান 

কযা । ঈস্থাশত শফলশয ঈয কর কভ মকতমায ভতাভত গ্রণ , শবজ্ঞতা শফশনভ এফং ম মাশরাচনায 

ভাধ্যশভ শফ মাত্তভ (best possible) শিান্ত গ্রশণয প্রশচষ্টা দনা । এরূ গৃীত শিাশন্তয কযণী প্রশতটি 

কাম মক্রভ শচশিত কশয ভাফি কভ মশযকল্পনা প্রণন কশয দাশত্ব প্রদান কযা । শিান্ত গ্রণ  শিান্ত 

ফাস্তফাশনয কভ মশযকল্পনা প্রণশন কভ মকতমাগশণয ংগ্রণ থাকা ফাস্তফান জ  ; 

০২. ফাশল মক কাম মম্পাদন চুশিয অতা এ ভন্ত্রণারশয কভ মকতমা -কভ মচাযীগশণয দেতা ঈন্নশনয রশেয Need 

Based আন -াঈজ প্রশেশণয অশাজন কযা ।   প্রশেণ সূশচশত NIS, GRS এফং APA ফাস্তফাশন 

ংশিষ্ট কশরয কযণী শফল ন্তর্ভ মি কযা । কভ মকতমাগণ প্রশতভাশ ৪টি এফং কভ মচাযীগণ কভশে ৬টি 

াকম/আন-াঈজ প্রশেশণ ংগ্রণ কশযন । প্রশেণ সূশচদত জাতী শুিাচায দকৌর (NIS), শবশমাগ 

শনষ্পশত্ত (GRS), ফাশল মক কাম মম্পাদন চুশি (APA), তথ্য শধকায প্রভৃশত কাম মক্রভ ফাস্তফাশন ংশিষ্ট 

কশরয দাশত্ব  কতমব্য শফল ন্তর্ভ মি কযা ; 

০৩. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার  এয ধীন দপ্তয /ংস্থাভশয শফশবন্ন অদারশত শফচাযাধীন ভাভরাভ শনষ্পশত্তয রশেয 

কভ মশযকল্পনা গ্রণ কযা শশছ। গুরুত্বপূণ ম ভাভরাভ শচশিত কশয শচফ কর্তমক ৩০টি, ংশিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থাভশয প্রধান কর্তমক ৫০টি ভাভরা এফং ংশিষ্ট দাশত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা কর্তমক ফশষ্ট ভাভরা প্রশত 

ভাশ ভশনটশযং কযায ঈশদ্যাগ গ্রণ কযা শশছ। ভাভরায শনষ্পশত্ত কাম মক্রশভ শনশাশজত কভ মকতমা -কভ মচাযী  

অআনজীর্ফয performance ভল্যায়বণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা শশছ; 

০৪. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয ধীন দপ্তয /ংস্থাভশয শডট অশত্ত শনষ্পশত্তয রশেয কভ মশযকল্পনা গ্রণ কযা 

শশছ। শবেী  শত্রেী শডট কশভটিয বা বাশতত্ব কযায জন্য ভন্ত্রণারশয ০৩ জন ভেগ্শচফ এফং 

০৫ জন ঈশচফশক দাশত্ব প্রদান কযা শশছ। কভ মকতমাগণ প্রশত ভাশ কভ মসূ শচ প্রণন কশয শডট আর্ি 

শনষ্পশত্তয জন্য শবেী  শত্রেী বা কশয থাশকন। শডট অশত্ত দ্রুত শনষ্পশত্তকশল্প শতশযি শচফ (শডট 

 াট-৩) এয বাশতশত্ব দপ্তয /ংস্থাভশয শডট ংক্রান্ত দপাকার শন্ট কভ মকতমাশদয শনশ ভাশক বা 

নুশিত । 
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০৫. ভশন্ত্রশযলদ শফবাশগয শনশদ মনা নুমাী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয কভ মকতমাগণশক দপ্তয/ংস্থায ভাঠ ম মাশয 

প্রকল্প/কভ মসূর্ি/শভর/কাযখানা, শপ শযদ মশনয দাশত্ব প্রদান কযা শশছ। কভ মকতমাগণ প্রশত ভাশ দাশত্বপ্রাপ্ত 

এরাকা গভন কশয ভাঠ ম মাশয কাম মক্রভ শযদ মন কযশছন। এয পশর ভন্ত্রণার  ভাঠ ম মাশয কাশজয াশথ 

দমাগসূত্র স্থাশত শশছ এফং প্রকল্প ফাস্তফান ত্বযাশন্বত াভশগ্রকবাশফ ভাঠ ম মাশয  কাশজয জফাফশদশতা 

শনশিত শে।  
 

 

 

 

 

 

 

 

                            সকএপর্ড র্ভর র্যদ িন                              টাস্কবপা ি কর্তিক র্ফবজএভর্য র্ভবরয অব্যফহৃত জর্ভ র্যদ িন  

 

০৬. ভাফি ভানেত কাম ম ম্পাদন  কভ মপ্রশক্রা গুণগত শযফতমশনয ভাধ্যশভ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয কাশজ 

গশতীরতা অনশনয রশেয কভ মকতমাশদয ভন্বশ শফলশবশত্তক ৮টি দর (Thematic Group) গঠন কযা 

শশছ। মথাঃ -(১) ভাফি কভ মশযকল্পনা; (২) ভানফ ম্পদ ঈন্নন; (৩) অশথ মক ব্যফস্থানা  ফাশল মক কভ ম 

ম্পাদন; (৪) অআন, শফশধ  নীশতভারা; (৫) আ-াশব ম; (৬) আশনাশবন; (৭) ম্পশত্ত  ম্পদ ব্যফস্থানা; 

এফং (৮) শণ্যয ফাজায গশফলণা  ফহুভৄখীকযণ। প্রশতটি দর শফলশবশত্তক তথ্য ংগ্র, দরী অশরাচনা  ভত 

শফশনভশয ভাধ্যশভ গৃীত কাম মক্রভ ভাশক বা ঈস্থান কশযন।  
 

০৭. ভন্ত্রণারশয জন্য প্রশাজনী ভারাভার ক্রশয দেশত্র প্রকৃত চাশদা শনরূণ কশয শফশধ দভাতাশফক ক্রশয ব্যফস্থা 

দনা । ক্রকৃত ভারাভার শফতযশণয দেশত্র প্রকৃত প্রশাজন শনরূণ কশয শফতযশণয ব্যফস্থা দনা । ক্র 

এফং শফতযশণয দেশত্র শভতব্যশতা নুযণ কযা যকাশয শথ ময াশ্র কযা ম্ভফ । 
 

০৮. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ আ-পাআশরং নশথ ব্যফস্থানা চালু কযায প্রশাজনী প্রস্তুশত গ্রণ কযা শশছ।  

 

ভানফম্পদ ঈন্নন : 

 

(১) শফশদ প্রশেণঃ 

নং প্রশেশণয নাভ প্রশেশণয 

দভাদ 

ফাস্তফানকাযী 

দদ 

ংগ্রণকাযী নাভ, দফী  কভ মস্থর 

১. Seminar on Cotton 

Processing Textile 

and Trade for 

Developing Countries 

১৮ জুন-০৮ 

জুরাআ, ২০১৫ 

চীন ১. জনাফ দভাােদ াআপৄয যভান, 

ঈশযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয। 

২. জনাফ এশকএভ যাশজবুয যভান,  

কাযী শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয। 

৩. জনাফ দভাঃ ভশপজুয যভান 

কাযী শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয 

৪. জনাফ দভাঃ অরভ দযজা 

কাযী শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয। 

৫. দভাঃ আিাশভ শভা, শেশনং ভাষ্টায 

ফাংরাশদ দটক্সটাআর শভর কশ মাশযন 

২. Career Development 

and Counseling for 

Asian Countries 

২৫ নশবম্বয-

১৫ শডশম্বয, 

২০১৫ 

চীন ১. জনাফ অশভদ কফীয, ঈশচফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার। 

২. জনাফ দভাঃ অব্দুর ভশতন 

ঈপ্রধান, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার। 
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৩. Seminar on Import-

Export Commodity 

Quality Inspection for 

Developing Countries 

০১-২১ এশপ্রর, 

২০১৬ 

চীন ১. জনাফ এশফএভ অআয়ুফ যানা ভানী, 

কাযী শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয। 

২. জনাফ যাজু অশেদ,  

কাযী শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয 

৩. জনাফ দভাঃ নুরুর আরাভ 

আন্পট্রাটয (কাশযগশয), ফস্ত্র শযদপ্তয 

৪. জনাফ শফশ্বশজত দা 

আন্পট্রাটয (কাশযগশয), ফস্ত্র শযদপ্তয। 

৪. Seminar on Service  

Trade for Developing 

Countries 

০৭-২৭ এশপ্রর, 

২০১৬ 

চীন ১. জনাফ দভাােদ াভীভৄজ্জাভান 

শশনয কাযী প্রধান, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার 

৫. "Public 

Administration for 

Bangladesh" 

১০-৩০ দভ, 

২০১৬ 

চীন ১. জনাফ খ, ভ, যশপকুর আরাভ, ঈশচফ, 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার। 

২. দফগভ নাশযন জাান, ঈশচফ, 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার। 

৬. Regional Planning 

and Sustainable 

Development for 

Developing Countries. 

১২-২৫ দভ, 

২০১৬ 

চীন ১. দখ দভাঃ নাজভৄর অরভ, প্রশকৌরী

ফাংরাশদ জুট শভর কশ মাশযন  

২. জনাফ াশি অশভদ, কাযী প্রশকৌরী 

ফাংরাশদ দটক্সটাআর শভর কশ মাশযন 

৭. Seminar on Service 

Management for 

Machinery Industry 

for Officials and 

Entrepreneurs 

Developing Countries 

১২ দভ-০১ 

জুন, ২০১৬ 

চীন ১. জনাফ দভাঃ অব্দুর ারাভ, ঈশযচারক 

ফস্ত্র শযদপ্তয। 

২. জনাফ এ শফ এভ াআপৄয যভান 

সুাশযনশটনশডন্ট, ফস্ত্র শযদপ্তয 

৩. জনাফ দভাঃ অব্দুয যভান,  

কাযী শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয 

৪. জনাফ দভাােদ জাশফদ দাশন খান 

আন্পট্রাটয (কশম্পঈটায), ফস্ত্র শযদপ্তয। 

(২) দদশ প্রশেণঃ  

প্রশেণ কভ মসূচীয নাভ প্রশেশণয দভাদ ঈশদ্যাগী ংস্থা/ এশজশন্পয 

নাভ 

গ্রণকাযীয 

ংখ্যা। 

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশিয পটযায ২৯ জুরাআ, ২০১৫ ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ০২ জন 

শজঅযএ ১২-১৪ জুরাআ, ২০১৫ ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ০২ জন 

টিঅআফা ১৬-২৭ অগস্ট, ২০১৫ শপভা ০১ জন 
অদৄশনক শপ ব্যফস্থানা দশন্ফম্বয, ২০১৫-এ ২ 

প্তাব্যাী 
অযশএটিশ ১ জন 

তথ্য প্রকা শফলক শনশদ মশকা ঈয প্রশেণ ১৯/১০/২০১৫ ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ২ জন 
শফাআট শডজাআন ৪ নশবম্বয-৩১ 

শডশম্বয, ২০১৫ 
ফাংরাশদ কশম্পঈটায 

কাঈশন্পর 

১ জন 

এনঅআ শযশফ্রায  ১৮-১৯ নশবম্বয, 

২০১৫ 

ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ১ জন 

Mainstreaming Environment and 

Climate Change and Disaster Risk 

Management in Development 

Planning 

০১/১২/২০১৫ 
শত 

৩১/১২/২০১৫ 

এনএশডশ, নীরশেত, ঢাকা।  ১ জন। 

Mainstreaming National Strategy for 

Promotion of Gender Equality in 

TVET   

২২/১২/২০১৫ এনএশডশ শচফার। ১ জন। 

জাতী শুিাচায দকৌর ফাস্তফান শফলশ দেতা 

বৃশি। 

২৪/০১/২০১৬ শত 

০১/০২/২০১৬ 

ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ১ জন। 

দফা িশত জীকযণ  আ-দফা ফাস্তফাশনয জন্য 

কভ মশযকল্পনা প্রণন কভ মারা। 

২৪/০১/২০১৬ শত 

২৫/০১/২০১৬ 

এটুঅআ দপ্রাগ্রাভ, প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মার। 

২ জন। 

স্ব-প্রশণাশদত তথ্য প্রকা শনশদ মশকা প্রণন শফলক ২৭/০১/২০১৬ ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ২ জন। 
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কভ মারা। 

আশনাশবন শফলশ অআশডা ব্যাংক ঈশবাধন শফলক 

কভ মারা। 

২৭/০১/২০১৬ এটুঅআ দপ্রাগ্রাভ, প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মার। 

১ জন। 

e-GP শশস্টশভয ঈয  EP দদয প্রশেণ ৩১/০১/২০১৬ এফং 

০১-০৪ দপব্রুাশয, 

২০১৬ 

অআএভআশড,  

শযকল্পনা ভন্ত্রণার। 

০১ জন 

আ-পাআশরং  

 

২১/০৩/২০১৬ শত 

২৪/০৩/২০১৬ 

এটুঅআ, প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মার। 

০৩ জন 

10
th

 Policy, Planning & 

Management Course (PPMC) 

০৩/০৪/২০১৬ শত 

১৪/০৪/২০১৬ 

ফাংরাশদ দরাক প্রান 

প্রশেণ দকে 

০১ জন 

এশন্টডাশম্পং কাঈন্টায দবআশরং  দআপগাড ম দভজা ম ০৬/০৪/২০১৬ ফাংরাশদ ট্যাশযপ কশভন ০১ জন 

শবশড কনপাশযশন্পং শশস্টভ শযচারনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ০৭/০৪/২০১৬ আনশপা যকায প্রকল্প ০১ জন 

আ-পাআশরং  

 

১০/০৪/২০১৬ শত 

১৩/০৪/২০১৬ 

এটুঅআ, প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মার। 

৫৪ জন 

শফশ্ব দভধা ম্পদ শদফ-২০১৬ ২৬/০৪/২০১৬ দশটন্ট, শডজাআন  

দট্রডভাকম শধদপ্তয 

০১ জন 

ফাশল মক কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত পট যায 

শফলক প্রশেণ। 

০৮/০৫/২০১৬ ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ০২ জন 

৭৬তভ শশনয স্টাপ দকা ম প্রশেণ। ১৭/০৪/২০১৬ শত 

৩১/০৫/২০১৬ 

দরাক প্রান প্রশেণ দকে ০১ জন 

Business Process Re-engineering 

for Corruption Free Service 

Delivery: Role of Integrity focal 

Point Officer 

২৯/০৫/২০১৬ দুনীশত দভন কশভন ০১ জন 

 

(৩) আনাঈজ প্রশেণ  

 

(ক) ০৯-২ দগ্রডর্ভি কভ মচাযীঃ 

 
 

নং প্রশেশণয শফল প্রশেশণয তাশযখ ংগ্রণকাযী 

ংখ্যা 

প্রশেক 

০১. ঈন্নন ফাশজট, দজন্ডায  

াভাশজক দফস্টনী 

০২/০৭/২০১৫ 

কার ১০.০০ টা 

৪৫ জন ১। জনাফ দভাঃ াজাান, ভেগ্শচফ, 

থ ম শফবাগ 

১। জনাফ যশভে নাথ শফশ্বা, ভেগ্শচফ, 

থ ম শফবাগ 

০২. শডশশ প্রণন  নুশভাদন ২৬/০৭/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০ টা 

৪৭ জন জনাফ দভাঃ অব্দুর ভশতন, ঈপ্রধান 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার। 

০৩. আন্টাযশনট ব্যফায ২৮/০৭/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০ টা 

২৮ জন জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন, কাযী 

দপ্রাগ্রাভায 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

০৪. ঈন্নন প্রকল্প শত যাজস্ব 

ফাশজশট দ স্থানান্তয 

০২/০৮/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

৩০ জন জনাফ দভাঃ অব্দুর ভশতন, ঈপ্রধান 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার। 

০৫. শচফার শনশদ মভারা-২০১৪ 

ম মাশরাচনা 

১৮/০৮/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

৩১ জন 

 

জনাফ দভাঃ দযজাঈর কাশদয , ভেগ্-

শচফ (ফস্ত্র),  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

০৬. তথ্য শধকায অআন ২৫/০৮/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

৩১ জন জনাফ দভাঃ পযাদ দাশন, 

দচাযম্যান, শফশজশ (শফলুপ্ত) 

০৭. আশজশ ংক্রান্ত (যকাশয ক্র) ৩১/০৮/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

৩৬ জন প্রশকৌরী দভাঃ অব্দুয যশদ, 

শযচারক (প্র: থ ম) 

জাতী শযকল্পনা  ঈন্নন একাশডর্ভ, 

ঢাকা। 
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নং প্রশেশণয শফল প্রশেশণয তাশযখ ংগ্রণকাযী 

ংখ্যা 

প্রশেক 

০৮. প্রকল্প শযচারকগশণয 

শশঅয এয ঈয প্রশেণ 

০৮/০৯/২০১৫ 

(পূণ ম শদফ) 

৩০ জন দভাঃ া অরভ, াখা কভ মকতমা, ডাক 

শফবাগ, ঢাকা 

০৯. অআশটি টুর শশশফ ট্যাশফয 

ব্যফায 

১০/০৯/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

১৭ জন 

 

জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন, কাযী 

দপ্রাগ্রাভায 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১০. ছুটি শফশধভারা, ১৯৭৯ ১৭/০৯/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

১৬ জন জনাফ শদরী কুভায াা, ভেগ্-শচফ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১১. ছুটি শফশধভারা, ১৯৭৯ ২২/০৯/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২১ জন জনাফ দভাঃ জাাঙ্গীয দাশন, ভেগ্-

শচফ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১২. শুিাচায ২৯/০৯/২০১৫ 

কার ১১.৩০-১.৩০ টা 

১৬ জন জনাফ অবু াীন দভাঃ অাদুজ্জাভান 

ঈশচফ, ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ 

১৩. ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশিয 

অফশশ্যক দকৌরগত ঈশিশ্য 

ফাস্তফান  

০৭/১০/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৭ জন জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন,  

ভেগ্-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৪. ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি 

ফাস্তফান থ নকা ঈস্থান  

১৪/১০/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

১৬ জন জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন,  

ভেগ্-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৫. শটিশজন চাট মায ঈস্থান  

চূড়ান্তকযণ 

২০/১০/২০১৫ 

দফরা ১২.৩০-০২.৩০ টা 

৩৪ জন জনাফ দভাঃ জাাঙ্গীয দাশন,  

ভেগ্-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৬. শটিশজন চাট মায ২৬/১০/২০১৫ 

দফরা ০৩.৩০-০৫.৩০ টা 

৩১ জন 

 

জনাফ দভাঃ জাাঙ্গীয দাশন,  

ভেগ্-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৭. আ-পাআশরং ব্যফস্থানা ২৮/১০/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২১ জন জনাফ শদরী কুভায াা,  

ভেগ্-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৮. শবশমাগ প্রশতকায  ০৪/১১/২০১৫ 

কার ১০.০০-১২.০০ টা 

৩৭ জন ভশন্ত্রশযলদ শফবাশগয একজন প্রশতশনশধ। 

১৯. আশনাশবন (দফা জীকযণ 

শফলশ কযণী) 

০৫/১১/২০১৫ 

কার ১০.০০-১২.০০ টা 

৪০ জন এটুঅআ-এয  একজন প্রশতশনশধ। 

২০. ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি 

ফাস্তফাশন কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীশদয দাশত্ব 

১১/১১/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৩.৩০ টা 

২৮ জন 

 

জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন, ভেগ্-শচফ,  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২১. আশনাশবন শফলশ দপাকার 

শন্টশদয ফশতকযণ 
৩০/১১/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

১১ জন জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন  

ভেগ্-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২২. শটিশজন চাট মায নুমাী কাম ম 

ম্পাদন। 

০৯/১২/২০১৫ 

কার ১০.০০-১২.০০ টা 

২৯ জন জনাফ দভাঃ জাাঙ্গীয দাশন,  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৩. ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশিয 

অফশশ্যক দকৌরগত 

ঈশিশ্যভ ফাস্তফান। 

১৫/১২/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৩.৩০ টা 

২৮ জন জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৪. শডশশ প্রণন প্রশক্রা। ২৩/১২/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৩.৩০ টা 

২৮ জন জনাফ দভাঃ অব্দুর ভশতন  

ঈশচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৫. ফাশজট প্রণন প্রশক্রা। ৩০/১২/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৪ জন জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন  

ভেগ্-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৬. APA Review ১২/০১/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৩.৩০ টা 

২৭ জন APA টীভ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৭. SDGs goal and target 

ভ ম মাশরাচনা এফং এ ভন্ত্রণারশয 

কযণী শনধ মাযণ। 

১৪/০১/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৩.৩০ টা 

২৫ জন APA টীভ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৮. শডশশ প্রণন নুীরন। ২০/০১/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৩.৩০ টা 

২৭ জন জনাফ দভাঃ অব্দুর ভশতন  

ঈপ্রধান, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 
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নং প্রশেশণয শফল প্রশেশণয তাশযখ ংগ্রণকাযী 

ংখ্যা 

প্রশেক 

২৯. এনঅআএ কাঠাশভা দস্টকশাল্ডায 

বা ঈস্থান। 

২৭/০১/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৩.৩০ টা 

৬৩ জন জনাফ শদরী কুভায াা, ভেগ্শচফ 

(প্রান) 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩০. জাতী শুিাচায কভ মশযকল্পনা 

ফাস্তফান  শযফীেণ শফলশ 

কযণী 

১৪/০২/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৩.৩০ টা 

১১ জন দফগভ নাশযন জাান  

ঈশচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩১. এভএ াড ম এ াায শন্ট 

দপ্রশজশন্টন 

২৩/০২/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৩.৩০ টা 

০৮ জন জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন 

কাযী দপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩২. আ-পাআশরং ১৪/০৬/২০১৬ 

দফরা ১০.০০-১.০০ টা 

২৩ জন জনাফ শদরী কুভায াা  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

 

(খ) ২০তভ-১০ভ দগ্রডর্ভি কভ মচাযীঃ 
 

নং প্রশেশণয শফল প্রশেশণয তাশযখ ংগ্রণকাযী 

ংখ্যা 

প্রশেক 

০১. কাশজয ভাশনান্নশন 

দভাটিশবন 

২১/০৭/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

৩০ জন জনাফ দভাঃ দযজাঈর কাশদয, 

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

০২. পাআর ব্যফস্থানা ২৩/০৭/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২২ জন জনাফ অশযপ অশভদ,  

ঈ-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

০৩. দনাট শরখন িশত ২৭/০৭/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২২ জন দফগভ দযাশকা খাতুন,  

শশনয কাযী শচফ,ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার 

০৪. আঈশনশকাড ব্যফায ২৯/০৭/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২২ জন জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন,  

কাযী দপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার 

০৫. নশথ ব্যফস্থানা ৩০/০৭/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৫ জন জনাফ অশযপ অশভদ,  

ঈ-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

০৬. ভূশভ দযকড ম ব্যফস্থানা ১৬/০৮/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৭ জন জনাফ শদরী কুভায াা,  

ভেগ্-শচফ (প্রান), ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার। 
০৭. প্রাশনক ট্রাআবুনার অআন  

শফশধভারা 

২০/০৮/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৭ জন জনাফ অশভদ কফীয,  

ঈ-শচফ (), ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার 

০৮. এশক্সর  াায শন্ট ২৬/০৮/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৭ জন জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন,  

কাযী দপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার 

০৯. Etiquette and 

Manner 

০৭/০৯/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৬ জন জনাফ দভাঃ দভফাহুর আরাভ,  

শতশযি শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১০. ছুটি শফশধভারা, ১৯৭৯ ১৬/০৯/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৬ জন জনাফ শদরী কুভায াা,  

ভেগ্-শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১১. দপআবুক  আন্টাযশনট ব্যফায ২১/০৯/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৯ জন জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন, কাযী 

দপ্রাগ্রাভায 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১২. শজমত ছুটিয শাফ  ২৮/০৯/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২০ জন দফগভ নাশযন অিায,  

শাফ যেণ কভ মকতমা, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার 

১৩. ৪থ ম দশ্রণীয কভ মচাযী শির ৩০/০৯/২০১৫ 

কার ১০.০০-১১.০০ টা 

২৮ জন জনাফ দভাঃ াশজদুয যভান,  

শশনয ঃ শচফ , ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার 
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নং প্রশেশণয শফল প্রশেশণয তাশযখ ংগ্রণকাযী 

ংখ্যা 

প্রশেক 

১৪. শংখরা  অীর শফশধভারা ৩০/০৯/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৬ জন অশভদ কফীয, ঈশচফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৫. শনশভত াশজযা ০৮/১০/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৫ জন অশভদ কফীয, ঈশচফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৬. নশথ ব্যফস্থানা ১৫/১০/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৯ জন জনাফ দভাঃ দযজাঈর কাশদয,  

ভেগ্-শচফ (ফস্ত্র-২), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৭. আঈশনশকাশড কশম্পঈটায ব্যফায ২২/১০/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৮ জন জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন, কাযী 

দপ্রাগ্রাভায 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৮. আ-পাআশরং ব্যফস্থানা ২৬/১০/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৬ জন জনাফ শদরী কুভায াা, ভেগ্-শচফ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

১৯. ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি 

ফাস্তফাশন কভ মকতমা - 

কভ মচাযীশদয দাশত্ব 

১০/১১/২০১৫ 

দফরা ০২.০০-০৪.০০ টা 

২৩ জন জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন, ভেগ্-শচফ,  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২০. তথ্য শধকায শনশদ মশকা ১২/১১/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৮ জন জনাফ শদরী কুভায াা, ভেগ্শচফ,  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২১. শটিশজন চাট মায শফলশ 

কভ মচাযীশদয দাশত্ব  কতমব্য 

ফশতকযণ 

১৯/১১/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৯ জন জনাফ দভাঃ জাাঙ্গীয দাশন, ভেগ্শচফ,  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২২. ফয গ্রণ  দনন প্রশক্রা ২৫/১১/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

৩৯ জন দভাঃ অশনাায দাশন, কাযী শচফ,  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৩. ায-ংশে শরখন ২৯/১১/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৬ জন জনাফ শদরী কুভায াা, ভেগ্শচফ,  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৪. দনাট শরখন িশত ৩০/১১/২০১৫ 

দফরা ১১.৩০-০১.৩০ টা 

৩০ জন জনাফ দভাঃ দযজাঈর কাশদয ভেগ্শচফ,  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৫. ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি 

ফাস্তফাশন কভ মকতমা - 

কভ মচাযীশদয ভূশভকা। 

০৮/১২/২০১৫ 

দফরা ০২.০০-০৪.০০ টা 

২৪ জন জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৬. শটিশজন চাট মায নুমাী 

দফা প্রদাশনয দাশত্ব।  

১০/১২/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৩ জন জনাফ দভাঃ জাাঙ্গীয দাশন,  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৭. শফশবন্ন প্রকায ত্র দমাগাশমাগ। ১৭/১২/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২১ জন দফগভ নাশযন জাান,  

ঈশচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৮. শুিাচায দকৌর ফাস্তফাশন 

কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয দাশত্ব। 

২২/১২/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৫ জন জনাফ শদরী কুভায াা,  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

২৯. কশম্পঈটায ব্যফস্থানা  

ট্রাফরসুযটিং। 

২৭/১২/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৫ জন জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন,  

কাযী দপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার 

৩০. দজযিতা শনধ মাযণ শফশধভারা। ৩১/১২/২০১৫ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৮ জন জনাফ অশভদ কফীয,  

ঈশচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩১. গণকভ মচাযী (ফয) অআন, 

১৯৭৪  গণকভ মচাযী (ফয) 

শফশধভারা, ১৯৭৫ 

১১/০১/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৭ জন জনাফ অশভদ কফীয  

ঈশচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩২. আঈশনশকাশড ফাংরা শরখন  আ-

দভআর ব্যফায 

১৪/০১/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

৩০ জন জনাফ শদরী কুভায াা 

ভেগ্শচফ (প্রান), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩৩. কাশজয ভাশনান্নশন দভাটিশবন ২১/০১/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

৩৭ জন জনাফ দভাঃ দযজাঈর কাবদয  

ভেগ্শচফ (ফস্ত্র-২), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩৪. আঈশনশকাশড ফাংরা শরখন  আ-

দভআর ব্যফায 

২৫/০১/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৫ জন জনাফ শদরী কুভায াা 

ভেগ্শচফ (প্রান), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 
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নং প্রশেশণয শফল প্রশেশণয তাশযখ ংগ্রণকাযী 

ংখ্যা 

প্রশেক 

৩৫. আঈশনশকাশড ফাংরা শরখন  

াায শন্ট ব্যফায 

২৭/০১/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৫ জন জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন 

কাযী দপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩৬. জাতী শুিাচায কভ মশযকল্পনা 

ফাস্তফান  শযফীেণ শফলশ 

কযণী 

১১/০২/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৪ জন দফগভ নাশযন জাান  

ঈশচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩৭. কশম্পঈটায পাআর ম্যাশনজশভন্ট ২৪/০২/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২০ জন জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন 

কাযী দপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩৮. চাকুযীয শঙ্খরা শফলাশদ ২৫/০২/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

২৩ জন জনাফ অশভদ কফীয  

ঈশচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৩৯. আঈশনশকাশড আ-দভআর দমাগাশমাগ ১৬/০৩/২০১৬ 

দফরা ০২.০০-০৪.০০ টা 

২৪ জন জনাফ শদরী কুভায াা  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৪০. নশথয ধযণ, দশ্রণীশফন্যা  

আঈশনশকাশড টাআ 

৩১/০৩/২০১৬ 

দফরা ০২.৩০-০৪.৩০ টা 

৪২ জন জনাফ শদরী কুভায াা  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৪১. আ-পাআশরং ২০/০৪/২০১৬ 

দফরা ০২.০০-০৫.০০ টা 

১৪ জন জনাফ শদরী কুভায াা  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৪২. আ-পাআশরং ২১/০৪/২০১৬ 

দফরা ০২.০০-০৫.০০ টা 

১৪ জন জনাফ শদরী কুভায াা  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৪৩. নশথয ধযণ, দশ্রশণশফন্যা  

আঈশনশকাশড টাআ 

২৪/০৫/২০১৬ 

দফরা ০২.০০-০৫.০০ টা 

৩৪ জন জনাফ শদরী কুভায াা  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

৪৪. আ-পাআশরং ১৫/০৬/২০১৬ 

দফরা ১০.০০-১.০০ টা 

২৯ জন জনাফ শদরী কুভায াা  

ভেগ্শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

  

তথ্য শধকায শনশিতকযনাশথ ম তথ্য ফভৄিকযণ শনশদ মশকা প্রণন 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদশয ফতমভান গণতাশন্ত্রক যকায নাগশযকগশণয তথ্য প্রাশপ্তয শধকায প্রশতিা প্রশতশ্রুশতফি। ংশফধাশন দদশয 

নাগশযকগশণয শচন্তা , শফশফক  ফাকস্বাধীনতা দভৌশরক শধকায শশশফ স্বীকৃত । নাগশযকগশণয তথ্য প্রাশপ্তয শধকায শনশিত কযায রশেয 

যকায তথ্য শধকায অআন , ২০০৯ প্রণন কশযশছ । এআ অআশনয ৪ ধাযা প্রশতযক নাগশযশকয তথ্য রাশবয শধকাযশক স্বীকৃশত প্রদান কযা 

শশছ। তশথ্যয ফাধ প্রফা এফং জনগশণয তথ্য শধকায শনশিত কযায জন্য তথ্য কশভন গঠিত শশছ।  এ অআশন তথ্য যফযাশয রশেয 

প্রশতযক কর্তমেশক তথ্য প্রদান আঈশনট এয জন্য একজন দাশত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা শনভেি কযায শফধান যাখা  শশছ। এ অআন ফাস্তফাশনয রশে 

শফশধ  প্রশফশধ প্রণীত শশছ।  এয পশর নাগশযকগশণয শনকট যকাশয কাম ম ম্পাদশন জফাফশদশতায দেত্র ততশয শশছ। দদশয নাগশযকগশণয 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয তথ্যাশদ  ফশত ায শধকায সৃশষ্ট শশছ।  ফাংরাশদশয থ মনীশতশত ফস্ত্র এফং াটখাশতয ভূশভকা বৃশি াা 

এ ভন্ত্রণার শত “াট অআন , ফস্ত্র অআন এফং ফস্ত্রনীশত  াটনীশত ” প্রণশনয কাম মক্রভ গ্রণ কযা শশছ । যাষ্ট্রাত্ব ফস্ত্র  াটকরগুশরা 

অদৄশনকায়বণয রশেয দদশ-শফশদশ ঈশদ্যািাশদয াশথ অশরাচনা ব্যাত অশছ। এযআ ধাযাফাশকতা াটকরগুশরায পুযাতন দভশন ফাদ 

শদশ অদৄশনকায়বণয রশেয শফশজএভশ  China Texmatech co. Ltd এয াশথ ভশঝাতা চুশি স্বােশযত শশছ। 

 

ফাংরাশদশয থ মনীশতশত ফস্ত্রখাশতয ভূশভকা শযীভ। এ খাত দথশক ফাশল মক প্রা ২৫ শফশরন ভাশকমন ডারায অ কশয তফশদশক 

ভৄদ্রা জমশন ভূশভকা যাখশছ। ফস্ত্রখাশত দে জনশি ততশযয ঈশিশশ্য এ ভন্ত্রণারশয ধীন ফস্ত্র শযদপ্তয শযচাশরত শফশবন্ন দটক্সটাআর 

আশঞ্জশনাশযং কশরজ, দটক্সটাআর আনশস্টটিঈট, দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট এয ভাধ্যশভ শো কাম মক্রভ শযচারনা কযা শে। দদশয 

দটক্সটাআরস্ শল্পখাতশক শমাশগতায ঈশিশশ্য ফস্ত্র শযদপ্তশযয প্রধান কাম মারশ একটি ানস্ট াশব ম চালু কযা শশছ।  

 

 াট ফাংরাজদজয অথ থনীবতয অন্যতভ গুরুেপূণ থ খাত। ফাংরাজদজয োতীে যপ্তানী আজেয প্রাে ৫% বাি াট খাত নথজে অবেথত ে। 
বফজশ্ব জফ থাৎকৃষ্ট াজটয উৎাদন ে ফাংরাজদজ। ফাংরাজদ াট  াটে যপ্তানীজত বফজশ্বয ১ভ  াট উৎাদজন বফজশ্বয বদ্বতীে স্থাজন 

যজেজ । তাআ াটখাশতয ফদান এখন নস্বীকাম ম। যোয াট  াটজেয ব্যফায বৃবদ্ধয রজেয বনযরবাজফ োে েজয মাজে। এ রজেয 

জুট ডাইবাযববপজেন প্রজভান নন্টায (নেবডবব)-এয ভাধ্যজভ উজযাক্তা প্রবেণ, উেযণ যফযা, নতন নতন ফহুমুখী াটে উদ্ভাফন  

উৎাদন, উৎাবদত ে নদজ-বফজদজ নভরাে প্রদ থন  বফণজনয ব্যফস্থা ননো জেজ । াটখাজতয উন্নেজনয রজেয যোয াট  াটোত 

জেয রাইজন্স ভঞ্জুযী  নফােন বপ’য বফযীজত ১৫ তাং উৎজ মূল্য ংজমােন েয প্রতযাায  েজযজ  এফং াট ক্রে নমািানদায নফায 

য ০৪ তাং াজয উৎজ মূে েতথজনয বফধান নথজে অব্যাবত নদোয ব্যফস্থা ননো জেজ । াটজেয ফাোয ম্প্রাযণ এফং নদজয 

বযজফ  প্রবতজফ যোজথ থ যোয ‘শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন, ২০১০ ’ প্রণন কশযশছ এফং ‘শণ্য াটজাত 

দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায  শফশধভারা ২০১৩’ প্রণন কশযশছ। াযা দদশ ভাঠ ম মশ অআনটি ফাস্তফাশনয পশর াশটয বযন্তযীণ াট 

শণ্যয ব্যফায ৫% দথশক  ২৫% ঈন্নীত শশছ এফং কৃলক াশটয ন্যায্যভল্য দশশছ। পশর াটচালী াশট চাল ঈৎাী শশছ।  
 

 দযভখাত ঈন্নশনয প্রাথশভক ধা শশশফ তুুঁতচাল ম্প্রাযশণয কাম মক্রভ গ্রণ কযা শশছ। আশতাভশধ্য ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

শনশদ মনায অশরাশক ‘একটি ফাড়ী একটি খাভায’ প্রকশল্পয াশথ ভন্ব কশয ৩৪টি দজরায ৯০টি ঈশজরা তুুঁতচাল ম্প্রাযশণয কাম মক্রভ 

শযচারনা কযা শে।   
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ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয মাফতী কাম মক্রশভয তথ্য নাগশযকশদয ফশত ায সুশফধাশথ ম এআ তথ্য ফভৄিকযণ 

শনশদ মশকা, ২০১৫ এয ১ভ ংস্কযণ প্রকাশয ঈশদ্যাগ দনা শশছ। দদশয াশফ মক অথ ম -াভাশজক ফস্থায ঈন্নশন ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারশয কাম মক্রভ স্বেতায াশথ জনগশণয জ্ঞাতাশথ ম প্রকাশয ভাধ্যশভ ফ মস্তশয জফাফশদশতা শনশিত কযশত ‘‘তথ্য ফভৄিকযণ 

শনশদ মশকা, ২০১৬’’ গ্রণী ভূশভকা যাখশফ। 

 

তথ্য শধকায শফলশ দাশত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  অীর কর্তমে 

কভ মকতমায নাভ  দফী ঠিকানা দপান নম্বয আ-দভআর নম্বয 

দাশত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমাঃ- 

র্নলুপায নাজনীন  

ঈশচফ (াট-৩) 

 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

ফাংরাশদ শচফার 

ঢাকা। 

৯৫৪০৩০৮ 

 

jute3@motj.gov.bd 

শফকল্প দাশত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমাঃ 
সফগভ সখনিান 

ঈশচফ (াট) 

 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

ফাংরাশদ শচফার 

ঢাকা। 

৯৫৭১২১৯ ds_jute@motj.gov.bd 

অীর কর্তমে 

জনাফ এভ এ কাশদয যকায 

শচফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

ফাংরাশদ শচফার 

ঢাকা। 

৯৫৭৬৫৪৪ 

০১৭১১-৩৩৮০০৮ 

sectext@gmail.com 

 

জাতী শুিাচায দকৌর ফাস্তফান 

 

জাতী শুিাচায দকৌর ফাস্তফাশনয রশে ভশন্ত্রশযলদ শফবাশগয শনশদ মনা দভাতাশফক, এ ভন্ত্রণারশয একজন 

ঈশচফশক দপাকার শন্ট শনশাগ কযা । ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ কর্তমক প্রণীত ছশক এফং ভন্ত্রণারশয তনশতকতা 

কশভটিয সুাশযক্রশভ এ ভন্ত্রণারশয জাতী শুিাচায দকৌর ফাস্তফাশন দদড় ফছয দভাদী (জানুা র্য, ২০১৫ শত জুন, 

২০১৬ ম মন্ত) ভাফি কভ মশযকল্পনা এফং শযফীেণ কাঠাশভা প্রণণ কযা । কভ মশযকল্পনা ফাস্তফাশনয জন্য 

ভন্ত্রণার  কর দপ্তয/ংস্থা তনশতকতা কশভটি গঠন কযা  এফং কাম মক্রশভয রেযভাত্রা নুমাী তনশতকতা কশভটিয 

বা তত্রভাশক নুশিত শশছ, লান্াশক শবশত্তশত ভন্ত্রণার ম মা ২টি এফং দপ্তয/ংস্থা ১৬টি দস্টকশাল্ডায বায 

অশাজন কযা । বা ঈশস্থত দস্টকশাল্ডাযগশণয ভতাভতশক প্রাধান্য দদা । শুিাচায দকৌর ফাস্তফাশন 

ভন্ত্রণার  দপ্তয/ংস্থায কভ মকতমাগশণয শচতনতা বৃশিভরক প্রশেশণয অশাজন কযা শশছ, এছাড়া াটনীশত, 

২০১৫; ফস্ত্রনীশত, ২০১৫; াট অআন এফং ফস্ত্রশল্প প্রশতিান (ভন্ব  শনফন্ধন) অআন প্রণশনয কাম মক্রভ দনা শশছ।  

 

শুিাচায দকৌর ফাস্তফাশনয ং শশশফ ভন্ত্রণার  দপ্তয/ংস্থায কর কভ মকতমাশক আন্টাযশনট ব্যফাশযয 

অতা অনা শশছ এফং স্ব-স্ব শফাআট শনশভত ারনাগাদ কযা শে। নাগশযক দফা জীকযশণয রশে শটিশজন 

চাট মায ারনাগাদ কশয তা শফাআশট প্রকা কযা শশছ। নরাআশন দযন্প  শবশড কনপাশযন্প শশষ্টশভয প্রফতমন 

কযা শশছ। নরাআশন শবশমাগ গ্রশণয রশে ভন্ত্রণারশয একজন কভ মকতমাশক দপাকার শন্ট শনশাগ কযা শশছ। 

তথ্য শধকায অআন নুমাী নাগশযকশদয তথ্য প্রদাশনয রশে স্বপ্রশণাশদত তথ্য ফভৄিকযণ শনশদ মশকা, ২০১৫ প্রকা 

কযা শশছ। তথ্য প্রদাশনয জন্য দাশত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা, শফকল্প দাশত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা এফং অীর কভ মকতমা শনশাগ কযা 

শশছ।  

 

ভন্ত্রণার  দপ্তয/ংস্থা দথশক শনশভত আশনাশবন অআশডায প্রস্তাফ দনা  এফং তা ভন্ত্রণারশয আশনাশবন 

কশভটিয ভাধ্যশভ ফাছাআক্রশভ প্রধানভন্ত্রীয কাম মারশ এটুঅআ প্রকশল্প দপ্রযণ কযা । আশতাভশধ্য (১) ফস্ত্র শযদপ্তশয One 

stop Service  (২) াট শধদপ্তশযয নরাআশন রাআশন্প প্রদান ীল মক দুটি দফা প্রধানভন্ত্রীয কাম মারশয দজঅআআঈ 

কর্তমক গৃীত শশছ। নরাআশন দফা প্রদাশনয রশে শনশনাি দুটি দফাশক দফা জীকযণ শশশফ গ্রণ কযা শশছঃ-  

(১) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার কর্তমক অশাশজত কর বা/দশভনায/াকম-এয দনাটি দপ্তয/ংস্থা এফং 

ভন্ত্রণারশয কর কভ মকতমাশদয শনকট আ-দভআশর এফং এএভএ-এয ভাধ্যশভ দপ্রযণ কযা।  

(২) দপ্তয/ংস্থা দথশক প্রাপ্ত প্রস্তাফভ ভন্ত্রণারশয ে দথশক মাচাআকাশর পুনযা দপ্তয/ংস্থা দপ্রযণ না 

কশয ান টু ান অশরাচনা এফং দটশরশপান ংরাশয ভাধ্যশভ দ্রুত শনষ্পশত্তয ব্যফস্থা গ্রণ।  
 

mailto:sectext@gmail.com
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প্রণীত কভ মশযকল্পনা নুমাী ২, ৩  ৪থ ম দকাট মায গ্রগশত শযফীেণ ভশন্ত্রশযলদ শফবাশগ দপ্রযণ কযা 

শশছ। জাতী শুিাচায দকৌর ফাস্তফান কভ মশযকল্পনা নুাী ভণত্রণার  দপ্তয ংস্থায কভ মকতমাগ সণয কাশজয 

গুণগত ভান ভল্যা ণ এফং ভন্ত্রণার  ধীন দপ্তয/ংস্থায কভ মকতমাশদয ঈত্তভ চচ মায দেশত্র শফশল ফদান যাখায জন্য 

শনশনাি কভ মকতমাগণশক পুযস্কায প্রদান কযা শশছঃ 

কাশজয গুণগত ভান ভল্যায়বণয পুযস্কায ঈত্তভ চচ মায জন্য পুযস্কায 

দফগভ নাশভা দফগভ 

ভেগ্শচফ (াট-২), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার, ঢাকা।  

জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন 

ভেগ্শচফ (দফশফ), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার, ঢাকা।  

জনাফ দভাঃ দকপাশত ঈো 

শযচারক (প্রান), াট শধদপ্তয, ঢাকা। 

দফগভ নাশযন জাান 

ঈশচফ (প্রান-১), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার, ঢাকা।  

দফগভ শযীন রুফী 

ঈশচফ (ফস্ত্র-৩), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার, ঢাকা।  

জনাফ দভাঃ নাশয ঈশিন 

কাযী দপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার, ঢাকা।  

 

  
 

 

 

ফহুভখী াটশণ্যয ঈশদ্যািা যাশদুর কশযভ ভৄন্না ফিব্য যাখশছন। 
 

নাশযন জাান ঈশচফ ঈত্তভ চচ মায দেশত্র শফশল ফদাশনয জন্য 

পুযস্কায গ্রণ কযশছন 

 

ভাননী ভন্ত্রীয াশথ শফশদী শতশথফশগ ময াোৎ 

 

ফস্ত্র  াটখাশতয ঈন্নন এফং শফশদশ ফাজায সৃশষ্টয ঈশিশশ্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয দাশত্ব শনশাশজত ভাননী ভন্ত্রী 

জনাফ ভৄা: আভাজ ঈশিন প্রাভাশণক  প্রশতভন্ত্রী জনাফ শভজমা অজভ শফশবন্ন দদশয যাষ্ট্রদূত, াআ কশভনায  ব্যফাশক 

প্রশতশনশধদশরয শঙ্গ দৌজন্য াোৎ  ভতশফশনভ কশযন।  

 

 

 

ভাননী ভন্ত্রী ভৄা: আভাজ ঈশিন প্রাভাশণক  এভ.শ এয াশথ ফাংরাশদশ শনভেি 

িাশজরশয যাষ্ট্রদূত  H.E. Wanja Campos da Nobrega-এয দৌজন্য াোত।

 

ভাননী ভন্ত্রী ভৄা: আভাজ ঈশিন প্রাভাশণক  এভ.শ এয াশথ ফাংরাশদশ 

শনভেি    Mr. Harsh Vardhan Shringla -এয 

দৌজন্য াোত।
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ফস্ত্র  াটখাশতয ঈন্নন  ফাজায ম্প্রাযশণয রশেয ভাননী প্রশতভন্ত্রীয শফশবন্ন বা/দশভনাশয ংগ্রণ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

াটশণ্যয ফাজায নুন্ধান 

ফাংরাশদশয াটশণ্যয ফাজায নুন্ধান, ম্প্রাযণ  াটখাশত শফশবন্ন শমাশগতা বৃশিয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয শচফ 

জনাফ এভ.এ কাশদয যকাশযয দনর্তশত্ব াঁচ দশস্যয প্রশতশনশধদর ০৮ দভ ২০১৬ শত ২৪ দভ ২০১৬ ম মন্ত সুদান, ঈগান্ডা, 

তাঞ্জাশনা, দকশনা  শভয পয কশযন। এ ভ প্রশতশনশধদর এফ দদশয ভন্ত্রী, যকাশয কভ মকতমাশদয াশথ ব্যাফাশক 

ংগঠশনয প্রশতশনশধবৃে াশথ ভত শফশনভ কশযন। প্রশতশনশধদর দম কর দদশয াশথ ভত শফশনভ কশযন তা শনশন তুশর ধযা 

শরা:  

 

সুদান: সুদান একটি কৃশল প্রধান দদ। দদটিশত ভরত ভূট্টা  তুরা এফং ন্যান্য কৃশলণ্য ঈৎাশদত । একর কৃশলণ্য 

প্যাশকশজং এয জন্য দদটি ফাংরাশদ দথশক াটণ্য (প্রধানত: প্যাশকং) অভদাশন কশয। ফতমভান জাশতংশঘয শনশলধাজ্ঞায কাযশণ 

দদটিশত তফশদশক ভৄদ্রায প্রতুর যশশছ, পশর দদটি শনজস্ব ভৄদ্রা (শদযাভ) এরশ দখারায শফলশ শমাশগতা কাভনা কশযন 

এফং াটশণ্যয শফশনভশ ফাংরাশদশ তুরা, যপ্তাশনয প্রস্তাফ কশযন। এছাড়া, দদটি াট দথশক ঈৎাশদত প্যাশকশজং আন্ডাশি স্থাশন 

শফশজএভশ’য শমাশগতা কাভনা কশযন।  

Indian International Textile Machinery Exhibition-এ ভাননী 

ভন্ত্রী এভ.শ  

 

World Cotton Outlook Summit-2016-এ ভাননী ভন্ত্রী 

এভ.শ  

 

ভাননী ভন্ত্রী ভৄা: আভাজ ঈশিন প্রাভাশণক  এভ.শ এয াশথ ফাংরাশদশ শনভেি 

জাভ মাশনয যাষ্ট্রদূত এয দৌজন্য াোত।

 

ভাননী ভন্ত্রী ভৄা: আভাজ ঈশিন প্রাভাশণক  এভ.শ এয াশথ  

দৌজন্য াোত। 
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শভয: দদটিশত শফশজএভশ প্রধানত দশান  প্যাশকং ণ্য যপ্তাশন কশয। তশফ এটি শশফশ  আাণ ম এয একটি ম্ভাফনাভ 

ফাজায। 

 

 

 

 

 

 

 

দকশনা: দকশনায থ মনীশত কৃশলশবশত্তক। দদটি ৮০% কৃশল ঈৎাদশনয ঈয শনব মযীর। এখাশন ভরত: কশপ, পৄর, চা, দকশানাট 

(কাজু ফাদাভ) ঈৎাশদত  এফং এ কর ণ্য দভাড়কীকযশণ াটজাত দ্রব্য ব্যফহৃত । এছাড়া ঈৎাশদত শচশন দভাড়কীকযশণ 

দদটি াশটয ব্যাগ ব্যফায কশয। দকশনা াশটয ব্যাশগয শুল্কায তযন্ত দফশ (৪২%)। পশর াটণ্য অভদাশনশত শধকতয 

ভল্য ংশমাশজত শ াটণ্য অভদাশনশত শধকতয ভল্য ংশমাশজত । াটশণ্যয ভল্য বৃশি া। ফাশণজয ভন্ত্রণার, 

থ মশফবাগ, জাতী যাজস্ব দফাড ম  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারশয ভধ্যশভ এ শফলশ দমাগাশমাগপূফ মক াটশণ্য শুল্ক অযাশনয শফলটি 

পুনঃশফশফচনা কযা শর দদটিশত াটশণ্যয ফাজাযবৃশিয ম্ভাফনা সৃশষ্ট শফ। 

 

 

Abbas Muraj, Import 

Manager, MeTL Group, Tanzania.

 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারজেয 

Sudanese Business & Employers Federation এয 

 

Agriculture & Industrial 

Develop. Co. & Fanous Textile  S.A.E. এয তফঠে। 
 

Kenya 

National Chamber of 

Commerce & Industry. এয 

তফঠে। 
 

Tress Bucyanayandi (MP), Minister, 

Ministry of Agriculture, Animal Industry & Fisheries, 

Uganda. 
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ঈগাণ্ডা: ঈগাণ্ডা অশফ্রকায বৃৎ কশপ ঈৎাদনকাযী দদ। তাশদয ঈৎাশদত কশপয ফড় ং আঈশযাী দদভশ যপ্তাশন । কশপ 

ছাড়া চা এফং দযণ। প্যাশকশজং এ াটণ্য ব্যফহৃত । দদটিশত শফশজএভশ াশকং ণ্য যপ্তাশন কশয। ঈগাণ্ডা দশান  

াশকং কাড় শদশ ব্যাগ ততশযয কাযখানা  ডাআবাযশপাআড জুট দপ্রাডাটস্ এয কাযখানা স্থাশন অগ্রী। 
 

তাঞ্জাশনা: তাঞ্জাশনাশত ভরতঃ দকশানাট (কাজু ফাদাভ), দকাশকা কশপ, দযন (স্যাযর)  ঈৎাশদত । একর ণ্য 

দভাড়কীকযশণ াটণ্য ব্যফহৃত । র্ফবজএভশ দদটিশত াশটয ব্যাগ যপ্তাশন কশয। দদটিশত াটশণ্যয যপ্তাশনয ফাজায বৃশিয 

ম্ভাফনা যশশছ। 
 

থাআল্যাশন্ড নুশিত  আনশবস্টশভন্ট এশক্সশাশত ফাংরাশদশয ংগ্রণ: 

 

থাআল্যাশন্ডয াশথ ফাংরাশদশয কূটননশতক ম্পকম স্থাশনয ৪৪ ফছশযয ভশধ্য স্বাধীনতায য প্রথভফাশযয ভত ফাংরাশদ দূতাফা 

ব্যাংকশকয ঈশদ্যাশগ যপ্তাশন ঈন্নন বুযশযা  ফাশণজয ভন্ত্রণারশয শমাশগতা গত ৩০ দভ দথশক ০১ জুন (০৩) শতন শদনব্যাী 

থাআল্যান্ড জাতী কনশবনন দন্টায (QSNCC)-এ নুশিত  প্রথভ  Bangladesh Trade & Investment Expo-

2016 । এ দভরা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ যকাশযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারাধীন ফাংরাশদ াট কর কযশাশযন (শফশজএভশ) 

এফং জুট ডাআবাযশশপশকন প্রশভান দন্টায (দজশডশশ) ফাংরাশদশয ঐশতযফাী দনারী আঁশয ততযী াট ণ্য  ফহুভৄখী 

াটণ্য শনশ ংগ্রণ কশয । শফশজএভশ-এয ০১টি  দজশডশশ ০৭টি  স্টশর ফহুভৄখী াটণ্য প্রদ মন কযা । এ দভরা 

ংগ্রশণয ভর রেযআ শছর থাআল্যাশন্ডয  জনাধাযসণয কাশছ ফহুভৄখী াটণ্য াভগ্রী তুশর ধযা এফং দখাশন াটশণ্যয ফাজায 

ম্প্রাযণ কযা।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাননী ফাশনজয ভন্ত্রী শনফ মাী শযচারক দজশডশশয াশথ ফহুভৄখী াটশণ্যয শফশবন্ন শফল শনশ কথা ফরশছন 

 

৩০ দভ ২০১৬ তাশযশখ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ যকাশযয ভাননী  ফাশণজয ভন্ত্রী জনাফ দতাপাশর অশভদ, এভশ এফং থাআল্যাশন্ডয 

ফাশণজয ভন্ত্রী শভশ অশযাশদ তান্ত্রন ম দমৌথবাশফ Bangladesh Trade & Investment Expo-2016    ঈশবাধন কশযন । 
ঈশবাধন দশল ফহুভৄখী াটশণ্যয  স্টর শযদ মন কশযন । ঈশবাধনী নুিাশন ফাংরাশদশয ভাননী যযাষ্ট্র প্রশতভন্ত্রী, ডাক  

দটশরশমাগাশমাগ প্রশতভন্ত্রী, শফদুযৎ, জ্বারানী এফং খশনজ ম্পদ ভন্ত্রী, থাআল্যান্ড যকাশযয ন্যান্য ভন্ত্রী, ঈচ্চদস্থ কভ মকতমা, 

থাআল্যাশন্ডয ীল ম ব্যফাী ংগঠন, থাআ দচম্বায প কভা ম, দপডাশযন প থাআ আন্ডাশি, জশন পশযন দচম্বায প কভা ম ফ 

থাআল্যান্ড এফং থাআ শফজশন কাঈশন্পর এয দচাযম্যান ন্যান্য ব্যফাী ংগঠশনয দনর্তবৃে এফং প্রা ১৫০০টি ফাশণশজযক 

দকাম্পানী ঈশবাধনী নুিাশন ঈশস্থত শছশরন। 
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ভাননীয় ফার্ণজে ভন্ত্রী ফহুমুখী াটণ্য সদখবিন 
 

ঈি দভরা ংগ্রশণয পশর দভরা অগত দ মনাথীশদয কাশছ ঈচ্চভল্য ংশমাশজত ফহুভৄখী াটণ্য াভগ্রী ব্যফাশযয সুপরভৄ  

ব্যাখ্যা  কযা  এফং  ব্যফাশযয  জন্য ঈবুি কযা । ফহুভৄখী াটণ্য অভদানী কযশত অগ্রী এভন ১২টি প্রশতিান ঈশদ্যািাশদয 

শনকট দথশক াটণ্য ক্রশ চাশদা াা শগশশছ এফং তাশদয চাশদায শবশত্তশত াটণ্য তত র্যয কাজ চরশছ । থাআল্যান্ড দথশক 

ভেশগাশমাগী ১০টি শডজাআন ংগ্র কযা শশছ মা ফহুভৄখী াটশণ্যয নতুন শডজাআন শশশফ শফশফশচত শফ এফং ফাজাশয ভাদৃত  

শফ। থাআল্যান্ড ফশস্থত ফাংরাশদী  ব্যফাীশদয াশথ ঈশদ্যািাশদয শরংশকজ সৃশষ্ট শশছ । এছাড়ব্যাংকশকয Huechi 

ভাশকমশটয র্ততী তরা  Rim নাভক  ০১ টি দা- রুশভ াটণ্য শফশক্রয ব্যফস্থা কযা শশছ। 
 

 

 

ভাননী ডাক  দটশরশমাগাশমাগ ভন্ত্রী দজশডশশ এয ষ্টর শযদ মণ কশযন  

 Bangladesh Trade & Investment Expo-2016  এয ভানী নুিাশন থাআ যযাষ্ট্র ভন্ত্রীয শফশল দূত শভঃ 

চরাভ মর ফাংরাশদশক থাআল্যাশন্ডয কৃশত্রভ ফন্ধু  ঈশেখ কশয ফাংরাশদশয থ মনীশত শফশনভ মাশণ থাআল্যান্ড াতা প্রদাশন তীশতয 

ন্যা ফ মদা ফাংরাশদশয াশ থাকশফ ফশর অশ্বা প্রদান কশযন। 
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“শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন, ২০১০” ফাস্তফান  াপল্য 

 

(1) াট খাশত াট  াটজাত শণ্যয ব্যফায এফং দদশয শযশফ দূলণ দযাধকশল্প শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক 

ব্যফায অআন-২০১০” এফং শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায শফশধভারা-২০১৩ প্রণীত শশছ মা যকাশযয একটি 

ভেগান্তকাযী দশে। অআনটি ফাস্তফাশনয রশেয  ৩০/১১/২০১৫ শরঃ তাশযখ শত ১ ভা ব্যাশ ভগ্রশদশ শফশল শবমান 

শযচারনায ভাধ্যশভ শণ্য াটজাত দভাড়শকয ব্যফায প্রা ১০০% াপল্য জমন কশয। এ জমশনয দপ্রশেশত গত ০৬ ভাচ ম ২০১৬ 

তাশযশখ ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তমক ফঙ্গফন্ধু অন্তজমাশতক শেরন দকশে শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন-

২০১০” ফাস্তফাশনয শফশল শবমাশনয াশথ ম্পৃি কভ মকতমা , ব্যফাী এফং শফশবন্ন ংগঠশনয দনর্তবৃেশদয-দক োননা প্রদান 

কযা ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 সপ্র র্ির্পাংবয় ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রর্তভন্ত্রী                                       ভাননীয় প্রধানন্ত্রী সজরা প্রাক নাযায়ণগিবক পুযস্কায প্রদান কযবিন। 

 

(2) াশফ মক দপ্রোশট াটখাশতয পুনরু জ্জ্বীফন  ফহুভখী াট শশল্পয প্রাশযয ভাধ্যশভ দানারী অশেঁয যাশনা দগৌযফ শপশয 

াায রশেয   ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শনশদ মনা ফাস্তফাশনয শনশভত্ত গৃীত কাম মক্রভশক অশযা দফগফান কযায জাতী ম মাশ 

নুযশণয জন্য ০৬ ভাচ ম ‘‘জাতী াট শদফ ’’ ারশনয শনশভত্ত একটি শদন শনধ মাযশণয জন্য ভশন্ত্রশযলদ শফবাশগয নীশতগত 

নুশভাদশনয রাশবয জন্য ায-ংশে দপ্রযণ কযা শশছ; 

  

(3) শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন-২০১০ ” ফাস্তফাশনয রশেয জুরাআ/২০১৫ শত জুন/২০১৬ ম মন্ত শফশল 

শবমান ১,৬০৮টি ভ্রম্যভান অদারত শযচারনয ভাধ্যশভ ১.৫১ দকাটি টাকায  থ ম  দন্ড  ২ জনশক কাযাদন্ড প্রদান কযা 

শশছ। তাছাড়া জুরাআ, ২০১৬ ভাশ ৫০টি দভাফাআর শযচারনায ভাধ্যশভ ৪,৫০,০০০/- থ ম দন্ড প্রদান কযা শশছ;  

 

শফবাগী কশভনাশযয কাম মারশ ভতশফশনভ বা প্রশতভন্ত্রী ফাজায শযদ মশন প্রশতভন্ত্রী 
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দভাফাআর দকাট ম শযদ মশন প্রশতভন্ত্রী  স্থানী ংদ দস্য 

 

ফাজায শযদ মশন প্রশতভন্ত্রী  শনফ মাী ম্যাশজশিট 

 

(4) শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন, ২০১০ ” ফাস্তফাশনয পশর াটজাতশণ্যয বযন্তযী ণ ব্যফায বৃশি 

দশশছ। গত ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয ভগ্রশদশ প্রা ২০ দকাটি াশটয ফস্তা ব্যফত শশছ; 

 

(5) অন্তমজাশতকবাশফ াট  ফহু মুখী াটজাত ণ্য ক্র এফং ব্যফাশয ঈৎাশতকযশণয শনশভত্ত শফশদশ ফশস্থত ফাংরাশদ 

দূতাফাভশক নুশযাধ কযা শশছ;  

 

(6) অআনটি সুিুবাশফ ফাস্তফাশনয শনশভত্ত াশটয ফস্তায ভল্য হ্রাশকশল্প াটকশরয াট ক্র ফা যফযাশয ঈয ৪% াশয 

দমাগানদায” দফায অতা ঈৎশ ভশল্য ংশমাজন কয (ভক) দথশক ব্যাশত প্রদান কযা শশছ। এছাড়া াট  াটজাত 

শণ্যয রাআশন্প আসুয  নফাণ শপ’য ঈয শফধ্যভান ভশল্য ংশমাজন কয (ভক) ১৫% বযাট প্রতযাায কযা শশছ; 

 

(7) ফহুভৄখী াটশণ্যয ব্যফায বৃশিয রশেয শচফ কর্তমক কর ভন্ত্রণারশয শচফ ফযাফয শড. ত্র  দপ্রযণ কযা শশছ; 

(8)  

 ফাস্তফানাধীন Development and Application of Potentially Important Jute 

Geotextiles (CFC/IJSG/21) প্রকশল্পয অতা ৫টি যাস্তা শনভ মাণ, ৩টি নদীয াড় বাঙ্গন  ২টি াাড় 

ধ্ব দযাশধ জুট শজ-দটক্সটাআর এয ব্যফায ংক্রান্ত দভাট ১০টি শপল্ড ট্রাার ফাস্তফান কযা শশছ; 

  স্থানী যকায প্রশকৌর শধদপ্তয, ফাংরাশদ াশন ঈন্নন দফাড ম ড়ক  শযফন  দতু শফবাগ কর্তমক কাশজয 

দযট শশডঈশর আশতাভশধ্য জুট শজ-দটক্সটাআর  ন্তভূ মি কযা শশছ; 

 ফাংরাশদ দযরশয কাশজয দযট শশডঈশর জুট শজ-দটক্সটাআর এয  ন্তভূ মশিয কাজটি চূড়ান্ত ম মাশ যশশছ;  

 াফ মতয চট্টগ্রাভ ঈন্নন দফাশড ময দযট শশডঈশর জুট শজ-দটক্সটাআর  ন্তভূ মশিয কামক্রভ চরশছ;  

 এছাড়া দনাফাশনীয Special Works Organization (SWO) ২০১১ ার দথশকআ শনভ মাণ কাশজ 

দজশজটিয এয ব্যফায শুরু কশযশছ। SWO শুদৄভাত্র াশতয শঝর প্রকশল্পয াশড় চায রে ফগ ম শভটাশযয শধক 

শযভাশন দজশজটি ব্যফায কশযশছ। 
 

(৯)  দদশয দটক্সটাআর শফশ্বশফদ্যার  কশরশজ াটাজাত ণ্য ম্পশকমত শফল াঠ্যক্রভ/শশরফাশ ন্তর্ভ মশিকযণ এফং প্রাথশভক 

 ভাধ্যশভক ম মাশয ছাত্র/ছাত্রীশদয াশটয ততর্য ব্যাশগ ফআ শফতযশণয প্রশাজনী ব্যফস্থা গ্রশণয জন্য প্রাথশভক  গণশো 

ভন্ত্রণার, শো ভন্ত্রণার, শফশ্বশফদ্যার ভঞ্জুযী কশভন ফযাফয ত্র দপ্রযণ কযা শশছ; 

 

(১০)  “শণ্যাটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন, ২০১০” ম্পশকম জনশচতনতা সৃশষ্ট  শযশফ ফান্ধফ াট শণ্যয 

বযন্তযীণ ব্যফায বৃশিয জন্য প্রশেণ আশনশষ্টটিঈটভশয প্রশেণ শশডঈশর ন্তর্ভ মি কযায জন্য এফং ংশিষ্ট শফশধভারায 

ঈয দট্রক্সটাআরস্ আশনশষ্টটিঈশট ১০০ নম্বয শফশষ্ট একটি শফল শশরফাশ ন্তর্ভ মি কযায জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণার এফং ফস্ত্র 

শযদপ্তয ফযাফয ত্র দপ্রযণ কযা । 
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আ-পাআশরং ফাস্তফান  

 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ গতানুগশতক নশথ ব্যফস্থানায শযফশতম প্রধানভন্ত্রীয কাম মারশয এটুঅআ প্রকশল্পয শমাগীতা 

আশরক্ট্রশনক িশতশত (আ-পাআশরং) নশথ ব্যফস্থানা কাম মক্রভ গ্রণ কযা শশছ। ভন্ত্রণারশয শতনজন কভ মকতমা প্রধানভন্ত্রীয কাম মারশ 

নুশিত ০৫ শদনব্যাী প্রশেক প্রশেশণ ংগ্রণ কশযন। প্রশেণপ্রাপ্ত কভ মকতমাগণ ভন্ত্রণারশয ১ভ, ২  ৩ দশ্রশণয কর 

কভ মকতমাশক জনপ্রান ভন্ত্রণারশয কশম্পঈটায ল্যাশফ প্রশেণ প্রদান কশযশছন। আ-পাআশরং ফাস্তফাশনয রশে ১০টি কশম্পঈটায  

০৪টি স্কযানায ক্র কযা শশছ। ১টি ফ্রন্টশডস্ক স্থান কযা শশছ। আন্টাযশনশটয গশত ১০এভশফশএ দথশক ২০এভশফশএ-এ 

রুান্তয কযা শশছ। একটি াআপাআ দজান ততযী কযা শশছ। শফদ্যভান ল্যাশনয েভতা বৃশি কযা শশছ। ২০১৬-১৭ থ ম 

ফছশযয ফাশল মক কাম মম্পাদন চুশিয অফশশ্যক দকৌরগত ঈশিশশ্যয অতা অগাভী দপব্রুাযী, ২০১৭-এয ভশধ্য আ-পাআশরং 

ফাস্তফান কযায জন্য নুশফবাগশবশত্তক কভ মশযকল্পনা গ্রণ কযা শশছ। 
 

ভন্ত্রণারশয দপাকার শন্টশদয তাশরকা 

 

নং শফল ংশিষ্ট 

ভন্ত্রণার/শফবাগ/দপ্তয 

দপাকার শন্ট দভাফাআর  

দপান নম্বয 

আ-দভআর ঠিকানা 

০১। গাশভ মন্ট শফলক টাস্কশপা ম শ্রভ  কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণার 

 

ভেগ্-শচফ (শডট) 

০১৭১৪১০১০৫৮ 

৯৫৫৬৫৬৬ (:) 

mzn-

1959@yaho

o.com ০২। প্রশতফন্ধী শফলক ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার 

০৩। ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি 

ফাস্তাফন 

ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ভেগ্-শচফ (প্রান)   

০৪। দকশঅআ থ ম ভন্ত্রণার ভেগ্-শচফ (ফাশজট) ৯৫৪০২২৬ (:)  

০৫। শবশমাগ শফলক 

(শজঅযএ) 

ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ  

 

ভেগ্-শচফ (প্রান-

২) 

০১৭১১৮৩৬৬৩

৩ ৯৫৭৩৭৫৫  

(:) 

ncmahmud

@gmail.com 

০৬। National 

Steering 

Committee 

Meeting on 

Eliminating the 

worst forms 

Child Labour in 

Bangladesh. 

শ্রভ  কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণার 

   

০৭। জাতী শশু শ্রভ শনযন 

নীশত-২০১০ 

শ্রভ  কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণার 

০৮। Standing order 

on Disaster 

(SoD) 

ত্রাণ  দুশম মাগ 

ব্যফস্থানা ভন্ত্রণার 

০৯। শ্রশভক কল্যাণ পাঈশন্ডন শ্রভ  কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণার 

 

ভেগ্-শচফ (প্রান) 

০১৭১২১৫৪৫২০ 

৯৫১৪৪২৪ (:) 

dilip.saha2

@gmail.com 

১০। অআশটি তথ্য  দমাগাশমাগ 

প্রভেশি শফবাগ 

১১। United Nations 

Convention to 

Combat 

Deserfitication. 

শযশফ শধদপ্তয ভেগ্-শচফ (াট) 

ঈশচফ (প্রান-

১) (শফকল্প) 

০১৭১১৪৪৪৬০৭ 

৯৬৭২৫৮০ (:) 
motiur30@y

ahoo.com 

১২। আশনাশবন টীভ শজঅআআঈ, প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মার 

ভেগ্-শচফ (দফশফ) ০১৭১০৯৩০৬৫১ 

৯৫৭৬৬৯৭ (:) 

helal5328@

yahoo.com 

১৩। ফাংরাশদ থ মননশতক 

ভীো, তথ্য  ঈাত্ত 

প্রণন 

থ ম 

শফবাগ/শযংখ্যান 

বুযশযা 

 

ঈপ্রধান 

(শযকল্পনা) 

০১৭৩২৬৪৭৩৭২ 

৯৫১২২১৯ (:) 

mamatin387

@gmail.com 
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১৪। ক্লাআশভট দচঞ্জ শযশফ  ফন 

ভন্ত্রণার 

১৫। 'টাস্কশপা ম ন দরফায 

শরশপায এন্ড 

কুশনার দপটি আন 

অযএভশজ 

শ্রভ  কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণার 

ঈশচফ (াট) ০১৭৩১২১৭২৫২ 

৯৫৭১২১৯ (:) 

 

১৬। তথ্য শধকায (অযটিএ) তথ্য কশভন ঈশচফ (ফস্ত্র) ০১৭১১১৭৫২৯৯ 

৯৫৪০২২৭ (:) 

 

১৭। জাতী শুিাচায  

তনশতকতা কশভটি 

ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ  

 

ঈশচফ (প্রান-

১) 

 

০১৭৭৬৬১১১৭৪ 

৯৫৪০৪৭৭ (:) 

jahan.nasri

n@motj.go

v.bd ১৮। টিজভ  

শনঈশযাশডশবরশভন্ট 

শডজএযাশফশরটিজ 

স্বাস্থয  শযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণার 

১৯। দজন্ডায ংশফদনীর 

ফাশজট শযশাটি মং 

ভশরা  শশু শফলক 

ভন্ত্রণার 

২০। াংগঠশনক কাঠাশভায তথ্য 

আনপুট 

জনপ্রান ভন্ত্রণার 

২১। দূশম মাগ ব্যফস্থানা শফলক 

প্রস্তুশত 

স্বস্ত্র ফাশনী শফবাগ 

২২। ফাংরা গবঃ দনট তথ্য  দমাগাশমাগ 

প্রভেশি শফবাগ 

কাযী দপ্রাগ্রাভায ০১৭২২৬৫৭৯১৩ 

৯৫৪৫০১৩ (:) 

nasir.cse19

@gmail.com 

 

২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয ঈন্নন কাম মক্রভ 

 

২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত দভাট  ১৫টি প্রকল্প ফাস্তফানাধীন শছর। প্রকল্পভশয নুকূশর 

ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত ংশাধন ফযাি শছর দভাট ১৫৭.৭৩ দকাটি টাকা , জুন ২০১৬ ম মন্ত ব্য শশছ দভাট 

১৫৪.৫১৬০ দকাটি টাকা, মা দভাট ফযাশি ৯৭.৯৬%। এ ছাড়া শফটিএভশ ’য  শনজস্ব  থ মাশন ১টি প্রকল্প এফং 

াফতম চট্টগ্রাভ ঈন্নন শফলক ভন্ত্রণারশয দথাক ফযাি দথশক একটি প্রকল্প ফাস্তফানাধীন শছর। প্রকল্পভশয 

অশথ মক গ্রগশত শনশনয াযশণশত দদা র: 

 

(রে টাকা)

ক্রশভক 

নং 

প্রকশল্পয নাভ ২০১৫-১৬ থ ম ফছয  জুন,১৬

 

অশথ মক গ্রগশত 

(%) 

জুন, ৬

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ফস্ত্র শযদপ্তয

ফশযার দটক্সটাআর আন্পটিটিঈটশকীদ 

অফদুয যফ দযশনাফাত দটক্সটাআর 

আশঞ্জশনাশযং কশরশজ  ঈন্নীতকযণ ীল মক 

প্রকল্প

জুরাআ, ২০১০ শত জুন,২০১৭ 

( %) ( %)

দফগভগঞ্জ দটক্সটাআর আন্পটিটিঈটশক 

দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরশজ 

ঈন্নীতকযণ ীল মক প্রকল্প  
( %) ( %)
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(রে টাকা)

ক্রশভক 

নং 

প্রকশল্পয নাভ ২০১৫-১৬ থ ম ফছয  জুন,১৬

 

অশথ মক গ্রগশত 

(%) 

জুন, ৬

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

শডশম্বয' ২০১৬ 

৪টি দটক্সটাআর আন্পটিটিঈট স্থান ীল মক 

প্রকল্প 
২০১৬ 

( %) ( %)

শঝনাআদ দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ 

স্থান ীল মক প্রকল্প 
৭  

( %

)

( %)

দখ দযানা দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং 

কশরজ স্থান ীল মক প্রকল্প   
৮ 

( %) ( %)

দগৌযনদী দটক্সটাআর আন্পটিটিঈট স্থান 

ীল মক প্রকল্প 
 

( %

)

( %)

দবারা দটক্সটাআর আন্পটিটিঈট স্থান ীল মক 

প্রকল্প 
২০১৪ ২০১৭ 

( %) ( %)

দখ যাশর  দটক্সটাআর আন্পটিঈট স্থান 

ীল মক প্রকল্প 

জানু, ২০১৫ শত শডশম্বয ,২০১৭ 

( %) ( %)

ডঃ এভ ,এ, াশজদ শভা দটক্সটাআর 

আশঞ্জশনাশযং কশরজ স্থান ীল মক প্রকল্প  

জুরাআ, ২০১৫ শত জুন,২০১৮ 

( %

)

( %)

দখ াশনা  শফএশ-আন-দটক্সটাআর 

আশঞ্জশনাশযং কশরজ স্থান ীল মক প্রকল্প  

জুরাআ, ২০১৫ শত জুন,২০১৮ 

( %) ( %)

ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম

তাঁত ফশস্ত্রয ঈন্নশন পযান 

শডজাআন,দফশক দন্টায  প্রশেণ দকে 

স্থান ীল মক প্রকল্প 
জুন ৭ 

( %

)

( %)

শফশবন্ন তাঁত দৄযশলত এরাকা ০৩টি তাঁত 

দফা দকে স্থান ীল মক প্রকল্প   
জুন ২০১৮ 

( %) ( %)
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(রে টাকা)

ক্রশভক 

নং 

প্রকশল্পয নাভ ২০১৫-১৬ থ ম ফছয  জুন,১৬

 

অশথ মক গ্রগশত 

(%) 

জুন, ৬

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

শফদ্যভান ক্লথ প্রশশং দন্টায ভাধফদী 

নযশংদী এয অদৄশনকীকযণ ীল মক প্রকল্প   
৬ 

( %) ( %)

ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাড মঃ

১৪ ফাংরাশদ দযভ শশল্পয ম্প্রাযণ  

ঈন্নশনয জন্য ভশন্বত শযকল্পনা ীল মক 

প্রকল্প  
 

( %) ( %)

াট শধদপ্তয

 ঈচ্চ পরনীর (ঈপী) াট  াটফীজ 

ঈৎাদন এফং  ঈন্নত াট চন ীল মক 

প্রকল্প  
 

( %) ( %)

 দভাট= 

( %) ( %)

শফটিএভশ (শনজস্ব থ মাশন)

১৬ বাটি মকার এক্সশটনন ফ শফটিএভশ বফন 

(নাআনথ দলায টু থাযটিনথ দলায) এযান্ড 

কযিাকন ফ কায াশকং পযাশশরটি 

আন এডশজশন্ট দবশকন্ট ল্যান্ড ফ 

শফটিএভশ (ংশাশধত)” 
শডশম্বয ৬ 

  

( %) ( %) 

াফ মতয চট্টগ্রাভ ঈন্নন াতা  দকাড নং-৫০১০) ফাস্তফানাধীন প্রকল্পভ 

১৭ াফ মতয চট্টগ্রাভ দজরাভশ দযভ চাল 

ম্প্রাযণ (৩ ম মাশ) 

 

৩০ ০০ ২৯.৯১

(৯৯.৭০%)

৯৪.৯১

(৩১.৬৪ )
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শযকল্পনাধীন ঈন্নন প্রকল্প 
 

ক্র.নং প্রেজল্পয নাভ 
১ ২ 

ফস্ত্র বযদপ্তয 

 োেীপুয নটক্সটাইর ইনবিটিউট স্থান  

  াযাবস্ত নটক্সটাইর ইনবিটিউট স্থান  

 বজরট নটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান  

 বজরট নটক্সটাইর ইবিবনোবযং েজরে স্থান  

  পবযদপুয নটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান 

 নপণী নটক্সটাইর আন্পটিটিঈট স্থান 

 ১১ টি নটক্সটাইর নবাজেনার ইন্সটিটিউট স্থান  

 কাাশা দটক্সটাআর আন্পটিটিঈট, গাজীপুয স্থান 

 কুবভল্লা নটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান 

 সুনাভিি নটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান 

 োরীিি নটক্সটাইর ইন্সটিটিউট, রারভবনযাট স্থান  

 এযানজন্সজভন্ট অফ বদ নোোবরটি অফ নটক্সটাইর ইডুজেন এন্ড বডবেটারাইজেন অফ বডটি  

ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম 

 ফাংরাশদ তাঁত শো  প্রশেণ আন্পটিটিঈট, নযশংদীশত শফদ্যভান শডশপ্লাভা দকাশ ময ভেশগাশমাশগকযণ এফং এয 

ফকাঠাশভাগত ম্প্রাযণ 

 তাঁতশে স্থান 

 ফাংরাশদশয দানারী ঐশতয ঢাকাআ ভশরন পুনরুিায ীল মক গশফলণা  

 াফ মতয চট্টগ্রাভ এরাকায ঈজাতী তাঁতীশদয অথ মাভাশজক ফস্থায ঈন্নশনয জন্য প্রশেণ দকে, প্রদ মনী কাভ 

শফক্র দকে স্থান এফং ক্ষুদ্রঋণ শফতযণ কভ মসূশচ 

 তাঁতশশল্পয অদৄশনকান, চালু তাঁত চালুকযণ এফং তাঁতীশদয অথ ম-াভাশজক ফস্থায ঈন্নন  

 শভযপুশযয জশভশত ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম কভশপ্লক্স স্থান 

 তাঁত ফস্ত্র ফহুভৄখীকযণ  গশফলণা কাম মক্রভ 

 ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময দফশক দন্টাশয ১০টি প্রশেণ দকে এফং ২টি ভাশকমট প্রশভান দকে স্থান 

ফাংরাশদ দযভ দফাড ম 

   শযভ চাল ম্প্রাযশণয ভাধ্যশভ বৃত্তয যংপুয দজরায দাশযদ্র হ্রাকযণ প্রকল্প 

 দযভ চাল ম্প্রাযণ  ঈন্নশনয ভাধ্যশভ াফ মতয দজরামূদয দাশযদ্র শফশভাচন   

 দযভ প্রভেশি ঈন্নন, শফস্তায  দে জনশি সৃশষ্টয ভাধ্যশভ ঈৎাদনীরতা বৃশিকযণ 

াট শধদপ্তয 

 ঈন্নত প্রভেশিয াট  াটফীজ ঈৎাদন এফং ম্প্রাযণ প্রকল্প 

 ফহুভৄখী াটজাত  ণ্য গশফলণা এফং াটচালী প্রশেণ আন্পটিটিঈট শনভ মাণ প্রকল্প 

শফশজএভশ 

 ফহুভৄখী াটণ্য ঈৎাদশনয রশেয শফশজএভশ’য অতাধীন শতনটি দডশকাশযটিব দপশিক আঈশনট স্থান 

 ফাংরাশদ াটকর কযশাশযন এয অতাধীন ০৩(শতন)টি  আঈএভশ, দজ.দজ.অআ. গরফ্রা াশফফ শভর 

শফএভঅযআকযণ 

 ঢাকাস্থ দডভযা এরাকা কাশতাড়া দভৌজায কশম্পাশজট দটক্সটাআর এফং গাশভ মন্ট আন্ডাশি স্থান 

 ঢাকা ঞ্চশর কাঁচাাট গাছ শত র্বক পাআফায/সুতা ঈৎাদন কযায জন্য একটি াআরট প্রকল্প স্থান 

শফটিএভশ 

 ফাানী গাশভ মন্ট াশং এন্ড ডাআং প্লান্ট (দডশনভ) 

 দমৌথ   শফশনশাশগয  ভাধ্যশভ শফটিএভশ’য ৬টি শভশরয সুভকযণ, অদৄশনকাণ, পুনফ মান   ফশধ মতকযণ   
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ফাংরাশদ াটকর কযশাশযন (শফশজএভশ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

য োগোয োগ 

 

ফাংরাশদ াটকর কযশাশযন (শফশজএভশ) 

অদভজীশকাট ম (এশনক্স ১), ১১৫-১২০, ভশতশঝর ফা/এ 

ঢাকা-১০০০, ফাংরাশদ। 

 

 

 

 

 

 

দটশরশপানঃ  ৮৮০২-৯৫৫-৮১৮২-৬ 

 ৮৮০২৯৫৫-৮১৯২-৬ 

পযাক্সঃ   ৮৮০২-৯৫৬-৪৭৪০ 

 ৮৮০২-৯৫৬-৭৫০৮ 

আ-দভআরঃ  bjmc.bd@gmail.com 
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ফাংরাশদ াটকর কযশাশযন (শফশজএভশ) 

 

টভূশভঃ 

১৯৫২ াশর ঢাকায দূশয নাযা ণগশঞ্জ ফাা জুট শভর শরঃ স্থাশনয ভধ্য শদশ এতদঞ্চশর াট শশল্পয মাত্রা শুরু । 

ফাংরাশদশয স্বাধীনতায পূশফ মআ জুট শভশরয ংখ্যা ৭৫ ছাশড়শ মা।  ফাংরাশদশয স্বাধীনতায ন্যতভ নদ ঐশতাশক ৬ দপা 

াটখাশতয ঈয গুরূত্ব অশযা কযা । 
 

ভাভান্য যাষ্ট্রশত জাশতয জনক ফঙ্গফন্ধু দখ ভৄশজবুয যভান এয অগ্রশয পরশ্রুশতশত ১৯৭২ াশরয ২৬দ ভাচ ম যাষ্ট্রশতয অশদ 

নং P.O-27 (The Bangladesh Industrial Enterprises Nationalization Order, 1972) 

নুমাী ব্যশিভাশরকানাধীন  শযতযি াটকর াশফক আশঅআশডশ (East Pakistan Industrial 

Development Corporation) এয দভাট ৬৭টি াটকশরয তদাযশক, শযচারনা  শনন্ত্রশণয রশেয ফাংরাশদ 

াটকর কযশাশযন (শফশজএভশ) গঠিত । এয  ধাযাফাশকতা াটকরগুশরায ঈন্নন  ব্যফস্থানায রশেয ১৯৭৩ াশর াট 

ভন্ত্রণার প্রশতিা কশযন। ১৯৮১ াশরয দশল শনন্ত্রণাধীন শভশরয ংখ্যা  ৮২টি। 

 

যকায দঘাশলত নীশত নুমাী ১৯৮২ াশরয য দভাট ৮২টি াটকর শত দভাট ৩৫টি াটকর শফযাষ্ট্রীকযণ, ৮ টি শভশরয পু ুঁশজ 

প্রতযাায এফং ১টি াটকর (ফনানী) ভভনশং াটকশরয াশথ একীভূত কযায য শফশজএভশয শনন্ত্রণাধীন শভর ংখ্যা ৮২ 

দথশক কশভ ৩৮টিশত দাঁড়া।  

 

১৯৯৩ ার দথশক শফশ্ব ব্যাংশকয াটখাত ংস্কায কভ মসূশচয অতা যকাশয শিান্ত নুমাী এ ম মন্ত শফশবন্ন ভশ দভাট ১১টি 

শভর ফন্ধ/শফশক্র/একীভূত কযায পশর এফং শফশল কশয ২০০২ াশর অদভজী জুট শভর ফন্ধ ফায য শফশজএভশ’য ফস্থা চযভ 

অশথ মক শযশস্থশতয েুখীন । ২০০৫-২০০৮ াশরয শদশক খুরনা ঞ্চশরয শল্পনগযী শাশফ শযশচত খাশরপুয এরাকা ভত 

নগযীশত শযণত । শফশজএভশ’য াটকরগুশরাশত ৩০-৪০ প্তাশয ভজুযী এফং ৬-৭ ভাশয দফতন ফশকা শড় মা।  

 

ফতমভান াট  শ্রশভক ফান্ধফ যকায ২০০৯ াশর যাষ্ট্র শযচারনায দাশত্ব গ্রশণয য যকাশয তশফর দথশক শফশজএভশ’য 

াটকরগুশরায ফশকা ভজুযী এফং দফতন শযশাধ কযা । পূশফ ম ফন্ধ দঘাশলত ২টি জুট শভর ২০১১ াশর নতুন নাশভ 

অনুিাশনকবাশফ চালু কযা  এফং ২০১৩ াশর ৩টি জুট শভশরয পুনশযাৎাদন প্রশক্রা ঈশবাধন কযা । এআ শভরগুশরা চালু 

া ংখ্য দরাশকয কভ মংস্থাশনয ব্যফস্থা  এফং এরাকাফাীশদয ভাশঝ ঈিীনায সৃশষ্ট । ফতমভাশন শফশজএভশ 

শনন্ত্রণাধীন চালু শভশরয ংখ্যা ২৬টি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তমক াট শণ্যয দভরা-১৬ শুব ঈশবাধন                 দভরা াট শণ্যয স্টর 

 

শবন  শভনঃ  

 শবন:  

 অত্ধশনবমযীর  রাবজনক প্রশতিাশন রূান্তয। 
 শভন: 

াটকরভশয অদৄশনকাণ, াটশণ্যয ফহুভৄখীকযণ, াটশণ্যয স্থানী  অন্তজমাশতক ফাজায ম্প্রাযণ এফং কভ মদেতা 

ঈন্নশনয ভাধ্যশভ শফশজএভশশক রাবজনক প্রশতিাশন রূান্তয। 
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প্রধান কাম মাফরীঃ 

১.   াট খাত ংক্রান্ত যকার্য নীশত  শযকল্পনা ফাস্তফান; 

২.   াট শল্প ব্যফস্থানা;  

৩.   াট শণ্যয স্থানী  তফশদশক ফাজাযজাতকযণ ংশিষ্ট াভশগ্রক ভন্ব;  

৪.   াট শল্প ঈন্নন  ম্প্রাযশণ াতা প্রদান;  

৫.   ঈন্নত  ভানম্পন্ন াট শণ্যয ঈৎাদন শনশিত কযায শনশভত্ত দে জনফর সৃশষ্ট; 

৬.  দদশয  অন্তজমাশতক ফাজাশযয চাশদা ভাশপক ফহুভৄখী াট ণ্য ঈৎাদন; 

৭.   অথ মাভাশজক ঈন্নশন ংস্থায ফদান যাখা; 

৮.   া টজাত শণ্যয ভান শনন্ত্রশণ মথামথ দশে গ্রণ; 

৯. শভর মূদয শফএভঅযআকযণ এফং 

১০. ই আয ব ফ্টোয স্থান।  

 

এন্টাযপ্রাআজ দফাড মঃ 

শভরভশয কাম মক্রভ তদাযকশয জন্য প্রশতটি শভশর একটি এন্টাযপ্রাআজ দফাড ম অশছ। শফশজএভশ’য শযচারকভন্ডশরয একজন 

শযচারক ঈি দফাশড ময বাশত। এছাড়া শফশজএভশ’য একজন ঈধ্বমতন কভ মকতমা এফং ফস্ত্র  াট ভন্ত্ররণার, থ ম ভন্ত্ররণার  

থ ম রগ্নীকাযী ব্যাংক-এয প্রশতশনশধ, অঞ্চশরক ভন্বকাযী  ংশিষ্ট শভর প্রধান অশরাচয দফাশড ময শযচারক। প্রশত শতন ভা 

ন্তয এআ দফাশড ময বা শভশরয কাম মক্রভ ম মাশরাচনা কযা  এফং সুিুবাশফ শভর শযচারনায জন্য শনশদ মনা দদা । 
 

অঞ্চশরক দপ্তযঃ 

শভশরয কাম মক্রভ ভশনটশযং কযায শনশভত্ত শফশজএভশ’য শভরভশক ঢাকা, চট্টগ্রাভ  খুরনা এআ শতনটি ঞ্চশর বাগ কযা 

শশছ। চট্টগ্রাভ  খুরনা ঞ্চশরয দাশশত্ব যশশছন একজন কশয ভন্বকাযী  একজন শরাশজাঁ কভ মকতমা। অঞ্চশরক 

ভন্বকাযী  একজন শরাশজাঁ কভ মকতমা প্রধান কাম মার এফং শভরভশয ভন্ব ংশিষ্ট ঞ্চশরয শভরভশয 

তদাযশকশত শনশাশজত অশছন।  
 

শফশজএভশ’য শনন্ত্ররণাধীন াটকর/শভর কাযখানায ংখ্যা ২৬টি মায শফফযণ শনশন দদা রঃ   

 

ক্রঃ নং শভশরয ধযণ ঈৎাশদত শণ্যয শফফযণ শভর ংখ্যা 

১ াটকর/জুট শভর দশান, স্যাশকং, শশফশ, ফহুভখী াটণ্য ২২টি 

২ নন-জুট শভর 
াটকশরয মন্ত্র  মন্ত্রাং, শশফশ’য জন্য দায টিঈফ, 

জুট পাআফায গ্পা াভগ্রী 

৩টি 

৩ 
ফন্ধ শভর (ভাভরাজশনত 

কাযশণ স্তান্তয শন)  

১টি 

দভাট শভশরয ংখ্যা ২৬টি 

 

াটকরভশ কাঁচাাট প্রশক্রাজাতকযশণয ভাধ্যশভ াটজাতদ্রব্য ঈৎাশদত । ফতমভাশন ংস্থায অতার্ভি াটকরভশ 

দশান, স্যাশকং, শশফশ, ব্াংশকট, এশফশ, ঈন্নত ধযশনয াশটয সূতা আতযাশদ ঈৎাশদত । এ ছাড়া  নন-জুট শতনটি 

শভশরয ভশধ্য (১) শভর পাশন মশং এ িশফাড ম  ন্যান্য দকশভকযাশরয ভন্বশ দায টিঈফ (২) জুশটা পাআফায গ্পা আন্ডাশিজ 

এ াটজাত ণ্য, প্লাশস্টক  ন্যান্য দকশভকযাশরয ভন্বশ জুট প্লাশস্টক াভশগ্র (৩) গারফ্রা াশফফ এ াট শশল্প ব্যফাশযয 

জন্য মন্ত্র  মন্ত্রাং ঈৎাশদত ।  
 

শভশরয তাশরকা 

জুট বভরমূ 

১. ফাংরাজদ জুট বভর বরিঃ, নিাড়াার, রা, 

নযবংদী। 

১২. ফািদাদ-ঢাো-োজ থট পযাক্টবয বরিঃ, নথ থ োট্টরী, 

চট্টগ্রাভ। 

২. েবযভ জুট বভর বরিঃ, নডভযা, ঢাো। ১3. নেএপবড, যাংগুবনো, চট্টগ্রাভ। 

৩. রবতপ ফাোনী জুট বভর বরিঃ, নডভযা, ঢাো। ১4. োজ থটিং জুট বভর বরিঃ, যােিাট, ননাোাড়া, মজায। 

৪. ইউএভব জুট বভর বরিঃ, নযবংদী। ১5. মজায জুট ইন্ডাবিে বরিঃ, যােিাট, ননাোাড়া, মজায।  

৫. যাোী জুট বভর বরিঃ,শ্যাভপুয, যাোী ১6. ইিান থ জুট বভর বরিঃ, আটযা বল্প এরাো, খুরনা। 
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৬. োতীে জুট বভর বরিঃ, যােপুয, বযােিি। ১7. আরীভ জুট বভরস্ বরিঃ, আটযা বল্প এরাো, খুরনা। 

৭. আবভন জুট বভর বরিঃ,  ল্ড বপল্ড বরিঃ,নলার য, 

চট্টগ্রাভ। 
১8. বক্রজন্ট জুট বভর বরিঃ, টাউন খাবরপুয, খুরনা। 

৮. গুর আভদ জুট বভর বরিঃ, কুবভযা, ফাযফকুন্ড, 

চট্টগ্রাভ। 

19. প্লাটিনাভ জুবফরী জুট বভর বরিঃ, টাউন খাবরপুয, 

খুরনা। 

৯. াবপে জুট বভর বরিঃ, ফায আউবরো, চট্টগ্রাভ। 20. খাবরপুয জুট বভর বরিঃ, টাউন খাবরপুয, খুরনা। 

১০. এভ, এভ জুট বভর বরিঃ, ফাঁফাবড়ো, চট্টগ্রাভ। 21. নদৌরতপুয জুট বভর বরিঃ, টাউন খাবরপুয, খুরনা। 

১১. আয আয জুট বভর বরিঃ, ফাঁফাবড়ো, চট্টগ্রাভ। ২2. িায জুট বভর বরিঃ, চিনী ভর, খুরনা। 

 

নন –জুট বভরমূ 

 ১. জুজটা পাইফায গ্লা ইন্ডাবিে বরিঃ (নন-জুট),রূিি, নাযােণিি। 

 ২. িারফ্রা াবফফ বরিঃ, (নন-জুট), নাবযাফাদ, চট্টগ্রাভ। 

   ৩. বভর পাবন থবং বরিঃ (নন- জুট), নাবযাফাদ, চট্টগ্রাভ। 

 

ফন্ধ বভর 

1. ভজনাোয জুট বভর বরিঃ, ববদ্ধযিি, নাযােণিি 

 

 

তাঁশতয শযংখ্যানঃ  

 

 

ঈৎাশদত ণ্য াভশগ্রয ফাজাশযয ফস্থাঃ 

ফাংরাশদ াটকর কযশাশযন এয অতাধীন শভরভশ ঈৎাশদত াটজাত দ্রশব্যয তকযা প্রা ৮২% শফশশ্বয প্রা 

১০০টি দদশ যপ্তাশন শ থাশক। ফশষ্ট তকযা ১৮% দদশয বযন্তশয শফক্র কযা । 
ভানফ ম্পদ ঈন্নন  কভ মংস্থানঃ 

কাশজয গশতীরতা বৃশিয রশেয কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয শফশবন্ন শফলশ প্রশেণ প্রদান কযা । ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয 

শফশবন্ন কভ মসূশচয ভাধ্যশভ ১,৯৬৭ জন কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয শফশবন্ন শফলশ প্রশেণ প্রদান কযা । 
২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশযয গৃশত কাম মক্রভ  জমনঃ 

  কাঁচা াট ক্র 

২০১৫-১৬ থ ম ফছশয শভরঘাশট  দদশয প্রতযন্ত ঞ্চশর ফশস্থত াট ক্র দকশেয ভাধ্যশভ শফশজএভশ’য ক্রকৃত াশটয শফফযণ:  

শফফযণ শযভাণ 

কাঁচা াট ক্রশয রেযভাত্রা ২৬.১৫ রে কুআন্টার 

ক্রকৃত াশটয শযভাণ ১১.৪৫ রে কুআন্টার 

ক্রকৃত াশটয প্রশত কুআন্টার এয গড় দয ৪,৮১৯ টাকা 

ব্যফহৃত াশটয শযভাণ ১০.০৯ রে কুআন্টার 

ক্রকৃত াশটয ভল্য ৫৫২.৩২ দকাটি টাকা 

াট ক্র দকশেয ংখ্যা ১৪৫ টি 
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ঈৎাদন  যপ্তাশন 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থানী শফক্রঃ 

 

 

 

 

 

২০১৫-১৬ থ ম ফছশয যপ্তাশনয শযভাণ (দভ. টন) 

২০১৫-১৬ থ ম ফছশয স্থানী শফক্রশয শযভাণ (দভ. টন) 
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াটজাত শণ্যয ভজুদঃ 

 

 

 

 

ফাশণশজযক শনযীোঃ 

   ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয ফাশণশজযক শনযীো অশত্ত  শনষ্পশত্তয শফফযণ: 

শডট অশত্ত িডীট 

জফাশফয 

ংখ্যা 

শনষ্পশত্ত দজয/ভন্তব্য 

ংখ্যা টাকায শযভাণ 

(দকাটি টাকা) 

ংখ্যা টাকায শযভাণ 

(দকাটি টাকা) 

ংখ্যা টাকায 

শযভাণ 

(দকাটি টাকা) 
৬৫৯৩ ১১,৬৫২ ৫১৬ ২৮৪ ১১৫ ৬৩০৯ ১১,৫৩৮ 

 

জনংশমাগঃ 

ংস্থায ধীন শভরগুশরায ঈৎাশদত ণ্য শফক্র শফলক প্রচায জনংশমাগ শফবাশগয প্রধান দাশত্ব। জনংশমাগ শফবাগ 

কর প্রচায ভাধ্যশভয ংশঙ্গ ঘশনি দমাগাশমাগ যো কশয চরশছ। অশরাচয ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয শফশজএভশ কর্তমক 

শফশবন্ন শত্রকা ১৪৯ টি শফজ্ঞান প্রচাশযত  । এছাড়া জনংশমাগ শফবাগ ংদী স্থাী কশভটি  ংদী প্রশনাত্তয 

কশভটিয তথ্যাশদ/প্রশতশফদন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কশয থাশক। 
শফবাগী ভাভরাঃ  

২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয দুনীশত  শংখরাজশনত দভাট ৫৯ টি শফবাগী ভাভরা শশছ এফং ঈি থ ম ফছশয দভাট ৪৪ টি 

শফবাগী ভাভরা শনষ্পশত্ত কযা শশছ ।  
ঈৎাদন, শফক্র, রাব, দরাকানঃ 

 ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয ঈৎাদন, শফক্র, রাব  দরাকাশনয শফফযণঃ 

ঈৎাদন (দভঃ টন) শফক্র (দভঃ টন) রাব দরাকান (দকাটি টাকা) 

১,১০,৫০৬.৮২  ১,২৯,৫২৬.৪৪  

 

-- ৬১৯.১৩ (প্রশবনার) 

 

শডশজট্যার ফাংরাশদ জমশনয জন্য গৃীত কাম মক্রভঃ 

 Dynamic Website    

 শফশশ্বয দম দকান প্রান্ত শত শফশজএভশ ম্পশকমত তথ্য প্রাশপ্ত শনশিত কযা; 

 শফশজএভশ ম্পশকমত শচত্র তথ্যাশদ কশরয জন্য ঈন্ুি কযা; 

 শফশজএভশ’য ঈৎাশদত শণ্যয প্রচাযণা বৃশি কযা; 

 শনশাগ শফজ্ঞশপ্ত  পরাপর ন্যান্য াকুমরায প্রকা কযা; 

 দটন্ডায শফজ্ঞশপ্ত 

 

 

৩০-০৬-২০১৬ তাশযশখ াটণ্য ভজুশদয শফফযণ (দভ. টন) ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয স্থানী শফক্রশয শযভাণ (দভ. টন) 
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আন্টাযশনট ংশমাগ- 

 প্রধান কাম মার  অতাধীন ২৬টি শভশর আন্টাযশনট ংশমাগ স্থান কযা শশছ। 
 

 কশম্পঈটায প্রশেণ- 

 IT দত দে জনশি গড়ায রশেয শফশজএভশ’য প্রধান কাম মারশ একটি অদৄশনক কশম্পঈটায প্রশেণ দকে স্থান 

কযা শশছ; 

 ফতমভাশন এভএ শপ (এভএ াড ম, এভএ এশক্সর, এভএ এশক্স, াায শন্ট), াড মযায  ট্রাফরশুটিং 

এফং আংশযশজ বালায ঈয প্রশেণ দদা শে: 

 

শ্রশভক ভজুশয  কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয দফতন-বাতা 

 ংস্থায  ততশযকৃত পটযায এয ভাধ্যশভ প্রশতটি শভশরয শ্রশভকশদয াপ্তাশক ভজুশয কশম্পঈটাযাআজড কযা 

শশছ  শ্রশভকশদয স্ব-স্ব একাঈশন্ট ব্যাংশকয ভাধ্যশভ ভজুযী শযশাধ কযা শে; 

 প্রধান কাম মার  শভরভশয কভ মকতমাশদয ভাশক দফতন-বাতা কশম্পঈটাযাআজড কযা শশছ এফং স্ব-স্ব 

একাঈশন্ট ব্যাংশকয ভাধ্যশভ দফতন শযশাধ কযা শে; 
 

াযশানার দডটা শট (শশডএ) 

 ংস্থা কভ মযত কর কভ মকতমা-কভ মচাশযশদয মাফতী তথ্যাশদ ংযেণ, ারনাগাদকযণ  দাপ্তশযক প্রশাজশন 

ব্যফাশযয শনশভত্ত ংস্থায শনজস্ব ততশযকৃত পটযাশযয (শশডএ) ভাধ্যশভ একটি দডটাশফ ততশয কযা শশছ; 
 

তদশনক ঈৎাদন ভশনটশযং পটযায 

 ংস্থায শভরভশয তদশনক ঈৎাদন কাম মক্রশভয ঈয পটযায ততশয কযা শশছ; 

 

ভাভরা ব্যফস্থানা পটযায 

 ংস্থায শভরভশয ভাভরা-দভাকিভা ব্যফস্থানা ংক্রান্ত দডটাশফআজড পটযায ততশয কযা শশছ; 

 

জাগা-জশভ ব্যফস্থানা পটযায 

 ংস্থায শভরভশয ভাশরকানা জাগা-জশভ ব্যফস্থানা ংক্রান্ত দডটাশফআজড পটযায ততশয প্রশক্রাধীন 

যশশছ; 

 

াটক্র কাম মক্রভ শটাশভন 

 শফশজএভশ’য শভরগুশরায াট ক্র কাম মক্রশভ স্বেতা  গশতীরতা অনশনয জন্য াট ক্র কাম মক্রশভ 

যীেভরকবাশফ অাততঃ ১টি শভশর (রশতপ ফাানী জুট শভশর) শটাশভন িশত চালু কযা শশছ; 

 

শশ টিশব কযাশভযা 

 শফশজএভশ’য প্রধান কাম মার কশকটি শভশর শনযাত্তা ব্যফস্থা শধকতয দজাযদাযকযশণয রশেয শশ টিশব 

কযাশভযা স্থান কযা শশছ; 

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি ২০১৫-১৬ এয গ্রগশত প্রশতশফদনঃ 

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি ২০১৫-১৬ এয প্রাপ্ত ভান ৮০.৫০। ঈশেখ্য, এভশএ, ২০১০ ফাস্তফাশনয পশর যপ্তানী রেযভাত্রা 

শজমত শন।  
২০১৫-১৬ থ ম ফছশয ঈদেখশমাগ্য জমন  াপল্যঃ 

 াট শফশশ্বয ন্যতভ প্রাকৃশতক তন্তু। ঈষ্ণভন্ডরী দদ শশশফ প্রকৃশতয অীফ মাদপুষ্ট ফাংরাশদ প্রচুয াট ঈৎাদশন 

সুশমাগ যশশছ। াট ভরতঃ ফহুভৄখী  পুনঃব্যফায ঈশমাগী, দটকআ, দূলণভৄি, পঁচনীর, শনযাদ  স্বাস্থয ঝুঁশকভৄি 

এফং শযশফ ফান্ধফ। এফ কাযশণ ফহুভৄখী াটশণ্যয চাশদা শদন শদন ম্প্রাশযত শে। ভূশভয েশযাধ  ঈশদ্ভদ যো 

জুট-শজ দটক্সটাআর শাশফ াশটয পরপ্রসূ ব্যফায াম্প্রশতক শফশশ্ব জনশপ্রতায ীশল ম যশশছ। ফতমভাশন াটজাত ণ্য 

যপ্তানী কশয প্রচুয তফশদশক ভৄদ্রা জমশনয সুশমাগ এশশছ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শযদ মনকাশর 

শফশজএভশশক শনশজয াশ দাঁড় কযাশনায শনশদ মনা প্রদান কশযন। ঈি শনশদ মনায অশরাশক শফশজএভশয ২ (দুআ) টি 

ঈন্নন প্রকদল্প ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তমক নীশতগত েশত প্রদান কযা । 
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এশডশশত ন্তভূ মশিঃ  

(ক) প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশযয ংশাশধত এশডশ’য ফযািশফীন ননুশভাশদত প্রকল্প তাশরকা (বুজ 

াতা) ন্তভূ মি যশশছ। 
(খ) “শফশজএভশয ০৩ টি শভর সুলভকযণ, অদৄশনকাণ, পূণফ মান এফং ফশধ মতকযণ”ীল মক প্রকল্প । 
 

প্রাক্কশরত ব্যঃ  ১৯৮৬৮.৯২ রে টাকা (তফশদশক ভৄদ্রা: ৭৭৩৮.৪৩ রে টাকা) 

ফাস্তফানকারঃ  জুরাআ ২০১৬ শত জুন ২০১৯ 

এরাকাঃ  আঈএভশ জুট শভরস্, নযশংদী, মশায জুট আন্ডাশষ্ট্রজ শরঃ, নাাড়া (মশায),  গারফ্রা াশফফ শরঃ, 

ীতাকুন্ড (চট্টগ্রাভ) 

থ মানঃ   ম্পূণ ম ফাংরাশদ যকাশযয থ মাশন ফাস্তফাশন প্রস্তাফ কযা শশছ। 
ঈশিশ্যঃ 

(i) দদী-শফশদী দক্রতায ফতমভান চাশদা পূযশণয রশেয স্বল্প ভশ  াশ্রী ভশল্য গুণগত ভান ম্পন্ন াট ণ্য 

ঈৎাদন কযা;   

(ii) শযশফ ফান্ধফ াট ণ্য ঈৎাদন  শযশফশয বাযাম্য যো কযা; 

(iii) তফশদশক ভৄদ্রা াশ্র কশয জুট শভরগুশরাশত শোকৃত কভ ভশল্য খুচযা মন্ত্রাং যফযা কযা;  

(iv) তফশদশক শনব মযীরতা কভাশনা;  

(v) নতুন কভ মংস্থাশনয সুশমাগ সৃশষ্ট এফং 

(vi) শধকতয অশয সুশমাগ সৃশষ্ট আতযাশদ। 
জনফরঃ 

 ৩০-০৬-২০১৬ তাশযখ ম মন্ত জনফশরয শফফযণ: 

শফফযণ দটঅ কভ মযত 

কভ মকতমা  ২,৩৫২        ১,২৪৮ 

স্কুর শেক ৩৪০          ১৬১ 

কভ মচাযী ৪,৯৭৪        ২৮০৭ 

শ্রশভক ৩৮,১৬৯ 

স্থাী  ২৯,৯৩৩   

ফদরী ২৫,৩০৯ 

তদশনক শবশত্তক ৫,৯৪৭ 

৬১,১৮৯ 

দভাটঃ ৪৫,৮৩৫ ৬৫,৪০৫  

 

ক) ফহুভখী াটজাত ণ্য (Diversified Product) 

দদী  অন্তজমাশতক ফাজাশয শফশবন্ন ধযশনয শডজাআন  দরাশগা ম্বশরত বযালু এশডড াটণ্য ফা ফহুভখী াটজাত 

শণ্যয ব্যক চাশদা যশশছ। শফশজএভশ শফশবন্ন ভন্ত্রণার, যকাশয  দফযকাশয প্রশতিান এফং অন্তজমাশতক ংস্থাশক 

ফহুভখী াটজাত ণ্য যফযা কযশছ। ণ্য াভগ্রীয ভশধ্য যশশছ দাল্ডায, শপ ব্যাগ, দশভনায ব্যাগ,  পাআর কবায,  

ট্যাফ ব্যাগ, শং ব্যাগ  আতযাশদ। 
ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শনশদ মনা দভাতাশফক শফশজএভশ  শফশজঅযঅআ এয ভশধ্য একটি ভশঝাতা স্মাযক স্বােশযত 

শশছ। প্রাথশভকবাশফ শফশজঅযঅআ কর্তমক ঈদ্ভাশফত শনশনাি প্রভেশিগুশরা শফশজএভশ’য শভরভশ ফাশণশজযকবাশফ  

ঈৎাদন/ফাস্তফান কযায শিান্ত গৃীত শশছঃ 

 

 াশটয সূতা ঈশরনাআজকযণ; 

 াশটয কাড় যট প্রুপ  পাায প্রুপকযণ; 

 াশটয ৪ াঃ/োআশন্ডর সূতা ততযীকযণ; 

 দডশনভ  কাড় ততর্যকযণ; 

 াশটয কাড় এজ (AZO) শফ্র ন্যাচাযার ডাআংকযণ; 

 াশটয ঈশরনাআজ সুতা শদশ দাশটায ততর্যকযণ; 

 াশটয কম্বর দযশজংকযণ। 
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খ) ফহুভখী াট শণ্যয জন্য প্রকল্প গ্রণ 

 

ফতমভান যকায ফহুভখী াটণ্য ঈৎাদশনয জন্য দডভযাস্থ কশযভ জুট শভশরয ব্যফহৃত জাগা প্রা 

১৯৪ দকাটি টাকা ব্যশ অদৄশনক শল্পপ্রশতিান স্থাশনয জন্য ঈশিযাগ গ্রণ কশযশছ। 

   

 গ) শবক ( Viscose) 

 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ফ মশল চীন পযকারীন াট দথশক Viscose ততর্যয শফলশ ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারশক শনশদ মভারা প্রদান কশযন। াট ব্যফায কশয Viscose ঈৎাদন কযা শর ৩/৪ গুণ দফর্ 

ভশল্য দ ণ্য শফক্র কযা ম্ভফ শফ। Viscose ফাংরাশদশয থ মনীশতশত এক নতুন শদগশন্তয ঈশন্াচন 

কযশফ। াট দথশক Viscose ঈৎাশদত শর এফং এয বাযা ঈৎাশদত সুতায ভাধ্যশভ প্রস্তুতকৃত 

কাশড়য াাশয্য গাশভ মন্ট াভগ্রী ততর্য কযা শর ১০০% ভল্য ংশমাজন কযা ম্ভফ শফ। শফশজএভশ 

আশতাভশধ্য শফশজঅযঅআ, শফশএঅআঅয, শফশঅআশ, শফটিএভএ, শফশকএভআএ, শফশজএভএ  ন্যান্য 

দোরাআজড প্রশতিাশনয াতা াট দথশক Viscose ঈৎাদশনয শফলশ ১টি ম মশফেণ 

প্রশতশফদন ততশয কশযশছ এফং প্রশতশফদশনয শবশত্তশত DPP প্রস্তুশতয কাজ প্রশক্রাধীন যশশছ। 

 

 ঘ) কম্পশজট জুট গাশভ মন্ট  

 

শফশজঅযঅআ এয একটি প্রকশল্প াট  তুরায ংশভশ্রশণ সুতা তত র্য এফং সুতা দথশক কাড় এফং 

কাড় দথশক গাশভ মন্ট তত র্য কযা ম্ভফ শশছ।  শফশজঅযঅআ এয এআ ঈদ্ভাফনীশক রূদান কযায জন্য 

ফাংরাদশ াটকর কযশাশযন (শফশজএভশ) কর্তমক ৫৫৪১২ .৮৮ রে টাকা প্রাক্কশরত ব্যশ 

‘‘Establishment of composite Jute Textile & Garments Industry, at 

Kayetpara, Demra, Dhaka.’’ ীল মক একটি প্রকল্প গ্রণ কযা শশছ । এ প্রকল্পটি ফাস্তফাশত 

শর াশটয াযাশনা দগৌযফ শপশয অশফ এফং াটবাযা ফহুমুখী ণ্য ঈৎাদন কযা ম্ভফ শফ। 

 

ঙ) জুট-শজ দটক্সটাআর (Jute Geo Textile) 

 

শফশশ্ব শনশথটিক শজ দটক্সটাআশরয দখরকৃত ফাজাশয Jute Geo Textile (JGT) ধীশয ধীশয 

শযশচশত রাব কযশছ। ফাংরাশদশ শফশবন্ন ধযশনয Geo Textile -এয নভৄনা প্রস্তুতপূফ মক যফযাকাযী 

শশশফ শফশজএভশ কাজ কশয মাশে। শফশজএভশ’য ঈৎাশদত JGT বাযা আশতভশধ্য কশকটি প্রকল্প 

ফাস্তফাশত , দমভন- 

 

 গ্রাভীণ যাস্তা শনভ মাণ ব্যফায। (৫টি প্রকল্প প্রশতটি ১ শকশরাশভটায কশয);  

 নদীয াড় ংযেণ ব্যফায। (৩টি প্রকল্প প্রশতটি ৫০০ শভটায কশয);  

 াাড় ধ্বং দযাশধ ব্যফায। (২টি প্রকল্প প্রশতটি ৩০০ শভটায কশয)।  
 

এছাড়া ঢাকায াশতয শঝর প্রকল্প ফাস্তফাশন জুট শজ-দটক্সটাআর ব্যফায কযা শশছ। ঈশেখ্য, প্রশতটি 

প্রকশল্প পরতায ায তকযা একত বাগ।  
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শফশজএভশ’য Jute Geo Textile ঈৎাদন েভতা:  

দকাাশরটি/প্রকযণ তাঁত ংখ্যা ফাশল মক ঈৎাদন 

শজ জুট (শর দবায) 

৪৮’’-১.২২ াঃ/শরশনায গজ 

দাট মায এন্ড টস্/শডএভ, ৬.৫×৪.৫ 

২০ ৪০৩২ দভঃ টন 

জুট শজ দটক্সটাআর/শড.ডশব্ঈ দপ্লআন ক্লথ, ফয ১০০ 

দশভ (৩৯.৩৭”) জন ৬২৭ শজএএভ(২০.২২ 

অ:/গজ), এন্ড/শডএভ × শকস্/শডএভ, ১০×৮ 

৩৮৩৮ 

(৪৬.৫০”-৫৬.৫০” RS) 

১০১৩২৩২০০ 

শভটায 

১১০৪৪২০০০ গজ 

জুট শজ দটক্সটাআর/শড.ডশব্ঈ দপ্লআন ক্লথ, ফয ১০০ 

দশভ (৩৯.৩৭”) জন ৭২৪ শজএএভ(২৩.৩৫ 

অ:/গজ), এন্ড/শডএভ × শকস্/শডএভ, ১১ ×১০ 

৪০৪৪ 

(৪৬.৫০”-৫৬.৫০” RS) 

১০১৩২৩২০০ 

শভটায 

১১০৪৪২০০০ গজ 

 

আশতভশধ্য শফএটিঅআ কর্তমক Jute Geo Textile - এয অদ মভান শনধ মাযণ কযা শশছ এফং ফাংরাশদ 

াশন ঈন্নন দফাড ম, স্থানী যকায প্রশকৌর ধদপ্তয ড়ক  জনথ শফবাগ  এফং দনাফাশনী দোর াকম 

শডশবন কর্তমক গ্রাভীণ যাস্তা শনভ মাশণ, নদীয াড় ংযেশণ, াাড় ধ্বং দযাধ শফশবন্ন ঈন্ননভরক কভ মকাশন্ড 

জুট শজ-দটক্সটাআশরয ব্যফাশযয জন্য তাঁশদয কাশজয দযট শশডঈশর (SOR) ন্তর্ভ িি কযা শশছ। 
শফশজএভশ ৭৯২ দকাটি টাকায শজ জুট ণ্য ততশযশত েভ। 
 

চ) াট াতা দথশক ানী 

গশফলণায ভাধ্যশভ দদখা দগশছ দম াট াতা বাযা ততযী চা একটি শরৌশকক ানী। এ ানী ফহু প্রকায দযাশগয 

শনফাযণ  প্রশতশলধক শশশফ কাজ কশয। যিচা  ব্াড দক্লাষ্টশযর শনন্ত্রণ , চভ মশযাগ, দৃশষ্টশি , অভা, 

দশটব্যাথা, ডাআশযা, দকাষ্টকাঠিন্য, অরায প্রভৃশত দযাশগয জন্য াটাতায চা তযন্ত ঈকাযী। ফতমভাশন াট 

াতা দথশক চা ততযীয ১টি প্রকল্প ফাস্তফাশনয দশে গ্রণ কযা শশছ। 
 

‘‘শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন,২০১০’’ ফাস্তফাশন শফশজএভশ এয ভূশভকাঃ 

শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন’১০ ( MPA) ফাস্তফান কাম মক্রভ শুরু া দদশয 

ফাজাশয াট শণ্যয চাশদা ব্যক াশয বৃশি দশশছ। আশতাভশধ্য শফশবন্ন দজরা শবমান চারাশনা শশছ এফং 

াশটয ফস্তা ব্যফাশযয শফলশ জনশচতনতা ততশয কযা শশছ।  

 

ফতমভাশন ধান, চার, গভ, ভূট্টা, ায  শচশন এ ৬টি শণ্যয দেশত্র াশটয ব্যাগ/ফস্তা ব্যফায ফাধ্যতাভরক কযা 

শশছ। অশযা ৯টি শণ্য শরশথন ব্যাগ শনশলি কযশত মাশে যকায। এগুশরা শরা ভশযচ , লুদ, দপঁাজ, অদা, 

যসুন, ডার, ধশনা, অলু  তুল -কুড়া।  ক্রশভ ক্রশভ ন্যান্য ম্ভাব্য শণ্যয দভাড়কীকযশণ াট ণ্য ব্যফায 

ফাধ্যতাভরক কযা শর দদী ফাজাশয াট শণ্যয চাশদা অয ম্প্রাশযত শফ।  

 

কশ মাশযট দাার দযনশশফশরটি (CSR) 

‘‘কশ মাশযট দাার দযনশশফশরটি ( CSR)’’ এয অতা শফশজএভশ’য শভরভ প্রশতিারগ্ন দথশকআ 

মথাম্ভফ ফদান দযশখ অশছ । CSR এয ং শাশফ  শফশজএভশ ৩টি প্রাআভাযী স্কুর, ৩টি জুশনয স্কুর, 

১০টি াআ স্কুর ৩টি ভাদ্রাা, শ্রশভকশদয জন্য ২৫টি কযাশন্টন,  ২৪ টি শচশকৎা দকে (৪টি দছাট অকাশযয 

াাতার  ২০ টি প্রাথশভক শচশকৎা দকে) শযচারনা কশয অশছ। দদ স্বাধীন ায য শত শফশল 

কশয ১৯৮০ ন শত শফশবন্ন দখরা পৃিশালকতায ভাধ্যশভ শফশল ভূশভকা যাখশছ। ‘‘টিভ শফশজএভশ’’ শফশবন্ন 

দখরা াপশল্যয াশথ ংগ্রণ কশয দদশয বাফভশতম ঈজ্জ্বর কযশছ।  ঈশেখ্য, জাতী ম মাশয কর ক্রীড়া 

প্রশতশমাশগতা ৭৫-৮০% দখশরাায শফশজএভশ দথশক ংগ্রণ কশয।   

 

--০-- 
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শফটিএভশ বফন, ৭-৯, কাযান ফাজায 

ঢাকা-১২১৫, ফাংরাশদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 দটশরশপানঃ  ৯১১৫৭৬৩ 

                    ৯১৩৯০০৫ 

                পযাক্সঃ   ৮৮০-২-৫৮১৫২৬৮০ 

  www.btmcho@gmail.com 
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টভূশভঃ 

১৯৭২ াশরয ২৬ ভাচ ম ফাংরাশদ আন্ডাশিার এন্টাযপ্রাআশজ (যাষ্ট্রীকযণ) ড মায ২৭, ১৯৭২ এয ভাধ্যশভ ফাংরাশদ 

দটক্সটাআর শভর কযশাশযন (শফটিএভশ) প্রশতশিত । ১৯৭২ াশরয ১ রা জুরাআ শত ৭৪টি শভর শনশ শফটিএভশ‘য মাত্রা শুরু 

। যফতীশত শফটিএভশ  যকাশযয ঈশদ্যাশগ ১৯৭৭ ার দথশক ১৯৮৫ াশরয ভশধ্য অয ১২টি শভর প্রশতিা কযা । পশর 

শফটিএভশ‘য শনন্ত্রণাধীন ফ মশভাট শভশরয ংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টি। যকাশযয শফযাষ্ট্রীকযণ শল্পনীশতয অতা ১৯৭৭ ার দথশক 

২০১৩ ার ম মন্ত ফ মশভাট ৬৫টি শভর স্তান্তয, শফশক্র  ফাণ কযা । শফটিএভশ‘য শনন্ত্রশণ ফতমভাশন চালু  ফন্ধ দভাট ১৮টি 

শভর  যশশছ। এয ভশধ্য ৬টি শভর াশব মচাজম িশতশত এফং ১টি শভর (অংশক) বাড়া  চালু অশছ। ২টি (খুরনা দটক্সটাআর শভরস্, 

খুরনা  শচত্তযঞ্জন কটন শভরস্, নাযাণগঞ্জ) শভশর দটক্সটাআর েী স্থাশনয কাম মক্রভ ফাস্তফানাধীন অশছ। য ১১টি শভশর 

ঈৎাদন কাম মক্রভ ফন্ধ ফস্থা অশছ, মায ভশধ্য ৩টি শভর (১. কুশড়গ্রাভ দটক্সটাআর শভরস্ ২. শশরট দটক্সটাআর শভরস্  ৩. বাশরকা 

ঈশরন শভরস্ শরঃ) দফযকাশযকযশণয শনশভত্ত প্রাআশবটাআশজন কশভশন তাশরকার্ভি অশছ। এছাড়া জাতীকযণকৃত নাভভাত্র 

(ফাস্তফ ম্পদশফীন) ৩টি শভর (১. ারুভা দটক্সটাআর শভর শরঃ ২.এরাী কটন শভরস্ শরঃ ৩. রুারী কটন শভর শরঃ) 

শফটিএভশ’য তাশরকা অশছ।  টিঅআশডশ নাভক একটি প্রশেণ আন্পটিটিঈট অশছ, মা ফতমভাশন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ  শনশট্রড 

প্রকশল্পয অতা দফযকাশয গবশন মং ফশডয (শফটিএভএ) ভাধ্যশভ শযচারনায জন্য ০৬-৫-০৯ শরঃ  তাশযশখ ম্পাশদত চুশিয 

ভাধ্যশভ স্তান্তয কযা । 
 

শবনঃ 

ফস্ত্র খাশত শফটিএভশশক একটি রাবজনক  ঈশেখশমাগ্য প্রশতিান শাশফ গশড় দতারা। 
 

শভনঃ  

১. ভানেত সুতা  কাড় ততশযয ভাধ্যশভ শফটিএভশশক দটক্সটাআর দটশয ঈশেখশমাগ্য প্রশতিান শশশফ গশড় দতারা ; 

২. দটক্সটাআর দটশযয ঈন্নশতয ভাধ্যশভ জাতী ঈৎাদশন ফদান যাখা; 

৩. দদী-শফশদী ঈশদ্যািাশদয ভাধ্যশভ ফস্ত্র খাশতয ঈন্নন; 

৪. দদী-শফশদী ঈশদ্যািাশদয জন্য শফশনশাগশমাগ্য শযশফ সৃশষ্ট; 

৫. অশথ মক েভতা বৃশিয ভাধ্যশভ ম্পশদয মথামথ ব্যফায; 

৬. কভ মংস্থান সৃশষ্ট এফং প্রশেণ, গশফলণা  শোয ভাধ্যশভ দে জনফর গশড় দতারা; 

 

াাংগঠর্নক কাঠাবভা  প্রধান োম থাফরীিঃ 
 

বফটিএভব' প্রধান োম থারজেয াংিঠবনে োঠাজভািঃ 
 

 

 

শযচারনা ল মদঃ 

 ১৯৭২ াশর ২৬দ ভাচ ম ফাংরাশদ আন্ডাশিার এন্টাযপ্রাআশজ অশদ নং-২৭(১৯৭২) এয ১১ ধাযা দভাতাশফক শফটিএভশয াশফ মক 

দাশত্ব  প্রাশনক কাম মক্রভ শযচারনায দাশত্ব/কর্তমত্ব একজন দচাযম্যান   াঁচজন শযচারক এয ভন্বশ গঠিত শযচারক 

ল মদ এয ঈয ন্যস্ত কযা । যকায কর্তমক শনশাশজত দচাযম্যান একজন শতশযি শচফ দ ভম মাদায কভ মকতমা এফং 

শযচারকগন ভেগ্-শচফ দভম মাদায কভ মকতমা। ফতমভাশন শভশরয ংখ্যা হ্রা াা এফং  শতনজন শযচারক বাযা শফটিএভশ’য 

শযচারক ল মদ শযচাশরত শে। এছাড়া শযচারনা ল মশদয শচফ শশশফ যকায কর্তমক শনশাশজত একজন ঈ-শচফ 

দভম মাদায কভ মকতমা শনশাশজত অশছন।  
 

শযচারনা ল মশদয দাশত্ব ফন্টনঃ 

(১) দচাযম্যান: কশ মাশযশনয প্রধান শনফ মাী কভ মকতমা শশশফ াশফ মক দাশত্ব  কর  প্রাশনক কাম মক্রভ শযচারনা 

কযা; 

(২) শযচারক(থ ম  শনযীো): থ ম, শনযীো  শাফ ম্পশকমত কাম মাশদ শযচারনা কযা; 

(৩) শযচারক(ফাশণজয): ক্র  শফক্র ংক্রান্ত কাম মাশদ শযচারনা; 

(৪) শযচারক(কাশযগযী): ঈৎাদন, যেণাশফেণ, ভানশনন্ত্রণ ংক্রান্ত কাম মাফরী শযচারনা; 

(৫) শচফ: শযচারনা ল মশদয শচফ শশশফ দাশত্ব ারন কযা। 
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এন্টাযপ্রাআজ মফাড েঃ 

বভরমূজয োম থক্রভ সুষ্ঠু তদাযেীয েন্য প্রবতটি বভজর এেটি কশয এন্টাযপ্রাইে নফাড থ আজ । প্রবতটি এন্টাযপ্রাইে নফাজড থ বফটিএভবয 

বযচারেভন্ডরীয এেেন বযচারে নচোযম্যান/বাবত বজজফ বনযুক্ত আজ ন। এ াড়া উক্ত বভজরয প্রধান বনফ থাী, বফটিএভবয 

এেেন ঊধ থতন েভ থেতথা, াশ্বথফতী বফটিএভব’য বভজরয প্রধান বনফ থাী , ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে, স্থানীে নেরা প্রাে উক্ত 

এন্টাযপ্রাইে নফাজড থয দস্য।  
 

দকাম্পানী দফাড মঃ  

র্ফটিএভর্ র্নয়ন্ত্রণাধীন ৫টি র্ভর মথা: (১) সুন্দযফন সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ (২) দাবযায়ানী সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ (৩) র্দনাজপুয 

সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ (৪) ভাগুযা সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ (৫) যাঙ্গাভাটি সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ ১৯৯৪ াবরয সকাম্পানী আইন 

অনুমায়ী াফর্রক র্রর্ভবটড(র্রর্ভবটড ফাই সয়ায) সকাম্পানী র্নফর্ন্ধত। উি সকাম্পানী সফাবড ি বফটিএভবয বযচারেভন্ডরীয  

এেেন বযচারে নচোযম্যান/বাবত বজজফ বনযুক্ত আজ ন । এ াড়া বফটিএভব,  ফস্ত্র  াট  ভন্ত্রণারে, অথ থ ভন্ত্রণারে, স্থানীে 

নেরা প্রাে, অথ থ রগ্নীোযী ব্যাংজেয প্রবতবনবধ এফং উক্ত বভজরয প্রধান বনফ থাী, উক্ত নোম্পানী নফাজড থয দস্য বনযুক্ত জে 

থাজেন। নোম্পানী আইজনয বফধানানুমােী ফ যাজন্ত নোম্পানীয নফাড থ বা এফং ফাবল থে াধাযন বা অনুবষ্ঠত ে এফং বনেবভত 

ফাবল থে প্রবতজফদন নমৌথমূরধন নোম্পানী  পাভ থমূজয বযদপ্তজয েভা নদো ে।  
 

বফটিএভব’য প্রধান োম থাফরীিঃ 

1. ংস্থায তনর্দ েনা ও প্রাতনক কাম েক্রভ এয ব্যফস্থা এফং এয প্রততষ্ঠানমূ যকায কর্তেক তনর্য়াতজত তযচারক ল ের্দয উয 

ন্যস্ত; 

2. তফযভান প্রততষ্ঠানমূ ফাতণতজেক বার্ফ তযচারনায জন্য জাতীয় তযকল্পনা ও নীততভারা প্রস্তুতকর্ল্প যকামযয ার্থ ভন্বর্য় 

র্মাগীতাকযণ; 

3. যকার্যয যাভর্ ে ও নুর্ভাদনক্রর্ভ তফএভঅযআ নতুন উন্নয়ন প্রকল্প স্থার্নয রর্যে ম্ভাব্যতা ও  

ভীযামূ তচতিতকযণ; 

4. এতডতয অওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প উন্নয়মনয জন্য ফাতল েক উন্নয়ন কভ েসূতচ  প্রস্তুত এফং ফাস্তফায়নকযণ; 

5. বফর্দতক াার্েয ভাধ্যর্ভ গৃীত উন্নয়ন প্রকল্পমূ যকার্যয যাভ ে ও নুর্ভাদনক্রর্ভ নাক্ত ও প্রতক্রয়াধীনকযণ; 

6. ফস্ত্র খার্ত উৎাদন, তফতযণ, দাভতনধ োযণ, শ্রভ, এফং ব্যফস্থানা আতোতদ যকার্যয নীততয অওতায় ফাস্তফায়ণকযণ; 

7. কভ ে িতত, র্ন্যয গুণগতভান, উৎাদন বৃতি, চয় ও ব্যয় ন্যেনতভ যাখায ভানদন্ড গ্রণকযণ; 

8. প্রততষ্ঠার্নয স্বার্থ ে ংতফতধফি ও অআনগত ফাধা দূযকযণ; 

9. দয জনফর্রয চাতদা পুযর্ন ভাঠ ও কাযখানা ম োর্য়  ভানফম্পর্দয উন্নয়ন ও প্রতযণ প্রদানকযণ; 

10. প্রততষ্ঠার্নয চাতদা নুমায়ী মভতনাযী মন্ত্রাতত, মন্ত্রাং ংগ্রকযণ; 

11. প্রততষ্ঠার্নয ণ্য, ণ্যজাত এফং ন্যান্য াভগ্রী  তফক্রর্য়য উর্ের্ে কাম েপ্রণারী প্রণয়নকযণ; 

12. শ্রতভক/কভ েচাযীর্দয ভাজর্ফায ভাধ্যর্ভ ভাজ কোর্ণয ভানদর্ন্ডয উন্নয়নকযণ ; 

13. প্রততষ্ঠার্নয কাম েক্রভ তযদ েন, তত্বাফধান এফং তনয়ন্ত্রণকযণ; 

14. ফস্ত্র খার্ত মমৌথ তফতনর্য়াগ প্রকল্প প্রণয়ন এফং ম্ভফনা নুন্ধানকযণ। 

 

বফটিএভব‘য াবফ থে বভজরয ংখ্যািঃ 

ক্রিঃনং বফফযণ বভর ংখ্যা 

০১. বফটিএভব‘য ফতথভান বভরিঃ  

(ে) াবব থচােথ  দ্ধবত   বাড়াে চাবরত; ০৭ 

(খ) উৎাদনফন্ধ অফস্থাে ০৬ 

(ি) নটক্সটাইর ল্লী স্থাজনয  োম থক্রভ ফাস্তফােনাধীন ০২ 

(ি)  প্রাইজবটাইজেন েবভজন তাবরোভুক্ত ০৩ 

 উজভাট: ১৮ 

ফতিভান র্ভরমূবয তার্রকািঃ 

ক্র:নাং র্ভবরয নাভ ক্র:নাং র্ভবরয নাভ 

(ক) ার্ব িিাজি/বাড়ায় িালু র্ভর: ১০ শদনাজপুয দটক্সটাআর শভর, শদনাজপুয 

১. দফংগর দটক্সটাআর শভর, মশায ১১. অয অয  দটক্সটাআর শভর, চট্টগ্রাভ 

২. সুেযফন দটক্সটাআর শভর, াতেীযা ১২. কাশদশযা দটক্সটাআর শভর, গাজীপুয 

৩. যাজাী দটক্সটাআর শভর, যাজাী ১৩. ভাগুযা দটক্সটাআর শভর, ভাগুযা 

৪. দাশযাানী দটক্স: শভর, নীরপাভাযী (গ) সটক্সটাইর ল্লী ফাস্তফায়নাধীন ফন্ধ র্ভর: 

৫. অশভন দটক্সটাআর শভর, চট্টগ্রাভ ১৪ খুরনা দটক্সটাআর শভর, খুরনা 

৬. যাংগাভাটি দটক্স: শভর, যাংগাভাটি ১৫. শচত্তযঞ্জন কটন শভর, নাযাণগঞ্জ 

৭. অশভদ ফাানী দটক্স: শভর, ঢাকা (ঘ) প্রাইববটাইবজন কর্ভবন তার্রকার্ভি ফন্ধ র্ভর: 
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(খ)  উৎাদন ফন্ধ র্ভর: ১৬ বাশরকা ঈশরন শভর, চট্টগ্রাভ 

৮. টাংগাআর কটন শভর , টাংগাআর ১৭. শশরট দটক্সটাআর শভর, শশরট 

৯. দদাস্ত দটক্সটাআর শভর, দপণী ১৮. কুশড়গ্রাভ দটক্সটাআর শভর, কুশড়গ্রাভ 

 

র্ফটিএভর্’য র্ভরমূবয সজরা র্বর্িক অফস্থানিঃ 
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ভানফ ম্পদ ঈন্নন  কভ মংস্থানঃ 

 

(১) কাশজয গশতীরতা বৃশিয রশেয কভ মকতমা-কভ মচাযীদদয  ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয প্রশেণ কভ মসূশচয অতা ২১১ জন 

কভ মকতমা-কভ মচাযীদক শফশবন্ন শফলশ ১৫৪৯ শ্রভ ঘন্টা প্রশেণ প্রদান কযা ; 

 

(২) শফটিএভশ এফং  শফশবন্ন শভশরয জন্য শফশবন্ন শদ ০৪ জন কভ মকতমা-কভ মচাযী শনশাগ দদা । 

 

২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয  ঈাৎদন ,অ,ব্য  রাব/দরাকাশনয তুরনাভৄরক তথ্যিঃ 

 

 

   

র্ফটিএভর্ প্রধান কাম িরবয়য জনফরঃ 

  

 

 

শডশজটার ফাংরাশদ জমশনয জন্য আ-গবমাশনন্প এয অতা গৃীত কাম মক্রভ: 

(১)   দফতন-বাতা পটযাযঃ প্রধান কাম মারশয কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয ভাশক দফতন-বাতা স্ব-স্ব  ব্যাংক একাঈশন্ট পটযায 

এয ভাধ্যশভ শযশাধ কযা ; 

(২)  প্রশবশডন্ট পান্ড পটযাযঃ  কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয প্রশবশডন্ট পাশন্ডয শাফ পটযায এয ভাধ্যশভ ংযেণ কযা য় ; 

(৩) ফস্ত্র র্ল্প াংক্রান্ত তথ্য দফা দকে (Information Centre for Textile)স্থান: বস্ত্র শিল্প সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য 

সংগ্রহ,সংরক্ষণ,সরবরাহ, সসবা প্রদান এবং পরবতীতত পর্ যায়ক্রতে একটি গতবষণা সকন্দ্র প্রশতষ্ঠার লতক্ষে শবটিএেশসতত একটি 

Information Centre for Textile(ICT) স্থার্নয প্রাথতভক কাম েক্রভ গ্যণ কযা র্য়র্ছ; 

(৪) বনযাত্তােবনত বব েযাজভযা স্থানিঃ শফটিএভশ’য প্রধান কাম মারশয শনযাত্তা ব্যফস্থা শধকতয দজাযদাযকযশণয রশেয 

০৬(ছ) টি শশ টিশব কযাশভযা স্থান কযা য়;  
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(৫) ই-সটন্ডার্যাং: ইর্জর্য আতায় ই-সটন্ডার্যাং জন্য াংস্থায বক্ষ র্নফন্ধন ায়া র্গবয়বি। ইবতাভবধ্য াংর্িষ্ট কভ িকতিা         

(র্ই ইউজায) সদয চূড়ান্ত প্রর্ক্ষণ ম্পন্ন বর ই-সটন্ডার্যাং কাম িক্রভ শুরু কযা মাবফ; 

 

(৬) সফা-জীকযণ: সফা জীকযবণয আতায় িালু র্ভরগুবরা সথবক তাঁতীগণ যার্য সুতা যফযা র্নবত াবয; 

 
 

(৭) ডায়নার্ভক বয়ফ াইট (Dynamic Website) :    
 

১. শফশশ্বয দম দকান প্রান্ত শত শফটিএভশ ম্পশকমত তথ্য প্রাশপ্ত শনশিত কযা; 

২.শফটিএভশ ম্পশকমত শচত্র তথ্যাশদ কশরয জন্য ঈন্ুি কযা; 

৩. শফটিএভশ’য ঈৎাশদত শণ্যয প্রচাযণা বৃশি কযা; 

৪. শনশাগ শফজ্ঞশপ্ত  পরাপর ন্যান্য াকুমরায প্রকা কযা; 

৫. দটন্ডায শফজ্ঞশপ্ত। 

 

র্ফটিএভর্য  িালু র্ভবরয র্িত্রিঃ 

যাঙ্গাভাটি সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ। দাবযায়ানী সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ। 

 

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি ২০১৫-১৬  াকমঃ 

২০১৫-১৬ াশরয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয াশথ এফং শফটিএভশ'য াশথ শভরগুশরায ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি 

ােশযত শশছ। এছাড়া এশএ  ফাস্তফাশনয রশেয শফটিএভশ  শভশরয ংশিষ্ট কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয প্রশেশণয জন্য শফশবন্ন 

কভ মারা কযা শশছ। চুশি স্বােয  কভ মারায শকছু শচত্র  শনশন দদখাশনা শরাঃ  

 
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াবথ এর্এ ম্পাদন। 

 

র্ফর্বন্ন র্ভবরয াবথ এর্এ চুর্ি ম্পাদন। 
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এর্এ চুর্ি স্বাক্ষয  য়াকি। 

 
এর্এ চুর্ি স্বাক্ষয  য়াকি। 

 

সদী-র্ফবদী উবযািাবদয াবথ সমৌথ র্ফর্নবয়াবগয ভাধ্যবভ র্ফটিএভর্'য র্ভরগুবরা আদৄর্নকায়বণয প্রবিষ্টািঃ 

 

র্ফটিএভর্য র্ভরমূ আদৄর্নক প্রমৄর্িয সভর্নার্য বাযা ম্পূণ ি নতুন অফকাঠাবভায ভাধ্যবভ র্যিারনায জন্য প্রায় ১৪টি  

সদী-র্ফবদী প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ আরা-আবরািনা বয়বি। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নবদ িনানুমায়ী সমৌথ র্ফর্নবয়াবগয ভাধ্যবভ র্ভরগুবরা 

আদৄর্নকায়বণয প্রবিষ্টা অব্যাত আবি। সদী-র্ফবদী উবযািাবদয াবথ সমৌথ আবরািনায র্কছু র্িত্র র্নম্নরুিঃ 

 

আইর্ডয়া গ্রু ফাাংরাবদ

 
স্যাাংনবটক্স গ্রু িায়না 

ফাস্তফােনাধীন/বযেল্পনাধীন প্রেল্পিঃ 
 

ক. তফটিএভত বফন ঊিেমূতখকযণ (বাটি েকোর এক্সর্টনন) প্রকল্প এফং ৫ তরা তফতে কাযাতকেং বফন প্রকল্প ২০১৫-১৬ থ ে ফছর্য 

৯৬% ফাস্তফায়ন; 

খ. অর্ভদ ফাওয়ানী ওয়াতং এন্ড ডাআং প্ল্োন্ট (মডতনভ) প্রকল্প স্থার্নয জন্য তপতজতফতরটি স্ট্োতড ও তডতত প্রণয়ন কযা র্য়র্ছ; 

ি. যকার্যয ফাতল েক কভ েসূতচ (এতডত) এয অওতায় অধুতনকায়র্ণয জন্য কার্দতযয়া মটক্সটাআর তভর্রয তডতত প্রণয়ন; 

ঘ. তচত্তযঞ্জন কটন তভর্র মটক্সটাআর ল্লী স্থার্নয তনতভত্ত তভর্রয জতভ উন্নয়ন ও ২২টি প্ল্র্ট তফবাজনপূফ েক ০৩টি প্ল্ট তফক্রয় চূড়ান্ত 

নুর্ভাদনাধীন যর্য়র্ছ। 

 

বফটিএভব’য বভরগুজরা বযচারনাে বফযভান ভস্যািঃ 
 

ক. বফটিএভবয অবধোং বভর লাট  ত্তয দজে প্রবতবষ্ঠত বফধাে মন্ত্রাবত পুযাতন  েীন থ োয োযজণ নদজ 

ব্যবক্তভাবরোনাে প্রবতবষ্ঠত আধুবনে উন্নত প্রযুবক্তম্পন্ন বভরমূজয জে েবত নযজখ উৎাদনীরতা  গুণিতভান ম্পন্ন 

সুতা উৎাদন ম্ভফ জেনা, পজর ফাোজয অভ প্রবতজমাবিতায মু্মখীন জে; 
 

খ. বভরমূজয আবথ থে ংেজটয োযজণ প্রজোেনীে খুচযা মন্ত্রাং ংগ্র, পুযাতন মন্ত্রাবত  খুচযা মন্ত্রাং বযফতথন, উযুক্ত 

যেণাজফেণ োম থক্রভ বযচারনা  গুণিতভানম্পন্ন নভবনাযীে ংগ্রজয ভস্যায োযজণ ফাোয চাবদা নভাতাজফে 

উন্নতভাজনয সুতা উৎাদন ব্যাত জে; 
 

ি. অম থাপ্ত বফদ্যযৎ ভস্যায োযজণ উৎাদন িাটবত  াড়া উৎাবদত জেয গুণিতভান ব্যাত জে; 
 

ঘ. নেোফয োম থক্রজভ দে েনফর বফদাে োে বফটিএভবয  বভরমূজ ব্যফস্থানায ের ম থাজে অববজ্ঞ, দে  নািত 

েনফজরয অবাজফ বভরমূজ দেবাজফ বযচারনায নেজে  প্রবতফন্ধেতায সৃবষ্ট জে; 
 

ঙ. বভরগুজরায কাতযগযী প্রযুতক্তয কাযর্ন উযুক্ত দয এফং প্রততর্মাগীতামূরকবার্ফ অগ্রী াবব থচােথ াটি থ না াোে উৎাদন 

ব্যজেয তুরনাে অজোকৃত াবব থচােথ েভ দজয বভরমূ চালু যাখজত জে; 
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চ. তভরগুর্রা তযচারনায জন্য যকায মথর্ক মকান বতুেকী ফা তযচারন ঘাটতত খার্ত মকান অতথ েক াাে াওয়া মায় না; 
 

ছ. বফটিএভবয বভরগুজরায ফজেো ই্উটিবরটি াবব থ খাজত (বফদ্যযৎ, গ্যা, ভূবভ উন্নেন েয ইতযাবদ) ফাফদ জুন-১৬ ম থন্ত ২১.৭৯ 

নোটি টাো ফজেো যজেজ , ইন্সুজযন্স বপ্রবভোভ খাজত ফজেো ০.৭৭ নোটি টাো। বফটিএভব বভরমূজ নেেফয গ্রণোযী 

শ্রবভেজদয ফজেো নফতন খাজত ৬.৬৫ নোটি টাো, নভবডজের বাতা ১.১৬ নোটি টাো বযজাধ েযা ম্ভফ জে না;  
 

জ. নফযোতযেযজণয তাবরোভুক্ত বভরমূজ, আইন খযচ   অতযাফশ্যেীে েনফজরয নফতন বাতা অন্যান্য ব্যে খাজত 

যোয/প্রাইজবটাইজেন েবভন নথজে অথ থ নমািান না নদো, 
 

ঝ.  জুন’১৬ বরিঃ তাবযজখয াভবেে বাফ অনুমােী বফটিএভবয বভরমূজয েল্পজভোদী যোতয ঋজণয দাে ৮৬৪.১৯ নোটি টাো, 

বভরগুজরায বনেট বনেট বফটিএভবয ানা ৩৭৬.২০ নোটি টাো এফং অন্যান্য নদনাদায খাজত দাজেয বযভাণ ৮৬৩.৯৭ 

নোটি টাো দীি থ নভোদী ঋণ ৪৪৮.৬৮ নোটি  টাো (২০১৪-২০১৫ অথ থ ফ জয বডএএর বনজদ থবো অনুমােী) এ ের ঋণ 

বযজাধ েযজত না াযা। 
 

(ঞ) তফতক্রত ও স্তান্ততযত তভরগুর্রায তফযীর্ত তফটিএভত’য ৩,১৫২.০০ মকাটি টাকা দাে-নদনা   

      তযর্াধ/ভন্বে না েযা। 
 

ভস্যা উত্তযজণয উােিঃ 
 

ক.  প্রততর্মাগীতায় যভ এফং াবফ থে দেতা বৃবদ্ধেযণপূফ থে যপ্তানীমূখী বনটিং িাজভ থজন্টজয চাবদা পূযণেজল্প অধুতনক প্রযুতক্তয 

ার্থ াভঞ্জস্য মযর্খ যকার্যয ফাতল েক কভ েসূতচ (এতডত) এফং মমৌথ উর্যার্গ বফটিএভবয বভরগুজরা আধুবনোেণ েযা; 
 

খ. বফটিএভব এফং বভরগুজরায বফযীজত গৃীত যো তয েল্প  দীি থজভোদী (তডএএর ) ঋজণয উজয পুবিভূত সুদ ভকুপ 

েযা এফং আর ইকুইটিজত রুান্তয েযা; 
 

গ. যকাতয নীততভারা নুমায়ী তফতক্রত ও স্তান্ততযত তভর্রয তফযীর্ত তফটিএভত’য মদনা-াওনা দ্রুত তনস্পতত্ত কযা;  

ঘ. তভর তযচরানায জন্য ঘাটততজতনত থ ে যকাতয ততফর মথর্ক মমাগান মদয়া; 

ঙ. তভরগুর্রায আউটিতরটি াতব ের্ খার্ত ফর্কয়া াওনা যকাতয ততফর মথর্ক তযর্াধ থফা ভন্বয় কযা।  
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ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দমাগাশমাগ 

 

শফটিএভশ বফন (৫ভ তরা) 

৭-৯ কাযান ফাজায, ফাশণশজযক এরাকা, ঢাকা-১২১৫ 

দটশরশপানঃ 8802 9124409 

                                                       8802 8189085 

শফাআট :  www.bhb.gov.bd 

আ-দভআর :  bhb.gov@gmail.com 
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টভূশভ 

তাঁত শশল্পয ভাশনান্নশন শফগত ১৯৭২ ার দথশকআ ফাংরাশদশ প্রাশতিাশনক ঈশদ্যাগ গ্রণ কযা । জাশতয জনক ফঙ্গফন্ধু 

দখ ভৄশজবুয যভান তাঁত খাশতয ঈন্নশন শছশরন গবীযবাশফ অগ্রী। তাআ  দ ভ শতশন ভফা শভশত এফং ফাংরাশদ ক্ষুদ্র  

কুটিয শল্প ংস্থায ভাধ্যশভ  তাঁশতশদয ন্যায্যভশল্য সুতা যফযাশয ব্যফস্থা কশযশছশরন। দদশয রে  রে  গশযফ  শনঃস্ব তাঁত 

শল্পীশদয স্ব-দা শনশাশজত দযশখ তাঁশদয শনশভত প্রশাজনী ঈকযণ  দফা যফযাশয ব্যফস্থা কশয, ঈভেি প্রশেণ প্রদান 

 অদৄশনক রাগআ প্রভেশি ব্যফাশযয ভাধ্যশভ দাগত দেতা  ঈৎাদন বৃশি শনশিত কযা এফং ঈৎাশদত দ্রব্য াভগ্রীয সুিু 

ফাজাযজাতকযশণ াতা দান  তাঁশদয অথ ম-াভাশজক ফস্থায ঈন্নন ত্বযাশন্বত কযায রশেয প্রথভ ঞ্চফাশল মকী শযকল্পনা  

(১৯৭৩-৭৮) প্রদত্ত গুরুত্বানুাশয ১৯৭৭ াশর ৬৩ নং ধ্যাশদ ফশর ফাংরাশদ যান্ডলুভ দফাড ম (ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম-ফাতাঁশফা) 

গঠিত । যফতীশত ফাংরাশদ জাতী ংশদ ২০১৩ শনয ৬৪ নং অআন নুাশয Bangladesh Handloom 

Board Ordinance,1977 যশত কশয ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম পুনগ মঠিত ।  

শবন  শভন 

 

শবনঃ  শিারী তাঁত খাত। 

শভনঃ তাঁশতদদয প্রশেশণয ভাধ্যশভ দাগত দেতা বৃশি, চরশত ভরধন যফযা, গুণগত ভানম্পন্ন তাঁত ফস্ত্র ঈৎাদন এফং 

ফাজাযজাতকযশণয সুশফধা সৃশষ্টয ভাধ্যশভ তাঁশতশদয অথ ম-াভাশজক ফস্থায ঈন্নন।                                               
 

দফাশড ময শযচারনা ল মদঃ 

াফ মেশণক দস্য:  

১। দচাযম্যান, ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম ; 

২। দস্য (শযকল্পনা  ফাস্তফান), ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম ; 

৩। দস্য (থ ম), ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম ; 

৪। দস্য (এন্ডএভ), ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম ; 

৫। দস্য (শভশত  ফাজাযজাতকযণ), ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম ; 

 

খন্ডকারীন দস্য:  

৬। ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময ভাশযচারক ; 

৭। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার কর্তমক ভশনানীত কভ মকতমা ভেগ্-শচফ (ফস্ত্র-২) ; 

৮। থ ম শফবাগ কর্তমক ভশনানীত কভ মকতমা ভেগ্-শচফ (ব্যশনন্ত্রণ) ; 

৯। দরশজশরটিব  ংদ শফলক শফবাগ কর্তমক ভশনানীত কভ মকতমা ভেগ্-শচফ (িাঃ) ; 

১০। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয ধীনস্থ ফস্ত্র দপ্তশযয শযচারক ; 

১১। ফাংরাশদ দটক্সটাআর শভর কশ মাশযন কর্তমক ভশনানীত কভ মকতমা শযচারক (ফাশণজয) ; 

১২। বাশত, ফাংরাশদ জাতী ভফা শল্প শভশত শরশভশটড ; 

১৩। বাশত, জাতী তাঁশত শভশত ; 

১৪। জনাফ দভাঃ াজাান দফাযী, গ্রাভঃ কাশ তাযা, দাঃ- নাশগয াট, ঈশজরাঃ- দরৌজং, দজরাঃ- ভৄশন্পগঞ্জ ; 

১৫। জনাফ দভাফাযক দাশন যকায, গ্রাভঃ- ফারাফাড়ী, ডাকঘযঃ- ঈোাড়া অয/এ, দজরাঃ- শযাজগঞ্জ। 
 

দফাশড ময কাম মাফশরঃ 

(ক) স্তচাশরত তাঁত শশল্পয জশয, শুভাশয এফং শযকল্পনা গ্রণ  শযংখ্যান ংযেণ।  
(খ) স্তচাশরত তাঁত শশল্পয ঈন্নন  ঈৎাদনভরক দফা প্রদান।  
(গ) স্তচাশরত তাঁত শশল্পয জন্য ঋণ সুশফধা সৃশষ্ট।  
(ঘ) তাঁশতগণশক প্রশাজনী ঈকযণ  কাঁচাভার ন্যায্যভশল্য যফযাশয ব্যফস্থা গ্রণ এফং ঈৎাশদত ণ্য  

গুদাভজাতকযশণয ব্যফস্থা কযা।  
(ঙ)   তাঁত ণ্যশক জনশপ্র কযায ঈশিশশ্য দদ-শফশদশ প্রচায কাম মক্রভ গ্রণ।  
(চ)   তাঁত ণ্য দদ-শফশদশ ফাজাযজাতকযশণয ব্যফস্থা গ্রণ।  
(ছ)   তাঁশত  তাঁত শশল্পয াশথ ম্পশকমত ব্যশিশদয প্রশেণ প্রদাশনয ভাধ্যশভ দেতা বৃশি।  
(জ) তাঁশতশদয ফনপূফ ম  ফশনাত্তয সুশমাগ সুশফধা প্রদাশনয রশেয শযকল্পনা প্রণন  ফাস্তফান।  
(ঝ) তাঁতজাত দ্রব্যাশদয গুণগত ভান  প্রস্তুতকাযী দদ ম্পশকমত নদত্র প্রদান।  
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দফাশড ময জনফর: 

ক্র: নং াখা/আঈশনট নুশভাশদত দ  পূযণকৃত দ শূন্য দ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১) ফাতাঁশফা প্রধান কাম মার ১৫৭ ৯৯ ৫৮ 

২) দফশক দন্টায ১৪৪ ৭৩ ৭১ 

৩) ফাংরাশদ তাঁত শো  প্রশেণ আনশস্টটিঈট (ফাতাঁশপ্রআ) ৩৬ ৩০ ৬ 

 দভাট স্থাী দ = ৩৩৭ ২০২ ১৩৫ 

৪) প্রধান কাম মার (ক্ষুদ্রঋণ কভ মসূশচ) (স্থাী দ) ৪ ৪ -- 

৫) টিশঅআটি (স্থাী দ) ১৯ ১৫ ৪ 

৬) শশরট প্রশেণ দকে (স্থাী দ) ৭ ৭ -- 

৭) যংপুয প্রশেণ দকে (স্থাী দ) ৫ ৫ -- 

 দভাট স্থাী দ = ৩৫ ৩১ ৪ 

 ফ মশভাট = ৩৭২ ২৩৩ ১৩৯ 

 

নীশত-শনশদ মনা (ংস্কায কাম মক্রভ) প্রণনঃ ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম কর্তমক তথ্য প্রকা শনশদ মশকা প্রণন কযা 

শশছ।  
ভানফ ম্পদ ঈন্নন  কভ মংস্থানঃ তাঁত শল্পীশদয দেতা বৃশি, তাঁত ফশস্ত্রয গুণগতভান ঈন্নন  ঈৎাদন বৃশিয জন্য তাঁত দফাশড ময 

ধীশন ১টি তাঁত শো  প্রশেণ আনশস্টটিঈট (নযশংদী), ২টি প্রশেণ দকে (যংপুয  শশরট) এফং ১টি প্রশেণ ঈশকশেয 

(দফড়া, াফনা) ভাধ্যশভ প্রশেণ প্রদান কযা শ থাশক। ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয ঈি দকেভশয ভাধ্যশভ ৪১৭ জন তাঁশতশক প্রশেণ 

প্রদান কযা শশছ । ফাংরাশদ তাঁত শো  প্রশেণ আনশস্টটিঈশট ০৪ ফৎয দভাশদ শডশপ্লাভা-আন-দটক্সটাআর শো কাম মক্রভ 

২০১০-২০১১ থ ম ফছয শত শুরু শশছ। এ আনশস্টটিঈশট ফতমভাশন ৩৬২ জন শোথী ধ্যনযত যশশছ । 
 

ক. গৃীত কাম মক্রভ  জমনঃ ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময গৃীত কাম মক্রভ  জমনভ শননরূঃ  

১. ঈন্নন প্রকল্প/কভ মসূশচঃ  

 

(১)   তাঁত ফশস্ত্রয ঈন্নশন পযান শডজাআন, দট্রশনং আনশস্টটিঈট  ১ টি দফশক দন্টায স্থান (৩ ংশাশধত): 

ফাজাশযয চাশদা এফং দবািায ছে নুমাী নতুন নতুন শডজাআন ঈদ্ভাফন, ঈদ্ভাশফত নতুন শডজাআশনয ঈয তাঁশতশদযশক প্রশেণ 

প্রদাশনয ভাধ্যশভ দেতা   ঈৎাদন বৃশি, প্রকশল্পয অতা প্রশত ফছয ২৪০০ জন তাঁশতশক প্রশেণ প্রদান এফং অকল মণী তাঁত 

ফস্ত্র ঈৎাদশনয ভাধ্যশভ তাঁশতশদয অ  জীফনমাত্রায ভাশনান্নশনয রশেয  অশরাচয প্রকল্পটি ৩৮৩৯ .৫০ রে  টাকা শফশনশাগ 

ব্যশ ফাস্তফানাধীন। প্রকশল্পয অতা নযশংদীশত ১টি পযান শডজাআন দট্রশনং আনশস্টটিঈট এফং টাংগাআর দজরায কাশরাশত, 

শযাজগঞ্জ দজরায দফরকুশচ এফং দভৌরবীফাজায দজরায কভরগশঞ্জ ১টি কশয দভাট ৩টি প্রশেণ ঈশকে স্থান কযা শে ।  
প্রকশল্পয দভাদ শডশম্বয ২০১৫ ম মন্ত শনধ মাশযত থাকা ব্য বৃশি 

ব্যশতশযশক জুন ২০১৭ ম মন্ত দভাদ বৃশি কযা  এফং যফতীশত 

জুরাআ ২০১০ শত জুন ২০১৭ ম মন্ত দভাট ৪১৫০.০০ রে  টাকা 

শফশনশাগ ব্যশ প্রকশল্পয ৩ ংশাশধত শডশশ শযকল্পনা ভন্ত্রী 

ভশাদ কর্তমক নুশভাশদত শশছ। 
প্রকশল্পয কাশরাশত  দফরকুশচ প্রশেণ ঈশকশেয পূতম  শনভ মাণ 

কাজ ম্পন্ন শশছ। নযশংদী’দত পযান শডজাআন প্রশেণ  

আনশস্টটিঈশটয পূতম শনভ মাণ কাজ গশড় প্রা ৮০% ম্পন্ন শশছ।  

ফশষ্ট কাজ চরভান যশশছ। প্রকশল্পয কভরগঞ্জ প্রশেণ 

ঈশকশেয পূতম শনভ মাণ কাজ গশড় প্রা ৬০% ম্পন্ন শশছ। 
প্রকশল্পয অতা ৪টি দকশেয জন্য প্রশাজনী মন্ত্রাশত ক্র 

কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা শশছ এফং কভরগঞ্জ ব্যশতত ৩টি দকশে 

মন্ত্রাশত প্রশতস্থান কযা শশছ।   

ছশফঃ শনশভ মত পযান শডজাআন প্রশেণ ঈশকে, দফরকুশচ, শযাজগঞ্জ। 

২০১৫-১৬ থ ম ফছশয অযএশডশশত  প্রকশল্পয নুকূশর ১২৪০ .০০ রে  টাকা  ফযাি  ছাড় কযা শশছ । জুন ২০১৬ ম মন্ত  

১২৩৯.৮৮৯ রে  টাকা থ ম ব্য শশছ এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%। ক্রভপুশঞ্জত ব্য ৩৩০৯.৯৯৪ রে  টাকা এফং ফাস্তফ গ্রগশত 

৮৫%। 
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(২) ব্যাশরশন্পং ভডান মাআশজন শযশনাশবন এন্ড এক্সানন (শফএভঅযআ) ফ দ্যা এশক্সটিং ক্লথ প্রশশং দন্টায এযাট ভাধফদী , 

নযশংদী (১ভ ংশাশধত): 

ফতমভান ভশ প্রশতশমাশগতাভরক ফাজাশয স্তচাশরত তাঁশত ঈৎাশদত ফস্ত্রশক টিশকশ যাখায রশেয  ভানম্পন্ন ফস্ত্র ঈৎাদন শনশিত 

কযায াাাশ দকেটিশক রাবজনক প্রশতিাশন শযণত কযায জন্য অদৄশনক মন্ত্রাশত স্থাশনয শনশভত্ত ‘‘শফদ্যভান ফস্ত্র প্রশক্রাকযণ 

দকশেয শফএভঅযআ কযণ, ভাধফদী, নযশংদী’’ ীল মক ৩২৩২.১৩ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশয প্রকল্পটি গ্রণ কযা । প্রকল্পটি 

শফএভঅযআ কযশণয ভাধ্যশভ তাঁশতশদয স্বল্প ভশল্য ফস্ত্র প্রশক্রাকযণ দফা মথা- কাড় যংকযণ, ভাশ মযাআশজং, দস্টন্টাশযং, 

কযাশরন্ডাশযং, শপ্রশন্টং আতযাশদ দফা প্রদান কযা শফ। 

প্রকশল্পয দভাদ জুন ২০১৫ ম মন্ত শনধ মাশযত থাকা ব্য বৃশি ব্যশতশযশক 

জুন ২০১৬ ম মন্ত দভাদ বৃশি কযা শশছ এফং যফতীশত জুরাআ ২০১৩ 

শত জুন ২০১৭ ম মন্ত দভাট ৪১৫৮.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ প্রকশল্পয 

১ভ ংশাশধত শডশশ একশনক কর্তমক নুশভাদশনয শোধীন যশশছ। 
প্রকশল্পয কাম মাশদকৃত  ংশয ফাঈন্ডাশয ার  এফং পুযাতন পযাটশয 

বফশনয দভযাভশতয কাজ ম্পন্ন শশছ । প্রকশল্পয শপ বফন (ভূশভ 

ঈন্নন) শনভ মাণ কাজ ম্পন্ন শশছ। পযাটশয বফশনয শনভ মাণ কাজ গশড় 

প্রা ৩০% ম্পন্ন শশছ। এছাড়া, প্রকশল্পয অতা ১টি স্টযান্টায দভশন 

ক্র  প্রশতস্থান কযা শশছ। প্রকশল্পয ফশষ্ট কাজ জুন ২০১৭ এয 

ভশধ্য ম্পন্ন শফ ফশর অা কযা মা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শফদ্যভান ফস্ত্র প্রশক্রাকযণ দকশেয শফএভঅযআকযণ প্রকশল্পয 

শনশভ মত শপ বফন, ভাধফদী, নযশংদী। 
২০১৫-১৬ থ ম ফছশয অযএশডশশত প্রকশল্পয নুকূশর দভাট ৬১৭ .০০ রে  টাকা  ফযাি  ছাড় কযা শশছ। জুন ২০১৬ ম মন্ত ব্য 

শশছ ৬১৬.২৪ রে  টাকা এফং ফাস্তফ গ্রগশত ৯৯.৮৮%। ক্রভপুশঞ্জত ব্য ৭৮৮.৪৩ রে  টাকা এফং ফাস্তফ গ্রগশত ৩০%।  
 

(৩) এস্টাফশরশভন্ট ফ শি যান্ডলুভ াশব ম দন্টায আন শডপাশযন্ট লুভ আনশটনশব এশযা (১ভ ংশাশধত): 

দদশয তাঁত দৄযশলত এরাকা তাঁশতশদয ফনপূফ ম  ফশনাত্তয দফা দমভন- সুতা এফং কাড় যংকযণ, ভা মাযাআশজং, কযাশরন্ডাশযং, 

দস্টন্টাশযং আতযাশদ দফা প্রদাশনয রশেয  দদশয শফশবন্ন তাঁত শনশফড় এরাকা ‘‘ Establishment of 3 Handloom 

Service Centres in Different Loom Intensive Areas’’ ীল মক ৫০৫৩.৯০ রে  টাকা শফশনশাগ 

ব্যশয প্রকল্পটি গ্রণ কযা । এআ ৩টি াশব ম দন্টায শরাঃ- (১) কাশরাশত, টাংগাআর; (২) কুভাযখারী, কুশষ্টা এফং (৩) 

াজাদপুয, শযাজগঞ্জ।  

প্রকশল্পয দভাদ শডশম্বয ২০১৫ ম মন্ত শনধ মাশযত থাকা ব্য 

বৃশি ব্যশতশযশক শডশম্বয ২০১৬ ম মন্ত দভাদ বৃশি কযা  

এফং যফতীশত জুরাআ ২০১৩ শত জুন ২০১৮ ম মন্ত দভাট 

৫৮৩৪.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ প্রকশল্পয ১ভ ংশাশধত 

শডশশ শযকল্পনা ভন্ত্রী ভশাদ কর্তমক নুশভাশদত শশছ।  
প্রকশল্পয অতা কাশরাশত াশব ম দন্টাশযয  ভূশভ শধগ্রণ, 

ভূশভ ঈন্নন  শড টিঈফশশরয ১০০% কাজ ম্পন্ন শশছ। 
এছাড়া ীভানা প্রাচীয, শপ বফন, পযাটশয দড,  াফ-দস্টন 

বফন  গাড মশড শনভ মাশণয কাজ গশড় প্রা ৬৫% ম্পন্ন শশছ 

এফং আন্টাযনার দযাড, এশপ্রাচ দযাড, াযশপ দিআন, ভাস্টায 

দিআন, 500 KVA াফ-দস্টন আকুযআশভন্ট, কযাম্পা 

রাআটিং, দযআন াটায শযজাব মায, দারায প্যাশনর এয কাজ 

চরভান যশশছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ৩টি াশব ম দন্টায স্থান প্রকশল্পয শনশভ মত াজাদপুয, 

শযাজগঞ্জ দকশেয পযাটযী দড 

বাযশড াটায ট্যাংক, ফরায াঈজ, আটিশ আতযাশদয দটন্ডায অহ্বান প্রশক্রাধীন। াজাদপুয  কুভাযখারী াশব ম দন্টাশযয 

পযাটশয দশডয শনভ মাণ কাজ ম্পন্ন শশছ।  এ দকে ২টিশত বাযশড াটায ট্যাংক, াফ-দস্টন বফন, ফরায াঈজ শফদ্যভান 

৪টি পযাটশয দশডয পূতম  তফদুযশতক ংস্কায কাজ শুরুয প্রশক্রাকযণ কযা শশছ। প্রকশল্পয ভৄদ  মন্ত্রাশত ক্র/ংগ্রশয প্রশক্রা 

শক্রবাশফ শফশফচনাধীন অশছ। ২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয  অযএশডশশত প্রকশল্পয নুকূশর দভাট ৬৫০.০০ রে  টাকা  ফযাি  ছাড় 

কযা শশছ। জুন ২০১৬ ম মন্ত দভাট ৬৪৯.৮৬৩ রে  টাকা ব্য শশছ এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%। ক্রভপুশঞ্জত ব্য ৯২৭.০২৭ 

রে  টাকা এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১৮%। 
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৩। তাঁশতদদয দফাভরক কাম মক্রভঃ 

৩.১। তাঁশত শভশত শনফন্ধন, শযদ মন  শনযীোঃ তাঁশত শভশত শফশধভারা ১৯৯১ দভাতাশফক ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম কর্তমক শভশত 

শনফন্ধন প্রদান কযা । ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয তাঁশত শভশত শনফন্ধন, শযদ মন  শনযীো ংক্রান্ত তথ্য শননরূঃ 

 

তাঁশত শভশত শনফন্ধন তাঁশত শভশত শযদ মন তাঁশত শভশত শনযীো ব্যফস্থানা কশভটি গঠন 

প্রাথশভক তাঁশত শভশত-০৫টি 

ভাধ্যশভক তাঁশত শভশত-নাআ 

প্রাথশভক তাঁশত শভশত-৮৩১টি 

ভাধ্যশভক তাঁশত শভশত-২০টি 

প্রাথশভক তাঁশত শভশত-৩৬টি 

ভাধ্যশভক তাঁশত শভশত-০১টি 

প্রাথশভক তাঁশত শভশত-২১৯টি 

ভাধ্যশভক তাঁশত শভশত-০১টি 

 

৩.২। তাঁত কাযখানায নুকূশর স্বীকৃশত প্রদানঃ ২০ ফা তদূধ্বম তাঁশতয ভন্বশ স্থাশত তাঁত কাযখানায নুকূশর ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম 

কর্তমক স্বীকৃশত প্রদান কযা । ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয দভাট ০৬ টি তাঁত কাযখানায নুকূশর স্বীকৃশত প্রদান কযা শশছ। 
 

৩.৩। তাঁশতশদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ মসূশচয অতা প্রাশন্তক তাঁশতশদয ঋণ প্রদানঃ ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময শনফশন্ধত প্রাথশভক তাঁশত 

শভশতয দশযদ্র প্রাশন্তক তাঁশত দস্যশদয (১-৫ তাঁশতয ভাশরক) গ্রুশয ভাধ্যশভ ংগঠিত কশয চরশত ভরধন যফযাশয রশেয ১৯৯৯ 

াশর তাঁশতদদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ মসূশচ প্রকল্পটি গ্রণ কযা ।  

 

২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয ঋণ শফতযণ  অদা ংক্রান্ত তথ্যাশদ শননরূঃ 

   (রে  টাকা) 

ঋণ শফতযণ ঋণ অদা 

ঋণপ্রাপ্ত তাঁশতয ংখ্যা তাঁত ংখ্যা ঋশণয শযভাণ 

১৩৭৩ জন ৩৩২২ টি ৩৪১.৫৪ ৩৪২.৪৯  

 

৩.৪। ইশ্বযদী দফনাযশ শেঃ াফনা দজরায ইশ্বযদী ঈশজরা ফফাযত দফনাযশ তাঁশতদদয পুনফ মাশনয রশেয ইশ্বযদী দফনাযশ 

শে প্রকল্পটি জুরাআ ২০০০ শত জুন ২০০৪ ভশ ২০১.৫২ রে  টাকা ব্যশ ফাস্তফান কযা । ফাস্তফাশত প্রকশল্পয অতা 

৯০টি তাঁশত শযফাযশক অফা-কাভ-কাযখানা স্থাশনয জন্য ০৩ তাংশয ৭০টি এফং ০৫ তাংশয ২০টি  দভাট ৯০টি প্লট 

ততশয কযা । প্লশটয ভল্য ২০ ফছশয ২৪০টি ভাশক শকশস্তশত অদাশমাগ্য। ৩ তাংশয প্লশটয ভাশক শকশস্তয শযভাণ ৩৯০.৫০ 

টাকা এফং ৫ তাংশয প্লশটয ভাশক শকশস্তয শযভাণ ৬৫০.৮৫ টাকা। জুন ২০১৬ ম মন্ত প্লট ফযাি এফং প্লশটয ভল্য অদা 

ংক্রান্ত তথ্যাশদ শননরূঃ 

   (রে  টাকা) 

প্লট ংখ্যা প্লট ফযািপ্রাপ্ত তাঁশতয ংখ্যা প্লশটয দভাট ভল্য দভাট অদাকৃত শথ ময শযভাণ 

৯০ টি ৯০ জন ৯৬.৮৫ ১৮.২১৯ 

 

৩.৫। কাশি ফ শযশজন প্রতযনত্র প্রদানঃ স্তচাশরত তাঁশত ঈৎাশদত ফস্ত্র াভগ্রী শফশদশ যপ্তাশনয ভাধ্যশভ তফশদশক ভৄদ্রা জমন 

তথা স্তচাশরত তাঁতশশল্প শনশাশজত প্রাশন্তক তাঁশতশদয অথ ম-াভাশজক ফস্থায ঈন্নশতয রশেয যপ্তাশনকাযকশদয অশফদশনয 

দপ্রশেশত ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম শত যপ্তাশনশমাগ্য স্তচাশরত তাঁতশল্পজাত ফশস্ত্রয কাশি ফ শযশজন নদত্র প্রদান কযা । 
জুরাআ ২০১৫ শত জুন ২০১৬ ভশ ২৪টি যপ্তাশনকাযক প্রশতিাশনয নুকূশর ৯৫,৭৬,৮৭৫.০০ ভাশকমন ডরায ভল্যভাশনয তাঁশত 

ঈৎাশদত ফস্ত্র  দাাক াভগ্রী মথা- টাঙ্গাআর দটক্সটাআর তাঁত কটন াশড়, জাভদাশন াশড়, লুশঙ্গ, তাঁশতয ততশয ড়না (স্কাপম), 

যান্ডলুভ দচক দপশিক্স, তাঁতজাত ণ্য আতযাশদ, বাযত, জাান, জাভ মাশন, ভেিযাজয, দফরশজাভ, ফ্রান্প, দকাশযা  দনদাযল্যান্ড এ 

যপ্তাশনয রশেয ২৮৩ টি কাশি ফ শযশজন নদত্র প্রদান কযা শশছ। কাশি ফ শযশজন নদত্র শপ ফাফদ ১,৪১,৫০০.০০ 

টাকা দফাশড ময অ শশছ। 

প্রকল্পটি ২০০৬ াশরয জুন ভাশ ভাপ্ত শর 

সূশদয থ ম ঘূণ মাভান তশফর শশশফ ঋণ 

শফতযণ  অদা কাম মক্রভ ব্যাত অশছ। ঈি 

কভ মসূশচয অতা প্রকশল্পয শুরু দথশক জুন, 

২০১৬ ম মন্ত দভাট ৪১,৬৫৯ জন তাঁশতদক 

৫৭,৫২৩টি চর তাঁত চর কযায রশেয 

৬৫৭৭.০০ রে  টাকা ঋণ প্রদান কযা শশছ 

এফং ৪৪১৩.৩৫ রে  টাকা অদা শশছ। 
অদাশয ায ৬৭.৮৯%। ঈি কভ মসূশচয 

অতা যকাশযয শনকট শত ঋণ খাশত প্রাপ্ত 

৪৮৭৪.৪৪ রে  টাকায ভশধ্য জুন, ২০১৬ ম মন্ত 

৩৮৮৩.৮২ রে  টাকা যকাশয দকালাগাশয 

জভা দদা শশছ।  

 ভাননী ভন্ত্রী, ভাননী প্রশতভন্ত্রী  শচফ ভশাদ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার গত 

০২-০৬-২০১৬ তাশযশখ ১২৯ জন ভশরা তাঁশত এফং ২৪২ জন পুরুল তাঁশতশক 

১১৪.১৫ রে টাকা ঋণ শফতযণ কশযন। 
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৩.৬। দভরা  প্রদ মনী (বযন্তযীণ): স্তচাশরত তাঁশত ঈৎাশদত ফশস্ত্রয জনশপ্রতা বৃশি  ফাজায ম্প্রাযশণয রশেয ফাংরাশদ 

জাতী তাঁশত শভশত কর্তমক দদশয শফশবন্ন স্থাশন জাতী, াভাশজক  ধভী ঈৎফ ঈরশে দদী তাঁতফস্ত্র দভরা  প্রদ মনীয 

অশাজন কযা শ থাশক। ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম এফ দভরা অশাজশনয ব্যাাশয মাফতী াতা কশয থাশক। তাঁশত শভশতয 

দস্য/তাঁত কাযখানায ভাশরক/তাঁত ফস্ত্র যপ্তাশনকাযকগণ এফ দভরা  প্রদ মনীশত তাশদয ঈৎাশদত ফস্ত্রাশদ প্রদ মন  শফক্র কশয 

থাশক। এ কাম মক্রশভয অতা ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময াতা ফাংরাশদ জাতী তাঁশত শভশত কর্তমক 

দদশয শফশবন্ন স্থাশন ০৪ (চায) টি দদী তাঁতফস্ত্র প্রদ মনী  দভরায অশাজন কযা শশছ । 
 

৩.৭।  দভরা (অন্তজমাশতক): স্তচাশরত তাঁতফস্ত্রশক শফশদশয ফাজাশয জনশপ্র কশয দতারা এফং শফশদশ এয ফাজায সৃশষ্ট  

ম্প্রাযশণয রশেয যপ্তাশন ঈন্নন বুযশযায ঈশদ্যাশগ ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময সুাশযশ শফশবন্ন তাঁশত শভশতয ০৩ (শতন) জন 

দস্যশক বাযশতয নাশদেীশত ১৪-২৭ নশবম্বয ২০১৫ ভশ নুশিত Indian International Trade Fair 

(IITF)   ীল মক দভরা ংগ্রশণয ব্যফস্থা কযা । 
 

৩.৮। তাঁতজাত শণ্যয যপ্তাশন বৃশিয দেশত্র কযণী শনধ মাযদণয রশেয ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয যপ্তাশনকাযকশদয াশথ ০৩ (শতন) টি 

ভত শফশনভ বা অশাজন কযা শশছ।    
 

৪। প্রশেণ  একাশডশভক কাম মক্রভ শযচারনাঃ  

 

৪.১ তাঁত দায াশথ যাশয ম্পৃি তাঁশতশদয প্রশেণ প্রদানঃ তাঁত শল্পীশদয দেতাবৃশি, তাঁতফশস্ত্রয গুণগতভান ঈন্নন  

ঈৎাদন বৃশিয জন্য তাঁত দফাশড ময ধীশন ১টি তাঁত শো  প্রশেণ আনশস্টটিঈট (নযশংদী), ২টি প্রশেণ দকে (যংপুয  শশরট) 

এফং ১টি প্রশেণ ঈশকশেয (দফড়া, াফনা) ভাধ্যশভ ২(দুআ) ভা দভাদী শফশবন্ন শনশভত দকা ম দমভন- (১) এ এ তাঁশত ফন, (২) 

বুনন  ফাজাযজাতকযণ, (৩) সুতা যংকযণ  বুনন, (৪) ডশফ  জযাকাড ম তাঁশত বুনন, (৫) ব্য শনরূণ  ফাজাযজাতকযণ, (৬) 

দটক্সটাআর শপ্রশন্টং (৭) ব্ক  ফাটিক শপ্রশন্টং আতযাশদ শফলশ ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয দভাট ৪১৭ জনশক প্রশেণ প্রদান কযা শ 

শশছ।  
 

৪.২। একাশডশভক কাম মক্রভঃ ফাংরাশদ তাঁত শো  প্রশেণ আনশস্টটিঈশট শডশপ্লাভা-আন-দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং শো কাম মক্রভ 

২০১০-২০১১ থ ম ফছয শত শুরু শশছ। ঈি শো কাম মক্রশভ ২০১৬-১৭ থ ম ফছশয ৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী বশতম শশছ এফং ১ভ  ২ 

ব্যাশচয (৩৯+৪৮)=৮৭ জন শোথী ঈত্তীণ ম শশছ।  
 

৪.৩। তাঁশতশদয ঈৎাশদত তাঁতফশস্ত্র কাশযগশয দফাঃ ফস্ত্র প্রশক্রাকযণ দকে (শশশ), ভাধফদী, নযশংদী এয ভাধ্যশভ তাঁত ফশস্ত্রয 

শফশবন্ন কাশযগশয দফা দমভন-াশং, ডাআং, শপ্রশন্টং  শপশনশং াশব ম জাতী কাশযগশয দফা প্রদান কযা । ঈি প্রশতিান 

দথশক ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয ৩৪৩.০০ গজ কাশড়য ফস্ত্র প্রশক্রাকযণ কযা শশছ। 
 

৫।  ২০১৫-১৬ থ ম  ফছশয ঈশেখশমাগ্য জমনভ 

 

৫.১ ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি (APA) 

ফাংরাশদ যকাশযয শবন ২০২১ ফাস্তফান  সুান শনশিত কযায রশেয প্রাশতিাশনক স্বেতা, জফাফশদশতা, যকাশয 

ম্পশদয মথামথ ব্যফায শনশিতকযণ এফং প্রাশতিাশনক দেতা বৃশিয শফলশ শফশবন্ন শফবাশগয কভ মম্পাদশনয গুণগত  

শযভাণগত ভল্যাসণয জন্য গত ২০১৪-১৫ থ ম ফছয দথশক ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ  শফশবন্ন ভন্ত্রণারশয াশথ যকায কর্তমক ফাশল মক 

কভ মম্পাদন চুশি স্বােশযয ব্যফস্থা গ্রণ কযা শশছ। এযআ ধাযাফাশকতা ১৩.১০.২০১৫ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয াশথ 

ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময ২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি স্বােশযত শশছ। এছাড়া গত ২৯.০৬.২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারশয াশথ ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময ২০১৬-২০১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি স্বােশযত শশছ। স্বােশযত 

চুশিশত ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময ০৪ টি দকৌরগত ঈশিশশ্যয রেযভাত্রা শনধ মাযণ কযা শশছ, মথাঃ (১) তাঁত শণ্যয ঈৎাদন  

গুণগত ভান বৃশিশত াতাকযণ, (২) ভানফ ম্পদ ঈন্নন, (৩) তাঁত ফশস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযশণ শমাশগতা এফং (৪) ঈন্নন 

কাম মক্রভ দজাযদাযকযণ। শধকন্তু গত ৩০.০৬.২০১৬ তাশযশখ ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময াশথ ভাঠ ম মাশয ৩০ টি দফশক দন্টায, 

০৪ টি প্রশেণ দকে এফং চালু ০৩ টি কাশযগশয দফা দকশেয ২০১৬-২০১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি স্বােশযত 

শশছ। 
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 ৫.১.১।  তাঁত শণ্যয ঈৎাদন  গুণগত ভান বৃশিশত াতাকযণঃ  

 

(১) ফনপূফ ম  ফশনাত্তয কাম মক্রশভ াতাঃ তাঁত ফস্ত্র ঈৎাদন  বৃশিয াতা ফনপূফ ম দফা (টুআশষ্টং) এয ফাশল মক রেযভাত্রা 

১৫,০০০ দকশজ  সুতা। ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয ঈৎাশদত সুতায শযভাণ ২১,৪৫০ দকশজ। থ মাৎ তকযা শশশফ ঈৎাদশনয রেযভাত্রা 

নুমাী জমন ১৪৩%। এছাড়া ফয়াদনাত্তয দফায ভাধ্যশভ তাঁত ফস্ত্র ঈৎাদশনয ফাশল মক রেযভাত্রা ৩.৪০ দকাটি গজ এয শফযীশত ২০১৫-

১৬ থ ম ফছশয প্রকৃত ঈৎাশদত তাঁত ফশস্ত্রয শযভাণ ৩.৪৩ দকাটি গজ। তকযা শশশফ ঈৎাদশনয রেযভাত্রা নুমাী জমন ১০১%। 
 

(২) ক্ষুদ্রঋণ শফতযণ  অদাঃ ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম কর্তমক চরভান ক্ষুদ্রঋণ কাম মক্রশভয অতা ঋণ শফতযশণ ২০১৫-১৬ থ ম 

ফছশযয রেযভাত্রা ১৩৬০ জন সুশফধাশবাগীয শফযীশত জুরাআ-জুন ১,৩৭৩ জন তাঁশতশক ঋণ সুশফধা প্রদান কযা শশছ। তকযা 

শশশফ ঋণ  প্রাপ্ত সুশফধাশবাগী বৃশি দেশত্র জমন ১০০.৯৬%। এছাড়া অদাকৃত ঋশণয ফাশল মক রেযভাত্রা ২৩০.০০ রে টাকায 

শফযীশত ৩৪১.৫৪ রে টাকা অদা কযা শশছ। তকযা শশশফ ঋণ অদাশয দেশত্র জমন ১৪৮.৫০%। 
 

৫.১.২।  ভানফ ম্পদ ঈন্ননঃ  

 

(১)  শনফ মাশচত তাঁশতশদয প্রশেণঃ ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময প্রশেণ দকেভশয ভাধ্যশভ শনফ মাশচত তাঁশতশদয শফশবন্ন দকাশ ম 

প্রশেণ প্রদাশনয ফাশল মক রেযভাত্রা ৩২০ জশনয শফযীশত জুরাআ-জুন এআ ফায ভাশ ৪১৭ জন তাঁশতশক প্রশেণ প্রদান কযা শশছ। 
তকযা শশশফ প্রশেণ প্রদাশনয দেশত্র জমন ১৩০.৩১%।  
 

(২)  কাশযগশয শো (শডশপ্লাভা-আন-দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং যীো ঈত্তীণ ম শোথী): ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি ২০১৫-২০১৬ 

নুমাী শডশপ্লাভা-আন-দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং যীো ঈত্তীণ ম শোথীয রেযভাত্রা ৪০ জন। ২০১১-২০১২ শোফশল ম ধ্যণযত 

শোথীয ংখ্যা ৪৯ জন। অশরাচয দকাশ ময পাআনার যীো ৪৮ জন শোথী ঈত্তীণ ম শশছ। তকযা শশশফ জমশনয ায 

১২০%।  
 

(৩) ফাতাঁশফা’য কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয প্রশেণঃ ফাতাঁশফা’য কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয ফাশল মক প্রশেণ রেযভাত্রা ৫০ জশনয শফযীশত 

জুরাআ-জুন এআ ফায ভাশ ১০৭ জনশক প্রশেণ প্রদান কযা শশছ। তকযা শশশফ কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয প্রশেশণয দেশত্র জমন 

২১৪%। 
 

৫.১.৩। তাঁত ফশস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযশণ শমাশগতাঃ  

 

(১) তাঁত ফশস্ত্রয যপ্তাশন নদ প্রদানঃ তাঁত ফশস্ত্রয যপ্তাশন নদ প্রদাশনয দেশত্র ফাশল মক রেযভাত্রা চাশদায তবাগ প্রদাশনয শফযীশত 

জুরাআ-জুন এআ ফায ভাশ প্রাপ্ত দভাট ২৮৩ টি অশফদনশত্রয নুকূশর ২৮৩ টি নদত্র আসুয কযা শশছ। জমশনয ায ১০০%। 
 

(২)  দস্টক দাল্ডাযশদয াশথ বায ভাধ্যশভ ফস্ত্র ব্যফায শমাশগতাঃ ফস্ত্র ব্যফা শমাশগতা প্রদাশনয ং শশশফ ফাতাঁশফা 

কর্তমক দস্টক দাল্ডাযশদয াশথ ভশ ভশ ভতশফশনভ বায অশাজন কযা । ফাশল মক রেযভাত্রা ১০ টি বায শফযীশত 

জুরাআ-জুন এআ ফায ভাশ ১১টি বা নুশিত শশছ। জমশনয ায ১১০%। 
 

(৩)  তাঁত ফস্ত্র দভরা অশাজনঃ তাঁত ফশস্ত্রয ফাজায বৃশিশত াতাকযশণয রশেয ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময পৃিশালকতা তাঁত 

ফস্ত্র দভরায অশাজন কযা । ফাশল মক রেযভাত্রা ৪টি দভরা অশাজশনয শফযীশত জুরাআ-জুন ম মন্ত ফায ভাশ ০৫ টি তাঁত ফস্ত্র 

দভরায অশাজন কযা শশছ। জমশনয ায ১২৫%। 
 

(৪)  যপ্তাশনকাযকশদয াশথ ভতশফশনভ বাঃ তাঁত ফস্ত্র যপ্তাশন বৃশিয জন্য যপ্তাশনকাযকশদয ঈৎাশত কযায রশেয ফাতাঁশফা কর্তমক 

ভশ ভশ ভতশফশনভ বায অশাজন কযা । ফাশল মক রেযভাত্রা ০৩ টি ভতশফশনভ বায শফযীশত জুরাআ-জুন এআ ফায 

ভাশ ০৩ টি ভতশফশনভ বা নুশিত শশছ। জমশনয ায ১০০%। 
 

৫.১.৪।  ঈন্নন কাম মক্রভ দজাযদাযকযণঃ  

 চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নঃ ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম কর্তমক ফাস্তফানাধীন (ক) “১টি পযান শডজাআন দট্রশনং আনশস্টটিঈট, ৩টি 

প্রশেণ ঈশকে”, (খ) “তাঁত দৄযশলত এরাকা ৩টি াশব ম দন্টায স্থান” এফং (গ) “১টি ফস্ত্র প্রশক্রাকযণ দকশেয 

শফএভঅযআকযণ” ীল মক প্রকল্প শতনটি ফাস্তফাশন ফাশজট ব্যশয ফাশল মক রেযভাত্রা ৯০% এয শফযীশত জুরাআ-জুন এআ ফায ভাশ 

৯৯.৯৬% ফাশজট ব্য কযা ম্ভফ শশছ। জমশনয ায ১০০%। 
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৬। চরভান প্রকল্পভঃ 

 

(১) তাঁত ফশস্ত্রয ঈন্নশন পযান শডজাআন, দট্রশনং আনশস্টটিঈট  ১টি দফশক দন্টায স্থান (৩ ংশাশধত) : অশরাচয প্রকশল্পয ৩ 

ংশাশধত শডশশ গত ০৬-৫-২০১৬ তাশযশখ একশনক কর্তমক নুশভাশদত শশছ। প্রকশল্পয অতা কাশরাতী  দফরকুশচ 

প্রশেণ ঈশকশেয পূতম শনভ মাণ কাজ ম্পন্ন শশছ এফং নযশংদীশত পযান শডজাআন প্রশেণ  আনশস্টটিঈশটয পূতম শনভ মাণ কাজ 

গশড় প্রা ৮০% ম্পন্ন শশছ।  ফশষ্ট কাজ চরভান যশশছ। প্রকশল্পয কভরগঞ্জ প্রশেণ ঈশকশেয  পূতম শনভ মাণ কাজ 

৬০%ম্পন্ন শশছ ।  ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয প্রকশল্পয নুকূশর ১২৪০.০০ রে  টাকা ছাড় কযা শশছ  এফং জুন ২০১৬ ম মন্ত দভাট 

১২৩৯.৮৮৯ রে  টাকা ব্য শশছ এফং ক্রভপুশঞ্জত ব্য (জুন ২০১৬ ম মন্ত) ৩৩০৯.৯৯৩ রে  টাকা। 

 

(২) ব্যাশরশন্পং ভডান মাআশজন শযশনাশবন এন্ড এক্সানন (শফএভঅযআ) ফ দ্যা এশক্সটিং ক্লথ প্রশশং দন্টায এযাট ভাধফদী , 

নযশংদী (১ভ ংশাশধত): অশরাচয প্রকশল্পয শডশশ গত ০৭-০৫-২০১৩ তাশযশখ একশনক কর্তমক নুশভাশদত শশছ। প্রকশল্পয 

কাম মাশদকৃত ংশয ফাঈন্ডাযী ার শনভ মাণ কাজ ম্পন্ন শশছ এফং পুযাতন পযাটযী বফন দভযাভশতয কাজ ম্পন্ন শশছ । 
প্রকশল্পয শপ বফন (ভূশভ ঈন্নন) শনভ মাণ কাশজয কাম মাশদ নুমাী শবশত্ত  ঢারাআ, দগ্রড শফভ  করাশভয কাজ ম্পন্ন শশছ। 

প্রকশল্পয কাম মাশদকৃত  ংশয ফাঈন্ডাশয ার  এফং পুযাতন পযাটশয বফশনয দভযাভশতয কাজ ম্পন্ন শশছ । প্রকশল্পয শপ 

বফন (ভূশভ ঈন্নন) শনভ মাণ  কাজ ম্পন্ন শশছ। পযাটশয বফশনয শনভ মাণ কাজ গশড় প্রা ৩০% ম্পন্ন শশছ। এছাড়া, প্রকশল্পয 

অতা ১টি স্টযান্টায দভশন ক্র  প্রশতস্থান কযা শশছ। প্রকশল্পয ফশষ্ট কাজ জুন ২০১৭ এয ভশধ্য ম্পন্ন শফ।  ২০১৫-১৬ 

থ ম ফছশযয অযএশডশশত এ প্রকশল্পয নুকূশর দভাট ৬১৭.০০ রে  টাকা (ভরধন খাশত ৫৯০.০০ রে  টাকা এফং যাজস্ব খাশত 

২৭.০০ রে টাকা)ফযাি  ছাড় কযা শশছ। ছাড়কৃত থ ম দথশক জুন  ২০১৬ ম মন্ত দভাট ৬১৬.২৪ রে  টাকা এফং প্রকশল্পয শুরু 

দথশক জুন ২০১৬ ম মন্ত দভাট ৭৮৮.৪৩ রে  টাকা ব্য শশছ।  

 

(৩) এস্টাফশরশভন্ট ফ শি যান্ডলুভ াশব ম দন্টায আন শডপাশযন্ট লুভ আনশটনশব এশযা (১ভ ংশাশধত): অশরাচয প্রকশল্পয 

শডশশ গত ০৭.০৫.২০১৩ তাশযশখ একশনক কর্তমক নুশভাশদত শশছ।  প্রকশল্পয নুকূশর ২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয অযশডশশশত 

দভাট ৬৫০.০০ রে  টাকা ফযাি  ছাড় কযা । প্রকশল্পয অতা কাশরাশত াশব ম দন্টাশযয ভূশভ শধগ্রণ, ভূশভ ঈন্নন  শড 

টিঈফশশরয ১০০% কাজ ম্পন্ন শশছ। এছাড়া ীভানা প্রাচীয, শপ বফন, পযাটশয দড,  াফ-দস্টন বফন  গাড মশড শনভ মাশণয 

কাজ গশড় প্রা ৬৫% ম্পন্ন শশছ এফং আন্টাযনার দযাড, এশপ্রাচ দযাড, াযশপ দিআন, ভাস্টায দিআন, 500 KVA াফ-দস্টন 

আকুযআশভন্ট, কযাম্পা রাআটিং, দযআন াটায শযজাব মায, দারায প্যাশনর এয কাজ চরভান যশশছ। বাযশড াটায ট্যাংক, ফরায 

াঈজ, আটিশ আতযাশদয দটন্ডায অহ্বান প্রশক্রাধীন। াজাদপুয  কুভাযখারী াশব ম দন্টাশযয পযাটশয দশডয  শনভ মাণ কাজ ম্পন্ন 

শশছ।  এ দকে ২টিশত বাযশড াটায ট্যাংক, াফ-দস্টন বফন, ফরায াঈজ শফদ্যভান ৪টি পযাটশয দশডয পূতম  তফদুযশতক 

ংস্কায কাজ শুরুয প্রশক্রাকযণ কযা শশছ। প্রকশল্পয ভৄদ  মন্ত্রাশত ক্র/ংগ্রশয প্রশক্রা শক্রবাশফ শফশফচনাধীন অশছ। প্রকশল্পয 

অতা অশরাচয থ ম ফছশয জুন ২০১৬ ম মন্ত দভাট ৬৪৯.৮৬৩ রে  টাকা এফং প্রকশল্পয শুরু দথশক জুন ২০১৬ ম মন্ত ৯২৭.০২৭ 

রে  টাকা ব্য শশছ। প্রকশল্পয নুকূশর ২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয এশডশশত ১৬২০.০০ রে  টাকা ফযাি অশছ। 
 

৬.১। নতুন প্রকল্প গ্রণঃ 

২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয অযএশডশ এফং ২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত শননফশণ মত প্রকল্পভ ফযািশফীনবাশফ 

ন্তর্ভ মি যশশছ: 

 

(১) ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময দফশক দন্টাযভশ প্রশেণ দকে স্থানঃ 

দদশয তাঁত দৄযশলত এরাকাভশয তাঁশতশদযশক ঈন্নত ফন  যংকযণ শফলশ প্রশেণ প্রদাশনয ভাধ্যশভ দেতা   ঈৎাদন বৃশি, 

১০৫০০ প্রশেণাথীশক  প্রশেণ প্রদান এফং তাঁত ফশস্ত্রয গু ণগতভান বৃশিয ভাধ্যশভ তাঁশতশদয অ  জীফনমাত্রায ভাশনান্নশনয 

রশেয অশরাচয প্রকশল্পয শডশশ দভাট ৫১৩৮.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ পুনগ মঠন কশয গত ২৮-০১-২০১৫ তাশযশখ ভন্ত্রণারশ 

দপ্রযণ কযা । প্রকল্পটিয ঈয ভন্ত্রণারশ প্রকল্প মাচাআ ফাছাআ কশভটিয বা নুশিত শন । তশফ প্রকশল্পয শডশশশত মন্ত্রাশতয 

দর-অঈট প্লযান মন্ত্রাশতয ংখ্যা, দেশশপশকন  ম্ভাব্য ব্য শফলশ দফাশড ময দচাযম্যান কর্তমক প্রতযনত্র প্রদান 

প্রকশল্পয দভাদকার জুরাআ, ২০১৫ শত শনধ মাযণ এফং এভটিশফএপ ছক ঠিকবাশফ পূযণপূফ মক শডশশ পুনগ মঠশনয জন্য ভন্ত্রণার 

শত দভৌশখকবাশফ শনশদ মনা প্রদান কযা । দ অশরাশক দভাট ৬৬৬৪.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ শডশশ পুণগ মঠন কশয 

শডশশ গত ১৬-০২-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ। প্রকল্পটিয ঈয  গত ২৫-০৪-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারশ নুশিত প্রকল্প মাচাআ ফাছাআ কশভটিয বা অশরাচনা । ঈি অশরাচনা নুমাী দভাট ৪২২৯.০০ রে  টাকা 

শফশনশাগ ব্যশ শডশশ পুণগ মঠন কশয গত ১৯-০৫-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ। প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ থ ম 

ফছশযয অযএশডশ এফং ২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত ফযািশফীনবাশফ ন্তর্ভ মি অশছ।  
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 (২) ফাংরাশদ তাঁত শো  প্রশেণ আনশস্টটিঈট, নযশংদীশত শডশপ্লাভা দকাশ ময ভেশগাশমাগীকযণ এফং এয কাঠাশভাগত ম্প্রাযণঃ 

নযশংদীশত ফশস্থত ফাংরাশদ তাঁত শো  প্রশেণ আনশস্টটিঈটশক অদৄশনকীকযণ এফং শডশপ্লাভা দকাশ ময ভেশগাশমাগীকযশণয 

রশেয দভাট ৩৪৬৩.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ পুনগ মঠন কশয গত ৩১-০৩-২০১৫ তাশযশখ ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ। 

প্রকল্পটিয ঈয গত ২৩.০৪.২০১৫ তাশযশখ নুশিত ভাশক প্রকল্প ম মাশরাচনা বায শিাশন্তয দপ্রশেশত  দভাট ৩০৮৪.০০ রে  

টাকা শফশনশাগ ব্যশ শডশশ পুনগ মঠনপূফ মক  গত ৩১-১২-২০১৫ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ। যফতীশত গত 

২৬-০১-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ নুশিত অশরাচনা বা শডশশশত শকছু ংশাধন কশয পুনযা দপ্রযণ কযায জন্য 

দভৌশখকবাশফ শনশদ ম প্রদান কযা । দ অশরাশক দভাট  ৩০৮১.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ শডশশ পুণগ মঠন কশয ১৬-০২-

২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ। প্রকল্পটিয ঈয গত ২৫-৪-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ প্রকল্প 

মাচাআ ফাছাআ কশভটিয বা অশরাচনা । তৎশপ্রশেশত দভাট ৩০৮১.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ জুরাআ ২০১৬ দথশক জুন 

২০১৯ দভাশদ শডশশ পুনগ মঠন কশয গত ১৯-০৫-২০১৬ তাশযশখ ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ। প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয 

অযএশডশ এফং ২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত ফযািশফীনবাশফ ন্তর্ভ মি অশছ।  
(৩) তাঁত শে স্থানঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ যকাশযয ভাননী 

প্রধানভন্ত্রী গত ১২-১০-২০১৪ তাশযশখ ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণার শযদ মনকাশর ঢাকায ফাআশয তাঁত শে 

স্থাশনয শনশদ মনা প্রদান কশযন। ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয ঈশেশখত শনশদ মনায দপ্রশেশত তাঁত শল্প 

তথা তাঁশতদদয াশফ মক ঈন্নন  শফকাশয রশেয 

ঢাকায ফাআশয দখারাশভরা শযশফশ দশযদ্র/প্রাশন্তক 

তাঁশতদদযশক পুনফ মাশনয ব্যফস্থা গ্রশণয শনশভত্ত 

দভাট ১৪৬৩৩৫.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ 

শডশশ পুণগ মঠন কশয গত ০৩ -০১-২০১৬ তাশযশখ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা । ঈশেখ্য, গত 

০৫-১২-২০১৫ তাশযশখ ভাননী প্রশতভন্ত্রী, ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণার, শফচয ঈশজরায ভাননী ংদ 

দস্য এফং জাশজযা ঈশজরায ংদ দস্য 

ভশাদ ঈি স্থানটি শযদ মন কশযন। গত ০৫.০৮.২০১৫ তাশযশখ ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময াশফ মক কাম মক্রভ শফলশ 

অশরাচনা বা ঈশস্থত ভাননী ভন্ত্রী, ভাননী প্রশতভন্ত্রী  শচফ ভশাদ, 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার। 
যফতীশত গত ২৬-০১-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ নুশিত অশরাচনা বা শডশশশত শকছু ংশাধন কশয পুনযা 

দপ্রযণ কযায জন্য শনশদ ম প্রদান কযা । আশতাভশধ্য প্রকল্পটিয ঈয গত ৩০-০৫-২০১৬ তাশযশখ শফবাগীবাশফ এফং যফতীশত 

০৭-০৬-২০১৬ তাশযশখ দস্টক দাল্ডাযশদয শনশ ফাতাঁশফাশত অশরাচনা বা নুশিত । ঈি বায শিান্ত নুাশয শকছু নতুন 

ঙ্গ ংশমাজনপূফ মক দভাট ১৫৮০৯০.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ শডশশ  পুনগ মঠন কশয গত ২৩-০৬-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ। প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয অযএশডশ এফং ২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত 

ফযািশফীনবাশফ ন্তর্ভ মি অশছ।  
(৪) ফাংরাশদশয দানারী ঐশতয “ঢাকাআ ভশরন” পুনরুিায ীল মক প্রকল্পঃ 

ভশরন প্রভেশি পুনরুিাশযয জন্য ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম কর্তমক দভাট ১২৪০.৩৮ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ ১টি শডশশ প্রণন কশয 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা । যফতীশত গত ১২-১০-২০১৪ তাশযখ ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার শযদ মনকাশর 

শনশনাি শনশদ মনা প্রদান কশযনঃ “ফস্ত্রশশল্প ফাংরাশদশ দানারী ঐশতয যশশছ। দকান্ দকান্ এরাকা ভশরশনয সুতা ততশয শতা 

তা দজশন দ প্রভেশি পুনরুিাশযয ঈশদ্যাগ গ্রশণয ঈয গুরুত্বাশযা কশযন” 

ঈি শনশদ মনায দপ্রশেশত ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম কর্তমক ১টি শশএনশফ প্রস্তুত কশয ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা । যফতীশত ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয কাম মারশয ভৄখ্যশচফ ভশাদশয বাশতশত্ব নুশিত বা প্রকল্প অকাশয শনধ মাশযত পযশভশট প্রশক্রাকযশণয জন্য 

শনশদ মনা প্রদান কযা । ভশরন প্রভেশি পুনরুিাশযয রশেয যাজাী শফশ্বশফদ্যার, ফাংরাশদ দটক্সটাআর শফশ্বশফদ্যার, ফাংরাশদ 

দটক্সটাআর শভল্  কযশাশযন, তুরা ঈন্নন দফাড ম এফং ফাতাঁশফা’য দচাযম্যান ভশাদশক অহ্বাক কশয একটি শফশলজ্ঞ কশভটি 

গঠন কযা শশছ। দভাট ৮৬৪.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ শডশশ প্রণন কশয গত ০৩-০১-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা । যফতীশত গত ২৬-০১-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ নুশিত ম মাশরাচনা বা শডশশ 

পুনগ মঠশনয শনশদ মনা প্রদান কযা । দ অশরাশক দভাট ৭১৮.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ শডশশ পুনগ মঠন কশয গত ২২-৩-

২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ। প্রকল্পটিয ঈয গত ২৫-০৪-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ প্রকল্প 

মাচাআ ফাছাআ কশভটিয বা নুশিত শশছ। দ নুমাী দভাট ১৪৫০.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ অশরাচয প্রকশল্পয শডশশ 

পুনগ মঠন কশয গত ১৮-০৫-২০১৬ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ।প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয অযএশডশ এফং 

২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত ফযািশফীনবাশফ ন্তর্ভ মি অশছ।  
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(৫) তাঁতশশল্পয অদৄশনকান, চালু তাঁত চালুকযণ এফং তাঁশতশদয অথ ম-াভাশজক ফস্থায ঈন্ননঃ 

দদশয দশযদ্র  প্রাশন্তক তাঁশতশদযশক চরশত ভরধন যফযা কযা, চর তাঁতশক চর কযা, অত্দ-কভ মংস্থাশনয ভাধ্যশভ তাঁশতশদয 

জীফনমাত্রায ভান ঈন্নত কযা, তাঁশতয অদৄশনকা য়বণয ভাধ্যশভ শধক শযভাশণ গুণগত ভানম্পন্ন তাঁত ফস্ত্র ঈৎাদন কযায  রশেয 

দভাট ৩০০০.০০ রে  টাকা শফশনশাগ ব্যশ প্রকল্পটি গ্রণ কযা শে। প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয অযএশডশ এফং ২০১৬-১৭ 

থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত ফযািশফীনবাশফ ন্তর্ভ মি অশছ।  
(৬) াফ মতয চট্টগ্রাভ এরাকায ঈজাশত তাঁশতশদয অথ মাভাশজক ফস্থায ঈন্নশনয জন্য প্রশেণ দকে, প্রদ মনী কাভ শফক্র দকে 

স্থান এফং ক্ষুদ্রঋণ শফতযণ কভ মসূশচঃ প্রকল্পটি গ্রশণয জন্য আশতাভশধ্য ম্ভাব্যতা মাচাআ কযা শশছ। ীঘ্রআ শডশশ প্রণন কশয 

ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শফ। প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয অযএশডশ এফং ২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত 

ফযািশফীনবাশফ ন্তর্ভ মি অশছ।  
 

(৭) তাঁতফশস্ত্রয ফহুভৄখীকযণ প্রকল্পঃ প্রকল্পটি গ্রশণয জন্য আশতাভশধ্য ম্ভাব্যতা মাচাআ কযা শশছ। ীঘ্রআ শডশশ প্রণন কশয 

ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শফ। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত ফযািশফীনবাশফ ন্তর্ভ মি অশছ। 
  

(৮) ঢাকাস্থ শভযপুশযয জশভশত ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম কভশপ্লক্স স্থানঃ  

ীঘ্রআ শডশশ প্রণন কশয ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শফ।প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ থ ম ফছশযয ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূশচশত ফযািশফীনবাশফ 

ন্তর্ভ মি অশছ।  
 

৬.২।  নুন্নন যাজস্বঃ 

(রে  টাকা) 

থ ম ফছয 

(২০১৫-১৬) 

ফাশজট ংশাশধত ফাশজট প্রকৃত ব্য ব্যশত/ভ মণ ভন্তব্য 

নুন্নন যাজস্ব ১৪৭৫.৭৫০ ১৭৪০.০৫০ ১৭২৪.১২৭ ১৫.৯২৩ ফাশজট ফাস্তফান 

গ্রগশত ৯৯.০৮% 

 

৭। ঈৎাদন, শফক্র, রাব  দরাকানঃ ফাংরাশদ তাঁতা দফাশড ময শনন্ত্রণাধীন শনশনাি প্রশতিান তাঁশতশদয তাঁতফস্ত্র ঈৎাদশনয 

ফনপূফ ম  ফশনাত্তয দফা প্রদান কশয থাশক। ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয শনশনাি প্রশতিাশনয রাশবয শযভাণ শননরূঃ 

প্রশতিাশনয নাভ রাশবয শযভাণ (টাকা) 

ফস্ত্র প্রশক্রাকযণ দকে (শশশ), ভাধফদী, নযশংদী ২৮.৯৭ রে  টাকা 

    রাশবয থ ম ঈি প্রশতিাশনয কভ মকতমা  কভ মচাশযশদয ফযজশনত অশথ মক সুশফধাশদ প্রদাশনয দেশত্র ব্য কযা শ থাশক।  
 

ঈত্তভ চচ মা, দাচায, ঈদ্ভাফন (আশনাশবন) : 

ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম কর্তমক নুশফবাগ ম মাশ আন-াঈজ প্রশেণ প্রদান কযা । শফদুযৎ াশ্র  তফদুযশতক শনযাত্তা 

শফধাশনয রশেয দকান কভ মকতমা/কভ মচাযী দপ্তশয নুশস্থত থাকশর এশ, পযান, রাআট, কশম্পঈটায আতযাশদ ফন্ধ যাখা   শপ 

দশল কর তফদুযশতক ংশমাগ ফন্ধ কশয শপ তযাগ কযা । এ শফলশ ভাশক ভন্ব বা অশরাচনা কযা । ভাঠ ম মাশয 

শফশবন্ন শপ  প্রকল্প শনশভত শযদ মন কযা । শযদ মন দশল প্রশতশফদন ঈস্থান কযা  এফং দ নুমাী কাম মকয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা । প্রশত ফছয শগ্ন শনফ মাণ ভড়া  প্রশেণ প্রদান কযা । াখা শবশত্তক নশথ ব্যফস্থানা যীো কযা । ত্রুটি-

শফচুযশত থাকশর তা ংশাধশনয শনশদ মনা প্রদান কযা ।  
 

শডশজটার ফাংরাশদ গশড় দতারায জন্য গৃীত কাম মক্রভ (ছশফ, গ্রাপ, দটশফর আতযাশদ) :  

ফতমভান যকাশযয রূকল্প-২০২১ ফাস্তফাশনয ং শশশফ শডশজটার ফাংরাশদ গড়ায শনশভত্ত ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম 

শফশবন্ন ঈশদ্যাগ গ্রণ কশযশছ। মা শনশন তুশর ধযা শরাঃ 

(১) Dynamic শফ দাট মার ততশয কযা 

 

ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময গশতীর শফাআশটয (www.bhb.gov.bd) ভাধ্যশভ তাঁত শশল্পয আশতা, ঐশতয, 

তাঁত শণ্যয ঈৎাদন, ফহুভৄখীকযণ, ফাজাযজাতকযণ ম্পশকমত তথ্যাশদ জনাধাযশণয শনকট তুশর ধযা শে। প্রশাজনী তথ্য 

ঈাত্তভ শনশভত অশডট কযা । তাছাড়া প্রাশনক কাম মক্রশভয তথ্যাশদ শনশভত প্রকা কযা । 
(২) LAN  Internet ংশমাগ স্থান: ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময প্রধান কাম মারশ ১০ এভশফশএ গশত ম্পন্ন 

আন্টাযশনট ংশমাগ স্থান কযা শশছ। শপ কাম মক্রশভ গশতীরতা অনশনয ং শশশফ ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময প্রধান 

কাম মারশয প্রশতটি শফবাগ/াখায কশম্পঈটায ভশয ভশধ্য LAN এয ভাধ্যশভ অন্তঃংশমাগ ততশয কযা শশছ মাশত ৪০টি 

কশম্পঈটাশয একআ াশথ বযন্তযীণ তথ্য অদান-প্রদান  আন্টাযশনট  আ-দভআর ব্যফাশযয সুশমাগ ততশয শশছ। 
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 (৩) তাঁত ফস্ত্র যপ্তাশনয দেশত্র কাশি ফ শযশজন নদ  নরাআশন মাচাআকযণ: তাঁত ফস্ত্র যপ্তাশনয দেশত্র ফাংরাশদ তাঁত 

দফাড ম শত যপ্তাশনকাযক প্রশতিাশনয নুকূশর প্রশদ কাশি ফ শযশজন নদত্র এফং শনফশন্ধত যপ্তাশনকাযক প্রশতিান ম্পশকমত 

তথ্যাশদ স্থর/শফভান ফেয কাষ্টভস্ কর্তমশেয মাচাআকযশণয সুশফধাশথ ম ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময শফাআশট 

(www.bhb.gov.bd) শনশভত প্রকা কযা । 
 

(৪) জনদুশব মাগ হ্রাকযণ এফং দফা প্রাশপ্ত জীকযণ:  ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময অতাধীন শফশবন্ন শো প্রশতিাশনয ছাত্র -

ছাত্রীশদয বশতম কাম মক্রভ ম্পশকমত তথ্যাশদ (বশতম শফজ্ঞশপ্ত, বশতম পযভ, বশতম যীোয পরাপর প্রভৃশত) ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময শফ 

াআশটয ভাধ্যশভ জনগশণয সুশফধাশথ ম শনশভতবাশফ প্রকা কযা । 

ii. দদশয প্রতযন্ত ঞ্চশর ফফাযত তাঁশতযা ফাংরাশদ তাঁত দফাড ম শত তাঁত ফস্ত্র ঈৎাদশনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ গ্রণ কশয 

থাশক। তাঁযা ঋণ গ্রশণয জন্য শনধ মাশযত অশফদনত্র  শনভাফশর ফাংরাশদ তাঁত দফাশড ময শফাআট দথশক ংগ্র 

কযশত াশযন। পশর তাঁশদয ভ  থ ম ঈবআ াশ্র শে। 

iii. আ-গবশন মন্প প্রশতিায ং শশশফ দাপ্তশযক কাম মক্রভ ম্পশকমত তথ্যাশদ, শনশাগ, দদান্নশত, ফদশর, দযত্র, শডট, 

ভাভরা   ম্পশত্ত ংক্রান্ত  তথ্যাশদ, াপশল্যয শচত্র, প্রকানা, অআন, শফশধ প্রভৃশত শফাআশট ংভেি কযা শশছ মা 

শনশভত অশডট কযা । 

 

 

--  ০ -- 
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- সমাগাবমাগ - 

 

 

সটর্রবপান

 পোক্স : 880-721-773592 

ই-সভইর  bsb.raj.bd@gmail.com 

 web :  www.bsb 

mailto:bsb.raj.bd@gmail.com
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টভূশভ:  

ঐশতযফাী দযভ শশল্পয ব্যাক ম্প্রাযণ  ঈন্নশনয রশেয ১৯৭৭ াশরয ২৮ শডশম্বয ৬২ নং ধ্যাশদশয ভাধ্যশভ 

ফাংরাশদ দযভ দফাড ম প্রশতশিত । দচাযম্যান শছশরন দফাশড ময প্রধান শনফ মাী কভ মকতমা। অত্ধকভ মংস্থান সৃশষ্ট দাশযদ্র শফশভাচন  

অথ মাভাশজক ফস্থায ঈন্নন ঘটাশনাআ এ ংস্থায ন্যতভ প্রধান ঈশিশ্য। প্রশতিারগ্ন দথশক দফাড ম এ শশল্পয ঈন্নশন শনযরবাশফ 

কাজ কশয মাশে। ফতমভাশন দদশ এ শশল্পয ংশগ জশড়ত দরাকংখ্যা প্রা ৬.৫০ রে। দফাড ম সৃশষ্টয পূশফ ম এ ংখ্যা শছর ভাত্র ৩৫ 

াজায। জশড়ত জনফশরয তকযা প্রা ৮০ বাগআ গ্রাভীণ দুঃস্থ নাযী।
 

গত ০৭/০৩/২০১৩ আং তাশযশখ ১৩ নং অআনফশর ফাংরাশদ দযভ দফাড ম ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ 

আনশষ্টটিঈট এফং ফাংরাশদ শল্ক পাঈশন্ডন এআ ৩টি পৃথক ংস্থা  একীভূত কশয ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাড ম প্রশতিা কযা । 
পুনঃ প্রশতশিত ংস্থায প্রধান শনফ মাী কভ মকতমায দফী দচাযম্যাশনয শযফশতম ভাশযচারক কযা শশছ। দফাশড ময াশফ মক কাম মক্রভ 

শযচারনায জন্য দভাট ৪টি শফবাগ যশশছ মথাঃ- (১) প্রান  ংস্থান শফবাগ ২) থ ম  শযকল্পনা শফবাগ ৩) ম্প্রাযণ 

 দপ্রলণা শফবাগ এফং (৪) ঈৎাদন  ফাজাযজাতকযণ শফবাগ। এ ছাড়া গশফলণা  প্রশেণ আনশষ্টটিঈট এভঅআএ দর

শনযীো াখা জনংশমাগ াখা যাশয ভাশযচারশকয ধীশন ন্যাস্ত যশশছ। ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময নুতন গ মাশনাগ্রাভ 

প্রণশনয শফলটি প্রশক্রাধীন যশশছ। 

শবন  শভনঃ  

শবন  দদশ দযভ চাল  শশল্পয ম্প্ররাযণ  ঈন্নশনয ভাধ্যশভ গ্রাভীণ জনশগািীয দাশযদ্র শফশভাচন ; 

শভন  (ক)  রাগআ প্রভেশি ঈদ্ভাফশনয ভাধ্যশভ কাঁচা দযশভয ঈৎাদন বৃশি;

(খ)  গশফলণারি ঈচ্চ পরনীর তুুঁত  দযভ কীশটয জাত প্রফতমন; 

(গ)  দযভ দটশয দে  কাশযগশয জনশি সৃশষ্টয রশেয প্রশেণ প্রদান;

(ঘ)  কাঁচা দযভ  দযভ শণ্যয ভান ঈন্নন  শফণশনয ব্যফস্থাকযণ; 

(ঙ)  দযভ চাল ম্প্রাযশণ জনশচতনতা বৃশি, দভাটিশবন  তদাযশক কাজ দজাযদাযকযণ।

 

ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী সযভ উন্নয়ন সফাবড িয কভ িকতিাবদয াবথ ভতর্ফর্নভয়  

কাম মাফরীঃ

প্রান  ংস্থান শফবাগঃ-

ভাশযচারশকয যাশয শনন্ত্রশণ দফাশড ময শচফ  শফবাগটি শনন্ত্রণ কশয শনশনাি কভ মকান্ড শযচারনা কশযনঃ 

১   দযভ ঈন্নন দফাড ম  এয ধীন াযাশদ ব্যাী ফশস্থত শফশবন্ন প্রকল্পভশয কর ধযশণয প্রাশনক কাজকভ ম মথাঃ 

ছুটি দন্নশত শনশাগ ফদরী শফবাগী ভাভরা দাশয  শনষ্পশত্তকযণ 

২   শফশবন্ন প্রকশল্প ফশস্থত জশভ জভা ংক্রান্ত মাফতী কাজকভ ম  এ ংক্রান্ত অদারশতয ভাভরা শযচারনা কযা

৩  কভন াশব ম ংক্রান্ত মাফতী কাজকভ ম ম্পাদন কযা এফং দফাশড ময গার্ড় যেণাশফেণ কযা

৪  দফাড ম বায অশাজন কযা এফং কাম মশফফযণী প্রস্তুত  তায পশরাঅ কযা 

৫   ভন্ত্রণার  যকার্য শফশবন্ন ংস্থায ংশগ দমাগাশমাগকযতঃ প্রাশনক শফশবন্ন কাজকভ ম ম্পাদন কযা  এ ংক্রান্ত 

শযশাট ম শযটান ম প্রণন কযা
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৬  এ ছাড়া যকায  কর্তমে কর্তমক ভ ভশ প্রদত্ত ন্যান্য কাজকভ ম ম্পাদন কযা।

 

 

২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয গৃীত কাম মক্রভ  জমন

ক্রঃ নং গৃীত কাম মক্রভ জমন

১. তুুঁতচাল  তুুঁতজশভ যেনাশফেন। ৩০০ শফঘা

২. তুুঁতচাযা ঈৎাদন, শফতযণ  দযান। ৫.০০ রেটি

৩. দযভ ফীজগুটি ঈৎাদন। ০.০৭১৪২ রে দকশজ

৪. দযাগভৄি দযভ শডভ ঈৎাদন। ৩.৮০ রেটি

৫. দযভ গুটি ঈৎাদন। ১.৩৯  রে দকশজ

৬. দযভ সুতা ঈৎাদন। ১০০১ দকশজ

৭. দযভ চালী প্রশেণ। ১১৫৫  জন

৮. চাকী শযাশযং দকেগুশরশত চাকী লু ারন কশয লু ারনকাযীশদয শফতযণ। ২.২৫ রে টি শডশভয

৯. অআশডার দযভ  েী  ম্প্রাযণ এরাকায চালীশদয লু ারন যঞ্জভাশদ  

লুঘয শনভ মাণ ফাফদ  অশথ মক াতা প্রদান কযা শশছ।

৬,০০০ টি ডারা, ৬,০০০টি চেকী, 

১০০০টি ঘড়াকাঠি। 

১০. বফন দভযাভত  ংস্কায - ৬টি   
বফন শনভ মাণ                 - ৩টি     
শশ যাস্তা শনভ মাণ        

১১৬১.২৪ ফগ ম শভঃ 
৬০৫.৬০ ফগ ম শভঃ 
৬৩০.০০ ফগ ম শভঃ 

উন্নয়ন সভরায় ফাাংরাবদ সযভ উন্নয়ন সফাবড িয ের 

''সটকই সযভ িালিঃ ফাাংরাবদ সপ্রর্ক্ষত'' ীল িক কভ িারায় ভাননীয় 

াংদ দস্য  

 

একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকসল্পয াবথ সযভ িাল ম্পৃিকযণ ীল িক কভ িারা 

 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৫-১৬ 
াতা-68 

 
  

ঈন্নন প্রকল্প ফাস্তফান গ্রগশত

প্রশতশফদনাধীন থ ম ফছশযয প্রকল্প প্রশতশফদনাধীন থ ম ফছশয 

এশডশশত ফযাি  

প্রশতশফদনাধীন থ ম ফছশয 

ফযাশিয শফযীশত ব্যশয 

শযভান 

গ্রগশত

১ ২ ৩ ৪

(১) 'ফাংরাশদদ দযভ শশল্পয ম্প্রাযণ  

 ঈন্নশনয জন্য ভশন্বত শযকল্পনা' 

(জুরাআ, ১৩ শত জুন,১৭ ম মন্ত)। 
প্রাক্কশরত ব্য ৩০৮০.০০ রে টাকা

৯০০.০০ রে টাকা  (ন ত  

দশভক শূন্য শূন্য রে টাকা)। 

৮৮৪.৫৬ রে টাকা  (অট ত 

চুযাশ দশভক াঁচ ছ রে 

টাকা)।

৯৮.২৮%।

(২) াফ মতয দজরাভশ দযভ চাল 

ম্প্রাযণ  (৩ ম মা) (২০১৩-

২০১৬) প্রাক্কশরত ব্য ৩০০.০০ রে 

টাকা। 

৩০.০০ রে টাকা  

(শত্র দশভক শূন্য শূন্য রে 

টাকা)।

২৯.৯১ রে টাকা (ঈনশত্র 

দশভক ন এক রে টাকা)।

৯৯.৭%

ফাাংরাবদ সযভ উন্নয়ন সফাবড িয ভার্যিারক কর্তিক পুযা র্ল্ক র্ভরস্ র্যদ িন

ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময জনফর  কাঠাশভা

একীভূত ফাাংরাবদ সযভ উন্নয়ন সফাবড িয াাংগঠর্নক কাঠাবভা চূড়ান্ত অনুবভাদবনয প্রস্তাফ প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বি। একীভূত 

র্তনটি প্রর্তষ্ঠাবনয ফতিভান জনফবরয ার্ফ িক র্িত্র র্নম্নরুঃ 

ংস্থায নাভ একীভূত শতনটি প্রশতিাশনয নাভ নুশভাশদত শদয 

ংখ্যা 

কভ মযত জনফশরয 

ংখ্যা 

শূন্য শদয 

ংখ্যা 

ফাংরাশদ দযভ 

ঈন্নন দফাড ম। 

ফাংরাশদ দযভ দফাড ম। ৫৩১ ২৮০ ২৫১ 

ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ আন্পটিটিঈট। ১২৭ ৬৭ ৬০ 

ফাংরাশদ শল্ক পাঈশন্ডন। ৩৯ ১৪ ২৫ 

ফ মশভাট ৬৯৭ ৩৬১ ৩৩৬ 

 

থ ম  শযকল্পনা শফবাগঃ-

দফাশড ময দস্য (থ ম  শযকল্পনা) এ শফবাশগয প্রধান এফং তাঁয শনন্ত্রসণ এ শফবাগটিয শনশনাি কভ মকান্ড শযচাশরত ঃ 

(ক) শাফ াখাঃ

১. দযভ ঈন্নন দফাড ম এফং অতাধীন কর প্রকল্প  কাম মারশয যাজস্ব  ঈন্নন ফাশজট প্রণন এফং তা ভন্ত্রণারশ 

দপ্রযণ 

২. দযভ ঈন্নন দফাড ম  অতাধীন প্রকল্প  কাম মারভশয মাফতী অশথ মক দরনশদন তদাযশক থ ম ছাড় শাফ 

ংক্রান্ত মাফতী শফলশ শদক শনশদ মনা প্রদান  শনন্ত্রণ 

৩. শনযীো কাশজ াতা প্রদান এফং যকার্য ফাশণশজযক শনযীো কর্তমক ঈত্থাশত অশত্তভশয শনষ্পশত্তয ব্যফস্থা গ্রণ ; 

৪. ভন্ত্রণার  ন্যান্য যকার্য ংস্থাদত থ ম ছাশড়য ব্যাাশয দমাগাশমাগ , থ ম ছাশড়য ব্যফস্থাকযণ এফং এ ব্যাাশয 

চাশদাকৃত শযশাট ম শযট মান প্রদান ; 

৫. থ ম ংক্রান্ত যকাযী ন্যান্য অশদ/শনশদ ম ারন কযা ।
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(খ) শযকল্পনা াখাঃ-

১. দদশ দযভ শশল্পয ঈন্নন, শফশবন্ন ধযশনয শযকল্পনা প্রণন ; 

২. শডশশ নুশভাদশনয জন্য ভন্ত্রণার , শযকল্পনা কশভন এফং ন্যান্য যকা র্য শপশয ংশগ দমাগাশমাগ যো কযা 

এফং প্রশাজনী দশে গ্রণ ; 

৩. দযশভয ংশগ ম্পৃি যকা র্য ংস্থাভ  স্থানী যকার্য শযলদশক দযশভয ঈন্নশনয জন্য শযকল্পনা প্রণশনয 

প্রশাজনী াতা প্রদান ; 

৪. যকাযী নীশত  শদক শনশদ মনায অশরাশক ফাশল মক ঈন্নন কভ মসূর্ি প্রণন এফং তা ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা ; 

৫. ঈন্নন প্রকল্প ফাস্তফাশন প্রশাজনী শদক শনশদ মনা প্রদান ; 

৬. ভন্ত্রণার  শযকল্পনা কশভশন প্রকল্প ফাস্তফান ংক্রান্ত শফশবন্ন ধযশনয শযশাট ম শযট মান প্রদান কযা ; 

৭. কর্তমে  যকায কর্তমক প্রদত্ত ন্যান্য কাজ ম্পাদন কযা ; 

 

(গ)  প্রশকৌর াখাঃ-

শনফ মাী প্রশকৌরী এ াখায প্রধান কাম মাফরী শননরুঃ

১. দযভ ঈন্নন দফাড ম এফং অতাধীন প্রকল্পভশয মাফতী শনভ মাণ দভযাভশত এফং যেণাশফেণ কাশজয জন্য মাফতী 

নক্সা এফং ব্য প্রাক্করন প্রণন কযা 

২. এ কর কাশজয জন্য দটন্ডায অফান দটন্ডায চূড়ান্তকযণ কাম মাশদ প্রদান  মাফতী কাশজয তদাযশক এফং এ 

ংক্রান্ত মাফতী শফর প্রশক্রাকযণ 

৩. তফজ্ঞাশনক  কাশযগযী মন্ত্রাশত এফং অফাফত্র ক্র দভযাভত  যেণাশফেণ ংক্রান্ত মাফতী কাজকভ ম ম্পাদন 

কযা

৪. এ ছাড়া কর্তমে কর্তমক প্রদত্ত ন্যান্য শনশদ ম ারন কযা ।  
 

৩) ম্প্রাযণ  দপ্রলণা শফবাগঃ-

দফাশড ময দস্য (ম্প্রাযণ  দপ্রলণা) এ শফবাশগয প্রধান এফং তাঁয শনন্ত্রশন এ শফবাগটিয শনশনাি কভ মকান্ড শযচাশরত ঃ

১. দদশ দযভ চাল ম্প্রাযশনয জন্য শফশবন্ন শযকল্পনা ফাস্তফানকশল্প প্রশাজনী নীশতভারা প্রণন তদাযশক  শদক 

শনশদ মনা প্রদান

২. ম্প্রাযণ কাম মাফরীশক সুিবাশফ ত্বযাশন্বত কযায জন্য দযভ চালীশদয কাশযগযী  ঈকযণ াতা প্রদানকশল্প 

প্রশাজনী শদক শনশদ মনা প্রদান 

৩. দযভ চাশলয শফশবন্ন ম মাশয দযভ চালী এনশজ এফং ভাঠ ম মাশ প্রশেণ প্রদান কশল্প ব্যফস্থা গ্রণ 

৪. ঈন্নত জাশতয তুুঁত গাছ এফং দযাগভৄি দযভ দাকায শডভ ঈৎাদন  যফযাশয মাফতী শদক শনশদ মা প্রদান  

শনন্ত্রণ কযা

৫. দযভ শশল্পয ংশগ ম্পৃি শফশবন্ন এনশজ  ন্যান্য প্রশতিাশনয ংশগ দমাগাশমাগ যো কযতঃ দযভ ম্প্রাযণ 

কাজ ত্বযাশন্বত কযা ৫.

৬. দযভ গুটিয ফাজাযজাতকযশণ প্রশাজনী াতা প্রদান 

৭. ভাঠ ম মাশয শফশবন্ন কাম মার শযদ মন এফং ভস্যা ভাধাশনয ব্যফস্থা দনা 

৮. শফশবন্ন শযশজন  দজান দথশক প্রাপ্ত তথ্য ভশয শযংখ্যান প্রস্তুত কযতঃ দফাশড ময শযকল্পনা শফবাশগয ভাধ্যশভ 

ভন্ত্রণারশ দপ্রযশণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 
৯. ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শনশদ মনা  ৩২ টি সজরায ৭৪ টি উবজরায় একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকবল্পয ২৫১১ জন  দস্য র্নফ িািন। 

শনফ মাশচত ৪১২ জনবক ৬৫,১৯০ টি তুুঁত িাযা  যফযা প্রদান । ৩৫৯ জনবক  তুুঁত িাযা সযান  র্যিম িা র্ফলবয়  প্রর্ক্ষণ প্রদান ।

এ ছাড়া শফবাগটিয অতা দদব্যাশ দযভ ঈন্নশনয জন্য ম্প্রাযণ কাম মক্রভ শযচারনায জন্য ৫ টি অঞ্চশরক 

দযভ ম্প্রাযণ কাম মার ৭ টি দজরা দযভ ম্প্রাযণ কাম মার ১০ টি দযভ ফীজাগায ১টি শ-৩ দষ্টন (জাত 

ংযেণ) ২টি দগ্রশনজ (ফীজ কাটাআ  প্রশক্রাকযণ) ৭টি শভশনপাভ ম ৪১ টি ঈশজরা দযভ ম্প্রাযণ কাম মার

১৬৪ টি দযভ ম্প্রাযণ শযদ মশকয কাম মার এফং ২৭ টি চাকী লু ারন দকে যশশছ ।
  

ঈৎাদন  ফাজাযজাতকযণ শফবাগঃ-দফাশড ময দস্য (ঈৎাদন  ফাজাযজাতকযণ) এ শফবাশগয প্রধান এফং তাঁয শনন্ত্রশণ এ 

শফবাগটি শযচাশরত । দদশয শফশবন্ন স্থাদন ১২ টি শভশনশপশরচায দকে এ শফবাশগয ন্তর্ভ মি। 
শফবাগটিয কাম মাফরী শননরুঃ

১. দদশ ঈৎাশদত যকার্য  দফযকার্য ম মাশ দযভ গুটি  দযভ াভগ্রীয সুিু ফাজাযজাতকযশণয ব্যফস্থা গ্রণ;  

২. শভশনশপশরচাশযয ভাধ্যশভ দযভ গুটি ক্র  গুটি শত গুণগত ভানম্পন্ন সুতা ঈৎাদন  ঈৎাশদত সুতা 

ফাজাযজাতকযণ; 

৩. শযশরং প্রশেশণয ভাধ্যশভ স্থানী ভশরা শযরাযশদয দেতা বৃশি  কভ মংস্থাশনয সুশমাগ সৃশষ্ট কযা ; 
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৪. শভশনশপশরচাশয শনশাশজত শযশরং কাশজ ংশিষ্টশদয কাশযগযী যাভ ম প্রদান ; 

৫. দযভ তথা দযভ ণ্য ঈৎাদশন ম্পৃি দফযকা র্য ম মাশ শশল্পাশদ্যািাগশণয ঈন্নশনয ভাধ্যশভ দযভ শশল্পয 

প্রায ঘটাশনা; 

৬. কাঁচা দযভ, োন শল্ক  দযভ ণ্য ঈৎাদশনয জন্য শভর স্থাশণয ব্যফস্থা গ্রণ ; 

৭. শভশনশপশরচাশয সুতা কাটাআ কাম মক্রভ ভশডর শশশফ স্থানী দফযকাযী ঈশদ্যািাশদয প্রদ মন এফং এখান দথশক 

তাশদয কাশযগযী যাভ ম  াতা প্রদান; 

৮. ম্প্রাযণ এরাকা চালীশদয ঈৎাশদত দযভ গুটি ফাজাযজাতকযশণ াতা প্রদান ; 

৯. দদশ-শফশদশ দযভ  দযভ াভগ্রী  জনশপ্র  ফাজাযজাতকযশণয জন্য প্রচাশযয ব্যফস্থা ; 

১০. দযভ াভগ্রীয ভাশনান্নন এফং দযভ শশল্পয দে জনফর সৃশষ্টয রশেয দফযকা র্য ম মাশয শল্ক শযরায , শেনায, 

ঈআবায  শপ্রন্টাযশদযশক প্রশেণ প্রদাশনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

১১. দফযকাযী খাশত নতুন দযভ কাযখানা স্থান  প্রশাজনী কাশযগযী শদক-শনশদ মনা প্রদান; 

১২. ফস্ত্র দটশযয দযভ াফ-দটশযয দযভ নীশত , দযভ সুতা অভদানী  যপ্তানী নীশত প্রণন , যকাশযয শনকট 

প্রশাজনী সুাশয দপ্রযণ। 
13. এছাড়া ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাড ম গঠশণয পূশফ ম ঈৎাদন  ফাজাযজাতকযণ শফবাশগয শধশন যাজাী  

ঠাকুযগাঁ ২টি দযভ কাযখানা শছর । ৩০/১১/২০০২ শরঃ তাশযশখ যকাযী শিাশন্ত ফন্ধ দঘালনা কশয কভ মযত 

জনফরশক দগাশল্ডন যান্ডশক/দ-শপয ভাধ্যশভ চাকু র্য শত ব্যাশত প্রদান কযা  । কাযখানা দুটি ফতমভাশন 

প্রাআশবটাআশজন কশভশনয ধীশন ন্যাস্ত যশশছ। 
 

শনযীো াখাঃ

ঈ-প্রধান শনযীেক এ াখায প্রধান। াখাটি যাশয ভাশযচারশকয শনন্ত্রণাধীন। এ াখায কাম মাফরী শননরুঃ-

১. দযভ ঈন্নন দফাড ম এফং এয অতাধীন কর প্রকশল্পয অবযন্তযীণ শনযীো কাজ শযচারনা কযা এফং কর্তমশেয 

শনকট প্রশতশফদন দাশখর কযা 

২. শফশবন্ন ধযশনয ফশঃ শনযীো এফং যকাযী ফাশণশজযক শনযীোয অশত্ত শনষ্পশত্তকযণ 

৩. কর্তমে কর্তমক প্রদত্ত ন্যান্য কাজ ম্পাদন কযা ।

৪. শডট অশত্ত ংক্রান্ত তথ্য (২০১৫-১৬)  

টাকায ংক দকাটি টাকা প্রদান কযশত শফ)

ভন্ত্রণার/

শফবাগভশয 

নাভ

শডট অশত্ত িডীশট 

জফাশফয 

ংখ্যা

শনেশত্তকৃত শডট 

অশত্ত

শনষ্পন্ন শডট অশত্ত

ংখ্যা টাকায শযভান

(দকাটি টাকা)

ংখ্যা টাকায 

শযভান

(দকাটি 

টাকা)

ংখ্যা টাকায শযভান

(দকাটি টাকা)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ফস্ত্র ভন্ত্রণার, 

ফাংরাশদ 

দযভ ঈন্নন 

দফাড ম, 

যাজাী।

৩৩ টি ৪.১০৬৪ ৬৩ টি ৩ -- ৩০ টি ৪.১০৬৪

এভ অআ এ দরঃ- 

াখাটি যাশয ভাশযচারশকয শনন্ত্রণাধীন। ঈিমতন ঈ-প্রধান(ভন্ব) এ াখায প্রধান। াখাটিয কাম মাফরী শননরুঃ

১. দযভ ঈন্নন দফাশড ময অতা শফশবন্ন কাম মারভশয কাম মাফরীয ঈয ঈাত্ত ংগ্র কযা 

২. ংগৃীত ঈাত্তভ প্রশক্রাকযশণয ভাধ্যশভ তা প্রশতশফদন অকাশয প্রস্তুত   প্রকা কযা 

৩. শযকল্পনা প্রণশণ প্রশাজনী শযংখ্যান যফযা কযা 

৪. ভন্ত্রণার  যকাশযয চাশদা দভাতাশফক শফশবন্ন প্রশতশফদন/তথ্য দপ্রযশণয ব্যফস্থা দনা 

৫. দফাশড ময শফাআট যেণাদফেণ  অশডট কযণ

৬. দফাড ম দথশক প্রদত্ত ন্যান্য শনশদ ম ারন কযা।
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জনংশমাগ াখাঃ 

জনংশমাগ কভ মকতমা এ াখায প্রধান। াখাটি যাশয ভাশযচারশকয শনন্ত্রণাধীন। এ াখায কাম মাফরী শননরুঃ

১. ভন্ত্রণার  ন্যান্য ংস্থায ংশগ শরাশজাঁ প্রশটাকর ংক্রান্ত কর কাজ ম্পাদন কযা 

২. ংফাদত্র  ন্যান্য গণভাধ্যভ মথাঃ- দযশড টিশব  আন্টাযশনশট তথ্য দপ্রযশণয ব্যফস্থা দনা 

৩. শফশবন্ন ত্রশত্রকাশত দযভ ংক্রান্ত ংফাদ ম্পাদকী ফা ন্যান্য দরখাশরশখয দায কাটিং ংগ্র কযা  

কর্তমশেয  শনকট দ কযা এফং এ শফলশ প্রশতফাদশরশ দপ্রশযশরজ  ংশাধনী প্রদান কযা 

৪. শফশবন্ন ধযশনয শফজ্ঞান শত্রকাশত প্রকাশয ব্যফস্থা দনা  

৫. শফশবন্ন কাম মার  প্রকল্পভশয দটশরশপান শএশফএক্ম স্থান  ংযেশণয ব্যফস্থা দনা  

৬. এছাড়া কর্তমে কর্তমক ভশ ভশ প্রদত্ত ন্যান্য কাজকভ ম ম্পাদন কযা।  

অআন,শফশধ, নীশত, শনশদ মনা (ংস্কায কাম মক্রভ) প্রণনঃ

ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন  দফাড ম অআন, ২০১৩  এয ধাযাফাশকতা ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময াংগঠশনক কাঠাশভা 

কভ মচাযী চাকুর্য প্রশফধানভারা  শনশাগ তপশর প্রণশনয শফলটি ভন্ত্রণারশ প্রশক্রাধীন যশশছ।  

 

শবশমাগ প্রশতকাযঃ 

ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময দুনীশত  ন্যান্য শনভ ংক্রান্ত দকান শবশমাগ নাআ। 

 

প্রশেণঃ

(ক)  ভানফ ম্পদ প্রশেণঃ 

প্রশেণ কভ মসূচীয দভাট ংখ্যা- ৪ টি  ং গ্রণকাযীয ংখ্যা- ১১৫৫ জন। 

(খ)  আন-াঈজ প্রশেণঃ 

ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময ১০টি ব্যাশচ শফশবন্ন শফলশ দভাট ৩৩৬ জনশক আন-াঈজ প্রশেণ প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ 

       

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশিঃ (APA):  

ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময াশথ শনন্ত্রণাধীন শডশড  এশড শপশয ২৮/০৬/২০১৬ তাশযশখ ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি 

স্বােশযত দশছ। ভাননী প্রশতভন্ত্রীয ঈশস্থশতশত ২৯-০৬-২০১৬ তাশযশখ ভন্ত্রণারদয াশথ  ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময চুশি 

স্বােশযত দশছ। ভন্ত্রণারশয াশথ  ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময চুশি নুমাী কাম মক্রভ ফাস্তফাশনয ব্যফস্থা  গ্রণ কযা শে।  
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ঈত্তভ চচ মা, দাচায, ঈদ্ভাফন (আশনাশবন  

ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ম কর স্তশযয কভ মকতমা/কভ মচাযীগণশক ঈত্তভ চচ মা, দাচায  ঈদ্ভাফন শফলশ ঈবুি কযায রশেয 

ভাশক ষ্টাপ দকা-শডশনন  ভন্ব বা অশরাচনা  যাভশ ময ভাধ্যশভ নুপ্রাণীত  কযা শ থাশক।  শপশয শফশবন্ন জটির 

শফলশ শিান্ত গ্রশণয জন্য াকম/দশভনায অশাজন কশয কশরয ভতাভত/যাভ ম গ্রণ কযা শ থাশক। শডট অশত্ত 

শনষ্পশত্তকযশণয শফলশ শনশভত শডট দর বা অহ্বান কযা শ থাশক।  দীঘ ম শদশনয ভাভরা শনষ্পশত্তয রশেয শনশভত ভাশক 

বায ভাধ্যশভ শিান্ত গ্রণ কযা শ থাশক। কভ মকতমা কভ মচাযীগশণয দেতা বৃশিয রশেয আন-াঈ প্রশেণ/াকম অশাজন 

কযা শ থাশক। সুিাচায দকৌর ফাস্তফাশনয জন্য ত্র দফাশড ম তনশতকতা কশভটি গঠণ কযা শশছ। তথ্য প্রদান জীকযশণয রশেয 

দফাশড ম ান ষ্ট াশব ম চালু কযা শশছ। তথ্য শধকায অআন নুমাী শনজস্ব শফাআশট কর প্রকায তথ্য প্রকাশয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা শশছ এফং দকান ব্যশি/প্রশতিাশনয চাশদায অশরাশক তথ্য যফযা কযা শ থাশক। ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময 

কাশজয গশতীরতা বৃশি, ঈদ্ভাফনী দেতা বৃশি, নাগযীক দফা প্রদান প্রশক্রা দ্রুত  জীকযশণয রশেয নতুন নতুন ন্থা ঈদ্ভাফন  

দগুশরায চচ মা কযায জন্য প্রধান ভন্ত্রীয কাম মারশয শনশদ মক্রশভ আশনাশবন টীভ গঠন কযা শশছ। 

শডশজটার ফাংরাশদ জমশনয জন্য গৃীত কাম মক্রভঃ

ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাশড ময শনজস্ব শফাআট যশশছ এফং তা শনশভত অশডট কযা । শফ াআট তথ্যফহুর  

অকল মনী কযায রশেয এ,টু,অআ এয শমাশগতা ন্যানার শফ দাট মাশর ন্তভূ মি কযা শশছ।  দফাশড ময কভ মকান্ড গশতীর 

কযায রশেয আন্টাযশনট ংশমাগ স্থান কযা শশছ এফং কভ মকতমাগশণয দফী নুমাী শফশভআর চালু কযা শশছ। ফাংরাশদ 

দযভ ঈন্নন দফাশড ময ধীন ৫টি অঞ্চশরক দযভ ম্প্রাযণ কাম মারশ আন্টাযশনট ংশমাগ প্রদান কযা শশছ। ভাঠ ম মাশয দজরা 

দযভ ম্প্রাযণ কাম মার  ঈশজরা দযভ ম্প্রাযণ কাম মার এফং দযভ ফীজাগাশয কশম্পঈটায  আন্টাযশনট ংশমাগ প্রদান 

কাম মক্রভ প্রশক্রাধীন।
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াট অবধদপ্তয 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নমািাজমাি 

 

৯৯, ভবতবঝর ফা/এ 

(েবযভ নচম্বায বফন) 

১০ ফীয উত্তভ ীদ আপাকু াভাদ ড়ে 

ঢাো-১০০০. 

 

নটবরজপান : 02-9561546 

পযাক্স : 02-9569824 

ই-নভইর : dgjute@gmail.com 

জেফ াইট : www.dgjute.gov.bd 
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টভূর্ভ 

 াশটয ব্যফা শনন্ত্রণ এফং াশটয তফশদশক ফাশণজয তদাযশকয জন্য ১৯৫৩ াশর তৎকারীন দকেী যকাশযয ধীশন 

প্রথশভ জুট দফাড ম গঠিত । স্বাধীনতায য ১৯৭৩ াশরয এশপ্রর ভাশ জুট দফাড ম শফলুপ্ত কশয থ ম ভন্ত্রণারশয ধীশন াট শফবাগ 

সৃশষ্ট কযা । ১৯৭৬ াশর স্বতন্ত্র াট ভন্ত্রণার সৃশষ্ট । ঈায ধীশন ংভেি দপ্তয শশশফ াট শযদপ্তয সৃশষ্ট কযা । 

যফতীশত কাঁচাাট  াটজাত শণ্যয ভানশনন্ত্রণকশল্প শফশ্ব ব্যাংশকয সুাশযশয অশরাশক ১৯৭৮ াশর াট  াটণ্য শযদ মন 

শযদপ্তয নাশভ য একটি শযদপ্তয সৃশষ্ট কযা । ১৯৯২ াশর াট ভন্ত্রণারশয ধীনস্থ াশফক ‘াট শযদপ্তয’ এফং ‘াট  

াটণ্য শযদ মন শযদপ্তয’ একীভূত কশয াট শধদপ্তয গঠিত । নফগঠিত াট শধদপ্তশযয দভাট জনফশরয ংখ্যা শছর ৭৯৩ 

জন। 

 

র্বন  র্ভন 

শবন   :   াটখাতশক শনযাদ, শিারী  প্রশতশমাশগতা েভ কশয গশড় দতারা। 
শভন  :   াটিালী, াটকর  ব্যফায়ীবদযবক ায়তা প্রদাদনয ভাধ্যশভ াট  াটজাত বণ্যয ব্যফায  ব্যফা ম্প্রাযণ । 

 

দকৌরগত ঈশিশ্যভ : 

 ১. াট  াটজাত বণ্যয ব্যফাবয় বমার্গতা প্রদানয র্নর্ভি আইন  র্ফর্ধভারা প্রবয়াগ সজাযদাযকযণ; 

 ২.   দক্ষ  প্রবয়াজনীয় জনফর বতর্যয র্নর্ভি াাংগঠর্নক কাঠাবভা সুাংগঠিতকযণ; 

 ৩.  প্রশেশণয ভাধ্যশভ ভানফম্পদ উন্নয়ন; 

 ৪.  াট  াটজাত বণ্যয উৎাদন, ভান র্নয়ন্ত্রণ  ব্যফায ম্প্রাযবণ বমার্গতা প্রদান; 

 ৫.  াটখাবত র্ফর্নবয়াবগয সুবমাগ ম্প্রাযণ। 

 

জনফর   আঞ্চর্রক অর্প র্ফন্যা 

 

(ক) জনফর : 

সগ্রড অনুবভার্দত দ কভ িযত শুন্য  

 

   

   

   

   

   

   

   

জনফর

কভ েযত

 ন্য

 

১-৯ ৭৩ ৬৪ ০৯ 

১০ ৫১ ৩২ ১৯ 

১১-১৯ ৪০৮ ১৩২ ২৭৬ 

২০ ৭২ ৩৩ ৩৯ 

সভাট ৬০৪ ২৬১ ৩৪৩ 

 

 (খ)   অঞ্চশরক/ভাঠ ম মাশয শপ শফন্যাঃ 

(1) ১৮ টি অঞ্চশরক শপ (ঢাকা, চট্টগ্রাভ  খুরনা ফশস্থত ৩টি াটণ্য যীোগায) 

(2) ৪৩ টি দজরা শপ 

(3) ৭৯ টি শযদ মশকয কাম মার। 

 

দাশত্ব  কাম মাফরীয ংশেপ্ত শফফযণ 

 

 াট ধ্যাশদ, ১৯৬২ এফং শদ রাআশন্প এন্ড এনশপা মশভন্ট রুর, ১৯৬৪ এয প্রশাগ  ফাস্তফান; 

 াট ব্যফা শনন্ত্রণকশল্প রাআশন্প প্রদান; 

 াট ব্যফাশয শনভ  াদৄতা দযাধ; 

 াট  াটজাত দ্রশব্যয ভান শনন্ত্রণ; 

 াট  াটণ্য ঈৎাদন, ফাজাযজাতকযণ, যপ্তাশন  যপ্তাশন অশয মাফতী তথ্যাশদ ংগ্র  ভশন্বত প্রশতশফদন 

প্রস্তুতকযণ; 

 শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন-২০১০ এফং শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায 

শফশধভারা-২০১৩ এয প্রশাগ  ফাস্তফান; 

 ‘‘ঈচ্চ পরনীর (ঈপী) াট  াটফীজ ঈৎাদন এফং ঈন্নত াট চন (২ ংশাশধত)’’ ীল মক একটি ঈন্নন প্রকল্প 

ফাস্তফান আতযাশদ। 

 

 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৫-১৬ 
াতা-75 

 
  

অআন  নীশতভারা প্রণন 

 

 াট অআন-২০১৬ প্রণশনয জন্য খড়া াট অআন ভশন্ত্রবায নুশভাদনক্রশভ জাতী ংশদ ঈত্থাশনয য 

ম মাশরাচনায জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ম্পশকমত ংদী স্থাী কশভটিশত দপ্রযণ ; 

 াট শশল্পয পুনরুজ্জ্বীফন এফং অদৄশনকাসণয রশে াটনীশত-২০১১ দক অয ভেশগাশমাগী কশয াটনীশত-২০১৬(খড়া) 

প্রণন কশয চূড়ান্তকযশণয জন্য ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ । 

 

প্রর্ক্ষণ 

 

াট অর্ধদপ্তবযয ২০১৫-১৬ অথ ি ফিবযয র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ : 

 

কোটাগর্য প্রর্ক্ষবণয াংখ্যা কভ িকতিা কভ িিাযী সভাট 

অবেন্তযীণ প্রর্ক্ষণ ২৮টি ৭৩ ২৫ ৯৫ জন 

ইন াউজ প্রর্ক্ষণ ৪৪ টি ১৩০ ১১০ ২৪০ জন 

র্ফবদ প্রর্ক্ষণ - - - - 

াট িালী প্রর্ক্ষণ ৪৪টি সজরায ২০০টি উবজরায় ২০,০০০ জন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইন াউজ প্রর্ক্ষণ 

ভানফ ম্পদ 

 ২০১৫-১৬ অথ ি ফিবয াট অর্ধদপ্তবয ৯ভ সগ্রবড ২ জন কাযী র্যিারক এফাং ১০ভ সগ্রবড ৬ জন মুখ্য র্যদ িকবক নতুন 

র্নবয়াগ প্রদান কযা বয়বি। এিাড়া ৩ জন অর্প কাযী কাভ কভর্উটায মুদ্রাক্ষর্যকবক (১৬তভ সগ্রড)  উচ্চভান কাযী (১৪তভ 

সগ্রড) এফাং ১১ জন কাযী র্যদ িকবক (১৩তভ সগ্রড) র্যদ িক(াট) (১১তভ সগ্রড) বদ বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বি। 

 

২০১৫-১৬  থ ম ফছশযয গৃীত কাম মক্রভ  জমন 
 

(ক) াটজাত দ্রশব্যয ভান শযদ মন কাম মক্রভ: 

র্ভর র্যদ িন প্রর্তবফদন পরাপর 

স্বাবার্ফক র্নম্নভান 

১৩২৫টি ১৩০১টি ২৪টি 

 

  (খ) াটজাত দ্রশব্যয ভান যীেণ কাম মক্রভ : 

যীর্ক্ষত নমূনা 

প্রর্তবফদন  

পরাপর 

স্বাবার্ফক র্নম্নভান 

৪২৯৮টি ৪২৮৬টি ১২টি 

 

 (গ) ম্পাশদত কাম মক্রশভয তা গৃীত তথ্য  শযংখ্যান : 

  (১) কাঁচা াট  াটজাত ণ্য : 

 

াট/ণ্য উৎাদন যপ্তার্ন যপ্তার্ন আয় ভজুদ 

কাঁিা াট ৮৭.৬৪ রে দফর ১৩.০৭ রে দফর ১১৭৪.৮৫ দকাটি টাকা ৯.২৬ রে দফর 

াটজাত ণ্য ৯.৬৩ রে দভ: টন ৭.৪২ রে দভ: টন ৫০৬১.৪৬ দকাটি টাকা ৬০৬২৪ সভ: টন 
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(২)  শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন -২০১০ ফাস্তফান ংক্রান্ত : 

র্যিার্রত সভাফাইর সকাট ি ১৬০৮টি 

আবযার্ত জর্যভানা ১,৫১,০৯,৪০০/- টাকা 

কাযাদণ্ড ২ জন 

 

(ঘ) ফাশজট ফযাি   ব্যফায: 

াংবার্ধত সভাট ফযাি ১৫০১.৯২ রে টাকা 

সভাট ব্যয় ১৪০৭.৭৭ রে টাকা 

ব্যবয়য তকযা ায (%) ৯৩.৭৩ 

(ঙ) কয ব্যতীত যাজস্ব প্রদান : 

কয ব্যতীত যাজস্ব আদাবয়য রক্ষেভাত্রা ৯৯৯.৫০ রক্ষ টাকা 

কয ব্যতীত যাজস্ব আদাবয়য র্যভান ১০৪২.৬৭ রক্ষ টাকা 

অজিবনয তকযা ায(%) ১০৪.৩২ 

 

(ি) অর্ডট কাম িক্রভ : াধাযণ  অগ্রীভ অনুবেদর্ভি ২১টি অর্ডট আর্িয ভবধ্য ১০টি র্নষ্পর্িকৃত এফাং ফার্ক ১১টি 

র্নষ্পর্িয প্রর্ক্রয়াধীন। 

(ি) কর্তয় উবল্লখবমাগ্য অজিন : 

 প্রশেণ প্রদাশনয ভাধ্যশভ ২৫০ জন কভ মকতমা-কভ মচাযীয দেতা বৃশি; 

 ফাংরাশদ কশম্পঈটায কাঈশন্পর এয াতা স্থাশত ঈচ্চগশত ম্পন্ন াব মায দথশক প্রধান কাম মারশয কর কভ িকতিাবক 

 প্রবতেক াখায় ইন্টাযবনট াংবমাগ প্রদান কযা বয়বি;; 

 াট শধদপ্তশযয বাকে অদৄশনকাণ শবশড কনপাশযন্প ংক্রান্ত মন্ত্রাশত স্থান; 

  াট অর্ধদপ্তবযয র্নজস্ব ইবনাববন কাম িক্রবভয অাং র্ববফ াট ব্যফাবয়য রাইবন্স প্রদান আয জ  দ্রুততয, 

গ্রীতায ভয়  অবথ িয অিয় সযাধ এফাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’  ‘র্বন-২০২১’ ফাস্তফায়বনয 

রবক্ষ াট অর্ধদপ্তবযয র্নজস্ব অথ িায়বন অনরাইন রাইবর্ন্সাং র্বেভ প্রফতিন কযা বয়বি; 

 াট অর্ধদপ্তবযয র্নজস্ব ইবনাববন কাম িক্রবভয অাং র্ববফ কভ িকতিা-কভ িিাযীবদয বদর্নক ার্জযা প্রদান সযর্জোবযয 

াাার্ ফাবয়াবভর্িক র্বেবভ আঙ্গুবরয িাবয ভাধ্যবভ র্ডর্জটার এবটবণ্ডন্স িালু কযা বয়বি;  

 যকার্য কাবজয  সফায ভান উন্নয়বনয রবক্ষে দাপ্তর্যক কভ ির্যবফবয উন্নয়ন কযা বয়বি; 

 ৩০ নববম্বয, ২০১৫ সথবক ভাব্যাী র্ফবল অর্বমাবনয ভাধ্যবভ ‘বণ্য াটজাত সভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, 

২০১০’ এয পর ফাস্তফায়বন য়তাকাযী ব্যর্ি  প্রর্তষ্ঠানবক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক ‘ম্মাননা দক’ প্রদান কযা বয়বি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ‘বণ্য াটজাত সভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০’ ফাস্তফায়বনয রবক্ষে ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এয িাতার  িারকর র্যদ িন। 
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ঈন্নন প্রকল্প ফাস্তফান গ্রগশত 

াট শধদপ্তয কর্তমক ফাস্তফানাধীন ‘‘ঈচ্চ পরনীর (ঈপী) াট  াটফীজ ঈৎাদন এফং ঈন্নত াট চন  (২ ংশাশধত)’’ 

ীল মক প্রকল্প :  

প্রকশল্পয শযশচশতঃ 

শশযানাভ : ‘‘ঈচ্চ পরনীর (ঈপী) াট  াটফীজ ঈৎাদন এফং ঈন্নত াট চন(২ ংশাশধত) ীল মক 

প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা : াট শধদপ্তয, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

প্রকশল্পয ভকার : ১ জুরাআ, ২০১১ শত ৩০ জুন, ২০১৭ ম মন্ত ৬(ছ) ফছয  

প্রাক্কশরত ব্য : ১৮৩৮৬.৯৪৮ রে টাকা (শজশফ) 

এরাকা : দদশয ৪৪টি দজরায ২০০টি ঈশজরা 

প্রকশল্পয ভর ঈশিশ্য :  শফশজঅযঅআ এফং ন্যান্য প্রশতিান কর্তমক ঈদ্ভাশফত নতুন ঈচ্চ পরনীর (ঈপী) জাশতয 

াটফীজ  চালীশদয ভশধ্য দ্রুত প্রফতমন এফং চালী ম মাশ ঈপী াটফীজ ঈৎাদন, ংযেণ  

শফতযশণয জন্য ঈন্নত প্রভেশি স্তান্তয  ম্প্রাযণ কযা ;  

 ঈন্নত িশতশত াট চশন াশটয জাশগ ভাটি, করাগাছ আতযাশদ েশতকয ফস্তুয শযফশতম 

কচুশযানা, খড়, কংশক্রট স্লাফ, ফাঁ আতযাশদ ব্যফাশয চালীশদযশক ঈবুি কযা (শযফন দযটিং 

প্রশেশণয ভাধ্যশভ);  

 প্রশেশণয ভাধ্যশভ ঈপী াট  াটফীজ ঈৎাদন  াট চশনয অদৄশনক করাশকৌর 

ম্পশকম চালীশদযশক প্রশশেত কশয দতারা। 

প্রকশল্পয ভর কাম মক্রভ :  প্রশত ফছয শনফ মাশচত ৫০ াজায জন চালীয ১৫০০-২০০০ দভঃ টন ঈপী াটফীজ ঈৎাদন ;  

 প্রশত ফছয ২ রে চালীয ২ রে একয জশভশত ৬০-৭০ রে ভণ ভানেত দতালা াট ঈৎাদন; 

 প্রশত ফছয ২০ াজায চালীশক (প্রশতযক ঈশজরা ১০০জন) প্রশেণ প্রদান,  

 ঈপী াট  াটফীজ ঈৎাদশনয জন্য কৃলকশদয ভশধ্য শফনাভশল্য শবশত্তফীজ, প্রতযাশত ফীজ, 

যাাশনক ায, তজফ ায, কীটনাক, যান্ড দোয, শযফনায, াক দ্রব্যাশদ, জুটীট, 

প্রদ মনী প্লশটয াআনশফাড ম  গাআড ফআ শফতযণ কযা। 

শজমত পরাপর :  নাফী াট ফীজ ঈৎাদশনয প্রভেশি কৃলক ম মাশ ম্প্রাশযত শচছ; 

 প্রশত একয জশভশত াশটয পরন  গুণগতভান বৃশি দশশছ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্িত্র : ‘র্যফন সযটিাং’ ির্তবত াট িন। 
 

২০১৫-১৬ অথ ি ফিবয প্রকল্প ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত : 

১. ঈপী দতালা াটফীজ ঈৎাদন : 

র্ফফযণ  াংখ্যা/র্যভান 

ঈকাযশবাগী কৃলশকয ংখ্যা : ৪৮,৭০০ জন 

শবশত্ত াটফীজ শফতযণ : ১৭.৫০ দভ: টন 

পরী জশভয শযভান : ৬,২২২ একয 

যাাশনক ায শফতযণ : ৯৭০ দভঃ টন 

কীটনাক শফতযণ : ১৯.০৭ রে টাকা 

ঈপী াটফীজ ঈৎাদন : ১১১৬ দভ: টন 
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২. ঈপী দতালা াট ঈৎাদন : 

র্ফফযণ  াংখ্যা/র্যভান 

ঈকাযশবাগী কৃলশকয ংখ্যা : ২,০০,০০০  জন 

প্রতযাশত াটফীজ শফতযণ : ৪৫৭.৫০ দভ: টন 

পরী জশভয শযভান : ১,৮০,৯২৪ একয 

শযফনায শফতযণ : ৫০০০টি 

কাশঠয াতুশয শফতযণ : ৫০০০ টি 

শরশথন ীট শফতযণ  : ৫০০০ টি 

ঈপী দতালা াট ঈৎাদন : ১৫.০০ রে দফর 

 

৩.  াটচালী প্রশেণ : 

৪৪টি দজরায ২০০টি ঈশজরা শনফ মাশচত ২০,০০০ জন াট চালীশক অদৄশনক িশতশত ঈপী াট  াটফীজ ঈৎাদন 

করাশকৌর, ঈন্নত প্রভেু্শিশত াট চন, াশটয দশ্রণীশফন্যা আতযাশদ শফলশ প্রশেণ প্রদান কযা শশছ।  

 

৪. প্রকশল্পয ন্যান্য কাম মক্রভ : 

গৃীত কাম িক্রভ  াংখ্যা/র্যভান 

ভাঠ শদফ অশাজন  : ১০০টি ঈশজরা 

দজরা/ঈশজরা দশয চালী ভাশফ  কভ মারা অশাজন : ১৪ টি 

শরপশরট/িশয শফতযণ : ৩৫০০ টি 

ঈপী াট  াটফীজ ঈৎাদন াক গাআড বুক শফতযণ : ১৯,০০০ টি 

যশঙন দাস্টায শফতযণ : ২০,০০০ টি 

প্রশেণাথী াট চালীশদয ভশধ্য যশঙন জুট শং ব্যাগ শফতযণ : ২০,০০০ টি 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আফভান ফাাংরায াবটয আঁ াংগ্র। 

 

 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ২০১৫-১৬ ফাস্তফায়ন                    

 াট অর্ধদপ্তবযয ২০১৫-১৬ অথ ি ফিবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয সকৌরগত উবিেমূবয ভবধ্য [১] আইন  

র্ফর্ধভারা প্রবয়াগ সজাযদাযকযণ, [২] ভানফম্পদ ঈন্নন , [৩] াট  াটজাত বণ্যয উৎাদন  ব্যফায বৃর্ি, [৪]  াট  

াটজাত বণ্যয ব্যফাবয় ায়তা এফাং [৫]  াট খাশত  শফশনশা দগ সুশমাগ ম্প্রাযণ  এয কাম িক্রবভয রক্ষেভাত্রায র্ফযীবত 

অজিবনয ায ৯৯.৭৬%।  
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       ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ কভ িারায উববাধন কবযন জনাফ এভ,এ,কাবদয যকায ম্মার্নত র্িফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়।  

 

জাতীয় শুিািায সকৌর ফাস্তফায়ন 

 াট অর্ধদপ্তবযয ২০১৫-১৬ অথ ি ফিবযয জাতীয় শুিািায সকৌর ফাস্তফায়বনয রবক্ষে র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠণ, প্রধান কাম িারয় 

 অধস্তন অর্পমূব বা/সর্ভনায আবয়াজন, কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষণ, সফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত  বয়ফাইট ারনাগাদকযণ, 

ইন্টাযবনট  তথ্য প্রমৄর্ি ব্যফাবয উন্নয়ন, বনর্তকতা র্ফলবয় কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষণ, অর্ববমাগ প্রর্তকায ির্ত, র্নধ িার্যত তার্যবখয 

ভবধ্য র্ফর্বন্ন তথ্য, র্যাংখ্যান  প্রর্তবফদন ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ ইতোর্দ সক্ষবত্র রক্ষেভাত্রা অনুয়ায়ী পরতা অর্জিত বয়বি। ২০১৫-

১৬ অথ ি ফিবয শুিািায ফাস্তফায়বন উবল্লখবমাগ্য ভূর্ভকা যাখায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তিক াট অর্ধদপ্তয পুযস্কৃত বয়বি। 
 

ঈত্তভ চচ মা, দাচায, ঈদ্ভাফন (আশনাশবন) 

(ক) ঈত্তভ চচ মা : 

 াট  াটণ্য ব্যফায রাআশন্প প্রদাশনয জন্য অশডট শটিশজন চাট মায প্রণন  শফ াআশট প্রকা কযা শশছ;  

 াশটয প্রাথশভক াটফাজাশয শবজা াট ক্র শফক্র দযাধকশল্প দজরা প্রাশনয াতা শবজা াশটয কুপর ম্পশকম 

জনশচতনা সৃশষ্টয রশেয াট শধদপ্তশযয ভাঠ ম মাশ ব্যাক প্রচাযণা কাম মক্রভ গ্রণ কযা শশছ;  

 াশটয বযন্তযীন ব্যফায বৃশিয রশেয ‘‘শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন-২০১০’’ প্রশাগ  

ফাস্তফাশন দাস্টায, শরপশরট শফতযণ এফং শত্রকা গণশফজ্ঞশপ্ত প্রচায কযা শশছ;  

 রাআশন্প প্রতযাশ ব্যশি ফা প্রশতিাশনয শনকট দ্রুততভ ভশ রাআশন্প প্রদাশনয জন্য যকাশয দকালাগাশয শপ জভা 

প্রদাশনয চারানভ ন-রাআশন দবশযশপশকন কযা শশছ; 

 াটকশর ঈৎাশদত াটশণ্যয গুণগত ভান ঠিক যাখায রশে াট শধদপ্তশযয ৩টি াটণ্য যীোগাশযয ভাধ্যশভ 

শফনাভশল্য নভনা যীো কশয ংশিষ্ট কর্তমেশক ফশত কযা শশছ; 

 াট শধদপ্তয এফং ফাংরাশদ াটকর কশ মাশযন এয দমৌথ ঈশদ্যাশগ টিভ গঠন কশয যকাশয শভশরয ঈৎাশদত ণ্যভান 

মাচাআ কযা শশছ; 

 দপাকার শন্ট কভ মকতমায ভাধ্যশভ তথ্য দফা শনশিত কযা শশছ; 

 ান স্ট াশব মশয ভাধ্যশভ দফা প্রতযাীগশণয দফা প্রদান জীকযণ কযা শশছ। 

(খ)  দাচায :  

 ইনাউজ প্রর্ক্ষবণ অাংগ্রণকাযী কভ িকতিা  কভ িিাযীবদয প্রর্ত দািাবযয উবমার্গতা গুরুত্ব কাবয তুবর ধযা বয়বি; 

 াট অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবয় জ্ঞানর্বর্িক কভ ির্যবফ সৃর্ষ্টয রবক্ষ গ্রন্থাগায স্থান কযা বয়বি; 

 অবোগত সফা প্রতোীবদয জন্য অর্তর্থ কক্ষ স্থান কযা বয়বি। 

 (গ) ঈদ্ভাফন (আশনাশবন) :  

 যকাশয প্রশতিানভ কর্তমক অশাশজত দশভনায  প্রশেণভশ াশটয ব্যাগ ব্যফায শফলশ নুশযাধ ত্র দপ্রযণ কযা 

শশছ; 

 প্রাথশভক  ভাধ্যশভক ম মাশ যকাশয ফআ শফতযশণয ভ াশটয ব্যাগ প্রদাশনয জন্য ত্র দপ্রযণ কযা শশছ;  

  যকাশয দপ্তয  ংস্থা াশটয াভগ্রী ব্যফায শফলশ ত্র দদা শশছ; 

 াট অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয়বক দৄভানমুি সঘালণা কযা বয়বি। অবোগতবদয দৄভাবনয জন্য আরাদা সজান বতর্য কযা বয়বি; 

 াট  াটজাত বণ্যয অবেন্তযীণ ব্যফায বৃর্ি  র্যবফ সুযক্ষায রবক্ষ জনবিতনতা বৃর্ি  উবুিকযবণয জন্য 

প্রাভাণ্য র্িত্র বতর্য, র্ফতযণ  প্রদ িবনয ব্যফস্থা কযা বয়বি। 
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শডশজটার ফাংরাশদ শফশনভ মাশণয জন্য কাম মক্রভ   
 

 াট শধদপ্তশযয বাকে অদৄশনকাণ শবশড কনপাশযন্প ংক্রান্ত মন্ত্রাশত স্থান; 

 াট অর্ধদপ্তয কর্তিক াট ব্যফাবয়য র্ফর্বন্ন সশ্রর্ণয রাইববন্সয আবফদন অনরাইবনয ভাধ্যবভ গ্রণ  প্রবর্াং এয রবক্ষ 

‘অন-রাইন রাইবর্ন্সাং’ এয পটয়োয র্নভ িাণ ইবতাভবধ্য ম্পন্ন বয়বি এফাং াট অর্ধদপ্তবযয বয়ফ াইবট াংমৄি 

কবয কাম িক্রভ শুরু বয়বি। 

 াট অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিা-কভ িিাযীবদয বদর্নক ার্জযা প্রদান ফাবয়াবভর্িক ির্তবত আঙ্গুবরয িাবয ভাধ্যবভ মথাভবয় 

অর্পব আগভন  প্রস্থান র্নর্িত কযা বয়বি। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

র্িত্র : াট অর্ধদপ্তবয ‘র্ডর্জটার ার্জযা’ কাম িক্রভ উববাধন কবযন ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়। 

 

ভস্যা এফং চযাশরঞ্জ 

(১) ভস্যা : 

 প্রশাজশনয তুরনা জনফশরয স্বল্পতা; 

 প্রশাজনী মানফাশনয বাফ; এফং 

 চাশদাভাশপক কশম্পঈটায প্রশাজনী অদৄশনক মন্ত্রাশতয বাফ। 

 

(২) চযাশরঞ্জ : 

 জনফশরয স্বল্পতা থাকা শত্ব শণ্য াটজাত দভাড়শকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন, ২০১০ তবাগ ফাস্তফান;  

 প্রশেশণয ভাধ্যশভ ভশাশমাগী  দে জনফর ততর্য; এফং 

 নরাআশন রাআশন্প প্রদান াট শধদপ্তশযয দফাভ শডশজটারাআশজশনয অতা অনা। 

 

---0--- 
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ফস্ত্র তযদিয 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: মমাগার্মাগ : 

 

তফটিএভত বফন (৬ষ্ঠ তরা) 

৭-৯ কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫, ফাংরার্দ 

 

মটতরর্পান : ৮৮০২ ৯১৩৮৬৬১ 

পোক্স : ৮৮০২ ৯১১৩৫৪৫ 

ওর্য়ফাআট : www.dot.gov.bd 

আ-মভআর : textiledepartment01@gmail.com 
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ভূতভকা:  

ম্ভাফনাভ ফস্ত্র শশল্পয ঈন্নন, ম্প্রাযণ  শফকাশয রশেয শল্প ভন্ত্রণারশয ধীন শল্প দপ্তশযয ফস্ত্র ঈআংশক অরাদা 

কশয ফস্ত্র খাশতয দালক কর্তমশেয দাশত্ব ারন  ফস্ত্র শশল্পয জন্য দে জনফর ততশযয ঈশিশশ্য ১৯৭৮ াশর ফস্ত্র ভন্ত্রণারশয 

(ফতমভান ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার) ধীশন ফস্ত্র শযদপ্তয সৃশষ্ট কযা । ফস্ত্র শযদপ্তয সৃশষ্টয য শত ফস্ত্র প্রভেশিশফশদয ব্যাক শূন্যতা 

পূযশণয রশেয ফস্ত্র খাশত দে জনফর সৃশষ্ট দফযকাশয খাশত ফস্ত্র শল্প কাযখানায ঈন্নশন প্রশাজনী কর ধযশনয কাম মাশদ 

ম্পাদন কযশছর। যফতীশত ১৯৯১ াশর ফস্ত্র শশল্পয দালক কর্তমশেয দাশত্ব শফশনশাগ দফাড মশক প্রদান কযা । পশর ফস্ত্র 

শযদপ্তয তখন দথশক ২০১৩ ার ম মন্ত শুদৄ ফস্ত্রখাশত দে জনফর ততশযয দাশত্ব ারন কশযশছ। ফতমভান যকাশযয শিান্ত 

দভাতাশফক ২৬/০৫/২০১৩ শরস্টাব্দ শত ফস্ত্র শযদপ্তয পুনযা ফস্ত্র শশল্পয দালক কর্তমশেয ( Sponsoring Authority) 

দাশত্ব ারন কযশছ। 
 

ফস্ত্র শযদপ্তয দে জনফর সৃশষ্টয জন্য ০৬টি দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ, ০৩টি দটক্সটাআর আনশস্টটিঈট  ৪০টি 

দটক্সটাআর নবাজেনার আনশস্টটিঈট বযচারনা েযজ । এ াড়া উন্নেন প্রেজল্পয ভাধ্যজভ নিাারিজি ০১টি নটক্সটাইর ইবিবনোবযং 

েজরে, পূফ থতন ০২টি নটক্সটাইর ইনবিটিউটজে (ননাোখারী  ফবযার) দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরশজ উন্নীতেযণ এফং নাজটায, 

যংপুয, চট্টগ্রাভ, খুরনা, নবারা  োভারপুয নেরাে ০৬টি দটক্সটাআর আনশস্টটিঈট স্থাজনয োে চরভান যজেজ ।  

র্বন ও তভন: 

তবন: 

            বনযাদ , বক্তারী  প্রবতজমাবিতা েভ ফস্ত্র খাত 

র্ভন:  

           ফস্ত্র োবযিবয বোয ায বৃবদ্ধ এফং নফযোবয ফস্ত্র বল্পজে ােতায ভাধ্যজভ এ খাজতয অগ্রিবত াধন 

কাম োফরী: 

 

ফস্ত্র তযদির্যয কাম োফরীর্ক ততন বার্গ তফবক্ত কযা মায় : 

  দয জনফর সৃতেয কাজ; 

 ফস্ত্রখার্তয উন্নয়র্নয প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

    মালক কর্তের্যয কাজ। 

জনফর:  

 

 নুর্ভাতদত দ পূযণকৃত দ শূন্য দ 

ফস্ত্র বযদপ্তয  (যাজস্ব খাতভূক্ত) ৮৫৪  684 ১৭০ 

স্থায়ীবার্ফ ফছযতবতত্তক ংযযণ ২৫৫  ৮৭ ১68  

“৬টি মটক্সটাআর আনতস্ট্টিউটমক অধুতনকীকযণ” ীল েক ভাি উন্নয়ন প্রকল্প ১১৮ ১১৮ - 

“এোফতরর্ভন্ট ফ মটক্সটাআর মবার্কনার আনতস্ট্টিউট এন্ড তযর্তফতরর্টন ফ মেআন্ড 

োআফার এন্ড নন-োআফার ম্যানাওয়ায আন তচটাগাং তরোক্ট” ীল েক ভাি উন্নয়ন প্রকল্প 

২৯ ২৫ ০৪ 

“১০টি মটক্সটাআর মবার্কনার আনতস্ট্টিউট স্থান” ীল েক ভাি উন্নয়ন প্রকল্প ১৫১ ১৩৮ ১৩ 

মভাট = 1407 1052 355 
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ফস্ত্র র্যদপ্তয  এয র্নয়ন্ত্রনাধীন দপ্তয/র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূ: 

তপ ংখ্যা তপ ংখ্যা 

প্রধান োম থারে  ১টি নটক্সটাইর ইবিবনোবযং েজরে  6টি 

বফবািীে োম থারে  ৪টি নটক্সটাইর ইনবিটিউট  ৩টি 

নেরা োম থারে  ২টি নটক্সটাইর নবাজেনার ইনবিটিউট  ৪০টি 

 

(ে) তফবাগীয় কাম োরয়: ০৪টি 

ক্রতভক নং তফবাগীয় কাম োরয় 

১ বফবািীে ফস্ত্র বযদপ্তয, ৩০, বভযপুয নযাড, ঢাো-১২০৫, নপান : ০২-৫৮৬১০১১২ 

২ বফবািীে ফস্ত্র বযদপ্তয, যোযী কাম বফন-১, অগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, মপান-০৩১-৭২৪৫৮৪ 

৩ বফবািীে ফস্ত্র বযদপ্তয, ৩৫৭, বনযারা আফাতক এরাকা, বনযারা, খুরনা, মপান-০৪১-৭২১৯৪০ 

৪ বফবািীে ফস্ত্র বযদপ্তয, ৩১৫, োবোটা (তৃতীে তরা), যাোী, নপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮ 

 

(খ) মজরা কাম োরয়: ০২টি 

ক্রতভক নং মজরা কাম োরয় 

1 নেরা ফস্ত্র বযদপ্তয, বদরারপুয, াফনা, নপান : ০৭৩১-৬৬০৭৬ 

2 নেরা ফস্ত্র বযদপ্তয, আকুয-টাকুয াড়া, টাংিাইর দয, টাংিাইর, নপান: ০৯২১-৬৩৬৮৪ 

 

(গ) মটক্সটাআর আতঞ্জতনয়াতযং কর্রজ: ০৬টি 

ক্রতভক নং মটক্সটাআর আতঞ্জতনয়াতযং কর্রজ 

1 দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ, দজাযাযগঞ্জ, চট্রগ্রাভ 

2 দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ, ারগাশড়া, াফনা 

3 দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ, দফগভগঞ্জ, দনাাখারী 

4 ীদ অফদুয যফ দযশনাফাত দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ, শএন্ডশফ দযাড, ফশযার 

5 ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ,কাশরাতী, টাংগাআর 

৬ দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ, শঝনাআদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফঙ্গফন্ধু মটক্সটাআর আতঞ্জতনয়াতযং কর্রজ, কাতরাতী, টাংগাআর 

 

(ঘ) মটক্সটাআর আনতস্ট্টিউট: ০৩টি 

ক্র: নং মটক্সটাআর আনতস্ট্টিউট 

1 দটক্সটাআর আনশস্টটিঈট, টাংগাআর  (দটক্সটাআর  জুট দটকশনারজী)  

2 দটক্সটাআর আনশস্টটিঈট, শদনাজপুয (২ শপট) 

3 দটক্সটাআর আনশস্টটিঈট, ফশযার 
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(ঙ) মটক্সটাআর মবার্কনার আনতস্ট্টিউট: ৪০টি 

ক্র:নং মটক্সটাআর মবার্কনার আনতস্ট্টিউট ক্র:নং মটক্সটাআর মবার্কনার আনতস্ট্টিউট 

১ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, যাঙাভাটি ২১ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈ, নাশটায 

২ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, নাযাণগঞ্জ ২২ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, যাজাী 

৩ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, কুশভো ২৩ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, াফনা 

৪ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, রেীপুয ২৪ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ফগুড়া 

৫ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, চট্টগ্রাভ ২৫ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, যংপুয 

৬ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, শফ-ফাশড়া ২৬ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, শদনাজপুয 

৭ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, গাজীপুয ২৭ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ঠাকুযগাঁ 

৮ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ভভনশং ২৮ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, দগাারগঞ্জ  

৯ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ভাদাযীপুয ২৯ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ফােযফান 

১০ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ভৄশন্পগঞ্জ ৩০ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, খাগড়াছশড় 

১১ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, নযশংদী ৩১ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ভাশণকগঞ্জ 

১২ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, জাভারপুয ৩২ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, টাংগাআর 

১৩ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, শশযাজপুয ৩৩ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, শকশাযগঞ্জ 

১৪ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ফাশগযাট ৩৪ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, পশযদপুয 

১৫ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, খুরনা ৩৫ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, দনাাখারী 

১৬ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ঝারকাঠি  ৩৬ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, কক্সফাজায 

১৭ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, মশায ৩৭ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, শযাজগঞ্জ 

১৮ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, কুশষ্টা ৩৮ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, গাআফান্ধা 

১৯ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, ফযগুনা ৩৯ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, নগাঁ 

২০ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, টুাখারী ৪০ দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

 

 

 

 
 

দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, নগাঁ  
 

দটক্সটাআর দবাশকনার আনশস্টটিঈট, পশযদপুয 
 

 ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূব িালু সকা িমূ:  
 

তফফযণ মটক্সটাআর আতঞ্জতনয়াতযং কর্রজ মটক্সটাআর আনতস্ট্টিউট মটক্সটাআর মবার্কনার আনতস্ট্টিউট 

ংখ্যা  ০৬টি ০৩টি ৪০টি 

দকা ম 
শফএশ আন দটক্সটাআর  

আশঞ্জশনাশযং 

বডজপ্লাভা ইন নটক্সিঃ ইবিিঃ / 

বডজপ্লাভা ইন জুট নটে: 
এএশ (দবাশকনার) (দটক্সটাআর) 

দভাদ ৪ ফৎয ৪ ফৎয ২ ফৎয 

বশতময দমাগ্যতা এআচএশ (শফজ্ঞান)/ভভান এএশ/ভভান দজএশ/দজশডশ 

নুশভাশদত অন 

ংখ্যা (প্রশতটিশত) 
১২২ ১২০ ১৪৪ (প্রশত দট্রশড ৩৬ জন কশয) 

 

 দে েনফর সৃবষ্ট : 
 

 বফএব ইন নটক্সটাইর ইবিবনোবযং বডগ্রীয ভাধ্যজভ এবক্সবেউটিব নরজবজরয নটক্সটাইর ইবিবনোয ততবয েযা; 

 বডজপ্লাভা ইন নটক্সটাইর নটেজনারেী বডগ্রীয ভাধ্যজভ ভধ্যভ নরজবজরয নটক্সটাইর নটেজনারবেি ততবয  েযা ; 

 বডজপ্লাভা ইন জুট নটেজনারেীয ভাধ্যজভ াটবজল্পয েন্য দে জুট নটেজনারবেি ততবয  েযা ; 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৫-১৬ 
াতা-85 

 
  

 এএব (নবাজেনার) (নটক্সটাইর) নোজ থয ভাধ্যজভ নলায নরজবজরয দে েনফর ততবয  েযা। 
 

২০১৫-১৬ থ েফছর্য বফএব ইন নটক্সটাইর উত্তীণ থ বোথীজদয তথ্য: 

প্রদত্ত তডগ্রী 2015-16 থ েফছয  রু মথর্ক 2015-16 থ েফছয ম েন্ত মভাট 

যীযাথী উত্তীণ ে ায যীযাথী উত্তীণ ে ায 

তফএত 298 293 98.32% ১১৩২ ১১১৫ ৯৮.৫০% 

 

২০১৫-১৬ থ েফছর্য বডজপ্লাভা (নটক্সটাইর +জুট) উত্তীণ থ বোথীজদয তথ্য: 

প্রদত্ত তডগ্রী 2015-16 থ েফছয  রু মথর্ক 2015-16 থ েফছয ম েন্ত মভাট 

যীযাথী উত্তীণ ে ায যীযাথী উত্তীণ ে ায 

তডর্প্ল্াভা ৩৮৪ ৩৮২ ৯৯% ১০২৩১ ৮৮১৯ ৮৬.২০% 

২০১৫-১৬ থ েফছর্য এএব (নবাজেনার) (নটক্সটাইর) উত্তীণ থ বোথীজদয তথ্য: 

প্রদত্ত তডগ্রী 2015-16 থ েফছয  রু মথর্ক 2015-16 থ েফছয ম েন্ত মভাট 

যীযাথী উত্তীণ ে ায যীযাথী উত্তীণ ে ায 

এএত ২৬৫৮ ২৩৬০ ৮৮.৭৯% ৩২১২০ ২৬২৯৪ ৮১.৮৬% 

 

 

২০১৫-১৬ থ েফছর্য াকৃত তযাথীর্দয মরখতচত্র 

 

ফস্ত্রখার্তয উন্নয়র্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন: 
 

ফস্ত্র তযদিয ফস্ত্র তর্ল্পয জন্য প্রর্য়াজনীয় দয জনফর যফযা কযায তনতভর্ত্ত চাতদা নুমায়ী মটক্সটাআর তযা প্রততষ্ঠান 

স্থার্ন তফতবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কযর্ছ ও ফাস্তফায়ন কযর্ছ। ফস্ত্র তযদির্য 2015-16 থ েফছর্য ১0টি উন্নয়ন প্রকল্প চরভান তছর। 

চরভান প্রকল্পগুর্রায ভাধ্যর্ভ ৩টি মটক্সটাআর আতঞ্জতনয়াতযং কর্রজ (মগাারগঞ্জ, যংপুয ও জাভারপুয) ও ৬টি মটক্সটাআর আনতস্ট্টিউট 

(নাজটায, যংপুয, চট্টগ্রাভ, খুরনা, নবারা  োভারপুয) স্থাতত র্ফ। এছাড়া ২০১৬-১৭ থ েফছর্য ৭টি প্রকল্প (১টি মটক্সটাআর 

আতঞ্জতনয়াতযং কর্রজ, ৫টি মটক্সটাআর আনতস্ট্টিউট, ১৩টি মটক্সটাআর মবার্কনার আনতস্ট্টিউট) গ্রণ কযায তযকল্পনা যর্য়র্ছ। 
 

 গত ৩০/০৪/২০১৬ তার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী “সখ সযানা দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ, দগাারগঞ্জ” এয শবশত্তপ্রস্থয স্থান 

কশযন। 

 ২০১৫-১৬ থ েফছর্য ফস্ত্র তযদির্য চরভান 10টি উন্নয়ন প্রকর্ল্পয ফযাে 104 মকাটি 66 রয টাকা। জুরাআ/১৫-জুন/১৬ ম েন্ত 

ব্যয় ১০৩ মকাটি ১৮ রয ৫৯ াজায টাকা মা ফযার্েয ৯৮.৫৯%। 
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(টাকায ংকমূ রয টাকায়) 

ক্র. নং প্রকর্ল্পয নাভ ফযাে ব্যয় তকযা 

ায 

১ ফবযার নটক্সটাইর ইনবিটিউটজে ীদ আফদ্যয যফ নযবনোফাত 

নটক্সটাইর ইবিবনোবযং েজরজে উন্নীতেযণ প্রেল্প 

২২২০.০০ ২১১৯.৯৬ 

 

৯৫.৪৯% 

২ নফিভিি নটক্সটাইর ইনবিটিউটজে নটক্সটাইর ইবিবনোবযং েজরজে 

উন্নীতেযণ প্রেল্প 

৫৭১.০০ ৫৬৮.৫৯ 

 

৯৯.৫৮% 

৩ ৪টি নটক্সটাইর ইনবিটিউট স্থান প্রেল্প ৩৭০০.০০ ৩৬৯৯.৮১ ৯৯.৯৯% 

৪ বঝনাইদ নটক্সটাইর ইবিবনোবযং েজরে স্থান প্রেল্প ১৫০০.০০ ১৪৯৯.৯৩ ৯৯.৯৯% 

৫ নিৌযনদী নটক্সটাইর ইনবিটিউট স্থান প্রেল্প ৫৬০.০০ ৫৫৯.৯৮ ৯৯.৯৯% 

৬ নিাারিি নটক্সটাইর ইবিবনোবযং েজরে স্থান প্রেল্প ৬৩৫.০০ ৬১৭.৮৪ ৯৭.৩০% 

৭ নবারা নটক্সটাইর ইনবিটিউট স্থান প্রেল্প ৩০০.০০ ২৯৯.৭৮ ৯৯.৯২% 

৮ োভারপুয নটক্সটাইর ইনবিটিউট স্থান প্রেল্প ৩৪০.০০ ৩৩৯.৯৫ ৯৯.৯৮% 

৯ ীযগঞ্জ দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজ স্থান প্রেল্প, যংপুয  ১৪০.০০ ১৩৯.৯৯৯ ৯৯.৯৯% 

১০ োভারপুয নটক্সটাইর ইবিবনোবযং েজরে স্থান প্রকল্প ৫০০.০০ ৪৭২.৭৫৩ ৯৪.৫৫% 

ফ ের্ভাট ১০৪৬৬.০০ ১০৩১৮.৫৯২ ৯৮.৫৯ % 

 নালে েতৃথজেয োে:  

নালে েতৃথে ফরজত নোন বফজল নশ্রণী/খাজতয বজল্পয বনেন্ত্রণোযী প্রাবনে েতৃথেজে বুঝাজফ। Allocation of 

Business অনুমােী ং বিষ্ট খাত নম ভন্ত্রণারে/বফবাজিয েভ থবযবধভূক্ত, নই ভন্ত্রণারে/বফবাজিয আতাধীন দাবেেপ্রাপ্ত 

অবধদপ্তয/ংস্থা/বযদপ্তয/দপ্তয ং বিষ্ট খাজত নালে েতৃথে বজজফ োে েযজফ ভজভ থ িত ০৫/০৫/২০১৪ তাবযজখ ভবন্ত্রবা 

তফঠজে বদ্ধান্ত গৃীত ে। নমভনিঃ ক্ষুদ্র  কুটিয বজল্পয নেজে ফাংরাজদ  ক্ষুদ্র  কুটিয বল্প েযজাজযন (বফবে), ফস্ত্র বজল্পয  

নেজে ফস্ত্র শযদপ্তয, াটবজল্পয  নেজে াট অবধদপ্তয, ভৎস্য বজল্পয  নেজে ভৎস্য অবধদপ্তয এফং যপ্তানী প্রবক্রোেযণ এরাোে 

অফবস্থত বজল্পয নেজে ফাংরাজদ এক্সজাট থ প্রজবং নোন অথবযটি (নফো) নালে েতৃথে বজজফ বফজফবচত জফ।  

 

নালে েতৃথে বজজফ ফস্ত্র বযদপ্তজযয কাম োফরী ও ২০১৫-১৬ অথ িফিবয প্রাপ্ত আবফদন  র্নষ্পর্িয তথ্য : 

 

ক্র: 

নাং 

র্ফলয় ২০১৫-১৬ অথ িফিবয শুরু বত অত্র অথ িফিয ম িন্ত 

প্রার্প্ত র্নষ্পর্ি প্রার্প্ত র্নষ্পর্ি 

১ প্রস্তার্ফত সযর্জবষ্ট্রন 238 201 456 398 

২ র্ফযভান সযর্জবষ্ট্রন 100 86 259 184 

৩ সভর্ন িাড়কযবণয সুার্য 5164 5144 10312 10214 

৪ ১ভ এডক আইআযর্,য র্ল্প সুার্য 218 210 553 471 

৫ ২য় এডক আইআযর্,য র্ল্প সুার্য 49 50 49 50 

৬ ৩য় এডক আইআযর্,য র্ল্প সুার্য 4 3 4 3 

৭ আইআযর্ র্নয়র্ভতকযবণয সুার্য 112 96 371 290 

৮ সযর্জসষ্ট্রন াংবাধন 333 291 1085 895 

৯ অনার্ি ত্র 80 107 259 287 

১০ ইউটিরাইবজন াযর্ভট (ইউর্) 42 42 138 136 

১১ ইভবাট ি াযর্ভট (আইর্) সুার্য  17 17 49 47 

১২ আইআযর্’য ঠিকানা র্যফতিন 2 2 26 21 

১৩ সডপাড ি সবভন্ট 34 32 52 47 

১৪ েট ফযাবিয সুার্য 8 8 20 18 

১৫ য়াকি াযর্ভট/ র্আই র্বায জন্য অনার্ি ত্র 20 16 37 32 

১৬ কবম্পার্জট াটি ির্পবকট 7 9 8 10 

১৭ এইিএ সকাড াংবমাজন 3 3 8 7 

১৮ ইআযর্’য ঠিকানা র্যফতিন 0 0 1 0 

১৯ আইআযর্বত আভদার্ন স্বত্ত্ব বৃর্িয জন্য সুার্য 1০ ৯ 1০ ৯ 

২০ ফন্ড রাইবন্স এয জন্য সুার্য 1 1 1 1 

২১ ইনবডভর্নটি ফন্ড অফমুিকযবণয সুার্য ১ ১ ১ ১ 

                                                           ফ িবভাট= 6443 6328 13699 13121 
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 ফস্ত্র তযদির্যয তযদ েক ও কভ েকতোগণ 01/07/2015 র্ত 30/06/2016 ম েন্ত মটক্সটাআর তফলয়ক ৬২৬টি তল্প 

কাযখানা তযদ েন কর্যর্ছন, মালর্কয কার্জয  রু মথর্ক এ ম েন্ত মভাট ১৬৬০ টি তল্প কাযখানা তযদ েন কর্যর্ছন। 

 

 ফস্ত্রতর্ল্পয মালক কর্তের্যয কার্জয সুষ্ঠ ু ফাস্তফায়ন ও মফযকাতয ফস্ত্র তল্পখাতর্ক র্মাতগতা কযায রর্যে ফস্ত্র তল্প 

অআন, 2016 প্রণয়র্নয কাজ চরভান যর্য়র্ছ। 

 

 সালক কর্তিবক্ষয সফা প্রদাবনয ভাধ্যবভ যাজস্ব আদায়: সালক কর্তিবক্ষয কাবজয ভাধ্যবভ ২০১৫-১৬ অথ িফিবয 

৯৮,০৩,০০০/- (আটানব্বই রক্ষ র্তন াজায টাকা) এফাং এ ম িন্ত ১.৭২ সকাটি টাকা যাজস্ব আদায় বয়বি। 

 

 ২০১৫-১৬ অথ িফিবয ফস্ত্র র্যদপ্তয কর্তিক ২৮৭টি নতুন ফস্ত্র র্ল্প প্রর্তষ্ঠান র্নফর্ন্ধত বয়বি। 

 

 ২০১৫-১৬ থ েফছর্য মালক কর্তের্যয কার্জয ভাধ্যর্ভ তফতনর্য়ার্গয তযভাণ তনম্নরু : 

 

ক্র: নং তফতনর্য়ার্গয প্রকায তযভাণ গড়/ভা 

১ স্থানীয় তফতনর্য়াগ  86427.129 তভতরয়ন টাকা 7202.260 তভতরয়ন টাকা 

২ বফর্দতক তফতনর্য়াগ 2083.396 তভতরয়ন টাকা 173.616 তভতরয়ন টাকা 

৩ মমৌথ তফতনর্য়াগ 1662.055 তভতরয়ন টাকা 138.504 তভতরয়ন টাকা 

মভাট = ৯০১৭২.৫৮ তভতরয়ন টাকা ৭৫১৪.৩৮১৭ তভতরয়ন টাকা 

 

 ওয়ানস্ট্ াতব ে: 

 

ফস্ত্র বযদপ্তয প্রধান োম থারজে নালে েতৃথজেয োে সুষ্ঠুবাজফ ম্পাদজনয েন্য এেটি োনি াবব থ নন্টায চালু েযা জেজ । ফস্ত্র 

 নাাে বল্পভাবরে/েভ থেতথািণজে োনি াবব থনয ভাধ্যজভ নম ভস্ত নফা প্রদান েযা জে তা বনম্নরূিঃ  

 

 ফস্ত্র বল্প োযখানায ভাবরে/উজযাক্তাজদয োবযিবয  অন্যান্য ভস্যায নপ্রবেজত যাভ থ  ভাধান প্রদান; 

 নফা প্রতযাী ফস্ত্র বল্প োযখানায আজফদনমূ মাচাই -ফা াই েযা, াবব থ নডবরবাযীয ম্ভাব্য তাবযখ োযখানা 

েতৃথেজে প্রাবপ্ত েীোযে নদো এফং ঠিে আজফদন বনবদ থষ্ট নেজন নপ্রযণ েযা; 

 োেটি েত তাবযজখ ম্পন্ন েযজত জফ তা ং বিষ্ট েভ থেতথাজে তেীেযণ েজয বনধ থাবযত ভজেয ভজধ্য োেটি  ম্পন্ন 

েযত: বচঠি ে নডবরবাযী দদয়া; 

 “োন ি াবব থ ” এয অবপায নটবরজপাজন, াোজত ফ থ প্রোয প্রজোেনীে তথ্য ংবিষ্টজদয যফযা েযজ ন, 

বেজ্ঞাায েফাফ বদজেন; 

 নফা গ্রীতাজদয নালে েতৃথে বজজফ ফস্ত্র বযদপ্তজয ফস্ত্রবল্প োযখানায অনুকূজর বে বে নফা প্রদান েযা  ে এফং 

ফস্ত্র বজল্পয নালে েতৃথজেয োে সুষ্ঠুবাজফ ম্পাদজনয েন্য নোন োজে বে বে োিে রাজি/নচেবরষ্ট তায এেটি 

ধাযণা আিত নফা গ্রীতাজদয দদয়া ে। 
  

 ২০১৫-১৬ থ েফছর্যয ন্যান্য কামক্রভ: 

 

 গত ১৬/০১/২০১৬ তাতযর্খ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধু মটক্সটাআর আতঞ্জতনয়াতযং কর্রজ, কাতরাতী, 

টাংগাআর এয নফীনফযণ ও তফদায় নুষ্ঠান এফং মটক্সটাআর আনতস্ট্টিউট, টাংগাআর এয নফীন ফযণ নুষ্ঠার্ন ংগ্রণ কর্যন। 
 

  

ফঙ্গফন্ধু মটক্সটাআর আতঞ্জতনয়াতযং কর্রর্জয নফীনফযণ ও তফদায় নুষ্ঠার্ন ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারর্য়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী ও অভতন্ত্রত তততথবৃন্দ 

ফঙ্গফন্ধু মটক্সটাআর আতঞ্জতনয়াতযং কর্রর্জয নফীনফযণ ও তফদায় নুষ্ঠার্ন 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী ও তযচারক, ফস্ত্র তযদিয 
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মটক্সটাআর আনতস্ট্টিউট, টাংগাআর্রয নফীনফযণ নুষ্ঠার্ন ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য 

ভাননীয় প্রততভন্ত্রী, তযচারক, ফস্ত্র তযদিয ও অভতন্ত্রত তততথবৃন্দ 

ফঙ্গফন্ধু মটক্সটাআর আতঞ্জতনয়াতযং কর্রর্জয নফীনফযণ ও তফদায় নুষ্ঠার্ন 

মক্রস্ট্ প্রদান কযর্ছন ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী  

 

 কভ িকতিা  কভ িিাযীবদয প্রর্ক্ষণ: 

 

-ক্রর্ভক নাং প্রর্ক্ষণ প্রর্ক্ষণাথীয াংখ্যা শ্রভঘন্টা 

১ ইন াউজ ২১৪ ১৫৯ 

২ সদব ৩৩ ১৮৬৩ 

৩ র্ফবদব ০৮ ২১০ 

সভাট = ২৫৫ ২২৩২ 

 

 ২০১৫-১৬ থ েফছর্য ফস্ত্র তযদির্য মভাট ৩৬টি তনষ্পন্ন তডট অতত্ত তছর। তায ভর্ধ্য ২২টি তগ্রভ, ১৪টি াধাযণ। 

প্রততর্ফদনাধীন থ েফছর্য ১৯টি তডট অতত্ত তনষ্পতত্ত র্য়র্ছ, ১২টি তগ্রভ, ৭টি াধাযণ। তনষ্পতত্তয ায ৫২.৭৭%। 

 

 ফতেভার্ন ফস্ত্র তযদিযর্ক ফস্ত্র তধদির্য উন্নীতকযর্ণয কাজ চরর্ছ। একার্জয ং তর্র্ফ প্রস্তাতফত ফস্ত্র তধদির্যয 

াংগাঠতনক কাঠার্ভা জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তেক নুর্ভাতদত র্য়র্ছ। একআ ার্থ ফস্ত্র তযদির্যয তনর্য়াগতফতধ ংর্াধন 

ও নুর্ভাদর্নয কাজ চরর্ছ।  

 

 উিভ িি িা:  

 

 সালক কর্তিবক্ষয কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযায জন্য প্রবয়াজনীয় র্নবদ িাফরী াংফর্রত বুকবরট বয়ফাইবট প্রদান কযায় সফা 

গ্রণকাযীগণ ন্যেনতভ ভবয়য ভবধ্য প্রবয়াজনীয় সফা াবেন। 

 

 প্রকল্প প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন প্রর্ক্রয়ায় ভূরক্রটি র্যায কবয েোন্ডাড ি পযবভবট প্রকল্প কামক্রভ গ্রণ কযা র্য়র্ছ। 

 

 প্রর্তেক টিতবঅআ, তডর্প্ল্াভা আনতস্ট্টিউট ও তফএত কর্রর্জ চাতদায মপ্রতযর্ত অন ংখ্যা বৃতি কযা র্য়র্ছ এফং 

Need based চাতদায কাযর্ণ নতুন ফস্ত্র তযা প্রততষ্ঠান স্থার্নয উর্যাগ গ্রণ কযা র্য়র্ছ।  

 

 দটক্সটাআর আশঞ্জশনাশযং কশরজমূ  নটক্সটাইর ইনবিটিউটমূজ ববতথ কামক্রভ নরাআনতবতত্তক কযা র্য়র্ছ। 
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ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (এর্এ): 
গত ১৩.১০.২০১৫ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য বাকবক্ষ র্যিারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয এফাং র্িফ, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারবয়য ভবধ্য ২০১৫-১৬ অথ িফিবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়। র্িফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াবথ র্যিারক, 

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয স্বাক্ষর্যত ২০১৫-১৬ অথ িফিবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন কযা বয়বি। ফস্ত্র র্যদপ্তয উি ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্িয সকৌরগত উবিবেয ৮৫ নম্ববযয ভবধ্য ৭৮.৫১ নম্বয এফাং আফর্েক সকৌরগত উবিবেয ১৫ নম্ববযয ভবধ্য 

১২.৮০ নম্বয অজিন কবযবি। ফ িবভাট ১০০ নম্ববযয ভবধ্য ৯১.৩১ নম্বয অজিন কবযবি। অথ িাৎ ফস্ত্র র্যদপ্তয  ২০১৫-১৬ অথ িফিবয 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ফাস্তফায়বনয ায ৯১.৩১%।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৫-১৬ অথ িফিবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয সবল র্িফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং র্যিারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয 

 

 র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবনয জন্য গৃীত কাম িক্রভ: 

 

ক্রঃ নং কাম িক্রভ কাম েক্রভ 

১ নরাআন মযতজর্েন 

তর্স্ট্ভ 

র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবনয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য ার্ব ি 

ইবনাববন পান্ড অোয়াড ি সথবক প্রাপ্ত অথ ি বাযা ফস্ত্রর্বল্পয সালক কর্তিবক্ষয কর 

সফাবক অনরাইবন প্রদাবনয রবক্ষে কাজ কযবি। ফতিভাবন একজন সফা গ্রীতাবক ফস্ত্র 

র্যদপ্তবযয সালক কর্তিবক্ষয সম সকান সফা ায়ায জন্য স্বযীবয ফস্ত্র র্যদপ্তবয 

উর্স্থত বত য়। অনরাইন ার্ব ি িালু বর সফা গ্রীতা সম সকান স্থাবন ফব প্রবয়াজনীয় 

ডকুসভন্ট আবফদন কযবত াযবফন। আবফদনকাযীয আবফদনটি সকাথায়, র্ক অফস্থায় 

আবি তা প্রর্তটি ধাব এএভএ/ইবভইর এয ভাধ্যবভ জানাবনা বফ। আবফদনকাযীয 

কযণীয় র্কছু থাকবর র্তর্ন  র্নবদ িনাভত প্রবয়াজনীয় দবক্ষ গ্রণ কযবত াযবফন। 

এিাড়া ফস্ত্র র্যদপ্তবযয কাজ ম্পন্ন বর এএভএ/ইবভইর এয ভাধ্যবভ অফগত বয় 

র্তর্ন কাজটি/সফাটি গ্রণ কযবত াযবফন। 

২ আ-পাআতরং ফস্ত্র তযদির্য আ-পাআতরং িতত চালু কযায জন্য আ-পাআতরং এয উয দুআজন কভ েকতোর্ক 

প্রতযণ প্রদান কযা র্য়র্ছ। 

৩ ওয়াআপাআ ফস্ত্র তযদিয প্রধান কাম োরর্য়য কর কতম্পউটার্য তনযতফতচ্ছন্ন আন্টাযর্নট ব্যফার্যয জন্য 

ওয়াআপাআ স্থান/চালু কযা র্য়র্ছ। 

৪ অনরাইবন বর্তি ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত সটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  সটক্সটাইর ইনর্েটিউটমূব 

অনরাইবন র্ফএর্ ইন সটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং, র্ডবোভা ইন সটক্সটাইর নটেজনারেী  

র্ডবোভা ইন জুট নটেজনারেী নোজ থয বর্তি প্রর্ক্রয়া ম্পাদন কযা বে। 

 

 

--0-- 
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ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ আনশস্টটিঈট, যাজাী। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দমাগাশমাগ 
 

দ্মা অফাশক, ফাশরাপুকুয, যাজাী-৬২০৭ 

দটশরশপান: ৮৮-০৭২১-৭৭১৭০৪-৫ 

পযাক্স: ৮৮-০৭২১-৭৭০৯১৩ 

আ-দভআর: bsrti@bttb.net.bd 
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শযশচশতঃ 

ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ আনশস্টটিঈট দদশ দযভ দটশযয ঈন্নশনয রশেয রাগআ প্রভেশি ঈদ্ভাফন  দে 

জনশি সৃশষ্টয একভাত্র প্রশতিান। এ প্রশতিানটি ৩ জানুা র্য ১৯৬২ াশর দযভ দটশয কাশযগশয াতা প্রদান কযায জন্য শল্ক 

কাভ ল্যাক শযাচ ম আনশস্টটিঈট এফং শল্ক দটকশনারজীকযার আনশস্টটিঈট নাশভ শল্প শধদপ্তশযয ধীশন যাজাী শয প্রশতশিত 

। যফতীশত আনশস্টটিঈটশক ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প ংস্থায ধীশন দনা শর ১৯৭৪ াশর আনশস্টটিঈট দুটিশক একীভূত কশয শল্ক 

শযাচ ম এন্ড দট্রশনং আনশস্টটিঈট নাভকযণ কযা  । ১৯৭৮ াশর ফাংরাশদ দযভ দফাড ম প্রশতশিত শর এআ প্রশতিানটি ফাংরাশদ 

দযভ দফাশড ময অতাধীশন অশ এফং ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ আনশস্টটিঈট (শফএঅযটিঅআ) নাশভ পুন: নাভকযণ 

কযা । ২০০৩ াশর ২৫ নং অআন ফশর ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ আনশস্টটিঈটশক ফাংরাশদ দযভ দফাড ম দথশক পৃথক 

কশয যাশয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয শনন্ত্রশণ দনা । ২০১৩ াশর ১৩ নং অআন ফশর ফাংরাশদ দযভ দফাড ম, ফাংরাশদ দযভ 

গশফলণা  প্রশেণ আনশস্টটিঈট এফং ফাংরাশদ শল্ক পাঈশন্ডন দক একীর্ভত কশয ফাংরাশদ দযভ ঈন্নন দফাড ম গঠিত ।  

ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ আনশস্টটিঈট ফাংরাশদ শযাচ ম কাঈশন্পর অআন, ২০১২ দভাতাশফক কৃশল ভন্ত্রণারশয 

অতা National Agriculture Research System (NARS)- এয দস্যভূি শশছ।  

ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ আনশস্টটিঈট এয ৫টি গশফলণাাখা মথা: তুু্ুঁতচাল , দযভকীট, দশয-যান, দশয-

দযাগতত্ত্ব, দযভ প্রভেশি াখা একটি প্রশেণ াখা যশশছ।  এছাড়া ফাশযগপ্রআ এয শনন্ত্রণাধীন যাঙ্গাভাটি াফ মতয দজ রায 

চেশঘাণা একটি অঞ্চশরক দযভ গশফলণা দকে (অশযগশক)  এফং ঞ্চগড় দজরা য াশকাা একটি জাভ মপ্লাজভ দভআনশটন্যান্প 

দন্টায (শজএভশ) নাভক ২ টি অঞ্চশরক শপ যশশছ। 

জনফর:  

 

শবন  শভন:  

শবন :  

দযভ প্রভেশি ঈদ্ভাফশন গশতীর গশফলণা প্রশতিান।  

শভন:  

 রাগআ প্রভেশি ঈদ্ভাফশনয ভাধ্যশভ ঈৎাদনীরতা বৃশি কশয দযভ শল্পশক ঈশেখশমাগ্য ম মাশ ঈন্নীতকযণ।  

ঈশিশ্যঃ 

 দদশয অফাা ঈশমাগী দযভচাশলয  দটকআ প্রভেশি ঈদ্ভাফন  ভাঠ ম মাশ স্তান্তয।  

 দযভচাশল শনশাশজত যকার্য-দফযকার্য   ব্যশিভাশরকানাধীণ প্রশতিানশক কাশযগযী াতা প্রদান। 

 প্রশেণ প্রদাশনয ভাধ্যশভ দে জনশি সৃশষ্ট কশয দদশ দাশযদ্রতা হ্রাকযণ দযভশশল্পয ঈন্নন  ম্প্রাযশণ 

াতা প্রদান। 

 

ধযণ নুশভাশদত দ কভ মযত জনফর শূন্যদ 

শযচারক (যকায কর্তমক 

শনশাগকৃত) 

 ০১ ০১ ০০  

দগ্রড-৩ ০১ ০ ০১ 

দগ্রড-৪ ০১ ০ ০১ 

দগ্রড-৫ ০১ ০ ০১ 

দগ্রড-৬ ১২ ০৩ ০৯ 

দগ্রড-৯ ২২ ০৯ ১৩ 

দগ্রড-১০  ০৮ ০৫ ০৩ 

দগ্রড-১১ ১৬ ০৪ ১২ 

দগ্রড-১৩ ০১ ০১ ০০ 

দগ্রড-১৪ ০৮ ০৪ ০৪ 

দগ্রড-১৬ ২৫ ১৮ ০৭ 

দগ্রড-১৭ ০২ ০১ ০১ 

দগ্রড-১৮ ১৩ ০৭ ০৬ 

দগ্রড-২০ ১৫ ১৩ ০২ 

অঈট দাশ মং ০২ ০০ ০২ 

ফ মশভাট = ১২৮ ৬৬ ৬২  
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কাম মক্রভঃ 

 তুুঁশতয জাভ মপ্লাজভ ংগ্র  ংযেণ  ঈচ্চ পরনীর তুুঁতজাত ঈদ্ভাফন। 
 তুুঁতচাল প্রভেশি  তুুঁতগাশছয দযাগফারাআ  কীটত্রু দভন প্রভেশি ঈদ্ভাফন।  

 ভাটি  তুুঁতাতায গু ণগত ভান যী েণ এফং প্রশাজনী খাদ্যভান ব্যফস্থানায ভাধ্যশভ তুুঁতাতায গু ণগত ভান 

ঈন্নন। 

 দযভকীশটয জাত ংগ্র  ংযেণ   অফাা শষ্ণু, ঈচ্চপরনীর  দযাগ প্রশতশযাধ ম্পন্ন ঈন্নত ফহুচক্রী  

শবচক্রী জাত ঈদ্ভাফন। 

 গুণগত ভাশনয দযভকীশটয শডভ ঈৎাদশনয প্রভেশি, ঈন্নত লুারন ঘয , লুারন াভগ্রী   লুারন প্রভেশি 

ঈদ্ভাফন। 

 দযভকীশটয দযাগফারাআ  কীটত্রু দভশনয রশেয শফশবন্ন ধযশণয শফশাধক  প্রভেশি ঈদ্ভাফন। 

 দাস্ট দকাকুন দটকশনারশজ  শযশরং প্রভেশি ঈদ্ভাফন। 

 দে জনশি সৃশষ্টযরশেয দীঘ ম  স্বল্পশভাদী দকাশ ম প্রশেণ প্রদান। 

 রাআশিশযশতশফশবন্ন শেণী শফলশয ফআ, াভশকী, জান মার, শরপশরট,শত্রকা ংগ্র , ংযেন  প্রকানা।  

 

অঞ্চশরক দযভ গশফলণা দকে (অশযগশক), চেশঘানা, যাঙ্গাভাটি  মাফতয দজরাঃ 

 ফাশযগপ্রআ এয শফকল্প জাভ মপ্লাজভ ব্যাংক শশশফ তুুঁত  দযভকীশটয জাত ংগ্র  ংযেণ।  

 াাড়ী শযশফ ঈশমাগী তুুঁত  দযভকীশটয জাত  দযভচাল প্রভেশি ঈদ্ভাফন।  

 াাড়ী ঞ্চশর দযভচাশল দে জনশি সৃশষ্টয রশেয চালীম মাশ  টিটি প্রশেণ প্রদান।  

জাভ মপ্লাজভ দভআশটন্যান্প দন্টায (শজএভশ), াশকাা, ঞ্চগড়ঃ 

 ফাশযগপ্রআ এয শফকল্প জাভ মপ্লাজভ ব্যাংক শশশফ তুুঁত  দযভকীশটয জাত ংগ্র  ংযেণ।  

 অফাা ঈশমাগী তুুঁত  দযভকীশটয জাত  দযভচাল প্রভেশি ঈদ্ভাফন।  

 দযভকীশটয F1ফার্ণশজযক শডভ ঈৎাদশনয রশেয P-1না মাযীশত শবচক্রী জাশতয শডভ ফাংরাশদ  দযভ ঈন্নন 

দফাশড ময চাশদা াশশে যফযাকযণ। 

২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশযয গশফলণাকাম মক্রভঃ  

ক্রশভক 

নং 

কাম মক্রদভয শফফযণঃ 

1.  Conservation of mulberry germplasm and development of high yielding 

mulberry varieties through breeding. 

2.  Maitenance of silkworm germplasm bank. 

3.  Development of high yielding silkworm varieties through breeding. 

4.  Development of reeling appliences for qualitative and quantitative improment 

of raw silk production. 

5.  Study of mulberry and bivoltine silkworm varieties and maintenance of 

germplasm. 

6.  Collection and maintenance of germplasm for mulberry and siilworm. 

7.  Mulberry management for leaf production to feed silkworm for maintaining 

silkworm germplasm and conducting of research on silkworm in BSRTI. 

 

প্রশতিান কর্তমক চরভান “গশফলণা  প্রশেশণয ভাধ্যশভ দযভ প্রভেশি ঈদ্ভাফন, দে জনশি সৃশষ্ট এফং প্রভেশি  স্তান্তয” 

কভ মসূর্িয অতা ঈশেশখত গশফলণা  প্রশেণ কাম মক্রভ শযচাশরত শে।  
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২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয শফএঅযটিঅআ-এয ঈশেখশমাগ্য গ্রগশতভঃ  

গশফলণা 

ফাশযগপ্রআ, যাজাীঃ 

 জাভ মপ্লাজভ ব্যাংশক তুুঁতজাত ৭০ দথশক ৭৩ টিশত ঈন্নীত শশছ। 

 ফাংরাশদশয অফাা ঈশমাগী ২০১৫-১৬ থ মফছশয ৩টি ঈচ্চপরনীর তুুঁশতয জাত ঈদ্ভাফন কযা শশছ। তুুঁত  াতায 

ঈৎাদন ফছশয দটয প্রশত ৩৭.০০-৪০.০০ দভঃটন এয স্থশর ৪০.০০-৪৭.০০ দভঃটন এ ঈন্নীত কযা ম্ভফ শশছ।  

 দদশয অফাা ঈশমাগী তুুঁতচাল ব্যফস্থানা প্রভেশি ঈদ্ভাফন কযা শশছ। 
 তুুঁতগাশছয দযাগ-ফারাআ দভশন প্রভেশি ঈদ্ভাফন কযা শশছ। 
 তুুঁতচাশলাথীপশরযচালপ্রভেশিঈদ্ভাফনকযাশশছএফংভাঠম মাশব্যফাশযযপশরশযভচাশলযাশথম্পৃিচালীশদযফাড়শত

অশযসুশমাগসৃশষ্টশশছ। 
 ম্লীোযীভাটিংশাধশনযভাধ্যশভ তুুঁতচাল ঈশমাগী কযায প্রভেশি ঈদ্ভাফন কযা শশছ। 

 ঈদ্ভাশফতঈচ্চপরনীরতুুঁতাতাযপুশষ্টভানশনধ মাযশণযভাধ্যশভচাকীফস্কলুযজন্যঈভেিতুুঁতজাতএফংচালিশতশনফ মাচনক

যাশশছ। 
 জাভ মপ্লাজভব্যাংশকদযভকীশটয জাত ৯৭ শত ১০১টিশত ঈন্নীত শশছ। 

 ফাংরাশদশয অফাা ঈশমাগী ০ ৪ টি ঈচ্চ পরনীর দযভকীশটয জাত ঈদ্ভাফন কযা  শশছ।  ঈন্নত জাত  

করাশকৌরগুশর ভাঠ ম মাশ ব্যফাশযয পশর প্রশত ১০০ দযাগভৄি শডশভ দযভ গুটিয ঈৎাদন ৬০-৬৫ দকশজয স্থশর 

ফতমভাশন ভাঠ ম মাশ গশড় ৭০-৭৫ দকশজশত ঈন্নীত কযা ম্ভফ শশছ। 

 তজযিাবাদুযী ফশে অফাা নীর দযভকীশটয ফহুচক্রীজাত ঈদ্ভাফন কযা শশছ মা শপল্ড ট্রাার ম মাশ যশশছ।  

 গ্রণীনচতাফশেঅফাাঈশমাগীশযভকীশটযএপ-১ঈচ্চপরনীরাআিীডজাতঈদ্ভাফশনয গশফলণা আশতাভশধ্য দল 

শশছ মা ফতমভাশন শপল্ড ট্রাাশরয ম মাশ যশশছ। 

 লুশাকায দযাগ দভশন লু াঈডায  লু দাকায কীটত্রু ঈশজভাশছ দভশন  ঈশজনা ঈদ্ভাফন কযা শশছ। 
 ফতমভাশন০১দকশজকাঁচাশযভসুতাঈৎাদনকযশত১০-১২দকশজকাঁচাশযভগুটিপ্রশাজনশে, 

মাপূশফ ম০১দকশজকাঁচাশযভসুতাঈৎাদনকযশত১৫-২০দকশজশযভগুটিপ্রশাজনশতা। 

 দারাযিাাযঈদ্ভাফশনযপশরশারাযএনাশজমব্যফাযকশযস্বল্পখযশচশযভগুটি শুকাশনা  শযশফফান্ধফ  প্রভেশি ঈদ্ভাফন কযা  

শশছ। 

 ভানম্পন্ন  স্বল্প ভশ শধক দযভ সুতা কাটাআ এয জন্য ভাশিএন্ড শযশরং দভশন প্রভেশি ঈদ্ভাফন কযা শশছ।  

অঞ্চশরক দযভ গশফলণা দকে (অশযগশক), চেশঘানা, যাঙ্গাভাটি  মাফতয দজরাঃ 

 ০৮টি তুুঁতজাত  ২৪টি দযভকীট জাত ংযেণ কযা শে। তুুঁত  দযভকীশটয জাশতয ংখ্যা ক্রভান্বশ বৃশিয কাজ 

চরভান যশশছ। 

 াাড়ী শযশফ ঈশমাগী তুুঁতজাত  দযভকীট জাত  শনফ মাচন কযা শশছ।  

 ৩ জন দযভচালীশক লুঘয াতা  ৮ জন দযভচালীশক লুারন যঞ্জাভাশদ যফযা কযা শশছ এফং তাশদয 

বাযা পরবাশফ লুারন কযা ভাঠ যীেশণয কাজ কযা ম্ভফ শে।  
জাভ মপ্লাজভ দভআশটন্যান্প দন্টায (শজএভশ), াশকাা, ঞ্চগড়ঃ 

 ০৮ টি তুুঁতজাত, দযভকীট জাতঃ শবচক্রী ৩৬ টি,ফহুচক্রী ১২ টি ংযেণকযাশে। 
 তুুঁশতয জাভ মপ্লাজভ ব্যাংক Re-establishment  তুুঁতজশভয ঈন্নন কযা শশছ। 

 চাকী তুুঁতফাগান ততশয  শবচক্রী চাকী দযভ লুারশনয প্যাশকজ ঈদ্ভাফন কযা শশছ।  

 তজিা  বাদুযী ফশেয Multi x Multi Combination ততশয কশয এফ কশম্বশনন এয ভাঠ ম মাশ শবশমাজন 

েভতা যীেণ কযা শে। 

 দযভকীশটয F1ফাশনশজযক শডভ ঈৎাদশনয রশেয P-1না মাযীশত শবচক্রী জাশতয ১৭৫০ টি শডভ ফাংরাশদশযভঈন্নন 

দফাড মশক যফযা কযা শশছ। 
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প্রবেণ 

   

ক্রঃনং  প্রশেশণয শফল সুশফধাশবাগী প্রশেণাথীয 

ংখ্যা 

  প্রশেক প্রশেণ দকা ম (টিটি)  দযভচাশলয াশথ ংশিষ্ট যকা র্য  

দফযকার্য ম মাশয ভাঠ কভী  

২০ জন 

  তুুঁতচাল  লুারন  দযভচালী ১৬০ জন 

  শল্ক শযশরং শেশনং  ঈআশবং  শযরায, শেনায  ঈআবায  ৩০ জন 

  ডাআং  শপ্রশন্টং  ডাআং  শপ্রশন্টং কাশজ ংশিষ্ট জনশগািী  ১০ জন 

ফ মশভাট ২২০ জন 

 

 

উন্নেনমূরে েভ থোন্ড 

ফাশযগপ্রআ, যাজাীঃ 

১)  দচ ফকাঠাশভা ম্প্রাযণঃ  

 ফাশযগপ্রআ, যাজাীশত শুষ্ক  খযা দভৌসুশভ তুুঁতজশভশত সুিুবাশফ দচ ব্যফ স্থায রশেয দচ ফ কাঠাশভা ঈন্নন  ১৫০০ 

যাশনং পৄট অন্ডায গ্রাঈন্ড আশযশগন দনটাকম  ম্প্রাযণ কযা শশছ। এয পশর গুণগত তুুঁতাতা ঈৎাদন ম্ভফ শে।  

২) দিআশনজ ফকাঠাশভা শনভ মানঃ  

 দযভকীশটয ীডকাটিং  ফীজ  যীেণ বফশণয শযশফ ঈন্নন  কীটত্রু প্রশতশযাশধয রশেয ঈ র্ল্লশখত দুটি বফশনয 

চাযাশ ১০'' প্রস্থ  ১'- ৬ ''  গবীযতা ম্পন্ন ২১৫ যাশনং শভটায দিন শনভ মা ণ কযা শশছ। এছাড়া প্রশতিান চত্তয শত ফল মায 

াশন শনষ্কালসণয জন্য ১০'' প্রস্থ  ২'-৬''  গবীযতা ম্পন্ন ১৭১ যাশনং শভটায দিন শনভ মাণ কযা ম্ভফ শশছ।  

 

অঞ্চশরক দযভ গশফলণা দকে (অশযগশক), চেশঘানা, যাঙ্গাভাটি  মাফতয দজরাঃ 

 তুুঁতজশভশত দচ  শফশুি াশন যফযাশয জন্য স্বল্প শযশয দচ ফকাঠাশভা ঈন্নন এফং াাশড় বাযশড ট্যাংক 

স্থান কযা শশছ। 

 পুযাতন জযাজীণ ি বফনগুশরাশক দভযাভত কশয লুারশনয কাশজ ব্যফায এফং প্রশেণাথীশদয থাকা  প্রশেণ লুারন 

ঘয শাশফ ব্যফায ঈশমাগী কযা শশছ।  
জাভ মপ্লাজভ দভআশটন্যান্প দন্টায (শজএভশ), াশকাা, ঞ্চগড়ঃ 

র্ভগবমস্থ াআ রাআন  াফ ভাশ মফর াম্প স্থাশনয ভধ্যশভ তুুঁত জশভশত দশচয ব্যফস্থা শনশিত কযা শশছ।  

 

গ্রন্থাগাযঃ 

প্রশতিাশনয গ্রন্থাগাশয দশযকারচায, জীফশফজ্ঞান, যানশফজ্ঞান, দাথ মশফজ্ঞান, ভশত্তকাশফজ্ঞান, দজশনটিক্স, ফাশাশটকশনারশজ, 

ট্যাক্সনশভ, প্লান্ট শিশডং,দকালশফদ্যা , কৃশলশফজ্ঞান, াশতয, ফাংরাশদশয ংশফধান, অআন  শফশধভারা, ভৄশিভেি  ফাংরাশদশয 

আশতাআতযাশদশফলশয ঈয প্রা ৪৯০০ দদী-শফশদী ফআ  জান মার ংযেণ কযা শে । ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয শফশবন্ন শফলশয 

১০০ টি ফআ  াভশকী ংগ্র কযা শশছ।  

 

ভন্ত্রণারশয অতাধীন চরভান প্রকল্প/কভ মসূর্িয শফস্তাশযত তথ্যাফরীঃ  

 

 ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ আনশস্টটিঈট কর্তমক গশফলণা  প্রশেশণয ভাধ্যশভ দযভ প্রভেশি ঈদ্ভাফন, দে জনশি 

সৃশষ্ট এফং প্রভেশিস্তান্তয ীল মক কভ মসূশচ  চরভান যশশছ। কভ মসূ র্িটিয দভাদকারঃ জুরাআ,২০১৪ শত জুন,  ২০১৭। ফ মশভাট 

ফযািঃ ৭৩৪.২৬ রে টাকা। ২০১৫-২০১৬থ মফছশযফযাি ২৪১.০৪১ রে টাকা। ২০১৫-২০১৬ থ মফছশয ব্যা ২১৯.৪০১ রে 

টাকা। জুন ২০১৬ ম মন্ত ক্রভপুশঞ্জত ব্যা ২৮৩.৪১২ রে টাকা। 
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প্রস্তাশফত প্রকল্পঃ  

Project on enhancement of productivity through sericulture technology development, 

dissemination and generation of skill manpower.ম্ভাব্য দভাদকারঃ জুরাআ , ২০১৬ শত জুন ২০২১, 

প্রাক্কশরত ব্যঃ ২৪৮৯.২৫৮ রে টাকা।ফতমভাশনপ্রকল্পটি ভন্ত্রণারশ নুশভাদশনযপ্রশক্রাধীন। 
 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তমক গত ১২-১০-২০১৪ তাশযশখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার প্রদ মনকারীন প্রদত্ত শনশদ মনায অশরাশক 

Development of mulberry & silkwom variety, technology innovation and dessimination” 

ীল মকএকটি প্রকল্প প্রস্তুত কশয ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ কযা শশছ। প্রকল্পটিয ম্ভাব্য দভাদকারঃজুরাআ, ২০১৬ শত জুন ২০২১, 

প্রাক্কশরত ব্যঃ ২১৩৯.৮৫৬ রে টাকা।ফতমভাশনপ্রকল্পটি ভন্ত্রণারশ নুশভাদশনযপ্রশক্রাধীন। 
 

শাফ ংক্রান্ত তথ্য  

যাজস্ব খাতঃ (২০১৫-২০১৬)   

থ ম প্রাশপ্ত (রে টাকা) খযচ (রে টাকা) 

প্রাথশভক ফযাি (রে টাকা) ৩২৪.০০ ৪৬৮.০১ 

ংশাশধত ফযাি (রে টাকা) ৪৭১.৫৯ 

 

চরভান কভ মসূচীঃ (২০১৫-২০১৬)   

 

কভ মসূচীয নাভ ঈশেখশমাগ্য খাত দভাট ফযাি 

(রে টাকা) 

(২০১৫-১৬) 

দভাট ব্য 

(রে টাকা) 

(২০১৫-১৬) 

জুন,২০১৬ম মন্ত 

ক্রভপুশঞ্জত ফযাি  

(রে টাকা) 

জুন,২০১৬ম মন্ত 

ক্রভপুশঞ্জত ব্য 

(রে টাকা) 

গশফলণা  

প্রশেশণয 

ভাধ্যশভ দযভ 

প্রভেশি ঈদ্ভাফন, 

দে জনশি 

সৃশষ্ট এফং 

প্রভেশিস্তান্তয 

 

যাজস্ব  

গশফলণা ১৮৩.৫৭৬ ১৮২.৯৩২ ২৩০.৩০৬ ২২৯.০৮৭ 

প্রশেণ  ১১.৭৬ ১১.৪৪৩ ২০.২১ ১৯.৫৯৭ 

ন্যান্য  ১২.১ ১২.১  ১৫.৩০ ১৫.৩০ 

ভরধন 

ম্পদ ংগ্র/ক্র  ২০.৬২৫ ০.০০ ২৬.২৩৫ ৫.০০২ 

শনভ মাণ  পূতম  ১২.৯৮০ ১২.৯২৬ ১৪.৪৮০ ১৪.৪২৬ 

ফ মশভাট  ২৪১.০৪১ ২১৯.৪০১ ৩০৬.৫৫১ ২৮৩.৪১২  

 

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি (APA) ২০১৫-২০১৬ এয ফাস্তফান গ্রগশতঃ  

ফাংরাশদ দযভ গশফলণা  প্রশেণ আনশস্টটিঈট  দযভ দটশযয জন্য প্রভেশি ঈদ্ভাফন এফং দে জনশি সৃশষ্টয কাজ 

কশয থাশক। প্রশতিাশনয শভন, শবন  কাম মক্রশভয ঈয শবশত্ত কশয স্বােশযত ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশিশত ২০১৫-১৬ থ ম ফছশয 

শনশনাি রেযভাত্রা শনধ মাযণ কযা ।  

 জাভ মপ্লাজভ ব্যাংশক তুুঁতজাশতয ংখ্যা ৭৩টিশত ঈন্নীত কযা; 

 জাভ মপ্লাজভ ব্যাংশক দযভকীট জাশতয ংখ্যা ১০১টিশত ঈন্নীত কযা; 

 ৩টি তুুঁতজাতঈদ্ভাফনকযা; 

 ৪ টি দযভকীট জাতঈদ্ভাফনকযা; 

 দযভ দটশয ২২০জনশক প্রশেণ প্রদান কযা। 
 

স্বােশযত ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি ২০১৫-১৬ নুমাশ প্রশতটি দেশত্র শনধ মাশযত রেয জমন কযা ম্ভফ শশছ। ফাশল মক 

কভ মম্পাদন চুশি ফাস্তফাশনয পশর জাভ মপ্লাজভ ব্যাংশক তুুঁতজাশতয ংখ্যা ৭০ দথশক ৭৩টিশত, দযভকীশটয জাশতয ংখ্যা ৯৭ 

দথশক ১০১ টিশত এফং দে জনশি ৫৭২১ দথশক ৫৯৪১ এ ঈন্নীত কযা ম্ভফ শশছ।  

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি (APA)-২০১৬-২০১৭ স্বােযঃ  

ভাননী প্রশতভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার এয ঈশস্থশতশত শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ভশাদশয াশথ 

শযচারক,শফএঅযটিঅআ এয ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি (APA) ২০১৬-২০১৭ গত ২৯-০৬-২০১৬ তাশযশখ স্বােশযত শশছ। 

 

প্রশতিাশনয ২টি অঞ্চশরক কাম মারশয াশথ ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি ােযঃ  

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি ( APA)-২০১৬-১৭ এয রেভাত্রা জমশনয জন্য প্রশতিাশনয ২টি অঞ্চশরক কাম মারঃ অঞ্চশরক 

দযভ গশফলণা দকে  (অশযগশক), চেশঘানা, যাঙ্গাভাটি াফ মতয দজরা এফং জাভ মপ্লাজভ দভআশন্টন্যান্প দন্টায (শজএভশ), াশকাা, 

ঞ্চগড় এয দাশত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায াশথ শযচারক, ফাশযগপ্রআ, যাজাী এয পৃথক ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশি ( APA)-২০১৬-১৭ 

গত ৩০-০৬-২০১৬ তাশযশখ স্বােশযত শশছ। 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৫-১৬ 
াতা-96 

 
  

শবশমাগ শনেশত্ত ব্যফস্থানা (শজঅযএ): 

ত্র আন্পটিটিঈশট শবশমাগ শনেশত্ত ব্যাফস্থানা (শজঅযএ) শফলক একটি কশভটি গঠন কযা শশছ এফং আন্পটিটিঈশটয 

দফা ম্পশকমত দম দকান শবশমাগ শনেশত্তয একজন কভ মকতমাশক শবশমাগ শনষ্পশত্ত কভ মকতমা (শনক) এয দাশত্ত্ব প্রদান কযা 

শশছ এফং অশর কভ মকতমা শশশফ শযচারক, ফাশযগপ্রআ দাশত্ব ারন কযশছন। আন্পটিটিঈশটয দফা ম্পকীত শবশমাগ প্রদাশনয 

জন্য একটি শবশমাগ ফাক্স  প্রশতিাশনয েুখ স্থাশন স্থান কযা শশছ।  ২০১৫-২০১৬থ ম ফছশয দকান শবশমাগ াা মাশন।  

 

শডট অশত্তঃ  

২০১৪-২০১৫ থ ম ফছশয দভাট অশত্তয ংখ্যা শছর ২৩ টি এয ভশধ্য ১৮টি াধাযণ এফং ৫টি শগ্রভ। অশত্তকৃত দভাট 

শথ ময শযভাণ ৩৯.৬৯৩ রে টাকা। ২০১৫-২০১৬ থ ম ফছশয ১৮টি াধাযণ অশত্তয ভশধ্য ২টি অশত্ত শন ষ্পশত্ত শশছ এফং দকান 

নতুন অশত্ত ভেি শন। ফতমভাশন শনষ্পন্ন দভাট অশত্তয ংখ্যা ২১টি। অশত্তকৃত দভাট শথ ময শযভান  ৩৯.৫৬৬ রে টাকা।  

 

জতী শুিাচায দকৌর ফাস্তফান 

কাম মক্রভ রেভাত্রা জুরাআ/২০১৫-জুন/২০১৬ গ্রগশত 

ফাশযগপ্রআ এয Ethics কশভটি গঠন  ০২/০৯/১৩আং তাশযশখ গঠন কযা  এফং২৮-১২-

১৫ তাশযশখ পুনঃ গঠন কযা । 
ফাশযগপ্রআ এয Ethics কশভটিয বা ৪ টি ৪ টি ম্পন্ন শশছ।  

ফাশযগপ্রআ দস্টকশাল্ডাযশদয বা অশাজন। ৪ টি ৪ টি ম্পন্ন শশছ।  

শুিাচায দকৌর ফাস্তফাশন ফাশযগপ্রআ ম মাশয 

কভ মকতমাশদয শচতনতা বৃশিভরক বা/প্রশেণ প্রদান। 

২ টি ২ টি ম্পন্ন শশছ। 

ফাশযগপ্রআ এয কভ মকতমাশদয এন অআ এ শফলক প্রশেণ 

প্রদান। 

১০ জন ১০ জন কভ মকতমা-কভ মচাযীয প্রশেণ ম্পন্ন শশছ।  

শো/কাশযগশয ংক্রান্ত প্রশেশণয ভশডঈশর NIS এয 

ন্তর্ভ মশিকযণ। 

 প্রশতটি প্রশেশণ ১টি কশয এতদ ংক্রান্ত ক্লা 

ন্তর্ভ মি কশয ফাস্তফান কযা  শে । 
শটিশজন চাট মায ারনাগাদকযণ প্রশাজন 

নুমাী  

২ ফায ারনাগাদ কযা শশছ।  

শফ াআট ারনাগাদকযণ ৩৬ ফায ৩৬প্রশত ১০ শদন ন্তয ারনাগাদ কযা ।  

ফাশযগপ্রআ এ আন্টাযশনট দফা ১ভ দণীয 

কভ মকতমা 

৬জন১ভ দশ্রণীয কভ মকতমাশক ংশমাগ প্রদান কযা 

শশছ।  

ধীনস্থ কাম মারশ আন্টাযশনট দফা ২টি ২টি অঞ্চশরক কাম মারশয ভশধ্য ১টিশত (শজএভশ)  

আশতভশধ্য ভশডভ এয ভাধ্যশভ আন্টাযশনট চালু কযা 

শশছ।   

শজঅযএ শশস্টভ। 

 

 শবশমাগ ফাক্স স্থান কযা শশছ। এখন ম মন্ত 

দকান শবশমাগ াা মা শন।  

আশনাশবন শফলক ফাশযগপ্রআএ বা। ১২টি ১০ টি বা ম্পন্ন কযা শশছ।  

আশনাশবন ফাস্তফান ম মাশ Stakeholders দদয 

াশথ বা 

২টি ১টি  বাকযা শশছ । 

শফশধভারা নুমাী স্বপ্রনশদত তথ্য প্রকা।  স্বপ্রসণাশদত প্রকাশমাগ্য প্রা কর তথ্য শফ 

াআশট প্রকা কযা শশছ। 

তথ্য প্রদাশনয অশফদন শনষ্পশত্তকযণ। - ৮০  

NIS ফাস্তফাশনয জন্য ফাশজট ংযেণ।  প্রশতিাশনয ফযািকৃত ফাশজট শত শনফ মা কযা শে। 

ভশনটশযং প্রশতশফদন প্রস্তুত  ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ ১টি ভশনটশযং প্রশতশফদন প্রস্তুত  কশয  ভন্ত্রণারশ দপ্রযণ  কযা 

শশছ।  

 

২০১৬-১৭ থ ম ফছশয কভ মশযকল্পনাঃ  

 জাভ মপ্লাজভ ব্যাংশক তুুঁতজাশতয ংখ্যা ৭৭টিশত ঈন্নীত কযা; 

 জাভ মপ্লাজভ ব্যাংশক দযভকীট জাশতয ংখ্যা ১০৬টিশত ঈন্নীত কযা; 

 ৪টি তুুঁতজাত ঈদ্ভাফন কযা; 

 ৫টি দযভ কীটজাত ঈদ্ভাফন কযা; 

 ২২,০০০ দকশজ ঈন্নত জাশতয তুুঁতকাটিং যফযা কযা; 

 দযভ দটশয ২২৫ জনশক ১,২৯৬ শ্রভঘন্টা প্রশেণ প্রদান কযা।   
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ফাংরাশদ জুট কযশাশযন (শফলুপ্ত) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দমাগাশমাগ 

 

অদভজী দকাট ম এশনক্স বফন-২ 

১১৯-১২০, ভশতশঝর ফা/এ, ঢাকা। 
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ভূশভকা:  

 

দযয ঈয



শযচারনা

ক্র যকার্য

ব্যফাবযয 

২৩

কভ িকতিা-কভ িিাযীয
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জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান সন্টায (সজর্ডর্র্) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমাগাবমাগ  

 

১৪৫, ভশনপুযী াড়া, দতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫।  

দপানঃ ৯১০১২৯৮, ৯১১৬৭৩১, ৯১৪৫৫১১, পযাক্সঃ ০২-৯১২১৫২৩  

শফঃ www.jdpc.gov.bd  

আ-দভআরঃ info@jdpc.gov.bd, ed@jdpc.gov.bd 

 

 

http://www.jdpc.gov.bd/
mailto:info@jdpc.gov.bd
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র্যর্ির্ত 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অধীবন প্রির্রত াটণ্য াভগ্রীয াাার্ সফযকাযী উবযািাবদয উচ্চমূল্য াংবমার্জত 

উন্নতভাবনয ফহুমুখী াটণ্য াভগ্রী উৎাদন  ফাজাযজাতকযবণ ায়তা কযায রবক্ষে ২০০২ বনয ভাি ি ভাব জুট 

ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান সন্টায (সজর্ডর্র্) স্থার্ত য়। সজর্ডর্র্ প্রধান কাম মার ১৪৫, ভর্নপুযীাড়া, সতজগাঁ, 

ঢাকা-১২১৫ এ অফর্স্থত। 

 

র্বন  র্ভন: 

র্বনিঃ 

াশটয ব্যফায ম্প্রাযশণ াটশণ্যয ফহুভৄখীকযণ। 

র্ভনিঃ 

ফহুমুখী াটণ্য উৎাদবন নতুন উবযািা বতযী, নতুন র্ডজাইন  রাগই প্রমৄর্ি উদ্ভাফন এফাং ফাজাযজাতকযণ সকৌর 

উন্নয়বনয ভাধ্যবভ াটবণ্যয ব্যফায ম্প্রাযণ। 

 

জনফর /াাংগঠর্নক কাঠাবভািঃ 

সজর্ডর্র্’য ব্যফস্থানায জন্য একজন র্নফ িাী র্যিারক  র্তন জন র্যিারক সভাট ৪৩জন বমাগী কভ িকতিা-

কভ িিাযী যবয়বি। সজর্ডর্র্’য কাম িক্রভ ঠিকবাবফ ফাস্তফায়বন র্নবদ িনা প্রদাবনয রবক্ষে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্িবফয 

সনর্তবত্ব ২০ দস্য র্ফর্ষ্ট একটি েীয়ার্যাং কর্ভটি গবর্ন িাং ফর্ড র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কবয। 

 

কাম িাফরীিঃ  

সজর্ডর্র্’য মূখ্য কাম িক্রভিঃ  

 াট  াটণ্য াভগ্রী ফহুমুখীকযবণ সফযকার্য উবযািাবদয উৎার্তকযণ; 

 নতুন নতুন প্রমৄর্ি াংগ্র  যফযাকযণ; 

 উচ্চমূল্য াংবমার্জত াটণ্যাভগ্রী উৎাদবন ার্ফ িক বমার্গতা প্রদান; 

 সফযকাযী উবযািাবদয মূরধন প্রার্প্তয সক্ষবত্র ব্যাাংবকয াবথ াংবমাগ স্থাবন বমার্গতা প্রদান; 

 াটণ্য াভগ্রী ফাজাযজাতকযবণ র্ফণন  প্রিাযণামূরক কাম িক্রভ। 

 

ভানফম্পদ উন্নয়ন  কভ িাংস্থানিঃ  

সজর্ডর্র্’য র্নয়র্ভত কাম িক্রবভয ভবধ্য প্রর্ক্ষণ অন্যতভ। সজর্ডর্র্ ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন  ফাজাযজাতকযবণ 

দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষে র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ উবযািা সৃর্ষ্ট ভানফম্পদ উন্নয়ন  কভ িাংস্থাবন র্ফার ভূর্ভকা 

যাখবি। গত ২০১৫-১৬ অথফিবয সজর্ডর্র্ সদবয র্ফর্বন্ন সজরায় সভাট ৬০টি প্রর্ক্ষণ কামক্রসভয ভাধ্যবভ ৫১৬ জনবক 

ফহুমুখী াটণ্য বতযীয প্রর্ক্ষণ প্রদান কবযবিন। 

 

২০১৫-১৬ অথ িফিবযয গৃীত কাম িক্রভ  অজিনিঃ 

 াশটয ফাধ্যতাভরক ব্যফায অআন-২০১০ ফাস্তফাশন াতাকাযীশদয োননা প্রদান ঈরশেয ৬-০৩-২০১৬ দথশক 

০৮-০৩-২০১৬ ফঙ্গফন্ধু অন্তজমাশতক শেরন  দকশে দজশডশশ অশাশজত ফহুভৄখী াটশণ্যয একক দভরা   প্রদ মনী মা 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ যকাশযয ভাননী প্রধান ভন্ত্রী ঈশবাধন কশযন। কর দশ্রনীয দ মক ভৄগ্ধ শফস্মশ দদশখন দৃশষ্টনেন 

ফহুভৄখী াটশণ্যয ভাায। এআ পর প্রদ মনীয য দথশকআ াযা দদশয কর দশ্রনীয ভানুশলয ভশধ্য ফহুভৄখী াটণ্য 

াড়া জাগাশত েভ শশছ। দদব্যী ফহুভৄখী াটশণ্যয একটি পৃথক আশভজ ততযী শশছ। ভানুল অগ্র কাশয 

ফহুভৄখী াটণ্য ব্যফাশয অকৃষ্ট শে; 

 

 
 

 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফহুভৄখী াটণ্য দভরা ২০১৬ ঈশবাধন এফং স্টরভ শযদ মন কশযন  
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ফহুভৄখী াটণ্য দভরা ২০১৬ 
 

  
 

ফহুভৄখী াটণ্য দভরা ২০১৬ এ প্রচুয দ মক/দক্রতা ভাগভ ঘশট   
 

 প্রশতফছশযয ন্যা দজশডশশ ঢাকা অন্তজমাশতক  ফাশণজয দভরা-২০১৬ এ  ১টি প্যার্বর্রয়ন শনশ  ংগ্রণ কশয। ঈি 

প্যাশবশরশন াযা দদ দথশক দজশডশশ’য তাশরকার্ভি ২৬ জন ঈশদ্যািা ফহুভৄখী াটণ্য শনশ ংগ্রণ কশয। 

  
 

ঢাকা আন্তজিার্তক ফার্ণজে সভরা ২০১৬ এ সজর্ডর্র্’য প্যার্বর্রয়ন 

 ৩০ দ দভ দথশক ১রা জুন ২০১৬ থাআল্যান্ড ব্যাংকশক নুশিত Bangladesh Trade & Investment Expo-

2016 দজশডশশ’য ৭টি স্টশর ১০ জন ঈশদ্যািা অকল মণী ফহুভৄখী াটণ্য শনশ ংগ্রণ কশয। 

 

  
Bangladesh Trade & Investment Expo 2016 
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 ফহুভৄখী াটশণ্যয ব্যফায বৃশি  ফাজায ম্প্রাযশণয  রশেয শফভান ফেশয ম মটন দকশেয শ ঈশদ্যািাশদয ততযী 

ফহুভৄখী াটণ্য শফক্রশয ব্যফস্থা কযা শশছ। দমখান দথশক ফশ মগভণকাযী দদী শফশদী মাত্রী াধাযণ অকৃষ্ট শ 

অকল মণী াটণ্যভ ক্র কশয থাশকন। পশর ক্রভান্বশ অন্তজমাশতক ম মাশ াটণ্য াড়া জাগাশত ভথ ম শশছ। 
 এছাড়া ফহুভৄখী াটণ্য ঈশদ্যািাশদয ণ্য ফাজাযজাতকযণ এফং াটশণ্যয প্রচায, প্রায  ব্যফায বৃশিয রশেয 

দজশডশশ শফশবন্ন দজরা  শফবাগী শয একক  দমৌথবাশফ দভরায অশাজন কশযশছ; 

 

 

 

 

জাভারপুবয সজর্ডর্র্ আবয়ার্জত ফহুমুখী াটবণ্যয একক সভরা  

 
 

মবাবয সজর্ডর্র্ আবয়ার্জত ফহুমুখী াটবণ্যয একক সভরা 

 

 দজশডশশ বফশনয শবতী তরা ফহুভৄখী াটশণ্যয প্রদ মনী  শফক্র দকে স্থাশনয প্রশাজনী কাম মক্রভ চরশছ। ীঘ্রআ 

শফক্র দকেটি চালু শফ; 
 

 ২০১৫-১৬ থ ম ফছশযয ম্পাশদত কাম মক্রভভ শননরূঃ  
 

০১) ফহুভৄখী াটণ্য াভগ্রী ততযীয প্রশেণ - ৬০টি  

০২) দভরা অশাজন   - ০৯টি  

০৩) শচতনতা কভ মারা   - ০৭টি  

০৪) দক্রতা শফশক্রতা শেরন  - ০২টি  

 Development and Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21) 

প্রকশল্পয অতা যাস্তা শনভ মাণ, নদীয াড় বাঙ্গন  াাড় ধ্বশযাশধ জুট শজ-দটক্সটাআর এয ব্যফায ংক্রান্ত দভাট 

১০টি শপল্ড ট্রাার ফাস্তফান কযা শশছ। স্থানী যকায প্রশকৌর শধদপ্তয, ফাংরাশদ াশন ঈন্নন দফাড ম,  ড়ক  

শযফন  দতু শফবাগ এফং ফাংরাশদ দযরশ কাশজয দযট শশডঈশর আশতাভশধ্য জুট শজ-দটক্সটাআর  ন্তর্ভ িি কযা 

শশছ। Standard Specification for Jute Geo-textiles BSTI এয নুশভাদন রাব কশযশছ। পশর Jute 

Geo-textiles শনভ মাণ ঈকযণ শাশফ স্বীকৃশত রাব কশযশছ।  
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০৮. উিভ িি িা, দািায: 

 অর্পর্য়ার বদনর্ন্দন কাজ/ইসুে র্ফলবয় সজর্ডর্র্’য কর কভ িকতিা-কভ িিাযীবদয অাংগ্রবণ প্রর্তর্দন বা 

অনুর্ষ্ঠত য় এফাং কবরয ভতাভবতয র্বর্িবত বফ িািভ র্িান্ত গ্রবণয প্রবিষ্টা সনয়া য়। 

 সজর্ডর্র্’য কাম িক্রভমূবয মথাভবয় ভানম্মত ফাস্তফায়ন এফাং কভ িপ্রর্ক্রয়ায় গুণগত র্যফতিন আনয়বণয 

রবক্ষে সপাকার বয়ন্ট কভ িকতিায ভিবয় কতগুর্র কর্ভটি গঠন কযা বয়বি। কর্ভটিগুবরা বরািঃ  
 

(১) এর্এ কর্ভটি  (২) র্জআযএ কর্ভটি (৩) ইবনাববন কশভটি (৪) শুিাচায কশভটি। 

 সজর্ডর্র্’য website আকল িণীয় আর্ঙ্গবক উস্থান এফাং মৃিকযণ কযা বয়বি। বয়ফাইটটি a2i 

প্রকবল্পয বমার্গতায় ন্যানার বয়ফ সাট িাবরয অন্তর্ভ িি কযা বয়বি।  

 প্রর্তষ্ঠাবনয কাবজয গর্তীরতা বৃর্ি, উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃর্ি, নাগর্যক সফা প্রদান প্রর্ক্রয়া দ্রুত  জীকযবণয জন্য 

নতুন নতুন ন্থা উদ্ভাফন  সগুবরাবক িি িা কযায রবক্ষে সজর্ডর্র্’য ইবনাববন টীভ কাজ কযবি। 

 সজর্ডর্র্’য তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ, দফী, সটর্রবপান নম্বয এফাং তথ্য প্রদান াংক্রান্ত প্রার্ঙ্গক তথ্যার্দ 

বয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বি। জনগবণয তথ্য জানায অর্ধকায মুন্নত যাখায রবক্ষে ম্ভাব্য কর তথ্য 

বয়ফাইবট প্রকা কযা বে। 

 সফা প্রদান জীকযবণ সজর্ডর্র্’য কাম িক্রভমূবক য়ান ে ার্ব িবয আতায় আনা বয়বি। 

 

০৯. উদ্ভাফন (ইবনাববন): 

 

 a2i প্রকবল্পয ার্ব ি ইবনাববন পাবন্ডয ৭ভ বফ ি সজর্ডর্র্ কর্তিক প্রণীত “র্ডর্জটার জুট ভাবকিটবে” প্রকল্পটি 

অনুবভাদন রাব কবযবি। উি প্রকবল্পয ভাধ্যবভ সজর্ডর্র্’য সফা/কাম মক্রভমূ সমভন: প্রর্ক্ষণ কাম মক্রভ, 

সজর্ডর্র্’য কাঁিাভার ব্যাাংবকয কাম মক্রভ, সভরা  প্রবভানার কাম মক্রভ এফাং ফহুমুখী াটবণ্যয র্ফনণ কাম মক্রভ 

ইতোর্দ অনরাইবনয আতায় আবফ। সফা গ্রণকাযী জনগণ ঘবয ফবই সজর্ডর্র্’য তথ্য  সফামূ গ্রণ 

কযবত াযবফন। 

 

১০. র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবনয জন্য কাম িক্রভিঃ  
 

 জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান সন্টায (সজর্ডর্র্) কর্তিক গৃীত র্ডর্জটার দবক্ষমূিঃ 

ক্রর্ভক 

নাং 

গৃীত দবক্ষমূ এগুবরায অগ্রগর্ত 

১. এটুআই প্রকবল্পয ায়তায় 

“র্ডর্জটার জুট ভাবকিটবে” ীল মক  

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এ প্রকবল্পয আতায় সজর্ডর্র্’য সফামূবক র্ডর্জটারাইজড কযা এফাং 

উবযািাবদয উৎার্দত ফহুমুখী াটণ্য অনরাইবন র্ফক্রীয ব্যফস্থা কযা। 

২. তথ্য ম্বর্রত বয়ফ াইট র্নভ িাণ; ন্যানার সয়ফ সাট িাবরয আতায় সজর্ডর্র্’য বয়ফাইট িালু কযা 

বয়বি। বয়ফাইবটয ভাধ্যবভ াংস্থা র্যর্ির্ত, কাম িক্রভ, ফহুভৄখী 

াটবণ্যয প্রদ মন, র্ফজ্ঞর্প্ত/সনাটি ইতোর্দ প্রিায কযা য়। 

৩. ায়ায বয়ন্ট সপ্রবজবন্টবনয 

ভাধ্যবভ প্রর্ক্ষণ প্রদান  প্রবজটবযয 

ভাধ্যবভ ফহুভৄখী  াটবণ্যয প্রদ মন; 

১। দজশডশশ শযচাশরত ফহুভৄখী াটবণ্যয প্রর্ক্ষণ সপ্রাগ্রাবভ ায়ায 

বয়ন্ট সপ্রবজবন্টবনয ভাধ্যবভ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।  

২।  সভরা  প্রদ মনীশত প্রবজটবযয ভাধ্যবভ ফহুভৄখী াটবণ্যয প্রদ মনী 

তথ্য ম্বর্রত ডকুবভন্টযী প্রদ মন কযা য়। 

৪. সফা জীকযণ; জনগবণয সফা প্রার্প্ত জীকযবণয রবক্ষে সজর্ডর্র্’য ফহুভৄখী াটণ্য 

ঈশদ্যািা দফা দকে (দজআএশ) ঢাকাবত য়ান ে ার্ব ি িালু কযা 

বয়বি। ফহুভৄখী াটণ্য ম্পর্কিত মাফতীয় তথ্য  শমাশগতা ঈি সন্টায 

সথবক প্রদান কযা বে।  

৫. পোক্/ই-সভইর এয বফ িািভ 

ব্যফায; 

জরুর্য র্িঠিত্র পোক্স/ই-সভইর সমাবগ দপ্তয াংস্থায়/উবযািাবদয সপ্রযণ কযা 

য়। ইন্টাযবনট াংবমাগ র্নযর্ফর্েন্ন যাখবত সজর্ডর্র্’য প্রধান কাম িারবয় 

WiFi াংবমাগ সজর্ডর্র্’য আঞ্চর্রক অর্পগুবরাবত িডব্যান্ড াংবমাগ 

সনয়া বয়বি। 

৬. সপইবুবক সজর্ডর্র্’য অর্পর্য়ার 

সইজ সখারা বয়বি; 

সপইবুক সইবজয ভাধ্যবভ সজর্ডর্র্’য কাম মক্রদভয তথ্যার্দ র্নয়র্ভত 

প্রিায কযা বে। 

৭. অর্পর্য়ার কাবজ ইউর্নবকাড 

পটয়োয এয ব্যফায িালুকযণ; 

সজর্ডর্র্’য ভস্ত অর্পর্য়ার কাবজ ইউর্নবকাড এয ব্যফায কযা বে। 

 

--0-- 
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অদভজী ন্প শরশভশটড 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দমাগাশমাশগয ঠিকানা 

 

অদভজী দকাট ম (৪থ ম তরা)  

১১৫-১২০, ভশতশঝর ফা/এ, ঢাকা। 

দপান: ৯৫৬০৩০২, ৯৫৬৫৮৪১ 
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টভূর্ভ:  

১৯৪৭ াশর াশকস্তান প্রশতিায য বাযশতয গুজযাশটয ব্যফাী অদভজী শযফাশযয দস্যযা তদানীন্তন পূফ ম াশকস্তাশন 

শল্প প্রশতিান গশড় দতারায জন্য এ দদশ অগভন কশয। অদভজী ন্প শরঃ নাশভ গঠিত এ দকাম্পানী ১৯৫২ াশরয ১৯ দভ তাশযশখ 

একটি শরশভশটড দকাম্পানী শাশফ শ/৩৫ এফং ৫৮৬ আশফ/১১/১৯৫২-৫৩ নম্বশযয ধীশন দযশজস্টায, জশন্ট স্টক দকাম্পানীজ, পূফ ম 

ফাংরা-য শনকট দযশজশির্ভি । ১৯৭১ াশরয স্বাধীনতা ভেশিয য াশকস্তানী নাগশযকশদয ভাশরকানাধীন কর শল্প প্রশতিাশনয 

াশথ অদভজী ন্প শরঃ-দক একটি শযতযি ফাশণশজযক দকাম্পানী শাশফ ফাংরাশদ যকায ৩ জানুাশয ১৯৭২ তাশযশখয শ ১ 

এয অশদ ফশর গ্রণ কশয।  

 

ফাংরাশদ যকায ১৯ এশপ্রর ১৯৯০ তাশযশখয এক প্রজ্ঞান এফং ১৪ নশবম্বয ১৯৯১ াশরয প্রকাশত দগশজশটয ভাধ্যশভ 

াট ভন্ত্রণারশয শচফ তাঁয শনজ দাশশত্বয শতশযি অদভজী ন্প শরঃ-এয প্রাক শাশফ দাশত্ব গ্রণ কযশফন ভশভ ম অশদ 

জাযী কশয। ১৬ নশবম্বয ১৯৯০ তাশযশখ াট শচফ জনাফ এভ, অাফ্ঈশিৌরা অদভজী ন্প শরঃ-এয প্রথভ প্রাক শাশফ দাশত্ব 

ারন শুরু কশযন এফং দ ধাযাফাশকতা ২০ ভাচ ম ২০১৬ তাশযখ দথশক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয শচফ জনাফ জনাফ এভ. এ. কাশদয 

যকায ফতমভাশন অদভজী ন্প শরঃ-এয প্রাশকয দাশতফ ারন কযশছন। প্রাশকয শনন্ত্রশণআ অদভজী ন্প শরঃ ১৯৭১ ার 

শত দ্যাফশধ শযচাশরত শ অশছ। 

 

প্রাকশক তদনশেন কাশজ াতায জন্য ভন্ত্রণাশয ভেগ্-শচফ ম মাশয একজন কভ মকতমা অদভজী ন্প শরশভশটড এয 

ঈ-প্রাক শাশফ দাশত্ব ারন কশয অশছন। ফতমভাশন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারশয ভেগ্-শচফ জনাফ দভাঃ দরার ঈশিন, ঈ-

প্রাশকয দাশত্ব ারন কযশছন।  

 

কাম িক্রভিঃ 

অদভজী ন্প শরশভশটড দকাম্পানী শর ফতমভাশন  ভশতশঝশর ৪৮.৫ কাঠা জশভয ঈয শনশভ মত ৩টি ফহুতর বফশনয বাড়া অদা  

যেণাশফেণআ এয ভর কাজ। বফন ৩টি শেঃ 
 

 (ক) অদভজী দকাট ম ভর বফন  (৬ তরা প্রা ৬৬,০০০ ফগ মপৄট) 

 (খ)  অদভজী দকাট ম এশনক্স-২ বফন  (১৩ তরা প্রা ৮৮,০০০ ফগ মপৄট) 

 (গ)  অদভজী দকাট ম এশনক্স-১ বফন  (৭ তরা প্রা ৪৮,০০০ ফগ মপৄট) 

 

 বাড়াটিাশদয ংখ্যাঃ ৪৩টি 

 কভ মকতমা  কভ মচাযীয ংখ্যাঃ  কভ মকতমা-০৭ জন এফং কভ মচাযী-৪৮ জন। 

 ২০১৫-২০১৬ াশরয ফাৎশযক অঃ ১২ দকাটি ২৫ রে টাকা। 

 ২০১৫-২০১৬ াশরয ফাৎশযক ব্যঃ ০৭ দকাটি ৫৭ রে টাকা। 

 ফতিভান ভাভরায াংখ্যা-১২টি। 

ফতমভান চযাশরঞ্জভঃ  

 অদভজী দকাট ম এশনক্স-১ বফন শনশ জীফন ফীভা কযশ মাশযশনয াশথ ভাভরা শফশযাধ শনষ্পশত্ত;  

 অদভজী দকাট ম এশনক্স-১ বফশনয বাড়াটিা শফশজএভশ শত ফশকা বাড়া (৬.৬৮ দকাটি) টাকা অদা; 

 নতুন বাড়ায ায (প্রশতফগ মপৄট ৭৫/- টাকা) ফাস্তফান/কাম মকযকযণ; 

 অদভজী ন্প শরশভশটড এয জশভয র্ভর দযকড ম ংশাধন;  

 শডট অশত্তভ শনষ্পশত্তকযণ ; 

 তফদুযশতক াফশষ্টন এফং াশনয াম্প ংস্থান/ংস্কায ;  

 অদভজী দকাট ম এশনক্স-২ বফশন নতুন শরপট প্রশতস্থান/ংস্কায ; 

 অদভজী ন্প শরশভশটড এয প্রশফধানভারা অশডটকযণ ; 

 অদভজী দকাট ম বফশনয বযন্তশয এফং ফশযাঙ্গশনয দভযাভত/ংস্কায এফং যংকযণ। 

 অদভজী দকাট ম ভর বফশনয প্রাঙ্গশনয জরাফিতা দূযীকযণ। 

 অদভজী দকাট ম ভর বফশনয েুখবাশগয ফাগাশনয দৌেম মফধ মন এফং শনযাত্তা দফষ্টনী তত র্যকযণ। 

 অদভজী দকাশট ময ৩(শতন) টি বফশন শশটিশব কোবভযা স্থান।  

বশফষ্যত শযকল্পনাঃ 

 অদভজী ন্প শরঃ এয ভৄদ জাগায ঈয একটি তযাদৄশনক ফহুতর ফাশণশজযক বফন শনভ মাণ।  

 দকাম্পানীয পূণ ম ব্যফাশক কাম মক্রভ শযচারনা। 
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র্রকুইবডন সর 

 

 

 

 

 
সমাগাবমাবগয ঠিকানািঃ  

 

৩৫/৫-র্, ার্ন্তনগয (২য় তরা), 

ীয াববফয গর্র, ঢাকা-১২১৭। 

সপান:  9576697. 
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টভূর্ভিঃ 

 র্ফটিএভর্’য র্নয়ন্ত্রণাধীন ফস্ত্রকরগুর্রয উৎাদন  রাববয র্যকল্পনা াংক্রান্ত র্ফলয় র্যকল্পনা কর্ভন  

ফাাংরাবদ ফস্ত্রকর াংস্থা কর্তিক সমৌথবাবফ যীক্ষা কবয এ র্ফলবয় প্রর্তবফদন ফস্ত্র াংক্রান্ত উচ্চ ম িাবয়য কর্ভটিবত ১৯৮১ 

াবরয জানুয়ার্য ভাব স কযা য়। ১২-৬-১৯৮১ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত ভন্ত্রীর্যলদ বফঠবকয র্িান্তক্রবভ যাষ্ট্রর্তয ১৯৭২ 

বনয ২৭নাং আবদবয ২৩(২) ধাযা অনুমায়ী ৪টি র্ভর (১) আদ ি কটন র্ির্নাং এন্ড উইর্বাং র্ভরস্ র্রিঃ, (২) ঢাবকশ্বযী 

কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নাং-১),  (৩) ঢাসকশ্বযী কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নাং-২)  (৪) সভার্নী র্ভরস্ র্রিঃবক গুটিবয় সপবর 

র্ফর্ক্র কযায প্রস্তাফ অনুবভার্দত য়। উি র্িাবন্তয সপ্রর্ক্ষবত তৎকারীন াট  ফস্ত্র ভন্ত্রণারবয়য ফস্ত্র র্ফবাগ বত ২৫-০১-

১৯৮২ তার্যবখ জাযীকৃত অর্প আবদ নাং-MT/SII/5A-83/82-17; MT/SII/5A-83/82-25  MT/SII/5A-83/82-

33 গত ০৪ সপব্রুয়ার্য, ১৯৮২ তার্যবখ ফাাংরাবদ সগবজবট ফর্ণ িত ৪টি র্ভরবক ০৫-২-১৯৮২ তার্যখ বত গুটিবয় সপরায 

আবদ প্রদান কযা য়। গত ২৫-০১-১৯৮২ তার্যবখয অয একটি অর্প আবদ নাং MT/SII/5A-83/82-42 

র্রকুইবডটবযয কাম িাফরীয র্ফফযণ প্রদানক্রবভ ভন্ত্রণারবয়য উ-র্িফ কাজী লুৎপৄর কবক ফর্ণ িত র্ভর গুর্রয ১ভ 

র্রকুইবডটয র্নবয়াগপূফ িক কাম িাফরী ম্পাদবনয আবদ জার্য কযা য়। র্রকুইবডটয কর্তিক ৪টি র্ভবরয অফায়ন কাজ 

ম্পাদন কবয আা অফস্থায় গত ০৯-১১-২০০৩ ইাং তার্যবখ (১) ফাাংরাবদ সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ, (২) র্িশ্তী সটক্সটাইর 

র্ভরস্ র্রিঃ, ১৮-১১-২০০৩ তার্যবখ র্যবয়ন্ট সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ   ০২-৫-২০০৪ তার্যবখ ভর্রন কটন র্ভরস্ র্রিঃ 

যকায কর্তিক Wind-up কযতিঃ অফায়ন কাম িক্রভ ম্পাদবনয জন্য একই র্রকুইবডটবযয র্নয়ন্ত্রবণ প্রদান কবযন। 

০৫-২-১৯৮২ তার্যখ বত অযাফর্দ মîîন্ত ৩০ জন র্রকুইবডটয র্ফর্বন্ন সভয়াবদ দার্য়ত্ব ারন কবয আবিন।  
 

  

র্রকুইবডটবযয কাম িাফরীিঃ 

 

He will discharge the following among other necessary functions, subject to overall control of 

the Government:  

(1)  To take into custody and Under his control-all properties, effects and actionable 

claims of the Mills;  
 

(2)  to obtain and verify statement of assets and liabilities of the Mills from the 

BTMC/Chief Exectives 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 criditors of the said enterprise;  

 

(10)  to do all such other things as may be necessary for winding up of the affairs of 

the Mills and distributing its assets”.  
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র্রকুইর্ডন সবরয অধীন র্ভরমূবয ফণ িনা:  
   

(১) ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নাং-১) 
 

 এ র্ভরটি সটন্ডায প্রর্ক্রয়ায় র্কর্স্তবত মুল্য র্যবাবধয বতি ১৯৮৩ বন র্ফক্রয় কযা এফাং এয দখর সক্রতা ফযাফবয বুর্িবয় 

সদয়া য়। যকার্য মুদয় ানা আদাবয়য য ২০১০-২০১১ অথ ি ফিবয ২৯.৬১ একয জর্ভ  ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফিবয ৮.৩৮ 

একয সভাট ৩৭.৯৯ একয জর্ভ সক্রতা সকাম্পানীয অনুকূসর সযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয সদয়া বয়বি। অফর্ষ্ট জর্ভয ভার্রকানা 

াংক্রাবন্ত আদারবত একার্ধক ভাভরা র্ফিাযাধীন থাকায় জর্ভ সযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কযা ম্ভফ বে না।  
 

(২) ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নাং-২) 
 

 এ র্ভরটি র্ফক্রয়  সক্রতা সকাম্পানীয র্নকট বত যকার্য মুদয় ানা আদায় কযা বয়বি। ২০১০-২০১১  ২০১৩-

২০১৪ অথ ি ফিবয এর্ভবরয র্নষ্কন্টক জর্ভ সক্রতা সকাম্পানীয অনুকূসর সযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয সদয়া বয়বি। অফর্ষ্ট জর্ভয 

ভার্রকানা াংক্রাবন্ত আদারবত ভাভরা র্ফিাযাধীন থাকায় জর্ভ সযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কযা ম্ভফ বে না।  
 

(৩) আদ ি কটন র্ির্নাং এন্ড উইর্বাং র্ভরস্ র্রিঃ 
 

  এর্ভরটি সটন্ডায প্রর্ক্রয়ায় র্ফক্রয়  র্কর্স্তবত সক্রতায র্নকট বত যকার্য মুদয় ানা আদায় কযা বয়বি। এ র্ভবরয 

প্রায় ১৬ একয জর্ভ অর্ িত তার্রকা বত অফমুিকযনপূফ িক র্নষ্কন্টক ২৪.৮০ একয জর্ভ সক্রতা সকাম্পানীয অনুকূসর সযর্জর্ষ্ট্র দর্রর 

ম্পাদন কবয সদয়া বয়বি। অফর্ষ্ট জর্ভয ভার্রকানা াংক্রাবন্ত আদারবত ভাভরা র্ফিাযাধীন থাকায় জর্ভ সযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন 

কযা ম্ভফ বে না। 

(৪) ফাাংরাবদ সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ 
 

  এর্ভরটি র্ফক্রয়  সক্রতা সকাম্পানীবক স্তান্তয কযা বয়বি এফাং যকার্য মুদয় ানা আদায় কযা বয়বি  মুদয় 

ম্পর্ি সক্রতায অনুকুবর সযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয সদয়া বয়বি। এর্ভবরয র্নকট র্ফটিএভর্’য ানা/সদনায র্াফ চূড়ান্ত কযা 

বয়বি এফাং র্ফটিএভর্’য ানা অথ ি যকার্য সকালাগায বত প্রদাবনয জন্য ভন্ত্রণারয় কর্তিক অথ ি ভন্ত্রণারয়বক অনুবযাধ কযা 

বয়বি মা অযাফর্দ অথ ি ায়া মায়র্ন। 
 

 

(৫) সভার্নী র্ভরস্ র্রিঃ  (৬) ভর্রন কটন র্ভরস্ র্রিঃ ৭) র্িশ্তী সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ  

 এ র্ভরগুর্র র্ফগত ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফিবয র্ফক্রয় কযা বয়বি। উি র্ভরমূবয র্ফক্রয় কাম িক্রভ র্নবয় ফতিভাবন 

আদারবত ভাভরা িরভান যবয়বি। 

 

(৮) র্যবয়ন্ট সটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ 
 

 এ র্ভবরয অবনকগুবরা জর্ভয ভার্রকানা দর্রর না থাকায় এফাং সফ র্কছু জর্ভয সযকড ি স্থানীয় ব্যর্িফবগ িয নাবভ থাকায় 

জর্ভ াংক্রাস্ত একার্ধক ভাভরা র্ফিাযাধীন থাকায় র্ভরটি র্ফক্রবয়য সটন্ডায আফান কযা মাবে না।  

 

র্রকুইবডন সবরয আতাধীন র্ভরমূবয ভাভরায র্ফফযণিঃ 
 

ক্রিঃ 

নাং 

র্ভবরয নাভ াইবকাবট ি র্ফিাযাধীন 

ভাভরায াংখ্যা 

র্নম্ন আদারবত র্ফিাযাধীন 

ভাভরায াংখ্যা 

সভাট ভাভরায 

াংখ্যা 

১। ঢাবকশ্বযী কটন র্ভর র্রিঃ (র্ভর নাং-১) - ৪ ৪ 

২। ঢাবকশ্বযী কটন র্ভর র্রিঃ (র্ভর নাং-২) ১ ১ ২ 

৩। আদî কটন র্ির্নাং এন্ড উইর্বাং র্ভর র্রিঃ ১ ১ ২ 

৪। সভার্নী র্ভর র্রিঃ ২ ২ ৪ 

৫। ফাাংরাবদ সটক্সটাইর র্ভর র্রিঃ - - - 

৬। র্িতী সটক্সটাইর র্ভর র্রিঃ ৩ - ৩ 

৭। ভর্রন কটন র্ভর র্রিঃ ১ - ১ 

৮। র্যবয়ন্ট সটক্সটাইর র্ভর র্রিঃ ২ ১১ ১৩ 

  ১০ ১৯ ২৯ 

 

  


