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নাং ২৪.০০.০০০০.১০৯.১৬.০১৩.১৬-১২০               তাধযখঃ  
২৬ চৈত্র, ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ 

০৯ এপ্রির,  ২০১৭ ধিস্টাব্দ 

 

ধফলয়ঃ ভাননীয় িধানভন্ত্রীয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় প্রযদ শনকারীন িদত্ত প্রনর্দ শনামূর্য ফাস্তফায়ন অগ্রগপ্রত ংক্রান্ত       

ভাৈ শ/২০১৭ ভার্য বায কাম শপ্রফফযণী প্রপ্রযণ। 

 

 

ভাননীয় িধানভন্ত্রী কর্তশক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় প্রযদ শনকারীন িদত্ত প্রনর্দ শনামূর্য ফাস্তফায়ন অগ্রগপ্রত প্রফলয়ক 

ভাৈ শ, ২০১৭ ভাদয বায কাম যধফফযণী ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাইদট প্রদয়া আদে। কাম যধফফযণীয কধ দয় জ্ঞাতাদথ য  কাম যাদথ য 

ডাউনদরাড কদয ধদ্ধান্তমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগধত প্রধতদফদন আগাভী ১৮/০৪/২০১৭ তাধযদখয ভদে ভন্বয়  াংদ অধধাখায় 

প্রপ্রযণ ধনধিত কযায জন্য াংধিষ্টগণদক ধনদদ যক্রদভ অনুদযাধ কযা ’র। 

  

 স্বাক্ষপ্রযত 

( প্রদী কুভায াা ) 

উধিফ () 

প্রপানঃ ৯৫১৫৬০৭ 

পযাক্সঃ ৯৫৭৩৮০৭ 

e-mail:  motjsos2010@gmail.com 

 

ধফতযণ (প্রজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

 

০১. অধতধযক্ত ধিফ (কর), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

০২.  প্রিয়াযম্যান, ধফদজএভধ/ধফটিএভধ/তাঁত প্রফাড য/ধফদজধ (ধফঃ), ঢাকা।  

০৩.  ভা-ধযিারক, াট অধধদপ্তয, কধযভ প্রিম্বায, ভধতধির ফা/এ, ঢাকা, প্রযভ উন্নয়ন প্রফাড য, যাজাী।  

০৪.  ধযিারক, ফস্ত্র ধযদপ্তয, ধফটিএভধ বফন, ৭-৯, কাযান ফাজায, ঢাকা।  

০৫.   যুগ্মধিফ (কর), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

০৬.    ধযিারক, ফাাংরাদদ প্রযভ গদফলণা  প্রধক্ষণ ইনধস্টটিউট, যাজাী। 

০৭. ধরকুইদডটয, ধরকুইদডন প্রর, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। 

০৮. ধনফ যাী ধযিারক, প্রজধডধধ, ১৪৫, ভধণপুধযাড়া, প্রতজগাঁ, ঢাকা। 

০৯.   উধিফ (কর)/উপ্রধান, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।  

১০.    ধধনয়য কাযী ধিফ/ধধনয়য কাযী প্রধান/কাযী ধিফ/কাযী প্রধান (কর), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

১১.  উ-ভাব্যফস্থাক, আদভজী ন্স ধরঃ, আদভজী প্রকাট য (৪থ য তরা), ১১৫/১২০, ভধতধির ফা/এ, ঢাকা।  

১২. কাযী প্রপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। (কাযী প্রপ্রাগ্রাভায কাম যধফফযণীটি ভন্ত্রণারদয়য দয়ফ াইদট 

আদরাদডয অনুদযাধ) 
 

অনুপ্ররপ্র: 

 

০১. ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত ধিফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

০২. ভাননীয় প্রধতভন্ত্রীয একান্ত ধিফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

০৩. ধিফ ভদাদদয়য একান্ত ধিফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। 

০৪. প্রধান ধাফযক্ষণ কভ যকতযা, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, প্রগুনফাধগিা, ঢাকা। 

০৫. ধাফযক্ষণ কভ যকতযা ( ৈ.দা), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

০৬. কাযী রাইদেযীয়ান, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

০৭. অধপ কধ। 

 

 

http://www.motj.gov.bd/
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ভন্বয়  াংদ অধধাখা 

 

ভাননীয় িধানভন্ত্রীয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় প্রযদ শনকারীন িদত্ত প্রনর্দ শনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ভাৈ শ/২০১৭ ভাদয বায কাম যধফফযণী। 

 
 

বাধত : জনাফ মভা: পয়জুয যভান মৈৌধুযী 

ধিফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

বায তাধযখ : ২৯ ভাি য, ২০১৭ প্রফরা ০১:০০ টা 

বায স্থান : ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য বাকক্ষ 

বায় উধস্থত কভ যকতযাগদণয তাধরকা : ধযধষ্ট-“ক” 

 

০২। করর্ক স্বাগত জাপ্রনর্য় বাপ্রত বায সূৈনা কর্যন। প্রফগত মপব্রুয়াপ্রয, ২০১৭ ভার্য বায কাম শপ্রফফযণী ম্পর্কশ মকান ংর্াধনী না 

থাকায় উক্ত বায কাম শপ্রফফযণী প্রনপ্রিতকযণ কযা য়। অত:য বাপ্রত এর্জন্ডায়াযী আর্রাৈয প্রফলয় উস্থান এফং আর্রাৈনায জন্য করর্ক 

আফান জানান। বাপ্রতয অনুর্ভাপ্রতক্রর্ভ উপ্রৈফ () আর্রাৈযসূপ্রৈ বায় উস্থান কর্যন। 

 

০৩। বায় প্রফলয়প্রবপ্রত্তক প্রফস্তাপ্রযত আর্রাৈনা য় এফং প্রনর্নাক্ত প্রদ্ধান্ত গৃীত য়:- 

 

ক্র.নং ভাননীয় িধানভন্ত্রীয িদত্ত 

প্রনর্দ শনামূ 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত প্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০১। ধফদজএভধদক ধনদজয 

াদয় দাঁড়াদত দফ। এ 

রদক্ষয ধক ধক দদক্ষ 

প্রনয়া প্রমদত াদয প্র ধফলদয় 

এফাং ধফদজএভধয ভস্যা 

ভাধাদন ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় অথ য ভন্ত্রণারদয়য 

াদথ ফদ আদরািনা কদয 

ধদ্ধান্ত গ্রণ কযদফ। 

বফজেএভব’য গুরানস্থ ১০.৩৩ বফঘা েবভ গত োনুয়াযী 

২০১৭ তত যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারজয়য বনকট স্তান্তবযত 

জয়জে। উক্ত েবভ স্তান্তজযয বফবনভজয় বফজেএভবজক 

১,০৮৫.৮৫ তকাটি (এক াোয পঁচাব তকাটি  পঁচাব রক্ষ) 

টাকা ফযাদ্দ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র বনজদ েনা যজয়জে। 

ত তভাতাজফক দুই দপায় এ ম েন্ত বফজেএভব’য অনুকূজর 

730 (াতত বি) তকাটি টাকা োড় কযা জয়জে। 

অফবষ্ট টাকা (1085.85-730.00)= 355.85 তকাটি 

টাকা োড় কযায েন্য তমাগাজমাগ অব্যাত আজে। এ 

রজক্ষে ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ফযাফয বফজেএভব জত 

05/03/17 তাবযখ ি নং-70 তপ্রযণ কযা জয়জে। 

প্রৈফ, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় এয প্রনকট 

প্রফলয়টি ম্পর্কশ এক 

পৃষ্ঠায একটি প্রিপ প্রদর্ত 

র্ফ। অথ শ প্রফবাগ র্ত 

অফপ্রষ্ট টাকা িাপ্রিয 

প্রফলর্য় মমাগার্মাগ 

অব্যাত কযর্ত র্ফ। 

মৈয়াযম্যান 

প্রফর্জএভপ্র 

 

 অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(াট) 

 

০২। াটকরগুদরায পুযাতন 

প্রভধন ফাদ ধদদয় আধুধনক 

প্রভধন ফাদত দফ। 

বফজেএভব’য ২৬টি বভর বফএভআযই কযজণয রজক্ষে 

১৯/০৮/২০১৪ তাবযজখ China Texmatech Co. 

Ltd. এয াজথ MOU স্বাক্ষবযত য়। যফতীজত অথ োৎ 

২৬/০৭/২০১৬ তাবযজখ CTC জমাগী প্রবতষ্ঠান 

CTEXIC এয াজথ ংজাবধত MOU স্বাক্ষবযত য়। 
প্রথভ দপায় ০৩ (বতন) টি বভর বফএভআযই কযজণয রজক্ষে 

১৯/০৯/২০১৬ তথজক ২৮/০৯/২০১৬ তাবযখ উক্ত 

প্রবতষ্ঠাজনয একটি প্রবতবনবধ দর বভর ০৩টি জযেবভজন 

বযদ েন কজযন। CTEXIC এয চাবদা অনুমায়ী ৩টি 

বভজরয Topographic Drwaing তপ্রযণ কযা য় 

তদজপ্রবক্ষজত CTEXIC ১৬/০৩/২০১৭ তাবযজখ 

প্রবতজফদন তপ্রযণ কজযজেন।  ০৬/০২/২০১৭ তাবযজখ 

তপ্রবযত িানুমায়ী Soil Test  এয উজযাগ গ্রণ কযা 

জয়জে। চীনা দুতাবাসের োসথ যযাগাসযাগ বৃদ্ধির সযে 

দ্ধবসেএমদ্ধে’র উিধতন য ধাসে কম ধকতধা দাদ্ধেত্ব ান 

করসেন। 

ৈীনা যকাপ্রয িপ্রতষ্ঠার্নয 

ার্থ মমাগর্মাগ অব্যাত 

যাখর্ত র্ফ। অগ্রগপ্রত 

ভন্ত্রণারয়র্ক অফপ্রত 

কযর্ত র্ফ।  

 

 

 

মৈয়াযম্যান 

প্রফর্জএভপ্র 

 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(াট)  

 উ-িধান 

(প্রযকল্পনা) 

 

 



ক্র.নং ভাননীয় িধানভন্ত্রীয িদত্ত 

প্রনর্দ শনামূ 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত প্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০৩। ধফদজএভধয অব্যফহৃত 

জায়গায় প্রোট প্রোট প্লট 

কদয প্রফযকাযী ধল্প 

উদযাক্তাদদয ফযাদ্দ ধদদয় 

Jute related কাযখানা 

স্থান কযায ব্যফস্থা প্রনয়া 

প্রমদত াদয। 

ক) বফজেএভবয অব্যফহৃত োয়গায় তোট তোট প্লট কজয 

Jute related কাযখানা স্থাজনয রজক্ষে েবভ ফযাদ্দ 

প্রদাজনয েন্য বফজেএভব কর্তেক প্রণীত নীবতভারাটি 

অনুজভাদজনয েন্য ি নং-৩১৬ তাং-২৬/১২/১৬ এয 

ভাধ্যজভ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারজয় তপ্রযণ কযা জয়জে। 

 

খ) বচত্তযঞ্জণ কটন বভর এয েবভজত তটক্সটাইর ল্লী 

স্থাজনয রজক্ষে ২২টি প্লজটয ভজধ্য ভাভরা ফব েভূত ১০ টি 

প্লট বফক্রজয়য েন্য বফটিএভব ৪থ ে ফায তটন্ডায বফজ্ঞবি 

প্রকা কজয। ৩টি প্ল বফক্রয় জয়জে। ৩টি প্লজটয মূল্য 

ফচাফদ ফ েজভাট ১৯,৫২,৭৮,৪০০/- টাকা বফটিএভব’য 

বাজফ েভা জয়জে। অয ৭টি প্লট বফক্রজয়য বফলজয় 

বফটিএভব জত পুন:দযি আফান কযা য়। দযি 

গ্রজণয তল তাবযখ ম েন্ত তাবযখ বের ০৮/০৩/২০১৭ 

ম েন্ত। বফটিএভব সূজি োনা মায় তকান দযি জড়বন। 

(ক) প্রফর্জএভপ্র’য িণীত 

নীপ্রতভারা অনুর্ভাদর্নয 

প্রফলর্য় মথাম্ভফ দ্রুত 

ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ত র্ফ।  

 

(খ) প্রফপ্রধ মভাতার্ফক 

যফতী িপ্রক্রয়া ম্পন্ন 

কযর্ত র্ফ। 

 

মৈয়াযম্যান 

প্রফর্জএভপ্র 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(াট) 

 

মৈয়াযম্যান 

প্রফটিএভপ্র 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(মফপ্রফ) 

 

০৪। ধফদজএভধয 

কাযখানাগুদরাদক কীবাদফ 

রাবজনক প্রধতষ্ঠান কযা 

মায় াংধিষ্ট প্রিয়াযম্যান 

তায কভ যধযকল্পনা ততযী 

কযদফন। প্রদয়াজদন এ 

ধফলদয় আরাদা বায 

আদয়াজন কযদত দফ। 

দ্ধবসেএমদ্ধে’র যাকোসনর প্রকৃত কারণ উৎঘাটন করা 

হসেসে। খাতওোরী যাকোসনর আদ্ধথ ধক যদ্ধতর দ্ধরমান 

দ্ধনধ ধারণ কসর তা দ্ধনরেসণর মাধ্যসম দ্ধবসেএমদ্ধেসক 

য ধােক্রসম াভেনক করার কম ধদ্ধরকল্পনার কাে 

চমান। বফজেএভবয কাযখানাগুজরাজক রাবেনক কযায 

েন্য কর বভরজক আরাদাবাজফ কভ েবযকল্পনা প্রণয়জনয 

বনজদ েনা প্রদান কযা জয়জে। ইজতাভজধ্য বকছু বকছু বভর 

স্বল্প/দীঘ ে তভয়াদী কভ েবযকল্পনা প্রণয়ন কজযজে। কর 

বভজরয কভ েবযকল্পনা াওয়া তগজর যফতী ব্যফস্থা দ্রুত 

গ্রণ কযা জফ। 

কভ শ প্রযকল্পনা চতযী কর্য 

এপ্রির/২০১৭ প্রি: এয 

ভর্ে ভন্ত্রণারর্য় দাপ্রখর 

কযর্ত র্ফ।  

মৈয়াযম্যান 

প্রফর্জএভপ্র 

 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(াট)  

উ-িধান 

(প্রযকল্পনা) 

০৫। ক) ধফটিএভধয ফন্ধ 

ধভরগুদরা িালু কযায 

ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

 

 

খ) পুযাতন প্রভধন ফাদ 

ধদদয় আধুধনক প্রভধন 

ফাদত দফ। 

ক) প্রফটিএভপ্র’য ফন্ধ দার্যায়ানী মটক্সটাইর প্রভর, 

যাঙ্গাভাটি মটক্সটাইর প্রভর এফং সুন্দযফন মটক্সটাইর 

প্রভর মূর ইউপ্রনট (১) াপ্রব শ ৈাজশ দ্ধপ্রতর্ত ৈালু কযা 

র্য়র্ে এফং ভাগুযা মটক্সটাইর প্রভর বাড়ায় ৈালু কযা 

র্য়র্ে। 

 

খ) প্রফটিএপ্রভ’য প্রভরমূর্ প্রফর্দী উর্যাক্তার্দয 

প্রফপ্রনর্য়াগ আকৃষ্ট কযায রর্ক্ষয  ০৮/০৩/২০১৭ তাপ্রযর্খ 

ফাংরার্দর্ প্রনযুক্ত ৈীর্নয ভান্যফয যাষ্ট্রদূর্তয ার্থ 

প্রফটিএভপ্র’য মৈয়াযম্যান এয ার্থ একটি ভপ্রতপ্রফপ্রনভয় 

বা অনুপ্রষ্ঠত য়। উক্ত বায় প্রফটিএভপ্র’য প্রভরমূর্ 

ৈীর্নয প্রফপ্রনর্য়াগকাযীর্দয প্রফপ্রনর্য়ার্গয জন্য অনুর্যাধ 

জানার্না য়। এোড়া ২৮/০৩/২০১৭ তাপ্রযর্খ দপ্রক্ষণ 

মকাপ্রযয়ায ভান্যফয যাষ্ট্রদূর্তয ার্থ এ প্রফলর্য় ভতপ্রফপ্রনভয় 

বা অনুপ্রষ্ঠত র্ফ। 

ক) ৈালু প্রভরগুপ্ররয 

কাম শক্রভ প্রফলর্য় ভপ্রনটপ্রযং 

অব্যাত যাখর্ত র্ফ।   

 

 

খ) ৈীর্নয ভান্যফয 

যাষ্ট্রদূত এফং দপ্রক্ষণ 

মকাপ্রযয়ায ভান্যফয 

যাষ্ট্রদূর্তয ার্থ 

মৈয়াযম্যান প্রফটিএভপ্র’য 

আর্রাৈনায অগ্রগপ্রত 

ভন্ত্রণারয়র্ক অফপ্রত 

কযর্ত র্ফ। 

মৈয়াযম্যান 

প্রফটিএভপ্র 

যুগ্মপ্রৈফ (ফস্ত্র) 

 

 

মৈয়াযম্যান 

প্রফটিএভপ্র 

 

০৬। প্রম কর ধল্প 

প্রফযকাযীকযণ কযা 

দয়ধের, তয রাংধঘত দর 

তা যকাধয ব্যফস্থানায় 

ধপধযদয় আনদত দফ। 

ইর্তাভর্ে ৪৭টি প্রভর প্রযদ শর্নয িপ্রতর্ফদন ায়া মগর্ে। 

ম্প্রপ্রত অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ (াট) ০১টি এফং অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(মফপ্রফ) ০২টি প্রভর প্রযদ শন কর্যর্েন।  প্রযদ শন 

িপ্রতর্ফদন িস্তুর্তয কাজ ৈরর্ে।  তশ রংঘন কযায় গত 

০৫/০১/২০১৭ তাপ্রযর্খ  জপ্ররর মটক্সটাইর প্রভর প্রর:, 

ৈট্টগ্রাভ পুণ:অপ্রধগ্রণ কযা র্য়র্ে। প্রভরটি ফতশভার্ন 

প্রফটিএভপ্র’য প্রনয়ন্ত্রর্ণ যর্য়র্ে। 

১৫ এপ্রির, ২০১৭ 

তাপ্রযর্খয ভর্ে 

টাস্কর্পার্ শয পুণ শাঙ্গ 

প্রযর্াট শ প্রৈফ, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারর্য়য প্রনকট দাপ্রখর 

কযর্ত র্ফ।  

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(মফপ্রফ) 

 



ক্র.নং ভাননীয় িধানভন্ত্রীয িদত্ত 

প্রনর্দ শনামূ 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত প্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০৭। শ্রধভক-কভ যিাযীদদয ধনকট 

প্রম কর ধভদরয ব্যফস্থানা 

স্তান্তয কযা দয়ধের, ঐ 

কর ধভর ঠিকবাদফ 

ধযিারনায ব্যফস্থা ধনদত 

দফ। প্রদয়াজদন প্রকাম্পানী 

গঠন কদয প্রগুদরা 

িারাদনায ব্যফস্থা ধনদত 

দফ। 

প্রৈফ , ফস্ত্র   াট  ভন্ত্রণারয়র্ক  আফায়ক  কর্য  গত  

৩১/০৮/২০১৬ তাপ্রযর্খ  ৯ দস্য  প্রফপ্রষ্ট  উচ্চ  

ম শার্য়য  একটি  আন্ত :ভন্ত্রণারয়  কপ্রভটি  গঠন  কযা  

র্য়র্ে ।  গত  ০৮/০২/২০১৭ তাপ্রযর্খ  কপ্রভটিয  বা  

অনুপ্রষ্ঠত  র্য়র্ে । বায  প্রদ্ধান্ত  অনুমায়ী  দীঘ শ  

মভয়াদী  ঋণ  এফং  স্টক  এন্ড  মস্টায  এয  মূল্য  

প্রনধ শাযণপূফ শক  িপ্রতর্ফদন  িদার্নয  জন্য  ৫টি াফ -

কপ্রভটি  গঠন  কযা  র্য়র্ে । 

প্রৈফ, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারর্য়য ার্থ 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ (মফপ্রফ) 

আর্রাৈনা কর্য ত্তয 

যফতী ির্য়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ। 

 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(মফপ্রফ) 

 

০৮। ধভযপুদযয জধভ তাঁত 

প্রফাদড যয অধপ বফন 

অন্যান্য স্থানা ধনভ যাদণয 

প্রদয়াজদন ব্যফায কযা 

প্রমদত াদয। 

মফনাযপ্র ল্লী প্রভযপুয িকর্ল্পয আতায় ৪০ একয জপ্রভ ভর্ে 

ফাংরার্দ তাঁত মফার্ড শয অনুকূর্র মযপ্রজপ্রষ্ট্রকৃত ৩ একয জপ্রভর্ত  

তাঁতর্ফাড শ কভর্েক্স স্থার্নয প্রনপ্রভত্ত প্রডপ্রপ্র িণয়র্নয কাজ 

ৈরভান যর্য়র্ে। ীঘ্রই ভন্ত্রণারর্য় প্রডপ্রপ্র মিযণ কযা র্ফ। 

প্রডপ্রপ্র মথাীঘ্রই 

ভন্ত্রণারর্য় দাপ্রখর কযর্ত 

র্ফ। 

মৈয়াযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(প্রয  অপ্রডট) 

যুগ্মপ্রৈফ (ফস্ত্র-২) 

উিধান (প্রয:) 

০৯। ধভযপুয ঘনফধতপূণ য 

জায়গা তাই প্রফনাযী ল্লী 

 কভ যযত শ্রধভকদদয 

উযুক্ত ফাস্থাদনয ব্যফস্থা 

কযদত দফ। ঢাকায ফাইদয 

প্রখারাদভরা জায়গায় 

প্রফনাযী/তাঁতল্লী স্থাদনয 

ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

মৈয়াযম্যান ফাতাঁমফা বার্ক জানান, ঢাকায ফাপ্রর্য  

ভাদাযীপুয মজরায প্রফৈয  যীয়তপুয মজরায 

জাপ্রজযার্ত ‘‘তাঁত ল্লী স্থান’’ স্থার্নয প্রডপ্রপ্র 

প্রযকল্পনা কপ্রভর্ন মিযণ কযা র্য়র্ে। বাপ্রত এই 

ভর্ভ শ ভত জ্ঞান কর্যন মম, ঢাকায কাোকাপ্রে ‘‘তাঁত 

ল্লী’’ স্থার্নয উর্যাগ মনয়া র্র তাঁপ্রতযা মখার্ন মমর্ত 

আগ্রী র্ফন। এজন্য নাযায়ণগর্েয মানাযগাঁ, গাজীপুয, 

ভয়ভনপ্রংর্য বালুকা, প্রত্রার এরাকায় ‘‘তাঁত ল্লী’’ 

স্থার্নয উর্যাগ মনয়া মমর্ত ার্য। 

প্রযকল্পনা কপ্রভর্নয 

ার্থ মমাগার্মাগ অব্যাত   

এফং পর্রাআ যাখর্ত 

র্ফ।  

 

নাযায়ণগর্েয মানাযগাঁ, 

গাজীপুয, ভয়ভনপ্রংর্য 

বালুকা, প্রত্রার এরাকায় 

‘‘তাঁত ল্লী’’ স্থার্নয 

ম্ভাব্যতা মাৈাই কযর্ত 

র্ফ। 

মৈয়াযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(প্রয:  অপ্রডট) 

যুগ্মপ্রৈফ (ফস্ত্র-২)  

১০। সুতা  যাং আভদানীয 

প্রক্ষদে কীবাদফ তাঁতীদদয 

শুল্কমুক্ত সুধফধা প্রদয়া মায় 

তায প্রস্তাফনা ততযী কযদত 

দফ। 

 

প্রফলয়টি ফাস্তফাপ্রয়ত 

 

প্রফলয়টি ফাস্তফাপ্রয়ত 

 

--- 

১১। ক) কৃধল ভন্ত্রণারয়  

ধফশ্বধফযারদয়য গদফলকদদয 

াদথ প্রমাগাদমাগ যক্ষা কদয 

তুঁত গাদেয উন্নয়ন এফাং 

তুঁতিাদলয উন্নত প্রযুধক্ত 

প্রফয কযদত দফ। 

 

 

 

 

খ)  একটি ফাড়ী 

একটি খাভায প্রকদল্পয াদথ 

তুঁতিাদলয ভন্বয় কদয 

ধযকল্পনা গ্রণ কযদত 

দফ। 

(ক) ভাপ্রযৈারক ফার্যউর্ফা জানান কৃপ্রল ভন্ত্রণারয় এফং 

যাজাী প্রফশ্বপ্রফযারর্য়য গর্ফলকর্দয ার্থ মমাগার্মাগ 

যক্ষা কর্য তুঁতগার্েয উন্নয়ন  উন্নত িযুপ্রক্ত উদ্ভাফর্নয 

রর্ক্ষয ফাংরার্দ মযভ উন্নয়ন মফাড শ প্রডপ্রপ্র িস্তুর্তয 

কাজ কযর্ে। বায বাপ্রত এই ভর্ভ শ ভত জ্ঞান কর্যন 

মম, ভয়ভনপ্রংস্থ ফাংরার্দ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফযারয় মদর্য 

ঐপ্রতযফাী কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফযারয়। এই িপ্রতষ্ঠার্ন তুঁত ৈাল 

প্রফলয়ক গর্ফলক আর্েন তার্দয ার্থ ভতপ্রফপ্রনভয়  

যাভ শ গ্রণ কযা মমমত ার্য। 

 

(খ)  ভাপ্রযৈারক ফার্যউর্ফা জানান মদর্য ৩৩টি মজরায 

৯০টি উর্জরায় তুঁত ৈাল ম্প্রাযর্নয জন্য ফাংরার্দ 

মযভ উন্নয়ন মফাড শ এফং একটি ফাড়ী একটি খাভায িকর্ল্পয 

ভর্ে র্মাপ্রগতায ভাের্ভ কাম শক্রভ অব্যাত আর্ে। 

(ক) তুঁত ৈার্লয উন্নয়ন  

উন্নত িযুপ্রক্ত উদ্ভাফর্নয 

রর্ক্ষয প্রডপ্রপ্র িণয়র্নয 

কার্জ ফাংরার্দ কৃপ্রল 

প্রফশ্বপ্রফযারয় 

ভয়ভনপ্রংর্য প্রফজ্ঞানী 

গর্ফলকর্দয ভতাভত গ্রণ  

কযর্ত র্ফ।  

 

 

(খ) কাম শক্রভ গপ্রতীর 

যাখর্ত র্ফ এফং রক্ষয 

অজশর্ন ভপ্রনটপ্রযং 

মজাযদায কযর্ত র্ফ।  

যুগ্মপ্রৈফ (ফস্ত্র-২) 

ভাপ্রযৈারক 

ফার্যউর্ফা, 

প্রযৈারক, 

প্রফএআযটিআই 

উিধান 

(প্রযকল্পনা) 

 

 

 

যুগ্মপ্রৈফ (ফস্ত্র-২) 

ভাপ্রযৈারক 

ফার্যউর্ফা, 
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১২। প্রটক্সটাইর 

ইনধস্টটিউট/কদরজ 

ধনভ যাদণয প্রক্ষদে ৫ একয 

জধভয ধফলদয় ধযকল্পনা  

কধভদনয াদথ আদরািনা 

কদয ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

 

 

 

প্রনর্দ শনা ফাস্তফাপ্রয়ত ভর্ভ শ গণ্য কযা মায়। 

 

 

- 

 

 

--- 

১৩। আদারদত ধফিাযাধীন 

ভাভরা প্রধতদ্বধিতা কযায 

জন্য প্রম কর তথ্য, উাত্ত 

 প্রভানক প্রদয়াজন য়, 

তা মথাভদয় 

দপ্তয/াংস্থাদক ভন্ত্রণারদয়য 

ভােদভ যফযা ধনধিত 

কযদত দফ। াংধিষ্ট 

করদক উদযাগ ধনদয় 

একদে কাজ কযদত দফ। 

 

বায় জানার্না য় মম, এ ভন্ত্রণারয় এফং আতাধীন 

দিয/ংস্থায ভাভরা/মভাকাদ্দভায প্রফলর্য় ভাপ্রক আরাদা 

বা কযা য়। বায় ভাভরামূ িপ্রতদ্বপ্রন্দতা কযায 

প্রফলর্য় প্রফস্তাপ্রযত আর্রাৈনা কযা য়।  

িপ্রক্রয়া অব্যাত যাখর্ত 

র্ফ। 

দিয/ংস্থায 

িধানগণ  

(ংপ্রিষ্ট কর) 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(আইন) 

উপ্রৈফ (আইন) 

১৪। ক)  াট  

াটদেয ব্যফায  

যপ্তানী বৃধদ্ধয রদক্ষয াংধিষ্ট 

কদরয ভদে ভন্বয় 

ফাড়াদত দফ। 

 

 

 

খ) যকাযী জপ্রভ মপর্র না 

মযর্খ মথামথ কার্জ 

রাগার্নায মক্ষর্ত্র ম্ভাব্য 

র্ফ শাত্তভ ির্ৈষ্টা অব্যাত 

যাখর্ত র্ফ। 

ক) াট  াট র্ণ্যয ব্যফায  যিানী বৃপ্রদ্ধয রর্ক্ষয 

একটি ভপ্রিত কভ শপ্রযকল্পনা চতপ্রযয জন্য প্রফর্জএভপ্র 

াট অপ্রধদিয, মজপ্রডপ্রপ্র ভপ্রিত বার্ফ একটি 

কভ শপ্রযকল্পনা চতপ্রয কর্য ১৫ ভাৈ শ, ২০১৭ তাপ্রযর্খয ভর্ে 

ভন্ত্রণারর্য় দাপ্রখর কযর্ফ ভর্ভ শ ইর্তাপূর্ফ শ বায প্রদ্ধান্ত 

প্রের। ংপ্রিষ্ট দিয/ংস্থা িধানগণ জানান কভ শপ্রযকল্পনা 

 মযাডম্যা চতপ্রযয রর্ক্ষয কাম শক্রভ ৈরভান আর্ে। 

 

খ) অব্যফহৃত জপ্রভ প্রৈপ্রিত   জপ্রভয প্রযভাণ সুষ্ঠুবার্ফ 

প্রনরুণ কর্য র্ফ শাত্তভ ব্যফার্যয কভ শপ্রযকল্পনা ত্ত্বয 

িনয়ন কযর্ত র্ফ। 

ক) এপ্রির, ২০১৭ ভার্য 

ভর্ে কভ শপ্রযকল্পনা  

মযাডম্যা চতপ্রয কর্য 

আফপ্রিকবার্ফ ভন্ত্রণারর্য় 

দাপ্রখর কযর্ফ। 

 

 

 

খ) অব্যফহৃত জপ্রভ প্রৈপ্রিত 

কর্য তাপ্ররকা ংযক্ষণ 

কযর্ত র্ফ। মভ, ২০১৭ 

ভার্য ভর্ে জপ্রভ 

ব্যফার্যয প্রযকল্পনা 

কযর্ত র্ফ।  

 

মৈয়াযম্যান, 

প্রফর্জএভপ্র, 

ভাপ্রযৈারক,  

াট অপ্রধদিয, 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(প্রয:  অপ্রডট) 

 প্রনফ শাী 

প্রযৈারক, 

মজপ্রডপ্রপ্র 

 

 

 

 

১৫। Jute Geotextile 

ব্যফায ম্পদকয প্রিাযণায 

ব্যফস্থা ধনদত দফ। ে 

াংযক্ষণ  অন্যান্য কাদজ 

াট  াটজাত ে 

ব্যফায বৃধদ্ধ কযদত দফ। 

বায় উর্ল্লখ কযা য় মম, ভাননীয় িধানভন্ত্রীয প্রনর্দ শনা 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত মপব্রুয়াপ্রয, ২০১৭ ভার্য বায 

আর্রাৈনায়  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যকায 

ভন্ত্রণারয়, ড়ক  জনথ, ফাংরার্দ মযরর্য়, প্রপ্রডপ্র, 

াপ্রন উন্নয়ন মফাড শ ইতযাপ্রদ ংস্থায কভ শকতশার্দয আভন্ত্রণ 

জানার্ত র্ফ। মৈয়াযম্যান, প্রফর্জএভপ্র জানান Jute 

Geotextile এয প্রফলর্য় প্রফর্জএভপ্র একটি কভ শারা 

আর্য়াজর্নয উর্যাগ প্রনর্য়র্ে। উক্ত কভ শারা আর্য়াজন 

কযা ির্য়াজন। 

এপ্রির, ২০১৭ ভার্য 

ভর্ে Jute 

Geotextile এয 

ব্যফায বৃপ্রদ্ধ ংক্রান্ত 

একটি কভ শারা আর্য়াজন 

কযর্ত র্ফ। কভ শারায় 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, 

স্থানীয় যকায ভন্ত্রণারয়, 

ড়ক  জনথ, 

ফাংরার্দ মযরর্য়, 

প্রপ্রডপ্র, াপ্রন উন্নয়ন 

মফাড শ ইতযাপ্রদ ংস্থায 

কভ শকতশার্দয আভন্ত্রণ 

জানার্ত র্ফ। 

 

মৈয়াযম্যান, 

প্রফর্জএভপ্র 

অপ্রতপ্রযক্ত প্রৈফ 

(াট) 

প্রনফ শাী 

প্রযৈারক, 

মজপ্রডপ্রপ্র 

 



ক্র.নং ভাননীয় িধানভন্ত্রীয িদত্ত 
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১৬। ফস্ত্রধদল্প ফাাংরাদদদ 

প্রানারী ঐধতয যদয়দে। 

প্রকান প্রকান এরাকায় 

ভধরদনয সুতা ততযী দতা 

তা প্রজদন প্র প্রযুধক্ত 

পুনরুদ্ধাদযয উদযাগ গ্রদণয 

উয গুরুত্বাদযা কদযন 

এফাং এ ধফলদয় ধফস্তাধযত 

আদরািনা য়। 

মৈয়াযম্যান, ফাংরার্দ তাঁত মফাড শ বায় জানান মম, 

‘‘ফাংরার্দর্য মানারী ঐপ্রতয ভপ্ররর্নয সুতা চতপ্রযয 

িযুপ্রক্ত  ভপ্ররন কাড় পুনরুদ্ধায (১ভ ম শায়)’’ ীল শক 

িকল্প ভাননীয় প্রযকল্পনা ভন্ত্রী অনুর্ভাদন কর্যর্েন। 

প্রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় র্ত প্রজ জাযী র্ফ।  

প্রযকল্পনা ভন্ত্রণারর্য়য 

ার্থ মমাগার্মাগ অব্যাত 

মযর্খ যফতী কাম শক্রভ 

এপ্রগর্য় প্রনর্য় মমর্ত র্ফ।  

মৈয়াযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

যুগ্মপ্রৈফ (ফস্ত্র-২) 

উিধান 

(প্রযকল্পনা) 
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িপ্রতশ্রুপ্রতয ফাস্তফায়র্নয ারনাগাদ অগ্রগপ্রত: 
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০১. প্রফলুি আদভজী জুট 

প্রভর্রয ২নং ইউপ্রনট 

পুনযায় ৈালুকযর্ণয 

ম্ভাব্যতা 

মাৈাইকযণ ংক্রান্ত 

 প্রফলুি আদভজী জুট প্রভর্রয ২নং ইউপ্রনট পুনযায় ৈালুকযর্ণয 

ম্ভাব্যতা মাঁৈাইকযণ ংক্রান্ত প্রফলর্য় মৈয়াযম্যান প্রফর্জএভপ্র জানান  মফজা 

গবন শয মফার্ড শয ৪/২/২০১৫ তাপ্রযর্খ অনুপ্রষ্ঠত ৩৩তভ বায় প্রদ্ধান্ত গৃীত য় 

মম, আদভজী ইপ্রর্জড এরাকায় প্রফর্জএভপ্রয ০২ নম্বয প্রভর এয অন্যান্য 

প্রযতযক্ত স্থানামূ অাযর্ণয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফং 

প্রফর্জএভপ্র কর্তশক্ষ অপ্রফরর্ম্ব ির্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ। 

  

 আদভজী  ইপ্রর্জর্ডয অবযন্তর্য প্রফর্জএভপ্রয ০২ নম্বয প্রভর এয 

প্রযতযক্ত স্থানামূ অাযণ কর্য উক্ত স্থার্ন মকফরভাত্র যিানীমুখী াটজাত 

ণ্য উৎাদর্ন আগ্রী প্রল্প উর্যাক্তার্দয জন্য ংযপ্রক্ষত যাখায প্রদ্ধান্ত গৃীত 

র্রা। আদভজী ইপ্রর্জর্ডয এরাকায় প্রফর্জএভপ্রয ০২ নম্বয প্রভর অন্যান্য 

প্রযতযক্ত স্থানামূর্য দ্রুত অাযর্ণয প্রনপ্রভত্ত প্রফর্জএভপ্রয প্রত ৈরভান 

ভাভরামূ আর্াল ভীভাংায ভাের্ভ প্রনষ্পপ্রত্তয প্রফলর্য় মফজা  প্রফর্জএভপ্র  

অপ্রফরর্ম্ব ির্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ। 

 

 উক্ত প্রনর্দ শনায আর্রার্ক প্রফমজএভপ্র’য ংর্গ ৈরভান ভাভরামূ 

প্রনষ্পপ্রত্ত কর্য মফজা গবশনয মফার্ড শয ৩৩তভ বায উক্ত প্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়র্নয 

রর্ক্ষয আর্াল প্রভভাংায জন্য একটি মার্রনাভা স্বাক্ষয য়। মার্রনাভা 

অনুমায়ী প্রফর্জএভপ্র কর্তশক দার্য়যকৃত প্রপ্রএর নম্বয ২৬৯/১২ নম্বয ভাভরা 

টি ০৩.০২.২০১৬ তাপ্রযর্খ িতযাায কযা য়। উক্ত ভাভরা োড়া ফাকী আপ্রর 

ভাভরাগুর্রা ১৪.০৩.২০১৬ তাপ্রযর্খ শুনানী মর্ল ভাভান্য আপ্রর আদারত এ 

প্রফলর্য় ভাভান্য াইর্কাট শ প্রফবার্গয িদত্ত যায় যদ কর্যন এফং মত দ্রুত ম্ভফ 

নতন কর্য প্রফড কযায জন্য প্রফর্জএভপ্র’মক প্রনর্দ শনা প্রদর্য় উক্ত আপ্রর 

ভাভরাগুর্রা প্রডর্াজ অপ কর্যন।  
 

 পরশ্রুপ্রতর্ত মফজা  প্রফর্জএভপ্র’য মমৌথ প্রদ্ধান্ত এফং মার্রনাভায 

ফপ্রণ শত প্রদ্ধান্তমূ ভাভান্য াইর্কাট প্রডপ্রবর্নয প্রনর্দ শনা অনুমায়ী 

প্রফর্জএভপ্রয র্ক্ষ থাকর্র ভাভান্য এযাপ্রর্রট প্রডপ্রবন কর্তশক তা যদ 

কযায প্রনর্দ শনায প্রযর্িপ্রক্ষর্ত প্রফর্জএভপ্রয প্রফর্ক্ষ মায় মা মার্রনাভা 

অনুমায়ী কামকয কযর্ত প্রফর্জএভপ্র অাযগ য়। এ মিপ্রক্ষর্ত ভাভান্য 

আপ্রর প্রডপ্রবর্নয উক্ত যার্য়য প্রফরুর্দ্ধ প্রফর্জএভপ্র র্ত ০৩.০৮.২০১৬ 

তাপ্রযর্খ প্রযপ্রবউ প্রটিন দার্য়য কর্য যফতী দর্ক্ষ গ্রর্ণয জন্য এযাটনী 

মজনার্যর ভর্াদয় ফযাফয ত্র মিযণ কযা র্য়প্রের। 

ভাভান্য 

আদারর্তয 

যার্য়য কপ্র 

ংগ্র কর্য 

প্রফলয়টি 

প্রনষ্পপ্রত্তয জন্য 

প্রফর্জএভপ্র দ্রুত 

ির্য়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ 

কযর্ফ। 

মৈয়াযম্যান 

প্রফর্জএভপ্র 

অপ্রতপ্রযক্ত 

প্রৈফ (আইন) 

অপ্রতপ্রযক্ত 

প্রৈফ (াট) 

 

 



ক্র.নং ভাননীয় িধানভন্ত্রীয 

িদত্ত িপ্রতশ্রুপ্রত 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত প্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 যফতীর্ত কর্তশর্ক্ষয প্রদ্ধান্তক্রর্ভ উক্ত প্রযপ্রবউ প্রটিনটি িতযাায কযা য়। 

২৩/০১/২০১৭ তাপ্রযখ প্রফফাদী র্ক্ষয প্রযপ্রবউ প্রটিনটিয শুনানী য় এফং 

শুনানীঅর্ন্ত মর্রনাভা  কভর্িাভাইজ প্রটির্ন ভন্ত্রণারর্য়য ম্মপ্রত অথ শাৎ 

স্বাক্ষয রাগর্ফ ভর্ভ শ জাপ্রনর্য় ভাভরাটি এক িার্য জন্য মূরতফী কর্যন। 
 

 ভাননীয় িধানভন্ত্রী এফং মফজা গবপ্রণ শং মফার্ড শয ৩৩তভ বায 

প্রদ্ধান্ত অনুমায়ী ভাভরা দ্রুত আর্াল প্রভভাংায ভাের্ভ প্রনষ্পপ্রত্তয রর্ক্ষয 

প্রফর্জএভপ্র, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, মুক্তা কনষ্ট্রাকন প্ররিঃ, মভা শ মুপ্রপক 

ইন্টাযন্যানার এফং মভা শ স্বণ শা এন্টাযিাইর্জয ভর্ে মার্রনাভা ম্পাপ্রদত 

য়। উক্ত মার্রনাভা অনুমায়ী ভাভান্য আদারর্ত আইনজীফীর্দয ভাের্ভ 

কর্ম্প্রাভাইজ প্রটিন দাপ্রখর কযা য়। ভাভান্য আদারত ০৫/০২/২০১৭ 

তাপ্রযখ উক্ত প্রযপ্রবউ প্রটিন নং ৩৩৫/১৬ এ অন্তর্ভ শক্ত কর্ম্প্রাভাইজ প্রটিন 

গ্রন কর্যন এফং প্রপ্রবর প্রটিন পয রীব টু আীর নং ৩৩৫/১৬ প্রনষ্পপ্রত্ত 

কর্যন। প্রযপ্রবউ প্রটিন নং ৩৩৫/১৬ ভাভরায় িদত্ত আর্দর্য প্রফলয়টি 

মফজা কর্তশক্ষর্ক অফপ্রত কযা র্য়র্ে। 

 
 

 

ধযদদল বাধত বায় উধস্থত করদক ধন্যফাদ জাধনদয় বায ভাধপ্ত প্রঘালণা কদযন। 
 

 

                 স্বাক্ষপ্রযত/- 

                    ০৫/০৪/২০১৭ প্রি: 

 (মভা: পয়জুয যভান মৈৌধুযী) 

ধিফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়। 


