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নাং ২৪.০০.০০০০.১০৯.১৬.০১৩.১৬-২১৪               তাধযখঃ  
২৭ আলাঢ় ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ 

১১ জুরাই ২০১৭ ধিস্টাব্দ 

 

ধফলয়ঃ ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার রযদ শনকারীন প্রদত্ত রনর্দ শনামূর্য ফাস্তফান অগ্রগরত ংক্রান্ত       

জুন/২০১৭ ভার্য বায কাম শরফফযণী প্রপ্রযণ। 

 

 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তশক ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার রযদ শনকারীন প্রদত্ত রনর্দ শনামূর্য ফাস্তফান অগ্রগরত রফলক 

জুন, 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 ১৩/০৭/২০১৭ তাধযদখয ভদে ভন্বয়  াংদ অধধাখায় 

প্রপ্রযণ কযায জন্য াংধিষ্টগণদক ধনদদ যক্রদভ অনুদযাধ কযা ’র। 

 

 

  

 স্বাক্ষরযত/- 

১১/০৭/২০১৭ রি: 

(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. ধদস্টভ এনাধরস্ট, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

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

১২. প্রপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। 

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

আদরাদডয অনুদযাধ) 
 

অনুররর: 

 

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. অধপ কধ। 

 

http://www.motj.gov.bd/
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
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ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার রযদ শনকারীন প্রদত্ত রনর্দ শনা ফাস্তফান ংক্রান্ত জুন/২০১৭ ভাদয বায কাম যধফফযণী। 
 

বাধত : জনাফ মভাোঃ পজুয যভান ম ৌধুযী 

ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার 

বায তাধযখ : ২০ জুন, ২০১৭ প্রফরা ০২:০০ টা 

বায স্থান : ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য বাকক্ষ 

বায় উধস্থত কভ যকতযাগদণয তাধরকা : ধযধষ্ট-“ক” 
 

০২। করর্ক স্বাগত জারনর্ বারত বায সূ না কর্যন। রফগত মভ, ২০১৭ ভার্য বায কাম শরফফযণী ম্পর্কশ মকান ংর্াধনী না থাকা 

উক্ত বায কাম শরফফযণী রনরিতকযণ কযা । অত:য বারত এর্জন্ডাওাযী আর্রা য রফল উস্থান এফং আর্রা নায জন্য করর্ক আফান 

জানান। ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার রযদ শনকারীন প্রদত্ত রনর্দ শনা ফাস্তফান বায কাম শরফফযণী ওর্ফাইর্টয াাার ার্ শকর 

মপ্রযর্ণয রফলর্ বারত রনর্দ শনা প্রদান কর্যন। বারতয অনুভরতক্রর্ভ ধাযাফারক বার্ফ যুগ্মর ফ (প্রান-২) আর্রা য রফলমূ বা উস্থান 

কর্যন। 
 

০৩। বা রফলরবরত্তক রফস্তারযত আর্রা না  এফং রনর্নাক্ত রদ্ধান্ত গৃীত :- 
 

ক্র.নং ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত 

রনর্দ শনামূ 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত রদ্ধান্ত ফাস্তফানকাযী 

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। 

বা আর্রা নাকার্র জানা মা, রফর্জএভর’য 

মরাকার্নয প্রকৃত কাযণ উৎঘাটন কযা র্র্ে। 

খাতওাযী মরাকার্নয আরথ শক ক্ষরতয রযভাণ 

রনধ শাযণ কযা র্র্ে এফং মগুর্রা রনযর্নয ভাধ্যর্ভ 

রফর্জএভরর্ক ম শাক্রর্ভ রাবজনক কযায 

কভ শরযকল্পনায কাজ  রভান আর্ে।  রফর্জএভরয 

রভরগুর্রার্ক যকাদযয আধথ যক ায়তায়  র যাখায 

রফলর্ জধভ স্তান্তদযয ধফধনভদয় ধফদজএভধদক 

১,০৮৫.৮৫ প্রকাটি (এক াজায পঁিাধ প্রকাটি  পঁিাধ 

রক্ষ) টাকা ফযাদে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র 

ধনদদ যনা যদয়দে। প্র প্রভাতাদফক দুই দপায় এ ম যন্ত 

ধফদজএভধ’য অনুকূদর ৮৮০.৮৫ প্রকাটি (আটত আধ 

প্রকাটি পঁিাধ রক্ষ) টাকা োড় কযা দয়দে। অফধষ্ট 

টাকা ২০৫ প্রকাটি টাকা অথ শ রফবাগ র্ত োড় কযা 

য়ধন। 

অফধষ্ট ২০৫ প্রকাটি টাকা 

োড়কযদণয প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অথ শ 

রফবার্গ মমাগার্মাগ 

অব্যাত যাখর্ত র্ফ।  

ম াযম্যান 

রফর্জএভর/ 

 অরতরযক্ত র ফ 

(াট) 

 

০২। ক) াটকরগুদরায পুযাতন 

প্রভধন ফাদ ধদদয় আধুধনক 

প্রভধন ফাদত দফ। 

 

 

 

খ) ফন্ধ  ধযতযাক্ত প্রকান 

ধভর িীদনয াদথ দমাধগতা 

কদয িালু কযা মায় ধকনা এফাং 

তাদদয অধবজ্ঞতা কাদজ 

রাগাদনা মায় প্র ধফলদয় 

দদক্ষ ধনদত দফ। অন্য 

প্রকান প্রদ প্রথদক প্রস্তাফ এদর 

তা ধফদফিনা কযদত দফ। 

 

ক) বফজেএভব ’য ২৬টি বভর বফএভআযই কযজেয রজযে 

চীন যকারযয রমাগগতায জন্য আরতাভরে ভাননীয় ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রী চীরনয ফাগণজয ভন্ত্রীয ফযাফয DO ত্র প্রেযণ 

করযরেন। যকাযী থ থায়রনয ভােরভ-গফরজএভগ’য ৩টি 

গভর গফএভঅযআ কযরণয ররযয েকল্প োয় চূড়ান্ত ম থারয় 

যরয়রে।  

 

(খ) ফতথভারন গফরজএভগ’য প্রকান গভর ফন্ধ /গযতযক্ত প্রনআ। 

তরফ যকাযী গদ্ধারন্ত উন্ুক্ত দযরত্রয ভােরভ ভরনায়ায 

জুট গভরটি গফক্রয় কযা য়। গকন্তু ভাভান্য াআরকারট থ একটি 

যীট ভাভরা (5980/2010) গফচাযাধীন থাকায় গভরটি 

স্তান্তরযয েগক্রয়া অাততঃ স্থগগত অরে। 

 ঢাকায প্রকযানীগঞ্জস্থ ঢাকা জুট গভরস্ গরঃ ১৪/০৫/২০১৪ 

তাগযরখ Take Back কযা রর Take Back 

অরদরয গফরুরদ্ধ ভাননীয় াআরকারট থ ভাভরা গফচাযাধীন। 

 এ, অয, ারাদায জুট গভরস্ গরঃ , ভাদাযীপুয 

০৭/০৪/২০১৭ তাগযরখ Take Back কযা য়। 

ক) ধফদজএভধ’য ২৬টি 

ধভর ধফএভআযই কযদণয 

রদক্ষয গঠিত প্রকদেয 

অগ্রগধত আগাভী বায়  

উস্থান কযদত দফ।  

 

খ)  ঢাকায মকযানীগঞ্জস্থ 

ঢাকা জুট রভরস্ ররোঃ এয 

ভাভরা ংক্রান্ত অগ্রগরত 

এফং এ, আয, াাওরাদায 

জুট রভরস্ ররোঃ  Take 

Back ংক্রান্ত অগ্রগরত 

ভন্ত্রণার মক অফরত কযর্ত 

র্ফ।  

ম াযম্যান 

রফর্জএভর 

অরতরযক্ত র ফ 

(াট)  

 উ-প্রধান 

(রযকল্পনা) 

 

 



ক্র.নং ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত 

রনর্দ শনামূ 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত রদ্ধান্ত ফাস্তফানকাযী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০৩। ধফদজএভধয অব্যফহৃত 

জায়গায় প্রোট প্রোট প্লট কদয 

প্রফযকাযী ধে উদযাক্তাদদয 

ফযাে ধদদয় Jute 

related কাযখানা স্থান 

কযায ব্যফস্থা প্রনয়া প্রমদত 

াদয। 

(ক) বফজেএভবয অব্যফহৃত োয়গায় ছ াট ছ াট প্লট 

কজয Jute related কাযখানা স্থাজনয রজযে েবভ 

ফযাদ্দ প্রদাজনয েন্য বফজেএভব কর্তকৃ প্রেীত 

নীবতভারাটি খড়া চূড়ান্ত কজয তা ছবটিিং এয েন্য 

আইন ও বফচায বফবাগ এফিং অর্ ৃবফবাজগ ছপ্রযে কযা 

জয়জ । আইন ও বফচায বফবাগ জত ভতাভত াওয়া 

ছগজ । অর্ ৃবফবাজগয ভতাভজতয েন্য বফলয়টি 

অজযভান আজ । 

 

(খ) বচত্তযঞ্জে কটন বভর এয েবভজত ছটক্সটাইর ল্লী 

স্থাজনয রজযে ২২টি প্লজটয ভজে ভাভরা ফবভৃূত ১০টি 

প্লট বফক্রজয়য েন্য বফটিএভব ৪র্ ৃফায ছটন্ডায বফজ্ঞবি 

প্রকা কজয। ৩টি প্লট বফক্রয় জয়জ । ৩টি প্লজটয মূল্য 

ফাফদ ফজৃভাট ১৯,৫২,৭৮,৪০০/- টাকা বফটিএভব’য 

বাজফ েভা জয়জ । অয ৭টি প্লট বফক্রজয়য বফলজয় 

অবতস্বত্তয পুন:দযত্র আফান কযা জে। অফবষ্ট ১২ 

(১১ জত ২২)টি প্লট বফক্রজয়য কামকৃ্রভ ভাভরােবনত 

কাযজে আাতত: স্থবগত আজ ।  

ক) বফজেএভব কর্তকৃ 

প্রেীত নীবতভারাটি খড়া 

চূড়ান্ত কযজেয রজযে অর্ ৃ

বফবাজগ ছমাগাজমাগ 

অব্যাত যাখজত জফ।  

 

 

 

 

খ) ভাভরা ফগর্ভ থত প্লট 

গফক্ররয়য গনগভত্ত অবতত্ত্বয 

পুন:দযত্র আফান কজয 

কামকৃ্রভ ত্বযাবিত কযজত 

জফ।  

ম াযম্যান 

রফর্জএভর 

অরতরযক্ত র ফ 

(াট) 

 

 

 

 

 

ম াযম্যান, 

রফটিএভর 

যুগ্মর ফ (ফস্ত্র) 

০৪। ধফদজএভধয কাযখানাগুদরাদক 

কীবাদফ রাবজনক প্রধতষ্ঠান 

কযা মায় াংধিষ্ট প্রিয়াযম্যান 

তায কভ যধযকেনা ততযী 

কযদফন। প্রদয়াজদন এ ধফলদয় 

আরাদা বায আদয়াজন 

কযদত দফ। 

রফর্জএভর’য মরাকার্নয প্রকৃত কাযণ উৎঘাটন কযা 

র্র্ে। খাতওাযী মরাকার্নয আরথ শক ক্ষরতয 

রযভান রনধ শাযণ কর্য তা রনযর্ণয ভাধ্যর্ভ 

রফর্জএভরর্ক ম শাক্রর্ভ রাবজনক কযায 

কভ শরযকল্পনায কাজ  রভান। ধফদজএভধয 

কাযখানাগুদরাদক রাবজনক কযায জন্য কর ধভরদক 

আরাদাবাদফ কভ যধযকেনা প্রণয়দনয ধনদদ যনা প্রদান 

কযা দয়দে। ইদতাভদে ধকছু ধকছু ধভর স্বে/দীঘ য 

প্রভয়াদী কভ যধযকেনা প্রণয়ন কদযদে।  

কভ শরযকল্পনা অনুমাী 

কাজ ফাস্তফান কযর্ত 

র্ফ। 

ম াযম্যান 

রফর্জএভর 

অরতরযক্ত র ফ 

(াট)  

 

০৫। ক) ধফটিএভধয ফন্ধ ধভরগুদরা 

িালু কযায ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

 

 

 

 

 

খ) পুযাতন প্রভধন ফাদ ধদদয় 

আধুধনক প্রভধন ফাদত দফ। 

ক) গফটিএভগ’য ফন্ধ দারযায়ানী প্রটক্সটাআর গভর, 

যাঙ্গাভাটি প্রটক্সটাআর গভর এফং সুন্দযফন প্রটক্সটাআর 

গভর মূর আউগনট (১) াগব থ চাজথ দ্ধগতরত চালু কযা 

রয়রে এফং ভাগুযা প্রটক্সটাআর গভর বাড়ায় চালু কযা 

রয়রে। চালু গভরগুগরয কাম থক্রভ গফলরয় ভগনটগযং 

ব্যাত অরে।  

 

খ) গফটিএগভ’য গভরমূর গফরদী উরযাক্তারদয 

গফগনরয়াগ অকৃষ্ট কযায ররযয  ০৮/০৩/২০১৭ তাগযরখ 

ফাংরারদর গনযুক্ত চীরনয ভান্যফয যাষ্ট্রদূরতয ারথ 

গফটিএভগ’য প্রচয়াযম্যান এয ারথ একটি ভগতগফগনভয় 

বা নুগিত য়। উক্ত বায় গফটিএভগ’য গভরমূর 

চীরনয গফগনরয়াগকাযীরদয গফগনরয়ারগয জন্য নুরযাধ 

জানারনা য়। এোড়া ২৮/০৩/২০১৭ তাগযরখ দগযণ 

প্রকাগযয়ায ভান্যফয যাষ্ট্রদূরতয ারথ এ গফলরয় 

ভতগফগনভয় বা নুগিত রয়রে। 

 গফটিএভগ’য প্রভাট ১৬টি ফন্ধ গভর গগগ এয 

অতায় চালুয েগক্রয়া চরভান যরয়রে। গত ১৪-০৬-২০১৭ 

তাগযখ অরভদ ফায়ানী প্রটক্সটাআর গভর  কারদগযয়া 

প্রটক্সটাআর গভর দুআটিয গগগ’য ভােরভ গযচারনায জন্য 

CCEA রত নীগতগত নুরভাদন োপ্ত য়।  

ক) কাম শক্রভ ভরনটরযং 

অব্যাত যাখর্ত র্ফ। 

 

 

 

 

 

খ) বায রদ্ধান্ত অনুমাী 

কাজ  ফাস্তফান কযর্ত 

র্ফ এফং ররর’য 

আওতা রভর রয ারনায 

মক্ষর্ে প্ররক্রা ত্বযারিত 

কযর্ত র্ফ। 

ম াযম্যান 

রফটিএভর 

যুগ্মর ফ (ফস্ত্র) 

 

 

 

 

ম াযম্যান 

রফটিএভর 

যুগ্মর ফ (ফস্ত্র) 



ক্র.নং ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত 

রনর্দ শনামূ 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত রদ্ধান্ত ফাস্তফানকাযী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০৬। প্রম কর ধে প্রফযকাযীকযণ 

কযা দয়ধের, তয রাংধঘত 

দর তা যকাধয ব্যফস্থানায় 

ধপধযদয় আনদত দফ। 

ধফটিএভধ’য আতাধীন ৩৪ টি প্রটক্সটাইর ধভর এফাং 

ধফদজএভধ’য আতাধীন ৩৫ টি জুট রভর যকাদযয 

ধফযাষ্ট্রীয়কযণ নীধতভারায আতায় (১৯৭৮-১৯৯০) 

াদফক ভাধরক/প্রয়ায প্রাল্ডাযদদয ধনকট স্তান্তয এফাং 

শ্রধভক-কভ যিাযীদদয ব্যফস্ানায় ৯টি প্রটক্সটাইর ধভর 

(১৯৯৬-২০০০) স্তান্তয কযা য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

ধনদদ যনা ফাস্তফায়দনয রদক্ষয প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদয়য 

মূখ্য ধিফ ভদাদদয়য বাধতদে অনুধষ্ঠত বায় তয 

রাংধঘত/ফন্ধ ধভরগুদরা ধপধযদয় আনায রদক্ষয ( take 

back) “টাস্কদপা য” গঠদনয ধদ্ধান্ত গৃীত য়। উক্ত 

ধদ্ধান্ত অনুমায়ী ১৭/২/১৬ তাধযদখ একটি 

আন্ত:ভন্ত্রণারয় “টাস্কদপা য” কধভটি গঠন কযা য়। 

ধভরমূ দযজধভদন ধযদ যদনয জন্য টাস্কদপাদ যয 

দস্যদদযদক দারত্ব মদওা র্র্ে।  ধভর ধযদ যন 

কাম যক্রভ অব্যাত যদয়দে। ইদতাভদে ৪ ৭টি ধভর 

ধযদ যদনয প্রধতদফদন ায়া প্রগদে। ম্প্রধত 

অধতধযক্ত ধিফ (াট) ০১টি এফাং অধতধযক্ত ধিফ 

(প্রফধফ) ০২টি ধভর ধযদ যন কদযদেন। ধযদ যন 

প্রধতদফদদনয প্রস্তুদতয কাজ িরদে। এোড়া অধতধযক্ত 

ধিফ (প্রফধফ) আয ০৫টি ধভর ধযদ যদনয জন্য ধদন 

ধাম য কদযদেন। উর্েখ্য, স্তান্তয চুরক্ত তশ রংঘন কযা 

গত ০৫.০১.২০১৭ তারযর্খ জররর মটক্সটাইর রভরস্ 

রর:,  ট্টগ্রাভ পুণ :অরধগ্রণ কযা র্র্ে।  এোড়া, গত 

১১-০৫-২০১৭ তাগযরখ প্রকাগকর প্রটক্সটাআর গভরস্   গর: 

ফাহ্মণফাগড়য়া পুন :গ্রণ কযা রয়রে। গভরগুররা 

ফতথভারন গফটিএভগ  গফরজএভগয গনয়ন্ত্ররণ যরয়রে। 

মথাত্ত্বয রযদ শন কাজ 

ম্পন্ন কর্য প্ররতর্ফদন 

দারখর্রয ব্যফস্থা রনর্ত 

র্ফ। 

অরতরযক্ত র ফ 

(মফওরফ) 

ম াযম্যান, 

রফর্জএভর 

ম াযম্যান, 

রফটিএভর 

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। 

শ্রগভক-কভ থচাযীরদয ব্যফস্থানায় স্তান্তগযত 

গভরমূরয ফতথভান ভস্যা ভাধানপূফ থক সুি ু

গযচারনায় গপগযরয় অনায ব্যফস্থা গ্ররণয জন্য 

ভাননীয় েধানভন্ত্রী ফযাফয ায-ংরয প্রেযণ কযা 

রর ভাননীয় েধানভন্ত্রী ১৪/৮/১৬ তাগযখ ায-ংরয 

নুরভাদন করযন। ায-ংরযরয েস্তাফমূ 

ফাস্তফায়রনয জন্য একটি উচ্চ ম থারয়য অন্তঃভন্ত্রণারয় 

কগভটি গঠন কযায জন্য েধানভন্ত্রীয কাম থারয় প্রথরক 

গনরদ থ প্রদয়া য়। প্র প্রভাতারফক গচফ ভরাদয়রক 

অফায়ক করয গত ৩১/৮/১৬ তাগযরখ ৯ দস্য গফগষ্ট 

উচ্চ ম থারয়য একটি অন্তঃভন্ত্রণারয় কগভটি গঠন 

রয়রে। উক্ত কগভটিরত ভন্ত্রণারয়/গফবাগ ম থারয়য 

েগতগনগধয নাভ ায়া প্রগরে। কগভটিরত ২৪/১১/১৬ 

তাগযরখ গফগবন্ন গভররয ৭ জন শ্রগভক প্রনতৃবৃন্দরক  

দস্য গররফ প্রকা-ন্ফ কযা রয়রে। গফগত 

০৮.০২.১৭ তাগযরখ কগভটিয বা নুগিত রয়রে। 

বায গদ্ধান্ত নুমায়ী দীঘ থ প্রভয়াদী ঋণ এফং স্টক এন্ড 

প্রস্টায এয মূল্য গনধ থাযণপূফ থক েগতরফদন েদারনয জন্য 

৫টি াফ-কগভটি গঠন কযা রয়রে। গঠিত ৫টি াফ-

কগভটি রত েগতরফদন না ায়ায় গত ১৫-০৬-২০১৭ 

তাগযরখ তাগগদত্র প্রদয়া রয়রে। 

  

রযর্াট শ ংগ্রর্ মমাগার্মাগ 

বৃরদ্ধ কযর্ত র্ফ এফং উক্ত 

রযর্ার্ট শয রবরত্তর্ত দ্রুত 

যফতী কাম শক্রভ গ্রণ 

কযর্ত র্ফ। 

অরতরযক্ত র ফ 

(মফওরফ) 

ংরিষ্ট াফ-করভটি 

প্রধান। 
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০৮। ধভযপুদযয জধভ তাঁত প্রফাদড যয 

অধপ বফন অন্যান্য 

স্থানা ধনভ যাদণয প্রদয়াজদন 

ব্যফায কযা প্রমদত াদয। 

প্রফনাযগ ল্লী গভযপুয েকরল্পয অতায় ৪০ একয 

জগভ ভরে ফাংরারদ তাঁত প্রফারড থয নুকূরর 

প্রযগজগষ্ট্রকৃত ৩ একয জগভরত  তাঁতরফাড থ কভরপ্লক্স 

স্থারনয গনগভত্ত গডগগ েণয়রনয কাজ চরভান 

যরয়রে। ীঘ্রআ গডগগ েনয়রনয কাজ ম্পন্ন রফ। 

দ্রুত রর্রর প্রণর্নয 

কাজ চূড়ান্ত কযর্ত র্ফ। 

ম াযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

অরতরযক্ত র ফ 

(রয ও অরর্ট) 

যুগ্মর ফ (ফস্ত্র-২) 

উপ্রধান (রয:) 

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। 

ফাংরারদ তাঁত প্রফারড থয েস্তাগফত তাঁত ল্লী স্থান 

েকরল্পয গডগগ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় রত গত 

০২/০২/২০১৭ তাগযখ গযকল্পনা কগভরন প্রেযণ কযা 

রয়রে। েকল্পটি নুরভাদরনয জন্য প্রমাগারমাগ ব্যাত 

অরে। উক্ত বনজদৃনা অনুাজয তাঁবতজদয পুনফাৃন ও 

কভৃিংস্থাজনয সুজমাগ সৃবষ্ট, তাঁত ফজেয উৎাদন বৃবি, 

তাঁবতজদযজক ফয়ন পূফ ৃও ফয়জনাত্তয ছফা প্রদান, তাঁত 

ফজেয বফেন সুবফধা সৃবষ্ট এফিং ছদজ বফজদজ তাঁত 

ফেজক েনবপ্রয় কযা, তাঁত  বল্পজক ছটকই কযা এফিং 

ছদজয দবযদ্র ও প্রাবন্তক তাঁবতজদয দাবযদ্রে বফজভাচজনয 

রজযে ঢাকায ফাইজয ভাদাবযপুয ছেরায বফচয ও 

বযয়তপুয ছেরায োবেযা এরাকায় তাঁতবল্ল 

স্থাজনয বনবভত্ত ১৯১১০০.০০ রয টাকা ব্যজয় একটি 

বিবব বযকল্পনা কবভজন ছপ্রযে কযা জয়জ  এফিং 

বযকল্পনা কবভজনয াজর্ ছমাগাজমাগ অব্যাত আজ ।  

রযকল্পনা করভর্ন 

মমাগার্মাগ অব্যাত মযমখ 

প্রকল্প অনুর্ভাদর্নয 

প্রর্াজনী উর্যাগ গ্রণ 

কযর্ত র্ফ। 

ম াযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

অরতরযক্ত র ফ 

(রয: ও অরর্ট) 

যুগ্মর ফ (ফস্ত্র-২)  

১০। সুতা  যাং আভদানীয প্রক্ষদে 

কীবাদফ তাঁতীদদয শুল্কমুক্ত 

সুধফধা প্রদয়া মায় তায প্রস্তাফনা 

ততযী কযদত দফ। 

 

রফলটি ফাস্তফারত 

 

রফলটি ফাস্তফারত 

 

--- 

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 প্রকদেয াদথ 

তুঁতিাদলয ভন্বয় কদয 

ধযকেনা গ্রণ কযদত দফ। 

(ক) কৃবল ভন্ত্রোরয়াধীন বফববন্ন গজফলো প্রবতষ্ঠান এফিং 

যাোী বফশ্ববফদ্যারজয়য গজফলকজদয ভতাভত 

গ্রেপূফকৃ “তুঁত ও ছযভকীট োজতয উন্নয়ন, প্রযুবক্ত 

উদ্ভাফন ও স্তান্তয” ীলকৃ উন্নয়ন প্রকজল্পয বিবব 

প্রেয়ন কাে চরভান যজয়জ ।  

 

 

 (খ) ফাংরারদ প্রযভ প্রফাড থ কতৃথক ফাস্তফায়নাধীন 

“ফাংরারদ প্রযভ গরল্পয ম্প্রাযণ  উন্নয়রনয জন্য 

ভগিত গযকল্পনা” ীল থক েকরল্পয অতায় “একটি 

ফাগড় একটি খাভায ” েকরল্পয ারথ তুঁত চারলয 

কাম থক্রভ গ্রণ কযা রয়রে। আরতাভরে  ৩৩টি ছেরায 

৯০ টি উজেরায় একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকজল্পয 

৪৮৪ টি বভবতয  দস্যজদয ভাে েবয কজয 

সুবফধাজবাগীজক তুঁতচাজলয াজর্ ম্পৃক্ত কযায েন্য 

বনফাৃচন কযা জয়জ  ভজভ ৃভাবযচারক, ফাজযউজফা 

োনান। 

ক) “তুঁত ও ছযভকীট 

োজতয উন্নয়ন, প্রযুবক্ত 

উদ্ভাফন ও স্তান্তয” ীলকৃ 

উন্নয়ন প্রকজল্পয বিবব দ্রুত 

প্রেয়ন কযজত জফ।  

 

 

 

খ) একটি ফাড়ী একটি 

খাভায প্রকদেয াদথ 

ম্পৃক্ত কাজ মথামথ 

গুযদেয াদথ 

ভদয়াদমাগী বাদফ 

ফাস্তফায়ন কযদত দফ। 

যুগ্মর ফ (ফস্ত্র-২) 

ভারয ারক 

ফার্যউর্ফা, 

রয ারক, 

রফএআযটিআই 

উপ্রধান 

(রযকল্পনা) 

 

যুগ্মর ফ (ফস্ত্র-২) 

ভারয ারক 

ফার্যউর্ফা, 

১২। প্রটক্সটাইর ইনধস্টটিউট/কদরজ 

ধনভ যাদণয প্রক্ষদে ৫ একয 

জধভয ধফলদয় ধযকেনা  

কধভদনয াদথ আদরািনা 

কদয ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

 

 

 

রফলটি ফাস্তফারত 

 

 

রফলটি ফাস্তফারত 

 

 

--- 
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১৩। আদারদত ধফিাযাধীন ভাভরা 

প্রধতদ্বধিতা কযায জন্য প্রম 

কর তথ্য, উাত্ত  প্রভাণক 

প্রদয়াজন য়, তা মথাভদয় 

দপ্তয/াংস্থাদক ভন্ত্রণারদয়য 

ভােদভ যফযা ধনধিত 

কযদত দফ। াংধিষ্ট করদক 

উদযাগ ধনদয় একদে কাজ 

কযদত দফ। 

অদাররত গফচাযাধীন ভাভরায গফলরয় ভন্ত্রণাররয় 

গনয়গভত ভাগক বা নুগিত য়। 

কাম শক্রভ অব্যাত যাখর্ত 

র্ফ। 

দপ্তয/ংস্থায 

প্রধানগণ  

(ংরিষ্ট কর) 

অরতরযক্ত র ফ 

(আইন) 

উর ফ (আইন) 

১৪। ক)  াট  াটদেয 

ব্যফায  যপ্তানী বৃধদ্ধয রদক্ষয 

াংধিষ্ট কদরয ভদে ভন্বয় 

ফাড়াদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ)  ছম কর দিয/িংস্থায 

বনয়ন্ত্রজে যকাযী েবভ আজ  

তা ছপজর না ছযজখ কাজে 

রাগাজত জফ। 

 

(ক) ছদজ ফহুমুখী াটজেয উৎাদন, ব্যফায, 

ফাোযোতকযে এফিং বফজদজ ফািংরাজদ দুতাফাজ 

াটজেয বিজপ্ল কযা, বফজদজ ছভরায় াটজেয ষ্টর 

স্থান বফলজয় বফজেএভব, াট অবধদিয, ছেবিবব 

ভবিতবাজফ একটি কভৃবযকল্পনা ও ছযািম্যা ততযীয 

রজযে কামকৃ্রভ চরভান যজয়জ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) বায় জানারনা য় প্রম , গফরজএভগ এফং গফরজগ 

ব্যাতীত ন্য প্রকান দপ্তয /ংস্থায ব্যফহৃত জগভ প্রনআ। 

বাগত ফররন দপ্তয /ংস্থায ব্যফহৃত জগভ গচগিত 

করয মথামথবারফ কারজ রাগারনা েরয়াজন। গতগন  এ 

ব্যাারয কগভটি গঠরনয গফলরয় গরুত্ব অরযা করযন।  

ক) াট  াটদেয 

ব্যফায  যপ্তানী বৃধদ্ধয 

রদক্ষয ভধন্বত 

কভ যধযকেনা  প্রযাডম্যা 

ততধযয জন্য ধনদনাক্তবাদফ 

০৬ (েয়) দস্য ধফধষ্ট 

একটি কধভটি গঠন কযায 

ধদ্ধান্ত গৃধত য়।  

১। প্রিয়াযম্যান, ধফদজএভধ-

আফায়ক 

২। ভাধযিারক, াট 

অধধদপ্তয-দস্য 

৩। প্রিয়াযম্যান, ধফদজধ 

(ধফঃ)-দস্য 

৪। অধতধযক্ত ধিফ (াট)-

দস্য 

৫। ধফদজএভএ’য প্রধতধনধধ-

দস্য 

৬। ধনফাী ধযিারক, 

প্রজধডধধ- দস্য ধিফ 

করভটি আগস্ট, ২০১৭ ভার্য 

ভর্ধ্য প্ররতর্ফদন দারখর 

কযর্ফন। 

 

খ) ১৪ ক) গদ্ধান্ত ক্রগভরক 

গঠিত কগভটি দপ্তয/ংস্থায 

ব্যফহৃত জগভ গচগিত 

করয তা মথামথ কারজ 

রাগারনায গফলরয় অগস্ট , 

২০১৭ ভারয ভরে 

ভন্ত্রণাররয় েগতরফদন 

দাগখর কযরফন। 

ম াযম্যান, 

রফর্জএভর, 

ভারয ারক, 

াট অরধদপ্তয, 

অরতরযক্ত র ফ 

(রয: ও অরর্ট) 

রনফ শাী রয ারক, 

মজরর্রর 

ম াযম্যান, 

রফর্জর 

যুগ্মর ফ (াট-৩) 

 

১৫। Jute Geotextile 

ব্যফায ম্পদকয প্রিাযণায 

ব্যফস্থা ধনদত দফ। ে 

াংযক্ষণ  অন্যান্য কাদজ 

াট  াটজাত ে ব্যফায 

বৃধদ্ধ কযদত দফ। 

যাস্তা বনভাৃে, নদীয াড় বাঙ্গন ও াাড় ধ্ব ছযাজধ 

স্থানীয় যকায প্রজকৌর অবধদিয, ফািংরাজদ াবন  

উন্নয়ন ছফাি,ৃ ড়ক বযফন ও ছত বফবাগ কর্তকৃ 

কাজেয ছযট ববিউজর Jute Geotextile ন্তর্ভ থক্ত 

করযরে। প্রদরয প্রটক্সটাআর গফশ্বগফযারয়  করররজ 

াটজাত ণ্য ম্পগকথত গফলয় াঠ্যক্রভ/গররফার 

ন্তর্ভ থক্ত কযা জয়জ । োথগভক  ভােগভক ম থারয়য 

োত্র/োত্রীরদয ারটয ততযী ব্যারগ ফআ গফতযরণয 

েরয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্ররণয জন্য োথগভক  গণগযা 

১১/০৫/২০১৭ তারযর্খ 

অনুরিত মরভনার্যয 

ভতাভত/সুারয এফং ম 

আর্রার্ক রক ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা র্র্ে তা আগাভী 

ভার্য বা উস্থান 

কযর্ত র্ফ এফং 

ভন্ত্রণারর্ প্ররতর্ফদন রদর্ফ 

র্ফ। 

ম াযম্যান, 

রফর্জএভর 

অরতরযক্ত র ফ 

(াট) 

 

 

 



ক্র.নং ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত 

রনর্দ শনামূ 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত রদ্ধান্ত ফাস্তফানকাযী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ভন্ত্রণারয়, গযা ভন্ত্রণারয়, গফশ্বগফযারয় ভঞ্জুযী 

কগভন গফগবন্ন যকাগয/প্রফযকাগয েগতিারনয 

ারথ প্রমাগারমাগ ব্যাত অরে। এোড়া,  Jute Geo-

textiles (JGT) স্থানীয় ফাোয ম্প্রাযজেয েন্য 

বফজেএভব ও ছেবিবব’য ভিজয় ৩  দস্য বফবষ্ট 

একটি কবভটি কাে কযজ । এ ধফলদয় ধফদজএভধ’য 

বাধতদে বুদয়ট, এরধজইধড, ধফদজআযআই  

প্রজধডধধ এয ভন্বদয় গত ০৮/০৫/২০১৭ তাধযদখ 

একটি বা অনুধষ্ঠত দয়দে। 

Jute Geotextile এয ব্যফায বৃবি িংক্রান্ত একটি 

ছবভনায/ওয়াকৃ ১১/০৫/২০১৭ তাবযজখ 

বফজেএভবজত অনুবষ্ঠত জয়জ ।  

১৬। ফস্ত্রধদে ফাাংরাদদদ প্রানারী 

ঐধতয যদয়দে। প্রকান প্রকান 

এরাকায় ভধরদনয সুতা ততযী 

দতা তা প্রজদন প্র প্রযুধক্ত 

পুনরুদ্ধাদযয উদযাগ গ্রদণয 

উয গুরুোদযা কদযন এফাং 

এ ধফলদয় ধফস্তাধযত আদরািনা 

য়। 

ফাংরারদ তাঁত প্রফারড থ য উরযারগ  ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণাররয়য তত্ত্বাফধারন েস্তাগফত “ফাংরারদরয 

প্রানারী ঐগতয ভগররনয সুতা ততগযয েযুগক্ত  

ভগরন কাড় পুনরুদ্ধায (১ভ ম থায় )” ীল থক েকল্পটি 

ম্পূণ থ গজগফ থ থায়রন প্রভাট ১২.১০ প্রকাটি (ফায প্রকাটি 

দ রয ) টাকা োক্কগরত ব্যরয় জানু য়াগয, ২০১৭ রত 

গডরম্বয, ২০১৯ ম থন্ত প্রভয়ারদ ফাস্তফায়রনয ররযয 

গযকল্পনা কগভরন দয় গফরফচনা  নুরভাদরনয 

জন্য েগক্রয়াধীন অরে।  

           েকরল্পয অতায় ভগরন পুনরুদ্ধারযয ররযয 

ফাংরারদ তাঁত প্রফারড থয প্রচয়াযম্যানরক অফায়ক করয 

১টি গফরলজ্ঞ কগভটি গঠন কযা রয়রে। উক্ত কগভটিরত 

ফাংরারদরয েখ্যাত ফারয়ারটকরনারগজস্ট েরপয ড . 

প্রভাঃ ভনজুয প্রারন , গযচারক, আনগস্টটিউট ফ 

ফারয়ারগজকযার ারয়ন্প (অআগফএ), যাজাী 

গফশ্বগফযারয় এফং েরপয াহ্   অরীমুজ্জাভান, ডীন, 

প্রটক্সটাআর আগঞ্জগনয়াগযং পযাকাগি , ফাংরারদ 

প্রটক্সটাআর গফশ্বগফযারয়, প্রতজগাঁ, ঢাকা-প্রক গফরলজ্ঞ 

দস্য গররফ ন্তর্ভ থক্ত কযা রয়রে। তরফ তরা প্রথরক 

সুতা উৎাদন এফং সুতা প্রথরক ভগরন কাড় উৎাদন 

ংক্রান্ত গরফলণা ফাংরারদ তাঁত প্রফাড থ , ফাংরারদ 

প্রটক্সটাআর আউগনবাগ থটি এফং গফটিএভগ -এয ভােরভ 

ম্পাদন কযা রফ। 

রযকল্পনা করভর্নয 

ার্থ মমাগার্মাগ অব্যাত 

মযর্খ কাম শক্রভ ত্বযারিত 

কযর্ত র্ফ।  

ম াযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

যুগ্মর ফ (ফস্ত্র-২) 

উপ্রধান 

(রযকল্পনা) 

 

 

 

আয প্রকাদনা আদরািনা না থাকায় বাধত বায় উধস্থত করদক অরগ্রভ ঈর্দয শুর্বচ্ছ ও ধন্যফাদ জাধনদয় বায ভাধপ্ত প্রঘালণা কদযন। 

 

স্বাক্ষরযত/- 

১১/০৭/২০১৭ রি: 

(মভাোঃ পজুয যভান ম ৌধুযী) 

র ফ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার। 

                   

 


