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নাং ২৪.০০.০০০০.১০৯.১৬.০১৩.১৬-১৫৬               তাধযখঃ  
২৬ বফাখ, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ 

০৯ মভ,  ২০১৭ ধিস্টাব্দ 

 

ধফলয়ঃ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় রযদ শনকারীন প্রদত্ত রনর্দ শনামূর্য ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ংক্রান্ত       

এরপ্রর/২০১৭ ভার্য বায কাম শরফফযণী প্রপ্রযণ। 

 

উর্যকু্ত ধফলদয়য ধযদপ্রধিদত জানাদনা মাদে প্রম, ১২-১০-২০১৪ তাধযদখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

রযদ শনকারীন প্রদত্ত রনর্দ শনামূর্য ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রফলয়ক এরপ্রর, ২০১৭ ভার্য বায কামধুফফযণী দয় অফগধত  

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ধনদদুক্রদভ এতদাংদগ প্রপ্রযণ কযা দরা। 

  

ংযুরি: ০৫ (াঁচ) পৃষ্ঠা। স্বাক্ষরযত/- 

০৯/০৫/২০১৭ রি: 

(প্রদী কুভায াা) 

উধিফ () 

প্রপানঃ ৯৫১৫৬০৭ 

পযাক্সঃ ৯৫৭৩৮০৭ 

e-mail:  motjsos2010@gmail.com 

 

মুখ্য রচফ 

প্রধানভন্ত্রীয কাম শারয় 

মতজগাঁ, ঢাকা। 

 

[দৃ: আ: জনাফ রনরুভ মদফ, রযচারক-১১ (প্ররতকল্প)] 

 

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।  
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় রযদ শনকারীন প্রদত্ত রনর্দ শনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত এরপ্রর/২০১৭ ভাদয বায কামধুফফযণী। 
 

বাধত : জনাফ মভা: পয়জুয যভান মচৌদৄযী 

ধিফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

বায তাধযখ : ২০ এধপ্রর, ২০১৭ প্রফরা ১২:৩০ টা 

বায স্থান : ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য বাকি 

বায় উধস্থত কভকুতাুগদণয তাধরকা : ধযধষ্ট-“ক” 
 

০২। করর্ক স্বাগত জারনর্য় বারত বায সূচনা কর্যন। রফগত ভাচ শ, ২০১৭ ভার্য বায কাম শরফফযণী ম্পর্কশ মকান ংর্াধনী না থাকায় 

উি বায কাম শরফফযণী রনরিতকযণ কযা য়। অত:য বারত এর্জন্ডায়াযী আর্রাচয রফলয় উস্থান এফং আর্রাচনায জন্য করর্ক আফান 

জানান। বারতয অনুর্ভারতক্রর্ভ উরচফ () আর্রাচযসূরচ বায় উস্থান কর্যন। 
 

০৩। বায় রফলয়রবরত্তক রফস্তারযত আর্রাচনা য় এফং রনর্নাি রদ্ধান্ত গৃীত য়:- 
 

ক্র.নং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত 

রনর্দ শনামূ 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 
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০১। ধফদজএভধদক ধনদজয 

াদয় দাঁড়াদত দফ। এ 

রদিয ধক ধক দদি 

প্রনয়া প্রমদত াদয প্র ধফলদয় 

এফাং ধফদজএভধয ভস্যা 

ভাধাদন ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় অথ ুভন্ত্রণারদয়য 

াদথ ফদ আদরািনা কদয 

ধদ্ধান্ত গ্রণ কযদফ। 

বিজজএমব’র গুলানস্থ ১০.৩৩ বিঘা জবম যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণাজের বনকট স্তান্তজরর বিবনমজে বিজজএমবজক 

১,০৮৫.৮৫ ককাটি (এক াজার পঁচাবল ককাটি  পঁচাবল ক্ষ) 

টাকার মধ্যে এ য যন্ত বিজজএমব’র অনুকূজ 730 

(াতলত বিল) ককাটি টাকা ছাড় করা জেজছ। কচোরম্যান 

বিজজএমস জানান অিবলষ্ট টাকা (১০৮৫.৮৫-৭৩০.০০) 

= ৩৫৫.৮৫ ককাটি টাকা অথ য বিভাগ জত ছাড় করা 

েবন। এ বিজে উবচি (াট) জানান গত  

০৪-০৪-২০১৫ তাবরজে অথ য মন্ত্রণাজের মাননীে মন্ত্রীর 

িরাির DO ত্র প্রেরণ করা ধ্যেধ্যে।  

অথ শ রফবার্গ প্রর্য়াজনীয় 

মমাগার্মাগ কযর্ত র্ফ। এ 

রফলয়ক অগ্রগরত রচফ, 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়র্ক 

ভর্য় ভর্য় অফরত 

কযর্ত র্ফ।  

মচয়াযম্যান 

রফর্জএভর 

 

 অরতরযি রচফ 

(াট) 

 

০২। াটকরগুদরায পুযাতন 

প্রভধন ফাদ ধদদয় আধুধনক 

প্রভধন ফাদত দফ। 

বিজজএমব’র ২৬টি বম বিএমআরই করজণর জক্ষে 

২৬/০৭/২০১৬ তাবরজে CTC জযাগী প্রবতষ্ঠান 

CTEXIC এর াজথ ংজলাবধত MOU স্বাক্ষবরত ে। 
CTEXIC এর চাবদা অনুযােী ৩টি বমজর 

Topographic Drwaing কপ্ররণ করা ে 

তদজপ্রবক্ষজত CTEXIC ১৬/০৩/২০১৭ তাবরজে প্রবতজিদন 

কপ্ররণ কজরজছন।  

 

 

সিএমআরই করধ্যণর সিধ্যে সসনের কারী েধান 

(সরকল্পনা) জানান  রকারী অথ থােধ্যনর মােধ্যম-

সিধ্যজএমস’র ৩টি সম সিএমআরই করধ্যণর ধ্যযে একটি 

েকধ্যল্পর েস্তাি েস্তুত করা ধ্যেধ্যে। সিধ্যজএমস’র 

আওতাধীন সমগুধ্যাধ্যক সিএমআরইকরধ্যণর েকল্প োে 

চূড়ান্ত য থাধ্যে রধ্যেধ্যে। 

চীনা যকারয প্ররতষ্ঠার্নয 

ার্থ মমাগর্মাগ অব্যাত 

যাখর্ত র্ফ। অগ্রগরত 

ভন্ত্রণারয়র্ক অফরত 

কযর্ত র্ফ। ৩টি সম 

সিএমআরই করধ্যণর 

ি থধ্যল অগ্রগসত আগামী 

ভাে উস্থান করধ্যিন। 

  

রফএভআযআই প্রকল্প 

কাম শক্রভ দ্রুত ফাস্তফায়র্নয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ত র্ফ। 

 

 

 

মচয়াযম্যান 

রফর্জএভর 

 

অরতরযি রচফ 

(াট)  

 উ-প্রধান 

(রযকল্পনা) 

 

 

 

 

০৩। ধফদজএভধয অব্যফহৃত 

জায়গায় প্র াট প্র াট প্লট 

কদয প্রফযকাযী ধল্প 

উদযাক্তাদদয ফযাদ্দ ধদদয় 

Jute related কাযখানা 

স্থান কযায ব্যফস্থা প্রনয়া 

প্রমদত াদয। 

ক) বিজজএমবর অব্যিহৃত জােগাে কছাট কছাট প্লট কজর 

Jute related  কারোনা স্থাজনর জক্ষে জবম িরাদ্দ 

প্রদাজনর জন্য বিজজএমব কর্তযক প্রণীত নীবতমাাটির 

েড়া চুড়ান্ত করা জেজছ। েড়াটি অনুজমাদজনর য যাজে 

রজেজছ। নীবতমাাটি অনুজমাবদত জ ক কমাতাজিক প্লট 

িরাদ্দ করা জি মজম য ভাে বিজজএমবর কচোরম্যান 

জানান।  

 

(ক) Jute related   

কাযখান স্থার্নয রর্ক্ষয 

জরভ ফযাদ্দ প্রদান ংক্রান্ত 

নীরতভারাটি প্রণয়র্নয দ্রুত 

ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ত র্ফ।  

 

 

 

মচয়াযম্যান 

রফর্জএভর 

অরতরযি রচফ 

(াট) 
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ে) বচত্তরঞ্জণ কটন বম এর জবমজত কটক্সটাই ল্লী 

স্থাজনর জক্ষে ২২টি প্লজটর মজে মামা িব যভূত ১০ টি 

প্লট বিক্রজের জন্য বিটিএমব ৪থ য িার কটন্ডার বিজ্ঞবি 

প্রকাল কজর। ৩টি প্লট বিক্রে জেজছ। অর ৭টি প্লট 

বিক্রজের বিজে বিটিএমব জত পুন:দরি আিান করা 

জও ককান দরি জমা জরবন রিতী প্রবক্রো চমান 

আজছ মজম য ভাজক অিবত করা ে।  

(খ) বচত্তরঞ্জণ কটন বম 

এর জবমজত কটক্সটাই 

ল্লী স্থান ংক্রান্ত বিে 

এিং মামা িব যভূত  ৭টি 

প্লট বিক্রজের ি যজল 

অগ্রগবত আগামী ভাে 

তুজ ধরজত জি।  

মচয়াযম্যান 

রফটিএভর 

অরতরযি রচফ 

(মফরফ) 

 

০৪। ধফদজএভধয 

কাযখানাগুদরাদক কীবাদফ 

রাবজনক প্রধতষ্ঠান কযা 

মায় াংধিষ্ট প্রিয়াযম্যান 

তায কভুধযকল্পনা ততযী 

কযদফন। প্রদয়াজদন এ 

ধফলদয় আরাদা বায 

আদয়াজন কযদত দফ। 

প্রেোরম্যান সিধ্যজএমস জানান, সিধ্যজএমসধ্যক য থােক্রধ্যম 

াভজনক করার কম থসরকল্পনার কাজ েমান। ইধ্যতামধ্যে 

মসতসিস্থ কসরম প্রেম্বাধ্যরর স্থধ্য প্রানাী আশঁ ভিন 

সনম থাধ্যণর সিধ্যে মাননীে েধানমন্ত্রীর নীসতগত ম্মসত 

াওো প্রগধ্যে। 

 

 

 

সিধ্যজএমসধ্যক াভজনক 

করার কভ শ রযকল্পনা মভ, 

২০১৭ ভার্য ভর্ে  

ভন্ত্রণারর্য় দারখর কযর্ত 

র্ফ।  

মচয়াযম্যান 

রফর্জএভর 

 

অরতরযি রচফ 

(াট)  

 

০৫। ক) ধফটিএভধয ফন্ধ 

ধভরগুদরা িালু কযায 

ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

 

 

 

খ) পুযাতন প্রভধন ফাদ 

ধদদয় আধুধনক প্রভধন 

ফাদত দফ। 

ক) রফটিএভর’য ফন্ধ দার্যায়ানী মটক্সটাইর রভর, 

যাঙ্গাভাটি মটক্সটাইর রভর এফং সুন্দযফন মটক্সটাইর 

রভর মূর ইউরনট (১) ারব শ চাজশ দ্ধরতর্ত চালু কযা 

র্য়র্ে এফং ভাগুযা মটক্সটাইর রভর বাড়ায় চালু কযা 

র্য়র্ে। 

 

খ) রফটিএরভ’য রভরমূর্ রফর্দী উর্যািার্দয 

রফরনর্য়াগ আকৃষ্ট কযায রর্ক্ষয ২৮/০৩/২০১৭ তারযর্খ 

দরক্ষণ মকারযয়ায ভান্যফয যাষ্ট্রদূর্তয ার্থ এ রফলর্য় 

ভতরফরনভয় বা অনুরষ্ঠত র্য়র্ে। এোড়া, রফটিএভরয 

মচয়াযম্যান জানান  রফটিএভরয ফন্ধ ভাগুযা মটক্সটাইর 

রভরস্, ভাগুড়া গত ২১-০৩-২০১৭ তারযর্খ ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয উর্বাধর্নয য উৎাদন কাম শক্রভ শুরু র্য়র্ে। 

মচয়াযম্যান আয জানান, ১৪টি রভর্রয ভর্ে টাংগাইর 

কটন রভরস্ Unsolicited public properties এয 

প্রস্তাফনা এফং অফরষ্ট রভরগুর্রা ররর’য অনুর্ভাদন 

গ্রর্ণয জন্য প্ররক্রয়াধীন যর্য়র্ে।  

ক) চালু রভরগুররয 

কাম শক্রভ রফলর্য় ভরনটরযং 

অব্যাত যাখর্ত র্ফ।   

 

 

 

খ) ১৪টি রভর্রয 

ররর’য ফ শর্ল 

অগ্রগরত আগাভী বায় 

রফস্তারযত জানার্ফন।   

মচয়াযম্যান 

রফটিএভর 

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র) 

 

 

 

মচয়াযম্যান 

রফটিএভর 

 

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র) 

০৬। প্রম কর ধল্প 

প্রফযকাযীকযণ কযা 

দয়ধ র, ত ুরাংধঘত দর 

তা যকাধয ব্যফস্থানায় 

ধপধযদয় আনদত দফ। 

মচয়াযম্যান রফটিএভর ফর্রন তশ রংঘন কযায় গত 

০৫/০১/২০১৭ তারযর্খ জররর মটক্সটাইর রভর রর:, 

চট্টগ্রাভ এফং ০৬-০৪-২০১৭ তারযর্খ এ. আয. ারাদায 

জুট রভর রর: ভাদাযীপুয  ঈগর স্টায মটক্সটাইর রভর 

রর: চট্টগ্রাভ পুণ:গ্রণ কযা র্য়র্ে। রভরগুর্রা ফতশভার্ন 

রফটিএভর  রফর্জএভরয রনয়ন্ত্রমণ যর্য়র্ে। 

টাস্কর্পার্ শয পুণ শাঙ্গ 

রযর্াট শ রচফ, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারর্য়য রনকট 

১৪-০৫-২০১৭ রি: 

তারযর্খয ভর্ে দারখর 

কযর্ত র্ফ এফং  

যকারয ভাররকানায় 

পুণ:গ্রণকৃত রভরগুররয 

কাম শক্রভ মথামথবার্ফ 

ভরনটরযং কযর্ত র্ফ। 

অরতরযি রচফ 

(মফরফ) 

মচয়াযম্যান, 

রফর্জএভর 

মচয়াযম্যান, 

রফটিএভর 
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বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 
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০৭। শ্রধভক-কভিুাযীদদয ধনকট 

প্রম কর ধভদরয ব্যফস্থানা 

স্তান্তয কযা দয়ধ র, ঐ 

কর ধভর ঠিকবাদফ 

ধযিারনায ব্যফস্থা ধনদত 

দফ। প্রদয়াজদন প্রকাম্পানী 

গঠন কদয প্রগুদরা 

িারাদনায ব্যফস্থা ধনদত 

দফ। 

স্তান্তরযত  রভরগুররয  ফতশভান  অফস্থা  রক  ম  রফলর্য়  

বারত  জানর্ত  চান । এ রফলর্য়  মফরফ  াখা  র্ত  

জানার্না  য় , রফরবন্ন  াফ -করভটি  রভরগুরর  

রযদ শন  কর্য  রযর্াট শ  রদর্েন । 

াফ-করভটি’য প্ররতর্ফদন 

অরত ত্তয দারখর কর্ত 

র্ফ।  

অরতরযি রচফ 

(মফরফ) 

ংরিষ্ট াফ-

করভটি প্রধান। 

০৮। ধভযপুদযয জধভ তাঁত 

প্রফাদডযু অধপ বফন 

অন্যান্য স্থানা ধনভাুদণয 

প্রদয়াজদন ব্যফায কযা 

প্রমদত াদয। 

মফনাযর ল্লী রভযপুয প্রকর্ল্পয আতায় ৪০ একয জরভ 

ভর্ে ফাংরার্দ তাঁত মফার্ড শয অনুকূর্র মযরজরষ্ট্রকৃত ৩ 

একয জরভর্ত  তাঁতর্ফাড শ কভর্েক্স স্থার্নয রনরভত্ত 

রডরর প্রণয়র্নয কাজ চরভান যর্য়র্ে। ীঘ্রই ভন্ত্রণারর্য় 

রডরর মপ্রযণ কযা র্ফ ভর্ভ শ মচয়াযম্যান, ফাতাঁর্ফা 

জানান। 

রডরর মথাীঘ্রই 

ভন্ত্রণারর্য় দারখর কযর্ত 

র্ফ। 

মচয়াযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

অরতরযি রচফ 

(রয  অরডট) 

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র-২) 

উপ্রধান (রয:) 

০৯। ধভযপুয ঘনফধতপূণ ু

জায়গা তাই প্রফনাযী ল্লী 

 কভযুত শ্রধভকদদয 

উর্যক্ত ফাস্থাদনয ব্যফস্থা 

কযদত দফ। ঢাকায ফাইদয 

প্রখারাদভরা জায়গায় 

প্রফনাযী/তাঁতল্লী স্থাদনয 

ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

ভাদাযীপুয মজরায রফচয  যীয়পুয মজরায জারজযার্ত 

‘‘তাঁত ল্লী’’ স্থার্নয াাার নাযায়ণগর্েয 

মানাযগাঁ, গাজীপুয, ভয়ভনরংর্য বালুকা, রিার 

এরাকায় ‘‘তাঁত ল্লী’’ স্থার্নয রফলর্য় মকান রচন্তাবাফনা 

কযা র্য়র্ে রকনা বায় তা জানর্ত চায়া য়। 

মচয়াযম্যান ফাতাঁর্ফা  জানান, রফলয়টি রফর্ফচনাধীন আর্ে।  

ভাদাযীপুয মজরায রফচয 

 যীয়পুয মজরায 

জারজযার্ত ‘‘তাঁত ল্লী’’ 

স্থার্নয রডরর 

চূড়ান্তকযর্ণয রর্ক্ষয 

রযকল্পনা করভর্নয 

ার্থ মমাগার্মাগ অব্যাত 

যাখর্ত র্ফ রফস্তারযত 

অগ্রগরত আগাভী বায় 

উস্থান কযর্ত র্ফ।   

মচয়াযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

অরতরযি রচফ 

(রয:  অরডট) 

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র-২)  

১০। সুতা  যাং আভদানীয প্রিদে 

কীবাদফ তাঁতীদদয শুল্কমুক্ত 

সুধফধা প্রদয়া মায় তায 

প্রস্তাফনা ততযী কযদত দফ। 

 

রফলয়টি ফাস্তফারয়ত 

 

রফলয়টি ফাস্তফারয়ত 

 

--- 

১১। ক) কৃধল ভন্ত্রণারয়  

ধফশ্বধফযারদয়য গদফলকদদয 

াদথ প্রমাগাদমাগ যিা কদয 

তুঁত গাদ য উন্নয়ন এফাং 

তুঁতিাদলয উন্নত প্রর্যধক্ত 

প্রফয কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

খ)  একটি ফাড়ী 

একটি খাভায প্রকদল্পয াদথ 

তুঁতিাদলয ভন্বয় কদয 

ধযকল্পনা গ্রণ কযদত 

দফ। 

(ক) তুঁত গাদ য উন্নয়ন এফাং তুঁতিাদলয উন্নত  প্রর্যধক্ত 

ধফলদয় একটি ফাংরার্দ মযভ উন্নয়ন মফাড শ কর্তশক রডরর 

প্রস্তুর্তয কাজ কযর্ে। এ রফলর্য় ভয়ভনরংস্থ ফাংরার্দ 

কৃরল রফশ্বরফযারয় অন্যান্য প্ররতষ্ঠার্নয ার্থ 

ভতরফরনভয়  যাভ শ গ্রণ কযা মমমত ার্য ভর্ভ শ বায় 

ভত প্রকা কযা য়। 

 

 

 

 

 

 

(খ)  ভারযচারক ফার্যউর্ফা জানান মদর্য ৩৩টি মজরায 

৯০টি উর্জরায় একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকদল্পয ৪৯৬টি 

ধভধত’য ভাধ্যদভ ২১,৩৩০ জন দস্যদদয ভদধ্য জধয 

কদয ২৮০৫ জন সুধফধাদবাগীদদযদক  তুঁত চার্লয ার্থ 

ম্পৃি কর্য রনফ শাচন কযা র্য়র্ে। উর্ল্লখ্য, চররত অথ শ 

ফের্য একটি ফাড়ী একটি খাভাদয ২৫০ জন দস্য/প্রযভ 

িালীদদয প্রধিণ প্রদয়া দফ। 

(ক) ভয়ভনরংস্থ 

ফাংরার্দ কৃরল 

রফশ্বরফযারয় অন্যান্য 

প্ররতষ্ঠার্নয রফজ্ঞানীর্দয 

ার্থ ভতরফরনভয় কর্য 

তার্দয অরবজ্ঞতা কার্জ 

রারগর্য় তুঁত চার্লয উন্নয়ন 

 উন্নত প্রযুরি উদ্ভাফর্নয 

রর্ক্ষয রডরর প্রস্তুতপূফ শক 

ভন্ত্রণারর্য় মপ্রযণ কযর্ত 

র্ফ এফং এ রফলর্য় 

অগ্রগরত আগাভী বায় 

উস্থান কযর্ত র্ফ।  

 

(খ) রক্ষয অজশর্ন 

ভরনটরযং মজাযদায কযায 

জন্য কাম শক্রভ গরতীর 

যাখর্ত র্ফ।  

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র-২) 

ভারযচারক 

ফার্যউর্ফা, 

রযচারক, 

রফএআযটিআই 

উপ্রধান 

(রযকল্পনা) 

 

 

 

 

 

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র-২) 

ভারযচারক 

ফার্যউর্ফা, 
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১২। প্রটক্সটাইর 

ইনধস্টটিউট/কদরজ 

ধনভাুদণয প্রিদে ৫ একয 

জধভয ধফলদয় ধযকল্পনা  

কধভদনয াদথ আদরািনা 

কদয ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

 

 

 

রনর্দ শনা ফাস্তফারয়ত ভর্ভ শ গণ্য কযা মায়। 

 

 

- 

 

 

--- 

১৩। আদারদত ধফিাযাধীন 

ভাভরা প্রধতদ্বধিতা কযায 

জন্য প্রম কর তথ্য, উাত্ত 

 প্রভানক প্রদয়াজন য়, 

তা মথাভদয় 

দপ্তয/াংস্থাদক ভন্ত্রণারদয়য 

ভাধ্যদভ যফযা ধনধিত 

কযদত দফ। াংধিষ্ট 

করদক উদযাগ ধনদয় 

একদে কাজ কযদত দফ। 

বায় জানার্না য় মম, এ ভন্ত্রণারয় এফং আতাধীন 

দপ্তয/ংস্থায ভাভরা/মভাকাদ্দভায রফলর্য় প্ররত ভার্ 

একটি কর্য বা আর্য়াজন কযা য়। বায রদ্ধান্ত 

অনুমায়ী যফতীর্ত এ রফলর্য় ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।  

ভাভরা ংক্রান্ত বায 

রদ্ধান্ত অনুমায়ী যফতী 

কাম শক্রভ র্ে রকনা তা 

ভরনটরযং কযর্ত র্ফ।  

দপ্তয/ংস্থায 

প্রধানগণ  

(ংরিষ্ট কর) 

অরতরযি রচফ 

(আইন) 

উরচফ (আইন) 

১৪। ক)  াট  

াটদেয ব্যফায  

যপ্তানী বৃধদ্ধয রদিয াংধিষ্ট 

কদরয ভদধ্য ভন্বয় 

ফাড়াদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ) যকাযী জরভ মপর্র না 

মযর্খ মথামথ কার্জ 

রাগার্নায মক্ষর্ি ম্ভাব্য 

র্ফ শাত্তভ প্রর্চষ্টা অব্যাত 

যাখর্ত র্ফ। 

ক) বায় জানার্না য়, ার্টয ব্যফায বৃরদ্ধয রর্ক্ষয 

ব্যক উর্যাগ গ্রণ কযা র্য়র্ে। ইর্তাভর্ে প্রাথরভক  

ভােরভক রফযারর্য়, াফররক রফশ্বরফযারয়, 

রফশ্বরফযারর্য়য ভঞ্জুযী করভন কর াফররক  

প্রাইর্বট রফশ্বরফযারয়মূর্ রর্রফার্ াট  াট 

ংরিষ্ট আইনমূ অন্তর্ভ শি কযায জন্য অনুর্যাধ জানার্না 

র্য়র্ে। এোড়া াট  াটর্ণ্যয ব্যফায বৃরদ্ধয জন্য  

একটি ভরিত কভ শরযকল্পনা বতরযয জন্য রফর্জএভর 

াট অরধদপ্তয, মজরডরর ভরিত বার্ফ একটি 

কভ শরযকল্পনা বতরয কর্য ১৫ ভাচ শ, ২০১৭ তারযর্খয ভর্ে 

ভন্ত্রণারর্য় দারখর কযর্ফ ভর্ভ শ ইর্তাপূর্ফ শ বায রদ্ধান্ত 

রের। ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা প্রধানগণ জানান কভ শরযকল্পনা 

 মযাডম্যা বতরযয রর্ক্ষয কাম শক্রভ চরভান আর্ে। 

 

খ) বায় জানার্না মমকর দপ্তয/ংস্থায অব্যফহৃত জরভ 

যর্য়র্ে তা রচরিত   জরভয রযভাণ সুষ্ঠুবার্ফ রনরুণ 

কর্য র্ফ শাত্তভ ব্যফার্যয কভ শরযকল্পনা ত্ত্বয প্রনয়ন 

কযর্ত র্ফ। বায় আর্যা জানার্না য় রফলুপ্ত রফর্জর’য 

ফতশভার্ন ১৬১টি ম্পরত্ত ক্ষুদ্র/ভাঝারয আয়তর্নয য়ায় 

যকার্যয উন্নয়নমুরক প্রকল্প গ্রণ কযা মার্ে না রফধায় 

রফলুপ্ত রফমজর’য ম্পরত্ত রফক্রর্য়য অনুভরতয রফলর্য় 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নজর্য আনা মমর্ত ার্য। 

 

ক) ার্টয ব্যফায বৃরদ্ধয 

রর্ক্ষয মমকর দর্ক্ষ 

গ্রণ কযা র্য়র্ে তায 

ফ শর্ল অগ্রগরত আগাভী 

বায পূর্ফই ভিয়  

ংদ অরধাখায় মপ্রযণ 

রনরিত কযর্ত র্ফ এফং 

মভ, ২০১৭ ভার্য ভর্ে 

কভ শরযকল্পনা  

মযাডম্যা বতরয কর্য 

আফরিকবার্ফ ভন্ত্রণারর্য় 

দারখর কযর্ফ। 

 

 

খ) কর দপ্তয/ংস্থায 

অব্যফহৃত জরভ রচরিত 

কর্য তাররকা ংযক্ষণ 

কযর্ত র্ফ। জরভ 

ব্যফার্যয মথামথ  

রযকল্পনা গ্রণ কযর্ত 

র্ফ।  

মচয়াযম্যান, 

রফর্জএভর, 

ভারযচারক,  

াট অরধদপ্তয, 

অরতরযি রচফ 

(রয:  অরডট) 

 রনফ শাী 

রযচারক, 

মজরডরর 

 

 

 

 

১৫। Jute Geotextile 

ব্যফায ম্পদক ুপ্রিাযণায 

ব্যফস্থা ধনদত দফ। ে 

াংযিণ  অন্যান্য কাদজ 

াট  াটজাত ে 

ব্যফায বৃধদ্ধ কযদত দফ। 

বায় উর্ল্লখ কযা য় মম, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনর্দ শনা 

ফাস্তফায়ন Jute Geotextile এয রফলর্য় ইর্তাভর্ে 

মার্দয ার্থ মমাগার্মাগ কযা র্য়র্ে তার্দয ভির্য় একটি 

বা কযা মমর্ত ার্য।  

মভ, ২০১৭ ভার্য ভর্ে 

Jute Geotextile এয 

ব্যফায বৃরদ্ধ ংক্রান্ত 

রফলর্য় একটি বা 

আর্য়াজন কযর্ত র্ফ।  

মচয়াযম্যান, 

রফর্জএভর 

অরতরযি রচফ 

(াট) 

রনফ শাী 

রযচারক, 

মজরডরর 

 



ক্র.নং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত 

রনর্দ শনামূ 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 
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১৬। ফস্ত্রধদল্প ফাাংরাদদদ 

প্রানারী ঐধতয যদয়দ । 

প্রকান প্রকান এরাকায় 

ভধরদনয সুতা ততযী দতা 

তা প্রজদন প্র প্রর্যধক্ত 

পুনরুদ্ধাদযয উদযাগ গ্রদণয 

উয গুরুত্বাদযা কদযন 

এফাং এ ধফলদয় ধফস্তাধযত 

আদরািনা য়। 

ফাংরার্দর্য মানারী ঐরতয ভররর্নয সুতা বতরযয 

প্রযুরি  ভররন কাড় পুনরুদ্ধার্যয রফলর্য় বায় 

জানার্না য় এ রফলর্য় একটি ১২১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যর্য় 

একটি রডরর প্রস্তুতপূফ শক রযকল্পনা করভর্ন মপ্রযণ কযা 

র্য়র্ে। রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় র্ত জানা মগর্ে ভাননীয় 

রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তশক প্রকল্প অনুর্ভাদন কযা র্য়র্ে। রকন্তু 

অনুর্ভাদনি এখন ায়া মায়রন। 

প্রকল্পটিয অনুর্ভাদনি 

ংগ্রপূফ শক এ রফলর্য় দ্রুত 

ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ত র্ফ।  

মচয়াযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র-২) 

উপ্রধান 

(রযকল্পনা) 

 

 

 

 

গত ১৪-০২-২০১০রি: তারযর্খ রফলুপ্ত আদভজী জুট রভর্রয ২নং ইউরনট পুনযায় চালুকযর্ণয ম্ভাব্যতা মাচাইকযণ ংক্রান্ত 

প্ররতশ্রুরতয ফাস্তফায়র্নয ারনাগাদ অগ্রগরত: 

ক্র.নং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রদত্ত প্ররতশ্রুরত 

বায আদরািনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগধত রদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 
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০১. রফলুপ্ত আদভজী জুট 

রভর্রয ২নং ইউরনট 

পুনযায় চালুকযর্ণয 

ম্ভাব্যতা 

মাচাইকযণ ংক্রান্ত 

 সিলুপ্ত আদমজী জুট সমধ্যর ২নং ইউসনট পুনরাে োলুকরধ্যণর জন্য 

মাননীে েধানমন্ত্রী ও প্রেোরা থন , প্রিজা গভসণ থং প্রিাধ্যড থর ভাসতধ্যে   

৩৩তম ভাে সদ্ধান্ত গৃীত ে প্রয, আদমজী ইসধ্যজড এাকাে সিধ্যজএমসর 

০২ নম্বর সম এর অন্যান্য সরতেক্ত স্থানামূধ্যর দ্রুত  অারধ্যণর 

সনসমত্ত সিধ্যজএমস ’র াধ্যথ েমান মামামূ আধ্যা মীমাংার মােধ্যম 

সনষ্পসত্তর সিধ্যে প্রিজা ও সিধ্যজএমস অসিধ্যম্ব েধ্যোজনীে ব্যিস্থা গ্রণ 

করধ্যি। প্রধ্যেসযধ্যত মামান্য আসধ্যট  সডসভলন কর্তথক েদত্ত ০৫/০২/২০১৭ 

তাসরধ্যের রাে /আধ্যদধ্যলর কস আদাত ধ্যত এেনও াওো যােসন। তাই 

যগধ্যণর মধ্যে ম্পাসদত প্রাধ্যনামা , কমধ্যোমাইজ সটিলন ও মামান্য 

আদাধ্যতর আধ্যদধ্যলর সরধ্যেসযধ্যত রকাসর স্বাধ্যথ থ উক্ত স্থাধ্যনর স্থানা মুক্তা 

কনস্ট্রাকলন স : এর মােধ্যম প্রভধ্যে প্রিজার একটি সনসদষ্ট স্থাধ্যন ংরযণ 

করার েধ্যোজনীে ব্যিস্থা গ্র ধ্যণর সনসমত্ত প্রিজাধ্যক অিসত করার সিধ্যে 

সিধ্যজএমস ধ্যত িস্ত্র ও াট মন্ত্রণাধ্যে ত্র প্রেরণ করা ধ্যেধ্যে ভাে অিসত 

করা ে।  

ভাভান্য 

আদারর্তয 

যার্য়য কর 

ংগ্রর্য জন্য 

এক জন 

কভ শকতশা মক 

দারয়ত্ব প্রদান 

কযর্ত র্ফ এফং 

যার্য়য কর 

ংগ্রপূফ শক 

যফতী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযমত 

র্ফ। 

মচয়াযম্যান 

রফর্জএভর 

অরতরযি 

রচফ (আইন) 

অরতরযি 

রচফ (াট) 

 

 

 

 

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

 

 

                 স্বাক্ষরযত/- 

০৯/০৫/২০১৭ রি: 

 (মভা: পয়জুয যভান মচৌদৄযী) 

ধিফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়। 

 


