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নাং ২৪.০০.০০০০.১০৯.১৬.০১৩.১৬-৩৪৭             তাধযখঃ  
১৫ পৌল ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ 

২৯ ধডদম্বয ২০১৬ ধিস্টাব্দ 

 

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

কাম শরফফযণী প্রপ্রযণ। 

 

 

উর্যকু্ত ধফলদয়য ধযদপ্রধিদত জানাদনা মাদে প্রম, ১২-১০-২০১৪ তাধযদখ ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

রযদ শনকারীন প্রদত্ত রনর্দ শনামূর্য ফাস্তফান অগ্রগরত রফলর্ ২৮ ধডদম্বয, ২০১৬ তাধযদখ এ ভন্ত্রণারদয়য ধিফ ভদাদদয়য 

বাধতদে এক বা অনুরিত । উক্ত বায কামধুফফযণী ভন্ত্রণারদয়য দয়ফ াইদট প্রদয়া আদে। কামধুফফযণীয কধ দয় 

জ্ঞাতাদথ ু কামাুদথ ুডাউনদরাড কদয যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য াংধিষ্টগণদক ধনদদুক্রদভ অনুদযাধ কযা র। 

  

  

                                            স্বাক্ষরযত/- 

(প্রদী কুভায াা) 

উধিফ 

প্রপানঃ ৯৫১৫৬০৭ 

পযাক্সঃ ৯৫৭৩৮০৭ 

e-mail:  motjsos2010@gmail.com 

 c_p@motj.gov.bd. 

 

ধফতযণ (প্রজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

 

০১. অধতধযক্ত ধিফ, (অধডট  াট-৩)/(ধফ)/(প্রান)/(াট)/(প্রফধফ)/(আইন), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

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

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

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

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

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

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

০৮. ধনফাুী ধযিারক, প্রজধডধধ, ১৪৫, ভধণপুধযাড়া, প্রতজগাঁ, ঢাকা। 

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

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

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

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

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

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

১৫. প্রধান ধাফযিণ কভকুতাু, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, প্রগুনফাধগিা, ঢাকা। 

১৬. কাযী প্রপ্রাগ্রাভায/ধাফ যিণ কভকুতাু/কাযী রাইদেযীয়ান, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। (কাযী প্রপ্রাগ্রাভায 

কামধুফফযণীটি ভন্ত্রণারদয়য দয়ফ াইদট আদরাদডয অনুদযাধ) 

১৭. ধাফযিণ কভকুতাু ( চ.দা), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

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

১৯. অধপ কধ।   

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

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ভন্বয়  াংদ অধধাখা 

 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয এ ভন্ত্রণার রযদ শনকারীন প্রদত্ত রনর্দ শনা ফাস্তফান ংক্রান্ত রির্ম্বয/২০১৬ ভাদয বায কামধুফফযণী। 

 

বাধত : জনাফ এভ এ কাদদয যকায 

ধিফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার 

বায তাধযখ : ২৮ ধডদম্বয, ২০১৬ প্রফরা ১১:০০ টা 

বায স্থান : ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য বাকি 

বায় উধস্থত কভকুতাুগদণয তাধরকা : ধযধষ্ট-“ক” 

 

০২। করর্ক স্বাগত জারনর্ বারত বায সূচনা কর্যন। রফগত নর্বম্বয, ২০১৬ ভার্য বায কাম শরফফযণী ম্পর্কশ পকান ংর্াধনী না 

থাকা উক্ত বায কাম শরফফযণী দৃঢ়কযণ কযা । অতয বারত এর্জন্ডাাযী আর্রাচয রফল উস্থান এফং আর্রাচনায জন্য করর্ক আফান 

জানান।  

০৩। বা রফলরবরত্তক রফস্তারযত আর্রাচনা  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 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। 

পচাযম্যান,রফর্জএভর জানান রফর্জএভর’য 

গুরানস্থ জরভ যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারর্ক 

স্তান্তর্যয রফলর্ প্রতীকী মূর্ে ১,০০১/- (এক 

াজায এক) টাকা যারয স্তান্তয  

পযরজর্েন কযায অনুভরত প্রদার্নয জন্য 

যাজউক-পক অনুর্যাধ কর্য ত্র পপ্রযণ কযা 

র্র্ছ; পই ার্থ পযরজর্েন রপ ভকুর্পয 

একটি প্রস্তাফ যাজউর্ক পপ্রযণ কযা র্পছ। 

বারত জানান, গুরার্নয জরভর্ত আয 

রকছুরদন থাকায জন্য কর্কটি রফর্দী দুতাফা 

পথর্ক ত্র পদা র্র্ছ। রকন্তু রফর্জএভরপক 

রনর্জয ার্ দাড়ার্নায সুরফধার্থ শ জরভ যুফ  

ক্রীড়া ভন্ত্রণারর্ক দ্রুত স্তান্তয কযা দযকায। 

যাজউক এয পচাযম্যার্নয 

ার্থ পমাগার্মাগ কর্য জরভ 

পযরজর্ের্নয কাজ ত্বযারিত 

কযর্ত র্ফ। 

গুরার্নয জরভ যুফ  ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারর্ক দ্রুত স্তান্তর্য 

প্রর্াজনীতা উর্েখ কর্য 

যযাে ভন্ত্রণারর্ ত্র রদর্ত 

র্ফ। 

পচাযম্যান 

রফর্জএভর 

 

 অরতরযক্ত রচফ 

(াট) 

 

০২। াটকরগুদরায পুযাতন প্রভধন 

ফাদ ধদদয় আধুধনক প্রভধন 

ফাদত দফ। 

ক) বা রফর্জএভর’য পচাযম্যান জানান, 

৩টি রভর রফএভআযইকযর্ণয রর্ক্ষয 

১৩/১১/২০১৬ তারযর্খ চীনা CTEXIC 

প্ররতিার্নয ার্থ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য 

MOU স্বাক্ষরযত র্র্ছ।  

 

খ) রফর্জএভর’য পচাযম্যান আর্যা জানান, 

রনজস্ব অথ শার্ন ৩টি রভর্র রফএভআযইকযর্ণয 

রর্ক্ষয ২৭/১০/২০১৬ তারযর্খ রইর করভটিয 

বায রদ্ধান্ত অনুমাী প্রকর্েয প্রাক্কররত ব্যর্য 

অথ শ অনুদান রর্র্ফ রফর্ফর্চনায জন্য অথ শ 

রফবার্গয অনুর্ভাদর্নয গ্রর্ণয রফল 

প্ররক্রাধীন আর্ছ। 

 

ক) মথাীঘ্র কাম শক্রভ 

ফাস্তফান কযর্ত পফ। 

 

 

 

 

খ) প্ররক্রা ত্বযারিত কযর্ত 

র্ফ। 

 

 

পচাযম্যান 

রফর্জএভর 

 

অরতরযক্ত রচফ 

(াট)  

 উ-প্রধান 

(রযকেনা) 

 

 

 



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 

ধল্প উদযাক্তাদদয ফযাদ্দ ধদদয় 

Jute related কাযখানা স্থান 

কযায ব্যফস্থা প্রনয়া প্রমদত াদয। 

পচাযম্যান রফর্জএভর জানান, Jute related 

কাযখানা স্থাদনয ধনধভত্ত প্রণীত নীধতভারা প্রণন 

কযা র্র্ছ মা ২৭/১২/২০১৬ তারযর্খ ভন্ত্রণারর্ পপ্রযণ 

কযা র্র্ছ।  

 

ধফটিএভধ'য প্রিয়াযম্যান জানান, প্রটক্সটাইর ল্লী 

ফাস্তফায়দনয রদিয ভাভরা ফধর্ভতু ৩টি প্লট ধফক্রয় 

কযা দয়দে। ধফটিএভধ’য ধনয়ন্ত্রণাধীন ধিত্তযঞ্জণ 

কটন ধভদরয জধভদত  ৭টি প্লট ধফক্রদয়য জন্য পুনযায় 

দযত্র আফান কযা দয়দে।  

নীরতভারা মাচাই-ফাছাই কর্য 

দ্রুত রদ্ধান্ত গ্রণ কযর্ত 

র্ফ। 

 

 

দযত্র মূোন  মথাীগ্র 

কাজ ফাস্তফান কযর্ত র্ফ। 

পচাযম্যান 

রফর্জএভর 

পচাযম্যান 

রফটিএভর 

অরতরযক্ত রচফ 

(াট) 

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র) 

 উ-প্রধান 

(রযকেনা) 

 

০৪। ধফদজএভধয কাযখানাগুদরাদক 

কীবাদফ রাবজনক প্রধতষ্ঠান 

কযা মায় াংধিষ্ট প্রিয়াযম্যান 

তায কভুধযকল্পনা ততযী 

কযদফন। প্রদয়াজদন এ ধফলদয় 

আরাদা বায আদয়াজন কযদত 

দফ। 

রফর্জএভর-পক রাবজনক কযায জন্য 

ইত:ভর্ে  ভাননী ভন্ত্রী /প্ররতভন্ত্রীয রনর্দ শনা 

অনুমাী রফরবন্ন দর্ক্ষ গ্রণ কযা র্র্ছ ফর্র 

পচাযম্যান রফর্জএভর বার্ক অফরত কর্যন। 

পমভন:- 

ক) রর্েভ র এয জাগাগুর্রা রচরিত কযা 

র্র্ছ এফং রর্েভ র কর্ভ এর্র্ছ। 

খ) াটক্র পকন্দ্র করভর্ আনা র্র্ছ। 

গ) অর ভজুযী পদা  না। 

ঘ) ারজযা অর্টাভর্ন কযা র্র্ছ। 

ঙ) ব্যাংক রার্ফয ভাের্ভ 

কভ শকতশা/কভ শচাযী/শ্ররভকর্দয ভজুযী রযর্াধ 

কযা র্ে। 

চ) ারজযা অর্টার্ভন রফলর্ বারত ফর্রন , 

যীক্ষামুরক বার্ফ ২টি রভর্র রিরজটার ারজযা 

কযা পমর্ত ার্য এয ভর্ে ঢাকা  ১টি এফং 

খুরনা (খুরনা পটক্সটাইর রভর) ১টি।  

দূনীরত হ্রার্ ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয রনর্দ শ 

ফাস্তফার্ন ব্যফস্থা রনর্ত 

র্ফ।  

রফর্জএভর’য কাযখানা 

গুর্রার্ক রাবজনক কযায 

প্ররক্রা অব্যাত যাখর্ত 

র্ফ। যীক্ষামূরক বার্ফ 

ঢাকা ১টি এফং খুরনা ১টি 

রভর্র অর্টার্ভন দ্ধরতর্ত 

ারজযা পনায ব্যফস্থা গ্রণ 

কযর্ত র্ফ।  

পচাযম্যান 

রফর্জএভর 

 

অরতরযক্ত রচফ 

(াট)  

উ-প্রধান 

(রযকেনা) 

 

 

 

 

 

০৫। ক) ধফটিএভধয ফন্ধ ধভরগুদরা 

িালু কযায ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

 

খ) পুযাতন প্রভধন ফাদ ধদদয় 

আধুধনক প্রভধন ফাদত দফ। 

ইর্তাভর্ে রফটিএভর’য ফন্ধ ৪টি রভর চালু কযা 

র্র্ছ এফং ৬টি রভর পদী /রফর্দী পমৌথ 

উর্যার্গ আদৄরনকার্ন য ভাের্ভ চালুয জন্য 

স্বে  দীঘ শ পভাদী রযকেনা গ্রণ কর্য 

ভন্ত্রণারর্ পপ্রযণ কযা র্র্ছ ভর্ভ শ  

রফটিএভর’য পচাযম্যান  বার্ক অফরত 

কর্যন।  এ রফলর্ ভাননী প্ররতভন্ত্রী য 

বারতর্ত্ব ২৭/১১/২০১৬ তারযর্খ অনুরিত 

বায রদ্ধান্ত অনুমাী কাজ ফাস্তফান কযা 

র্ে ভর্ভ শ পচাযম্যান, রফটিএভর জানান। 

ভাননী প্ররতভন্ত্রীয 

বারতর্ত্ব ২৭/১১/২০১৬ 

তারযর্খ অনুরিত বায 

রদ্ধান্ত অনুমাী কাজ এরগর্ 

রনর্ পমর্ত র্ফ। 

পচাযম্যান 

রফটিএভর 

উ-প্রধান 

(রযকেনা) 

 

 

০৬। প্রম কর ধল্প প্রফযকাযীকযণ 

কযা দয়ধের, ত ুরাংধঘত দর 

তা যকাধয ব্যফস্থানায় 

ধপধযদয় আনদত দফ। 

রফটিএভর’য আতাধীন ৩৪টি এফং 

রফর্জএভর’য ৩৫টি রভর্রয ভর্ে এ ম শন্ত ৯টি 

পটক্সটাইর রভর স্তান্তয কযা র্র্ছ। তশ 

রংরঘত রভর রপরযর্ আনায রর্ক্ষয  গঠিত 

টাক্সর্পা শ ৪৭টি রভর রযদ শন কযা র্র্ছ 

এফং ফারক রভরগুরর রযদ শন কযায জন্য 

ংরিষ্ট কভ শকতশাগণর্ক ফরা র্র্ছ ভর্ভ শ 

অরতরযক্ত রচফ (পফরফ) জানান। রভর 

রযদ শন প্ররতর্ফদন ম শার্রাচনা কর্য একটি 

পূণ শাঙ্গ প্রস্তাফ আকার্য প্ররতর্ফদন দারখর কযায 

কাম শক্রভ গ্রণ কযা র্ে।   

মথাম্ভফ ীঘ্র টাস্কর্পা শ 

কর্তশক রযদ শন কাজ ম্পন্ন 

 রযদ শন প্ররতর্ফদন 

দারখর কযর্ত র্ফ। 

অরতরযক্ত রচফ 

(রফ) 

টাস্কর্পা শ দস্যবৃন্দ 
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০৭। শ্রধভক-কভিুাযীদদয 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। 

এ রফলক আন্ত:ভন্ত্রণার করভটিয একটি রভটিং 

আফার্নয রদ্ধান্ত রছর। রকন্তু বাটি অনুরিত 

রন। 

আন্ত:ভন্ত্রণার বায  

আর্াজন  কযর্ত  র্ফ । 

পচাযম্যান 

রফর্জএভর 

অরতরযক্ত রচফ 

(াট) 

উ-প্রধান 

(রযকেনা) 

 

 

০৮। ধভযপুদযয জধভ তাঁত প্রফাদডযু 

অধপ বফন অন্যান্য স্থানা 

ধনভাুদণয প্রদয়াজদন ব্যফায 

কযা প্রমদত াদয। 

পচাযম্যান, ফাতাঁর্ফা জানান রভযপুর্যয জরভর্ত তাঁত 

কভর্েক্স স্থার্নয রিরর ততরয  প্রা চূড়ান্ত ম শার্ 

আর্ছ। তর্ফ রিরর একটি কর এখন ফাংরা কযায 

কাযর্ণ একটু রফরম্ব র্ে। জানুারয/২০১৭ ভার্য 

ভর্ে চূড়ান্ত খড়া রিরর ভন্ত্রণারর্ পপ্রযণ কযা 

র্ফ। 

 

এ রফলর্ রিরর 

জানুারয/২০১৭ ভার্য ভর্ে 

ভন্ত্রণারর্ পপ্রযণ কযর্ত র্ফ। 

পচাযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

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। 

পখারার্ভরা জাগা ‘‘তাঁত েী স্থান’’ ীল শক 

প্রকর্েয Feasilility Study এয রযর্াট শ 

চূড়ান্ত ম শার্ আর্ছ ভর্ভ শ জানার্না । 

প্ররক্রা দ্রুত ম্পন্ন কযর্ত 

র্ফ। 

পচাযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র-২) 

উপ্রধান 

(রযকেনা) 

১০। সুতা  যাং আভদানীয প্রিদত্র 

কীবাদফ তাঁতীদদয শুল্কমুক্ত 

সুধফধা প্রদয়া মায় তায প্রস্তাফনা 

ততযী কযদত দফ। 

রফলটি ফাস্তফারত র্র্ছ ভর্ভ শ এর্জন্ডা র্ত 

ফাদ পদা পমর্ত ার্য। 

এর্জন্ডা র্ত ফাদ রদর্ত র্ফ।  

--- 

১১। ক) কৃধল ভন্ত্রণারয়  

ধফশ্বধফযারদয়য গদফলকদদয াদথ 

প্রমাগাদমাগ যিা কদয তুঁত গাদেয 

উন্নয়ন এফাং তুঁতিাদলয উন্নত 

প্রর্যধক্ত প্রফয কযদত দফ। 

 

খ)  একটি ফাড়ী একটি 

খাভায প্রকদল্পয াদথ তুঁতিাদলয 

ভন্বয় কদয ধযকল্পনা গ্রণ 

কযদত দফ। 

ক) গর্ফলকর্দয ভতাভত গ্রণপূফ শক রিরর 

প্রস্তুত কর্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য ার্থ ফর্ 

রফলটি চূড়ান্ত কযর্ত র্ফ।  

 

খ) এ রফলর্ প্রকর্েয উর্জরা ভিকাযী 

রপল্ড সুাযবাইজায, পফার্ি শয কভ শকতশা ভির্ 

কভ শারা অব্যাত যাখায রফলটি বারত 

তুর্র ধর্যন। 

 

ক) অগ্রগরত আগাভী বা 

উস্থান কযর্ত র্ফ। 

 

 

খ) কাম শক্রভ অব্যাত যাখর্ত 

র্ফ এফং আর্যা পজাযদায 

কযর্ত র্ফ। 

ভারযচারক 

ফার্যউর্ফা, 

রযচারক, 

রফএআযটিআই 

 

 

যুগ্মরচফ (ফস্ত্র-২) 

উপ্রধান 

(রযকেনা) 

১২। প্রটক্সটাইর ইনধস্টটিউট/কদরজ 

ধনভাুদণয প্রিদত্র ৫ একয জধভয 

ধফলদয় ধযকল্পনা  কধভদনয 

াদথ আদরািনা কদয ব্যফস্থা 

ধনদত দফ। 

 

 

 

রনর্দ শনা ফাস্তফারত ভর্ভ শ গণ্য কযা মা। 

 

 

এর্জন্ডা র্ত ফাদ রদর্ত 

র্ফ। 

 

 

--- 
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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 একদত্র কাজ 

কযদত দফ। 

ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা এফং ভন্ত্রণারর্য আইন 

অরধাখা ভাভরামূ মথামথবার্ফ প্ররতদ্বরন্ধতা 

কযর্ছ ভর্ভ শ বার্ক অফরত কযা । 

প্ররক্রা অব্যাত যাখর্ত র্ফ। দপ্তয/ংস্থায 

প্রধানগণ ( ংরিষ্ট 

কর) 

 

অরতরযক্ত রচফ 

(আইন) 

১৪। ক)  াট  াটদেয 

ব্যফায  যপ্তানী বৃধদ্ধয রদিয 

াংধিষ্ট কদরয ভদধ্য ভন্বয় 

ফাড়াদত দফ। 

 

 

 

খ) যকাযী জরভ পপর্র না 

পযর্খ মথামথ কার্জ রাগার্নায 

পক্ষর্ত্র ম্ভাব্য র্ফ শাত্তভ প্রর্চষ্টা 

অব্যাত যাখর্ত র্ফ। 

 

ক) ফহুমুখী াটর্ণ্যয উৎাদন, ব্যফায, 

ফাজায জাতকযণ, রফর্দর্ পভরা াট র্ণ্যয 

ের স্থান রফলর্ রফর্জএভর. াট অরধদপ্তয, 

পজরিরর রির্ম্বয, ২০১৬ ভার্য ভর্ে 

কভ শরযকেনা  পযাি ম্যা ততরয কর্য 

ভন্ত্রণারর্ দারখর কযর্ফ ফর্র জানার্না । 

 

খ) দপ্তয/ংস্থায প্রধানগণ জানান অব্যফহৃত 

জরভ পপর্র না পযর্খ কার্জ রাগার্নায ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা র্ে। 

ক) জানুমারয, ২০১৭ ভার্য 

১ভ প্তার্য ভর্ে 

কভ শরযকেনা  পযাি ম্যা 

ভন্ত্রণারর্ দারখর কযর্ত র্ফ। 

 

 

 

খ) প্ররক্রা চরভান যাখর্ত 

র্ফ। 

পচাযম্যান, 

রফর্জএভর, 

ভারযচারক, াট 

অরধদপ্তয, 

 রনফ শাী রযচারক, 

পজরিরর 

 

দপ্তয/ংস্থায প্রধান 

(কর) 

১৫। Jute Geotextile ব্যফায 

ম্পদক ুপ্রিাযণায ব্যফস্থা ধনদত 

দফ। ে াংযিণ  অন্যান্য 

কাদজ াট  াটজাত ে 

ব্যফায বৃধদ্ধ কযদত দফ। 

এররজরি, ারন উন্নন পফাি শ এয পযট ররিউর্র 

Jute-Geotextile অন্তর্ভ শক্ত র্র্ছ, এ 

ব্যাার্য কাজ চরভান আর্ছ ফর্র 

ভারযচারক, াট অরধদপ্তয জানান। এ রফলর্ 

একটি রভটিং আফান এয রদ্ধান্ত থাকর্র 

রভটিংটি অনুরিত রন। 

Jute-Geotextile 

ব্যফায বৃরদ্ধকযর্ণয জন্য 

পমাগার্মাগ আর্যা বৃরদ্ধ কযর্ত 

র্ফ। যুগ্মরচফ (াট-২) এ 

রফলর্ রভটিং এয আর্াজন 

কযর্ফন। 

 

ভারযচারক, াট 

অরধদপ্তয, 

 রনফ শাী রযচারক, 

পজরিরর 

যুগ্মরচফ (াট-২) 

১৬। ফস্ত্রধদল্প ফাাংরাদদদ প্রানারী 

ঐধতয যদয়দে। প্রকান প্রকান 

এরাকায় ভধরদনয সুতা ততযী 

দতা তা প্রজদন প্র প্রর্যধক্ত 

পুনরুদ্ধাদযয উদযাগ গ্রদণয 

উয গুরুোদযা কদযন এফাং এ 

ধফলদয় ধফস্তাধযত আদরািনা য়। 

ফাংরার্দর্য পানারী ঐরতয ভররর্নয সুতা 

ততরযয প্রযুরক্ত  ভররন কাড় পুনরুদ্ধায (১ভ 

ম শা) প্রকে রফলর্ রইর বা অনুরিত র্র্ছ 

ভর্ভ শ পচাযম্যান, ফাতাঁর্ফা বার্ক অফরত 

কর্যন। 

 

 

রইর বায রদ্ধান্ত অনুমাী 

অগ্রগরত আগাভী বা 

পচাযম্যান, ফাতাঁর্ফা 

উস্থান কযর্ত ার্যন। 

পচাযম্যান 

ফাতাঁর্ফা 

উপ্রধান 

(রযকেনা) 

 

 

 

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

স্বাক্ষরযত/- 

২৮/১২/২০১৬ রি: 

(এভ এ কাদদয যকায) 

ধিফ। 


