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অধ্যায়-১ 
 

 

প্রস্তাফনা 
 

 

ফস্ত্র ভানুষলয মভৌলরও ঘালদায অন্যতভ এফং প্রষয়াচনীয় ফস্ত্র প্রালি ফাংরাষদষয নাকলযওষদয 

াংলফধালনও অলধওায। প্রাঘীনওার মথষও ফাংরাষদষয গ্রাভীণ অথ থননলতও উন্নয়ন  স্থানীয়বাষফ ফষস্ত্রয 

ঘালদা পূযষণয চন্য এ চনষদ স্তঘালরত তাঁতলল্প কষে ষে  ধীষয ধীষয এ লল্প লফওা রাব ওষয। 
ফাংরাষদষয লফলবন্ন অঞ্চষর কষে ো এ লষল্পয ভাধ্যষভ উৎালদত ভলরন, চাভদালন  মযভফস্ত্র 

এওভষয় ফলিঃলফষে ব্যাও চনলপ্রয়তা রাব ওষয। স্বাধীনতা উত্তযওাষর ফস্ত্রলষল্পয উন্নয়ষনয চন্য 

লফলবন্ন দষে গ্রণ ওযা য়। আলয দষওয শুরু মথষও লফেফাচাষয ক্রভফধ থভান ঘালদায 

লযষপ্রলেষত  ফাংরাষদষ ততলযষাাও লল্প ব্যাও চনলপ্রয়তা রাব ওষয। ওাষরয লযক্রভায় ফস্ত্রঔাত 

ফাংরাষদষয অথ থননলতও ওভ থওা মেয প্রধান ঔাত লষফ আলফর্ভ থত ষয়ষঙ। মদষয লল্পঔাষতয মভাট 

ওভ থংস্থাষনয ৪৫%অফদান ফস্ত্রঔাষতয এফং এয লযভাণ ৫.১ লফলরয়ন ভালওথন ডরায। এঔাষত ওভ থযত 

শ্রলভষওয প্রায় ৮০% নাযী। শ্রভখন লল্প য়ায় ফস্ত্রঔাষতয লফওাষয াষথ াষথ ওভ থংস্থাষনয লযলধ 

ফাষে। মদষয যিানী আষয়য প্রায় ৮২% আষ ফস্ত্রঔাত মথষও এফং এয লযভাণ প্রায় ২৭ লফলরয়ন 

ভালওথন ডরায। বলফষ্যৎ মটও ই উন্নয়ন রেযভাত্রা াষট ইনেবল মডষবরষভন্ট মকার(এলডলচ) 

ফাস্তফায়ষন ফস্ত্রঔাত গুরুত্বপূণ থ র্ভলভওা ারন ওযষত াষয। 

 

ফাংরাষদষ ফস্ত্রঔাষতয অলভত ম্ভাফনায াাাল যষয়ষঙ অষনও ঘযাষরঞ্জ। ফস্ত্রঔাষতয  

প্রষয়াচনীয় ওাঁঘাভার  আভদালন, মক্রতায ঘালদানুমায়ী  গুণকতভাষনয ণ্য উৎাদন, ফস্ত্রঔাষতয দে 

চনফষরয অবাফ পূযণ এফং উৎালদত ষণ্যয ফাচায ন্ধান  যিালন ইতযালদয াাাল প্রলতষমাকী 

মদষয মওৌর, আন্তচথালতও ফালণচয ংস্থা, লফলবন্ন আঞ্চলরও, অথ থননলতও  ব্যফালয়ও মচাট ইতযালদ 

লফলয়মূষও লফষফঘনায় লনষয় উযুক্ত মওৌর অফরম্বষনয ভাধ্যষভ ফস্ত্র ঔাষতয ক্রভফধ থভান উন্নয়নষও 

লনলফ থঘ্ন যাঔা অতযন্ত চরুলয। 
 

আদৄলনও প্রযুলক্তম্পন্ন লল্প স্ান, শুল্ক  ওষযয মমৌলক্তওীওযণ, ঋণ চীওযণ, 

আন্তচথালতওভাষনয ওভপ্লাষয়ন্প লনলিতওযণ, গ্যা-লফদ্যযৎ-ালন ইতযালদয যফযা চীওযণ, 

ফস্ত্রলষল্পয অগ্র-িাৎ ংষমাকলল্প স্থাষন ায়তা প্রদান, যিালনওাযওষদযষও ণ্য উৎাদষনয মেষত্র 

নতুন প্রযুলক্ত  লফে ফাচায ম্পলওথত ারনাকাদ তথ্য যফযাষয ব্যফস্থা গ্রণ, ফস্ত্রঔাষতয লফলবন্ন 

উঔাষতয ঠিও লফওা, ভন্বয় এফং মেওষাল্ডাযষদয াষথ ওাম থওয মমাকাষমাক, প্রলতষমালকতা 

েভতা বৃলি  এচন্য প্রষয়াচনীয় ষমালকতা - প্রষণাদনা ইতযালদ লফলয়মূ লনলফেবাষফ ম থষফেণ  

ভলনটয ওযা আফশ্যও।  ফস্ত্রঔাষতয  উঔাতমূষয ঠিও লফওা  সুযোয চন্য  ংলিষ্ট ওষরয 

ওযণীয়, সুষমাক  দালয়ত্ব ইতযালদ লফলয়মূ সুলনলদ থষ্ট ওষয এওটি ভলন্বত নীলতভারা  প্রষয়াচন। এ 

রষেয ঘরভান ফস্ত্রনীলত ংষাধনপূফ থও নতুন আলিষও ফস্ত্রনীলত -২০১৫ প্রণয়ষনয উষযাক মনয়া ষয়ষঙ। 

ফস্ত্রঔাষতয ংলিষ্ট ওর উঔাত এফং ফস্ত্রঔাত লফওাষ প্রষয়াচনীয় উষযাকমূষও লন্নষফ ওষয 

ংলিষ্ট  মেওষাল্ডাযকষণয ভতাভত  যাভ থ গ্রণপূফ থও ফস্ত্রনীলত-২০১৫ চূোন্ত ওযা ষয়ষঙ। 

 

ফস্ত্রঔাষতয ম্ভাফনা  ক্রভফধ থভান প্রবৃলিষও ংত মযষঔ উৎাদনীরতা, ওভ থংস্থান, 

লফলনষয়াক  যিালন বৃলিয ভাধ্যষভ ফস্ত্রঔাষতয উযুক্ত লফওাষ ফস্ত্রনীলত-২০১৫ ায়ও র্ভলভওা ারন 

ওযষফ, মা যওাষযয লবন-২০২১ এফং ২০৪১ ফাস্তফায়ষন ায়ও র্ভলভওা যাঔষফ। 
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অধ্যায় - ২ 
 

 ফস্ত্রনীলতয লবন  লভন 
 

 

১.লবন :   আন্তচথালতও প্রলতষমালকতােভ  লক্তারী ফস্ত্র  মাাওঔাত। 
২.লভন      :  উৎাদনীরতা,ওভ থংস্থান,যিালন  লফলনময়াক বৃলিয ভাধ্যষভ লনযাদ  লযষফফান্ধফ            

                   ফস্ত্র  মাাওঔাত লফওলত ওযা। 
 

অধ্যায় - ৩  

ফস্ত্রনীলতয উষেশ্য 
 
 

১. ওভ থংস্থান বৃলিয উষমাকী ওষয ফস্ত্র  মাাওঔাতষও কষে মতারায  উষযাক গ্রণ; 
 

২. ফস্ত্রষণ্যয অবযন্তযীণ ঘালদায লংবাক পূযণ এফং ভধ্য  উচ্চ মূল্য ংষমালচত যিালনমুঔী 

ততলযষাাও লষল্পয ঘালদা পূযষণয রষেয প্রাথলভও ফস্ত্রলষল্পয অলধওতয উন্নয়ন; 
 
 

৩. প্রলতষমালকতামূরও আন্তচথালতও ভানম্পন্ন ফহুমুঔী ফস্ত্রষণ্যয উৎাদন  যিালন বৃলিষত ায়তা 

 উৎা প্রদান;  

 

৪. প্রাথলভও ফস্ত্রঔাষতয (PTS) সুলভ উন্নয়ষনয রষেয লিলনং,উইলবং,নীটিং,ডাইং-লপ্রলন্টং-লপলনলং, 

মালয়ালয, মাভষটক্সটাইর, মটলযটাষয়র, যিালনমুঔী ততলযষাাও, তাঁত লল্প, মযভলল্প 

ইতযালদ উঔাষতয স্ব স্ব র্ভলভওা লফষফঘনায় লনষয় চাতীয় অগ্রালধওাযলবলত্ত ও লযওল্পনা প্রণয়ন  

ফাস্তফায়ন; 
৫. মদষয ফস্ত্রঔাষত উৎালদত ণ্য অগ্রালধওাযপ্রাি  ফালণলচযও সুলফধা প্রালিয ভাধ্যষভ লফষদষয  

ফাচাষয ষচ প্রষফালধওায রাষবয প্রষঘষ্টা অব্যাত যাঔা;  
 

৬. ফস্ত্রলল্প স্থান  দে লযঘারনায রষেয প্রযুলক্তকত  আদৄলনও জ্ঞান ম্পন্ন চনফর সৃলষ্টয 

উষেষশ্য স্বল্প, ভধ্য  দীখ থ মভয়াদী লযওল্পনা গ্রণ। রেয অচথষন ফস্ত্রঔাষতয লফলবন্ন উঔাষত 

লো  প্রলেণ ব্যফস্থা ম্প্রাযষণয চন্য লফেলফযারয়, ওষরচ, ওালযকলয লফযারয়  প্রলেণ 

প্রলতষ্ঠান স্থান এফং লফযভান এওর লো প্রলতষ্ঠাষন লো  প্রলেণ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ  

উন্নলত লফধাষনয ব্যফস্থা মচাযদাযওযণ;  
 
 

৭. লযষফফান্ধফ ণ্য উৎাদষনয মেষত্র ফচথয অাযণ, ফচথয হ্রা, ফচথয পুনিঃব্যফায  ফচথয 

পুনিঃঘক্রায়ন   উৎ ালতওযণ   এফং ষফ থালয দূলণমুক্ত যাঔায রষেয  ফস্ত্র  ততলযষাাও  

লষল্পয ডাইং, লপ্রলন্টং, লপলনলং (Wet Processing) এফং য়ালং ওাযঔানামূষ Effluent 

Treatment Plant (ETP)  স্থাষন ওাম থওয দষে গ্রণ । তযর ফচথয লনক থভনওাযী লল্প 

প্রলতষ্ঠাষন লচষযা লডঘাচথ প্লান্ট স্থামন  উৎালতওযণ;  
 

৮. মবাক্তাষদয রুলঘ, গ্রণষমাগ্যতা, ঘালদা লফষফঘনায় মযষঔ মদ ীয় ফষস্ত্রয ভাষনান্নয়ন  ডিজাইনেয 

মেষত্র নতুনত্ব আনয়ন । এষেষত্র লনচস্ব উষযাষক কষে ো  মদীয়  পযান াউমূষও 

প্রষয়াচনীয় ায়তা প্রদান; 
 

৯. যওালয াায্য  ষমালকতায় মফযওালযঔাষতয  প্রালতষ্ঠালনও ওাোষভা উন্নয়ন, কষফলণা  

উন্নয়ন লযঘারনা এফং তথ্য-প্রযুলক্তয ব্যফায বৃলিওযণ; 
 

১০. উচ্চমূল্য ংষমাচনওাযী ফস্ত্রষণ্যয উৎাদন  ফাচাযচাতওযষণয উয গুরুত্ব আষযাওযণ; 
 

 

১১. মটক্সটাইর ইোলিয়ার াওথ প্রলতষ্ঠা ও ময এওটি লক্তারী ভালি-পাইফায ওাঁঘাভাষরয লবলত্ত  

(Base) ততলযষত ায়তাওযণ; 
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১২. স্থানীয় যওায   আলথ থও প্রলতষ্ঠা মনয াষথ উষযাক্তাক মণয প্রষয়াচনীয় ষমালকতা  

অংীদালযত্ব লনলিতওযণ; 
 

১৩. ততলযষাাও ঔাষত পযান লডচাইন, লফষলালয়ত মাাও উৎাদন এফং ততলযষাাও ঔাষতয 

ায়ও লষল্পয চন্য দে চনফর কষে মতারা; 
 

 

১৪. ফস্ত্র  মাাওঔাষত লফষদী লফলনষয়াক আওল থষণ মথামথ উষযাক গ্রণ। 
 

 

   

 অধ্যায় – ৪ 

ংজ্ঞামূ 
 
 

১. মালও ওর্তথে  : ভলিলযলদ লফবাষকয ০৫/০৫/২০১৪ তালযষঔয ভলিবা তফেষওয লিান্ত 

লনম্নরূ: 
 

“মালও ওর্তথে: মালও ওর্তথে ফলরষত মওান লফষল মশ্রলণ/ঔাষতয লষল্পয লনয়িণওাযী 

প্রালনও ওর্তথেষও বুছাইষফ । Allocation of Business অনুমায়ী ংলিষ্ট ঔাত মমই 

ভিণারয়/লফবাষকয ওভ থলযলধর্ভক্ত, মই ভিণারয়/লফবাষকয আতাধীন দালয়ত্বপ্রাি 

অলধদিয/ংস্থা/লযদিয/দিয ংলিষ্ট ঔাষতয মালও ওর্তথে লাষফ ওাচ ওলযষফ । মমভন, ক্ষুদ্র  

কুটিয লষল্পয মেষত্র ফাংরাষদ ক্ষুদ্র  কুটিয লল্প ংস্থা (লফলও), ফস্ত্রলষল্পয মেষত্র ফস্ত্র দিয, াট 

লষল্পয মেষত্র াট অলধদিয, ভৎস্য লষল্পয মেষত্র ভৎস্য অলধদিয এফং যিালন প্রলক্রয়াওযণ এরাওায় 

অফলস্থত লষল্পয মেষত্র ফাংরাষদ এক্সষাট থ প্রষলং মচান অথলযটি (মফচা) মালও ওর্তথে লাষফ 

লফষফলঘত ইষফ।’’ 
২. ফস্ত্র লষল্পয মালও ওর্তথে  : ফস্ত্র লষল্পয মালও ওর্তথে ফরষত ফস্ত্র লযদিযষও বুছাষফ। 

 

 

৩. ফস্ত্রলল্প : ফস্ত্রলল্প ফরষত সূতা উৎাদন মথষও মাাও ততলযয চন্য স্থালত লফলবন্ন প্রলক্রয়াষও 

মফাছায়।  
 

৪. লিলনং (সূতা উৎাদন) : লিলনং ব্দষও দ্য’বাষফ ংজ্ঞালয়ত ওযা মায়: 

 
 

- লরভাষযয লফলবন্ন রূ মথষও নানাযওভ আঁ প্রলক্রয়াওযষণয ভাধ্যষভ সূতা উৎাদন; 

-      মের অথফা প্রাকৃলতও লপরাষভন্ট মথষও সূতা উৎাদষনয লফলবন্ন প্রলক্রয়া।  
৫. উইলবং (ফয়ন) : ফস্ত্র উৎাদষন ব্যফহৃত প্রলক্রয়া মা দ্বাযা দ্যই ফা তষতালধও সূতাষও এষও অষযয 

ভষওাষণ ফয়ষনয ভাধ্যষভ লফচলেত ওযা য়। 
৬. নীটিং: এও ফা এওালধও সূতায ধাযাফালও Loop মও য িয যুক্ত ওযায ভাধ্যষভ নীটফস্ত্র 

উৎাদন প্রলক্রয়াষও মফাছায়। 
 
ও. মালয়ালয: 

 

- াষয়য াতা এফং া ঢাওায চন্য মফানা আফযণ; 

- লফষল ওষয নাযীষদয েলওং লষষফ ব্যফাষযয চন্য বুনন অথফা ফয়নকৃত মভাচা; 

- লফলবন্ন মালয়ালয াভলগ্র মমভন, মবে, েলওং, মভাচা, অন্তফ থা ইতযালদ। 
 

 

 

ঔ. নীট ডাইং:  নীটফস্ত্র যঞ্জন প্রলক্রয়া। 
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৭. ষবন ডাইং-লপ্রলন্টং-লপলনলং : 
 

 

ও. ডাইং  : প্রাকৃলতও  কৃলত্রভ আঁ, সূতা, ওাে  মা াষও যষগয প্রষয়াক প্রলক্রয়াষও 

মফাছায়; 

 

ঔ. লপ্রলন্টং : মম প্রলক্রয়ায় ফস্ত্রণ্যষও লনলদ থষ্ট লডচাইন ফা নওা অনুাষয লফলবন্ন যষগ যলঞ্জত 

ওযা য়, তাষও লপ্রলন্টং ফা ঙাাওযণ ফষর; 
 

 

ক. লপলনলং : যগ প্রষয়াষকয পূষফ থ অথ থাৎ ডাইং  লপ্রলন্টং ব্যতীত Grey অথফা Greeze 

ওাে ফাচাযচাতওযষণয পূষফ থ অথফা লফক্রষয়য পূষফ থ অন্য ওাষচ ব্যফাষযয চন্য পূণ থাি 

ওযায উষেষ মম ওর ওাম থালদ ম্পন্ন ওযা য় তাষও লপলনলং ফষর; 

 

৮. ইয়াণ থ ডাইং (সূতা যংওযণ)  : ফয়ন  অথফা বুনষনয পূষফ থ সূতা যািাষনায প্রলক্রয়াষও 

মফাছায়। সূতা যগ ওযায ৫টি মূর প্রলক্রয়া র ফীভ, মওও, মঘইন য়া থ, যাংও এফং 

প্যাষওচ ডাইং; 

 
 

৯. মরাই সূতা : াষত অথফা মভলষন মরাই ওাষচ ব্যফহৃত লফলবন্ন যওষভয সূতা (আঁষয 

প্রওাযষবদ না ওষয) মা ক্ত অথফা নযভ মভাভ চাতীয় দাথ থ দ্বাযা আবৃত ওযা য় মাষত 

ফন্ধনমুক্ত আঁ না থাষও ; 

 

১০. চ লয সূতা : ফষস্ত্রয মৌন্দম থ ফধ থষণয চন্য উজ্জর যংষয়য মভ টালরও সূতা (যাউে / ফ্লাট) মায 

দ্বাযা ফষস্ত্রয উয নওা ফা অরংওযণ ওযা য়; 

 
 

১১. ততলযষাাও  :  ততলযষাাও ফরষত ব্যলক্তকত লযচ্ছদ, মাাও, আফযণ এফং ভস্তও 

আফযণ  াদ্যওা অন্যান্য লযচ্ছদষও মফাছায়;  

 

ও. নীটয়যায  : নীটয়যায ফরষত াধাযণতিঃ ষয়ফ্ট-নীষটড ফলযাফযণীষও মফাছায় । মমভন, 

পুরবায, চাম্পায, ওালড থকান এফং সুযষয়টায । ফাংরাষদষ নীটয়যায ফরষত নীট মপলিও 

ওাটিং  মরাই এয ভাধ্যষভ প্রস্তুতকৃত টি-াট থ, মাষরা-াট থ, মিাট থ য়যায ইতযালদষও 

মফাছায়; 

 

ঔ. ষবন ততলযষাাও  : ফয়নফস্ত্র ওাটা  মরাই এয ভাধ্যষভ মাাও ততলযষও মফাছায়; 

 

ক. নন-ষবন : নন-ষবন মপলিও ফরষত যালয লফলবন্ন যওষভয  আঁ (সূতা নয়) মথষও  

প্রস্তুতকৃত ফস্ত্রণ্যষও মফাছায় । নন-ষবন ফস্ত্র ফরষত মালিও, যাায়লনও  তা দ্বাযা 

অথফা এ ওর মওৌষরয এওলত্রত প্রষয়াষকয লবলত্তষত লফলবন্ন প্রওায আঁ দ্বাযা দৃঢ়বাষফ 

ংযুলক্তকৃত উৎালদত ফস্ত্রণ্যষও মফাছায়;  

 
 

১২. মটওলনওযার মটক্সটাইর  : মম ওর মটক্সটাইর ণ্য প্রাথলভওবাষফ লফলবন্ন তফলষ্টপূণ থ ওাষচ 

ব্যফহৃত য় লফষল ওষয উচ্চ প্রষওৌরকত উষেষ ব্যফহৃত য় ম ওর ফস্ত্রণ্যষও 

মফাছায়। 
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অধ্যায় – ৫ 
 

বস্ত্রখানতর ডবডিন্ন উপখাত ডবষয়ক উনযাগ 

 

ও. লিলনং উঔাত (সূতা উৎাদনওাযী লল্প) : 

 
 

লফলবন্ন প্রওাষযয লিলনং উঔাত (সূতা উৎাদনওাযী লল্প) ফস্ত্রঔাষতয িাদ-ংষমাক লষল্পয 

প্রথভ ম থায়। ১৯৪৭ াষর তৎওারীন ফাংরায় ভাত্র ১১ টি সূতা  ফস্ত্রওর স্থালত য় এফং ১৯৭২ ার 

নাকাদ মদষ মভাট সূতা  ফস্ত্রওষরয ংখ্যা দাঁোয় ৭৪টি তত। স্বাধীনতায য যাষ্ট্রীয়ওযণ নীলত 

অনুযষণয পষর ফও ’টি লভষরয ভালরওানা যওালয ঔাষত ন্যস্ত ওযা  য়। আলয দষওয য মথষও 

ফস্ত্রওরমূ লফযাষ্ট্রীয়ওযণ   মফযওালযওযণ  শুরু য় । এভয় ফস্ত্রঔাষত মফযওালয লফলনষয়াক 

উৎালত য়  এফং প্রাথলভও ফস্ত্র   ততলয মাাও  লফষদষ যিালন আযম্ভ য়া য় এঔাত এওটি 

রাবচনও ঔাত লষষফ আলফর্ভ থত য় । মফযওালয  ঔাষতয লিলনং লল্প স্থানীয় ফাচাষযয লংবাক 

ঘালদা পূযষণয াাাল যিালনমুঔী নীট  লষল্পয চন্য ব্যফহৃত সুতায প্রায় ৮৫ তাং এফং ষবন 

লষল্পয প্রায় ৩০-৩৫ তাং  সরবরাহ কনরনে। এ ঙাো উৎালদত সূতায লওয়দং মাভষটক্সটাইর, 

মটলযটাষয়র, টাষয়র  মডলনভ মপলিক্স উৎাদষন ব্যফহৃত ষচ্ছ। 
 

 লিলনং উঔামতয উন্নয়ষন উষযাক :  
 

১. ম থাি লফদ্যযৎ  গ্যা যফযা লনলিত ওযায ব্যাাষয মথামথ  দষে  গ্রণ অব্যাত 

যাঔা ষফ। এ ব্যাাষয ংলিষ্ট মফযওালয উষযাক্তাকণষও মালঘত ায়তা প্রদান  ওযা 

ষফ; 
 

২. মফযওালয উষযাষক উন্নত প্রযুলক্তম্পন্ন নুতন লিলনং লভর স্থান এফং লফযভান পুযাতন 

লভরমূষয আদৄলনওায়ন  ম্প্রাযণ উৎালতওযণ এফং মটলেং  ভান লনয়িষণয 

ভাধ্যষভ ভানম্পন্ন সূতা উৎাদন লনলিত ওযা ষফ ; 
 

৩. লিলনং উঔাত ফস্ত্রলষল্পয অন্যান্য  উঔাষতয ালফ থও উন্নয়ষনয রষেয প্রষয়াচনীয় 

চলভ অলধগ্রণ  অন্যান্য অফওাোষভাকত উন্নয়ষনয প্রষঘষ্টা অব্যাত যাঔা ষফ; 
 

 

৪. লভরমূষয লযঘারন দেতা বৃলিয ভাধ্যষভ অফঘয় ায হ্রা ওযা ষফ; 
 
 

৫. সূতায উৎাদন ঔযঘ হ্রাষয প্রষঘষ্টা  অব্যাত যাঔা এফং তুরায  াাাল কৃলত্রভ তন্তুয 

ব্যফায উৎালত ওযা ষফ; 

ঔ . উইলবং উঔাত : 
 

 

উইলবং উঔাত (ফস্ত্রফয়ন) ফস্ত্রলষল্পয িাদ-ংষমাক লষল্পয ২য় গুরুত্বপূণ থ প্রলক্রয়া। এ প্রলক্রয়ায় 

সূতা মথষও মগ্র-ওাে উৎাদন ওযা য় । আকাভী ফঙযগুষরাষত চনংখ্যা বৃলিয ায এফং যিালন 

ফাচাষয ততলযষাাষওয ক্রভফধ থভান ঘালদা লফষফঘনায় মযষঔ উইলবং উঔাষতয দ্রুত ম্প্রাযষণ 

লফলনষয়াক ওভ থসূলঘ গ্রণ ওযা এওান্ত আফশ্যও। ফতথভাষন মফযওালয ঔাষত লফটিএভএয অধীষন মগ্র-মপলিও 

উৎাদনওাযী ভাছাযী  ফে আওাষযয লভষরয ংখ্যা প্রায় ঙয় তালধও। লফএটিএভলআই এয অধীষন 

১৫০০টি ভাছালয  মঙাট আওাষযয মিারাইচড মটক্সটাইর  ায়ায লুভ ইউলনট যষয়ষঙ । এঙাো 

মফ লওছু ংখ্যও যিালনমুঔী মটলযটাষয়র লষল্প উৎালদত লফলবন্ন ধযষণয টাষয়র লফষদষ যিালন 

ষচ্ছ এফং স্থানীয় ঘালদা মভটাষত েভ উষেঔষমাগ্য ংখ্যও মটলযটাষয়র লল্প স্থালত ষয়ষঙ । 

অলধওন্তু তাঁতলল্প মফনাযল  চাভদালন লফলবন্ন স্থানীয় ফষস্ত্রয অবযন্তযী ণ ঘালদা লভটিষয় থাষও । 

উষেখ্য লনওট অতীষত লচন্প, মডলনভ  মাভষটক্সটাইর উৎাদষন ফাংরাষদ উষেঔষমাগ্য পরতা অচথন 

ওষযষঙ। ফতথভাষন লচন্প   মডলনভ ফস্ত্র যিালনমুঔী ততলযষাাষও ব্যফায ঙাো যালয উন্নত 

মদমূষ যিালন ষচ্ছ। 
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উইলবং উঔাষতয উন্নয়ষন উষযাক : 

 

১. মদষ ফষস্ত্রয ক্রভফধ থভান ঘালদা পূযষণয রষেয মফযওালয উষযাষক আদৄলনও প্রযুলক্তম্পন্ন 

নুতন উইলবং লল্প স্থাষন উৎা প্রদান ওযা ষফ; 
 

২. উইলবং উঔাষতয উৎাদনীরতা বৃলি  উন্নত ভাষনয ফস্ত্র উৎাদষনয রষেয দে 

প্রযুলক্তলফদ যফযা লনলিত  ওযায উষেষশ্য লো  প্রলেণ ব্যফস্থা মচাযদায ওযা 

ষফ; 
 

৩. মাভষটক্সটাইর, মটলযটাষয়র  লরষনন উঔাষতয চন্য প্রষয়াচনীয় সূতা  ওাঁঘাভার 

ংগ্র এফং উৎাদন  যিালন বৃলিওষল্প প্রষয়াচনীয় ায়তা প্রদান ওযা ষফ; 
 

৪. লচন্প  মডলনভ ফষস্ত্রয উৎাদন উৎালত ওযায রষেয লফলনষয়াক , ফাচাযচাতওয মণ 

প্রষয়াচনীয়  ায়তা প্রদান ওযা ষফ; 
 

৫. প্রষয়াচনীয় লফদ্যযৎ  গ্যা যফযাষ মথামথ যওালয ায়তা প্রদান  ওযা ষফ। এ 

ব্যাাষয ংলিষ্ট মফযওালয উষযাক্তাকণ ঘালদা লনরূষণ ষমালকতা ওযষফন; 
 

৬. এঔাষত ইউলনটমূষয েভতা সুলভওযষণয রষেয  ংলিষ্ট উষযাক্তাক মণয আদৄলনওায়ন 

ওভ থসূলঘ   অথ থননলতও ম্ভাব্যতা মাঘাইওযষণয ভাধ্যষভ লফলনষয়াক ংক্রান্ত প্রষয়াচনীয় 

ব্যফস্থা গ্রষণ ায়তা প্রদান ওযা ষফ; 
 

৭. ায়াযলুভ ইোলিজ আদৄলনওীওযষণ াটরষর লুভ স্থাষনয প্রষয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ  

ওযা   ষফ; 
 

৮. তাঁতলল্প ায়াযলুভ মক্টষযয ভস্যা ভাধাষন এ ধযষণয লল্প ংলিষ্ট SME 

(Small and Medium Enterprise) গুষরাষও লনষয় Cluster Approach গ্রণ 

ওযা ষফ। 
 

ক. নীটিং-নীট ডাইং  মালয়ালয লল্প : 

মদষয নীটিং  মালয়ালয লল্প ফহুওার মথষও নীট  মালয়ালয ণ্য মমভন:-  টি-াট থ, তপানলা 

াট থ,মকলঞ্জ, ল্যানচালয, আোয কাষভ থন্ট ইতযালদয স্থানীয় ঘালদা লভটিষয় আষঙ । আল দষওয 

ভাছাভালছ ভয় মথষও ফাংরাষদ নীটয়যায ণ্যালদ ততলযষাাও  লষষফ ফললফ থষে যিালন শুরু ওষয । 
যিালনমুঔী নীটয়যায লষল্প ব্যফাষযয চন্য ক্রভফধ থভান ফষস্ত্রয ঘালদা মভটাষনায রষেয ইষতাভষধ্য মদষ 

উষেঔষমাগ্য ংখ্যও যিালনমুঔী নীটিং  নীট ডাইং-লপলনলং ইউলনট কষে উষেষঙ । এঙাো নাতন 

প্রযুলক্ত ংফলরত মফ লওছু ংখ্যও মালয়া লয ওাযঔানা নীট ফষস্ত্রয স্থানীয় ঘালদা মভটাষচ্ছ । মদষ কষে 

উো নীটিং  নীট ডাইং লল্প যিালনমুঔী নীটয়যায লষল্পয ফস্ত্র ঘালদায প্রায় ৮৫ তাং স্থানীয়বাষফ 

উৎাদষনয ভাধ্যষভ মভটাষত েভ। 
 

নীটিং-নীট ডাইং লষল্পয ালফ থও উন্নয়ষন উষযাক :   

 

১. এ উঔাষতয ভলন্বত উন্নয়ষনয রষেয নীটিং  মালয়ালয ওাযঔানা অদযললত এরাওায় 

পৃথও ‘নীট লবষরচ’ স্থাষনয উষযাক গ্রণ ওযা ষর  অগ্রালধওায লবলত্তষত লফষফঘনা ওযা 

ষফ; 
 

২. স্থানীয় ফাচাযমুঔী নাতন মালয়ালয ওাযঔানাগুষরায প্রযুলক্তকত উন্নয়ন, প্রষয়াচনীয় 

ওাঁঘাভার প্রালি  ঘরলত মূরধষনয অথ থায়ষন ায়তা প্রদান ওযা ষফ। 
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ঘ. ডাইং- লপ্রলন্টং-লপলনলং উঔাত : 

 

আওল থণীয়  উন্নতভাষনয যং, লডচাইন  লপলনলং ফস্ত্রষণ্যয লফণষন লফষল গুরুত্ব ফন ওষয । 
ফতথভাষন মদষ উৎালদত ফষস্ত্রয ঘালদায মূর উৎ ষঘঙ স্থানীয় ফাচায, যিালন ফাচায  যিালনমুঔী 

ততলযষাাও  লল্প । মদষ ফতথভাষন স্বয়ংলক্রয়  আধা-স্বয়ংলক্রয় ৩০০ টিয অলধও ডাইং-লপ্রলন্টং-

লপলনলং ইউলনট যষয়ষঙ । লফযভান ডাইং-লপ্রলন্টং-লপলনলং ইউলনটগুষরায ভষধ্য উন্নতভাষনয মিালত 

দ্বাযা স্থালত মফ লওছু ংখ্যও ইউলনট আন্তচথালতও ভাষনয ফস্ত্র প্রলক্রয়াচাতওযষণ েভ । আধা-

স্বয়ংলক্রয় ইউলনটমূষয অলধওাংই াধাযণ ভাষনয ফস্ত্র প্রলক্রয়াচাত ওষয থাষও।  
 

 

ডাইং- লপ্রলন্টং-লপলনলং উঔাষতয ালফ থও উন্নয়ষন উষযাক:   
 

১. মদষ উন্নতভাষনয প্রষয়াচনীয় লযভাণ মগ্র-ওাে উৎাদন  যফযা লনলিত না য়া 

ম থন্ত যিালনমুঔী ষবন মাাও লষল্পয চন্য লনষথটিও মগ্র-ফস্ত্র (মম ওর মগ্র-ফস্ত্র 

ফতথভাষন খুফই স্বল্প লযভাষণ উৎালদত ষচ্ছ) ংলিষ্ট লল্পমূষ ‘ফষেড য়যাযাউ ’ 

ব্যফস্থায ভাধ্যষভ ডাইং-লপ্রলন্টং-লপলনলং লষল্পয ওাঁঘাভার লষষফ আভদালন অব্যাত 

যাঔায লফলয়টি ভয় ভয় যওায ওর্তথও লনধ থাযণ ওযা ষফ;  
 

২. উইলবং, ডাইং-লপ্রলন্টং-লপলনলং প্রলক্রয়ায় প্রষয়াচনীয় ংখ্যও দে চনলক্ত সৃলষ্টয রষেয 

লো  প্রলেণ প্রলতষ্ঠানমূষয লফযভান েভতা অগ্রালধওায লবলত্তষত মচাযদাষযয 

ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ষফ; 
 

 

 

৩. উন্নতভাষনয ফস্ত্র প্রলক্রয়াওযষণ েভ আদৄলনও মিালতম্পন্ন ডাইং-লপ্রলন্টং-লপলনলং লল্প 

স্থাষন উৎাব্যঞ্জও ষমালকতা প্রদান ওযা ষফ। 
 

গ.  যিালনমুঔী ততলযষাাও লল্প : 
 

 

যিালনমুঔী ততলযষাাও  লল্প ১৯৭৭-৭৮ াষর মাত্রা শুরু ওষয । এ লল্প আলয দষওয 

ভাছাভালছ মথষও অলত দ্রুত লফওা রাব ওষয এফং ২০১৩-১৪ ার নাকাদ মদষয মভাট তফষদলও  

ফালণলচযও আষয়য  প্রায় ৮১ তাং আযষণ  েভ ষয়ষঙ । যিালনমুঔী ততলযষাাও লল্প প্রধানত: 

দ্য’বাষক লফবক্ত, মমভন-ষবন মাাও  নীটয়যায । লফকত ফঙযমূষ ষবন মাাও অষো 

নীটয়যায যিালনয লযভাণ দ্রুত বৃলি মষয়ষঙ । মদষয ায়াযলুভ লষল্প ওালযকলয িাদদতা, দে 

প্রযুলক্তলফষদয স্বল্পতা  অন্যান্য ভস্যায ওাযষণ উইলবং লষল্পয ঘালদানুমায়ী ফস্ত্র যফযাষ ীভাফিতা 

যষয়ষঙ। পষর যিালনমুঔী ষবন ততলযষাাষওয ফস্ত্র ঘালদায ভাত্র ৩০-৩৫ তাং স্থানীয় ফস্ত্র দ্বাযা 

মভটাষনা ষচ্ছ এফং ফাওী ফস্ত্র ব্যাও-টু-ব্যাও এরল’য ভাধ্যষভ আভদালন ওযষত য়। পষর এ লল্প মথষও 

মূল্য ংষমাচষনয ায নীটয়যায লষল্পয তুরনায় অষনও ওভ। অযলদষও যিালনমুঔী নীটয়যায লষল্পয 

ঘালদায প্রায় ৮৫ তাং  ফস্ত্র স্থানীয় উৎাদষনয ভাধ্যষভ যফযা ওযা ষচ্ছ । এঔাষত সুযষয়টায লল্প 

এওটি দ্রুত ম্প্রাযণীর উঔাত ।ফয়ন  নীট মাাষওয প্রষয়াচনীয় ফস্ত্র ঘালদা মভটাষনায রষেয 

এওটি সুলযওলল্পত লফলনষয়াক ওভ থসূলঘ গ্রণ ওযা প্রষয়াচন। 
 

যিালনমুঔী ততলযষাাও লষল্পয উন্নয়ষন উষযাক:   
 

১. ততলয মাাষওয যিালনফাচায ম্প্রাযণ  যিালনমূল্য বৃলিয রষেয ংলিষ্ট লল্প 

উষযাক্তাকণ ওর্তথও গৃীত লফলবন্ন উষযাষকয াাাল লফলনষয়াকফান্ধফ এফং ব্যফায় 

ায়ও লযষফ সৃলষ্টষত যওালয-মফযওালয উষযাক গ্রণ ওযা ষফ ; 

২. তফষদলও  মক্রতাকষণয মমৌলক্তও ওভপ্লাষয়ন্প ঘালদা ভন্বষয়য ভাধ্যষভ এওটি  গ্রণষমাগ্য 

প্যাযালভটায প্রণয়ন ওযা ষফ এফং  ভলন্বত ওভপ্লাষয়ন্প পূযষণয রষেয স্থানীয় ব্যফস্থানা 

ওর্তথে ওর্তথও শ্রলভও  ওভ থঘালযষদয াভালচও দায়ফিতা (ওভ থখন্টা  লনধ থাযণ,  শ্রভ  

আইষনয প্রষয়াক, লযষফ দূলণ  মথষও  লনযাত্তা  প্রদান, স্বাস্থযষফা, স্বাস্থযম্মত 

য়িঃলনষ্কান ব্যফস্থা, অলিওাে মথষও লনযাত্তা প্রদান, েলতপুযণ  ফীভা ব্যফস্থা লফধান 

ইতযালদ) ারষনয লনলভত্ত প্রষয়াচনীয় সুষমাক সুলফধা প্রদাষনয ব্যাাষয ওাম থওয ব্যফস্থা গ্রণ 

ওযা ষফ ; 
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৩. যিালনমুঔী মাাও  উৎাদষন উন্নতভাষনয মদীয় ফস্ত্র যফযা লনলিতওযষণয ভাধ্যষভ 

আভদালন  লনব থযীরতা হ্রা  ততলযষাাও যিালন মথষও অলধওতয মূল্য ংষমাচষনয 

উষেষশ্য ফস্ত্রঔাষতয লফলবন্ন উঔাষতয (লফষল ওষয উইলবং  ডাইং-লপ্রলন্টং-লপলনলং) 

াষথ ততলযষাাও  লষল্পয ওাম থওয অগ্র-িাদ-ংষমাক (Forward-Backward 

Linkage) স্থাষনয চন্য নীলত ায়তা প্রদান ওযা ষফ; 
 

 

৪. ততলযষাাও  যিালন বৃলিয রষেয লযাঘ থ এে মডষবরষভন্ট ওভ থওাে মচাযদাযওযণ এফং 

আদৄলনও তথ্য প্রযুলক্তয ভাধ্যষভ  ফাচায লযংখ্যান ম্পলওথত ব্যফস্থানা সুদৃঢ় ওযা ষফ; 
 

৫. লফলবন্ন দূতাফাষ ফাংরাষদষয ফষস্ত্রয প্রদ থনী এফং লভউলচয়াভ স্থান, লফষদী মক্রতা 

আকৃষ্টওযষণয চন্য তফষদলও লফলনষয়াক, মদীয় ফস্ত্রলষল্পয প্রঘায  প্রাষযয চন্য 

প্রষয়াচনীয় দষে গ্রণ ওযা ষফ;  

 
 

৬. লফলনষয়াক আওল থণ, যিালন উন্নয়ন এফং ওভ থংস্থান সৃলষ্টয রষেয অথ থননলতও অঞ্চষর 

এযাাষযর এক্সষাট থ াওথ, মটক্সটাইর াওথ এফং Art & Fashion Technology 

Institute গুচ্ছফিবাষফ স্থান ওযায ব্যফস্থা গ্রণ । এঙাো লফযভান ক্ষুদ্র  ভাছালয 

ভাষনয উষযাক্তাষদয সুযোয চন্য মটক্সটাইর াওথ , নুতন লল্প াষওথ ওাযঔানা  ও 

অফওাোষভা লনভ থাষণয সুষমাক  প্রদান ওযা ষফ;  
 

৭. যিালনমুলঔ ফস্ত্রঔাত উৎালত ওযায রষেয নতুন নতুন ফস্ত্রলে  লনভ থাষণ ায়তা, 

অথ থননলতও মচান, ইলষচড ইতযালদ এরাওায় মাাও লষল্পয চন্য প্রালধওায প্রদান  ওযা 

ষফ । 
 

ঘ.  ফস্ত্র   ততলযষাাও  ংলিষ্ট (Allied) উঔাত : 

মদষয ফস্ত্র   যিালনমুঔী ততলযষাাষওয লনযফলচ্ছন্ন উৎাদন অব্যাত যাঔায চন্য নানা 

ধযষণয Allied ফস্ত্র ষণ্যয উৎাদন লফষল র্ভলভওা ারন ওষয। সূতাওর  ফস্ত্রওষরয উৎাদন লনব থয 

ওষয খুঘযা মিাং  এষক্সলযচ, ডাইং-লপ্রলন্টং-লপলনলং লষল্পয উৎাদন লনব থয ওষয োঘ থ, লিলঘং 

এষক্সলযচ, যং  যায়ন এফং মাাও  লষল্পয উৎাদন লনব থয ওষয মরাই সূতা, মফাতাভ, মরষফর, 

ওাটু থন, লচায, ইরালেও ইতযালদ যফযাষয য ।তাঙাো মবাক্তাষদয ঘালদায াষথ াভঞ্জস্য মযষঔ 

ফস্ত্রষণ্যয য লনব থয অষনও ক্ষুদ্র  কুটিয লল্প কষে উষেষঙ মমভন- ফাটিও,বুটিও  মর লল্প । এ  

উঔাত শ্রভখন , পষর ওভ থংস্থাষনয সুষমাক সৃলষ্ট তফষদলও মুদ্রা অচথষনয এওটি ক্রভফধ থনীর 

যিালনমূঔী ঔাত লষষফ প্রলতলষ্ঠত। 
ফস্ত্র   ততলযষাাও  ংলিষ্ট (Allied) উঔাষতয উন্নয়ষন উষযাক :   

 

১. সুলনলদ থষ্ট ঘালদায লবলত্তষত এ লষল্পয ম্প্রাযষণ প্রষয়াচনীয় যওালয ায়তা প্রদান ওযা 

ষফ;  
   

২. বলফষ্যষত এওর Allied লল্প মাষত উন্নতভাষনয ণ্য উৎাদষন েভ আদৄলনও মিালত 

দ্বাযা প্রলতলষ্ঠত য় ম ব্যাাষয ংলিষ্ট   ওর্তথে চাক দৃলষ্ট যাঔষফ ; 
 

৩. সুঘারুরূষ লযঘারন লনিয়তা এফং মমাকাষমাক ব্যফস্থায উন্নয়ষনয রষেয এ ওর লল্প 

প্রস্তালফত আযএভলচ লবষরষচয লনওটফতী স্থাষন ফা অথ থননলতও অঞ্চষর স্থানান্তষযয 

প্রষয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ষফ;  
 

 

৪. এওর লষল্পয উষযাক্তাষদযষও লফলনষয়াক  ঘরলত মূরধন অথ থায়ষন প্রঘলরত লফলধ-

লফধাষনয আষরাষও অগ্রালধওায প্রদান ওযা ষফ ;  
 

 

৫. এওর লষল্পয উষযাক্তাষদযষও উৎালদত ষণ্যয ন্যায্যমুল্য প্রালি  ফাচাযচাতওযষণ 

ায়তা প্রদান ওযা ষফ । 
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ঙ. তাঁতলল্প : 
 

 

মদষয গ্রাভীণ অথ থননলতও উন্নয়ষন স্তঘালরত তাঁতলল্প ফহু তাব্দী মথষও গুরুত্বপূণ থ অফদান মযষঔ 

আষঙ। প্রতযে  ষযােবাষফ প্রায় ১৫ রে চনলক্ত এ লষল্পয াষথ চলেত । কৃললয যই গ্রাভীণ 

ওভ থংস্থাষনয লদ্বতীয় বৃত্তভ মেত্র  মরা তাঁতলল্প ঔাত। ফ থষল তাঁত শুভাযী অনুমায়ী মদষ স্তঘালরত 

তাঁষতয ংখ্যা প্রায় ৫ রে, তন্ষধ্য ৩ রোলধও তাঁত ঘালু যষয়ষঙ । লে অঞ্চষর ওভ থংস্থান সৃলষ্টষত 

লফষল ওষয নাযীষদয অন্তর্ভ থলক্তষত তাঁতলষল্পয র্ভলভওা অনন্য । স্তঘালরত তাঁতলল্প ফষস্ত্রয অবযন্তযীণ 

ঘালদায উষেঔষমাগ্য অং লভটিষয় লফলবন্ন প্রওাষযয ফস্ত্রণ্য যালয যিালন ঙাো যিালনমুঔী মাাও  

লষল্পয উাদান লষষফ ব্যফাষযয রষেয  যফযা ওযষত েভ ষচ্ছ। 
 

তাঁতলষল্পয উন্নয়ষন উষযাক : 
 

১. তাঁতীষদযষও সুংকঠিত ওযায রষেয  লফযভান তাঁতী লভলত লফলধভারা  অনুমায়ী ৩(লতন) 

ধযষণয লভলত তথা প্রাথলভও, ভাধ্যলভও  চাতীয় লভলত কেষন ওাম থওয ব্যফস্থা গ্রণ 

ওযা  ষফ;  

 

২. শুল্ক ওর্তথে ওর্তথও আটও  ফাষচয়ািকৃত সূতা ফাংরাষদ তাঁত মফাষড থয লনফলন্ধত 

প্রাথলভও তাঁতী লভলতয ভাধ্যষভ লফতযষণ প্রদত্ত লফযভান সুলফধা অব্যাত যাঔা ষফ ; 

 

৩. তাঁতীষদয চন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রওল্প ওভ থসূলঘয ওাম থওয ফাস্তফায়ন লনলিত ওযায রষেয ভাে 

ম থাষয় ম থাি চনফর  ক্ষুদ্র ঋষণয লযভাণ বৃলি প্রষয়াচনীয় ংখ্যও মফলও মন্টায 

স্থান ওযা ষফ; 

 

৪. মফনাযল  চাভদালন ওাে বুনন এয ওাষচ ব্যফহৃত লট তাঁত ঙাো স্বল্প উৎাদনীর 

ফাওী লট তাঁত ম থায়ক্রষভ অলধও উৎাদনীর মলভ-অষটাষভটিও এফং ায়াযলুভ 

তাঁষত রূান্তয ওষয উৎাদনীরতা  উৎাদন বৃলিয উষযাক গ্রণ ওযা ষফ ; 

 

৫. লফযভান ফস্ত্র প্রলক্রয়াওযণ মওন্দ্রগুষরাষও  আয ওাম থওয র্ভলভওা ারষনয চন্য 

আদৄলনওায়ন ওভ থসূলঘ ফাস্তফায়ন ওযা ষফ; 
 

 

৬. তাঁতীষদযষও উন্নত ফয়ন প্রণারীষত দে ওষয কষে মতারায রষেয লনয়লভত প্রলেণ প্রদান 

ব্যফস্থা মচাযদায ওযায চন্য লফযভান প্রলেণ মওন্দ্র ঙাো ঘালদানুমায়ী প্রলেণ মওন্দ্র 

স্থান ওযা ষফ; 
 

৭. ফয়নপূফ থ  ফয়ষনাত্তয সুলফধা প্রদাষনয রষেয তাঁতলনলফে অঞ্চরমূষ আয যােলুভ 

ালব থ মন্টায  ালব থষ এে পযাললরটিচ মন্টায স্থান ওযা এফং  লফযভান 

মন্টাযমূষয সুষ্ঠ ু ওাম থওয লযঘারনা লনলিত ওযা ষফ; 

 
 

৮. ফষস্ত্রয গুণকতভান  আওল থণ েভতা বৃলিয চন্য তাঁতফষস্ত্রয নওায আদৄলনওায়ষনয রষেয 

মওন্দ্রীয়বাষফ এওটি নওা মওন্দ্র স্থান  আঞ্চলরও ম থাষয় ওর প্রলেণ মওষন্দ্র মঙাট 

মঙাট নওা মওন্দ্র স্থান ওযা ষফ; 

 

১০. তাঁতফস্ত্র চনলপ্রয় ওযা  ফাচায ম্প্রাযষণয রষেয লফলবন্ন মদষ আষয়ালচত আন্তচথালতও 

ফালণচযষভরা  ফাংরাষদল ষণ্যয এওও প্রদ থনীষত তাঁত মফাষড থয লনফলন্ধত প্রাথলভও 

তাঁতী লভলতয দস্য, তাঁত ওাযঔানায ভালরও, তাঁতফস্ত্র যিালনওাযওষদয অংগ্রষণ তাঁত 

মফাড থ ওর্তথও ায়তা প্রদান ওযা ষফ; 

 
 

 

১১. তাঁতফস্ত্র উৎাদষনয াষথ ম্পৃক্ত ক্ষুদ্র নৃষকাষ্ঠীয  উন্নয়ষন দষে গ্রণ ওযা ষফ; 
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১২. তাঁতীষদয উন্নতভাষনয ফস্ত্র উৎাদষন উৎালত ওযায উষেষশ্য চাতীয়  লফবাকীয় ম থাষয় 

লফলবন্ন ধযষণয পুযস্কায ও ম্মানসূঘও নদ  প্রদাষনয ব্যফস্থা ওযা ষফ ; 
 

১৩. তাঁতণ্য চনলপ্রয় ওষয মতারায রষেয নানা ধযষণয প্রদ থনী, লফণন, মক্রতা-লফষক্রতা লভরন 

ইতযালদ ওভ থসূলঘ ফাস্তফায়ষনয রষেয স্থায়ী তাঁত ণ্য প্রদ থন মওন্দ্র স্থাষনয ঊষযাক গ্রণ 

ওযা ষফ; 

 

১৪. উন্নতভাষনয চাভদালন  মফনাযল ওাষেয উৎাদান  লফণন   ব্যফস্থা ম্প্রাযষণয 

রষেয চাভদালন  মফনাযল লল্পনকযী স্থান, লফণন  প্রদ থনষওন্দ্র স্থান ইতযালদ 

ওভ থসূলঘ ফাস্তফায়ষন ায়তা  ওযা ষফ; 

১৫.  স্তঘালরত তাঁত ফষস্ত্রয মেষত্র ন্যাথর যং এয ব্যফায লনললি ওযা ষফ; 
 

 

১৬. গ্রাষভয নাযী তাঁলতষদযষও ংকঠিত ওষয পৃথও পৃথও স্বাফরম্বী দর ( Self Help Group) 

ততলয ওষয তাষদযষও স্বল্প সুষদ এফং নভনীয় ষতথ ঋণ প্রদাষনয উষেষ লফষল ায়তা 

ওাম থক্রভ লযঘারনা ওযা  নাযী তাঁতীষদযষও নাতনী লডচাইষনয াাাল 

Computer Aided Design (CAD) আদৄলনও লডচাইন ততলযষত উৎা প্রদাষনয 

ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ষফ; 
 

 
 

১৭. মদীয় ব্যফায বৃলিয রষেয স্কুর ইউলনপষভ থয চন্য   লরলথন  ব্যাষকয লযফষতথ 

তাঁতফষস্ত্রয ব্যাক ব্যফাষয  উৎালত ওযা ষফ; 
 

 

১৮. তাঁতফষস্ত্রয উন্নয়ষন কষফলণাষওন্দ্র স্থান ঐলতযফাী ভলরন প্রযুলক্ত পুনরুিায 

চাভদালন  মফনাযল ালেয উন্নয়ষনয উষযাক গ্রণ ওযা ষফ । 
 
 

চ. যাষ্ট্রায়ত্ত্ব ফস্ত্রলল্প : 
 

১৯৭২ াষরয ২৬ ভাঘ থ ফাংরাষদ ইোলিয়ার এন্টাযপ্রাইষচ (যাষ্ট্রীয়ওযণ) অড থায ২৭ এয 

ভাধ্যষভ ৭৪টি লভর লনষয় ফাংরাষদ মটক্সটাইর লভর ওষ থাষযন (লফটিএভল) প্রলতলষ্ঠত য়। যফতীষত 

লফটিএভল  যওাষযয উষযাষক ১৯৭৮ ার মথষও ১৯৯৫ াষরয ভষধ্য আয ১২টি লভর প্রলতষ্ঠা ওযায 

পষর লফটিএভল’য লনয়িণাধীন ফ থষভাট লভষরয ংখ্যা দাঁোয় ৮৬টিষত । যাষ্ট্রীয় ভালরওানায় লযঘালরত 

সূতা  ফস্ত্র লভরমূষয অলধওাংই লফলবন্ন ওাযষণ ক্রভাকত প্রচুয মরাওাষনয ম্মুঔীন য়ায় এ 

ঔাষতয লভরমূ লযঘারন েভতা ালযষয় মপষর । ক্রভাকত মরাওাষনয ওাযষণ ব্যাংওমূ 

লভরগুষরাষও প্রষয়াচনীয় ঋণ প্রদাষন অস্বীকৃলত চানায় । পরশ্রুলতষত যওায যাষ্টীয়ঔাষতয ফস্ত্রওরগুষরা 

মফযওালযওযমণয লিান্ত গ্রণ ওষয । যওাষযয লফযাষ্ট্রীয়ওযণ নীলতয আতায় মভাট ৬৫টি ফস্ত্রওর 

স্তান্তয, লফক্রয়  অফায়ন ওযা য় । পষর ফতথভাষন লফটিএভলয লনয়িষণ ঘালু   ফন্ধ ১৮টি ফস্ত্রওষরয 

মভাট ২২টি ইউলনট যষয়ষঙ। 
 
 

 

 
 

 
 

 

১.  লফযাষ্ট্রীয়কৃত লভষরয দায়-মদনা : 
 

আলয দষওয শুরু মথষও এমাফৎ লফযাষ্ট্রীয়ওযণ ফা মফযওালযওযণকৃত ফস্ত্রওরমূময দায়-মদনা 

লনষ্পলত্তয লফলষয় মথামথ দষে গ্রণ ওযা ষফ। 
 

২. যাষ্ট্রায়ত্ত্ব লভরমূষয লযঘারন : 
 

 

যাষ্ট্রায়ত্ত্ব ঔাষতয মফ লওছু লভষর প্রচুয লযভাষণ চলভ, আফালও বফন, ওাযঔানা  বফন, অলত 

পুযাতন মিালত  ীলভত লযভাণ লযঘারনায উযুক্ত মিালত, ইউটিলরটি ালব থ ইতযালদ ম্পদ 

লফযভান যষয়ষঙ । এ ওর ম্পষদয ব্যফায সুলনলিতওযণ  ফস্ত্রওরমূষয লযঘারনা িলতয 

ংস্কাষযয রষেয লনষম্নাক্ত িলত অনুযণ ওযা ষফ: 
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ও) মম ওর যাষ্ট্রীয় ফস্ত্রওর আদৄলনওায়ন ওষয   লযঘারনা িলতয  মভৌলরও ংস্কাষযয 

ভাধ্যষভ ঘালু এফং মুনাপা অচথষন েভ ম ওর ফস্ত্রওর ঘালু  ওযায চন্য  প্রষয়াচনীয় 

দষে গ্রণ ওযা ষফ । এষেষত্র যওালয অথ থায়ষনয াাাল মদল-লফষদী 

উষযাক্তাষদয াষথ মমৌথ লফলনষয়াক উৎালত ওযা;  
 

ঔ) ফস্ত্রলষল্পয উৎাদনীরতা  ষণ্যয গুণকতভান বৃলিয রষেয লনষয়ালচত চনফষরয 

প্রলেণ ব্যফস্থা মচাযদায ওযা; 

 

ক) লফটিএভল’য প্রধান ওাম থারষয়য মটলেং  মওায়ালরটি ওষরার ল্যাফ উন্নীতওযণ এফং 

প্রষয়াচনীয় মভলন  মিালত ংষমাচন ওযা। 
 

অধ্যায় – ৬ 
 

ফস্ত্রলষল্পয ওাঁঘাভার উৎাদন  যফযা 
 

 

    ফস্ত্রলষল্পয প্রধান উওযণ ওাঁঘাতুরা  কৃলত্রভ আঁ ; লওন্তু মদষ মভাট ঘালদায ভাত্র ১-২ 

তাং আন্তচথালতও ভানম্পন্ন ওাঁঘাতুরা উৎালদত য়।  অন্যান্য পষরয তুরনায় ওাঁঘাতুরা উৎাদষন 

লফলবন্ন চটিরতা মমভন: অলতবৃলষ্ট, ওীটনাও ব্যফাষয কৃলষওয অনলবজ্ঞতা, আদৄলনও লচলনং িলতয 

অপ্রতুরতা ইতযালদ ওাযষণ এওয প্রলত উৎাদন প্রলতষমাকী মদষয তুরনায় ওভ য়ায় তুরা এওটি 

রাবচনও পর য়া ষত্ত্ব এঔন চনলপ্রয়তা রাব ওষযলন । ফাংরাষদষয আফায়া  চলভয 

তফলষ্টয তুরা উৎাদষনয উষমাকী । অলধওন্তু মদষ কৃলত্রভ আঁষয উৎাদন খুফই নকন্য লফধায় 

ফস্ত্রষণ্যয ফহুমুঔীওযণ লফলঘ্নত ষচ্ছ। প্রষয়াচনীয় যওালয ষমালকতায ভাধ্যষভ তুরাঘাল চনলপ্রয় ওযায 

ভাধ্যষভ  ফস্ত্রলষল্পয চন্য ঘালদাকৃত তুরায উষেঔষমাগ্য অং যফযা ওযা ম্ভফ। 
 

 

ফস্ত্রলষল্পয ওাঁঘাভাষরয স্থানীয় উৎাদষন উষযাক : 
 

১. তুরা উৎাদন ওভ থসূলঘ অলধওতয মচাযদায ওযায ভাধ্যষভ মদষ তুরা ঘাল উষমাকী 

লফলবন্ন এরাওায় তুরা ঘাষলয ম্প্রাযণ ওযা ষফ ; 

২. কৃলল ভিণারষয়য আতাধীন তুরা উন্নয়ন মফাষড থয ভাধ্যষভ উন্নতভাষনয তুরা ফীচ 

আভদালনয ব্যফস্থা অন্যান্য প্রষয়াচনীয় ওভ থসূলঘ গ্রণ ওযা ষফ; 
 

৩. তুরা উৎাদন উৎালত ওযায চন্য ঘালীষদযষও প্রষয়াচষন নকদ ায়তা প্রদান ফীচ 

তুরা, ায  ওীটনাও লধ ন্যায্য মুষল্য যফযাষয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ষফ; 
 

৪. তুরায আঁ মথষও ফীচ পৃথওীওযষণয চন্য আদৄলনও Ginning ব্যফস্থা ঘালু ওযা ষফ ; 

 
 

৫. তুরাঘাল ম্প্রাযষণয াাাল কৃলত্রভ আঁ উৎাদষন নতুন প্রযুলক্ত ব্যফায এফং মদীয় 

মষরা-মওলভওযার লষল্পান্নয়ষনয ভাধ্যষভ কৃলত্রভ আঁ উৎাদষনয চন্য প্রষয়াচনীয় দষে 

গ্রণ ওযা ষফ ; 
 

 

৬. কৃলত্রভ আঁ (লরষয়োয, এ মক্রলরও, লবও, নাইরন ইতযালদ) উৎাদষন আদৄলনও 

প্রযুলক্তয ব্যফায এফং মদীয় মষরাষওলভওযার লল্প উন্নয়ষনয ভাধ্যষভ কৃলত্রভ আঁ 

উৎাদষনয চন্য প্রষয়াচনীয় দষে গ্রণ ওযা ষফ; 
 

 

 

৭. তুরা, াট  অন্যান্য প্রাকৃলতও তন্তুয (মযভ, উর ইতযালদ) ংলভশ্রষন সূতা উৎাদন  

ফহুমুঔী ফস্ত্রষণ্যয উৎাদন উৎালত ওযা ষফ ; 
 

৮. অন্যান্য প্রাকৃলতও তন্তু মথা:  নালযষওষরয মঙাফো, আনাযষয াতা, ওরাকাষঙয আঁ , 

ধলনঘা, ফাঁ ইতযালদ প্রাকৃলতও আঁ দ্বাযা লযষধয় ফস্ত্র উৎাদষন লফলবন্ন এনলচ, বুটিও  

পযান ংস্থা ওর্তথও কষফলণা লযঘারনায় উৎা  ষমালকতা প্রদান ওযা ষফ ।    
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অধ্যায় - ৭ 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

মদষয ফস্ত্রঔাতষও আন্তচথালতও ফাচাষযয াষথ প্রলতষমালকতা ওযষত ষচ্ছ। পষর এঔাষতয  

ওাম থক্রভ দেতায ষি লযঘারনায রষেয প্রযুলক্তকত  প্রালনও মেষত্র  উৎওল থ াধন অতযাফশ্যও। 

ফাংরাষদষ দে, অলবজ্ঞ এফং উন্নত প্রযুলক্তকত জ্ঞানম্পন্ন চনফষরয অবাফ যষয়ষঙ। পষর ফস্ত্রলষল্পয 

লফলবন্ন উঔাষতয দে লযঘারনা  উৎাদন বৃলিয চন্য লফষদ মথষও দে চনফর  লফষলজ্ঞ এনে 

অষনও লভর লযঘারনা ওযষত য়। এষত এওলদষও উৎাদন ব্যয় বৃলি  াষচ্ছ অন্যলদষও ফস্ত্রলল্প লফষদশী 

চনফষরয উয লনব থযীর ষয় েষঙ। এ অফস্থা মথষও উত্তযষণয রষেয মদষয লো  প্রলেণ ব্যফস্থা 

উন্নয়ষনয ভাধ্যষভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ষনয চন্য স্বল্প  দীখ থষভয়াদী লযওল্পনা গ্রণ ওযা প্রষয়াচন। 
 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ষন উষযাক :  

১. চাতীয় দেতা উন্নয়ন ওাউলন্পর (NSDC)  এয আতায় ফস্ত্রঔাষতয গুরুত্বপূণ থ ংকেন যিালন 

উন্নয়ন বুযষযা  ফস্ত্রঔাষত কষফলণা প্রলতষ্ঠানমূষয ভন্বষয় মটক্সটাইর মক্টয লস্করস্ ওাউলন্পর 

কেন ওযা ষফ। ওাউলন্পর মটক্সটাইর মক্টষয স্থানীয় দে চনফষরয ঘালদাপূযষণয  াাাল 

আন্তচথালতও লযভেষর দে চনফর যফযাষয উষযাক গ্রণ ওযা ষফ; 
 

২. ফস্ত্রঔাষতয লো  চনফষরয দেতা উন্নয়ষনয চন্য লো ভিণারষয়য লনয়িণাধীন ফাংরাষদ 

মটক্সটাইর লফেলফযারয় এফং ফস্ত্র  াট ভিণারষয়য আতাধীন ংস্থা মমভন, ফস্ত্র লযদিষযয 

লনয়িণাধীন মটক্সটাইর ইলঞ্জলনয়ালযং ওষরচ, মটক্সটাইর লডষপ্লাভা ইনলেটিউট  মটক্সটাইর 

মবাষওনার ইনলেটিউট; ফাংরাষদ তাঁত মফাড থ এয লনয়িণাধীন প্রলেণ ইনলেটিউটমূ , মযভ 

কষফলণা  প্রলেণ ইনলেটিউট ইতযালদ লফযভান যষয়ষঙ । এঙাো াফলরও প্রাইষবট 

াট থনাযীষয আতায় লযঘালরত লনটায, লফলচএভইএ লযঘালরত ইউলনবাল থটি অফ পযান এযাে 

মটওষনারলচ, লফষওএভইএ লযঘালরত ইনলেটিউট অফ এযাাষযর লযাঘ থ এযাে মটওষনারলচ, 

অন্যান্য মফযওালয লফেলফযারষয়য মটক্সটাইর লফবাক, যওালয  মফযওালয মটক্সটাইর ইনলেটিউট 

ঘরভান যষয়ষঙ। এ ওর লো  প্রলেণ প্রলতষ্ঠানগুষরায েভতা বৃলি এফং লো  প্রলেষণয 

ভান উন্নয়ষন লোক্রভ ভন্বষয় প্রষয়াচনীয় ষমালকতা প্রদান ওযা ষফ; 
   

৩. ফস্ত্র  যিালনমুঔী ততলযষাাও  লষল্প  ওভ থযত  চনফষরয  ওালযকলয  লো    প্রলেষণয  

আদৄলনওায়ষনয  রষেয আন্তচথালতও খ্যালতম্পন্ন লফেলফযারয়  প্রলতষ্ঠাষনয াষথ মওৌরকত 

ভষছাতা চুলক্ত ম্পাদন  ফাস্তফায়ষনয দষে গ্রণ ওযা ষফ। লফযভান ফস্ত্রলো  প্রলেণ 

প্রলতষ্ঠানমূষয লো  প্রলেণ ব্যফস্থা লক্তারীওযষণয মেষত্র মদল-লফষদী ংস্থায আলথ থও 

 ওালযকলয ায়তা গ্রষণয উষযাক গ্রণ ওযা ষফ; 
 

৪. ততলযষাাও উৎাদন, উৎওল থ াধন  লফণন মচাযদায ওযায রষেয ইোলিয়ার মপ্রাডাওন 

ইলঞ্জলনয়ালযং, ভাষঘ থোইলচং, পযান মটওষনাষরালচ  ফাচাযচাতওযণ ংক্রান্ত লো  প্রলেণ 

ব্যফস্থা ম্প্রাযণ ওযা ষফ  । এঙাো উচ্চমূল্য, পযান ণ্য  লফষলালয়ত মাাও উৎাদষন 

চাতীয় েভতা কষে মতারায চন্য যওালয  মফযওালয লফেলফযারয় ওষরচ  প্রলেণ 

প্রলতষ্ঠাষন নতুন লো ওাম থক্রভ গ্রণ এফং লফবাক স্থান ওাম থওয প্রষঘষ্টা গ্রণ ওযা ষফ ; 
 

৫. ফস্ত্রঔাষত যওালয  মফযওালয উষযাষক ওালযকলয  লো উচ্চতয লো ব্যফস্থা  উৎা 

প্রদান ওযা ষফ । দে প্রলেও ততলযয চন্য লফযভান Trainer Training Center (TTC) 

গুষরায অফওাোষভাকত উন্নয়নমূরও ওাম থক্রষভয াাাল নতুন TTC স্থান ওযা ষফ । ফস্ত্র 

লো  প্রলেণ প্রলতষ্ঠাষন কষফলণা  মচাযদায ওযা ষফ  ফস্ত্রলষল্পয উন্নয়ষনয চন্য মদষ 

লফষলালয়ত পূণ থাি মটক্সটাইর কষফলণা প্রলতষ্ঠান স্থাষনয ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা ষফ । ম থায়ক্রষভ 

লফষদী ফস্ত্র প্রযুলক্তলফদ  প্রষওৌরীষদয উয লনব থযতা হ্রাষয দষে গ্রণ ওযা ষফ; 
 

 
 

৬. মদষয মাাওঔাষতয বলফষ্যৎ উন্নয়ষনয লফষফঘনায় বুচ লল্পায়ষনয চন্য দেতা উন্নয়নষও 

লফষফঘনায় মযষঔ দে ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানায উয মচায প্রদান এফং প্রষমাচয মেষত্র লো  

প্রলেষণয ব্যফস্থা এফং প্রষয়াচনীয় ষমালকতা প্রদান ওযা ষফ । 
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অধ্যায় – ৮ 
 

যাচস্ব এফং আলথ থও প্রষণাদনা 
 
 

ফস্ত্র  মাাও  লষল্পয উঔাত মূ মিালত, মিাং, এযাষক্সলযচ, যং-যায়ন  উৎালদত 

ষণ্যয ওাঁঘাভার আভদালন, ওয অফওা, নুতন লল্প স্থান  আদৄলনওায়ন ঔাষত লফলনষয়াষকয মেষত্র  

মডট-ইকুইটিয অনুাত, নকদ ায়তায ায, স্বল্প  দীখ থ মভয়াদী  ঋষণয উয সুষদয া মযয লফলষয় 

এওই ধযষণয  ভস্যায ম্মুঔীন ষয় আষঙ । এ ওর ভস্যা ভাধাষনয চন্য লফযভান লল্পনীলতয 

াষথ াভঞ্জস্য মযষঔ লনষম্নাক্ত ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা ষফ: 
 
 

১. মম  ওর  ফস্ত্র  মাাওলল্প তাষদয উৎালদত ষণ্যয ওভষে ৮০ তাং যিালন ওষয 

অথফা যিালন ষণ্যয ওাঁঘাভার লষষফ উৎালদত ষণ্যয ৮০ তাং যফযা ওষয মফ 

লল্প প্রলতষ্ঠানষও যিালনমুঔী ফস্ত্র  মাাও  লল্প লষষফ কণ্য ওযা ; 
 

 

২. যিালনমুঔী ফস্ত্র  মাাওলল্পষও অগ্রালধওায প্রদান এফং  যিালন নীলতয াষথ াভঞ্জস্য 

মযষঔ ফষস্ত্রয অগ্র  িাৎ লষল্পয প্রাষয যওালযবাষফ ফ থাত্মও ষমালকতা প্রদান; 

 

৩. যিালনমুঔী ফস্ত্রলষল্পয লফলবন্ন মিাং এফং উওযণ (এযাষক্সলযচ,  যং-যায়ন, াইলচং 

ম্যাষটলযয়ারস্ ইতযালদ) আভদালনষত লফযভান  মযয়ালত সুলফধা অব্যাত যাঔা এফং 

ণ্যঘারান দ্রুত শুল্কায়ন  ঔারাষয চন্য শুল্ক ওর্তথে ওর্তথও প্রষয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ  

ওযা; 

 

৫. আভদালন লনব থয মিালতয ভষধ্য মম ওর মিালত স্থানীয় লল্প প্রলতষ্ঠান ওর্তথও উৎালদত 

য় ম ওর  প্রলতষ্ঠানষও উৎা প্রদান ওযা; 
 

  

৬. যিালন ষণ্যয চন্য শুল্ক ফ্লাট মযইট এ প্রতযা থণ (Duty Drawback) এয সুষমাক 

অব্যাত যাঔা এফং শুল্ক প্রতযা থণ প্রদান িলত আষযা চীওযষণয উষযাক গ্রণ ওযা; 

 

৭. অলযফতথনীয় এফং  লনধ থালযত ঋণষত্রয  লফক্রয়চুলক্তয লফযীষত ভষয় ভষয় লনধ থালযত 

াষয ঋণ প্রদাষনয ব্যফস্থা যাঔা;  
 

৮. িাৎ-ংষমাক লনলিত ওযায রষেয যিালনমুঔী ততলযষাাও লল্প অন্যান্য স্থানীয় 

ওাঁঘাভার ব্যফাযওাযী যিালনমুঔী ফস্ত্রলল্পষও পূফ থলনধ থালযত াষয সুষমাক-সুলফধা প্রদান এফং 

যিালনমুঔী ফস্ত্রলল্প উঔাষতয স্থানীয় প্রচ্ছন্ন  যিালনওাযওকণষও(deemed 

exporters) অনুরূ সুলফধা প্রদান; 

 

৯. যিালনণ্য উৎাদষনয চন্য প্রষয়াচনীয় লওন্তু লনললি ফা ংযলেত লষষফ তালরওাভুক্ত 

ওাঁঘাভার উযুক্ত ওর্তথষেয অনালত্ত াষষে ীলভত ম থাষয় আভদালনয সুলফধা প্রদান 

অব্যাত যাঔা; 

 

১০.  তবাক যিালনমুঔী ততলযষাাও  ফস্ত্রলষল্পয মেষত্র লফযভান ফষেড য়যাযাউচ সুলফধা 

অব্যাত যাঔা; 

 

১১. ইটিল স্থাষন ায়তায রষেয ইটিল ংলিষ্ট মভলনালয লফনা শুষল্ক ফা মযয়ালত শুল্ক 

সুলফধায় আভদালন এফং  স্থাষন ায়তায রষেয ফযােকৃত তলফষরয অধীষন 

লফলনষয়াকীভা বৃলিয লফলয়টি ভয় ভয় যওায ওর্তথও লফষফঘনা ওযা; 

১২. যিালন ঋণ লনিয়তা লস্কভষও অলধওতয ম্প্রালযত  মচাযদায ওযা এফং লফযভান 

ব্যাও-টু-ব্যাও ঋণষত্রয সুলফধা অব্যাত যাঔা; 
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১৩. আন্তচথালতও ভাষনয াষথ িলত মযষঔ উৎাদন লযষফ ততলযষত ায়তা ওযায রষেয 

যিালনমুঔী মাাও লল্পঔাত ওর্তথও লপ্র-মপলিষওষটড লফলল্ডংষয়য ওাঁঘাভার আভদালনয 

মেমত্র স্থানীয় লল্প প্রলতষ্ঠাষনয স্বাথ থ ক্ষুন্ন না ওষয এলফলষয় লফযভান অবযন্তযীণ ম্পদ 

লফবাষকয প্রজ্ঞান অনুমায়ী সুলফধা প্রদান; 

 

১৪. মাাওলষল্পয অবযন্তযীণ লনযাত্তা লনলিতওযণ  ওভপ্লাষয়ন্প লযারন লনলিতওষল্প 

প্রষয়াচনীয় মিালত আভদালনয মেষত্র মযয়ালত শুল্ক সুলফধা প্রদান;  
 

১৫. যিালনঔাতষও উৎালত ওযায রষেয যওায ওর্তথও প্রদত্ত নকদ ায়তায উয উৎষ 

ওয ওতথষনয ায এফং ততলযষাাও লল্পঔাষতয যিালনয উয অলগ্রভ আয়ওষযয লফলয়টি 

ডবযমাে আয়ওয অধ্যাষদ এফং মূল্যংষমাচন ওয আইন এফং ভষয় ভষয় যওায 

ওর্তথও এ লফলষয় গৃীত লিাষন্তয আষরাষও লফষফঘনা ওযা; 

 

১৬. যিালনষেষত্র তফলঘত্রয আনায রষেয প্রাি তষথ্যয লবলত্তষত যিালন ষণ্যয তালরওা ারনাকাদ 

ওযা এফং লফলবন্ন নীলতকত দষে গ্রণ ওযা, মা অলধও যিালনয ম্ভাফনা যষয়ষঙ এভন 

এওগুচ্ছ ণ্য ফা মফায (লফলবন্ন নীলত দলরষর এগুষরা থ্রাে মক্টয, বুোয মক্টয, ষফ থাচ্চ 

অগ্রালধওায প্রাি ঔাত এফং লফষল উন্নয়ন  ঔাত  ইতযালদ  নাষভ  উষেলঔত  ষয়ষঙ)  প্রায 

খটাষফ। মাষথ ফস্ত্র ষণ্যয যিালন উন্নয়ষন আন্তচথালতও ণ্য উৎাদন ব্যফস্থা মচাযদাষযয 

রষেয লফে ফালণচয ংস্থা (WTO), আঞ্চলরও ষমালকতা ংস্থামূ মমভনিঃ SAFTA, 

AFTA, BIMSTEC, D-8, GSTP সহ অন্যান্য মদষয াষথ মনষকালষয়ষনয মেষত্র 

প্রালতষ্ঠালনও েভতা বৃলি ওযা; 
 

১৭. যিালনষত ব্যাও অফদান যাষঔ এফং অলধও যিালনয ম্ভাফনা যষয়ষঙ এরূ ফস্ত্রণ্য লঘ ডিত 

ওষয লফে  ফালণচয  ংস্থায  স্বষল্পান্নত মদষয ৯৭% যিালন ষণ্যয তালরওা য় শুল্কমুক্ত  

প্রষফালধওায সুলফধায ভষধ্য অন্তভু থলক্তয লফলষয় যওায ওর্তথও মচাযাষরা আষরাঘনা 

অব্যাত যাঔা; উন্নত  উন্নয়নীর মদষ শুল্কমুক্ত বাজানর প্রনবনশর সুষমাকষও 

ব্যাওবাষফ ওাষচ রাকাষত যিালনষও তফলঘত্রালয়ত ওযষত, স্থানীয় বাষফ মূল্য ংষমাচন 

ফাোষত, ষণ্যয মানোন্নয়ন এফং যিালনষণ্যয স্যালনটালয  পাইষটা স্যালনটা ডর অফস্থায 

উন্নয়ষন মওৌর গ্রণ ওযা; লফে ফালণচয ংস্থায চুলক্তয আতায় উন্নত  উন্নয়নীর মদষ 

অকৃলল ষণ্যয ট্যালযপ ব্যাওবাষফ হ্রা প্রালিয ওাযষণ মপ্রপাষযন্প এষযান 

(Preference Erosion) খটায় যওায ওর্তথও যিালন দ্রষব্যয ট্যালযপ ধীষয ধীষয 

হ্রাষয চন্য আষরাঘনায উষযাক গ্রণ এফং ম  ংষক যিালনষমাগ্য ফস্ত্রষণ্যয তফলঘ ত্র্য 

আনষত ব্যলক্তঔাতষও ায়তা প্রদান; 

 

১৮. প্রস্তালফত ণ্য    লফযভান ‘লনউ াট থনাযী পয মডষবরষভন্ট এযাক্ট ’  এয আতায় 

যুক্তযাষষ্ট্রয ফাচাষয শুল্কমুক্ত  মওাটামুক্ত প্রষফ সুলফধা মষত াষয এভন ষণ্যয 

তালরওায় ফস্ত্রণ্যষও অন্তভু থক্তওযষণয চন্য যুক্তযাষষ্ট্রয াষথ মনষকালষয়ন অব্যাত যাঔা; 

এ এযাষক্টয াষথ াভঞ্জস্য যাঔায রষেয ফস্ত্রলষল্পয াষথ ংলিষ্ট ব্যলক্তঔাতষও যিালন 

লবলত্ত ফহুমুঔীওযমণ উৎালত ওযা এফং ওাযঔানা ম থাষয় ওাষচয আদ থভান ফা ভানদে 

প্রলতষ্ঠায চন্য প্রষয়াচনীয় দষে গ্রণ; 

 

১৯. যিালন প্রলক্রয়াওযণ অঞ্চষরয ফস্ত্র  মাাও লল্প ইউলনষট উৎালদত মভাট ষণ্যয ১০ 

তাং ণ্য ওােভস্ লফলধ -লফধান লযারন াষষে (তফষদলও মুদ্রায ঋণষত্রয 

ভাধ্যষভ) মদষয অবযন্তষয (যিালন প্রলক্রয়াওযণ অঞ্চষরয ফাইষয  )  ফাচাযচাত ওযায 

ব্যফস্থা গ্রণ ওযা; 
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২০. যিালন প্রলক্রয়াওযণ এরাওায ফাইষয অফলস্থত তওযা ১০০ বাক যিালনমুঔী ফস্ত্রলল্পষও 

তাষদয তওযা ২০ বাক ণ্য প্রষমাচয শুল্ক  ওয প্রদান াষষে স্থানীয় ফাচাষয 

লফক্রষয়য সুলফধা প্রদান;  
 

২১. বৃৎ লল্পায়ন ওভ থসূলঘষও মনর্তত্ব লদষত েভ বৃৎ আওাষযয ফস্ত্রলল্প উষযাকষও অন্যান্য 

বৃৎ লল্প লফলনষয়াষকয ন্যায় উৎা  ভথ থন, লফলনষয়াষকয  ভাত্রা,  ওভ থংস্থান  সৃলষ্টয 

ভাত্রা,  প্রযুলক্ত  স্তান্তয এফং মদষয অথ থনীলতয মপ্রোষট এয ালফ থও মূল্যায়ন ইতযালদয 

উয লবলত্ত ওষয ফা মওই-টু-মওই লবলত্তষত প্রষণাদনা  সুষমাক-সুলফধা প্রদান ওযায 

যীলত অব্যাত যাঔা;  
 

২২. ফস্ত্র  মাাও লষল্প নুতন লফলনষয়াক  পুযাতন লভষরয আদৄলনওায়ষন লফলনষয়াক 

উৎালত ওযায রষেয মডট-ইকুইটিয অনুাত ব্যাংও-ক্লাষয়ন্ট ম্পষওথয লবলত্তষত 

উষযাক্তাষদয ায়তামূরও ম থাষয় লনধ থাযণ এফং ফালল থও সুষদয ায মমৌলক্তও ম থাষয় 

যাঔায প্রষয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ; 
 

২৩. ততলযষাাও যিালনষত স্থানীয় সূতা এফং অন্যান্য ফস্ত্রণ্য উৎাদন ওাযী  

যফযাওারীনের (তাঁতফস্ত্র, মটলযটাষয়র , মাভ মটক্সটা ইর  লরষনন ণ্য) ফতথভান 

নকদ ায়তায ায মমৌলক্তও ম থাষয় লনধ থাযণ এফং ফয়নফস্ত্র উৎাদন প্রলতষমাকী ওযায 

চন্য নকদ ায়তা প্রদাষনয লফলয়টি ভয় ভয় যওায ওর্তথও লনধ থাযণ; 
 

২৪. যওাষযয যাচস্ব আযণ  ঘালদায লযলস্থলত, আলথ থও নীলত এফং আয়ওয ংক্রান্ত আইন 

 লফলধ লফধাষনয আষরাষও মদষয লটি ওষ থাষযন এরাওমূষয  ফাইষয যওায ওর্তথও 

লল্প লষষফ অনুষভালদত প্রলতষ্ঠানগুষরাষও প্রষণাদনামুরও লফলবন্ন সুলফধা প্রদাষনয লফলয়টি 

লফষফঘনা ওযা; 
 

২৫. অগ্রালধওাযপ্রাি ততলযষাাও লল্প (উচ্চ মূল্যংষমালচত মাাও লল্প)   মাভ মটক্সটাইর 

লল্পগুষরাষও লফষল সুলফধা  ঝুঁলও তলফর ায়তা প্রদাে; 

 

২৬. তাঁতলল্প যো, মফনাযল  চাভদা ডে লেয ন্যায় মযভ লে কষে মতারা তাঁত লষল্পয 

উন্নয়ষন যওাষযয ষমালকতা প্রদান অব্যাত যাঔা; 
 

২৭. ফস্ত্রলষল্প লফওল্প লক্ত ব্যফাযওাযী লল্পমূ অথফা লনচস্ব লফদ্যযৎ উৎাদন ব্যফস্থা আষঙ, এরূ 

ফস্ত্রলল্প ওাযঔানাষও লফযভান আইষনয আতায় লফষল প্রষণাদনা প্রদাষনয উষযাক গ্রণ; 
 

২৮. ফস্ত্রঔাষত নতুন লল্প স্থান  পুযাতন লল্পমূষয  আদৄলনওায়ন উৎালত ওযায রষেয 

দীখ থ  স্বল্পষভয়াদী ঋষণয উয সুষদয ায মমৌলক্তও ম থাষয় হ্রা ওযায লফলয়টি প্রঘলরত 

নীলতভারায আষরাষও লফষফঘনা ওযা; 
 

২৯. লিলনং উঔাষতয উন্নয়ষনয স্বাষথ থ এ ঔাষতয অলযাম থ উওযণ ওাঁঘাতুরা  অন্যান্য 

কৃলত্রভ তন্তু এফং এটি ততলযয উওযষণয মেষত্র লফযভান শুল্ক  ও ওয মযয়াত সুলফধা 

অব্যাত যাঔা; 
 

৩০. তাঁতীষদয চন্য উন্নত ভাষনয প্রষয়াচনীয় সূতা, যং-যায়ন এফং খুঘযা মিাং আভদালনয 

মেষত্র ায়তা প্রদান ওযা; 
 

৩১.  লঘলিত রুিলষল্পয পুনফ থাষন প্রষয়াচনীয় উষযাক গ্রণ ওযা; 
 

৩২. স্থানীয় ঘালদা  যিালনমুলঔ ততলযষাাও লষল্পয ফস্ত্র ঘালদা পূযষণ ায়তা প্রদাষনয 

চন্য মমৌলক্তও ম থাষয় সুষদয ায হ্রা ওষয নুতন লফলনষয়াক  ঘরলত মূরধন অথ থায়ষনয 

ব্যাাষয ফালণলচযও ব্যাংও  অন্যান্য অথ থরিী প্রলতষ্ঠান ওর্তথও লল্প ইউলনটমূষও  ঋণ 

ায়তা প্রদাষন উৎালতওযণ; 
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৩৩.  অনুন্নত লল্প এরাওায় ফস্ত্রলল্প ফা ফস্ত্রলে স্থাষন প্রষয়াচনীয় ষমালকতা প্রদান ওযা; 

 

৩৪.  ফস্ত্রঔাষত লল্প প্রলতষ্ঠায চন্য মফযওালয ঔাষতয ঋণ ফাঙাই ওলভটিয পূফ থানুষভাদন  াষষে 

তফষদলও ঋণ গ্রণ ওযা মাষফ। 

অধ্যায়-৯ 
 

ফস্ত্রঔাষত লফষদী লফলনষয়াক 

ফস্ত্রঔাষত লফষদী লফলনষয়াক আওল থণ ওযায রষেয লনষম্নাক্ত উষযাক গ্রণ ওযা ষফ : 
 

১.  উচ্চ প্রযুলক্তম্পন্ন  উদ্ভাফনীমূরও ফস্ত্রলষল্প প্রতযে তফষদলও লফলনষয়াক উৎালতওযণ ; 

 

২.লফযভান ‘লফষদী লফলনষয়াক (উন্নয়ন  ংযেণ) ’ আইে অনুমায়ী ফস্ত্রঔাষত লফষদী লফলনষয়াক উন্নয়ন     

ংযেণ;  
 

৩.  তফষদলও লফলনষয়াষকয মেষত্র লফলনষয়াককৃত মূরধন, প্রতযাফানষমাগ্য লডলবষডে, অলচথত রাব, 

পুণযায় লফলনষয়াষকয লফলময় লফযভান আইষনয আতায় সুলফধা প্রদান; 

 
 

৪.  ফাংরাষদষ লনষয়াকপ্রাি লফষদী নাকলযওষদয ভজুযীয ৫০% এফং লনষয়াষকয তথ মভাতাষফও 

তাষদয ঞ্চয়     অফযওারীন সুলফধালদয মেষত্র ১০০% প্রতযাফাষনয সুষমাক 

লফষফঘনাওযণ ; 
 
 

৫. অগ্রালধওাযপ্রাি লল্পঔাতমূষ তফষদলও লফলনষয়াষকয মেষত্র লফষল ওষয ক্ষুদ্র  ভাছালয 

লষল্প   লফলনষয়াকওাযীষও লফলও লল্প নকযীষত ফা অথ থননলতও অঞ্চষর চলভ ফযাষেয মেষত্র 

অগ্রালধওায প্রদান; 

 

৬. অনাফাী ফাংরাষদল নাকলযওষদয (NRB) লফলনষয়াকষও প্রতযে লফষদী লফলনষয়াক লষষফ 

কণ্য ওষয  ইললফ (EPB)   ট্যালযপ ওলভন ওর্তথও এওষমাষক ওাচ অব্যাত যাঔা। এষেষত্র 

মদল লফলনষয়াকওাযীকণ মমন অভ প্রলতষমালকতায ম্মুঔীন না ন তায প্রলত চাক দৃলষ্ট যাঔা; 

 

৭. মৌযলক্ত, ফায়ুওর (Wind mill), ফাষয়াভা (Bio-mass), গৃস্থালর ফচথয  

লল্পফচথযলবলত্তও (Geothermal) লফদ্যযৎ উৎাদন মওন্দ্র অ থ থাৎ ওর প্রওায নফায়নষমাগ্য 

জ্বারালনলবলত্তও (Renewable Energy) লফদ্যযৎষওন্দ্র স্থাষন লফষদী লফলনষয়াক  প্রফাী 

ফাংরাষদল লফলনষয়াকষও অগ্রালধওায প্রদান; 

৮. লডলচটার ফাংরাষদ কোয স্বপ্নষও ফাস্তষফ রূ লদষত মেত্রলফষষল উচ্চ প্রযুলক্তলবলত্তও ফস্ত্রলল্প 

স্থাষন লফষল অগ্রালধওায প্রদান। 
অধ্যায় – ১০ 

ফস্ত্রনীলত ফাস্তফায়ন মওৌরমূ 
 

১. লফযভান লল্পনীলত, আভদালন  যিালন নীলত য াষথ াভঞ্জস্য মযষঔ ফস্ত্রনীলত-২০১ ৫ এয 

উষেশ্যমূ ফাস্তফায়ষনয মওৌর লনধ থাযণ ওযা ষয়ষঙ; 
 
 

২. ফস্ত্রঔাতষও লফেফালণষচয প্রলতষমাকী ওষয মতারায চন্য ঘরলত তলফষরয ংস্থান যাঔায 

লফলয়টি লফষফঘনায় লনষয় ব্যাংও  আলথ থও প্রলতষ্ঠান নতুন প্রওল্প লফলনষয়াষক অংগ্রণ ওযষফ 

ফা উষযাক মনষফ; 
 
 

৩. প্রাথলভও ফস্ত্রলল্প  যিালনমুঔী ততলযষাাও লষল্প লফলনষয়াষকয মেষত্র  ঋণ  মূরধষনয 

অনুাত, ঋষণয উয সুদ মমৌলক্তও ম থাষয় লনধ থাযণ ওযায চন্য ব্যাংও   আলথ থও 

প্রলতষ্ঠানগুষরাষও উৎালত  ওযা ষফ  এফং উৎালদত ষণ্যয প্রলতযেণ  প্রাষযয  চন্য 

শুল্কায মমৌলক্তওীওযষণয উষযাক গ্রণ ওযা ষফ; 
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৪. মদষয লফার মফওায চনষকাষ্ঠীয ওথা লফষফঘনায় মযষঔ পুরুল উষযাক্তাষদয াাাল নাযী 

উষযাক্তা সৃলষ্ট   উন্নয়ষনয  রষেয অগ্রালধওায প্রদাষনয ভাধ্যষভ অলধওতয ওভ থংস্থাষনয 

সুষমাক ওযা ষফ। যিালন আয়  মূল্য ংষমাচষন য ভাধ্যষভ চাতীয় আষয় অলধওতয অফদান 

মযষঔ ফস্ত্রঔাত মাষত চাতীয় অথ থননলতও উন্নয়ষন মূখ্য ঘালরওালক্ত (Engine of 

growth) লষষফ র্ভলভওা ারন ওযষত াষয তায লনিয়তা লফধান ওযা ষফ; 
 
 

৫. ফস্ত্রঔাষতয লফলবন্ন উঔাষত লফযভান পুযাতন  অরাবচনও ম থাষয় উনীত লল্পমূষয 

উৎাদন েভতায  আধুনিকায়ষনয  ভাধ্যষভ এঔাষতয ালফ থও উন্নলত াধন ওযা ষফ; 
 

   

৬. মম কল ফন্ধ ওাযঔানায় লফওল্প লফলনষয়াক ষচ্ছ না, মগুষরায ব্যাাষয ওযণীয় লনধ থাযষণয 

চন্য উযুক্ত ব্যলক্ত  ফা প্রলতষ্ঠাষনয ভাধ্যষভ অথ থননলতও ম্ভাব্যতা মাঘাই ওষয প্রষয়াচনীয় 

ব্যফস্থা মনয়া ষফ। তষফ মষেষত্র তাষদয দায়-মদনা লনষ্পলত্তয ব্যফস্থা না ওষয মঔাষত মওান 

নতুন প্রওল্প ফা ওরওাযঔানা পূনরুজ্জীফষনয উষযাক মনয়া ষফ না; 
 

 

৭. ফস্ত্রলষল্পয লফলবন্ন উঔাষতয রুিলষল্পয তালরওা প্রণয়ন এফং এ ওর লষল্পয  উন্নয়ষনয চন্য 

উষযাক্তাষদয মমৌলক্তও ায়তা প্রদান ওযা ষফ; 
 
 

৮. ফস্ত্রঔাষত নতুন লল্প স্থাষন মদী-লফষদী এফং প্রফাী ফািারীষদয লফলনষয়াক উৎালত ওযা 

ষফ। মদষয আথ থাভালচও অফস্থা লফষফঘনায় মযষঔ চনস্বাষথ থ াভলগ্রও ওভ থংস্থাষনয ধাযাষও 

অব্যাত যাঔষত যওায অথ থননলতও ফা ওাোষভাকত পুনিঃলফ থন্যাষয প্রস্তাফ গ্রণ  লফষফঘনা 

ওযষফ; 

৯. ফস্ত্রষণ্যয ঘালদা  যফযাষয খাটলত পূযষণ ব্যলক্তঔাষত নতুন লল্প স্থান  লফযভান  

লল্পমূষয প্রষয়াচনীয় ম্প্রাযষণ যওাষযয লফলবন্ন নীলতয াষথ ংকলত মযষঔ উৎা   

ায়তা প্রদান ওযা ষফ; 
 

১০. ায়াযলুভ উঔাষতয পুনফ থান ওভ থসূলঘ গ্রণ এফং এঔাষত অব্যফহৃত উৎাদন েভতায পূণ থ 

ব্যফায ওষয মদষয স্থানীয়  যিালনমুঔী ততলযষাাও লষল্পয ফষস্ত্রয ঘালদা পূযষণ ায়তা 

 যালয যিালন উৎালত ওযা ষফ; 
 

১১. তাঁত লষল্পয লফযভান ভস্যালদয ভাধান ওষয এয প্রযুলক্তকত উন্নয়ন াধন এফং ওাঁঘাভার 

প্রালি  উৎালদত ফষস্ত্রয সুষু্ঠ লফণন লনলিত ওযায রষেয তাঁত মফাষড থয ওভ থওাে অলধওতয 

মচাযদায ওযা ষফ; 
 

১২. ফস্ত্রলষল্প তুরায াষথ াট অন্যান্য প্রাকৃলতও  কৃলত্রভ তন্তু ব্যফায  কষফলণায উয গুরুত্ব 

আষযা ওযা ষফ; 
 

১৩.ফস্ত্রলল্প স্থাষনর লনযয লফলনষয়াক অথ থায়ষন ললেষওষটড তলফর সৃলষ্টয ব্যফস্থা গ্রণ অব্যাত  

যাঔা ষফ ; 
১৪. স্থানীয়বাষফ উৎালদত ফস্ত্রণ্য আন্তচথালতও ভাষন উন্নীত ওযায রষেয মটলেং  ল্যাব স্থাপে , 

গুণকত ভান লনয়িষণ ওাম থওয ব্যফস্থা গ্রণ এফং উৎালদত ফস্ত্র ষণ্যয গুণাগুণ যীো সুরষব, 

ষচ  দ্রুততায াষথ ম্পন্ন ওযায রষেয প্রষয়াচনীয় সুলফধালদ প্রদান ওযা ষফ ; 
 

১৫. ফস্ত্রলষল্প দীখ থষভয়াদী অথ থায়ষনয ঘালদাপূযষণ প্রষয়াচনীয় উষযাক মনয়া ষফ; 
 

 

১৬. ফস্ত্রলষল্পয াষথ ংলিষ্ট ভানফ ম্পদ উন্নয়ষন প্রষয়াচনীয় দষে গ্রণ ওযা ষফ; 
 

 

১৭. ফস্ত্রঔাষত লল্পায়ন প্রলক্রয়ায় লযষফফান্ধফতা ফচায় যাঔা  ষফ। স্বাস্থয  লনযাত্তা ম্পলওথত   

লফলয়গুষরা লফে ফালণচয  ংস্থায লফলধ -লফধান  অন্যান্য ভানদষেয াষথ ংকলতপূণ থবাষফ 

অনুযণ লনলিত ওযা ষফ; 
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১৮. এওটি ইনপযষভন  ডাটা ব্যাংও প্রলতষ্ঠায উষেষশ্য ফাংরাষদ লযংখ্যান বুযষযায লল্প 

লযংখ্যান ইউলনট এফং মালও  ওর্তথষেয (ফস্ত্র লযদিয, এএভই পাউষেন, তাঁত 

মফাড থ, মযভ উন্নয়ন মফাড থ ইতযালদ) ম্যাষনচষভন্ট ইনপযষভন লষেভ উইংষও লক্তারী 

ওযা ষফ  মমঔাষন লফলনষয়াকওাযীযা ঘালদা অনুমায়ী তথ্য াষফন। মফযওালয  ফা 

ব্যলক্তঔাষতয লফলনষয়াক,আউটপুট, ওভ থংস্থান ইতযালদ লফলষয় ংকলতপূণ থ তথ্য মষত লফলবন্ন 

যওালয এষচলন্প  ংস্থায ভষধ্য ভন্বয় প্রলতষ্ঠায উষযাক মনয়া ষফ, মা ঐ ওর প্রলতষ্ঠাষনয 

ষয়ফাইষট লনয়লভত প্রওা ওযা ষফ;  
  

১৯. ফস্ত্রলষল্পয ঘালদা অনুমায়ী ফস্ত্রপ্রযুলক্তলফদ যফযাষয লনলভত্ত অগ্রালধওায লবলত্তষত ওালযকলয 

লো  প্রলেণ প্রলতষ্ঠান স্থাষনয চন্য যওালয  মফযওালয উষযাক গ্রণ ওযা ষফ ; 
 

২০. লফযভান ‘ফাংরাষদ অথ থননলতও অঞ্চর আইন ’ এয আষরাষও ফস্ত্রঔাষতয লফলবন্ন উঔাষতয 

লল্প স্থাষনয উষমাকী সুষমাক সুলফধা ংফলরত ইলষচড, মটক্সটাইর  কাষভ থন্ট লে, 

মিার ইষওানলভও মচান, লল্পাওথ, াইষটও াওথ ইতযালদ স্থাষনয চন্য অগ্রালধওায 

লবলত্তষত দষে গ্রণ ওযা ষফ ; 
 

  

২১. লযষফ দূলণমুক্ত যাঔায রষেয ফস্ত্র  ততলযষাাও  লষল্পয ডাইং, লপ্রলন্টং  লপলনলং 

(Wet Processing) এফং য়ালং ওাযঔানামূষয লফযভান অফস্থান এফং এ ধযষণয 

নতুন লল্প ইউলনট স্থাষনয মেষত্র ইউলনট লবলত্তও অথফা অঞ্চর লবলত্তও ETP স্থাষনয 

ম্ভাব্যতা মাঘাইপূফ থও ব্যলক্তকত উষযাক অথফা প্রষমাচয মেষত্র াফলরও প্রাইষবট 

াট থনাযীষ ETP স্থাষনয ব্যাাষয ষমালকতা  প্রষণাদনা প্রদান ওযা ষফ । মঙাট মঙাট 

ডাইং ওাযঔানাগুষরায দূলণ লনয়িষণ ওলভউলনটি লবলত্তও Effluent Treatment 

Plant (ETP) স্থাষনয লফলয়টি লফষফঘনা ওযা ষফ; 

  

২৩. মাাও লল্প ওাযঔানা স্থান  ওর প্রলতষ্ঠাষনয আভদালন-যিালন মফা ংলিষ্ট যওা লয 

প্রলতষ্ঠান  দিযষও অনরাইষন ংযুক্ত ওষয National single window প্রলতষ্ঠা ওযা 

ষফ। 
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অধ্যায়-১১ 
 

ফাস্তফায়ন, লযফীেণ  মূল্যায়ন 
 

 ১. ংলিষ্ট যওালয, আধাযওালয  মফযওালয প্রলতষ্ঠানমূ ফস্ত্রনীলত- ২০১ ৫ অনুযণ ওযষফ এফং এয মথামথ 

ফাস্তফায়ন  লনয়লভত লযফীেণ এফং এ লষল্পয উন্নয়ষনয াষথ িলত মযষঔ প্রষয়াচনীয় মেষত্র লযফতথন  আনয়ন ওযষফ। 
উ  

 ২. উষদষ্টা ওলভটি  
 

 

       ফস্ত্রঔাষতয লফলবন্ন উঔাষতয ভলন্বত উন্নয়ন ওাম থক্রভ ম থাষরাঘনা ওযা  ফস্ত্রনীলত ফাস্তফায়ষনয মেষত্র ংলিষ্ট 

যওালয  মফযওালয ংস্থা ফা লভলতমূষয ওাম থক্রষভয ভন্বয় াধন ওযায রষেয ভাননীয় ফস্ত্র  াট ভিীয 

বালতষত্ব ফস্ত্র লফলয়ও এওটি উষদষ্টা ওলভটি কেন ওযা ষফ । এই ওলভটিষত ংলিষ্ট ভিণারষয়য লঘফকণ, অন্যান্য 

ংলিষ্ট যওালয ওভ থওতথাবৃন্দ এফং ংলিষ্ট মফযওালয ঔাষতয এযাষালষয়নমূষয প্রলতলনলধকণষও অন্তভু থক্ত ওযা ষফ। 
 

       ফস্ত্র  মাাওঔাষত লযওলল্পত লল্পায়ষন লষল্পাষযাক্তাষদয লল্প ওাযঔানা প্রলতষ্ঠা  ওাম থওযবাষফ লযঘারনা 

ওযায রষেয প্রষয়াচনীয় যাভ থ  ালফ থও ায়তা প্রদাষনয চন্য এফং লফযভান লল্প ওাযঔানাগুষরায লফলফধ ভস্যাফরী 

লনযষন ংলিষ্ট ভিণারয়  ংস্থামূষয ভষধ্য ভন্বয়াধন ওষয প্রষয়াচনীয় সুালয প্রণয়ন  ায়তা প্রদাষনয রষেয 

ফস্ত্রনীলত-২০১৫ এ ফস্ত্র  াট ভিণারষয়য তত্ত্বাফধাষন লনম্নরূ এওটি উষদষ্টা ওলভটি কেষনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ষফ  : 
 

 ০১। ভাননীয় ভিী, ফস্ত্র  াট ভিণারয়                       বালত 

 ০২। ভাননীয় প্রলতভিী, ফস্ত্র  াট ভিণারয়                   -বালত 

 ০৩। লনফ থাী মঘয়াযম্যান, ফাংরাষদ লফলনষয়াক  লল্প উন্নয়ন ওর্তথে   দস্য 

 ০৪। মুখ্য লঘফ, প্রধানভিীয ওাম থারয়      দস্য 

 ০৫। কবন থয, ফাংরাষদ ব্যাংও       দস্য 

          ০৬। ললনয়য লঘফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়      দস্য 

          ০৭। ললনয়য লঘফ, অথ থ লফবাক, অথ থ ভিণারয়     দস্য 

          ০৮। ললনয়য লঘফ , ফালণচয ভিণারয়                                দস্য 

          ০৯। লঘফ, ব্যাংও  আলথ থও প্রলতষ্ঠান লফবাক, অথ থ ভিণারয়                     দস্য 

          ১০। লঘফ, লল্প ভিণারয়                 দস্য    

          ১১। লঘফ, লো ভিণারয়        দস্য 

          ১২। লঘফ, লযওল্পনা লফবাক       দস্য 

          ১৩। লঘফ,  লযষফ  ফন ভিণারয়      দস্য 

          ১৪। লঘফ, কৃলল ভিণারয়        দস্য 

          ১৫। লঘফ, শ্রভ  ওভ থংস্থান ভিণারয়                   দস্য 

          ১৬। লঘফ, লফজ্ঞান এফং তথ্য  মমাকাষমাক প্রযুলক্ত ভিণারয়    দস্য 

          ১৭। লঘফ, অিযন্তরীণ সম্পে ডবিাগ  মঘয়াযম্যান ,চাতীয় যাচস্ব মফাড থ            দস্য 

          ১৮। লঘফ, ফস্ত্র  াট ভিণারয়       দস্য 

          ১৯। মঘয়াযম্যান, মফচা                 দস্য 

          ২০। মঘয়াযম্যান, মফচা                 দস্য 

          ২১। মঘয়াযম্যান, ফাংরাষদ তাঁত মফাড থ      দস্য 

          ২২। মঘয়াযম্যান, লফটিএভল       দস্য 

          ২৩। মঘয়াযম্যান, লফষচভল        দস্য 

          ২৪। বাই মঘয়াযম্যান, যিালন উন্নয়ন বুযষযা      দস্য 

          ২৫। মহাপডরচালক , ফাংরাষদ মযভ উন্নয়ন মফাড থ     দস্য 

          ২৬। লযঘারও, ফস্ত্র লযদিয       দস্য  

          ২৭। বালত, এপলফললআই                     দস্য 

          ২৮। বালত, লফটিএভএ                           দস্য 

          ২৯। বালত, লফষওএভইএ       দস্য 

         ৩০। বালত, লফলচএভইএ        দস্য    

         ৩১। বালত, লফটিটিএরএভইএ                  দস্য 

         ৩২। বালত, লফএটিএভলআইএ       দস্য 

         ৩৩। মঘয়াযম্যান, উইষভন অনরযপ্রনা থ এষালষয়ন                  দস্য 

         ৩৪। যুগ্মলঘফ (ফস্ত্র), ফস্ত্র  াট ভিণারয়,                      দস্য-লঘফ 
 

         

এ ওলভটি ওভষে লান্ালও লবলত্তষত বায় লভলরত ষফন এফং ফস্ত্রনীলত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত অগ্রকলত ম থাষরাঘনা 

কনর সুপাডরশ প্রণয়ে এবং তযত্র্মনত প্রনয়াজেীয় ডসদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করনবে। কডমটি প্রনয়াজনে সেস্য তকা-অপ্ট 

করনত পারনবে। 
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৩. ভলনটলযং ওলভটি :  

 

উষদষ্টা ওলভটিষও ায়তা প্রদান ওলভটিয সুালয/লিান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রকলত ভলনটয ওযায চন্য 

লনম্নরুবাষফ এওটি ওলভটি কেষনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ষফ: 

 

১. যুগ্মলঘফ(ফস্ত্র), ফস্ত্র  াট ভিণারয়      : বালত 

২. অথ থ ভিণারষয়য প্রলতলনলধ : দস্য 

৩. ফালণচয ভিণারষয়য প্রলতলনলধ :  দস্য  

৪. শ্রভ  ওভ থংস্থান ভিণারষয়য প্রলতলনলধ :  দস্য 

৫. লল্প ভিণারষয়য প্রলতলনলধ :  দস্য  

৬. লযষফ  ফন ভিণারষয়য প্রলতলনলধ : দস্য 

৭. চাতীয় যাচস্ব মফাষড থয প্রলতলনলধ : দস্য 

৮. ফস্ত্র লযদিষযয প্রলতলনলধ : দস্য 

৯. ফাংরাষদ তাঁত মফাড থ  এয প্রলতলনলধ : দস্য  

 

১০. ফাংরাষদ মযভ উন্নয়ন মফাড থ এয প্রলতলনলধ : দস্য  

 

১১.লফটিএভল এয প্রলতলনলধ : দস্য 

 

১২.লফটিএভএ এয প্রলতলনলধ :  দস্য  

 

১৩. লফষওএভইএ এয প্রলতলনলধ :  দস্য   

      

১৪. লফলচএভইএ এয প্রলতলনলধ :  দস্য 

 

১৫. লফএটিএভলআইএ এয প্রলতলনলধ :  দস্য   

 

১৬. লফটিটিএরএভইএ এয প্রলতলনলধ : দস্য  

 

১৭. উলঘফ (ফস্ত্র-৩),ফস্ত্র  াট ভিণারয় : দস্য-লঘফ  

 

   

         ওলভটি প্রলত ৩ (লতন) ভাষ ওভষে এওফায বায় লভলরত  ষয় উষদষ্টা ওলভটিয সুালয/ লিান্ত ফাস্তফায়ন 

অগ্রকলত ভলনটয ওযষফ এফং মওান ভস্যা লযরলেত ষর উষদষ্টা ওলভটিয লনওট উস্থান ওযষফ। ওলভটি প্রষয়াচষন 

এও ফা এওালধও দস্য মওা-অন্ফ ওযষত াযষফ।                                                                       

 
 

--- 
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পডরডশষ্ট- ১ 

ফস্ত্রলল্প ঔাষতয ালফ থও উন্নয়ষনয চন্য অন্যান্য নীলত 

ফস্ত্র ঔাষত ওভ থংস্থান  নাযী শ্রলভও : 

  

ফস্ত্রলল্প এওটি শ্রভলনলফে ঔাত । এ উঔাষত ফতথভাষন ৫০ রোলধও চনফর প্রতযেবাষফ 

লনষয়ালচত আষঙ । আকাভী ফঙযমূষ ফস্ত্র  মাাওলষল্পয ম্প্রাযষণয াষথ াষথ এ লষল্প 

ওভ থংস্থান দ্রুত বৃলি াষফ । মদষয মভাট চনংখ্যায তওযা প্রায় ৫০ বাকই নাযী । নাযীষদয উযুক্ত 

ওভ থংস্থান সৃলষ্টষত ফস্ত্রঔাত গুরুত্বপূণ থ র্ভলভওা ারষন েভ । দ্রুত অথ থননলতও লফওাষয রষেয মদষয 

লফলবন্ন অথ থননলতও ওভ থওাষে নাযীষদয মৃ্পক্ত ওযা এওান্ত প্রষয়াচন । ফতথভাষন ফস্ত্রঔাষত প্রায় ৪০ বাক 

নাযী শ্রলভও যষয়ষঙ এফং ততলযষাাও  লষল্প নাযী শ্রলভও প্রায় ৮০%। 
 

 

ফস্ত্রলল্প ঔাষতয নাযীয উন্নয়মন গৃীত দষে : 
 

১. নাযী লষল্পাষযাক্তাষদযষও প্রাও-লফলনষয়াক যাভ থ, প্রওল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন এফং উদ্বুিওযষণ 

ায়তাদাষনয চন্য প্রষয়াচনীয় উষযাক গ্রণ ওযা ষফ ; 

 

২. নাযী শ্রলভও  ওভ থঘালযষদয উযুক্ত আফালও সুলফধা,  ভার্তত্বওারীন ছুটি  বাতা, যাষতয লপষট 

লনযাত্তা, ঘাকুলযয লনষয়াক চুলক্ত ইতযালদ সুষমাক-সুলফধা প্রদাষনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ষফ; 

 

৩. নাযী শ্রলভও  ওভ থঘালযষদয ফস্ত্র  মাাওলষল্প বলফষ্যত লনষয়াক ংক্রান্ত মওৌরকত লযওল্পনা 

প্রণয়ষনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ষফ; 
 

৪. ফস্ত্রঔাষতয অন্তভু থক্ত ক্ষুদ্র, কুটিয  ভাছাযী লষল্প নাযী উষযাক্তাযা মাষত লনষচষদযষও প্রলতলষ্ঠত ওযষত 

াষয, মচন্য লফলফধ প্রষণাদনা  আলথ থও ায়তা প্রদাষনয লফলয় লফষফঘনা ওযা ষফ; 
 

 

৫. নাযী লষল্পাষযাক্তাষদযষও উৎা মদয়ায চন্য ব্যাংওগুষরায প্রঘলরত নীলতয মূল্যায়ন  চীওযণ 

ওযা ষফ। আলথ থও  ব্যাংলওং প্রলতষ্ঠানগুষরায ব্যফস্থায াষথ ভন্বয় ওষয লল্প ভিণারয় নাযীফান্ধফ 

ব্যাংলওং মফা ব্যফস্থা কষে তুরষফ ; লল্প ঋণ, ইকুইটি ওযালটার, ঘরলত মূরধন ইতযালদ মেষত্র নাযী 

লষল্পাষযাক্তাষদয প্রষফ লনলিত ওযায রষেয নাযীফান্ধফ ব্যাংলওং ব্যফস্থা কষে মতারায উষযাক গ্রণ 

ওযা ষফ। উচ্চ ভাষনয প্রওল্প প্রস্তাফনায চন্য নাযী উষযাক্তাষদয এওও  দরীয় ঋণ প্রালি চ ওযায 

উষযাক মনয়া ষফ; 

 

৬. ফস্ত্রলল্প ঔাষত অগ্রালধওাযপ্রাি লল্প স্থান  লযঘারনায় নাযী লষল্পাষযাক্তাকণ মাষত ব্যাওবাষফ 

অং মনয় মচন্য তাষদযষও উৎালত ওযা ষফ;  

 
 

৭. নাযী লষল্পাষযাক্তা  তাষদযষও ায়তাদানওা যী চাতীয়  আন্তচথালতও ম থাষয়য এষচ লন্পগুষরায 

ভষধ্য তথ্য  অলবজ্ঞতায ব্যাও আদানপ্রদান  ময়ালযং এয লফষল ব্যফস্থা মনয়া ষফ; 

 

৮. নাযীয অথ থননলতও  ব্যফালয়ও েভতায়ন লফষল ওষয লল্প প্রলতষ্ঠানমূষ নাযীয অংগ্রষণয 

মেষত্র  আইনকত ফাধা লঘলিত ওযায াাাল অাযষণয উষযাক গ্রণ ওযা ষফ; 
 

৯. ফস্ত্রলল্প ংলিষ্ট যওালয - মফযওালয লল্প ওাযঔানা, কাষভ থন্ট পযাক্টলযমূষ ম থাি লযভাণ লশু 

লদফামত্ন মওন্দ্র এফং ভার্ত লক্ললনও স্থাষনয লফলষয় প্রষয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ষফ । 
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মযভঔাত : 
 

মদষয মযভ লষল্পয ভস্যায ভাধাষনয ভাধ্যষভ এ লষল্পয ভলন্বত উন্নয়ন এফং ফালণচয 

লফোয়ষনয মপ্রোষট স্থানীয়বাষফ উৎালদত মযভণ্যষও প্রলতষমাকী ওযায লনলভত্ত ‘চাতীয় মযভ 

নীলত-২০০৫’ প্রণয়ন ওযা ষয়ষঙ । মযভ ঔাষত লফযভান ভস্যা,ষণ্যয উৎাদষনয লফলবন্ন ম থাষয় 

উৎাদনীরতা, উৎাদন  গুণকতভান বৃলি এফং উৎাদন ব্যয় হ্রাষয ভাধ্যষভ মযভণ্যষও স্থানীয়  

আন্তচথালতও ফাচাষয প্রলতষমাকী ওযায রষেয কষফলণা ম্প্রাযণ, প্রলেণ মচাযদায ওযণ, মযভঔাষত 

লফযভান ভস্যায ভাধান, মযভলষল্পয উন্নয়ষন রাকই প্রযুলক্তয প্রষয়াক, গ্রাভীণ দলযদ্র চনষকাষ্ঠীয 

ওভ থংস্থান সৃলষ্ট, মযভলষল্পয াষথ মৃ্পক্ত প্রলতষ্ঠানমূষয ওাম থক্রষভয ভন্বয় াধন  , মযভণ্য 

আভদালনয উয শুল্ক  ওষযয পূণলফ থন্যা, মযভ ঘালীষদয ক্ষুদ্র ঋণ  অন্যান্য ায়তা প্রদান ম্পলওথত 

লফলয়ালদ ‘চাতীয় মযভ নীলত-২০০৫’ এ অন্তভু থক্ত ওযা ষয়ষঙ।  
 

ফস্ত্রলষল্পয উন্নয়ষন কষফলণা লযঘারনা, যাভ থ মফা  তথ্য প্রযুলক্তয ব্যফায : 
 

 

      ফস্ত্র  মাাও লষল্পয ভত দ্রুত উন্নয়নীর ঔাষতয সুলযওলল্পত উন্নয়ষন প্রষয়াচনীয় কষফলণা 

লযঘারনা, যাভ থ মফা  তথ্য প্রযুলক্তয ব্যফায অনস্বীওাম থ। এ ওর ওভ থওাে ফতথভাষন খুফই ীলভত 

আওাষয লযঘালরত ষচ্ছ।  মা সুংকঠিতবাষফ লযঘারনায চন্য লনষম্নাক্ত ব্যফস্থালদ গ্রণ ওযা ষফ:  
 

১. ংলিষ্ট ভিণারয় ফস্ত্রঔাষতয সুষ্ঠু লফওাষয চন্য ায়ও নীলতভারা  উন্নয়ন লযওল্পনা 

প্রণয়ন এফং এয পর ফাস্তফায়ষন যওালয  মফযওালয প্রলতষ্ঠানগুষরায ভষধ্য াযিলযও 

ষমালকতা সুদৃঢ় ওযায প্রষঘষ্টা অব্যাত যাঔা ; 
 

২. ফস্ত্র  মাাও লষল্পয নুতন উষযাক্তা  লফযভান পুযাতন লল্পমূষয আদৄলনওায়ন ওভ থসূলঘ  

ফাস্তফায়ষন  যাভ থ মফা প্রদাষন প্রষয়াচনীয় ওাম থওয ব্যফস্থা গ্রণ ; 
 

৩. ফস্ত্র  সুতা উৎাদনওাযী লষল্পয প্রধান ওাঁঘাভার তুরা । এ লষল্পয ব্যফহৃত ওাঁঘাভার তুরা  

সুতায প্রায় পুষযাটাই লফষদ ষত আভদানী ওযষত য় । এ মেষত্র ফস্ত্র লষল্প তুরায াষথ 

যাায়লনও প্রলক্রয়াচাতকৃত াট  তুরায ংলভশ্রষন উন্নতভাষনয ফস্ত্র উৎাদষনয কষফলণা 

মচাযদাযওযণ এফং অন্যান্য প্রাকৃলতও তন্তু মথা-  নালযষওষরয মঙাফো, আনাযষয াতা, ওরা 

কাষঙয ,আঁ , ধলনঘা, ফাঁ ইতযালদ দ্বাযা লযষধয় ফস্ত্র উৎাদষন লফলবন্ন এনলচ, 

ফাটিও,বুটিও,বুটিও,বুটিও  পযান ংস্থা ওর্তথও কষফলণা লযঘারনায় উৎা  ষমালকতা 

প্রদান;   
  

রুি ফস্ত্রলল্পমূষয পুনফ থান : 
 

মদষ ফস্ত্রঔাষতয লফলবন্ন উঔাষতয অষনও লল্পপ্রলতষ্ঠান ফতথভাষন রুি অফস্থায় যষয়ষঙ। এ ওর 

প্রলতষ্ঠানগুষরায ভস্যা নানালফধ এফং এষদয রুি ফায ওাযণ লবন্নতয । মদষ ফস্ত্রঔাষত মভাট ওতগুষরা 

লল্পপ্রলতষ্ঠান রুি অফস্থায় যষয়ষঙ, এরষেয মালও ওর্তথে  ওর্তথও ভয় ভয় চলয ওষয রুি 

প্রলতষ্ঠানগুষরাষও পুনফ থাষনয উষযাক গ্রণ ওযা ষফ।  
 

ফস্ত্র ষণ্যয অনফধ অনুপ্রষফ ফন্ধ  যিালন লনরুৎালতওযণ  :  
 
 

১. যওালযবাষফ ওষোয নীলত লনধ থাযণপূফ থও ওর ষণ্যয অনফধ অনুপ্রষফ ফষন্ধয ওাম থক্রভ গ্রণ; 
 

২. স্থানীয় লিলনং লভষরয অ ফঘলয়ত ওটন-ষয় ে (মথ্রড-ষয়ে)  যালয যিালন  না ওষয  

মটলযটাষয়র, মডলনভ,  লচনস্,  মাভষটক্সটাইর, ঔালদাভগ্রী , মভাটা সূতা  ইতযালদ ণ্য উৎাদষন 

ব্যফায ওযা ষর তফষদলও মুদ্রা আষয়য লযভাণ ফহুগুন বৃলি াষফ। তা ই ওটন-ষয়ে (মথ্রড-

ষয়ে) যালয যিালন  লনরুৎালত ওযায ব্যফস্থা গ্রণ ;  
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৩. মদষয স্থর  চরষথ আভদালনকৃত ষণ্যয উয ভলনটলযং ব্যফস্থা মচাযদায ীভান্ত যোয 

দালয়ষত্ব লনষয়ালচত আইন শৃঙ্খরা ফালনীয অনফধ আভদালন মযাষধ ওাম থওয র্ভলভওা ারষন মথামথ 

ব্যফস্থা গ্রণ; 

ফস্ত্রঔাষতয চন্য লনধ থালযত Compliance ফাস্তফায়ন  : 

লফষদী মক্রতায ঘালদা অনুমায়ী  ফস্ত্র  মাাও লল্পংক্রান্ত Compliance লযারষনয 

উষেষশ্য ংলিষ্ট ওর্তথে লনষম্নাক্ত ব্যফস্থা গ্রণ ওযষফ : 

১.    Compliance মু মভষন ঘরায ব্যাাষয ংলিষ্ট ফালণচয ংকেনগুষরাষও ষঘষ্ট ষত 

ষফ এফং এ ব্যাাষয ংলিষ্ট ভিণারয় (ফালণচয ভিণারয়, ফস্ত্র  াট ভিণারয়, লযষফ 

 ফন ভিণারয়, শ্রভ  ওভ থ ংস্থান ভিণারয়, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়, গৃায়ন  কণপূতথ 

ভিণারয়, স্বাস্থয ভিণারয়,    ভলরা লশু লফলয়ও ভিণারয় ইতযালদ) ওর্তথও সুলনলদ থষ্ট 

ভয়লবলত্তও ফাস্তফায়ন ওভ থসূলঘ  গ্রণ; 

২. লফষদী মক্রতাকণ ওর্তথও মালঘত লফলবন্ন  Compliance ভন্বষয়য ভাধ্যষভ এওটি লনলদ থষ্ট 

ভানদষে এওীর্ভত ওষয ওর ততলযষাাও  যিালনওাযষওয চন্য প্রষমাচযওযণ; 

৩. Compliance ম্পষওথ ষঘতনতা বৃলিয রষেয ওাযঔানায় ওভ থযত শ্রলভও-

ওভ থঘালযষদযষও এ ওর লফলষয় গুরুত্ব অনুধাফষনয াাাল শ্রলভওষদয অলধওায  

তাষদয ওভ থলযষফষ ঘাকুলয ংক্রান্ত প্রলেণ প্রদান, মলভনায আষয়াচন   

Demonstration িলত অনুযষণ ংলিষ্ট ওর্তথে ওর্তথও ওাম থওয ব্যফস্থা গ্রণ এফং 

ওষরয অফকলতয চন্য লপ্রন্ট  ইষরওরলনও লভলডয়ায ব্যাও প্রঘাষযয ব্যফস্থা গ্রণ ; 

৪. ফস্ত্রঔাষত Compliance ফাস্তফায়ষনয রষেয ভালরও-শ্রলভও সুম্পওথ মচাযদাষয ওাম থওয 

দষে গ্রণ; 

 

ফস্ত্র  ততলযষাাও লষল্পয চন্য ষযয ফাইষয ETP স্থান লফষল লল্প এরাওা কষে মতারা: 

ফস্ত্রলষল্পয, লফষল ওষয উইলবং  ডাইলয়ং-লপলনলং ওাযঔানায অলযষালধত ফচথয লযষফ 

দূলষণয প্রধান ওাযণ । এ ওর ফচথয লযষাধষনয রষে Effluent Treatment Plant (ETP)স্থাষনয 

রষেয লনষম্নাক্ত লফলয় লফষফঘনা ওযা ষফ: 

১. ETP স্থাষনয চন্য মিালত  মিাং আভদালনয চন্য পু ুঁলচ লফলনষয়াষকয মেষত্র মমৌলক্তও 

ম থাষয় প্রষণাদনা প্রদান ; 

২. লফযভান ফাংরাষদ অথ থননলতও অঞ্চর আইন এয আষরাষও লল্প অঞ্চরমূষও লফলবন্ন 

মচাষন লফবক্ত ওষয মওন্দ্রীয়বাষফ ETP স্থাষনয ব্যাাষয লফলবন্ন সুষমাক সুলফধা প্রদান; এ 

ব্যাাষয স্থানীয় যওায লে উন্নয়ন  ভফায় ভিণারয়, লল্প ভিরণারয়, ফস্ত্র  াট 

ভিণারয়, ফালণচয ভিণারয়, লফলনষয়াক মফাড থ, যাচউও, লযষফ  ফন ভিণারয়, কণপূতথ 

ভিণারয়, লফটিএভএ, লফলচএভইএ, লফষওএভইএ, লফএটিএভলআইএ এফং মটলয টাষয়র 

এষালষয়ষনয প্রলতলনলধষদয ভন্বষয় এওটি ওলভটি কেষনয ব্যফস্থা গ্রণ ; 

৩. ETP স্থাষন লযষফ আইষনয আষরাষও স্থানীয় প্রযুলক্তয উদ্ভাফন  ব্যফাষয যওায 

ওর্তথও উৎা প্রদান; 

--- 
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পডরডশষ্ট - ২ 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আভদালনকৃত মূরধনী মিালতয উয শুল্ক সুলফধায চন্য এরাওা লফবাচন 

 
লষল্পান্নত মচরামূ 

 
ডবিাগ তজলাসমূহ : 

 ঢাকা ডবিাগ ঢাকা, োরায়েগঞ্জ,েরডসংেী ও গাজীপুর। 

চট্রগ্রাম লফবাক চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রাক্ষ্মণবাডিয়া, চাঁেপুর, কুডমল্লা, তেেী, তোয়াখালী ও লযীপুর। 

রাজশাহী ডবিাগ বগুিা ও পাবো। 

 

 

 

 

ডশনে অনুন্নত তজলাসমূহ 

 

ডবিাগ তজলাসমূহ : 

যাচাী লফবাক চয়পুযাট, নকাঁ, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ, যাচাী, নাষটায, লযাচকঞ্জ। 
যংপুয লফবাক োকুযকাঁ, লদনাচপুয, ঞ্চকে, লনরপাভাযী, যংপুয, রারভলনযাট, কুলেগ্রাভ  কাইফান্ধা। 
খুরনা লফবাক চুয়াডািা, মভষযপুয, কুলষ্টয়া, লছনাইদ, ভাগুযা, নোইর, মষায, াতেীযা, খুরনা  ফাষকযাট। 
ফলযার লফবাক ফলযার, ছারওাঠি, লষযাচপুয, টুয়াঔারী, ফযগুনা  মবারা। 
ঢাওা লফবাক লওষাযকঞ্জ, টািাইর, যাচফােী, মকাারকঞ্জ,লযয়তপুয, ভাদাযীপুয, পলযদপুয, ভালনওকঞ্জ  মুন্পীকঞ্জ। 
ময়মেডসংহ ডবিাগ ভয়ভনলং, চাভারপুয, মযপুয, মনত্রষওানা। 
ঘট্টগ্রাভ লফবাক ঔাকোঙলে, যািাভাটি  ফান্দযফন। 
লষরট লফবাক লষরট, সুনাভকঞ্জ, মভৌরবীফাচায  লফকঞ্জ। 
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পডরডশষ্ট - ৩ 

 
ফস্ত্র লষল্পয লফলবন্ন ঔাত  উঔাষতয মশ্রণী লফন্যা লনষম্ন উষরঔ ওযা ’রিঃ  

    

???? ????   

????  

??? ???????? ?????  ??-????? ?????-????? ???  

??..    ?? ??????????  ????????????????????  

 ১.১ লচলনং (Gining) – তুরা মথষও ফীচ ঙাোষনা। 

১.২ ম্যানুষপওঘালযং অফ ম্যানষভড পাইফায  (Manufacturing of Manmade Fiber) 

২ ইয়ান থ ম্যানুষপওঘালযং (Yarn Manufacturing) 

 ২.১ মটক্সটাইর ওষম্পালচট ইোলষ্ট্রচ (Textile Composite Industries) 

২.২ মটক্সটাইর লিলনং (Textile Spinning)-Open-end or Rotor Spinning, Ring 

Spinning   

২.৩ ষয়ষ্ট ওটন লিলনং (Waste Cotton Spinning) 

২.৪ ম্যানুষপওঘালযং অফ লপরাষভন্ট ইয়ান থ (Manufacturer of Filament Yarn) 

২.৫ মযা এে মটায়াইন ন্যাঘাযার পাইফায (Rope & Twine Natural Fiber) 

২.৬ মযা এে মটায়াইন ম্যান মভইড পাইফায এে লপরাষভন্ট (Rope & Twine Manmade Fiber & 

Filament) 
৩ লপ্রাষযটযী ইোলষ্ট্র পয মপলিও ম্যানুষপওঘালযং (Preparatory Industries for Fabric 

Manufacturing) 

 ৩.১ টুইলেং (Twisting) 

৩.২ চলয ম্যানুষপওঘালযং ( Zori Manufacturing ) 

৩.৩ য়াল থং ( Warping ) 

৩.৪ াইলচং ( Sizing ) 

৩.৫ য়াইলেং (Winding ) 

৪ ষবন মপলিক্স (Woven Fabrics ) 

 ৪.১ উইলবং (স্তঘালরত)  Weaving (Handloom) 

৪.২ উইলবং ায়াযলুভ (ফয়ন মপলিও) Weaving Power Loom (Manufacturing of Woven 

Fabrics) – াটর এে াটরষর 

৪.৩ উইলবং মিারাইচড মটক্সটাইর (তুরা  অন্যান্য আঁলভলশ্রত মপলিক্স)  Weaving Specialized 

Textile (Cotton & Other Fabers Mixed Fabrics) 
৪.৪ উইলবং মিারাইচড মটক্সটাইর (লল্ক, লনষথটিও এে লভক্সড মপলিক্স) Weaving 

Specialized Textile (Silk, Synthetic & Mixed Fabrics) 

৪.৫ উইলবং ফাংষওট (Weaving Blanket) 

৪.৬ উইলবং ওাষ থট (Weaving Carpet) 

৫ নন-ষবন মপলিক্স (Non Woven Fabrics) 

৬ লনষটড মপলিক্স ( Knitted Fabrics) 

 ৬.১ য়া থ লনটিং (Warp Knitting) 
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৬.২ লপ মনটিং (Fish Neting) 

৬.৩ াকুথরায লনটিং (মালয়াযী থান) Circular Knitting (Hosiery ) 

৬.৪ াকুথরায লনটিং (ক্স)  Circular Knitting (Socks) 

৬.৫ াকুথরায লনটিং (লযফ মপলিক্স) Circular Knitting (Rib Fabrics) 

 ৬.৬ াকুথরায লনটিং (গ্যা মভটার) Circular Knitting (Gas Metal) 

৬.৭ াকুথরায লনটিং (অন্যান্য) Circular Knitting (Others) 

৬.৮ ফ্লাট লনটিং (মাষয়টায)  Flat Knitting (Sweater) 

৭ ক্রষঘষটড মপলিক্স  (crocheted fabrics)  

৮ মটক্সটাইর ডাইং, লপ্রলন্টং এে লপলনলং (মপলিক্স) Textile Dyeing Printing & Finishing 

(Fabrics) 

 ৮.১ ভাষ থযাইলচং (ইয়ান থ এে মপলিক্স)  Mercerising (Yarn & Fabrics) 

৮.২ ইয়ান থ ডাইং এে লপ্রলন্টং  (Yarn Dyeing & Printing) 

৮.৩ নিট ডাইং, লপ্রলন্টং এন্ড নিনিন িং (Knitt Dyeing, Printing  & Finishing ) 

৮.৪ ওভেি ডাইং, লপ্রলন্টং এন্ড নিনিন িং (Woven Dyeing, Printing  & Finishing ) 

৮.৫ য়াটায প্রলপং  (Water Proofing) 

৮.৬ ওযাষরনডালযং (Calandering) 

৮.৭ মযইলচং (ফ্লাষনর ক্লথ) Raising (Flunnel Cloth) 

৮.৮ সুষয়লডং (মপলিক্স) Flat Sueding Fabrics 

৯ ক্ললথং ইোলষ্ট্রচ (Clothing Industries) 

 ৯.১ মযলডষভড কাষভ থন্ট (Readymade Garments) – Knit-wear & Woven Garments 

৯.২ মালয়াযী কাষভ থন্ট (Hosiery Garments) 

৯.৩ ওযা ম্যানুপযাওঘালযং (Cap Manufacturing) 

৯.৪ অন্যান্য কাষভ থন্ট (টাই, রনচাযী/আোয কাষভ থন্ট ইতযালদ) Others Garments (Tie,Lingerie/ 

Undergarments etc.) 

 

১০ ক্লথ প্রষলং ইোলষ্ট্রচ  (Cloth Processing Industries) 

 ১০.১ রলরং  (Laundering) 

১০.২ কাষভ থণ্ট য়ালং (Garments Washing) 

১০.৩ কাষভ থন্ট লপ্রলন্টং (Garments Printing) 

১১ ক্ললথং এষক্সলযচ ম্যানুপযাওঘালযং ইোলষ্ট্রচ (Clothing Accessories Manufacturing 

Industries) 

 ১১.১ সুইং মথ্রড  (Sewing Thread) 

১১.২ লপউলচং ম্যাষটলযয়ার (ষবন ফক্রভ) Fusing Materials (Woven Bocrom) 
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১১.৩ লপউলচং ম্যাষটলযয়ার (নন - ষবন) Fusing Materials (Non - Woven) 

১১.৪ প্যালডং ম্যাষটলযয়ার (Padding Materials) 

১১.৫ লচায এে লচ (Zipper & Zip) 

১১.৬ মট ষবন মরষফর ম্যানুপযাওঘালযং (Tape Woven Label Manufacturing) 

১১.৭ নন - ষবন  মরষফর (Non - Woven Label) / Non-Woven Fabrics 

১১.৮ মিইলডং ইোলষ্ট্রচ (Braidding Industries) 

১১.৯ মনটিং ইোলষ্ট্রচ (Netting Industries) 

 ১১.১০ ষ্টীওায (Stickers) 

১১.১১ মরষফর লপ্রলন্টং (label Printing) 

১১.১২ যাংট্যাও (Hangtack) 

১১.১৩ ফাটন ম্যানুপযাওঘালযং (Button Manufacturing) 

১২ অন্যান্য মটক্সটাইর ইোলষ্ট্রচ (Others Textiles Industries) 

 ১২.১ এফচযষফন্ট ওটন (Absorbent cotton) 

১২.২ মলনটাযী টাষয়র (Sanitary Towel) / Terry Towel & Linen Manufacturers  

১২.৩ এভিয়ডাযী (Embroidery) 

১২.৪ চুভলও (Chumki) 

১২.৫ ওাষেয ব্যাক (ষবন, নন-ষবন, অন্যান্য) Fabric Bag (Woven, Non Woven, 

Others) 

    

-------------- 


