
 

 

 

 

 

প্রথভ অধ্যায় 
 

প্রস্তাফনা 

 

  াট ফাাংরাদদদে সানারী আঁদয সদ হাদফ হফশ্বব্যাী হযহচত েদযদছ। স্বাধীনতায অব্যফহত দয াট হছর 

এদদদয বফদদহে মুদ্রা অজজদনয প্রধান খাত। কৃহিভ তন্তু  আহফষ্কায, প্রায এফাং হফশ্ব অথ জননহতে হযহিহত হযফতজদনয পদর 

সদদ হফদদদ াদটয ব্যফায  চাহদা েভদত থাদে। খাদে স্ব য়ম্ভযতা অজজদনয হনহভত্ত ধান চালদে অহধেতয অগ্রাহধোয 

সদয়ায় কৃলে াটচাদলয সচদয় ধান চাদল সফহ ভদনাহনদফ েদয। হেন্তু ফতজভান হফশ্ব ফাস্তফতায় হযদফফান্ধফ তন্তু হদদফ 

আফায াদটয ব্যাে ম্ভাফনা সদখা হদদয়দছ। াটচাল সথদে াটণ্য উৎাদন, হফক্রয়  যপ্তাহন এ প্রহক্রয়ায় ফাাংরাদদদয 

প্রায় ২ সোটি সরাে প্রতযক্ষ  দযাক্ষবাদফ জহিত যদয়দছ।  

 

  হল্প খাদত াটহল্প এখদনা ফাাংরাদদদয এেে বৃত্তভ হল্প। োঁচা াট, প্রচহরত াটণ্য  (সহয়ান, সহোং, 

হহফহ, ইয়ার্ জ, োদ জট)  ফহুমুহখ াটজাত ণ্য হফদদদ যপ্তাহনয ভাধ্যদভ  যপ্তাহন আদয়য ৩.৪%  অহজজত দয় থাদে। াট 

খাদত অহজজত ১ ভাহেজন ডরায বতযী সালাে খাদত অহজজত ৪ ভাহেজন ডরায আদয়য ভান  
১.। াট উৎাদদনয শুরু সথদে চূিান্ত 

াটণ্য উৎাদদনয প্রহতটি স্তয সদদই াংঘটিত য়ায় াটখাদত মূল্য াংদমাজদনয আনুাহতে হযভার্ অন্য সমদোন 

খাদতয তুরনায় অদনে সফী। স োযদর্ই দাহযদ্র হফদভাচন  েভ জাংিান সৃহিদত াট খাত গুরুত্বপূর্ জ ভূহভো ারন েযদছ। 

চালু াটেরগুদরা আদৄহনোয়দনয ভাধ্যদভ এফাং শ্রহভে, প্রদেৌরী  ব্যফিােগদর্য দক্ষতা বৃহিয ভাধ্যদভ  উৎাহদত প্রচহরত 

াটদণ্যয গুর্গত উৎেল জতা বৃহিয সমভন সুদমাগ যদয়দছ , সতভহন নতুন নতুন বফহচিকৃত ফা ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন এফাং 

ব্যফাদযয হফস্তৃত সুদমাগ োদজ রাগাদনায ম্ভাফনা সদখা মাদে। ফতজভাদন রবয প্রযুহিয প্রদয়াগ ঘটিদয় এফাং াটখাদত 

ব্যফিানা  উদ্ভাফনী ক্ষভতায হফো ঘটিদয় সদদয জাতীয় উৎাদদন াটখাদতয আনুাহতে অফদান ফািাদনা মাদফ।  াট 

হদল্পয পুনরুজ্জীফন এফাং আদৄহনোয়দনয ধাযা সফগফান েযাদে ফতজভান যোয হনফ জাচনী অঙ্গীোয হাদফ সঘালর্া েদযদছ। 

২০২১ াদরয ভদধ্য ফাাংরাদদদে এেটা ভধ্যভ আদয়য এফাং ২০৪১ াদরয ভদধ্য এেটি উন্নত সদ  হদদফ প্রহতষ্ঠা েযায 

রদক্ষয  এ খাদতয মথামথ অফদান যাখায প্রদয়াজনীয়তা অহযীভ। হেন্তু হফহবন্ন প্রহতকূর অফিায োযদর্ জাতীয় অথ জনীহতয 

গুরুত্বপূর্ জ এ খাত এতহদন মথামথ গুরুত্ব ায়হন। এেটি হনদদ জনামূরে ভয় উদমাহগ াটনীহত াট খাত/াট হল্প উন্নয়ন  

আদৄহনোয়দনয ধাযা সফগফান েযদত ায়ে দফ ফদর আা েযা মায়।   
 
 

হিতীয় অধ্যায় 
 

হবন 

 

সদদ হফদদদ প্রহতদমাহগতাক্ষভ হিারী াট খাত প্রহতষ্ঠা। 
 

১.
 UNCTAD Report 1993 

 



 

 

 

তৃতীয় অধ্যায় 

াটনীহতয উদেশ্যাফরী 

১। উচ্চ পরনীর  উন্নতভাদনয াটচাদল াটচালীদদযদে প্রদয়াজনীয় প্রহক্ষর্ প্রদান, উিুিেযর্, উন্নত াটফীজ 

অন্যান্য উেযর্ মথাভদয় কৃলে ম জাদয় যফযা হনহিত েযা; 

২। াটচালীয উৎাহদত াদটয ন্যায্যমূল্য প্রাহপ্ত হনহিত েযা;  

৩। সদদ হফদদদ প্রচহরত াটণ্য, ফহুমুখী াটদণ্যয এফাং াটোঠিয উজাত দণ্যয ফাজায ম্প্রাযর্;  

৪। াট  াটফীজ উৎাদন, াট ব্যফা, াট হল্প  াট গদফলর্ায দঙ্গ ম্পৃি দপ্তয/াংিা/গদফলর্া 

প্রহতষ্ঠান/সেেদাল্ডাযগদর্য ভদধ্য হনহফি সমাগাদমাগ িান; 

৫। াট  াটহল্প খাদত াভহগ্রে দক্ষতা উন্নয়ন এফাং হফহনদয়াদগ যোহয উৎা  প্রদর্াদনা এফাং অফোঠাদভাগত 

সুদমাগ সৃহিয ভাধ্যদভ এখাদত সদহ  হফদদহ হফহনদয়াগ আেল জর্;  

৬। াটদণ্যয ফহুমুখীেযর্;  

৭। াটখাত উন্নয়দন গদফলর্া সজাযদাযেযর্;  

৮। যোহয সফযোহয াটেরমূদয আদৄহনোয়ন; 

৯। াটখাদত দক্ষ জনফর বতহয  েভ জাংিান বৃহিয সুদমাগ সৃহি; 

১০। অথ জনীহতদত াট  াটদণ্যয  অহধে মূল্য াংদমাজন (Value Addition) এয ভাধ্যদভ সভাট সদজ উৎাদদন 

াটখাদতয আদহক্ষে অফদান বৃহি েযা। 

 

 

চতুথ জ অধ্যায় 

সেৌরগত অগ্রাহধোয 

১। ভানম্মত াট উৎাদন;  

২। াদটয ন্যায্যমূল্য হনহিতেযর্;  

৩। াটদণ্যয ফহুমুখীেযর্;  

৪। াটেরমূদয আদৄহনোয়ন;  

৫। াটদণ্যয ফাজায ম্প্রাযর্।  

  



 

 

 

ঞ্চভ অধ্যায় 

াটখাত উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় োম জক্রভ 

৫.১ উচ্চপরনীর াটফীজ  উচ্চভান ম্পন্ন াট উৎাদনঃ 

(ে)  উচ্চ পরনীর জাদতয াটফীজ, ায, েীটনাে  অন্যান্য উেযর্ কৃলে ম জাদয় যফযাদয ের উদোগ সনয়া ;  

(খ)  আদৄহনে  উন্নত াট চাল িহত অনুযর্, াট আঁদয গুর্গত ভান  সশ্রহর্হফন্যােযর্ এফাং আদৄহনে  

হযদফফান্ধফ িহতদত াট পঁচাদনা (সমভন হযদফানায িহত) েরা-সেৌর হফলদয় াটচাহলদদয প্রদয়াজনীয় 

প্রহক্ষর্ প্রদান েযা; 

(গ)  াটচাদলয সক্ষদি াটচালদমাগ্য ভূহভ াংযক্ষর্, ভূহভ ব্যফায হযেল্পনা প্রর্য়ন এফাং ভূহভ ব্যফায হযেল্পনা অনুমায়ী  

াটচাদল াটচাহলদদয উৎাহত েযায রদক্ষয অন্যান্য স্য  াটচাদলয তুরনামূরে অথ জননহতে হফদেলদর্য 

পরাপর াটচাহলগর্দে অফহত েযা; 

(ঘ) ফাাংরাদদ জুট হযাচ জ ইন্সটিটিউট ( হফদজআযআই)  ফাাংরাদদ ইন্সটিটিউট অফ হনউহিয়ায এহগ্রোরচায ( হফনা) এয 

উদ্ভাহফত এেয প্রহত উচ্চ পরনীর াট কৃলে ম জাদয় ম্প্রাযদর্য োম জেয উদোগ গ্রর্ েযা;  

(ঙ)  উচ্চ পরনীর  উন্নতভাদনয াট আঁ উৎাদদন ক্ষভ াটজাত উদ্ভাফদনয গদফলর্া সজাযদায েযা;  এফাং 

(চ)  উচ্চমূদল্যয ফস্ত্র উৎাদদন ব্যফায উদমাহগ েটন সগ্রড জুট ইয়ার্ জ ফা সপহিক্স উদ্ভাফদনয গদফলর্ায োম জক্রভ গ্রর্;  

৫.২ াদটয ফাজায মুল্য হিহতীর যাখা এফাং কৃলদেয ন্যায্যমুল্য প্রাহপ্ত হনহিত েযাঃ 

(ে)  অবযন্তযীর্  হফশ্বফাজাদয াদটয চাহদা হনয়হভত ম জদফক্ষর্পুফ জে াট উৎাদদনয প্রদক্ষহত রক্ষযভািায হফলদয় 

এেটি ফাস্তফ-ম্মত ধাযর্া াটচাহল ম জাদয় প্রচাদযয ব্যফিা হনদত দফ, মাদত াটচাহল াটচাল হফলদয় সমৌহিে 

হিান্ত গ্রদর্ ক্ষভ দত াদযন; 

(খ)    সভৌসুদভয শুরুদতই ের সেেদাল্ডাযগদর্য াদথ আদরাচনাক্রদভ যোয েতৃজে াদটয ন্যযনতভ মূল্য সঘালর্া েযা;  

(গ) যোহয  এফাং সফযোহয াটের ভাহরে হভহত েতৃজে াট উৎাদনোযী সজরা মূস প্রদয়াজন অনুমায়ী াট 

ক্রয়দেন্দ্র িান এফাং াটচালী মাদত এ ের ক্রয়দেদন্দ্র ন্যায্য  নগদমুদল্য াট হফক্রয় েযদত াদযন স রদক্ষয  

ের উদোগ গ্রর্ েযা; এফাং 

(ঘ)  াটচাহলগর্দে োঁচাাট হফক্রদয়য সক্ষদি সগাষ্ঠীগত ক্ষভতা অজজদনয উদেদশ্য াটচালী ভফায় হভহত গঠদন উৎা 

প্রদান েযা। 

৫.৩ িানীয়  আন্তজজাহতে চাহদায াদথ াংগহত সযদখ াটদণ্যয ফহুমুখীেযর্ঃ 
 

(ে)   ফাজায চাহদায াদথ াংগহত সযদখ ফহুমুখী াটণ্য ব্যফাদযয নতুন নতুন সক্ষি হচহিতেযর্, ফতজভাদন প্রচহরত 

দণ্যয অহধেতয উন্নয়নাধন, নতুন হডজাইন উদ্ভাফন এয রদক্ষয হডজাইন ইনহেটিউট এফাং হডজাইন াংযক্ষর্ সেন্দ্র 

িান েযা; 

(খ)   াটণ্য ফহুমুখীেযর্ হল্প িাদনয রদক্ষয উদোিাদদযদে ফাহর্হজযে ব্যাাংদেয ায়তায় হফহনদয়াগ/চরহত মুরধন 

প্রাহপ্তদত ায়তা েযা এফাং Raw Materials Center (RMC) িাদনয উদোগ গ্রর্ েযা; 

(গ)  ভুহভক্ষয় সযাদধ এফাং যা স্তা  সফহিফাঁধ হনভ জাদর্য ভদতা হহবর ইহিহনয়াহযাং োদজ হযদফদয জন্য ক্ষহতেয 

‘‘সভটার সনটিাং’’ ফা হনদথটিে হজ সটক্সটাইর এয হযফদতজ হযদফ উদমাহগ  উৎকৃি জুট হজদটক্স এয 

ব্যফায হনহিতেযদর্ ের ব্যফিা গ্রর্ েযা;  



 

 

 

(ঘ)  সদদয ের হল্প/োযখানায় সফাতর/প্যাদেট প্যাদেহজাং  হযফদনয জন্য প্লাহেে/হনদথটিে ব্যাগ ফা 

েনদটইনায এয িদর উদমাহগ াদটয ব্যাদগয প্রচরন এফাং সদদয না জাযীগুদরাদত গাদছয চাযা াংযক্ষদর্ াদটয 

ব্যাগ(না জাযী ট) ব্যফাদযয ের উদোগ গ্রর্ েযা; 

(ঙ)   াট সথদে োগদজয ভন্ড, েম্বর এফাং অন্যান্য গৃিারী ণ্য বতযীয ভত ম্ভাফনাভয় খাত প্রায যোহয 

অহপমূদ েভ জযত ের েভ জেতজাদদয াদটয োগদজয হবহজটিাং োড জ এফাং াটহবহত্তে সেনাযী ব্যফাদয 

উৎাহত েযা; এফাং 

(চ)   অযােটিদবদটড চাযদোর উৎাদন এফাং এ জাতীয় াট উজাত োঁচাভার ব্যফায উদমাহগ হদল্প যোহয উৎা 

 প্রদর্াদনা প্রদান এফাং প্রদয়াজনীয় অন্যান্য দমাহগতা প্রদান েযা।  

(ছ) ফাাংরাদদদয ফহুমুখী াটদণ্যয এেটি Brand সৃহিয উদোগ গ্রর্।  

৫.৪ প্রহতদমাহগতাক্ষভ াটণ্য উৎাদদনয উদমাহগ েদয াটহদল্পয াটেরমূসয আদৄহনোয়নঃ 

(ে)  ফাজায চাহদায াদথ াংগহত সযদখ াটেরমুদয আদৄহনোয়দনয ভাধ্যদভ ফহু মুখী এফাং উন্নত ভানম্পন্ন াটণ্য 

উৎাদদন ক্ষভ েদয াটহল্পদে গদি সতারায উদোগ গ্রর্ েযা; 

(খ) াটেরমুদ হনদয়াহজত শ্রহভে, সটেহনহয়ান, প্রদেৌরী এফাং ব্যফিােবৃদেয দক্ষতা  োহযগহয সমাগ্যতা বৃহিয 

রদক্ষয  মথামথ প্রহক্ষদর্য েভ জসূহচ গ্রর্ েযা; 

(গ)  বহফষ্যদতয হদদে নজয সযদখ হফহবন্ন দক্ষতাভাদনয জুট সটেদনারহজে সৃহিয রদক্ষয জুট সটেদনারহজদত হডদপ্লাভা  

হডহগ্র সো জ চালুয ব্যফিা সনয়া; 

(ঘ) াটেরমূদয আদৄহনোয়দন এফাং সটেহনহয়ান, প্রদেৌরীগদর্য দক্ষতা বৃহিয রদক্ষয  Technology 

Upgradation Fund সৃহিয উদোগ গ্রর্ েযা; 

(ঙ)  আদৄহনে উৎাদন ব্যফিানা হফদল েদয োঁচা াট ক্রয়  ব্যফায, শ্রহভে এফাং মন্ত্রাহতয সুষ্ঠু ব্যফিানায 

ভাধ্যদভ উৎাদন খযচ হ্রােযর্ উচ্চতয উৎাদনীরতা হনহিত েযা; 

(চ)  যোহয াটেরগুদরায উৎাদন খযচ হ্রােযদর্য ভাধ্যদভ ক্ষহত হ্রা েযা  এফাং রাবজনে েযায রদক্ষয  হভর 

ম জাদয় জফাফহদহতা হনহিতেযর্ াদদক্ষ ক্ষভতায হফদেন্দ্রীেযর্ েযা; 

(ছ)  াটহল্প াংক্রা ন্ত গদফলর্ারি ধাযর্ায ফাহর্হজযে ব্যফাদযয রদক্ষয  গদফলর্া প্রহতষ্ঠান মূসয াদথ যোহয 

সফযোহয াটেরমুদয হনহফি সমাগাদমাগ িাদনয ব্যফিা সনয়া; 

৫.৫ াট  াটদণ্যয িানীয়  আন্তজজাহতে ফাজায ম্প্রাযর্ঃ 

(ে)  হযদফ ফান্ধফ, দৃহি নেন এফাং বহল্পে গুর্ম্পন্ন াটণ্য  ফহুমুখী াটদণ্যয ফাজায ম্প্রাযদর্য রক্ষয 

অবযন্তযীর্  হফশ্বফাজাদয ব্যাে প্রচাযর্া এফাং নতুন নতুন ফাজায অনুন্ধাদন োম জেয উদোগ গ্রর্ েযা;  

(খ)  ণ্য হযহচহত  ফহুমুখী াটণ্য উৎাদদন যোহয ায়তা প্রদান এফাং এয ব্যফায বৃহিয রদক্ষয তথ্যহচি হনভ জার্ 

েদয গর্ ভাধ্যদভ প্রচায, হফদদদ প্রহতহনহধ দর সপ্রযদর্য ভাধ্যদভ আন্তজজাহতে সভরায় অাংগ্রর্, সক্রতা-হফদক্রতায 

ভদধ্য হনহফি সমাগাদমাগ প্রহতষ্ঠা- ইতযাহদ উদোগ গ্রর্ েযা;   

(গ)  াট  াটজাত ণ্য উৎাদন , সদদ হফদদদ চাহদা   সমাগান হযহিহত এফাং হফর্ন  যপ্তাহন হফলদয় তথ্য 

াংগ্র, াংযক্ষর্ এফাং প্রচায; 

(ঘ)  ফাজায ম্প্রাযদর্ াটণ্য যপ্তাহন দমাহগতা সর গঠনপূফ জে যপ্তাহন াংহেি সমাগাদমাগ, হফদযাধ হভভাাংা, 

হরয়াদজাঁ িান, সদটন্ট  িাহন্ডাং এফাং আন্তজজাহতে ভাদেজটিাং হরহয হফলদয় োহযগহয ায়তা প্রদান  েযা। 
এছািা, প্রহতদমাগী সদমূদয যপ্তাহন নীহত, যপ্তাহন সেৌর ম্পদেজ ম্যে ধাযর্া অজজনপূফ জে এফাং যপ্তাহন 

দমাহগতা সর েতৃজে প্রদয়াজনীয় তথ্য অন্যান্য দমাহগতা প্রদান েযা;  



 

 

 

(ঙ)   াট  াটজাত দণ্যয ফাজায ম্প্রাযদর্য রদক্ষয হফদদদ অফহিত ফাাংরাদদী দূতাফাদয ায়তা গ্রর্ েযা;  

(চ)  ফহুমুখী াটদণ্যয হদল্প যোহয উৎা  প্রদর্াদনা প্রদান, নীহতগত, প্রাহতষ্ঠাহনে  প্রদয়াজনীয় অন্যান্য ায়তা 

প্রদান েযা। 

৫.৬ যোহয  সফযোহয াটেদরয উৎাদন প্রহক্রয়ায প্রহতটি স্তদয দক্ষতা ফািাদনাঃ 

(ে) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন োউহন্সর এয আতায় জুট সক্টয হিরস্ োউহন্সর গঠন;  

(খ) াটেরমূদ  েভ জযত শ্রহভে, প্রদেৌরী  ব্যফিােবৃেদে প্রদয়াজনীয় প্রহক্ষর্ প্রদাদনয ভাধ্যদভ দক্ষতা উন্নয়ন; 

(গ) াট প্রযুহিয জ্ঞানম্পন্ন সটেহনহয়ান  প্রদেৌরী সৃহিয উযুি োহযকুরাভ হডদপ্লাভা  হডহগ্র সো জ চালুেযর্; 

(ঘ) াটের  াট ব্যফায াদথ ম্পৃি যোহয সফযোহয প্রহতষ্ঠানমূদে প্রদয়াজনীয় দমাহগতা প্রদান; 

(ঙ) ব্যফিাে, প্রদেৌরী  েভ জচাযীগদর্য ফাৎহযে েভ জমূল্যায়দন যোহয াটের হযচারনায় দক্ষতায হফলয়টি মুখ্য 

হফদফচনায নীহত গ্রর্। 

৫.৭ াটখাদতয উন্নয়দন যোয েতৃজে প্রদর্াদনা প্রদানঃ 

(ে) াট হল্পখাদত হ্রাকৃত সুদদয াদয ব্যাাংে ঋদর্য ব্যফিা েযা; এফাং  

(খ) কৃহলহবহত্তে হল্প হদদফ াটখাতদে কৃহলহবহত্তে হদল্প প্রদত্ত ের সুদমাগ সুহফধা প্রদাদনয ব্যফিা েযা।  

৫.৮  দণ্য াটজাত সভািদেয ফাধ্যতামূরে ব্যফায আইন, ২০১০ এয ফাস্তফায়দনয োম জেয উদোগ গ্রর্ঃ 

(ে) আইদন ফহর্ জত ৬টি ণ্য সভািেীেযদর্ াটজাত ণ্য ব্যফায হনহিতেযদর্য রদক্ষয  াটজাত সভািদেয ব্যফাদযয 

অথ জননহতে  হযদফগত সুহফধায হফলদয় াংহেি ব্যফাহয়  সেেদাল্ডাযগর্দে উিুি েযা; এফাং  

(খ)  আইন ফাস্তফায়দন সজরা  উদজরা ম জাদয় সভাফাইর সোট জ হযচারনা েযা।  

৫.৯  াটখাদত সদহ হফদদহ হফহনদয়াগ আেল জদর্য উদোগ গ্রর্ঃ 

(ে)  াটেরগুদরায আদৄহনোয়দন হফদদহ হফহনদয়াগ আনয়দনয উদোগ গ্রর্ েযা;  

(খ) যোহয াটেরগুদরায অব্যফহৃত ভূহভদত অফোঠাদভাগত সুদমাগ সুহফধা সৃহিয ভাধ্যদভ াট াংহেি হল্প িাদন 

সদহ হফদদহ হফহনদয়াদগয আেল জদর্য উদোগ গ্রর্ েযা; এফাং 

(গ)  াটখাদত হফহনদয়াদগ ায়তােদল্প াট অহধদপ্তদয এেটি হফহনদয়াগ ায়তা সর গঠন েযা।  

৫.১০ নতুন প্রযুহি গ্রর্  নতুন হডজাইন উদ্ভাফদন গদফলর্া  উন্নয়নঃ 

(ে) যপ্তাহনয উিজমুখী ধাযা সৃহি  তা সটেই েযায রদক্ষয  ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন  প্রযুহিয উন্নয়ন হনহিত েযায 

জন্য এেটি াটণ্য  াট প্রযুহি গদফলর্া ইনহেটিউট প্রহতষ্ঠায ম্ভাব্যতা মাচাই েযা; 

(খ)  াট ণ্য  ফহুমুখী াটদণ্যয উন্নয়দনয গদফলর্া োম জক্রদভ সফযোহয খাত এফাং হফশ্বহফোরয়মূদে অন্তভু জি 

েযা; 

(গ)  াট হদদয় োরুণ্য উৎাদনোযী হল্পীদদয দক্ষতায ভম জাদা প্রদান এফাং হডজাইন  োহযগযী ায়তা প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ দক্ষতা উন্নয়দনয উদোগ গ্রর্ েযা; এফাং 

(ঘ)  এেটি হযপূর্ জ হডজাইন  উন্নয়ন ইনহেটিউট িাদনয ভাধ্যদভ এ খাদত নতুন নতুন ধাযনায উদ্ভাফনদে উৎাহত 

েযা। 

 



 

 

 

৫.১১ াটহদল্পয াদথ জহিত  শ্রহভে-েভ জচাযীদদয দক্ষতা উন্নয়ন  েল্যার্ঃ  

(ে) শ্রহভে-েভ জচাযীদদয দক্ষতা উন্নয়দন মথামথ প্রহক্ষদর্য ব্যফিা গ্রর্ েযা; 

(খ) যোহয  সফযোহয জুট াটেদর আন্তজজাহতে শ্রভ াংিা (ILO) েতৃজে সুাহযকৃত ভম জাদাপূর্ জ োদজয 

(Decent Work) ধাযা, সমভন-  সুষ্ঠু হনদয়াগ, াভাহজে সুযক্ষা প্রদান, শ্রহভদেয প্রাপ্য অহধোযমূদয হনিয়তা 

প্রদান এফাং াংহেি ের সগাষ্ঠীয ভদধ্য হনয়হভত ভত হফহনভয় ইতযাহদ েভ জসূহচ ফাস্তফায়ন েযা; 

(গ)  শ্রহভে েভ জচাযীয স্বািয সুযক্ষা এফাং তাদদয ন্তানদদয হক্ষারাদব দমাহগতা প্রদান েযা; এফাং 

(ঘ)  যোহয াটেরমূদয ব্যফিানায় অহধেতয গহতীরতা আনা এফাং উচ্চ দক্ষতা হনহিতেযদর্য রক্ষ সূচেহবহত্তে 

ফাৎহযে রক্ষভািা হনধ জাযর্ এফাং েভ জক্ষভতা মূল্যায়ন িহত চালু েযা।  

৫.১২ াট  াট হদল্পয াদথ জহিত যোহয  সফযোহয প্রহতষ্ঠাদনয ভদধ্য োম জেযী সমাগাদমাগ  ভন্বয়ঃ  

াট খাত াংহেি হফহবন্ন ভন্ত্রর্ারয়/হফবাগ এফাং অন্যান্য সেে সাল্ডাযদদয াদথ াট  াটদণ্যয উৎাদন, হফর্ন 

 যপ্তাহন হফলদয় মথামথ ভন্বদয়য জন্য াট অহধদপ্তদযয অধীদন এেটি ভন্বয় সর গঠন েযা দফ;   

 

লষ্ঠ অধ্যায় 

ফাস্তফায়ন হযফীক্ষর্  মূল্যায়ন 
 

১. াটনীহত ফাস্তফায়ন  ভহনটহযাং এয হনহভত্ত হনম্নফহর্ জত এেটি েহভটি গঠন েযা দফঃ 
 

১। হচফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রর্ারয় বাহত 

২। অহতহযি/যুগ্ম হচফ কৃহল ভন্ত্রর্ারয় দস্য 

৩। অহতহযি/যুগ্ম হচফ হল্প ভন্ত্রর্ারয় দস্য 

৪। অহতহযি/যুগ্ম হচফ ফাহর্জয ভন্ত্রর্ারয় দস্য 

৫। ভাহযচারে যযাষ্ট্র ভন্ত্রর্ারয় দস্য 

৬। অহতহযি/যুগ্ম হচফ অথ জননহতে ম্পেজ হফবাগ দস্য 

৭। অহতহযি/যুগ্ম হচফ হক্ষা ভন্ত্রর্ারয় দস্য 

৮। অহতহযি/যুগ্ম হচফ শ্রভ  েভ জ াংিান ভন্ত্রর্ারয় দস্য 

৯। অহতহযি/যুগ্ম হচফ হযদফ ভন্ত্রর্ারয় দস্য 

১০। অহতহযি/যুগ্ম হচফ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় হফবাগ দস্য 

১১। দস্য জাতীয় যাজস্ব সফাড জ দস্য 

১২।  হনফ জাী হযচারে/ 

সজনাদযর ম্যাদনজায 

ফাাংরাদদ ব্যাাংে দস্য 

 বাই-সচয়াযম্যান যপ্তাহন উন্নয়ন ব্যযদযা দস্য 

  সচয়াযম্যান ফাাংরাদদ াটের েদ জাদযন দস্য 

১৩।  সচয়াযম্যান হফদজএভএ দস্য 



 

 

 

১৪।  সচয়াযম্যান হফদজএএ দস্য 

১৫। ভাহযচারে াট অহধদপ্তয দস্য-হচফ 

 

েহভটি প্রহত ৩(হতন) ভা অন্তয বায় হভহরত দফন এফাং াটনীহত ফাস্তফায়ন সেৌর হনধ জাযর্ ফাস্তফায়ন অগ্রগহত 

মূল্যায়ন েযদফন এফাং নীহতভারায হযফতজন, হযফধ জন ইতযাহদ হফলদয় হদে হনদদ জনা হদদফন। নীহত ফাস্তফায়ন েদয 

প্রদয়াজনীয় আইন, হফহধ প্রর্য়ন এফাং প্রহতষ্ঠান িাদন উি েহভটি সুাহযভারা প্রর্য়ন এফাং ফাস্তফায়ন সেৌর 

হনধ জাযর্ েযদফন। েহভটি প্রদয়াজনদফাদধ সোন হফদলজ্ঞ ব্যহি/ব্যহিফগ জদে সো-অপ্ট েযদত াযদফন। 

 

২. হনম্নফহর্ জত দস্যদদয হনদয় াট অহধদপ্তদযয সনতৃদত্ব াটনীহত ফাস্তফায়ন সর গঠন েযা দফঃ 

 

১। ভাহযচারে, াট অহধদপ্তয বাহত 

২। হযচারে, হফদজএভহ দস্য 

৩। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রর্ারদয়য প্রহতহনহধ দস্য 

৪। কৃহল ভন্ত্রর্ারদয়য প্রহতহনহধ দস্য 

৫। হল্প ভন্ত্রর্ারদয়য প্রহতহনহধ দস্য 

৬। ফাহর্জয ভন্ত্রর্ারদয়য প্রহতহনহধ দস্য 

৭। হযদফ ভন্ত্রর্ারদয়য প্রহতহনহধ দস্য 

৮। যপ্তাহন উন্নয়ন ব্যযদযায প্রহতহনহধ দস্য 

৯। সচয়াযম্যান, হফদজএভএ দস্য 

১০। সচয়াযম্যান, হফদজএএ দস্য 

১১। সচয়াযম্যান, হফদজহজএ দস্য 

১২। সচয়াযম্যান, হফদজএ দস্য 

১৩। হযচারে(াট) দস্য-হচফ 

 

েহভটি প্রহত ২(দুই) ভা অন্তয বায় হভহরত দয় াটনীহত ফাস্তফায়দনয হফহবন্ন হদে ম জাদরাচনাপূফ জে ফাস্তফায়দনয 

োম জক্রভ এহগদয়  সনয়ায উদোগ গ্রর্ েযদফন এফাং সোন সুাহয থােদর তা ফাস্তফায়ন  ভহনটহযাং েহভটিয হনেট 

হিাসন্তয জন্য উিান েযদফন। েহভটি প্রদয়াজনদফাদধ হফদলজ্ঞ হাদফ এে ফা এোহধে ব্যহিদে সো-অপ্ট 

েযদত াযদফন। 
হযহি- ে 

াটনীহত ফাস্তফায়ন সেৌর 

 

১। কৃহিভ তন্তুয হফযীদত াট তন্ত্ত্তয হযদফদয ক্ষহত না েদয প্রাকৃহতেবাদফ ভাটিদত হফদয়াহজত য়ায হফলয়টি সদদ 

হফদদদ গর্ভাধ্যদভ ব্যাে প্রচাদযয ভাধ্যদভ াট  াটদণ্যয হযদফ ফান্ধফ গুর্াফরী প্রহতহষ্ঠত েযায সেৌর গ্রর্ 

েযা; 



 

 

 

২। াট  াটদণ্যয ফহুমুখী ব্যফায এফাং হফদলবাদফ Jute Geo-Textile এয ভত দণ্যয অথ জননহতে এফাং 

হযদফগতবাদফ তুরনামূরে সুহফধায হফলয়টি হফশ্বব্যাী ব্যাে প্রচাদযয ভাধ্যদভ ফহুমুখী াটদণ্যয গ্রর্দমাগ্যতা 

বৃহিয এফাং ফাজায ম্প্রাযদর্য সেৌর গ্রর্ েযা দফ। ফাাংরাদদ াটের েদ জাদযন (হফদজএভহ), ফাাংরাদদ 

জুট হভরস্ এদাহদয়ন (হফদজএভএ)  ফাাংরাদদ জুট হিনা জ এদাহদয়ন (হফজএএ) এয হম্মহরত প্রয়াদ 

াট  াটদণ্যয ফাজায অনুন্ধান োম জক্রভ সনয়া;  

৩। াদটয ফাজায মূল্য সদীয়  আন্তজজাহতে ফাজাদযয চাহদা  সমাগান ছািা সদীয়বাদফ ভধ্যস্বত্বদবাগীদদয এফাং 

আন্তজজাহতেবাদফ ট্যাহযপ  নন-ট্যাহযপ ফাধায উয ফহুরাাংদ হনবজযীর। এ ের হফলয় হফদফচনায় হনদয় 

াটচালীয াদটয উযুি মূল্য প্রাহপ্ত হনহিতেযদর্ প্রদর্াদনামূরে  সযগুদরটাহয োম জক্রভ গ্রর্ েযা;  

৪। উচ্চপরনীর াট চাদল গদফলর্াগাদয প্রাপ্ত ফীজ  প্রযুহি কৃলে ম জাদয় ম্প্রাযর্ এফাং াটচাল  াটচদনয 

আদৄহনে িহত হফলদয় াটচালীগর্দে প্রদয়াজনীয় প্রহক্ষর্ প্রদান েযা; 

৫। Jute Genome Decoded য়ায সপ্রক্ষাদট উচ্চ মূদল্যয ফস্ত্র উৎাদন ফহুমুখী াটণ্য উৎাদদন 

ব্যফাযদমাগ্য াট আঁ উদ্ভাফদনয রদক্ষয  হফশ্বহফোরয় াংহেি গদফলর্া প্রহতষ্ঠাদনয গদফলর্া োম জক্রভ 

সজাযদাযেযদর্ প্রদয়াজনীয় নীহত  িহত গ্রর্ েযা; 

৬। প্রচহরত  ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন প্রযুহিয উন্নয়ন এফাং ম্প্রাযদর্য উদেদশ্য এেটি াট প্রযুহিয গদফলর্া 

ইনহেটিউট প্রহতষ্ঠায ম্ভাব্যতা মাচাই ফহুমুখী াটদণ্যয হডজাইন ব্যাাংে  হডজাইন ইনহেটিউট প্রহতষ্ঠা েযা;  

৭। ফহুমুখী াটণ্য  াটোঠি উজাত ণ্য উৎাদন  হফর্নখাদত হফহনদয়াদগ যোযী উৎা  প্রদর্াদনা প্রদান, 

নীহতগত, প্রাহতষ্ঠাহনে  প্রদয়াজনীয় অন্যান্য ায়তা প্রদান েযা;  

৮। যোহয  সফযোহয াটেরগুদরায ব্যফহৃত প্রযুহিয ভান মাচাই েদয স্বল্প ভধ্য  দীঘ জ সভয়াদদ রক্ষযহিত প্রযুহি 

ব্যফাদযয রদক্ষয হযেল্পনা গ্রর্- এয ভদধ্য থােদফ এ খাদত েভ জযত শ্রহভে, সটেহনহয়ান, প্রদেৌরী  

ব্যফিােগদর্য ম জায়ক্রহভে প্রহক্ষর্ প্রদান এফাং াট  াটদণ্যয আন্তজজাহতে ফাজায চাহদা অনুমায়ী 

াটেরগুদরায আদৄহনোয়ন। এতদুদেদশ্য এেটি Technology Upgradation Fund সৃহিয হফলয়টি হক্রয় 

হফদফচনায় যাখা;  

৯। College for Jute Technology সৃহিয ভীক্ষা চারাদনা, সমখাদন াট হদল্পয উয ইন্ডাহিয়ার ইহিহনয়াহযাং 

এফাং ম্যাদনজদভন্ট হফলদয় হডহগ্র  হডদপ্লাভা সো জ চালু েযা দফ। হফেল্প হদদফ সটক্সটাইর েদরজগুদরায় এ হফলদয় 

হডগ্রী  হডদপ্লাভা সো জ চালু েযা; 

১০। কৃহলহবহত্তে হদল্প সমবাদফ েয  আহথ জে সক্ষদি প্রদর্াদনা সদয়া য় াটহল্পদে কৃহলহবহত্তে হল্প সঘালর্া হদদয় 

ভবাদফ সবাদফ প্রদর্াদনা সদয়ায ব্যফিা সনয়া; 

১১। াট াংক্রান্ত গদফলর্া প্রহতষ্ঠান, যোহয সফযোহয হল্প েরোযখানায ভাহরে/উদোিা, ফহুমুখী াটদণ্যয 

উদোিা এফাং াংহেি সেেদাল্ডাযগদর্য ভদধ্য সনটয়াহেজাং তদথ্যয আদান প্রদান এফাং োম জেয দমাহগতামূরে 

ম্পেজ সৃহিয ভাধ্যদভ াট হদল্পয উন্নয়দনয দীঘ জ সভয়াদী েভ জসূচী গ্রর্ েযা;  

১২। দণ্য াটজাত সভািদেয ফাধ্যতামূরে ব্যফায আইন, ২০১০ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ হযদফ সুযক্ষা এফাং াটদণ্যয 

সদীয় ফাজায ম্প্রাযদর্য ের নীহত  িহত গ্রর্ েযা; 

১৩। আদৄহনে উৎাদন ব্যফিানা হফদল েদয োঁচা াট ক্রয়  ব্যফায, শ্রহভে এফাং মন্ত্রাহতয সুষ্ঠু ব্যফিানায 

ভাধ্যদভ উচ্চতয উৎাদনীরতা হনহিতেযদর্য ভাধ্যদভ াটেরগুদরাদে রাবজনে েযায েভ জদেৌর গ্রর্ েযা;  



 

 

 

১৪। াট হদল্পয জন্য েভ জহযেল্পনা প্রর্য়ন, হদে হনদদ জনা প্রদান, েভ জাকৃহত (Performance) ভহনটহযাং এফাং 

ের যোহয, সফযোহয হভর োযখানায জন্য Rules of the game বতহয, আন্তজজাহতে ফাজাদয ণ্য যপ্তাহন 

সুহফধা গ্রদর্য সুদমাগ সৃহি, উচ্চ মূল্য াংদমাহজত ণ্য সৃহিয উৎাদদনয সেৌর গ্রর্ অবযন্তযীর্ ফাজাদয াটণ্য 

এফাং ফহুমুখী াটণ্য  ব্যফায বৃহিয প্রদচিা গ্রদর্য দাহয়ত্ব ারদন ক্ষভতা অজজদন াট অহধদপ্তযদে হিারী 

েযা। 
  

 াটনীহত ফাস্তফায়ন এফাং াট খাদতয াদথ াংহেি যোহয  সফযোহয ম জাদয় হফহবন্ন 

দপ্তয/প্রহতষ্ঠাদনয ভূহভো অতযন্ত গুরুত্বপূর্ জ। াট খাদতয াদথ সম ের যোহয দপ্তয/প্রহতষ্ঠান ম্পৃি 

যদয়দছ তা হযহি ‘খ’ সত এফাং সম ের সফযোহয প্রহতষ্ঠান ম্পৃি যদয়দছ তায তাহরো হযহি 

‘গ’সত সদয়া দরা। 

 

 

হযহি- খ 
 

াটনীহত ফাস্তফায়দন াংহেি দপ্তয/প্রহতষ্ঠানমূ 
 

যোহয দপ্তয/প্রহতষ্ঠানঃ 

 

(ে)  াট অহধদপ্তযঃ াট অহধদপ্তয মূরতঃ হনয়ন্ত্রর্মূরে োম জক্রভ হযচারনা েযদছ। ১৯৬২ াদরয াট অধ্যাদদ, ১৯৬৪ 

াদরয হদ জুট (রাইদহন্সাং এন্ড এনদপা জদভন্ট) রূর, ১৯৭৪ াদরয হদ জুট সগ্রায়া জ (ফড জায এহযয়া) এয প্রদয়াগ  ফাস্তফায়ন 

অহধদপ্তদযয উয ন্যস্ত আদছ। াট খাদতয উন্নয়নেদল্প াট অহধদপ্তয উচ্চপরনীর াট  াটফীজ উৎাদন হফলয়ে হফহবন্ন 

প্রেল্প/েভ জসূহচ ফাস্তফায়ন েদয আদছ।  

াট অহধদপ্তদযয দাহয়ত্ব  োম জাফরী প্রধানত হনম্নরূঃ  
 

(১)  াট  াটণ্য ব্যফাদয়য হফহবন্ন প্রোয রাইদন্স প্রদান;  

(২)  াট  াটণ্য ব্যফা তদাযেী, হনয়ন্ত্রর্  অহনয়ভ সযাধ;  

(৩)  হনয়হভত হযদ জন  যীক্ষদর্য ভাধ্যদভ উৎাহদত দণ্যয  ভাদনান্নয়দন াটেরমুদে ায়তা প্রদান;  

(৪) াট  াটণ্য হফলয়ে মাফতীয় তথ্যাহদ মথাঃ াট আফাদী জহভ, াট  াটণ্য উৎাদন, অবযন্তযীর্  ব্যফায, 

যপ্তাহন  যপ্তাহন আয়, ভজুদ হফলয়ে তথ্যাহদ াংগ্র াংেরন  াংযক্ষর্ এফাং াট খাদত হযেল্পনা, উন্নয়ন  নীহত 

হনধ জাযদর্ এফ তথ্যাহদ যফযা; 

(৫)  আদৄহনে িহতদত চালাফাদদয ভাধ্যদভ উচ্চপরনীর াট  াটফী জ উৎাদদন চাহলদদযদে উিুিেযদর্য রদক্ষয  

প্রেল্প/েভ জসূহচ ফাস্তফায়ন। 

াট অহধদপ্তয াট  াটদণ্যয ভান হনয়ন্ত্রর্ োম জক্রভ আদযা সজাযদায েযদফ। এছািা উচ্চপরনীর াট  াটফীজ 

উৎাদদন চাহলদদযদে উিুিেযর্  ায়তা প্রদান োম জক্রভ অব্যাত যাখদফ। এ রদক্ষয াট অহধদপ্তয প্রদয়াজদন জনফর 

োঠাদভা হযফধ জন/হযভাজজন েযদফ। 
 

  



 

 

 

(খ) কৃহল ম্প্রাযর্ অহধদপ্তয (হডএই): 

 

কৃহলদক্ষদি ফাাংরাদদ অভূতপূফ জ াপল্য অজজন েদযদছ ইা ফ জজনহফহদত। এেভাি কৃহল ম্প্রাযর্ অহধদপ্তদযয অধীদনই গ্রাভ 

ম জাদয় দক্ষ জনফর মথাঃ উ-োযী কৃহল অহপায/ব্লে সুাযবাইজায েভ জযত আদছন। এফ েভ জেতজাগর্ চালীদদয াদথ 

যাহয মৃ্পি সথদে ভাটিয উফ জযতা  গুর্াগুদর্য হবহত্তদত উন্নত ফীজ প্রদয়াদগ পর উৎাদদন উিুি েদয আদছ। াট চাদল 

ব্যফহৃত জহভয প্রকৃত হযভার্ হনরুন, উচ্চপরনীর াট  াটফীজ উৎাদদন চাহলদদযদে উিুিেযর্ োম জক্রদভ কৃহল 

ম্প্রাযর্ অহধদপ্তয োম জেয ভূহভো যাখদত াদয। 
 

(ঘ) ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন সফাড জ (হফআযহডহফ): 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন সফাড জ (হফআযহডহফ) যোহয উন্নয়ন প্রহতষ্ঠান হদদফ জাতীয় প্রবৃহি  সটেই উন্নয়দনয রদক্ষয  ৭০ 

দে সথদে াট প্রধান প্রধান অথ জেযী পর উৎাদদন হনহফিবাদফ োজ েযদছ।  ল্লীয ক্ষুদ্র প্রা হন্তে চাহলদদয হি-স্তয 

ভফাদয়য ভাধ্যদভ াংগঠিত েদয তাদদযদে উদমাগী প্রহক্ষর্, ঋর্  প্রযুহিগত সুহফধা এফাং হফর্ন ায়তা প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ াদটয হযভার্  ভানম্পন্ন উৎাদন এফাং কৃলেদদয ন্যায্য মূল্য প্রাহপ্ত হনহিত েদয াদটয অব্যাত উৎাদন 

বৃহিদত হফআযহডহফ গুযত্বপূর্ জ ভূহভো ারন েযদছ। হফআযহডহফ য োম জক্রভ ফতজভাদন সদদয ৬৪টি সজরায় ৪৭৭ টি উদজরায় 

হফস্তৃত। াম্প্রহতে ভদয় াট অহধদপ্তদযয অধীদন ইদতাপূদফ জ গৃীত ভহন্বত উপী াট  াটফীজ উৎাদন েভ জসূহচয পর 

ফাস্তফায়দন হচহিত ১০০ উদজরায় কৃলেদদয াট চাদল উিুিেযর্ ছািা েভ জসূহচয অহবি রক্ষযাজজদন হফআযহডহফয ক্ষ দত 

হনদম্নয দদক্ষমূ গ্রর্ েযা দয়দছ।  
 

(১) িানীয় াট উন্নয়ন েভ জেতজায াদথ ভন্বয়পূফ জে কৃলেদদয হফনামূদল্য উন্নত ফীজ যফযা েযা;  

(২)  হফআযহডহফ’য আফতজে কৃহল ঋর্ খাত দত কৃলেদদয ঋর্ ায়তা প্রদান েযা;  

     (৩)  েভ জসুহচভূি াটচালীয তাহরো াংগ্র েযতঃ তাহরোয় ফহর্ জত চালীগর্ মহদ পূফ জ সথদে হভহতয দস্য না  

  দয় থাদেন তাদর াটচালীদদয হনদয় নতুন হভহত গঠন।  

 

উহল্লহখত েভ জসূহচ ফাস্তফায়দন ায়তা প্রদান ছািা াদটয অতীত ঐহতয পু নরুিায এফাং াটদে কৃলেদদয আয়  

েভ জাংিান সৃহিয সক্ষদি এেটি হিারী খাদত হযর্ত েযায জন্য হফআযহডহফ েতৃজে বহফষ্যদত অহধেতয হযেহল্পত 

েভ জসূহচ গ্রর্ েযা দফ। 
 

(ঘ) ল্লী উন্নয়ন এোদডভী (আযহডএ): 
 

াটফীজ উৎাদন  উা কৃলেদদয ভাদঝ স্বল্পমূদল্য যফযাদয সক্ষদি ল্লী উন্নয়ন এোদডভী গুরুত্বপূর্ জ ভুহভো যাখদফ। 
 

(ঙ) ফাাংরাদদ াট গদফলর্া ইনহেটিউট (হফদজআযআই):  

ফাাংরাদদ াট গদফলর্া ইনহেটিউট াট খাদতয াহফ জে উন্নয়দনয রদক্ষয াদটয কৃহল, োহযগহয এফাং জুট- 

সটক্সটাইরগদফলর্ায ভাধ্যদভ গুরুত্বপূর্ জ ভুহভো ারন েদয আদছ। কৃহল গদফলর্ায আতায় হফদজআযআই উচ্চ পরনীর 

াটজাত উদ্ভাফন, উন্নত াট উৎাদন ব্যফিানা এফাং াট চন াংক্রা ন্ত গদফলর্া হযচারনা েদয চদরদছ। াটফীদজয ভস্যা 

ভাধানেদল্প প্রচহরত াটফীজ উৎাদদনয হযফদতজ ‘‘নাফী াট ফীজ উৎাদন প্রযুহি’’ উদ্ভাফন েদয াটফীজ ঘাটহত 

সভাোদফরায় অফদান যাখদছ। এ ম জ ন্ত হফদজআযআই ৪৪টি উচ্চ পরনীর াটজাত উদ্ভাফন েযদছ মায ভদধ্য ১৬টি কৃলে 

ম জাদয় চালাফাদ দে। এছািা হফদজআযআই উন্নত কৃহলতা হিে ব্যফিানা, ায ব্যফিানা, ফারাই ব্যফিানা  উন্নত 

িহতদত াট চন প্রযুহি উদ্ভাফন েযদছ। উদযাি গদফলর্ায পদর সম ের াট জাত উদ্ভাফন েযা ম্ভফ দফ তাদত সদদ 

উন্নতভাদনয াট আঁ  ফীদজয উৎাদন বৃহি াদফ ফদর আা েযা মায়। াট চাল ম্প্রাযর্ তথা স্যক্রদভ াটচাদলয 



 

 

 

অন্তজভূি জহভয উফ জযাহি বৃহি েযদফ এফাং উৎাহদত াটখহি জ্বারাহন হদদফ ব্যফহৃত দয় সদদয ফনজ ম্পদ াংযক্ষদর্ 

গুরুত্বপূর্ জ ভুহভো যাখদফ।এ ছািা হফদজআযআই হফহবন্ন ধযদর্য ফহুমুহখ াট ণ্য সমভন- জুট হজ সটক্সাইর, হভহ সুতা, াদটয 

েম্বর, াট উর  উি উরজাত সুযদয়টায, জায়নাভাজ, হফহবন্ন ধযদর্য পাহন জহাং সপহিে, সডহনভ, এযাাদযর সপহিে, কুটিয 

হদল্পয উন্নয়নেদল্প হফহবন্ন ধযদর্য যাহন্ডক্রযাপট, াট আঁ, সূতা  োদিয উন্নতভাদনয হব্লহচাং, ভা জাযাইহজাং, যহিতেযর্ 

 হপহনহাং িহত, অহিদযাধী াটণ্য, চনদযাধী াদটয না জাহয ট, াট  তুরায াংহভশ্র সর্য হচেন সূতা  উি সূতা 

দত হফহবন্ন ধযদর্য োি উদ্ভাফন েযদছ। হফহবন্ন এনহজ, ক্ষুদ্র  ভাঝাযী উদোিাদদয প্রহক্ষর্  ভদঝাতা চুহিয ভাধ্যদভ 

হফদজআযআই উদ্ভাহফত হফহবন্ন প্রযুহি স্তান্তয, হফহবন্ন জুট ইন্ডাহিজ এয ভস্যা ভাধানেদল্প োহযগহয ায়তা প্রদান  

সেহনাং এয ভাধ্যদভ াদটয ফহুমুহখ ব্যফায েযায প্রয়া চারাদে। বহফষ্যদত হফদজআযআই জাতীয়  আন্তজজাহতে চাহদায 

হবহত্তদত নতুন নতুন াটণ্য উদ্ভাফন, ণ্যভান উন্নয়ন, হযফহতজত জরফায়ুয সপ্রক্ষাদট াটজাত  চাল িহতয উন্নয়ন  

ম্প্রাযর্ এফাং ণ্যমুহখ োঁচাাট উদ্ভাফদনয সক্ষদি প্রদয়াজনীয় গদফলর্া  উন্নয়ন েভ জো ণ্ড- হযচারনা েদয াটনীহত 

ফাস্তফায়দন গুরুত্বপূর্ জ ভূহভো ারন েযদফ।  
 

(চ) ফাাংরাদদ কৃহল উন্নয়ন েদ জাদযন (হফএহডহ): 
 

হফএহডহয াটফীজ হফবাগ দীঘ জ ৩৫ ফৎয মাফৎ াটফীজ উৎাদন  হফতযর্ ব্যফিায াদথ জহিত। হফদজআযআই েতৃজে 

উদ্ভাহফত হিডায াটফীজ দত হফএহডহ উায দুটি খাভাদয হবহত্ত াটফীজ উৎাদন েদয থাদে। যফতীদত হেছু হনহদ জি 

এরাোয হনফ জাহচত চালীদদয ভাধ্যদভ প্রতযাহয়ত ফীজ উৎাদন েদয হনজস্ব ব্যফিানায় হনহদ জি হফতযর্ সে ন্দ্র দত হডরাযদদয 

ভাধ্যদভ কৃলেদদয ভাদঝ হফতযদর্য ব্যফিা েদয থাদে। হফএহডহ তাদদয হবহত্তফীজ উৎাদন সেদন্দ্রয াংখ্যা বৃহি েদয 

াটফীজ উৎাদদনয হযভার্ বৃহি েযদত াদয এফাং ফীজ হফতযর্ সজাযদায েদয াট খাদতয উন্নয়দন গুরুত্বপূর্ জ ভূহভো ারন 

েযদত াদয। 
 

(ছ) ফাাংরাদদ াটের েদ জাদযন (হফদজএভহ): 
 

সদদ উৎাহদত সভাট প্রচহরত াটদণ্যয তেযা প্রায় ৩০ বাগ ফাাংরাদদ াটের েদ জাদযন উৎন্ন েদয থাদে। াংিাটি 

িানীয়বাদফ াট চালী  ক্ষুদ্র ব্যফায়ীগদর্য হনেট দত যাহয াট ক্রয় েদয াট চালীদদযদে াদটয ন্যায্য মূল্য প্রাহপ্তদত 

ায়তা প্রদান েযদফ। তাছািা াট উৎাদনোযী ীভান্তফতী এরাোয়  প্রতযন্ত অঞ্চদর াট ক্রয় সেন্দ্র িান েদয কৃলেদদয 

হনেট যাহয াট ক্রয় েযদফ এফাং আদোরীন ভজুদ গদি তুদর াদটয ফাজায হিহতীর যাখদত ায়তা েযদফ। াংিাটি 

উায াহফ জে দক্ষতা বৃহি েদয াটদণ্যয ভান উন্নয়ন উৎাদন ব্যয় হ্রা, াটদণ্যয অবযন্তযীর্  ব্যফায  যপ্তাহনয 

হযভার্ বৃহিয রদক্ষয গুরুত্বপূর্ জ ভূহভো যাখদফ।  
 

(জ) জুট ডাইবাযহহপদেন প্রদভান সন্টায (সজহডহহ): 

কৃহিভ তন্তু  অন্যান্য স্বল্প মূদল্য হনদথটিে তন্তুয আহফ জবাফ এফাং ব্যফাহযে  হযফন ব্যফিায হযফতজদনয পদর হফশ্ব 

ফাজাদয প্রচহরত াট  াট াভগ্রীয মূল্য হদন হদন প্রহতদমাহগতায ম্মুখীন দে। হেন্তু ফতজভান হযদফ দচতন হফদশ্ব 

ফহুমুহখ াটণ্য াভগ্রীয চাহদা  ব্যফায বৃহি াদে। এই সপ্রক্ষাদট বাযত অন্যান্য াট  াট জাতীয় তন্তু 

উৎাদনোযী সদমু গদফলর্ায ভাধ্যদভ ফহুহফধ হযদফ ফান্ধফ  অতযহধে মূল্য াংদমাজনোযী াটণ্য াভগ্রী উৎাদন 

েদয হফশ্ব ফাজাদয উিান েযদছ। এ অহবজ্ঞতায আদরাদে ফহুমুহখ াটণ্য  উৎাদন এফাং ব্যফায বৃহিয রদক্ষয  সফযোযী 

খাদত ায়তা েযায জন্য াট ভন্ত্রর্ারদয়য অধীদন জুট ডাইবাযহহপদেন প্রদভান সন্টায (সজহডহহ) ীল জে এেটি 

ম্প্রাযর্মূরে সেন্দ্র ২০০২ দনয ভাচ জ ভাদ িাহত দয়দছ । সূচনারি সথদেই এই প্রহতষ্ঠানটি সফযোহয উদোিাদদযদে 

উচ্চ মূল্য াংদমাহজত াটণ্য াভগ্রী উৎাদন হল্প িাদনয রদক্ষয  নতুন প্রযুহি যফযা , হফর্ন ায়তা  হফহনদয়াগ 



 

 

 

মূরধন সমাগাদন ায়তা এেটি পূর্ জাাংগ প্যাদেজ অফ াহব জদ প্রদান েযদছ। হফশ্ব চাহদায াদথ াংগহত সযদখ ফহুমূহখ 

াটণ্য উদ্ভাফন  উায উৎাদন ফাস্তফায়দনয সক্ষদি োম জক্রভ গ্রর্ েযদফ। 

 

হযহি- গ 

 সফযোহয াংিা/প্রহতষ্ঠানঃ 

 

(ে) ফাাংরাদদ জুট হভর এদাহদয়ন (হফদজএভএ): 
 

   সফযোহয ভাহরোনায় প্রহতহষ্ঠত াটেরমুদয াংগঠন হফদজএভএ াট হল্প উন্নয়দনয রদক্ষয  সফযোহযেযর্ েভ জসূহচ 

দক্ষ ব্যফিানা  মথামথ তদাযহেয ভাধ্যদভ সফযোহয খাদতয হভরমুদে ফাহর্হজযেবাদফ রাবজনে প্রহতষ্ঠান হদদফ 

গদি তুরদত মথামথ অফদান অবযন্তযীর্   আন্তজজাহতে ফাজাদয াটদণ্যয চাহদা বৃহিয রদক্ষয  গুরুত্বপূর্ জ ভূহভো যাখদত 

াদয। সভৌসুদভয প্রথভ হদদে প্রদয়াজনীয় অদথ জয াংিান েদয াংিাটি োঁচাাদটয আৎোরীন ভজুদ গদি তুরদত াদয এফাং 

চাহলদদযদে ন্যায্য মূল্য প্রাহপ্তদত ায়তা েযদত াদয। 
 

(খ) ফাাংরাদদ জুট হিনা জ এদাহদয়ন (হফদজএএ): 
 

ফাাংরাদদ জুট হিনা জ এদাহদয়ন সফযোহয খাদত িাহত হিহনাং হভরমূদয প্রহতহনহধত্বোযী াংিা। াংিাটিয 

অধীনি হভরমূ মূরতঃ সুতা  সটায়াইন উৎাদন েদয থাদে। উায প্রায় ১০০% হফদদদ যপ্তাহন দয় থাদে। াংিাটি 

উৎাহদত দণ্যয িানীয়  আন্তজজাহতে ফাজায ম্প্রাযদর্য রদক্ষয  প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রর্ েযদত াদয।  
 

(গ) ফাাংরাদদ জুট গুড এদাহদয়ন (হফদজহজএ): 
 

াটণ্য উৎাদনোযী প্রহতষ্ঠান নয় এভন াটণ্য যপ্তানীোযেদদয হনদয় ফাাংরাদদ জুট গুড এদাহদয়ন গঠিত। াটণ্য 

যপ্তাহনদত াংগঠনটি উদল্লখদমাগ্য ভূহভো ারন েযদছ। এ াংগঠন হফদদদ প্রহতহনহধ দর সপ্রযর্ েদয াটদণ্যয ফাজায 

উন্নয়দন গদফলর্া োম জক্রভ চারদত াদয।  
 

(ঘ) ফাাংরাদদ জুট এদাহদয়ন (হফদজএ): 
 

    ফাাংরাদদ োঁচাাট যপ্তাহন ম্পূর্ জ সফযোহযবাদফ হযচাহরত য়। োঁচাাট যপ্তাহন েদয হফদজএ’য দস্যগর্ বফদদহে 

মূদ্রা অজজদনয সক্ষদি গুরুত্বপূর্ জ ভূহভো ারন েদয আদছ। াংিাটি যপ্তাহনদমাগ্য োঁচা াদটয গুর্গত ভান হনহিত েদয 

আন্তজজাহতে সক্ষদি ফাাংরাদদদয বাফমূহতজ যক্ষা েযদফ। ফতজভান ফাজায াংযক্ষর্  নতুন ফাজায সৃহিয রদক্ষয  াংিাটি 

প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রর্ েযদফ। 
 

(ঙ) ফাাংরাদদ াটচালী হভহতঃ 

ফাাংরাদদ াটচাহলদদয প্রহতহনহধত্বোযী াংিা হদদফ ফাাংরাদদ াটচাহল হভহত োঁচাাট উৎাদদনয সক্ষদি গুরুত্বপূর্ জ 

অফদান যাখদত াদয। এদক্ষদি াটচালী হভহত হফদজআযআই েতৃজে উদ্ভাহফত উচ্চ পরনীর াটফীদজয ব্যফায এফাং উন্নত 

াটচাল  াট চন িহতয প্রযুহি কৃলেদদয ভদধ্য ছহিদয় হদদয় এেয প্রহত পরন বৃহিয সক্ষদি গুরুত্বপূর্ জ ভূহভো ারন 

েযদত াদয। 

  



 

 

 

ডঃ োজী খহরকুজ্জাভান আদভদ এয সনতৃদত্ব গঠিত াট েহভন-২০১১ সুাহয মূঃ  

ভস্যাঃ 

 োঁচা াট এফাং াটজাত হফহবন্ন দ্রব্য উৎাদদন  হফনদন দক্ষতা াংেট।  

সুাহযঃ 

 ১। উন্নত াটচাল িহত অনুযর্ ; 

 ২। উন্নত ভাদনয ফীজ যফযা ; 

৩। ফতজভাদন সক্টয প্রহত উৎাদন ১.৮৬ টন, BJRI   BINA এয উদ্ভাহফত াটফীদজ সক্টয প্রহত ৩ টন 

উৎাদন ম্ভফ; 

৪। াট চাদনায সুদমাগ বৃহি (হযদফানায িহত + খার, সডাফা ইতযাহদ াংযক্ষর্) ; 

৫। াটচালীয ন্যায্যমূল্য প্রাহপ্ত হনহিতেযর্ ;  

৬। াটচাদলয আতা বৃহিয রদক্ষয অন্যান্য স্য এফাং াটচাদলয তুরনামূরে অথ জননহতে হফদেলন।  

 

 াট হল্পঃ 
 

ভস্যাঃ  

 সফহযবাগ যোহয/সফযোহয জুট হভর ক্ষহতয ভধ্য হদদয় চরদছ ; 

 শ্রহভে  সভহনহবহত্তে উৎাদনীরতায সক্ষদি যোহয হভর, সফযোহয হভরগুদরা  

 হহছদয় আদছ ; 

 বাযদতয তুরনায় ফাাংরাদদদয জুট হভরগুদরায উৎাদনীরতা েভ।  
 

 সুাহযঃ 

১। হফশ্ব ফাজাদয প্রচাযনা এফাং নতুন ফাজায অনুন্ধান ; 

২। কৃহল হবহত্তে হল্প সঘালনা হদদয় কৃহলহবহত্তে হল্পদে সমবাদফ েয, জ্বারানী  আহথ জে সক্ষদি 

প্রদর্াদনা সদয়া য় াটহল্পদে ভবাদফ সবাদফ প্রদর্াদনা সদয়ায ব্যফস্া েযা জরুযী ; 

৩। ভানম্মত দ্রব্যাহদ গ্রর্দমাগ্য মূদল্য যফযা হনহিতেযদর্ উন্নত ব্যফস্ানা এফাং শ্রহভে দক্ষতা 

ফািাদনা জরুযী। আয স রদক্ষ প্রদয়াজনঃ 

 (ে) প্রহহক্ষত েভ জেতজা হনদয়াগ, হফেভান েভ জেতজাদদয প্রহক্ষন ; 

(খ) দক্ষ শ্রহভে বতযীয রদক্ষয জুট হভর হবহত্তে প্রদয়াজন হনধ জাযর্ েদয প্রহক্ষদনয ব্যফস্া 

সনয়া; 

(গ) জুট হভরগুদরাযয পুদযাদনা অব্যফাযদমাগ্য সভহনাযী ফদদর নতুন সভহনাযী স্ান ; 

৪। বফদদহে মুদ্রা অজজন এফাং মূল্য াংদমাজন বৃহিয রদক্ষয াটজাত ণ্য যপ্তাহন ফািাদনায হদদে 

ভদনাদমাগ সদয়া; 

৫। ের জুট হভদরয মথামথ াটক্রয় নীহতভারা থাদেদত দফ, এয এেটি সভৌহরে হফলয় দফ মতদূয 

ম্ভফ াটচাহলদদয হনেট সথদে যাহয াট ক্রয় েযা; 

৬। াট ক্রদয় যোহয/সফযোহয জুট হভরগুদরায ব্যাাংে ঋর্ প্রাহপ্ত হনহিতেযর্ এফাং হভরগুদরায 

ক্ষ সথদে হনয়হভত ঋর্ হযদাদধয ব্যফস্া  োম জেয যাখা; 

৭। জুট হভদরয উৎাদনীরতা ফািাদনায রদক্ষয BMR েযা; 

৮। বহফষ্যদতয হদদে নজয সযদখ হফহবন্ন দক্ষতাভাদনয জুট সটেদনারহজি বতযী েযা (জুট 

সটেদনারহজদত হডদপ্লাভা  হডহগ্র সো জ চালু েযা); 

৯। জুট হভরগুদরায সভহনাযী সভযাভত এফাং মন্ত্রাাং যফযা েযায জন্য াংযুি প্রহতষ্ঠান স্াদন 

উৎা সদয়া এফাং প্রদনাদনা সদয়া; 



 

 

 

১০। উৎাদন ক্ষভতা ফািাদনায সক্ষদি সম সম দ্রদব্যয ফতজভান ফা ম্ভাব্য চাহদা সফী সগুদরায উয 

সফী সজায হদদত দফ। 
 

 াদটয ফহুমুখীয ব্যফাযঃ 

 

সুাহযঃ 
 

১। আন্তজজাহতে ফাজায অনুন্ধান ;  

২। উিজমুখী চাহদা ম্পন্ন ন্য হচহিতেযর্ ; 

৩। এখাদত হফহনদয়াদগ যোহয উৎা  প্রদনাদনা প্রদান, নীহতগত, প্রাহতষ্ঠাহনে  প্রদয়াজনীয় 

অন্যান্য ায়তা প্রদান; 
 

 যোহয জুট হভর ব্যফস্ানাঃ 
 

ভস্যাঃ 
  

১। হফদজএভহ সক্টয েযদাদযনগুদরা ফভয়ই হিান্ত গদর্ যোহয প্রহক্রয়া  ফাজায 

ফাস্তফতা এ দুদয়য ভদধ্য সদাদুল্যভান থাদে; 

২। যাজননহতে  যোহয েভ জেতজাদদয স্তদক্ষদ অদনে ভয় হিান্ত গৃহত য়। ফাস্তফতা 

হফদেলদনয হবহত্ত নয়; 

৩। যোয েতৃজে হনদয়াহজত সচয়াযম্যান এফাং সফাড জ অফ হডদযক্টয যোয িাযা হনধ জাহযত দাহয়ত্ব 

ারন েদযন। ফাস্তফ সক্ষদি সভৌহরে হফলয়মূ ভন্ত্রর্ারযই হনয়ন্ত্রর্ েদয। প্রাহনে েভ জেতজাযা 

ফাজায াংক্রান্ত হফলয়াহদ ম্বদন্ধ য়াদেফার না থাোয জন্য অদনে ভয় ভুর ফা দুফ জর হিান্ত 

হনদত য়; 

৪। জুট হভরগুদরায হযচারনা সফাদড জ প্রেল্প প্রধান ছািা অন্যযা যোহয েভ জেতজা। সমখাদন দ্রুত 

হিান্ত গ্রর্ েযা প্রদয়াজন সখাদন নানা ফাস্তফতা এফাং ধ্যান-ধাযনায পদর এ ের ব্যহি সুষ্ঠু 

হভর হযচারনায় সতভন ায়ে না ফাযই েথা।  

 সুাহযঃ 

১। জফাফহদহতা হনহিতেযর্ াদদক্ষ স্বাধীনবাদফ দাহয়ত্ব ারদনয রদক্ষয হফদজএভহদে াফহরে 

হনহভদটড সোম্পানী (PLC) সত রুান্তহযতেযর্। 

 াটহদেয হফো  শ্রহভে অহধোয 
 

ILO এয ভম জাদাপূর্ জ োজ এয ধাযনা ৪টি মূর স্তদম্ভয উয প্রহতহষ্ঠত। মথাঃ হনদয়াগ, াভাহজে সুযক্ষা, স্বীকৃত ভানফ 

 শ্রহভে অহধোযমূদয হনিয়তা এফাং াংহেি ের সগাহষ্ঠয ভদধ্য হনয়হভত ভত হফহনভয় াট হদল্প এয োম জেয 

ফাস্তফায়ন প্রদয়াজন। 
 

 জাতীয় াটখাত ভন্বয় েহভটি 

 

হফদজএভএ, হফদজএএ, হফদজএ এয সচয়াযম্যান ছািা হফহবন্ন অঞ্চর সথদে েদয়েজন াটচালী এফাং েদয়েজন 

াট হফদলজ্ঞ/গদফলেদে অন্তভুিজ েদয জাতীয় াটখাত ভন্বয় েহভটি নাদভ পুর্ জগঠদনয সুাহয েযা দয়দছ।  

 

 এ েহভটিদে াফ জক্ষহর্ে ায়তা প্রদাদনয জন্য াট অহধদপ্তদযয হহনয়য ম জাদয়য এেজন েভ জেতজাদে 

াফ জক্ষহর্ে দাহয়ত্ব সদয়ায  সুাহয েযা দয়দছ।  

 


