
(একই নম্বয ও তারযখেয খেয স্থরারবরলক্ত) 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাখদ যকায 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

প্রান-১ অরধাো 

ফাাংরাখদ রিফারয়, ঢাকা। 
নাং-২৪.০০.০০০০.১১১.২২.০০২.১৪-৪১৮                       তারযেঃ 

১০-০৮-১৪২১ফঙ্গাব্দ

২৪-১১-২০১৪রিস্টাব্দ 
  

অরপ আখদ 

 

 ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারখয়য অধীন রফরবন্ন কযখাখযন/াংস্থা/প্ররতষ্ঠান/রভখরয ফারণরজিক রনযীক্ষা প্ররতখফদখনয অরনষ্পন্ন 

অরিভ অনুখেদমূ রনষ্পরিয রখক্ষি ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারখয়য রনখনাক্ত কভ মকতমাখদযখক তাঁখদয নাখভয প্বাখ ম ফরণ মত প্ররতষ্ঠাখনয রে-

ক্ষীয় বায় বারতত্ব কযায জন্য রনখদ মক্রখভ ভখনানয়ন দদয়া খরাঃ-  
 

ক্ররভক নাং কভ মকতমায নাভ ও দফী অঞ্চর দপ্তয/াংস্থা 

০১। যুগ্ম-রিফ (অরিট) ঢাকা অঞ্চর ১। রফখজএভর প্রধান কাম মারয় 

২। আদভজী ন্স ররঃ 

৩। জুখটা পাইফায গ্লা 

িট্টিাভ অঞ্চর ৪। আরভন জুট রভর 

৫। বাররকা উখরন রভর 

৬। আয আয জুট দটক্সটাইর রভর 

খুরনা অঞ্চর ৭। স্টায জুট রভর 

৮। সুন্দযফন দটক্সটাইর রভর 

যাজাী অঞ্চর ৯। দযভ উন্নয়ন দফাি ম 

১০। রদনাজপুয দটক্সটাইর রভর 

০২। উরিফ (প্রান) ঢাকা অঞ্চর ১। ররতপ ফাওয়ানী জুট রভর 

২। কাখদরযয়া দটক্সটাইর রভর 

িট্টিাভ অঞ্চর ৩। ারপজ জুট রভর 

৪। ফাগদাদ-ঢাকা কাখ মট পিাক্টযী 

৫। আরভন দটক্সটাইর রভর 

খুরনা অঞ্চর ৬। োররপুয জুট রভর 

৭। আররভ জুট রভর 

যাজাী অঞ্চর ৮। রফএআযটিআই 

০৩। উরিফ (ফস্ত্র) ঢাকা অঞ্চর ১। ইউএভর জুট রভর 

২। আম্মদ ফাওয়ানী দটক্সটাইর রভর 

িট্টিাভ অঞ্চর ৩। আঞ্চররক কাম মারয়, রফখজএভর 

৪। যাঙ্গাভাটি দটক্সটাইর রভর 

৫। দপাযাত কণ মফুরী কাখ মট পিাক্টযী 

খুরনা অঞ্চর ৬। আঞ্চররক কাম মারয়, রফখজএভর 

৭। প্লাটিনাভ জুট রভর 

যাজাী অঞ্চর ৮। কওভী জুট রভর 

৯। দাখযায়ানী দটক্সটাইর রভর 

০৪। উরিফ (াট) ঢাকা অঞ্চর ১। ফাাংরাখদত তাঁত দফাি ম 

২। টাাংগাইর কটন রভর 

িট্টিাভ অঞ্চর ৩। গারফ্রা ারফফ ররঃ 

৪। কণ মফুরী জুট রভর 

খুরনা অঞ্চর ৫। দফাংগর দটক্সটাইর রভর 

৬। কাখ মটিাং জুট রভর 

যাজাী অঞ্চর ৭। যাজাী দটক্সটাইর রভর 

(অয াতা দ্রষ্টব্য) 
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ক্ররভক নাং কভ মকতমায নাভ ও দফী াংরিষ্ট রভখরয নাভ 

০৫। উরিফ (প্রান-১) ঢাকা অঞ্চর ১। করযভ জুট রভর 

২। ফাাংরাখদ জুট রভর  

িট্টিাভ অঞ্চর ৩। আয আয জুট রভর 

৪। গুর আম্মদ জুট রভর 

৫। এভ এভ জুট রভর 

খুরনা অঞ্চর ৬। রক্রখন্ট জুট রভর 

৭। ইস্টান ম জুট রভর 

যাজাী অঞ্চর ৮। যাজাী জুট রভর 

০৬। উরিফ (ভন্বয় ও াংদ) ঢাকা অঞ্চর ১। রফটিএভরয প্রধান কাম মারয় 

২। রিিযঞ্জন কটন রভর 

িট্টিাভ অঞ্চর ৩। ন্যানার কটন রভর 

৪। দদাস্ত দটক্সটাইর রভর 

খুরনা অঞ্চর ৫। দদৌরতপুয জুট রভর 

যাজাী অঞ্চর ৬। রল্ক পাউখেন 

০৭। উরিফ (ফস্ত্র-৩) ঢাকা অঞ্চর ১। ফাাংরাখদ জুট কযখাখযন 

২। রফখজএভরয আঞ্চররক কাম মারয় 

িট্টিাভ অঞ্চর ৩। রফটিএভর রাং অরপ 

৪। রভরস  পারন মরাং ররঃ 

খুরনা অঞ্চর ৫। মখায জুট ইোরিজ 

যাজাী অঞ্চর ৬। কুরিিাভ দটক্সটাইর রভর 

 

কাম মরযরধঃ- 
 

(১) ''রিফারয় রনখদ মভারা-২০১৪'' এয অনুঃ-১৮৯ অনুমায়ী প্ররত ২ (দুই) ভা অন্তয অন্তয রে-ক্ষীয় বা কখয 

অরিট আরি রনষ্পরিয ব্যফস্থা িণ।  
(২) মথামথ প্রস্তুরত রনখয় াংরিষ্ট করখক মথাভখয় বায় অাংিণ। 
(৩) প্ররতটি অনুখেখদয জফাখফয াংখগ প্রারঙ্গক প্রভাণক রিরিত কখয াংযুক্তকযণ।  
(৪) রফখল যকারয াওনা আদায় কখয যকারয দকালাগাখয জভা প্রদান এফাং প্রভাণক অরিট আরিয জফাখফয 

াংখগ াংযুক্তকযণ। 
(৫) অরিট আরিয াংখগ াংরিষ্ট ব্যরক্তগত দায়-দারয়ত্ব রনরুন এফাং প্রখমাজি দক্ষখে অথ ম আদায় দায়ী ব্যরক্তয 

রফরুখে আইনানুগ ব্যফস্থা িখণয সুারয। 
(৬)  অরিট কর্তমখক্ষয িারদা দভাতাখফক অরিট আরি চূিান্তবাখফ রনষ্পরিয রখক্ষি প্রখয়াজনীয় কাগজে  

ভন্ত্রণারয়/অরিট কর্তমখক্ষয রনকট মথাভখয় দপ্রযণ রনরিতকযণ। 
(৭) অরিট রফবাগ খত রনষ্পরিমূরক ে না াওয়া ম মন্ত অরিট আরি রনষ্পরি খয়খে ভখভ ম গণ্য কযা মাখফনা । 

আরি রনষ্পরি না ওয়া ম মন্ত াংরিষ্ট াংস্থা/দপ্তয কর্তমক পখরাআ কযায রফলয়টি ম মাখরািনাকযণ  

(৮) আরথ মক শাংেরা যক্ষাখথ ম প্ররতটি দপ্তয/অরধদপ্তয/াংস্থা প্ররতষ্ঠানমুখয অরনষ্পন্ন অরিট আরি দ্রুত রনষ্পরিয 

রখক্ষি ারনাগাদ তথ্য াংযক্ষণ এফাং অরত দ্রুততায াখথ কর্তমক্ষ ফযাফখয উস্থাখনয ব্যফস্থা িণ। 
(৯) বরফষ্যখত অরিট আরি উত্থাখনয কাযণ দযাধকখে এফাং আরথ মক শঙ্খরা যক্ষাখথ ম প্রখয়াজখন াংরিষ্ট দপ্তখযয 

াংরিষ্ট কভ মকতমাগণখক অরিট আরি রনষ্পরিকযখণ উদ্ভুেকযণ ও খিতনতা সৃরষ্টয রখক্ষি প্রখয়াজনীয় যাভ ম/ 

রনখদ মনা/প্ররক্ষণ প্রদাখনয ব্যফস্থা িণ।  
 

(আেতাযী দফগভ) 

উরিফ 

দপানঃ ৯৫৪০৪৭৭ 

 
(অয াতা দ্রষ্টব্য) 
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রফতযণঃ-(দজিষ্ঠতায রবরিখত নখ) 
 

০১। দিয়াযম্যান, রফখজএভর/রফটিএভর/রফখজর (রফঃ)/ফাাংরাখদ তাঁত দফাি ম, ঢাকা । 
০২। ভারযিারক, ফাাংরাখদ দযভ উন্নয়ন দফাি ম, যাজাী । 
০৩। যুগ্ম-রিফ ( কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৪। যুগ্ম-রিফ (অরিট), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 

(তাঁখক কাম মরযরধয ক্ররভক ০১ এয রফলখয় কাম মক্রভ িণ রিক্ষীয়/রেক্ষীয় বায আখয়াজখনয রফলয়  

মাফতীয় ভন্বয় াধখনয অনুখযাধ) 
 

০৫। রযিারক, রফএআযটিআই, যাজাী।  

০৬। উরিফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৭। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত রিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৮। ভাননীয় প্ররতভন্ত্রীয একান্ত রিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৯। রিখফয একান্ত রিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
১০। প্রধান রাফ যক্ষণ কভ মকতমা, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ররজএ বফন, দগুনফারগিা, ঢাকা । 
১১। রাফ যক্ষণ কভ মকতমা, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
১২। অরতরযক্ত রিখফয ব্যরক্তগত কভ মকতমা, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

 

 


