ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-২০১৭

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়

প্রকাকার
অবটাফয ২০১৭
প্রকানা ও স্বত্ব:
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাবদ র্িফারয়, ঢাকা।
উবদষ্টা:
মুা: ইভাজ উর্িন প্রাভার্ণক, এভর্
ভাননীয় ভন্ত্রী
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।
র্ভজিা আজভ, এভর্
ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।
ার্ফ িক র্নবদ িনায়:
জনাফ মভাোঃ পয়জুয যভান মিৌধুযী
র্িফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়।
ম্পাদনা র্যলদ:
1 জনাব মভাোঃ আযাপ আরী,অর্তর্যক্ত র্িফ (র্যকল্পনা), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
2 জনাব যীনা াযবীন, অর্তর্যক্ত র্িফ (মফওর্ফ), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
3 জনাব তার্ভনা আখতায, অর্তর্যক্ত র্িফ (াট), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
4 জনাব মমাোঃ ভননরুজ্জামান, যুগ্মসনিব (প্রশাসন-২), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
5 জনাব মমাোঃ মেজাউল কাদদে, যুগ্মসনিব (বস্ত্র-২), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
6 জনাব নানসমা মবগম, যুগ্মসনিব (াট-২), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
7 জনাব মভাোঃ হুনুর ভামুদ খান, যুগ্মসনিব (নেকল্পনা), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
8 জনাব ভর্তউয যভান, যুগ্মসনিব (বস্ত্র), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
9 জনাব র্নলুপায নাজনীন, উর্িফ (প্রান-১), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
10 জনাব সয়দ এভদাদুর ক, উর্িফ (প্রান-২), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
11 জনাব তার্নয়া খান, উপ্রধান (র্যকল্পনা), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
12 জনাব সকত িন্দ্র ারদায, জনাংবমাগ কভিকতিা, বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
13 জনাব প্রদী কুমাে সাহা, উসনিব (সমন্বয় ও সংসদ), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়

আহবায়ক
দস্য
দস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
দস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য-সনিব

সহদ ানগতায়:
১. জনাব মমাোঃ হাসান ইমাম, প্রশাসননক কমমকতমা (মবওনব), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
২. জনাব মমাহাম্মদ আেশাদ খান, প্রশাসননক কমমকতমা (সওস), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
৩. জনাব সানজয়া মকাোইশী, প্রশাসননক কমমকতমা (বাদজট), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
৪. জনাব মমাোঃ কামাল মহাদসন, সাঁট মুদ্রাক্ষনেক কাম-কনিউটাে অাদেটে (সওস), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়
ও
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফাং এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায াংর্িষ্ট কভিকতিা-কভিিাযীবৃন্দ।
মূদ্রবণ:
-----------

মুা: ইভাজ উর্িন প্রাভার্ণক, এভর্
ভন্ত্রী
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায

ফাণী

র্ভজিা আজভ, এভর্

প্রর্তভন্ত্রী
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায

ফাণী

মভাোঃ পয়জুয যভান মিৌধুযী
র্িফ
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়

মুখফন্ধ

মভাোঃ পয়জুয যভান মিৌধুযী
র্িফ

‘বাংলাে াট, নবশ্বমাত’

৯ ভাি ি ২০১৭ জাতীয় াট র্দফব পুযস্কাযপ্রাপ্ত ব্যর্ক্তফবগযি (র্ছবনয ার্য) ভাবঝ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী।

৯ ভাি ি ২০১৭ জাতীয় াট র্দফ উরবযে আবয়ার্জত মভরায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক স্টর র্যদিন।

সূর্িত্র
র্ফলয়
টভূর্ভ
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য র্বন ও র্ভন
মকৌরগত উবিশ্যমূ
কাম িাফরী
ভন্ত্রণারবয়য উয অর্িত দার্য়ত্ব
Allocation of Business অনুমায়ী ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য দার্য়ত্ব
ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক কাঠাবভা
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য জনফবরয র্ফফযণ
২০১৬-১৭ অথ ম বছদেে উবেখবমাগ্য অজমনসমূহ
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তক
ি ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় র্যদিনকারীনর্নবদ িনামূবযফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত।
ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্ত ২০১৬-১৭
বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালদয়ে উত্তম িি মা (Good Practice)
মানবসিদ উন্নয়ন
তথ্য অনধকাে নননিতকেনাদথ ম তথ্য অবমুক্তকেণ ননদদ মনশকা প্রণয়ন
জাতীয় শুদ্ধািাে মকৌশল বাস্তবায়ন
ভন্ত্রণারবয়য মপাকার বয়ন্টগবণয তার্রকা
২০১৬-১৭ অথ ম বছদেে প্রকল্প সংক্রান্ত কা মক্রম
২০১৬-১৭ অথ ম বছদেে উন্নয়ন কা মক্রম
২০১৬-১৭ অথ ম বছদেে সংদশানধত এনিনদত অন্তর্ভমক্ত অননুদমানদত
নতুন প্রকদল্পে বতমমান অবস্থা
বস্ত্র ও াট খাত সংনিষ্ট ২০১৬-২০১৭ অথ ম বছদেে সিানদত সকল কমমকাদেে নববেণ
SDG-াংক্রান্ত
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ইয়নায়েশন কার্ যক্রম
স্থানীয় ও আন্তজমানতক বাজাে সম্প্রসােদণ ২০১৬-১৭ সদনে কা মক্রম
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারায়াধীন দপ্তয/াংস্থায তথ্যাফরী
ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযন (র্ফবজএভর্)
ফাাংরাবদ ফস্ত্রর্ল্প কযবাবযন (র্ফটিএভর্)
ফাাংরাবদ তাঁত মফাড ি
ফাাংরাবদ মযভ উন্নয়ন মফাড ি
ফাাংরাবদ মযভ গবফলণ ও প্রর্যণ ইন্সটিটিউট (ফাবযগপ্রই)
াট অর্ধদপ্তয
ফস্ত্র র্যদপ্তয
ফাাংরাবদ াট কযবাবযন
আদভজী ন্স র্রর্ভবটড
র্রকুইবডন মর
জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান মন্টায (মজর্ডর্র্)

পৃষ্ঠা নাং
১
১
১
১
২
২
২
৩
৩
৪-৮
৯
১০
১০-১৩
১৪
১৫-১৭
১৮-১৯
২০
২০-২১
২২
2৩
২৪-২৫
২৬
২৭-২৯
৩০
৩১-৫০
৫১-৬৪
৬৫-৭৫
৭৬-৮৭
৮৮-৯৭
৯৮-১১৩
১১৪-১২৭
১২৮-১২৯
১৩০-১৩২
১৩৩-১৩৬
১৩৭-১৪৫

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
টভূমভ
ফাাংরাদদদয অথ থনীমতদত ফস্ত্র এফাং াট খাদতয ভূমভকা  গুরুত্ব অমযীভ।
১৯৭৩ াদর াট ভন্ত্রণারয়  ১৯৭৭ াদর ফস্ত্র
থ
ভন্ত্রণারয় প্রমতমিত য়। ১৯৮৪ াদরয প্রথভবাদগ ভন্ত্রণারয়মূ পুনগঠনকাদর
াট মফবাগ  ফস্ত্র মফবাগদক মল্প  ফামণজয ভন্ত্রণারয় থথদক
পৃথক কদয াট ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় নাদভ দুটি পৃথক ভন্ত্রণারয় গঠন কযা য়। কাম থত: ভমন্ত্রমযলদ মফবাদগয ৮ জুরাই ১৯৮৬ তামযদখয
মফজ্ঞমিমূদর এ দুটি ভন্ত্রণারয় স্বতন্ত্র ভন্ত্রণারয় মদদফ কাজ শুরু কদয। অত :য ২০০৪ াদরয ৬ থভ াট ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়দক একীভূত
কদয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় মদদফ আদদ জাময কযা য়। এয য দত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় নতুনবাদফ কাম থক্রভ শুরু কদয।
এক ভয় াট  াটজাত দ্রব্যই মছর এ থদদয বফদদমক মুদ্রা অজথদনয প্রধান উৎ। স্বাধীনতায প্রথভ ফছয ফাাংরাদদদয থভাট
বফদদমক মুদ্রা আদয়য তকযা ৮৪ বাদগয থফ শ অমজথত দয়মছর াট  াটণ্য থথদক। ভদয়য মযক্রভায় আভাদদয ফস্ত্রখাত মফদল কদয
বতময থাাক মল্প অবাফনীয় মফকা রাব কদযদছ। দামযদ্র মফদভাচন , কভথাংস্থান সৃমি  যিামনয ভাধ্যদভ বফদদমক মুদ্রা অজথদন এ দু ’টি
খাদতয অফদান অনস্বীকাম থ। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য আতায় মফদজএভময ২৬টি াটমল্প প্রমতিান এফাং মফটিএভময ১৮টি ফস্ত্রমল্প প্রমতিান
যদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ থ ফছদয এ ভন্ত্রণারদয়য কাম থক্রভ  অমজথত াপল্য ফামল থক প্রমতদফদদনয ভাধ্যদভ প্রকা কযায উদযাগ থনয়া দয়দছ।
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ মুা : ইভাজ উমিন প্রাভামণক এভ.ম এফাং ভাননীয় প্রমতভন্ত্রী জনাফ মভজথা আজভ এভ.ম
এ ভন্ত্রণারদয়য দাময়দত্ব মনদয়ামজত যদয়দছন।

ভন্ত্রণারদয়য মবন  মভন
মবন: প্রমতদমামগতাক্ষভ একটি ফস্ত্র  াটখাত গদে থতারা।
মভন: ফস্ত্র  াটখাদতয ম্ভাফনাদক পূণ থ কাদজ রামগদয় উৎাদনীরতা, কভথাংস্থান  যিামন বৃমি।

থকৌরগত উদিশ্যমূ (Strategic Objectives):
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

ফস্ত্র  াটদণ্যয ফহুমুখীকযণ  ফাজায ম্প্রাযণ;
ভানফম্পদ উন্নয়ন;
ফস্ত্র  াট ব্যফায় দমামগতা প্রদান;
প্রমৄমিগত  উদ্ভাফনমূরক গদফলণা থজাযদাযকযণ;
ফস্ত্র  াট খাদত মফমনদয়াদগয সুদমাগ ম্প্রাযণ;
ফস্ত্র  াট খাদতয আইন কাঠাদভা মিারীকযণ।

কাম থাফমর (Functions):
১.
২.
৩.
৪.
৫.

ফস্ত্র  াটখাত াংক্রান্ত নীমত, মযকল্পনা ফাস্তফায়ন  মূল্যায় ণ;
যাষ্ট্রীয় ভামরকানাধীন ফস্ত্র  াট মল্প ব্যফস্থানা;
ফস্ত্র  াট দণ্যয স্থানীয়  বফদদমক ফাজাযজাতকযণ াংমিি াভমিক ভন্বয়;
ফস্ত্র  াট মল্প উন্নয়ন  ম্প্রাযদণ থফযকাময খাতদক ায়তা প্রদান;
উন্নত  ভানম্পন্ন ফস্ত্র  াটদণ্যয উৎাদন মনমিত কযায মনমভত্ত এ খাদত উমৄি মনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান
প্রদান এফাং ফস্ত্র, তাঁত , থযভ  াট খাদত দক্ষ জনফর সৃমি;

, নদ/রাইদন্প

৬. অবযন্তযীণ  আন্তজথামতক ফাজাদযয চামদা ভামপক ফহুমুখী াটণ্য উদ্ভাফন, উৎাদন  উন্নয়দন মথামথ কামযগময  ফাজায
গদফলণা;
৭. ফস্ত্র  াট মদল্প মফদদী মফমনদয়াগ আকল থণ  ফস্ত্রমদল্প মফদদীদদয মনদয়াগ াংক্রান্ত মফলয়;
৮.

ফস্ত্র  াটখাত মনদয় গদফলণা।
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াতা- 1

ভন্ত্রণারদয়য উয অমথত দাময়ত্ব
যকাদযয গুরুত্বপূণ থ দাময়ত্বমূ Allocation of Business অনুমায়ী মফমবন্ন ভন্ত্রণারদয়য উয অথণ কযা দয়দছ । ফস্ত্র  াট
খাদতয ামফ থক উন্নয়দন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় প্রধানতঃ নীমতগত ায়তা প্রদান কদয থাদক। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন াংস্থা 
দিযমূদয কাদজ গমতীরতা আ নয়ণণ ভন্ত্রণারয় ভন্বয়  মদকমনদদ থনা মদদয় থাদক
। জাতীয় অথ থনীমতদত ব্যমিখাদতয অফদান
ধাযাফামকবাদফ বৃমিয পদর ভন্ত্রণারদয়য কাম থমযমধ  থকৌদর মফগত ফছযমূদ ব্যাক মযফতথন এদদছ।

Allocation of Business অনুমায়ী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দাময়ত্ব
ফস্ত্রনীমত  াটনীমত প্রণয়ন, প্রদয়াগ  ফাস্তফায়ন;
যাষ্ট্রায়ত্ত ফস্ত্র  াটকর মযচারনা এফাং মফলুি ফাাংরাদদ াট কদথাদযন -এয ম্পমত্তমূদয প্রামনক কাম থামদ;
াট অধ্যাদদ  াটমল্প নীমত প্রদয়াগ  ফাস্তফায়ন;
াদটয সুতা  াটজাত ণ্যাভমি এফাং মনদথটিক, থোরাইজড ায়াযলুভণ্য সুতা  ফস্ত্র মল্পজাত দণ্যয অবযন্তযীণ 
বফদদমক ফাজাযজাতকযদণ ভন্বয়;
ফস্ত্র  াটণ্য াভমি যিামন  এয ফাজায ম্প্রাযণ ম্পমকথত মফলয়ামদয ামফ থক ভন্বয়;
ফস্ত্রমল্প  াটমদল্প উৎাদন  যিামন মফলদয় মযাংখ্যান াংি, প্রমক্রয়াকযণ  প্রকা;
াট  ফস্ত্রমদল্প মফদদী মফমনদয়াগ উৎামত কযা এফাং ফস্ত্রকরমূদ মফদদী নাগমযক মনদয়াগ;
ফস্ত্র  াট মদল্প আন্তজথামতক াংস্থা  অন্যান্য থদদয াদথ কামযগময ায়তা  দমামগতায মফলদয় থমাগাদমাগ  চুমি ম্পাদন;
কাঁচাাট ফস্ত্র  াটণ্য উৎাদদন ভানমনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান  প্রতযয়ন;
যাষ্ট্রায়ত্ত াট  ফস্ত্র মদল্পয কাঁচাভাদরয প্রদয়াজনীয়তা মনরূণ এফাং এ মফলদয় মনদদ থক নীমতভারা প্রণয়ন;
থফযকাময খাদত াট  ফস্ত্রমল্প ম্প্রাযদণয উদযাগ িণ;
ফস্ত্রমল্প  এয কাঁচাভাদরয উৎকল থ াধদন গদফলণা উৎা প্রদান;
থদদয  আন্তজথামতক ফাজাদযয চামদাভামপক ফহুমুখী াটণ্য উদ্ভাফন, ফামণমজযক উৎাদন  এয ব্যফায বৃমি/ফাজায ম্প্রাযদণ
গদফলণা;
যাষ্ট্রীয় খাদতয ফস্ত্র, াট  তাঁত মল্প কাযখানা প্রমতিা, আদৄমনকীকযণ  স্থানান্তয কযা;
ফন্ত্র  াট মল্প ম্পমকথত তদদন্তয জন্য প্রদয়াজনানুাদয কমভন গঠন কযা;
ফস্ত্র  াট মল্প এফাং ফস্ত্র  াটণ্য ম্পমকথত থম থকান মফলয়;
ফস্ত্র  াট খাদত প্রমৄমিগত উৎকল থ  ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয জন্য মক্ষা  প্রমক্ষণ প্রদান;
ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীন
/াংমৄি দিয, অমধদিয, কদথাদযন, থফাড থ এফাং অন্যান্য াংস্থায আমথ থক মফলয়ামদ প্রামনক মনয়ন্ত্রণ;
ফস্ত্র এফাং ফস্ত্রজাত ণ্য এফাং াট  াটজাত দণ্যয মফলদয় তত্ত্বাফধান  মনয়ন্ত্রণ;
কাঁচাাট এফাং াটজাত ণ্য মযফণ/জাাজদমাদগ মযফণ চুমি ম্পাদন;
থযভ মল্প াংক্রান্ত মফলয়ামদ;
থদদয প্রাথমভক ফস্ত্র  াটখাদতয কামযগময মূল্যায়ন থম থকান মফলদয় কাজ কযা ;
ভন্ত্রণারদয়য য অমথত মফলদয় আন্তজথামতক াংস্থা  অন্যান্য থদদয াদথ ভদঝাতা  চুমি ম্পাদন;
াট ব্যফায়ী  যিামনকাযক এফাং াটকর ভামরকদদয রাইদন্প প্রদান কযা। প্রদয়াজন অনুমায়ী রাইদদন্পয কাম থকামযতা
াভময়কবাদফ স্থমগত/ফামতর াংক্রান্ত প্রামনক কাম থক্রভ;
ভন্ত্রণারদয়য য অমথত মফলয় াংমিি আইন-কানুন প্রণয়ন/প্রদয়াগ;
ভন্ত্রণারদয়য উয অমথত থম থকান মফলদয় তদন্ত কযা, মযাংখ্যান াংি  াংযক্ষণ কযা;
আদারত কর্তথক গৃীত মপ ব্যমতত ভন্ত্রণারদয়য য অমথত থম থকান মফলদয় মপ আদযা/আদায়;
াট,ফস্ত্র  বতময থাাক মল্প  দমাগী মল্প প্রমতিানদক ায়তা প্রদান কযা;
ফস্ত্র  াট এফাং এয উৎামদত ণ্যাভমিয অি  িাৎ াংদমাগকাযী
backward
(
and forward linkages) মফলয়ামদ;
াটখাদতয কল্যাণ  উন্নয়দনয াদথ ম্পৃি International Jute Study Group (IJSG) এফাং অন্যান্য াংস্থা/আন্তজথামতক
াংস্থা ম্পমকথত মফলয়ামদ।

ভন্ত্রণারদয়য প্রামনক কাঠাদভা:
ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রশতভন্ত্রীয ননতৃণে নীশত শনধ ধাযণী  প্রাশনও ওাম ধাফশর শযচাশরত য়। রুর অফ শফজণন, ১৯৯৬ অনুাণয
যওাণযয শচফ ভন্ত্রণারণয়য প্রাশনও প্রধান  প্রধান শাফদানওাযী ওভধওতধা (Principal Accounting Officer) শণণফ দাশয়ে
ারন ওণযন। ভন্ত্রণারণয়য প্রাশনও ওাম ধক্রভ ৫টি অনুশফবাণকয ভাধ্যণভ শযচাশরত য়। যওাণযয অশতশযক্ত শচফ, ভেগ্মশচফ ম ধাণয়য
ওভধওতধাকণ শচফণও প্রাশনও দাশয়ে ারণন ায়তা ওণযন এফং অনুশফবাকভণ ননতৃে শদনয় থাণওন। এ ভন্ত্রণারণয়য ওভধওতধাণদয
ওাণজয ভতা, স্বচ্ছতা, জফাফশদশতা, কশতীরতা এফং সুষ্ঠু ভন্বণয়য রণযে শফদ্যভান াংকঠশনও ওাঠাণভাভুক্ত অনুশফবাক  অশধাঔাভ
পুনশফন্যা ওযা ণয়ণে। ভন্ত্রণারণয়য ওভধওতধাণদয দাশয়ে/ওভধফন্টন এফং তথ্য অশধওায আইন অনুমায়ী শনণয়াশজত দাশয়েপ্রাপ্ত ওভধওতধা 
আীর ওতৃধণযয নাভ, দফী  ঠিওানা ভন্ত্রণারণয়য ণয়ফাইট www.motj.gov.bd-এ প্রদান ওযা ণয়ণে।
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াতা- 2

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য জনফদরয মফফযণ
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ১৪২ জনফর শফশষ্ট াংকঠশনও ওাঠাণভা যণয়ণে। াংকঠশনও ওাঠাণভা অনুমায়ী এ ভন্ত্রণারণয় ০৫টি
অনুশফবাক, ০৬টি অশধাঔা  ১৪টি াঔা যণয়ণে। এোড়া ম্প্রশত আইন অনুশফবাক  আইশটি নর সৃশষ্ট ওযা ণয়ণে। আইন
অনুশফবাণকয অধীণন ১টি অনুশফবাক, ২টি অশধাঔা  ৪টি াঔা যণয়ণে।
নভাট জনফণরয ভণধ্য ১ নং নেণড শচফ ণদ ১ জন, ২ নং নেণড অশতশযক্ত শচণফয ১টি ণদয শফযীণত ৬ জন এফং ৩ নং নেণড
ভেগ্মশচণফয ৪টি ণদয শফযীণত ৮ জন ওভধওতধা ওভধযত আণেন। এোড়া ৪-৯ নং নেণডয ৩২টি, ১০ভ নেণডয ২৯টি, ১১-১৮ তভ
নেণড ৩০টি  ২০তভ নেণড ৩২টি দ যণয়ণে। ফতধভাণন ৪-৯ নং নেণডয ০৫টি, ১০ভ নেণডয ১০টি, ১১-১৮ তভ নেণড ২৩টি 
২০তভ নেণড ১৩টি দ শূন্য যণয়ণে।

২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয উণেঔণমাগ্য অজথনমূ
 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য উণদ্যাণক প্রথভফাণযয ভত ২০১৭ াণরয ৪-১৩ ভাচ ধ ম ধন্ত যাজধানী ঢাওা াযা নদণ
জাঁওজভওবাণফ জাতীয় াট শদফ ২০১৭ উদমান ওযা ণয়ণে। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ০৯ ভাচ ধ ২০১৭ তাশযণঔ াট নভরা
২০১৭ উণভাধন ওণযন এণত াটঔাণত শফণল অফদাণনয জন্য শফশবন্ন ব্যশক্ত/প্রশতষ্ঠানণও পুযশিত ওযা য়।
 াণটয উৎাদন  ব্যফায বৃশি, চাল ম্প্রাযণ এফং প্রণয়াজনীয় অন্যান্য শফলণয় শফধান প্রণয়াজনন াট আইন, ২০১৭
প্রণয়ন ওযা ণয়ণে।
 দণ্য াটজাত থভােদকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায মফমধভারা, ২০১৩’ এয াংদাধন কযা দয়দছ। এদত াটজাত থভােদকয
ফাধ্যতামূরক ব্যফাদযয থক্ষদে ৬টি দণ্যয মযফদতথ ১৭টি ণ্য অন্তর্ভথি কযা দয়দছ।
 ফস্ত্র নীতত-২০১৭ প্রণয়ন  প্রকা কযা দয়দছ এফাং ভমন্ত্রমযলদ কর্তক
থ ফস্ত্র আইন, ২০১৭ এয খো নীমতগত অনুদভাদন
কযা দয়দছ
 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তক
থ গত ১২.১০.২০১৪ তাশযণঔ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় শযদধনওাণর প্রদত্ত শনণদ ধনা অনুমায়ী
থফযকাময ভামরকদদয মনকট স্তান্তমযত তথ রাংমঘত মভরগুদরা (মফদজএভময ৩৫টি এফাং মফটিএভময ৩৪টি) যকাময
ব্যফস্থানায় মপমযদয় আনায রদক্ষয একটি আন্ত:ভন্ত্রণারয় টাস্কদপা থ গঠন কযা দয়দছ । উি টাস্কদপাদ থয কাজ চরভান
আদছ।
 ফস্ত্র শযদপ্তণযয প্রধান ওাম ধারণয়য নালও ওতৃধ ণযয ওাজ সুষ্ঠুবাণফ ম্পাদণনয জন্য এওটি য়ানষ্ট াশবধ চালু ওযা
ণয়ণে। ২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণয ফস্ত্র  নালও শল্প ভাশরও/ওভধওতধাকণণও য়ানষ্ট াশবধণয আতায় শফশবন্ন নফা
প্রদাণনয প্রাপ্ত নভাট আণফদন ৬৯৯০টি, শনষ্পশত্তয ংখ্যা ৬৯২৯টি।
 শফণজএভশ’য ১৪৫ জন ওভধওতধা  ৫৬ জন ওভধচাযীণও শফশবন্ন ণদ ণদান্নশত নদয়া ণয়ণে।
 শফণজএভশ-নত প্রশতণফদনাধীন অথ ধফেণয ১৭.০৯ রয কুইন্টার াট ক্রয় ওযা ণয়ণে।
 াটচালীণদয াণটয ন্যায্য ভল্য প্রাশপ্ত শনশিত ওযা এফং াটক্রয় ওাম ধক্রণভ স্বচ্ছতা আনয়ণনয রণযে এএভএ শবশত্তও
াটক্রয়-শফক্রয় ওযায ব্যফস্থা চালু ওযা ণয়ণে।
 ফতথভান অথ থ ফছদয (২০১৬-২০১৭) ০৬টি মভর মথাঃ (১) সুন্দযফন থটক্সটাইর মভর-১  ২, াতক্ষীযা, (২) থফঙ্গর
থটক্সটাইর মভর-২, মদায (৩) আমভন থটক্সটাইর মভর-২, চট্রিাভ (৪) যাজাী থটক্সটাইর মভর, যাজাী (৫)
দাদযায়ানী থটক্সটাইর মভর, নীরপাভাযী এফাং (৬) যাঙ্গাভাটি থটক্সটাইর মভর, যাঙ্গাভাটি ামবথচাজথ িমতদত চালু কযা
যদয়দছ। আদভদ ফায়ানী থটক্সটাইর মভর মরঃ  ভাগুযা থটক্সটাইর মভর দুদটা আাংমক মযচামরত দে।
 ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয তুুঁতচাল ম্প্রাযদণয কাম থক্রভ থজাযদায কযদণয জন্য ‘একটি ফােী একটি খাভায’
প্রকদল্পয াদথ ভন্বয় কামক্রভ শযচারনা ওযা দয়দছ।
 ২০১৬-১৭ শযাফণল ধ ভন্ত্রণারয়াধীন ফস্ত্র শযদপ্তণযয নটক্সটাইর ইশঞ্জশনয়াশযং ওণরজ ণত ৩২৬ জন স্দাতও, নটক্সটাইর
ইনশিটিউট ণত ৩২৫ জন শডণলাভা এফং নটক্সটাইর নবাণওনার ইনশিটিউট ণত ২৫৭৪ জন এএশ  নভাট
৩২২৫ জন শফশবন্ন ম ধাণয়য শডেী রাব ওণযন।
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয শনণদ ধনাভণয ফাস্তফায়ন অেকশত
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ১২-১০-২০১৪ তাতযখে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তযদশন কখযন।
তযদশনকারীন প্রদত্ত তনখদ শনা ফাস্তয়ন অগ্রগততক্রভ
নং
০১.

০২.

ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয
প্রর্তশ্রুর্ত/র্নবদ িনা
তফখজএভতখক তনখজয াখয়
দাঁড়াখত খফ। এ রখে তক
তক দখে ননয়া নমখত
াখয ন তফলখয় এফং
তফখজএভতয ভস্যা
ভাধাখন ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারয় অথ শ ভন্ত্রণারখয়য
াখথ ফখ আখরাচনা কখয
তদ্ধান্ত গ্রণ কযখফ।
ক) াটকরগুখরায পুযাতন
নভতন ফাদ তদখয় আধুতনক
নভতন ফাখত খফ।

(ে) ফন্ধ  তযতযাক্ত নকান
তভর চীখনয াখথ
খমাতগতা কখয চালু কযা
মায় তকনা এফং তাখদয 
অতবজ্ঞতা কাখজ রাগাখনা
মায় ন তফলখয় দখে 
তনখত খফ। অন্য নকান নদ 
নথখক প্রস্তাফ এখর তা
তফখফচনা কযখত খফ।
৩.

৪.

ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  গ্রগর্তয তথ্য
র্ফবজএভর্য র্ভরগুবরাবক যকাখযয আতথ শক ায়তায় চর যাখা বে। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয গত
১৭/০৪/২০১৬ তার্যবখয ানুগ্র নুানভবত তফখজএভত’য গুরানস্থ ১০.৩৩ তফঘা জতভ গত
জানুয়াতয ২০১৭ ভাখ যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারখয়য তনকট স্তান্তয কযা খয়খছ। উক্ত জতভ স্তান্তখযয
তফতনভখয় তফখজএভতখক ১,০৮০.৮৫ নকাটি (এক াজায আত নকাটি পঁচাত রে) টাকা ফযাদ্দ নদয়া
খয়খছ। শফণজএভশ’য নরাওাণনয প্রকৃত ওাযণ এফং ঔাতয়াযী নরাওান  আশথ ধও যশত ওাটিণয়
উঠায ওভধশযওল্পনা ততশয ওযা ণচ্ছ। যওাশয অথ ধায়ণনয ভাধ্যণভ শফণজএভশয ৩টি শভর
শফএভআযই ওযণণয রণযে শযওল্পনা ওশভণনয চাশদা নভাতাণফও প্রস্তাফ নপ্রযণণয জন্য ওাজ
চরণে।
(১) শনণদ ধনা ফাস্তফায়ণনয রণযে শফণজএভশণত ফহুভৄঔী াটণ্য উৎাদণনয রণযে এপণজএপ
ওাড় প্রস্তুণতয জন্য ওশযভ জুট শভরস্ শরিঃ এ ২৪টি নযশয়ায লুভ স্থান ওযা ণয়ণে;
(২) যকাযী অথ থায়দনয ভাধ্যদভ তফখজএভত’য ৩টি তভর তফএভআযইকযখণয প্রকখেয প্রাক্কতরত
ব্যখয়য অথ শ অনুদান তখখফ ছাখড়য জন্য থ ি র্ফবাবগয াবথ যমাগাবমাগ কযা বে।
(৩) মফদজএভম’য ২৩টি মভর G to G মবমত্তদত BMRE কযায রদক্ষয ERD’য ভাধ্যদভ চীন
থথদক কামযগময  আমথ থক ায়তা আফাদনয প্রদচিা অব্যাত যদয়দছ।
(খ) ফতিভাবন র্ফবজএভর্’য যকান র্ভর ফন্ধ/র্যতযক্ত যনআ। তবফ যকাযী র্দ্ধাবে উন্ুক্ত দযবেয
ভাধ্যবভ ভবনায়ায জুট র্ভরটি র্ফক্রয় কযা য়। র্কন্তু ভাভান্য াআবকাবট ি একটি যীট ভাভরা
(5980/2010) র্ফচাযাধীন থাকায় র্ভরটি স্তােবযয প্রর্ক্রয়া অাততঃ স্থর্গত অবছ।
ঢাকায যকযানীগঞ্জস্থ ঢাকা জুট র্ভরস্ র্রঃ ১৪/০৫/২০১৪ তার্যবখ Take Back কযা বর
Take Back অবদবয র্ফরুবদ্ধ ভাননীয় াআবকাবট ি ভাভরা র্ফচাযাধীন।
এ, অয, ারাদায জুট র্ভরস্ র্রঃ, ভাদাযীপুয ০৭/০৪/২০১৭ তার্যবখ Take Back কযা য়।
ফন্ধ  তযতযাক্ত তভখরয র্ফলবয় অদারবত ভাভরা অবছ। ভখনায়ায জুট তভর স্ তরিঃ এফং এ, আয,
ারাদায জুট মভরস্ মরঃ ভাভান্য াইদকাদট থ
শফচাযাধীন আণে। ভাভরাগুশর শফজ্ঞ অোটশন ধ
নজনাণযর/ংশিষ্ট দপ্তয/ংস্থায শফজ্ঞ আইনজীফীয ভাধ্যণভ মথামথবাণফ প্রশতদ্বশন্দতা ওযা ণচ্ছ।
(ক) তফখজএভতয অব্যফহৃত জায়গায় নছাট নছাট প্লট কখয Jute related কাযোনা স্থাখনয
রখেয জতভ ফযাদ্দ প্রদাখনয জন্য তফখজএভত কর্তশক প্রণীত নীততভারাটি েড়া চূড়ান্ত কখয তা আইন
 তফচায তফবাগ এফং অথ শ তফবাগ নথখক নবটিং কযা খয়খছ। আইন  তফচায তফবাখগয যাভশ
নভাতাখফক ফতশভাখন নরতজখরটিব  ংদ তফলয়ক তফবাখগ নবটিং এয রখেয নপ্রযণ কযা খয়খছ।

তফখজএভতয অব্যফহৃত
জায়গায় নছাট নছাট প্লট
কখয নফযকাযী তে
উখযাক্তাখদয ফযাদ্দ তদখয়
Jute
related
(খ) মচত্তযঞ্জণ কটন মভর এয জমভদত থটক্সটাইর ল্লী স্থাদনয রদক্ষয ২২টি প্লদটয ভদধ্য অনুদভামদত
কাযোনা স্থান কযায
ভাভরা ফমভূথত ১০টি মল্প প্লদটয ভদধ্য ৩টি প্লট মফক্রয় কযা দয়দছ, মা ১০-০৭-২০১৭ তামযখ থযমজমষ্ট্র
ব্যফস্থা ননয়া নমখত াখয।
কযা দয়দছ। ১২টি প্লট মফক্রদয়য কাম থক্রভ ভাভরাজমনত কাযদণ আাতত: স্থমগত আদছ। খুরনা
থটক্সটাইর ল্লীয প্লদটয াইজ মনধ থাযদণয জন্য মডমজটার াদবথ কযায কাজ চরভান আদছ।
তফখজএভতয
র্ফবজএভর্’য যরাকাবনয প্রকৃত কাযণ উৎঘাটন কযা বয়বছ। খাতয়াযী যরাকাবনয অর্থ িক
কাযোনাগুখরাখক কীবাখফ
ক্ষর্তয র্যভান র্নধ িাযণ কবয তা র্নযবণয ভাধ্যবভ র্ফবজএভর্বক ম িায়ক্রবভ রাবজনক কযায
রাবজনক প্রততষ্ঠান কযা
কভির্যকল্পনায কাজ চরভান। তফখজএভতয কাযোনাগুখরাখক রাবজনক কযায জন্য কর তভরখক
মায় ংতিষ্ট নচয়াযম্যান
আরাদাবাখফ কভশতযকেনা প্রণয়খনয তনখদ শনা প্রদান কযা খয়খছ। ইখতাভখে তকছু তকছু তভর
তায কভশতযকেনা ততযী
স্বে/দীঘ শ নভয়াদী কভশতযকেনা প্রণয়ন কখযখছ। কর তভখরয কভশতযকেনা ায়া নগখর যফতী
কযখফন। প্রখয়াজখন এ
ব্যফস্থা দ্রুত গ্রণ কযা খফ।
তফলখয় আরাদা বায
এছাড়া, তফখজএভতখক রাবজনক কযায জন্য তনখনাক্ত দখে গ্রণ কযা খে:
আখয়াজন কযখত খফ।  তফখজএভত’য তভরমূখয উৎাদন ব্যয় হ্রাখয তফলখয় র্ফর্বন্ন প্রদখে গ্রণ কযা খয়খছ। জুট তজ
নটক্সটাইর ব্যফাখযয তনতভত্ত ততডউরভূক্ত কযায অনুখযাধ কযা খয়খছ। ন নপ্রতেখত ইখতাভখে
স্থানীয় যকায প্রখকৌর অতধদপ্তয  াতন উন্নয়ন নফাখড শয কাখজয ততডউখর উা অন্তশভূক্ত কযা
খয়খছ।
 তফখজএভত’য াটক্রয়, উৎাদন, তফক্রয়, শ্রতভক উতস্থতত, ভজুযী, তফযভান স্টক, Overtime,
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নং

ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয
প্রর্তশ্রুর্ত/র্নবদ িনা












৫.

ক) তফটিএভতয ফন্ধ
তভরগুখরা চালু কযায ব্যফস্থা
তনখত খফ।

ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  গ্রগর্তয তথ্য
এইচআযএভ ইতযাতদ তফলখয়য তফযভান কভশপ্রতক্রয়ায উয Software অথ শাৎ ERP প্রণয়খনয
জন্য ভতডউর তনতদ শষ্ট কযা খয়খছ। ERP Software ক্রখয়য জন্য EOI আফান কযা খয়খছ।
ইখতাভখে Project Implemention EOI এয যফতী কাম শক্রভ গ্রণ কযা খয়খছ।
াটক্রয় কাম শক্রখভ আখযা স্বেতা  গততীরতা আনয়খনয জন্য র্ভরঘাট কর াটক্রয় যকবেয
াটক্রয় কাম িক্রভবক বটাবভবনয অতায় অনায র্দ্ধাে গৃীত বয়বছ। ভাননীয় ফস্ত্র  াট
প্রততভন্ত্রী কর্তশক 09/11/2016 তাতযে কতযভ জুট তভখরয াটক্রয় অখটাখভখনয কাম শক্রখভয
উখবাধন কযা য়। গত ২৩/১২/১৬ তাতযে প্রতেণ কাম শক্রভ ম্পন্ন খয়খছ এফং একখমাখগ কর
াটক্রয় নকখে অখটাখভন কাম শক্রভ চরখছ।
প্রধানভন্ত্রীয ওাম ধারণয়য এওণ টু ইনপযণভন নপ্রাোণভয আতাধীন “এএভএ শবশত্তও াট ক্রয়
শফক্রয় ওযায ব্যফস্থা” ীল ধও াইরট প্রওল্পটিয ওাম ধক্রভ ২২/০১/২০১৭ তাশযণঔ রশতপ ফায়ানী জুট
শভণরয জাভারপুযস্থ ভাদাযকঞ্জ াটক্রয় নওণন্ধয এফং ১২/০৩/২০১৭ তাশযণঔ জাতীয় জুট শভণরয
াফনাস্থ চাটণভায াটক্রয় নওণন্ধ আনুষ্ঠাশনওবাণফ চালু ওযা য়।
৯৯, ভতততঝরস্থ কতযভ নচম্বাখযয স্থখর “নানারী আশঁ বফন” তনভশাখণয উখযাগ গ্রণ কযা খয়খছ। এ
তফলখয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম শারয় কর্তশক নীততগত ম্মতত প্রদান কযা খয়খছ। ভন্ত্রণারয় খত ৪
নখন্ফম্বয, ২০১৬ নডখবরায তনখয়াখগয অনুখভাদন নদয়ায য নডখবরায তনখয়াখগয প্রাকনমাগ্যতায কাজ ম্পন্ন খয়খছ।
তফখজএভত’য আতাধীন তভরমূখয াতজযা অখটাখভন কযায জন্য ইখতাভখে তনখদ শনা নদয়া
খয়খছ এফং তকছু তকছু তভখর ফাস্তফায়ন কযা খয়খছ। অফতষ্ট তভরমূ দ্রুত ফাস্তফায়ন কযায
প্রখচষ্টায় যখয়খছ।
তফখজএভত এফং এয অধীনস্থ াটকরমূখ ক্রয় কাম শক্রখভ ই-নটন্ডাতযং দ্ধতত অনুযণ কযায জন্য
ংতিষ্ট করখক তনখদ শনা নদয়া ৬ (ছয়) জন কভশচাযীখক TOT প্রতেণ নদয়া খয়খছ।
ইখতাভখে ৪৭ (াতচতি) জনখক এ তফলখয় প্রতেণ নদয়া খয়খছ। এ তফলখয় ততটিইউ এ
তফখজএভতখক ০৭/১২/২০১৬ তাতযখে তনফতন্ধত কযা খয়খছ।
মফদজএভম  এয মনয়ন্ত্রণাধীন মভরমূদয কভথকতথা-কভথচাযীয থফতন ম্পূণ থ ব্যাাংক মাদফয
ভাধ্যদভ মযদাধ কযা য়। বায মিান্ত থভাতাদফক ব্যাাংক মাদফয ভাধ্যদভ শ্রমভকদদয ভজুযী
মযদাদধয রদক্ষয কর মভরকর্তথক ব্যাাংদক মাফ থখারা দয়দছ। ১৮টি মভর ১০০% শ্রমভদকয
ভজুযী ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ মযদাধ কযদছ। অফমি মভর আাংমক ভজুযী ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ মযদাধ
কযদছ।
(ক) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মনদদ থনা থভাতাদফক ফন্ধ দাদযায়ানী থটক্সটাইর মভর, যাঙ্গাভাটি
থটক্সটাইর মভর এফাং সুন্দযফন থটক্সটাইর মভর মূর ইউমনট (১) ামবথ চাজথ িমতদত চালু কযা
দয়দছ এফাং ভাগুযা থটক্সটাইর মভর বাোয় চালু কযা দয়দছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ২১-০৩-২০১৭
তামযখ ভাগুযা থটক্সটাইর মভদরয
উৎাদন কাম থক্রভ শুব উদবাধন কদযদছন। PPP
GUIDELINES FOR UNSOLICITED PROPOSALS, 2016 অনুযণপূফ থক যফতী
কাম শক্রভ গ্রখণয জন্য Unsolicited Bidder থভা থ যামভছা গ্রু  মযমজনার গ্রু-থক
মনদদ থনা থদয়ায জন্য ততত কর্তশে সুাতয কযা খয়খছ। প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয়য াফতরক
প্রাইখবট াট শনাযী (ততত) কর্তশখেয তনখদ শনা  সুাতযখয নপ্রতেখত
GUIDELINES
FOR UNSOLICITED PROPOSALS, 2016 ধাযা-৭ অনুযণপূফ থক থভা থ যামভছা গ্রু 
মযমজনার গ্রু-থক ততত কর্তশখেয উখযাক্ত সুাতযখয আখরাখক ততত কর্তশখেয াখথ
নমাগাখমাগ কখয দ্রুত যফতী দখে গ্রখণয জন্য ১৮-০৬-২০১৭ তাতযখে থভা থ যামভছা গ্রু 
মযমজনার গ্রু-থক ে থপ্রযণ কযা দয়দছ ভদভথ শফটিএভশ জানান।
শফটিএভশ’য শনয়ন্ত্রণাধীন শভরভণ নমৌথ শফশনণয়াণক আদৄশনওায়ণনয রণযে শশশ’য ভাধ্যণভ
শযচারনায জন্য নভাট ১৬টি শভর চালুয প্রশক্রয়া চরভান যণয়ণে। তন্ণধ্য আণভদ ফায়ানী
নটক্সটাইর শভর  ওানদশযয়া নটক্সটাইর শভর দুটিয শশশ’য ভাধ্যণভ শযচারনায জন্য CCEA
ণত নীশতকত অনুণভাদন ায়া শকণয়ণে। ওনারট্যান্ট  আইনজীফী শনণয়াণকয ওাম ধক্রভ চরভান
আণে।

ে) পুযাতন নভতন ফাদ
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ক্রভ
নং

ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয
ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  গ্রগর্তয তথ্য
প্রর্তশ্রুর্ত/র্নবদ িনা
তদখয় আধুতনক নভতন
তার্যবখ ফাংরাবদব র্নমৄক্ত চীবনয ভান্যফয যাষ্ট্রদূবতয াবথ র্ফটিএভর্’য যচয়াযম্যান এয াবথ
ফাখত খফ।
একটি ভর্তর্ফর্নভয় বা নুর্িত য়। উক্ত বায় র্ফটিএভর্’য র্ভরমূব চীবনয র্ফর্নবয়াগকাযীবদয
র্ফর্নবয়াবগয জন্য নুবযাধ জানাবনা য়। এছাড়া ২৮/০৩/২০১৭ তার্যবখ দর্ক্ষণ যকার্যয়ায ভান্যফয
যাষ্ট্রদূবতয াবথ এ র্ফলবয় ভতর্ফর্নভয় বা নুর্িত বয়বছ। র্ফটিএভর্’য যভাট ১৬টি র্ভর র্র্র্
এয অতায় চালুয প্রর্ক্রয়া চরভান যবয়বছ। গত ১৪-০৬-২০১৭ তার্যখ অবভদ ফায়ানী যটক্সটাআর
র্ভর  কাবদর্যয়া যটক্সটাআর র্ভর দুআটিয র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনায জন্য CCEA বত
নীর্তগত নুবভাদন প্রাপ্ত য়। PPP এয ভাধ্যবভ প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ গ্রণ চরভান যবয়বছ।

৬.

নম কর তে
নফযকাযীকযণ কযা
খয়তছর, তশ রংতঘত খর
তা যকাতয ব্যফস্থানায়
তপতযখয় আনখত খফ।

মফটিএভম’য আতাধীন ৩৪ টি থটক্সটাইর মভর এফাং মফদজএভম’য আতাধীন ৩৫ টি জুট শভর
যকাদযয মফযাষ্ট্রীয়কযণ নীমতভারায আতায় (১৯৭৮-১৯৯০) াদফক ভামরক/থয়ায থাল্ডাযদদয
মনকট স্তান্তয এফাং শ্রমভক-কভথচাযীদদয ব্যফস্ানায় ৯টি থটক্সটাইর মভর (১৯৯৬-২০০০) স্তান্তয
কযা য়। ৫৮টি মভর মযদথন কযা দয়দছ। ১১টি মভর মযদথন কযা ফাকী আদছ। গত
১৮.০৫.২০১৭ তামযদখ ‘‘টািণপা’ধ ’ কমভটিয আফায়ক  অমতমযি মচফ (থফমফ) এয
বামতদত্ব এ মফলদয় বা অনুমিত দয়দছ। উি বায় অফমি মভরমূ মযদথন কদয প্রমতদফদন
প্রদাদনয জন্য গ্রু প্রধানদদয মনদদ থনা থদয়া দয়দছ। এছাো মভর মযদথদনয মনমভত্ত দাময়ত্ব
পুন:ফণ্টন কযা দয়দছ। স্তান্তয চুমি তথ রাংঘন কযায় জমরর থটক্সটাইর মভরস্ মর: চট্টিাভ, এ.
আয. ারাদায জুট মভরস্ মর: ভাদাযীপুয, ঈগর স্টায থটক্সটাইর মর: চট্টিাভ, থকামকর থটক্সটাইর
মভরস্ মর: ব্রাহ্মণফামেয়া এফাং থপৌমজ চটকর জুট মভরস্ মর: এফাং ভাদাযীপুয থটক্সটাইর মভরস্ মর:
পুণ:িণ কযা দয়দছ। মভরগুদরা ফতথভাদন মফটিএভম  মফদজএভময মনয়ন্ত্রদণ যদয়দছ।

৭.

শ্রতভক-কভশচাযীখদয তনকট
নম কর তভখরয ব্যফস্থানা
স্তান্তয কযা খয়তছর, ঐ
কর তভর ঠিকবাখফ
তযচারনায ব্যফস্থা তনখত
খফ। প্রখয়াজখন নকাম্পানী
গঠন কখয নগুখরা
চারাখনায ব্যফস্থা তনখত
খফ।

৮.

তভযপুখযয জতভ তাঁত
নফাখড শয অতপ বফন
অন্যান্য স্থানা তনভশাখণয
প্রখয়াজখন ব্যফায কযা
নমখত াখয।
ক) তভযপুয ঘনফততপূণ শ
জায়গা তাই নফনাযী িী
 কভশযত শ্রতভকখদয
উযুক্ত ফাস্থাখনয ব্যফস্থা
কযখত খফ। ঢাকায ফাইখয
নোরাখভরা জায়গায়
নফনাযী/তাঁতিী স্থাখনয
ব্যফস্থা তনখত খফ।

শ্রশভও-ওভধচাযীণদয ব্যফস্থানায় স্তান্তশযত শভরভণয ফতধভান ভস্যা ভাধানপূফ ধও সুষ্ঠু
শযচারনায় শপশযণয় আনায ব্যফস্থা েণণয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফযাফয ায-ংণয নপ্রযণ ওযা
ণর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ১৪/৮/১৬ তাশযঔ ায-ংণয অনুণভাদন ওণযন। ায-ংণযণয
প্রস্তাফভ ফাস্তফায়ণনয জন্য এওটি উচ্চ ম ধাণয়য আন্তিঃভন্ত্রণারয় ওশভটি কঠন ওযায জন্য
প্রধানভন্ত্রীয ওাম ধারয় নথণও শনণদ ধ নদয়া য়। ন নভাতাণফও শচফ ভণাদয়ণও আফায়ও ওণয কত
৩১/৮/১৬ তাশযণঔ ৯ দস্য শফশষ্ট উচ্চ ম ধাণয়য এওটি আন্তিঃভন্ত্রণারয় ওশভটি কঠন ণয়ণে। উক্ত
ওশভটিণত ভন্ত্রণারয়/শফবাক ম ধাণয়য প্রশতশনশধয নাভ ায়া নকণে। ওশভটিণত ২৪/১১/১৬ তাশযণঔ
শফশবন্ন শভণরয ৭ জন শ্রশভও ননতৃবৃন্নণও দস্য শণণফ নওা-অন্ফ ওযা ণয়ণে। শফকত ০৮.০২.১৭
তাশযণঔ ওশভটিয বা অনুশষ্ঠত ণয়ণে। বায শিান্ত অনুমায়ী দীখ ধ নভয়াদী ঋণ এফং িও এন্ড
নিায এয ভল্য শনধ ধাযণপূফ ধও প্রশতণফদন প্রদাণনয জন্য কত ২৬.০২.২০১৭ তাশযণঔ ৫টি াফ-ওশভটি
কঠন ওযা ণয়ণে।
যফনাযর্ ল্লী র্ভযপুয প্রকবল্পয অতায় ৪০ একয জর্ভয ভবধ্য ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয নুকূবর
যযর্জর্ষ্ট্রকৃত ৩ একয জর্ভবত ১২৩৯০.০০ রয টাওা শফশনণয়াক ব্যয় “ফাংরাণদ তাঁত নফাড ধ
ওভণলক্স স্থান” ীল ধও প্রওণল্পয শডশশ প্রস্তুত ওযা ণয়ণে। প্রওল্পটিয উয ১১-০৬-২০১৭ তাশযণঔ
ভন্ত্রণারণয় এও বা অনুশষ্ঠত ণয়ণে। বায শিান্ত অনুমায়ী শডশশ পুন:কঠন ওযা ণচ্ছ।

৯.

ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয প্রস্তার্ফত তাঁত ল্লী স্থান প্রকবল্পয র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত গত
০২/০২/২০১৭ তার্যখ র্যকল্পনা কর্ভবন যপ্রযণ কযা বয়বছ। প্রকল্পটি নুবভাদবনয জন্য যমাগাবমাগ
ব্যাত অবছ। উক্ত তনখদ শনা অনুাখয তাঁততখদয পুনফ শান  কভশংস্থাখনয সুখমাগ সৃতষ্ট, তাঁত
ফখস্ত্রয উৎাদন বৃতদ্ধ, তাঁততখদযখক ফয়ন পূফ শ  ফয়খনাত্তয নফা প্রদান, তাঁত ফখস্ত্রয তফণন সুতফধা
সৃতষ্ট এফং নদখ তফখদখ তাঁত ফস্ত্রখক জনতপ্রয় কযা, তাঁত তেখক নটকই কযা এফং নদখয দতযদ্র 
প্রাতন্তক তাঁততখদয দাতযদ্রয তফখভাচখনয রখেয ঢাকায ফাইখয ভাদাতযপুয নজরায তফচয  তযয়তপুয
নজরায জাতজযা এরাকায় তাঁততি স্থাখনয তনতভত্ত ১৯১১০০.০০ রে টাকা ব্যখয় একটি তডতত
তযকেনা কতভখন নপ্রযণ কযা খয়খছ এফং তযকেনা কতভখনয াখথ নমাগাখমাগ অব্যাত আখছ।
এছাড়া, ফাংরাণদ তাঁত নফাণড ধয প্রস্তাশফত নঔ াশনা তাঁত েী স্থান শণযানাণভ প্রওল্প প্রণয়ন
ওণয শযওল্পনা ওশভণন নপ্রযণ ওযা ণয়ণে।

ে) তাঁতীযা মাখত তফটিএভত
নথখক সুতা নখত াখয এয
ব্যফস্থা কযখত খফ।
১০.

র্ফলয়টি ফাস্তফার্য়ত

সুতা  যং আভদানীয
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ক্রভ
নং

১১.

১২

ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয
প্রর্তশ্রুর্ত/র্নবদ িনা
নেখে কীবাখফ তাঁতীখদয
শুল্কমুক্ত সুতফধা নদয়া মায়
তায প্রস্তাফনা ততযী কযখত
খফ।

ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  গ্রগর্তয তথ্য

ক) কৃতল ভন্ত্রণারয় 
তফশ্বতফযারখয়য গখফলকখদয
াখথ নমাগাখমাগ যো কখয
তুঁত গাখছয উন্নয়ন এফং
তুঁতচাখলয উন্নত প্রযুতক্ত নফয
কযখত খফ।
ে) একটি ফাড়ী একটি
োভায প্রকখেয াখথ
তুঁতচাখলয ভন্বয় কখয
তযকেনা গ্রণ কযখত
খফ।
নটক্সটাইর
ইনতস্টটিউট/কখরজ
তনভশাখণয নেখে ৫ একয
জতভয তফলখয় তযকেনা
কতভখনয াখথ আখরাচনা
কখয ব্যফস্থা তনখত খফ।

(ক) কৃতল ভন্ত্রণারয়াধীন তফতবন্ন গখফলণা প্রততষ্ঠান এফং যাজাী তফশ্বতফযারখয়য গখফলকখদয
ভতাভত গ্রণপূফ শক “তুঁত  নযভকীট জাখতয উন্নয়ন, প্রযুতক্ত উদ্ভাফন  স্তান্তয” ীল শক উন্নয়ন
প্রকখেয শডশশ কত ২৪-০৭-২০১৭ তাশযণঔ শযওল্পনা ওশভণন নপ্রযণ ওযা ণয়ণে।

র্ফলয়টি ফাস্তফার্য়ত

(খ) “একটি ফােী একটি খাভায ” প্রকদল্পয াদথ তুুঁতচাদলয ভন্বদয়য ভাধ্যদভ অমজথত রক্ষযভাো
আগাভী বায় উস্থান কযা দফ এ রদক্ষয শডশশ প্রণয়ণনয ওাজ চরভান আণে।

র্ফলয়টি ফাস্তফার্য়ত

১৩.

আদারখত তফচাযাধীন ভাভরা
প্রততবতিতা কযায জন্য নম অদারবত র্ফচাযাধীন ভাভরায র্ফলবয় ভন্ত্রণারবয় র্নয়র্ভত ভার্ক বা নুর্িত য়।
কর তথ্য, উাত্ত 
প্রভানক প্রখয়াজন য়, তা
মথাভখয় দপ্তয/ংস্থাখক
ভন্ত্রণারখয়য ভােখভ
যফযা তনতিত কযখত
খফ। ংতিষ্ট করখক
উখযাগ তনখয় একখে কাজ
কযখত খফ।

14.

ক) াট  াটখেয
ব্যফায  যপ্তানী বৃতদ্ধয
রখে ংতিষ্ট কখরয ভখে
ভন্বয় ফাড়াখত খফ।

(ক) নদখ ফহুমুেী াটখেয উৎাদন, ব্যফায, ফাজাযজাতকযণ এফং তফখদখ ফাংরাখদ দুতাফাখ
াটখেয তডখপ্ল কযা, তফখদখ নভরায় াটখেয ষ্টর স্থান তফলখয় তফখজএভত, াট অতধদপ্তয,
নজতডতত ভতন্বতবাখফ একটি কভশতযকেনা  নযাডম্যা ততযীয রখেয কাম শক্রভ চরভান। “বে
াটজাত যভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন,২০১০” অআন প্রবয়াগ  ফাস্তফায়বনয রবক্ষয গত ৩০
নববম্বয/২০১৫ বত যদব্যাী র্ফবল র্বমান র্যচারনা কযা য়। ৪-১৩ ভাচ ি ২০১৭ তার্যবখ প্রথভ
(ে) নম কর দপ্তয/ংস্থায ফাবযয ভত ফাংরাবদব জাতীয় াট র্দফ ার্রত য়।
তনয়ন্ত্রখণ যকাযী জতভ আখছ াট  াটদণ্যয ব্যফায  যিানী বৃমিয রদক্ষয মফদজএভময থচয়াযম্যানদক আফায়ক কদয
একটি কমভটি গঠন কযা দয়দছ, ইদতাভদধ্য কমভটি কর্তথক গত ১১-০৫-২০১৭ তামযখ একটি বা
তা নপখর না নযখে কাখজ
কদযদছ বায মিান্ত অনুমায়ী াংমিি করদক মিান্ত অনুমায়ী ব্যফস্থা িদণয জন্য অনুদযাধ
রাগাখত খফ।
জানাদনা দয়দছ। এছাো থদদ ফহুমুখী াটদণ্যয উৎাদন, ব্যফায, ফাজায জাতকযণ এফাং
মফদদদ ফাাংরাদদ দূতাফাদ াটদণ্যয মডদপ্ল ইতযামদ াংক্রান্ত কাজ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয
ইদতাভদধ্য কর দূতাফাদ মডদপ্ল কযায মনমভদত্ব মড থরটায থপ্রযণ কযা দয়দছ।
(খ) তফখজএভতয অব্যফহৃত জায়গায় নছাট নছাট প্লট কখয Jute related কাযোনা স্থাখনয
রখেয জতভ ফযাদ্দ প্রদাখনয জন্য তফখজএভত কর্তশক প্রণীত নীততভারাটি ভন্ত্রণারখয়য ভন্বখয় মাচাই-
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ক্রভ
নং

১৫.

১৬.

ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয
প্রর্তশ্রুর্ত/র্নবদ িনা

ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  গ্রগর্তয তথ্য

ফাছাই কযা খে। ভতততঝরস্থ কতযভ নচম্বায স্থখর একটি ফহুতর তফতষ্ট আধুতনক ফাতণতজযক বফন
তনভশাখনয উখযাগ গ্রণ কযা খয়খছ। ১০ জানুয়াযী, ২০১৭ তাতযখে নটন্ডায নোরা খয়খছ এফং
মূল্যায়ন ম্পন্ন কযা খয়খছ। কাতযগতয প্রস্তাফ (Technical Proposal) আফান কযা
খফ। াাাত কতযভ জুট তভখর তনখডর াতচং এয ভােখভ নপল্ট ততযীয কাযোনা স্থাখনয
উখযাগ গ্রণ, উন্নতভাখনয াখটয কাড় ততযীয জন্য KFD প্রকখেয অব্যফহৃত নারজায লুভ
চালুযকণ, তফখজএভত’য একভাে প্রদশণী  তফক্রয় নকে ফায়তর নভাকাযযভ নক ংস্কায 
আধুতনকায়ন কখয চালু কযা খয়খছ, ডাইবাযতপাইড নপ্রাডাক্ট ততযীয রখেয কতযভ জুট তভখর
পাইনায জুট নপতিক্স , জুট ইউতনয়ন নপতিক্স  ইউতনয়ন কযানবা এয ১টি নতন ইউতনখটয তফলখয়
দখে গ্রণ কযা খয়খছ।
Jute, Geotextile প্রধানভন্ত্রীয ওাম ধারণয়য শনণদ ধনা অনুমায়ী যাস্তায ঢার, ংযযণ, নদীয াড় ংযযণ, াাণড়য
ব্যফায ম্পখকশ প্রচাযণায
ভূশভধ্ব নযাধ  ভাটিয যয় নযাধ, ইতোশদ উন্নয়ন প্রওণল্পয জন্য স্ানীয় যওায প্রণওৌর
ব্যফস্থা তনখত খফ। ে
অশধদপ্তয, াশন উন্নয়ন নফাড,ধ ননা ফাশনীয নোর য়াওধ শডশবন, ফাংরাণদ নযরণয়, ড়ও
ংযেণ  অন্যান্য কাখজ
 জনথ, নতু শফবাক এফং চট্রোভ শর ট্রোক্ট নডণবরণভন্ট নফাড ধ (শএইচটিশডশফ) ভণয ওর
াট  াটজাত ে
উন্নয়ন প্রওণল্প Jute Geo Textile (JGT) ব্যফাণয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ণত ফশণ ধত
ব্যফায বৃতদ্ধ কযখত খফ।
ংস্াভণও এফং ংশিষ্ট ভন্ত্রণারয়ণও ণেয ভাধ্যণভ অফশত ওযায জন্য ব্যফস্থা েণ ওযা
ণয়ণে।
ফস্ত্রতখে ফাংরাখদখ
নানারী ঐততয যখয়খছ।
নকান নকান এরাকায়
ভতরখনয সুতা ততযী খতা
তা নজখন ন প্রযুতক্ত
পুনরুদ্ধাখযয উখযাগ গ্রখণয
উয গুরুত্বাখযা কখযন
এফং এ তফলখয় তফস্তাতযত
আখরাচনা য়।
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ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয উবযাবগ  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য তত্ত্বাফধাবন প্রস্তার্ফত “ফাংরাবদবয
যানারী ঐর্তয ভর্রবনয সুতা ততর্যয প্রমৄর্ক্ত  ভর্রন কাড় পুনরুদ্ধায (১ভ ম িায়)” ীল িক
প্রকল্পটি ম্পূণ ি র্জর্ফ থ িায়বন যভাট ১২.১০ যকাটি (ফায যকাটি দ রক্ষ) টাকা প্রাক্কর্রত ব্যবয়
জানুয়ার্য, ২০১৭ বত র্ডবম্বয, ২০১৯ ম িে যভয়াবদ ফাস্তফায়বনয রবক্ষয র্যকল্পনা কর্ভবন দয়
র্ফবফচনা  নুবভাদবনয জন্য চরভান অবছ।
প্রকবল্পয অতায় ভর্রন পুনরুদ্ধাবযয রবক্ষয তুরা যথবক সুতা উৎাদন এফং সুতা যথবক
ভর্রন কাড় উৎাদন ংক্রাে গবফলণা ফাংরাবদ তাঁত যফাড ি, ফাংরাবদ যটক্সটাআর আউর্নবার্ িটি
এফং র্ফটিএভর্-এয ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা বফ।

াতা- 8

ফামল থক কভথম্পাদন চুমি
গত ০৪/০৮/২০১৬ তামযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ভমন্ত্রমযলদ মফবাদগয াদথ ২০১৬-১৭ অথ থফছদয ফামল থক কাম থম্পাদন চুমি
ম্পামদত দয়দছ। চুমিয ০৬টি থকৌরগত উদিশ্য ফাস্তফায়দনয জন্য ৪৪টি কাম থক্রভ এফাং ০৫টি আফমশ্যক থকৌরগত উদিশ্য ফাস্তফায়দনয
জন্য ২২টি কাম থক্রভ িণ কযা দয়দছ। থভাট ১০০ নম্বদযয ভদধ্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ৯৭.৬৩ নম্বয অজথন কদযদছ। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং
আতাধীন দিয/াংস্থায াদথ ১৩ জুন, ২০১৭ তামযখ ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফামল থক কভথম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত দয়দছ।

২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণযয ফামল থক কভথম্পাদন চুমি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয শনওট স্তান্তয

১৩ জুন ২০১৭ তার্যবখ ভন্ত্রণারবয়য অতাধীন দপ্তয/ংস্থায
২০১৭-১৮ থ ি ফছবয ফামল থক কভথম্পাদন চুমি স্বাক্ষয অনুিান।
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ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য উত্তভ চচ থা (Good Practice):
নওান জটির ফা গুরুেপূণ ধ শফলণয় শিান্ত েণণয নযণে ভন্ত্রণারণয়য ওর ওভধওতধায উশস্থশতণত বায় উস্থান ওযা য়। উস্থাশত
শফলণয়য উয ওর ওভধওতধায ভতাভত েণ, অশবজ্ঞতা শফশনভয় এফং ম ধাণরাচনায ভাধ্যণভ ণফ ধাত্তভ শিান্ত েণণয প্রণচষ্টা ননয়া য়। এরূ
গৃীত শিাণন্তয ওযণীয় প্রশতটি ওাম ধক্রভ শচশিত ওণয ভয়াফি ওভধশযওল্পনা প্রণয়ন ওণয দাশয়ে প্রদান ওযা য়। শিান্ত েণ  শিান্ত
ফাস্তফায়ণনয ওভধশযওল্পনা প্রণয়ণন ওভধওতধাকণণয অংেণ থাওায় ফাস্তফায়ন জ য়;
০২।
ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্তয আতায় এ ভন্ত্রণারণয়য ওভধওতধা-ওভধচাশযকণণয দযতা উন্নয়ণনয রণযে Need Based in
house প্রশযণণয আণয়াজন ওযা য়। প্রশযণ সূশচণত NIS, GRS এফং APA ফাস্তফায়ণন ংশিষ্ট ওণরয ওযণীয় শফলয় অন্তভুধক্ত ওযা
য়। ওভধওতধাকণ প্রশতভাণ ৪টি এফং ওভধচাশযকণ ওভণয ৬টি য়াওধ/ইন-াউজ প্রশযণণ অংেণ ওণযন। প্রশযণসূশচণত জাতীয়
শুিাচায নওৌর (NIS), অশবণমাক শনষ্পশত্ত (GRS), ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্ত (APA), তথ্য অশধওায প্রভৃশত ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ণন ংশিষ্ট
ওণরয দাশয়ে  ওতধব্য শফলয় অন্তভুধক্ত ওযা য়;
০৩।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  এয অধীন দপ্তয/ংস্থাভণয শফশবন্ন আদারণত শফচাযাধীন ভাভরাভ শনষ্পশত্তয রণযে
ওভধশযওল্পনা েণ ওযা ণয়ণে। গুরুেপূণ ধ ভাভরাভ শচশিত ওণয শচফ ওতৃধও ৩০টি, ংশিষ্ট দপ্তয/ংস্থাভণয প্রধান ওতৃধও ৫০টি ভাভরা
এফং ংশিষ্ট দাশয়েপ্রাপ্ত ওভধওতধা ওতৃধও অফশষ্ট ভাভরা প্রশত ভাণ ভশনটশযং ওযায উণদ্যাক েণ ওযা ণয়ণে। ভাভরায শনষ্পশত্ত ওাম ধক্রণভ
শনণয়াশজত ওভধওতধা-ওভধচাযী  আইনজীফীয performance ভল্যায়ণনয ব্যফস্থা েণ ওযা ণয়ণে;

ভানফম্পদ উন্নয়ন :
(১)

মফদদ প্রমক্ষণঃ

নং
প্রশযণণয শফলয়
০১। Seminar on Textile & Garments.

প্রশযণণয তাশযঔ
২১/০৪/১৭-১১/০৫/১৭

অংেণওাযীয ংখ্যা
০১ জন

নদ
চীন

(২) থদদ প্রমক্ষণঃ
নং

প্রশযণণয শফলয়

প্রশযণণয তাশযঔ

০১।

TR (Refreshers’ Training)

১৮/০৫/১৭

অংেণওাযীয
ংখ্যা
০১ জন

আণয়াজও ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্থা
প্রধানভন্ত্রীয ওাম ধারয়

(৩) ইনাউজ প্রশযণিঃ
(ও) ০৯-২য় নেডভুক্ত ওভধচাশযিঃ
নং

প্রশযণণয শফলয়

প্রশযণণয তাশযঔ

1.

ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্ত ফাস্তফায়ণন
দাশয়ে  ওতধব্য
এশএ’য আফশিও নওৌরকত চুশক্ত
ফাস্তফায়ণন দাশয়ে  ওতধব্য
আয়ওয শফলয়ও প্রশযণ

১৯/০৭/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২১/০৭/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২৭/০৭/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্ত ফাস্তফায়ণন
দাশয়ে  ওতধব্য এফং ফাশল ধও
ওভধম্পাদন চুশক্ত ফাস্তফায়নিঃ দাশয়ে
 ওতধব্য
ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্ত ফাস্তফায়ণন
দাশয়ে  ওতধব্য
ই-শজশণত ক্রয় ওাম ধক্রভ

০৯/০৮/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

২৭ জন

৩০/০৮/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২১/০৯/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

৩৬ জন

2.
3.

4.

5.
6.

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭
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অংেণওাযী
য ংখ্যা
১৫ জন
১৯ জন
৪৯ জন

৪৬ জন

প্রশযও
জনাফ নভািঃ নরার উশিন
ভেগ্মশচফ
জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
জনাফ আরভকীয নাণন
ওয ওশভনায, ওয অঞ্চর-৪, ঢাওা
জনাফ নভািঃ ভশতয়ায যভান, ভেগ্ম
ওয ওশভনায, ওয অঞ্চর-৪, ঢাওা
জনাফ শদ্বও কুভায ব্রয, ভেগ্ম ওয ওশভনায,
ওয অঞ্চর-৪, ঢাওা
জনাফ শরটন কুভায াা, ভেগ্ম ওয ওশভনায,
ওয অঞ্চর-৪, ঢাওা
জনাফ নভািঃ নরার উশিন
ভেগ্মশচফ
জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
জনাফ নভািঃ আব্দুয যশদ
শযচারও, এনএশশড
ওাজী নভািঃ ারাতুজ্জাভান
শণিভ এনাশরি, এনএশশড

7.

Concept of Govt.
Performance Management
System (GPMS)
ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্ত ফাস্তফায়ণন
দাশয়ে ওতধব্য এফং অেকশতভল্যায়ন
িশত।
জাতীয় শুিাচায নওৌর ফাস্তফায়ণন
দাশয়ে  ওতধব্য এফং জাতীয় শুিাচায
নওৌর ওভধশযওল্পনা  শযফীক্লণ।

০৪/১০/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

১৭ জন

জনাফ নভািঃ নরার উশিন
ভেগ্মশচফ

১৫/১১/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

২০ জন

জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ

০৮/১২/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

১৭ জন

10.

E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

১১/১২/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

২৯ জন

11.

ায-ংণয প্রস্তুতওযণ

২৪ জন

12.

ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্ত ফাস্তফায়ণন
দাশয়ে  ওতধব্য এফং অেকশত
ভল্যায়ন িশত।
তথ্য অশধওায আইন।

০৯/০১/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১১/০১/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা

জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
নফকভ াশদয়া াযশভন
উশচফ
জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
জনাফ নভািঃ নাশয উশিন
ওাযী নপ্রাোভায
জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ

২০ জন

8.
9.

13.

১৭ জন

16.

Innovation in Service
Delivery.

৩১/০১/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২২/০২/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১৬/০৩/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১৯/০৩/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা

17.

Sustainable Development
Goal (SDG)

২৮/০৩/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা

১৯ জন

18.

20.

SDG শফলণয় াশফ ধও আণরাচনা।

১৬/০৫/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২৩/০৫/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১১/০৬/২০১৭
ওার ১১.০০১.০০টা

২২ জন

19.

Sustainable Development
Goal (SDG)
ায-ংণয প্রস্তুতওযণ

14.
15.

21.

আইন, শফশধভারা, প্রশফধান  যওাশয
ণেয প্রওাযণবদ।
E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

SDG ফাস্তফায়ণন ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারণয়য ওভধশযওল্পনা।
NIS ফাস্তফায়ণনয শফলণয় াশফ ধও
আণরাচনা।
NIS ফাস্তফায়ণন ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারণয়য ওাম ধক্রভ।

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭
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ওার ১১.০০১.০০টা
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২২ জন
১৮ জন
১৩ জন

১৩ জন
৩২ জন

৩২ জন

জনাফ নভািঃ নযজাউর ওাণদয
ভেগ্মশচফ
জনাফ নভািঃ নযজাউর ওাণদয
ভেগ্মশচফ
জনাফ শদরী কুভায াা
অশতশযক্ত শচফ
জনাফ নকৌতভ কুভায বট্টাচাম ধ
ভেগ্মশচফ
নফকভ নজশভন নাায
উশচফ
নফকভ তাশনয়া ঔান
উ-প্রধান
নফকভ াশদয়া াযশভন
উশচফ
নফকভ তাশনয়া ঔান
উ-প্রধান
জনাফ নভািঃ নযজাউর ওাণদয
ভেগ্মশচফ
জনাফ নভািঃ পয়জুয যভান নচৌদৄযী
শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়।
নফকভ তাশনয়া ঔান
উ-প্রধান
জনাফ নভািঃ পয়জুয যভান নচৌদৄযী
শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়।
নফকভ াশদয়া াযশভন
উশচফ

(ঔ) ২০তভ-১০ভ নেডভুক্ত ওভধচাশযিঃ
নং

প্রশযণণয শফলয়

প্রশযণণয তাশযঔ

1

ইউশনণওাড ব্যফায  ইন্টাযণনট
নমাকাণমাক এফং E-Filing ওাম ধক্রভ
ফাস্তফায়ন।
E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ণন দাশয়ে 
ওতধব্য, E-Filing ওাম ধক্রভ অনুীরন

১৮/০৭/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২৫/০৭/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

০৯ জন

3

E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

১৭/০৮/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

১৭ জন

4

অশপ শৃঙ্খরা  শনয়শভত উশস্থশত

৩৩ জন

5
6

যওাশয ওভধচাশয আচযণ শফশধ, ১৯৭৯ 
শযষ্কায শযচ্ছন্নতা।
E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

২৩/০৮/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
০৬/০৯/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
০৭/০৯/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

7

E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

২৬/০৯/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

১৩ জন

8

০৯/১০/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১৭/১০/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২৬/১০/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

৩৯ জন

10

জাতীয় শুিাচায নওৌর ফাস্তফায়ণন দাশয়ে
 ওতধব্য
শটিণজন চাট ধায  অশবণমাক প্রশতওায
(GRS)
E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

11

E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

১৬/১১/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

৪০ জন

12

তথ্য অশধওায ফাস্তফায়ণন দাশয়ে  ওতধব্য
এফং জাতীয় শুিাচায নওৌর ফাস্তফায়ণন
দাশয়ে  ওতধব্য
যওাশয ওভধচাশয আচযণ শফশধ, ১৯৭৯

২০/১১/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা

৩৬ জন

২৩/১১/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১৪/১২/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১৮/১২/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২২/১২/২০১৬
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১৮/০১/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা

৩৮ জন

নফকভ াশদয়া াযশভন,উশচফ

৩৭ জন

জনাফ নভািঃ নযজাউর ওাণদয,ভেগ্মশচফ

৩৪ জন

জনাফ যথীন্ধনাথ দত্ত
শচফ ভণাদণয়য এওান্ত শচফ
জনাফ এ,এভ াইপৄর াান
উশচফ
(১) জনাফ শদরী কুভায াা, ভেগ্মশচফ
(২) জনাফ নভািঃ নাশয উশিন

2

9

13

16

শচফারয় শননদ ধভারা, শনয়শভত উশস্থশত
অধ্যাণদ, ১৯৮২
যওাশয ওভধচাশয (শৃঙ্খরা  আীর),
১৯৮৫
৪থ ধ নশ্রণীয ওভধচাযীণদয শির

17

E-Filling ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

14
15

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭
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অংেণ
ওাযীয
ংখ্যা
৩৪ জন

৪৭ জন
৪৭ জন

৩৭ জন
১৯ জন

৩১ জন
৪৩ জন

প্রশযও
জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
(১) জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
(২) জনাফ নভািঃ নাশয উশিন
ওাযী নপ্রাোভায
(১) জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
(২) জনাফ নভািঃ নাশয উশিন
ওাযী নপ্রাোভায
জনাফ নভািঃ নযজাউর ওাণদয
ভেগ্মশচফ
জনাফ এ,এভ াইপৄর াান
উশচফ
(১) জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
(২) জনাফ নভািঃ নাশয উশিন
ওাযী নপ্রাোভায
(১) জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
(২) জনাফ নভািঃ নাশয উশিন
ওাযী নপ্রাোভায
নফকভ নাশযন জাান
উশচফ
জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
(১) জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
(২) জনাফ নভািঃ নাশয উশিন
ওাযী নপ্রাোভায
জনাফ শদরী কুভায াা
ভেগ্মশচফ
নফকভ াশদয়া াযশভন
উশচফ
জনাফ শদরী কুভায াা, ভেগ্মশচফ
নফকভ াশদয়া াযশভন, উশচফ

18

তথ্য অশধওায আইন।

19

ায-ংণয প্রস্তুতওযণ

20

যওাশয ওভধচাশয শৃঙ্খরা  আইন, ১৯৮৫

21

E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

22
23

জাতীয় শুিাচায নওৌর প্রণয়ণনয নভৌশরও
শবশত্ত এফং শুিাচায ব্যফস্থায ফাস্তফায়ন।
যওাশয ওভধচাশয আচযণ শফশধ, ১৯৭৯

24

তথ্য অশধওায আইন।

25

E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

26

ছুটি শফশধভারা।

27
28

নাাও-শযচ্ছদ শফলয়ও শনণদ ধনা,
অশপ ায়ওকণণয দায়-দাশয়ে।
ছুটি শফশধভারা।

29

াপ্তাশও বা  অশতশথ আপ্যায়ন।

30

শফশবন্ন প্রওায নযশজষ্টায ংযযণ।

31

E-Filing ওাম ধক্রভ ফাস্তফায়ন।

32

প্রশতণফদন  ায-ংণয শরঔন।

33
34

২২/০১/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২৪/০১/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২৫/০১/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২০/০২/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২৬/০২/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২৮/০২/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২০/০৩/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২১/০৩/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২২/০৩/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২৩/০৩/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১৪/০৫/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
১৫/০৫/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২১/০৫/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা
২২/০৫/২০১৭
নফরা ২.০০-৫.০০টা

১২/০৬/২০১৭
ওার ১১.০০-১.০০টা
শনণয়াক  ণদান্নশত।
১৫/০৬/২০১৭
ওার ১১.০০-১.০০টা
অশপ আদারণত াধাযণবাণফ ব্যফহৃত
১৮/০৬/২০১৭
ব্দাফরী, যওাশযওভধচাশয(শৃঙ্খরা  আীর) ওার ১১.০০-১.০০টা
শফশধভারা, ১৯৮৫ এফং যওাশয আচযণ
শফশধভারা, ১৯৭৯ ম্পণওধাধাযণধাযণা।
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২৭ জন
৩০ জন
২৪ জন
২৪ জন

৪১ জন
৪২ জন
৪১ জন
৩২ জন
৩৯ জন
৪০ জন
৪০ জন
৪১ জন
৩৮ জন
২৫ জন

৪৪ জন
৪৪ জন
৪২ জন

ওাযী নপ্রাোভায
নফকভ শনলুপায নাজনীন
উশচফ
নফকভ শনলুপায নাজনীন
উশচফ
জনাফ এ,এভ াইপৄর াান
উশচফ
(১) জনাফ শদরী কুভায াা
অশতশযক্ত শচফ
(২) জনাফ ফশয আণভদ
প্রাশনও ওভধওতধা
নফকভ াশদয়া াযশভন
উশচফ
জনাফ এ,এভ াইপৄর াান
উশচফ
নফকভ শনলুপায নাজনীন
উশচফ
জনাফ নভািঃ নাশয উশিন
ওাযী নপ্রাোভায
নফকভ নঔনচান
উশচফ
জনাফ এ,এভ াইপৄর াান
উশচফ
নফকভ নঔনচান
উশচফ
জনাফ এ,এভ াইপৄর াান
উশচফ
জনাফ নকৌতভ কুভায বট্টাচাম ধ
ভেগ্মশচফ
(১) জনাফ শদরী কুভায াা
অশতশযক্ত শচফ
(২) জনাফ ফশয আণভদ
প্রাশনও ওভধওতধা
তয়দ আফদুর ভশভন
অশতশযক্ত শচফ
জনাফ এভ. যায়ান আঔতায
শচফ ভণাদণয়য এওান্ত শচফ
জনাফ এ, এভ াইপৄর াান
উশচফ

তথ্য অমধকায মনমিতকযণাদথ থ তথ্য অফমুিকযণ মনদদ থমকা প্রণয়ন
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয ফতথভান গণতামন্ত্রক যকায নাগমযকগদণয তথ্য প্রামিয অমধকায প্রমতিায় প্রমতশ্রুমতফি। াংমফধাদন থদদয
নাগমযকগদণয মচন্তা, মফদফক  ফাকস্বাধীনতা থভৌমরক অমধকায মদদফ স্বীকৃত । নাগমযকগদণয তথ্য প্রামিয অমধকায মনমিত কযায রদক্ষয
যকায তথ্য অমধকায আইন , ২০০৯ প্রণয়ন কদযদছ। এই আইদনয ৪ ধাযায় প্রদতযক নাগমযদকয তথ্য রাদবয অমধকাযদক স্বীকৃমত প্রদান কযা
দয়দছ। তদথ্যয অফাধ প্রফা এফাং জনগদণয তথ্য অমধকায মনমিত কযায জন্য তথ্য কমভন গঠিত দয়দছ। এ আইদন তথ্য যফযাদয রদক্ষয
প্রদতযক কর্তথক্ষদক তথ্য প্রদান ইউমনট এয জন্য একজন দাময়ত্বপ্রাি কভথকতথা মনমৄি কযায মফধান যাখা দয়দছ। এ আইন ফাস্তফায়দনয রদক্ষ
মফমধ  প্রমফমধ প্রণীত দয়দছ। এয পদর নাগমযকগদণয মনকট যকাময কভথম্পাদদন জফাফমদমতায থক্ষে বতময দয়দছ। থদদয নাগমযকগদণয
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য তথ্যামদ অফমত য়ায অমধকায সৃমি দয়দছ।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্ল্প মৃদ্ধ যদ গড়ায রবক্ষয ব্যর্ক্ত উবযাগবক প্রাধান্য র্দবয় র্ফর্বন্ন প্রকায নীর্ত  কভিবকৌর প্রণয়ন কবয
থাবক। এ কর কভিকান্ড র্ল্প ংর্িষ্ট যটাকবাল্ডায এফং নাগর্যকবদয জন্য উন্ুক্ত যাখায নীর্তবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্ফশ্বা কবয। স্বেতা,
জফাফর্দীতা  সুান র্নর্িতকযবণ ফাধ তথ্য প্রফা র্ফবল ভুর্ভকা ারন কবয। এ উবেবে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় যদবয নাগর্যকবদয তথ্য
প্রার্প্তয র্ধকাযবক গ্রার্ধকায প্রদাবনয নীর্তবত র্ফশ্বাী।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মাফতীয় কাম থক্রদভয তথ্য নাগমযকদদয অফমত য়ায সুমফধাদথ থ এই তথ্য অফমুিকযণ মনদদ থমকা , ২০১৫
এয ১ভ াংস্কযণ প্রকাদয উদযাগ থনয়া দয়দছ। থদদয ামফ থক আথ থ -াভামজক অফস্থায উন্নয়দন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য কাম থক্রভ স্বেতায
াদথ জনগদণয জ্ঞাতাদথ থ প্রকাদয ভাধ্যদভ ফ থস্তদয জফাফমদমতা মনমিত কযদত

‘‘তথ্য অফমুিকযণ মনদদ থমকা , ২০১৬’’ ফস্ত্র  াট

ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাইদট প্রকা কযা দয়দছ, মা অিণী র্ভমভকা যাখদফ।

তথ্য অমধকায মফলদয় দাময়ত্বপ্রাি কভথকতথা  আীর কর্তথ ক্ষ
কভথকতথায নাভ  দফী

ঠিকানা

থপান নম্বয

ই-থভইর নম্বয

দাময়ত্বপ্রাি কভথকতথাঃশনলুপায নাজনীন

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়

উমচফ (াট-৩)

ফাাংরাদদ মচফারয়

৯৫৪০৩০৮

jute3@motj.gov.bd

৯৫৭১২১৯

ds_jute@motj.gov.bd

৯৫৭৬৫৪৪

sectext@gmail.com

ঢাকা।
মফকল্প দাময়ত্বপ্রাি কভথকতথাঃ
নফকভ নঔনচান

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়

উমচফ (াট)

ফাাংরাদদ মচফারয়
ঢাকা।

আীর কর্তথক্ষ
শচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়।

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাদদ মচফারয়
ঢাকা।
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০১৭১১-৩৩৮০০৮

জাতীয় শুিাচায থকৌর ফাস্তফায়ন
জাতীয় শুিাচায থকৌর ফাস্তফায়দনয রদক্ষ ভমন্ত্রমযলদ মফবাদগয মনদদ থনা থভাতাদফক, এ ভন্ত্রণারদয়য একজন
উমচফদক থপাকার দয়ন্ট মনদয়াগ কযা য়। ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ কর্তক
থ প্রণীত ছদক এফাং ভন্ত্রণারদয়য বনমতকতা কমভটিয
সুামযক্রদভ এ ভন্ত্রণারদয়য জাতীয় শুিাচায থকৌর ফাস্তফায়দন থদে ফছয থভয়াদী (জানুয়া
শয, ২০১৫ দত জুন, ২০১৬ ম থন্ত)
ভয়াফি কভথমযকল্পনা এফাং মযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণয়ণ কযা য়। কভথমযকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য ভন্ত্রণারয়  কর
দিয/াংস্থায় বনমতকতা কমভটি গঠন কযা য় এফাং কাম থক্রদভয রক্ষযভাো অনুমায়ী বনমতকতা কমভটিয বা বেভামক অনুমিত
দয়দছ, লান্ামক মবমত্তদত ভন্ত্রণারয় ম থায় ২টি এফাং দিয/াংস্থায় ১৬টি থস্টকদাল্ডায বায আদয়াজন কযা য়। বায় উমস্থত
থস্টকদাল্ডাযগদণয ভতাভতদক প্রাধান্য থদয়া য়। শুিাচায থকৌর ফাস্তফায়দন ভন্ত্রণারয়  দিয/াংস্থায কভথকতথাগদণয দচতনতা
বৃমিমূরক প্রমক্ষদণয আদয়াজন কযা দয়দছ, এছাো াটনীমত, ২০১৫; ফস্ত্রনীমত, ২০১৫; াট আইন এফাং ফস্ত্রমল্প প্রমতিান (ভন্বয়
 মনফন্ধন) আইন প্রণয়দনয কাম থক্রভ থনয়া দয়দছ।
শুিাচায থকৌর ফাস্তফায়দনয অাং মদদফ ভন্ত্রণারয়  দিয/াংস্থায কর কভথকতথাদক ইন্টাযদনট ব্যফাদযয আতায়
আনা দয়দছ এফাং স্ব-স্ব দয়ফাইট মনয়মভত ারনাগাদ কযা দে। নাগমযক থফা জীকযদণয রদক্ষ মটিদজন চাট থায ারনাগাদ
কদয তা দয়ফাইদট প্রকা কযা দয়দছ। অনরাইদন থযন্প  মবমড কনপাদযন্প মদিদভয প্রফতথন কযা দয়দছ। অনরাইদন
অমবদমাগ িদণয রদক্ষ ভন্ত্রণারদয়য একজন কভথকতথাদক থপাকার দয়ন্ট মনদয়াগ কযা দয়দছ। তথ্য অমধকায আইন অনুমায়ী
নাগমযকদদয তথ্য প্রদাদনয রদক্ষ স্বপ্রদণামদত তথ্য অফমুিকযণ মনদদ থমকা, ২০১৫ প্রকা কযা দয়দছ। তথ্য প্রদাদনয জন্য
দাময়ত্বপ্রাি কভথকতথা, মফকল্প দাময়ত্বপ্রাি কভথকতথা এফাং আীর কভথকতথা মনদয়াগ কযা দয়দছ।
ভন্ত্রণারয়  দিয/াংস্থা থথদক মনয়মভত ইদনাদবন আইমডয়ায প্রস্তাফ থনয়া য় এফাং তা ভন্ত্রণারদয়য ইদনাদবন কমভটিয
ভাধ্যদভ ফাছাইক্রদভ প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয় এটুআই প্রকদল্প থপ্রযণ কযা য়। ইদতাভদধ্য (১) ফস্ত্র মযদিদয One stop Service 
(২) াট অমধদিদযয অনরাইদন রাইদন্প প্রদান ীল থক দুটি থফা প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয়য থজআইইউ কর্তক
থ গৃীত দয়দছ।
অনরাইদন থফা প্রদাদনয রদক্ষ মনদনাি দুটি থফাদক থফা জীকযণ মদদফ িণ কযা দয়দছঃ(১) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তক
থ আদয়ামজত কর বা/থমভনায/য়াকথ-এয থনাটি দিয/াংস্থা এফাং
ভন্ত্রণারদয়য কর কভথকতথাদদয মনকট ই-থভইদর এফাং এএভএ-এয ভাধ্যদভ থপ্রযণ কযা।
(২) দিয/াংস্থা থথদক প্রাি প্রস্তাফমূ ভন্ত্রণারদয়য ক্ষ থথদক মাচাইকাদর পুনযায় দিয/াংস্থায় থপ্রযণ না কদয
য়ান টু য়ান আদরাচনা এফাং থটমরদপান াংরাদয ভাধ্যদভ দ্রুত মনষ্পমত্তয ব্যফস্থা িণ।
প্রণীত কভথমযকল্পনা অনুমায়ী ২য়, ৩য়  ৪থ থ থকায়ট থায অিগমত মযফীক্ষণ ভমন্ত্রমযলদ মফবাদগ থপ্রযণ কযা দয়দছ।
জাতীয় শুিাচায থকৌর ফাস্তফায়ন কভথমযকল্পনা অনুয়ায়ী ভণেণারয়  দিয াংস্থায কভথকতথাগ নণয কাদজয গু ণগত ভান মূল্যায় ণ
এফাং ভন্ত্রণারয়  অধীন দিয/াংস্থায কভথকতথাদদয উত্তভ চচ থায থক্ষদে মফদল অফদান যাখদছ।

জাতীয় শুিাচায থকৌর কভথমযকল্পনা  অিগমত মযফীক্ষণ ( ৪থ থ থকায়াট থায) ২০১৬-২০১৭
ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/াংস্থায নাভঃ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়।
কাম থক্রভ

সূচক

১. প্রামতিামনক ব্যফস্থা
১.১ বনমতকতা
অনুমিত বা
কমভটিয বা

একক

দাময়ত্বপ্রাি
ব্যমি/প্রামন
ক ইউমনট

জুরাই’১৬-জুন’১৭ ভদয়য জন্য মযকল্পনা
রক্ষযভাো
১ভ থকায়াট থায ২য় থকায়াট থায
জুরাইঅদটাফযথদন্ফম্বয’১৬ মডদম্বয’১৬

মবমত্তদযখা
(Baseline)
জুন’১৬

াংখ্যা

প্রান-১

৪

৪

১.২ অাংী
অনুমিত বা
জদনয অাংিণ
বা
২. দচতনতা বৃমিমূরক বা
২.১ দচতনতা
অনুমিত বা
বৃমিমূরক বা

াংখ্যা

প্রান-১

২

২

াংখ্যা

প্রান-১

৩

৪

২.২ শূিাচায
থকৌর
ফাস্তফায়দন ভাঠ
ম থাদয়য
কভথকতথাদদয
দচতনতা

াংখ্যা

প্রান-১

৯০

১২০

প্রমক্ষণাথী

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭
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রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন
রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন

১

১

-

১

রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন
রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন

১
১
৩০
৩০

১
১
৩০
৩০

ভন্তব্য
৩য়
থকায়াট থায
জানুয়াযীভাচ থ’১৭

৪থ থ
থকায়াট থায
এমপ্ররজুন’১৭

১
১
১
-

১

১
১
৩০
৩০

১

১

৩০
৩০

কাম থক্রভ

সূচক

একক

বৃমিমূরক
প্রমক্ষণ
৩. আইন/মফমধ/নীমতভারা প্রণয়ন  াংস্কায
৩.১ াটনীমত
প্রণীত খো
তামযখ
২০১৬ প্রণয়ন
াটনীমত ২০১৬
৩.২ ফস্ত্র আইন
২০১৬

প্রণীত খো ফস্ত্র
আইন ২০১৬

তামযখ

৩.৩ ফস্ত্রনীমত
২০১৬

প্রণীত খো
ফস্ত্রনীমত ২০১৭

তামযখ

৪. শুিাচায চচ থায জন্য প্রদণাদনা প্রদান
৪.১ শুিাচায প্রদত্ত পুযস্কায
াংখ্যা
পুযস্কায
প্রদান
৫. ই-গবন্যথন্প
৫.১
অনরাইন
থযন্প
মদস্টভ চালু

দাময়ত্বপ্রাি
ব্যমি/প্রামন
ক ইউমনট

াট-৩

-

মডদম্বয’২০১৬

ফস্ত্র-১

জানুয়াযী’২০১৭

ফস্ত্র-৩

প্রান-১

৬

রক্ষযভা
ো
প্রকৃত
অজথন

-

রক্ষযভা
ো
প্রকৃত
অজথন

৬০

রক্ষযভা
ো
প্রকৃত
অজথন
রক্ষযভা
ো
প্রকৃত
অজথন
রক্ষযভা
ো
প্রকৃত
অজথন
রক্ষযভা
ো
প্রকৃত
অজথন

ই-থটন্ডায
চালুকৃত

তামযখ

প্রান-২

-

মডদম্বয’২০১৬

৫.৪
অনরাইদন
থফা প্রদান
চালুকযণ
৫.৫ ইপাইমরাং
চালুকযণ

অনরাইন থফা
চালুকৃত

াংখ্যা

আইমটি
াখা

১

২

ই-পাইমরাং
চালুকৃত

তামযখ

প্রান-১

২৫০

১

১২

-

থদন্ফম্বয’২০১
৬

ভন্তব্য
৩য়
থকায়াট থায
জানুয়াযীভাচ থ’১৭

অমজথত
৩১/০১/১৭

৪থ থ
থকায়াট থায
এমপ্ররজুন’১৭

অমজথত

২৮/০২/১৭
অমজথত

-

১

-

-

-

৭০

৬০

৬০

৬০

৭০

৬০

৬০

৪

৪

৪

৪

-

৪

-

৪

৩১/১২/
১৬

১

১

-

-

১

১

১

-

-

-

-

৩০/৯/১৬
অমজথত

অমজথত

অমজথত

অমজথ
ত

৬. উদ্ভাফনী উদযাগ
৬.১
ইদনাদবন
টিভ কর্তথক
উস্থামত

ফাস্তফাময়ত
উদ্ভাফনী ধাযণা

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

াংখ্যা

ইদনাদবন
টিভ

১

২
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রক্ষযভা
ো
প্রকৃত
অজথন

অমজথত
ভন্ত্রীবা
নীমতগত
অনুদভাদন
প্রদান কদযদছ,
থবটিাংদয়য
জন্য থরমজ
থরটিব 
াংদ মফলয়ক
মফবাদগ থপ্রযণ
কযা দয়দছ।

৬

৫.৩ ইথটন্ডায
চালুকযণ

আইমটি
াখা

৩১/১২/১৬
অমজথত

রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন

াংখ্যা

াংখ্যা

২০০

রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন
রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন

থপব্রুয়াময’২০১৭

ইথভইর/এএভ
এ এয
ভাধ্যদভ
মনষ্পমত্তকৃত
মফলয়
অনুমিত
মবমড
কনপাদযন্প

৫.২ মবমড
কনপাদযন্প

আইমটি
াখা

জুরাই’১৬-জুন’১৭ ভদয়য জন্য মযকল্পনা
রক্ষযভাো
১ভ থকায়াট থায ২য় থকায়াট থায
জুরাইঅদটাফযথদন্ফম্বয’১৬ মডদম্বয’১৬

মবমত্তদযখা
(Baseline)
জুন’১৬

১

-

-

১

১

-

-

১

কাম থক্রভ

সূচক

একক

দাময়ত্বপ্রাি
ব্যমি/প্রামন
ক ইউমনট

জুরাই’১৬-জুন’১৭ ভদয়য জন্য মযকল্পনা
রক্ষযভাো
১ভ থকায়াট থায ২য় থকায়াট থায
জুরাইঅদটাফযথদন্ফম্বয’১৬ মডদম্বয’১৬

মবমত্তদযখা
(Baseline)
জুন’১৬

ভন্তব্য
৩য়
থকায়াট থায
জানুয়াযীভাচ থ’১৭

৪থ থ
থকায়াট থায
এমপ্ররজুন’১৭

উদ্ভাফনী
ধাযণা
(Innovati
on Idea)
ফাস্তফায়ন
৭. জফাফমদম মিারীকযণ
৭.১ অমডট
কমভটিয বা
আদয়াজন

আদয়ামজত
বা

াংখ্যা

অমডট াখা

৪

২

রক্ষযভা
ো
প্রকৃত
অজথন

১

১

২

২

১

১

২

২

রক্ষযভা
ো
প্রকৃত
অজথন

-

৩০

৩০

৩০

৩০

-

-

-

-

৩০

৮. জাতীয় শুিাচায থকৌদর উমল্লমখত ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/াংস্থায কাম থক্রভ
৯. ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/াংস্থায শুিাচায াংমিি অন্যান্য কাম থক্রভ
৯.১ কামযগযী প্রমক্ষণ
াংখ্যা ফস্ত্র মযদিয
মক্ষা
প্রমতিাদনয
শুিাচায
মফলয়ক
প্রমক্ষণ
৯.২
ারনাগাদ
াংখ্যা আইমটি াখা
দয়ফাইট
ারনাগাদকয
ণ
১০. ফাদজট ফযাি
১০.১ শুিাচায
ফযািকৃত
রক্ষ
ফাদজট
াংক্রান্ত মফমবন্ন
অথ থ
টাকা
াখা
কাম থক্রভ ফাস্তফায়দনয
জন্য আনুভামনক
ফাদজট
(Indicative)
ফযাি
১১. মযফীক্ষণ
১১.১ জাতীয় শুিাচায
থকৌর কভথমযকল্পনা 
মযফীক্ষণ কাঠাদভা
প্রণয়ন
১১.২ ভমন্ত্রমযলদ
মফবাদগ মযফীক্ষণ
প্রমতদফদন দামখর

মযফীক্ষণ
কাঠাদভা
প্রণীত

তামযখ

মযফীক্ষণ
প্রমতদফদন
দামখরকৃত

াংখ্যা

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

প্রান-১

প্রান-১

৬০

৯০

মনয়মভত

-

জানুয়াযী,
২০১৫

৪
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মনয়মভত

৫ রক্ষ

রক্ষযভাো

মনয়মভত

প্রকৃত অজথন

“

রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন

১.২৫

জুরাই
,২০১
৬

রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন

৩১/৭/১
৬
অমজথত

৪

রক্ষযভাো
প্রকৃত অজথন

১
১

মনয়মভ
ত
“

মনয়মভ
ত
“

মনয়মভ
ত
“

১.২৫
২৩,৯০
০/-

১.২৫
-

১.২৫
-

অমজথত

অমজথত

অমজথত

১
১

১
১

১
১

যভজান
ভা
য়ায়
আপ্যায়
থনঅথ থ
ব্যয়
য়মন

ভন্ত্রণারণয়য নপাওার ণয়ন্টণদয তাশরওা:
নাং

মফলয়

াংমিি
ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/দিয

থপাকার দয়ন্ট

থটমরদপান
নম্বয

০১। গাদভথন্ট মফলয়ক
টাস্কদপা থ
০২। প্রমতফন্ধী মফলয়ক

শ্রভ  কভথাংস্থান
ভন্ত্রণারয়
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়

মৄগ্-মচফ (ফস্ত্র)/
উমচফ (ফস্ত্র-৩)

js_jute@motj.gov.bd

০৩। ফামল থক কভথম্পাদন চুমি
ফাস্তফায়ন
০৪। থকমআই

ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ

০৫। অমবদমাগ মফলয়ক
(মজআযএ)
০৬। National

ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ

মৄগ্-মচফ
(ফাদজট)
মৄগ্-মচফ
(ফাদজট)
মৄগ্মচফ (াট-৩)

৯৫৪৫০৫২
(অ:)
৯৫৭৬৫৪৬
(অ:)
৯৫৪০২২৬
(অ:)
৯৫৪০২২৬
(অ:)
৯৫৪০৩০৮
(অ:)

মৄগ্-মচফ (ফস্ত্র-২)

৯৫৫২৪০৮
(অ:)

textile2@motj.gov.bd

মৄগ্-মচফ
(প্রান-২)/
উমচফ (প্রান২)

৯৫৪০২৩৪
(অ:)
৯৫১৪৪৬৪
(অ:)
৯৫40234
(অ:)

অথ থ ভন্ত্রণারয়

০৭। জাতীয় মশু শ্রভ মনযন
নীমত-২০১০
০৮। Standing order
on
Disaster
(SoD)

শ্রভ  কভথাংস্থান
ভন্ত্রণারয়
োণ  দুদম থাগ
ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারয়

০৯। শ্রমভক কল্যাণ পাউদন্ডন

শ্রভ  কভথাংস্থান
ভন্ত্রণারয়
তথ্য  থমাগাদমাগ
প্রমৄমি মফবাগ
মযদফ অমধদিয

মৄগ্-মচফ
(প্রান-২)

১১। United Nations
Convention to
Combat
Desertification.
১২। ইদনাদবন টীভ
মজআইইউ, প্রধানভন্ত্রীয
কাম থারয়
১৩। ফাাংরাদদ অথ থননমতক
অথ থ
ভীক্ষা, তথ্য  উাত্ত
মফবাগ/মযাংখ্যান
প্রণয়ন
ব্যযদযা
১৪। ক্লাইদভট থচঞ্জ
মযদফ  ফন
ভন্ত্রণারয়
১৫। 'টাস্কদপা থ অন থরফায
শ্রভ  কভথাংস্থান
দয়রদপয়ায এন্ড
ভন্ত্রণারয়
অকুদনার থপটি ইন
আযএভমজ
১৬। তথ্য অমধকায (আযটিএ)
তথ্য কমভন

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

textpolicy1@gmail.com

budget.motj@gmail.com
budget.motj@gmail.com
gbkgoutam@gmail.com

শ্রভ  কভথাংস্থান

Steering
ভন্ত্রণারয়
Committee
Meeting
on
Eliminating the
worst
forms
Child Labour in
Bangladesh.

১০। আইমটি

ই-থভইর ঠিকানা
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admin2@motj.gov.bd

উমচফ (াট)

৯৫৭১২১৯
(অ:)

Khenchan_1973@yahoo.com

মৄগ্-মচফ (াট৩)
উপ্রধান
(মযকল্পনা)

৯৫৪০৩০৮
(অ:)
৯৫১২২১৯
(অ:)

gbkgoutam@gmail.com

উমচফ (প্রান১)
মৄগ্মচফ (ফস্ত্র)/
উমচফ (ফস্ত্র-৩)

৯৫৪০৪৭৭
(অ:)
৯৫৪৫০৫২
(অ:)
৯৫৭৬৫৪৬
(অ:)
৯৫৪০৪৭৭
(অ:)
৯৫৭১২১৯
(অ:)

admin1@motj.gov.bd

উমচফ (প্রান১)/
উমচফ (াট)
(মফকল্প)

dc_planing@motj.gov.bd

js_jute@motj.gov.bd

textpolicy1@gmail.com

admin1@motj.gov.bd

১৭। জাতীয় শুিাচায 
বনমতকতা কমভটি
১৮। অটিজভ 
মনউদযাদডদবরদভন্ট
মডজএযামফমরটিজ
১৯। থজন্ডায াংদফদনীর
ফাদজট মযদাটিাংথ
২০। াাংগঠমনক কাঠাদভায
তথ্য ইনপুট
২১। দুদম থাগ ব্যফস্থানা মফলয়ক
প্রস্তুমত
২২। ফাাংরা গবঃ থনট

ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ
স্বাস্থয  মযফায
কল্যাণ ভন্ত্রণারয়
ভমরা  মশু মফলয়ক
ভন্ত্রণারয়
জনপ্রান ভন্ত্রণারয়
স্ত্র ফামনী মফবাগ
তথ্য  থমাগাদমাগ
প্রমৄমি মফবাগ

উমচফ (ফস্ত্র-৩)

৯৫৭৬৫৪৬
(অ:)
মৄগ্-মচফ (াট-২) ৯৫৪০৬৪৭
(অ:)
মৄগ্-মচফ
(ফাদজট)
উমচফ (প্রান১)
উমচফ (প্রান২)
মদস্টভ
এনামরস্ট/থপ্রািাভায

৯৫৪০২২৬
(অ:)
৯৫৪০৪৭৭
(অ:)
৯৫১৪৪৬৪
(অ:)
৯৫৪৫০১৩
(অ:)

textpolicy1@gmail.com
jute2@motj.gov.bd

budget.motj@gmail.com

admin1@motj.gov.bd
admin2@motj.gov.bd
ap@motj.gov.bd

জাতীয় শুিাচায থকৌর ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত থপাকার দয়ন্ট তামরকা
নাং

থপাকার দয়ন্ট
কভথকতথায নাভ  দফী

০১।

থফগভ ামদয়া াযমভন,
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
উমচফ
জনাফ থভাঃ ামফব্যর
ফাাংরাদদ াট কযদাদযন
ইরাভ, মচফ (মৄগ্মচফ)

০২।

০৩।

০৪।
০৫।

০৬।

০৭।
০৮।
০৮।
০৯।

জনাফ
মুাম্মদ
াদরউিীন, মচফ
(মৄগ্মচফ)
জনাফ থভাঃ ইউসুপ আরী,
মচফ (মৄগ্মচফ)
জনাফ থভাঃ ভঞ্জুয কামদয,
মচফ (উমচফ)

ভন্ত্রণারয়/দিয/াংস্থায নাভ

ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন

ফাাংরাদদ থটক্সটাইর মভর
কযদাদযন
ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ

জনাফ থভাঃ জাদয়দুর
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ
ইরাভ, মচফ (উমচফ)
জনাফ থভাঃ আব্দু
ারাভ, উমযচারক
জনাফ আছাদুজ্জাভান,
উমযচারক (উমচফ)
জনাফ থভাঃ ভঈনুর ক,
মযচারক
জনাফ থভাঃ পযাদ
থাদন, কাযী
মযচারক

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

থভাফাইর  থপান
নম্বয
৯৫৭৬৫৪৬ (অমপ)

textpolicy1@gmail.com

০১৮১৯-২১৫১১৯

৯৫৫৪৬৪৮ (অমপ)
০১৬৭১৩৫৫৯৬৯
০১৭৩০৭১৩১০৫
৯৫৬০০৯২ (অমপ)
০১৭৮৭৬৫৩৯৩২
০১৭১১০৬৫৯৯৬
৯১১৫৭৬৩ (অমপ)
০১৭১২৭৬০৪৫৪৪
৫৮১৫২৮৯৮ (অমপ)
০১৭১১১৪৫৪১১
০৭২১-৭৭৬২৪৭

-

-

btmcho@gmail.com
secretary@bhb.gov.b
d
kadir_monjur@yahoo
.com
rehpt5@gmail.com

(অমপ)

ফস্ত্র মযদিয

০১৭১৫১৩৮১৩৭
৯১১৬৩৮৫ (অমপ)

াট অমধদিয

০১৭১৫০২৭৪৪৮
৯৫৫১১১৮ (অমপ)

জুট ডাইবাযমমপদকন প্রদভান
থন্টায
ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা 
প্রমক্ষণ ইন্পটিটিউট

০১৭১২০৭২৬৯৭
৯১০১২৯৮ (অমপ)
০১৯১৩৩৮৩১৮০
০৭২১৭৭১৭০৪ (অমপ)
০১৭১১১৪২৬৭৭
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salam.motj@gmail.co
m
alamgirazam@gmail.
com
pmi@jdpc.gov.bd
forhadbsrti@gmail.c
om

২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয প্রওল্প ংক্রান্ত কাম থক্রভ










২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত থভাট প্রকল্প াংখ্যা - ১৮টি।
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত থভাট ফযাি - ২৮৫০০.০০ রক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদয অফমুিকৃত অদথ থয মযভাণ - ২৭৯৬০.
৪১ রক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয প্রকৃত ব্যয় - ২৭০৯৬.১৭ রক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয অিগমত - আমথ থক ৯৫.০৭%।
ফাস্তফ ৯৭%।
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদয ভাি প্রকদল্পয াংখ্যা - ৩টি।
 থফগভগঞ্জ থটক্সটাইর ইন্পটিটিউটদক থটক্সটাইর ইমঞ্জমনয়ামযাং কদরদজ উন্নীতকযণ ।
 তাঁত ফদস্ত্রয উন্নয়দন পযান মডজাইন,থফমক থন্টায  প্রমক্ষণ থকন্দ্র স্থান ীল থক প্রকল্প।
 উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন ীল থক প্রকল্প।
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত নুতন প্রকল্প াংখ্যা - ২৩টি।
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদয নতুন অনুদভামদত প্রকল্প াংখ্যা - ২টি।
 থফগভ আমভনা ভনসুয থটক্সটাইর ইমঞ্জমনয়ামযাং ইনমস্টটিউট, কামজপুয, মযাজগঞ্জ স্থান,
 থযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  দক্ষ জনমি সৃমিয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমি

২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয উন্নয়ন কাম থক্রভ
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত থভাট ১৮টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন মছর মায অনুকূদর ২৮৫০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাি মছর।
ফযািকৃত ২৮৫০০.০০ রক্ষ টাকায ভদধ্য ২৭৯৬০.৪১ রক্ষ টাকা অফমুি কযা দয়দছ এফাং ২৭০৯৬.২১ রক্ষ টাকা ব্যয় দয়দছ, মা থভাট
ফযাদিয ৯৫.০৭%। এ ব্যদয়য ভাধ্যদভ মযকমল্পত কাদজয ৯৭% অিগমত ামধত দয়দছ।
ক্রিঃ
প্রকখেয নাভ
ফাস্তফায়ন
প্রাক্কতরত ব্যয়
২০১৬-১৭ অথ শ ফছখযয আযএতডত ফযাদ্দ, জুন/১৭ ভা
নং
কার
অফমুক্ত  ব্যখয়য অগ্রগতত
ম শন্ত
ক্রভপুতিভুত
আযএতডতখত জুন/১৭ ভা
জুন/১৭
ব্যয়
ফযাদ্দ
ম শন্ত
ভা ম শন্ত
অফমুক্ত
ব্যয়
ফমযার থটক্সটাইর ইন্পটিটিউটদক জুরাই,২০১০
৯০৪৮.৫৩
ীদ আফদুয যফ থযমনয়াফাত
দত
(৯৫.৩৫%) (৭৪.১৭%)
থটক্সটাইর ইমঞ্জমনয়ামযাং কদরদজ জুন,২০১৭
উন্নীতকযণ ীল থক প্রকল্প
থফগভগঞ্জ থটক্সটাইর ইন্পটিটিউটদক জুরাই,২০১০
৩৯৮৪.৬৬
থটক্সটাইর ইমঞ্জমনয়ামযাং কদরদজ দত জুন,২০১৭
(
%) (৯১.৯২%)
উন্নীতকযণ ীল থক প্রকল্প
৪টি থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান নদবম্বয ২০১০
১২৭৫৯.৭২
ীল থক প্রকল্প
দত জুন,২০১৮
(৯৮.৯০%) (৪৪.৮১%)
মঝনাইদ থটক্সটাইর ইমঞ্জমনয়ামযাং জুরাই, ২০১১
৬৪৬০.৭৩
কদরজ স্থান ীল থক প্রকল্প
দত জুন,
(৯৯.৯৭%) (৬৫.১২%)
২০১৭
থখ
থযদনা
থটক্সটাইর জুরাই, ২০১৩
২৬৫৫.৮৯
ইমঞ্জমনয়ামযাং কদরজ, থগাারগঞ্জ দত জুন,
(৯৯.৬৪%) (২০.৪৭ %)
স্থান (১ভ াংদামধত)
২০১৮
থগৌযনদী থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট জুরাই, ২০১৩
১৫৩৯.৮৫
স্থান ীল থক প্রকল্প
দত জুন,
(৯৯.৯৯%) (১৬.৪২%)
২০১৯
থবারা থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট জুরাই, ২০১৪
৮৮৬.৯৬
স্থান ীল থক প্রকল্প
দত জুন,
(৯৯.৩৫%) (১৩.৬৫%)
২০১৮
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থখ
যাদর
থটক্সটাইর জানু,২০১৫
ইনমস্টটিউট, ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয
দত
মডদম্বয,২০১৭
ড.এভ য়াদজদ মভয়া থটক্সটাইর জুরাই,২০১৫
ইমঞ্জমনয়ামযাং কদরজ, ীযগঞ্জ, দত জুন,২০১৮
যাংপুয, স্থান
থখ ামনা মফ,এ,ম-ইন- জুরাই,২০১৫
থটক্সটাইর ইমঞ্জমনয়ামযাং কদরজ, দত জুন,২০১৮
থভরান্দ, জাভারপুয স্থান
ীদ কাভরুজ্জাভান থটক্সটাইর জুরাই,২০১৫
ইনমস্টটিউট স্থান, ভান্দা
দত জুন,২০১৯
থফগভ আমভনা ভনসুয থটক্সটাইর জুরাই/১৬ দত
ইমঞ্জমনয়ামযাং
ইনমস্টটিউট, জুন/১৯
কামজপুয, মযাজগঞ্জ স্থান,
তাঁত ফদস্ত্রয উন্নয়দন পযান জুরাই, ২০১০
মডজাইন,থফমক
থন্টায
 দত জুন,
প্রমক্ষণ থকন্দ্র স্থান ীল থক প্রকল্প
২০১৭
মফযভান ক্লথ প্রদমাং থন্টায জুরাই, ২০১৩
ভাধফদী
নযমাংদী
এয দত জুন,
আদৄমনকীকযণ ীল থক প্রকল্প
২০১৮
মফমবন্ন তাঁত অদৄযমলত এরাকায় জুরাই, ২০১৩
০৩টি তাঁত থফা থকন্দ্র স্থান দত জুন,
ীল থক প্রকল্প
২০১৮
ফাাংরাদদ
থযভ
মদল্পয জুরাই, ২০১৩
ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয জন্য দত জুন,
ভমন্বত মযকল্পনা ীল থক প্রকল্প
২০১৮
থযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  জুরাই, ২০১৬
দক্ষ জনমি সৃমিয ভাধ্যদভ দত জুন ২০২১
উৎাদনীরতা বৃমি
উচ্চ পরনীর (উপী) াট  জুরাই, ২০১১
াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট দত জুন,
চন ীল থক প্রকল্প
২০১৭

(৯৯.৯৯%)

৪০০২.৭৩
(৩৭.২৪%)

(৯৯.৭৮%)

২৩৪৩.৬৫
(২১.০৩ %)

(৯৯.৪২%)

৯২২.৬৯
(১২.৩৭%)
৩৭৭.৮০
(৪.৩২%)

(৯১.৮৬)

৩৮০৫.২১
(৯১.৬৯%)

(৯৯.৬০%)

৩৭১৬.৭৫
(৮৯.৩৯%

(৯৯.৭৮%)

২২২৪.১৯
(৩৮.১২% )

(৯৪.১৭%)

২২২৭.০১
(৬৫.৭৭%)

(৫৫.৫৬%)

২৩৫.৭০
(৯.৫২% )

(৭৮.৩৭%)

১৩৯০৬.২৭
(৯২.৫০%)

(৯৩.৬৭%)
৮৭৪৬.৩২

৯৬০.৪১
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০৯৬.১৭
(৯৫.০৭%)

-

২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত অন্তর্ভথি অননুদভামদতনতুন প্রকদল্পয তামরকা:
ক্র নাং
প্রকদল্পয নাভ
থটযঃ মক্ষা  ধভথ
০১। পমযদপুয থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান
০২। মদরট থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান
০৩। মদরট থটক্সটাইর ইমঞ্জমনয়ামযাং কদরজ স্থান
০৪। থপণী থটক্সটাইর ইনমস্টটিউট স্থান
০৫। সুনাভগঞ্জ থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান
০৬। কাাময়া থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট, গাজীপুয
০৭। ১১ টি থটক্সটাইর থবাদকনার ইন্পটিটিউট স্থান
০৮। রারভতনযাট নটক্সটাইর ইন্পটিটিউট, স্থান
০৯। থনেদকাণা থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান ীল থক উন্নয়ন প্রকল্প
১০। নাযায়নগঞ্জ থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান ীল থক উন্নয়ন প্রকল্প
১১। মদায থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান ীল থক উন্নয়ন প্রকল্প
১২। াযামস্ত থটক্সটাইর ইনমস্টটিউট স্থান
থটযঃ- মল্প  মি
০১ থযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ াফ থতয চট্টিাভ থজরামূদয দামযদ্র মফদভাচন।
০২ থযভ চাল ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ বৃত্তয যাংপুয থজরায দামযদ্র হ্রাকযণ।
০৩ ফাাংরাদদদয থানারী ঐমতয ভমরদনয সুতা বতমযয প্রমৄমি  ভমরন কাে পুনরুিায (১ভ ম থায়)।
০৪ ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয থফমক থন্টাথয ৬টি প্রমক্ষণ থকন্দ্র এফাং ২টি ভাদকথট প্রদভান থকন্দ্র স্থান।
০৫ থখ ামনা তাঁতমল্ল স্থান।
০৬ মভযপুদযয জমভদত ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ কভদপ্লক্স স্থান।
০৭ মফদজএভময মতনটি মভর আদৄমনকায়ণ, সুলভকযণ, পুনফ থান এফাং ফমধ থতকযণ ীল থক মফএভআযইকযণ ।
০৮ কদম্পামজট জুট থটক্সটাইর এফাং গাদভথন্ট ইউমনট স্থান ীল থক প্রকল্প।
০৯ াট াতা দত ানীয় বতমযয কাযখানা স্থান।
১০ উন্নত প্রমৄমি মনবথয াট  াটফীজ উৎাদন এফাং ম্পাযণ।
১১ ফায়ানী গাদভথন্ট এন্ড য়ামাং এন্ড ডাইাং প্লান্ট স্থান।
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ফস্ত্রখাত াংমিি (থযভ  তাঁত) ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদযয ম্পামদত কর কভথকাদন্ডয মফফযণ
















উন্নয়ন প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ াংক্রান্ত ভামক প্রকল্প ম থাদরাচনা বা অনুমিত দয়দছ ১১ টি;
২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদযয ফামল থক উন্নয়ন কভথসূচী  াংদামধত ফামল থক উন্নয়ন কভথসূচী এফাং ২০১৭-২০১৮ াদরয ফামল থক উন্নয়ন
কভথসূচী প্রণয়ন;
এমডমভূি প্রকল্পমূদয অনুকূদর ফযািকৃত অদথ থয মফস্তামযত মফবাজন অনুদভাদন এফাং অথ থ অফমুি
মফমবন্ন প্রকদল্পয অনুকূদর জনফর মনদয়াদগয জন্য প্রামনক অনুদভাদন প্রদান;
চরভান প্রকদল্পয মস্টয়ামযাং কমভটিয বা আদয়াজন;
উন্নয়ন প্রকদল্পয জনফদরয দ সৃজন  াংযক্ষণ;
উন্নয়ন প্রকদল্পয জনফদরয দ যাজস্ব খাদত স্থানান্তদয জনপ্রান এফাং অথ থ ভন্ত্রণারদয়য াদথ থমাগাদমাগ;
নতুন উন্নয়ন প্রকদল্পয উয প্রকল্প মাচাই কমভটিয বা আদয়াজন;
নতুন উন্নয়ন প্রকদল্পয জনফর মনধ থাযণ;
মযকল্পনা কমভন/একদনক/এনইম াংক্রান্ত কাম থক্রভ ম্পাদন;
উন্নয়ন প্রকদল্পয অনুকূদর জমভ অমধিদণয প্রামনক আদদ জাযী;
এভটিমফএপ এয আতায় উন্নয়ন ফাদজট াংমিি মাফতীয় কাম থামদ ম্পাদন;
উন্নয়ন প্রকদল্পয থভয়াদবৃমি, প্রকল্প াংদাধন এফাং অনুদভাদন কাম থক্রভ ম্পাদন;
নতুন প্রকল্প অনুদভাদন  প্রমক্রয়াকযণ; এফাং
ভদয় ভদয় অমথত অন্যান্য কাম থক্রভ ম্পামদত দয়দছ।

াটখাত াংমিি ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয ম্পামদত কর কভথকাদন্ডয মফফযণী
* াট খাদতয মফমবন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়দনয অিগমত ম থাদরাচনা  মূল্যায়ন াংক্রান্ত কাম থাফরী ম্পাদন
;
* এমডমভূি াংমিি প্রকল্প মূদয অনুকূদর ফযািকৃত অদথ থয মফস্তামযত মফবাজন অনুদভাদন এফাং অথ থ অফমুি কযা
* ফাস্তফায়নাধীন প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ভমনটমযাং কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা
;
* উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত তথ্যামদ আইএভইমড  অথ থ মফবাদগ থপ্রযণ
;
* অথ থ মফবাগ কতথক প্রণীত অথ থননমতক ভীক্ষায জন্য ফস্ত্র  াট খাদতয তথ্যামদ প্রদান
;
*
SDG প্রণয়দনয রদক্ষয ফস্ত্র  াট খাদতয তথ্যামদ মযকল্পনা কমভন  াংমিি ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণ ;
*
মফমবন্ন প্রকদল্পয অনুকূদর জনফর মনদয়াদগয জন্য প্রামনক অনুদভাদন প্রদান;
* চরভান প্রকদল্পয মস্টয়ামযাং কমভটিয বা আদয়াজন;
* উন্নয়ন প্রকদল্পয জনফদরয দ সৃজন  াংযক্ষণ;
* নতুন উন্নয়ন প্রকদল্পয উয প্রকল্প মাচাই কমভটিয বা আদয়াজন;
* নতুন উন্নয়ন প্রকদল্পয জনফর মনধ থাযণ;
* উন্নয়ন প্রকদল্পয অনুকূদর জমভ অমধিদণয প্রামনক আদদ জাযী;
* উন্নয়ন প্রকদল্পয থভয়াদবৃমি, প্রকল্প াংদাধন এফাং অনুদভাদন কাম থক্রভ ম্পাদন; এফাং
*
ভদয় ভদয় আদযামত মফদল দাময়ত্বমূ ারন।
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;

SDG-ংক্রাে
SDG এয াদথ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ৭টি Goal এয ম্পৃিতা যদয়দছ এফাং এই Goal এয ভদধ্য ১০টি Target
থ
জমেত। Target গুদরা দে 4.3, 5.1, 6.3, 8.2, 9.2, 12.4 এফাং 17.11. এই টাদগটগুদরায
াদথ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
এদামদয়ট মদদফ কাজ কযদছ। ইদতাভদধ্য রীড ভন্ত্রণারদয়য চামদা অনুমায়ী তথ্যামদ থপ্রযণ কযা দয়দছ।
SDG Goal-4 (Target 4.3: মফশ্বমফযারয় মক্ষা রাদবয সুদমাগ াশ্রয়ী কামযগযী, মবমত্তমূরক  উচ্চ মক্ষায়
কর নাযী  পুরুদলয জন্য ২০৩০ াদরয ভদধ্য ভান প্রদফামধকায মনমিত কযা ) এয Lead Ministry মক্ষা ভন্ত্রণারয়। এ
টাদগটথ এয আতায় চরভান প্রকদল্পয াংখ্যা ১৫টিয আতায় ১৯টি মক্ষা প্রমতিাদন কামযগযী ফস্ত্র মক্ষায় মফমবন্ন কযাটাগযীদত প্রমত
ফছদয প্রায় ১৯০০ ছাে-ছােী বমতথয াংস্থান যাখা দয়দছ এফাং বমতথ  আফান কর সুদমাগ-সুমফধা ভান যাখা দয়দছ। এই
প্রকল্পগুদরায অনুকূদর ফযাি ১২৬৩৭৮.৩০ মভমরয়ন টাকা। ২০২০ াদরয জন্য চরভান প্রকদল্পয াদথ আদযা ১৪টি প্রকল্প িদণয
মযকল্পনা িণ কযা দয়দছ। থমখাদন আদযা ১৪০০ ছাে-ছােী কামযগযী মক্ষা িদণয সুদমাগ াদফ। প্রস্তামফত প্রকদল্পয জন্য
১৫০৭৪১.৯০ মভমরয়ন টাকা াংস্থান যাখা দফ। িভ ঞ্চভ ফামল থক মযকল্পনা অনুযদণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত আয ১২টি
প্রকল্প িদণয মযকল্পনা কযা দয়দছ। থমখাদন আদযা ১২০০ ছাে-ছােী কামযগযী মক্ষা িদণয সুদমাগ যাখা দয়দছ।
SDG Goal-5 (Target 5.1: ফ থে কর নাযী  থভদয়য মফরুদি কর ধযদণয বফলদম্যয অফান ঘটাদনা) এয
Lead Ministry ভমরা  মশু মফলয়ক ভন্ত্রণারয়। এ টাদগটথ এয আতায় তাঁতীদদয ঋণদান  প্রমক্ষণ, াট  তুুঁত চালীদদয
আমথ থক ায়তা  প্রমক্ষণ প্রদাদনয রদক্ষয নাযী-পুরুদলয ভান সুদমাদগয াংস্থান থযদখ ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ।
মায অনুকূদর ফযাি ৪৬৬১০.২৯ মভমরয়ন টাকা। ২০২০ াদরয জন্য প্রস্তামফত ৩৯টি প্রকদল্পয আতায় প্রস্তামফত ফযাি
২৮৪৮০২.০০ মভমরয়ন টাকা। িভ ঞ্চভ ফামল থক মযকল্পনা অনুযদণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত নাযী-পুরুদলয ভান সুদমাগ থযদখ
আয ৩১টি প্রকল্প িদণয মযকল্পনা কযা দয়দছ।
SDG Goal-6 (Target 6.3: দূলণ হ্রা কদয ামনদত আফজথনা মনদক্ষ ফন্ধ কদয এফাং ক্ষমতকয যাায়মনক দাথ থ
থ ন্যযনতভ ম থাদয় মনদয় এদ, অমযদামধত ফজথযামনয অনুাত অদধ থদক নামভদয় এদন এফাং বফমশ্ববাদফ
 উকযদণয মনগভন
পুনিক্রায়ন (মযাইকমরন)  মনযাদ পুন্যথব্যায উদল্লখদমাগ্য মযভাদণ ফামেদয় ২০২৩ াদরয ভদধ্য ামনয গুনগত ভান বৃমি
কযা) এয Lead Ministry স্থানীয় যকায মফবাগ। এ টাদগটথ এয আতায় মযদফদয দূলণ হ্রাকদল্প ফাস্তফায়নাধীন ৩টি প্রকদল্প
ETP এয ব্যফস্থা যাখা দয়দছ। এ প্রকল্পগুদরায অনুকূদর ফযাি ১৪১৪.২০ মভমরয়ন টাকা। এয ভদধ্য ২টি প্রকদল্পয আতায় াট
এফাং তুুঁতচাদলয ভাধ্যদভ প্রমত থটদয ১৫ টন কাফ থন থালন এফাং ১১ টন অমক্সদজন মনঃযন দফ। ২০২০ াদরয জন্য প্রস্তামফত
১৫টি প্রকদল্প এ ব্যফস্থা থাকদফ এফাং প্রকল্পগুদরায অনুকূদর প্রস্তামফত ফযাি ১৭৭৯১৬.৮০ মভমরয়ন টাকা। িভ ঞ্চভ ফামল থক
মযকল্পনা অনুযদণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত মযদফদয দূলণদযাধকদল্প এ জাতীয় আদযা ৩১টি প্রকল্প িদণয মযকল্পনা কযা
দয়দছ।

SDG Goal-8 (Target 8.2: উচ্চ-মূল্য াংদমাজনী  শ্রভঘন খাতগুদরাদত মফদল গুরুত্বপ্রদান
ফহুমুমখতা, প্রমৄমিগত উন্নয়ন  উদ্ভাফনায ভাধ্যদভ অথ থননমতক উৎাদনীরতায উচ্চতয ভান অজথন) এয Lead
Ministry ফামণজয ভন্ত্রণারয়। এ টাদগটথ এয আতায় ৪টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। মায অনুকূদর ফযাি ৬৯১৯৫.৪৮
মভমরয়ন টাকা। এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ ফহুমুখীতা, প্রমৄমিগত উন্নয়ন  উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমি
াদফ। থমভন ২০১৬-১৭ াদর ফস্ত্র  াট খাদত যিানীয মযভাণ মছর ৯৬২.৪০ মভমরয়ন ডরায-মা পূফ থফতী ফছদয মছর
৯১৯.৫৮ মভমরয়ন ডরায। ২০২০ াদরয জন্য প্রস্তামফত প্রকল্প াংখ্যা ৯টি এফাং প্রস্তামফত ফযাি ৩৭০৬৬৯.২১ মভমরয়ন
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টাকা। িভ ঞ্চভ ফামল থক মযকল্পনা অনুযদণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত এ জাতীয় আদযা ১৫টি প্রকল্প িদণয মযকল্পনা
কযা দয়দছ। মা ফাস্তফাময়ত দর এ ভন্ত্রণারদয়য প্রবৃমিয ায ক্রভন্বদয় বৃমিয পদর জাতীয় প্রবৃমিয ায বৃমি াদফ।
SDG Goal-9 (Target 9.2: অন্তর্ভথমিমূরক  থটকই মল্পায়দনয প্রফধ থন এফাং জাতীয় মযমস্থমতয াদথ
াভঞ্জস্য থযদখ ২০৩০ াদরয ভদধ্য কভথাংস্থান  মজমডমদত মল্পখাদতয অাং উদল্লখদমাগ্য মযভাদণ বৃমি এফাং
স্বদল্পান্নত থদগুদরাদত এই খাদতয অফদান মবগুণ কযা) এয Lead Ministry মল্প ভন্ত্রণারয়। এ টাদগটথ এয আতায়
৭টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। মায অনুকূদর ফযাি ৩১৬৬.৩০ মভমরয়ন টাকা। এ প্রকল্পগুদরায আতায় াট  ফস্ত্র
খাদত উদল্লখদমাগ্য মযভাণ কভথাংস্থাদনয সুদমাগ সৃমি দফ। ২০২০ াদরয জন্য প্রস্তামফত প্রকল্প াংখ্যা ২৮টি এফাং
প্রস্তামফত ফযাি ১২৫৬৫১.৩০ মভমরয়ন টাকা। িভ ঞ্চভ ফামল থক মযকল্পনা অনুযদণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত এ
জাতীয় আদযা ২২টি প্রকল্প িদণয মযকল্পনা কযা দয়দছ। মা ফাস্তফাময়ত দর এ ভন্ত্রণারদয়য আতায় উদল্লখদমাগ্য
মযভাণ কভথাংস্থান বৃমি াদফ।
SDG Goal-12 (Target 12.4: ২০২০ াদরয ভদধ্য ফ থম্মত আন্তজথামতক মযকাঠাদভা অনুমায়ী
যাায়মনক দাথ থ  ফ ধযদনয ফদজথযয জীফনচক্র জুদে মযফফান্ধফ ব্যফস্থানা মনমিত কযা এফাং ভানফস্বাস্থয 
মযদফদয য এদদয মফরূ প্রবাফ কভাদত ফায়ু, ামন  ভাটিদত এদদয মনঃযদনয ভাো উদল্লখদমাগ্যাদয কভাদনা)
এয Lead Ministry ফন  মযদফ ভন্ত্রণারায়। এ টাদগটথ এয আতায় ৩টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। মায
অনুকূদর ফযাি ১৪১৪.২০ মভমরয়ন টাকা। এ টাদগটথ এয আতায় মযদফদয দূলণ হ্রাকদল্প ফাস্তফায়নাধীন ৩টি প্রকদল্প
ETP এয ব্যফস্থা যাখা দয়দছ। ২০২০ াদরয জন্য প্রস্তামফত ১৫টি প্রকদল্প এ ব্যফস্থা থাকদফ এফাং প্রকল্পগুদরায অনুকূদর
প্রস্তামফত ফযাি ১৭৭৯১৬.৮০ মভমরয়ন টাকা। িভ ঞ্চভ ফামল থক মযকল্পনা অনুযদণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত
মযদফদয দূলণদযাধকদল্প এ জাতীয় আদযা ৯টি প্রকল্প িদণয মযকল্পনা কযা দয়দছ এফাং প্রমতটি প্রকদল্প
ব্যফস্থা যাখা দফ।

ETP এয

SDG Goal-17 (Target 17.11: বফমশ্বক যিামনদত ২০২০ াদরয ভদধ্য স্বদল্পান্নত থদগুদরায অাং মবগুণ
বৃমি  উন্নয়নীর থদগুদরায যিামন উদল্লখদমাগ্য মযভাদণ ফাোদনা) এয Lead Ministry ফামণজয ভন্ত্রণারায়। এ
টাদগটথ এয আতায় ৪টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। মায অনুকূদর ফযাি ৬৯১৯৫.৪৮ মভমরয়ন টাকা। এ প্রকল্প
ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ ফহুমুখীতা, প্রমৄমিগত উন্নয়ন  উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমি াদফ। থমভন ২০১৬-১৭
াদর ফস্ত্র  াট খাদত যিানীয মযভাণ মছর ৯৬২.৪০ মভমরয়ন ডরায-মা পূফ থফতী ফছদয মছর ৯১৯.৫৮ মভমরয়ন ডরায।
২০২০ াদরয জন্য প্রস্তামফত প্রকল্প াংখ্যা ১৭টি এফাং ১৭টি এফাং প্রস্তামফত ফযাি ১৭১০৭৩.৫০ মভমরয়ন টাকা। িভ
ঞ্চভ ফামল থক মযকল্পনা অনুযদণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত এ জাতীয় আদযা ১৫টি প্রকল্প িদণয মযকল্পনা কযা দয়দছ।
মা ফাস্তফাময়ত দর এ ভন্ত্রণারদয়য প্রবৃমিয ায ক্রভান্বদয় বৃমিয পদর জাতীয় প্রবৃমিয ায বৃমি াদফ।

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

াতা- 25

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ভন্ত্রণারণয়য ইণনাণবন ওাম ধক্রভ
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফং এয অধীন দপ্তয/ংস্থা ওাণজয কশতীরতা, উভাফনী দযতা বৃশি, নাকশযও নফা প্রদান প্রশক্রয়া
দ্রুত  শজওযণণ নতুন উভাফন  নগুণরাণও চচ ধায শফলণয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় অতেন্ত গুরুে শদণয় ওাজ ওণয মাণচ্ছ। ভন্ত্রণারয়
দপ্তয/ংস্থায ইণনাণবন নপাওার ণয়ণন্টয াণথ দপ্তয/ংস্থায ইণনাণবন শফলণয় আণরাচনা/বা অণয়াজন ওণয দপ্তয /ংস্থায
ইণনাণবন ওাম ধক্রণভ ায়তা দান  ভশনটশযং ওযা ণয়ণে। ফস্ত্র শযদপ্তণযয ওর নফা অনরাইণন প্রদাণনয রযে “Online
One click Registration & Other service delivery by Directorate of Textiles by developing an e-centre
network using ICT.” প্রওল্পটিয াইরটিং ২৭/১২/২০১৬ তাশযণঔ উণদ্বাধন ওযা য়। ফতধভাণন ফস্ত্র শযদপ্তয ণত ফস্ত্র  ততযী
নাাও শণল্পয নালও ওতৃধ ণযয ২০ ধযণণয নফা নদয়া ণয় থাণও মায ভণধ্য উণেঔণমাগ্য: প্রস্তামফত থযমজদষ্ট্রন , থযমজদষ্ট্রন,
থভমন ছােকযদণয সুাময , এডক আইআযম’য সুাময ইতোশদ। প্রওল্পটি চালুয পণর নফা েীতাণও তাণদয চাশদা নভাতাণফও

তাণদয খণযই নফা নৌণে নদয়া ম্ভফ ণফ। নফা েীতাকণ অনরাইণন আণফদন  নফা েণ ওযণত াযণফন। শুদৄভাে ভরওশ
শনণত চাইণর এওফায ফস্ত্র শযদপ্তণয আণত ণফ। পণর নফা েণওাযীয ভ্রভণ, ভয়  অথ ধ াশ্রয় ণফ।
শফণজএভশয াট ক্রয় শফক্রণয় এ, এভ, এ শবশত্তও ব্যফস্থা ১৭/০১/১৭ তাশযণঔ উণদ্বাধন ওযা য়। এএভএ শবশত্তও
শফণজএভশ’য াটক্রণয়য জন্য াফনায চাটণভায এফং জাভারপুণযয ভাদাযকঞ্জ উণজরায় াইরটিং এয ব্যফস্থা ওযা ণয়ণে।
প্রওল্পটি চালুয পণর াটচালীযা াণটয দয তাৎযশণও জানণত াযণফ, এণজন্পী ইনচাণজধয নাভ, নভাফাইর নম্বয  ঠিওানা জানণত
াযণফ।এণত াটচালী ম ধাণয় াণটয ন্যায্যভল্য শনশিত ওযা ম্ভফ ণফ।ফাংরাণদ নযভ কণফলণা ইনশিটিউট নযভ-ই নফা নাণভ
এওটি প্রওল্প চরভান যণয়ণে,এয ভাণধ্যণভ নযভ চাল ংক্রান্ত্র তথ্য নযভ চালীণদয এএভএ ভাধ্যণভ জানাণনা য়। এোড়া ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারণয় নফা াঔা ওতৃও
ধ প্রদত্ত নফাভণয আণফদন অনরাইণন েণ এফং চাওশযয প্রণফ ে অনরাইণন প্রদান ওযা এফং
নভাফাইর  ট্যাফ চাণজধয প্যাণনর ব্যফস্থাওযণণয উণদ্যাক েণ ওযা ণয়ণে।এণত ভন্ত্রণারণয় নফােীতাকণণয নফাপ্রাশপ্ত জ ণফ।
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স্থানীয়  আন্তজধাশতও ফাজায ম্প্রাযণণ ২০১৬-১৭ ণনয ওাম ধক্রভ:
র্ফবজএভর্’য র্ফণন র্ফবাগ স্থানীয় ফাজায তথা যকাযী র্ফর্বন্ন প্রর্তিান যমভন- খায র্ধদপ্তয,র্ফএর্ডর্, র্ফর্অআর্- ন্যান্য
প্রর্তিাবন র্ফবজএভর্ পরবাবফ প্রর্তিান মুবয াটবেয চার্দা পূযণ কবয অবছ।

ক) ০৯-১১ জানু য়ারি ২০১৭

মেলায় অংশ গ্রহণ:

শবন-২০২১  শবন-২০৪১ অজধনন যওাণযয উন্নয়ন ওাম ধক্রভণও জনকণনয াভণন তুণর ধযায রণয কণত ৯-১১ জানুয়াশয, ২০১৭
নদণয ওর উণজরা  নজরা ণয শতন শদন ব্যাশ উন্নয়ন নভরা অনুশষ্ঠত য়। নভরায প্রশতাদ্য শের- ‘উন্নয়ণনয কণতন্ত্র, নঔ
াশনায ভরভন্ত্র’। শফণজএভশ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য প্রশতশনশধেীর দপ্তয শাণফ উক্ত নভরায় অং েন ওণয।

খ) ঢাকা আন্তজজারতক বারনজয মেলা:
প্রশতফাণযযভত এফায যাজধানীয নণযফাংরা নকণয ১রা জানুয়াযী নথণও ৪ঠা নপব্রুয়াশয, ১৭ ভণয় আণয়াশজত ঢাওা আন্তজধাশতও ফাশণজে
নভরায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য উণদ্যাণক জুট ডাইবাযশশপণওণন প্রণভান নন্টায (শজশডশশ)-এয ভন্বণয় শফণজএভশ ২৫টি
নোটফড় াটণণ্যয উৎাদন  শফক্রয়ওাযী প্রশতষ্ঠান অং েণ ওণয। শফণজএভশ-য িণর প্রচশরত  ফহুভঔী াটণ্য, াণটয ওম্বর,
নরণভট, াণটয ওোণরন্ডায এফং াট  পাইফায গ্লাণয ভন্বণয় ততযী জুণটাপাইফায গ্লাণয ভণতা ব্যশতক্রভী নফ শওছু ণ্য প্রদধন 
শফক্রয়ওণয।

ঘ) র্ফএর্ডর্  র্ফর্অআর্বত র্ফক্রয় বৃর্দ্ধয দবক্ষ
র্ফএর্ডর্  র্ফর্অআর্-যক গত ২০১৬-১৭ থ িফছবয র্ফবজএভর্য াটে র্ধক াবয ক্রয় কযায জন্য নুবযাধ জানাবনা য় এফং
কবয়কটি যমৌথ বা কযা য়। যআ যভাতাবফক র্ফএর্ডর্  র্ফর্অআর্ যথবক চরর্ত থ িফছবয ৫০যকর্জ ধাযনক্ষভ ৯.০০ রক্ষ র্
যরর্ভবনবটড াবযযফস্তায যভৌর্খক অবদ ায়া মায়। যআ রবক্ষ র্ফবজএভর্য রর্তপ ফায়ার্ন জুট র্ভবরয াাার্ অবযা ৬টি
যরর্ভবনবটড জুট প্লান্ট স্থাবনয প্রর্ক্রয়া শুরু বয়বছ।

২) আন্তজধাশতও ফাজায ম্প্রাযণণ শফণজএভশয ওাম ধক্রভ:
শফণন শফবাক স্থানীয়  তফণদশও ফাজাণয াটজাত ণণ্যয চাশদা সৃশষ্ট ওযায াাাশ নক্রতাকণণয চাশদা পূযণণ ণচষ্ট আণে। শফশবন্ন
নদণ াটণণ্যয চাশদা বৃশি ওযায রণযে শনয়শভতবাণফ তফণদশও নক্রতাকণণয াণথ নমাকাণমাক যযা ওযা য়। তাোড়া ইশশফ ওতৃধও
আণয়াশজত শফণদণয ফাজাণয শফশবন্ন প্রওায নভরায় শফণন অং েণ ওযা য়। নতুন ফাজায সৃশষ্টয রণযে ২০১৬-১৭ অথ ধফেণয বাযত,
অণেশরয়া, শনউশজল্যান্ড, ইণন্নাণনশয়া, জাভধানী এফং ননদাযল্যান্ড এ প্রশতশনশধ নপ্রযণ ওযা ণয়ণে। এ ভস্ত পণয পণর ঐ ভস্ত ফাজায ণত
াটণণ্যয চাশদা ায়া মায়।

ক. ভার্কিন মৄক্তযাস্ট্র, যভর্ক্সবকা পয  চীন পয

গত 18-30 য অগট, 2016 তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয যনতৃবে
অবভর্যকা এফং যভর্ক্সবকা পয
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ মুাঃ আভাজ উর্েন প্রাভার্ণক, এভর্-এয যনতৃবে ০8 (অট) দস্য
র্ফর্ষ্ট একটি প্রর্তর্নর্ধদর গত 18-30য অগট, ২০১6 তার্যবখ াটবেয ফাজায ম্প্রাযবণয রবক্ষয ভার্কিন
মৄক্তযাস্ট্র  যভর্ক্সবকা পয কবযন। প্রর্তর্নর্ধদর মৄক্তযাস্ট্র এফং র্ফবজএভর্য াটবেয যক্রতা মাযা যভর্ক্সবকাযত
ফফাযত তাযদয বে তফঠক কবযন।
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গত ২৬য বটাফয যথবক ৪ঠা নববম্বয ২০১৬
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় র্চবফয যনতৃবে চীন পয
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় র্চফ জনাফ এভ. এ. কাবদয যকায এয যনতৃবে একটি প্রর্তর্নর্ধদর গত ২৬য বটাফয যথবক
৪ঠা নববম্বয ২০১৭ ভবয় চাযবকার এয ফাজায ম্প্রাযণ এফং র্বক এয ফাজায ম্ভাব্যতা মাচাআ এয রবক্ষয চীন পয কবযন।

খ) জাভিানী এফং যনদাযল্যান্ড পয (২৪-৩০ যভ, ২০১৭):

২৪-৩০ যভ, ২০১৭ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ ভবাদবয়য যনতৃবে
জাভিানী এফং যনদাযল্যান্ডসৃ পয
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ যভা: পয়জুয যভান যচৌধুযী এয যনতৃবে ০৬ (ছয়) দস্য র্ফর্ষ্ট একটি প্রর্তর্নর্ধদর গত ২৪-৩০ যভ,
২০১৭ তার্যবখ াটবেয ফাজায ম্প্রাযণ, যানারী ব্যাগ  াট াতায ানীয় উৎাদবন যভর্নাযীজ ম্যানুু্পযকচাযকাযীবদয বে অরাঅবরাচনায জন্য জাভিানী  যনদাযল্যান্ডস্ পয কবযন।

গ. বষ্ট্রর্রয়া, রনউরজলযান্ড ও ইন্দান্নরশয়া পয

0৬ – ১৭ র্ডবম্বয’ ২০১৬

র্যচারক (উৎাদন  াট) ভবাদবয়য যনতৃবে
বস্ট্রর্রয়া, র্নউর্জল্যান্ড এফং আবদাবনর্য়া পয
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ফাংরাবদ াটকর কযবাবযবনয র্যচারক (উৎাদন  াট) জনাফ এ.যক.নাজমুজ্জাভান -এয যনতৃবে ৪ (চায) দস্য র্ফর্ষ্ট
একটি প্রর্তর্নর্ধদর গত 0৬-১৭ র্ডবম্বয, ২০১৬ তাশযণঔ বস্ট্রর্রয়া, র্নউর্জল্যান্ড এফং আবদাবনর্য়া পয কবযন। পযকাবর প্রর্তর্নর্ধদর
স্থানীয় ব্যফায়ীবদয াযথ াটে যপ্তানীয র্ফলবয় র্ফস্তার্যত অবরাচনা কবযন। এযআ ধাযাফার্কতায় গত ০৫/০১/১৭ তার্যবখ ভন্ত্রণারবয়য বা
কবক্ষ যগাবল্ডন পাআফায, বষ্ট্রর্রয়া  র্ফবজএভর্’য ভবধ্য একটি চুর্ক্ত স্বাক্ষর্যত য়।

১০-২২ জুন, ২০১৭ তাশযণঔ ংদীয় স্থায়ী ওশভটিয দস্য জনাফ ডা: এনাভৄয যভান এভশ ভণাদণয়য এয ননতৃণে
অণেশরয়া, শনউশজল্যান্ড এফং ইণন্নাণনশয়া পয ।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত ংদীয় স্থায়ী কর্ভটিয ম্মার্নত দস্য জনাফ ডা: এনামুয যভান এভর্ ভবাদবয়য এয যনতৃবে ০৯ (নয়)
দস্য র্ফর্ষ্ট একটি প্রর্তর্নর্ধদর গত ১০-২২ জুন, ২০১৭ তার্যযখ বস্ট্রর্রয়া, র্নউর্জল্যান্ড এফং আবদাবনর্য়া পয কবযন। পযকাবর
প্রর্তর্নর্ধদর বস্ট্রর্রয়া, র্নউর্জল্যান্ড এফং আবদাবনর্য়ায াটবেয যক্রতাবদয বে অরা অবরাচনা কবযন।

23-30 যভ ২০১৭ তার্যবখ
গত 23-30 যভ ২০১৭ তার্যবখ াট াতা যথবক ততযী চাবয়য ফাজায ফস্থা  গ্রণ যমাগ্যতা মাচাআবয়য জন্য জাভিানী পয।
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ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়াধীন
শফশবন্ন দপ্তয/ংস্থায তথ্যাফরী
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ফাংরাণদ াটওর ওযণাণযন

z

আদভজী নওাট ধ (এণনক্স-১), ভশতশির, ঢাওা-১০০০
শএশফএক্সিঃ ৯৫৫৮১৮২-৬, ৯৫৫৮১৯২-৬
পোক্সিঃ ৮৮০-২-৯৫৬৭৫০৮, ৯৫৬৪৭৪০
ই-নভইরিঃ bjmc.bd@gmail.com
ণয়ফিঃ www.bjmc.gov.bd
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ফাংরাণদ াটওর ওযণাণযন
ঐমতামক টভূমভ
১৯৫২ াদর ঢাকায অদূদয নাযায়নগদঞ্জ ফায়া জুট মভর মরঃ স্থাদনয ভধ্য মদদয় এতদঅঞ্চদর াটমদল্পয মাো শুরু য়। ফাাংরাদদদয
স্বাধীনতায পূদফ থই জুট মভদরয াংখ্যা ৭৫ ছামেদয় মায়।
১৯৭২ াদরয ২৬থ ভাচ থ ভাভান্য যাষ্ট্রমতয আদদ নাং
P.O-27 (The Bangladesh Industrial Enterprises
Nationalization Order, 1972) অনুমায়ী ব্যমিভামরকানাধীন  মযতযি াটকর াদফক ইমআইমডম
(East
Pakistan Industrial Development Corporation) এয থভাট ৬৭টি াটকদরয তদাযমক, মযচারনা  মনয়ন্ত্রদণয
রদক্ষয ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন (মফদজএভম) গঠিত য়। ১৯৮১ াদর এয মনয়ন্ত্রণাধীন মভদরয াংখ্যা দাঁোয় থভাট ৮২টি।
যকায থঘামলত নীমত অনুমায়ী ১৯৮২ াদরয য ৩৫টি াটকর মফযাষ্ট্রীয়কযণ, ৮টি মভদরয পুমুঁ জ প্রতযাায এফাং ১টি াটকর (ফনানী)
ভয়ভনমাং াটকদরয াদথ একীভূত কযায য মফদজএভময মনয়ন্ত্রণাধীন মভর াংখ্যা ৮২ থথদক কদভ ৩৮টিদত দাঁোয়।
১৯৯৩ ার থথদক মফশ্ব ব্যাাংদকয াটখাত াংস্কায কভথসূমচয আতায় যকাময মিান্ত অনুমায়ী এ ম থন্ত মফমবন্ন ভদয় থভাট ১১টি মভর
ফন্ধ/মফক্রয়/একীভূত কযায পদর এফাং মফদল কদয ২০০২ াদর আদভজী জুট মভর ফন্ধ য়ায য মফদজএভম চযভ আমথ থক দূযাফস্থায
ম্মুখীন য়। ২০০৫-২০০৮ াদরয মদদক খুরনা অঞ্চদরয মল্পনগযী মাদফ মযমচত খামরপুয এরাকা মৃত নগযীদত মযণত য়।
মফদজএভম’য াটকরগুদরাদত ৩০-৪০ িাদয ভজুযী এফাং ৬-৭ ভাদয থফতন ফদকয়া দে মায়।
াটমল্প  শ্রমভক ফান্ধফ ফতথভান যকায ২০০৯ াদর যাষ্ট্র মযচারনায দাময়ত্ব িদণয য যকাময তমফর থথদক মফদজএভম’য
াটকরগুদরায ফদকয়া ভজুযী এফাং থফতন মযদাধ কযা য়। পূদফ থ ফন্ধ থঘামলত ২টি জুট মভর খামরপুয জুট মভর মর:  জাতীয় জুট মভর
মর: ২০১১ াদর নতুন নাদভ আনুিামনকবাদফ চালু কযা য় এফাং ২০১৩ াদর ৩টি জুট মভদরয পুনদযাৎাদন শুরু কযা য়। মভরগুদরা চালু
য়ায় মফপুর াংখ্যক থরাদকয কভথাংস্থাদনয সুদমাগ সৃমি য় এফাং এরাকাফাীদদয ভাদঝ নফ উিীনায সৃমি য়। ফতথভাদন মফদজএভম’য
মনয়ন্ত্রণাধীন মভদরয াংখ্যা ২৯ টি।
মফদজএভম’য মবন, মভন  থকৌর


মবন (Vision)
মফদজএভম-থক একটি স্বাফরম্বী  রাবজনক প্রমতিাদন উন্নীতকযণ।

মভন (Mission)
 স্থানীয় কাঁচাাট ব্যফায কদয দফ থাৎকৃি প্রচমরত  ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন কযা।
 াদটয ন্যায্য মূল্য প্রামিদত কৃলকদক ায়তা কযা।
 মফশ্ব ফাজায অনুন্ধান  ম্প্রাযণ কযা।
 বফদদমক মুদ্রা অজথন কযা।
 দণ্যয থভােকীকযদণ াটদণ্যয ফাধ্যতামুরক ব্যফায আইন’২০১০ এয আতায় াটদণ্যয স্থানীয় ফাজায ম্প্রাযণ কযা।
 মনদথটিক ণ্য ফজথন এফাং মযদফ ফান্ধফ প্রাকৃমতক াটণ্য ব্যফাদয উবুি কযা।
 াট  াটমদল্পয উন্নয়ন এফাং াট নীমত  থকৌর প্রনয়ণ, ফাস্তফায়দন যকাযদক ায়তা কযা  প্রদয়াজনীয় সুাময কযা।
 শ্রমভক, কভথচাযী এফাং কভথকতথাদদয প্রাপ্য আমথ থক এফাং অন্যান্য সুমফধামদ মনমিত কযা।
থকৌর  উদিশ্য (Strategy & Objective)
(ক) থকৌরগত াধাযণ উদিশ্য
১. ন্যায্য মূল্য প্রদাদনয রদক্ষয কৃলদকয কাছ থথদক যাময কাঁচাাট ক্রয়;
২. স্থানীয়  বফদদমক ফাজাদযয চামদা অনুাদয াটজাত ণ্য উৎাদন;
৩. াটজাত দণ্যয ফাজায ম্প্রাযণ  ফাজাযজাতকযণ;
৪. ভানফম্পদ উন্নয়ন;
৫. প্লান্ট  থভমনাযীজ কাম থক্ষভ যাখা এফাং উৎাদন ক্ষভতায দফ থাচ্চ ব্যফায মনমিত কযা ;
৬.আথ থাভামজক উন্নয়দন অফদান যাখা।
(খ) থকৌরগত আফমশ্যক উদিশ্য
১. দক্ষতায দঙ্গ ফামল থক কভথম্পাদন চুমি ফাস্তফায়ন;
২. দক্ষতা  বনমতকতায উন্নয়ন;
৩. তথ্য অমধকায  স্বত:স্ফূতথ তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন;
৪. কাম থিমত  থফায ভাদনান্নয়ন;
৫. আমথ থক
ব্যফস্থানায উন্নয়ন;
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মফদজএভম’য প্রধান কাম থাফরী
যাষ্ট্রীয় এ ঐমতযফাী প্রমতিানটি মফদশ্বয ফ থবৃৎ াটণ্য উৎাদনকাযী এফাং যিামনকাযী প্রমতিান। মফদজএভম’য মূর রক্ষয র ভয়ভত
াটক্রদয়য ভাধ্যদভ াটজাত ণ্য উৎাদন কযা, উৎামদত ণ্য স্থানীয়  আন্তজথামতক ফাজাদয মফক্রয় কযা এফাং বফদদমক মুদ্রা অজথদনয
ভাধ্যদভ জাতীয় অথ থনীমতদত উদল্লখদমাগ্য ভূমভকা যাখা। এ রক্ষযদক াভদন থযদখ যকাময প্রমতিান মাদফ মফদজএভম মফমবন্ন াভামজক
দাময়ত্ব ারদনয াাাম াদটয ন্যায্য মূল্য প্রামিদত কৃলকদক ায়তা প্রদান
, দণ্যয উৎাদন খযচ হ্রা , প্রমতটি থটদয স্বেতা 
জফাফমদমতা মনমিত কযণ এফাং কাদজয গমতীরতা বৃমিয মফমবন্ন কাম থক্রভ িণ কযদছ।
মফদজএভম’য প্রামনক কাঠাদভা
শফণজএভশ’য শযচারনা ল ধদ
ভাভান্য যােশতয আণদ নং ২৭, ১৯৭২ অনুমায়ী শফণজএভশ-য শযচারনা ল ধণদ ১ জন নচয়াযম্যান (অশতশযক্ত শচফ দভম ধাদায) এফং অনুধ্বধ ৫
জন শযচারও (ভেগ্ম শচফ দভম ধাদায) থাওায শফধান যণয়ণে। শফণজএভশ-নত ওভধযত শযচারনা ল ধণদয দস্যকণ শনম্ম ওাঠাণভা অনুমায়ী
শনণয়াশজত ণয় শফণজএভশ-য ওভধওান্ড শযচারনা ওযণেন।
দফী
দাশয়ে
নচয়াযম্যান
ওযণাণযণনয প্রধান শনফ ধাী ওভধওতধা শাণফ াশফ ধও দাশয়ে
শযচারও (উৎ াট)
ণ্য উৎাদন  ওাঁচাাট ংে
শযচারও (শফণন)
যপ্তানী  স্থানীয় শফক্রয় এফং ফাজায উন্নয়ন শযচারনা
শযচারও (কভাশন)
কণফলণা  ভান শনয়ন্ত্রণ
শযচারও (অথ ধ)
অথ ধ  শাফ ম্পশওধত ওাম ধাশদ শযচারনা
শযচারও (শযওল্পনা)
শযওল্পনা, প্রশযণ, যযণাণফযণ, মন্ত্র  মন্ত্রাং আভদানী

শফণজএভশ শযচারনা ল ধণদয দস্যকণ  ংশিষ্ট ওভধওতধাকণ
এন্টাযপ্রাইজ থফাড থ
মভরমূদয কাম থক্রভ তদাযমকয জন্য প্রমতটি মভদর একটি এন্টাযপ্রাইজ থফাড থ আদছ। মফদজএভম’য মযচারকভন্ডমরয একজন মযচারক উি
থফাদড থয বামত। এছাো মফদজএভম’য একজন উর্ধ্থতন কভথকতথা এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্ররণারয়, অথ থ ভন্ত্ররণারয়  অথ থরগ্নীকাযী ব্যাাংক-এয প্রমতমনমধ,
আঞ্চমরক ভন্বয়কাযী  াংমিি মভর প্রধান থফাদড থয মযচারক। প্রমত মতন ভা অন্তয এই থফাদড থয বায় মভদরয কাম থক্রভ ম থাদরাচনা কযা য়
এফাং সুিুবাদফ মভর মযচারনায জন্য মনদদ থনা থদয়া য়।
আঞ্চমরক দিয: মভদরযকাম থক্রভ ভমনটমযাং কযায মনমভদত্ত মফদজএভম’য মভরমূদক ঢাকা, চট্টিাভ  খুরনা এই মতনটি অঞ্চদর বাগ কযা
দয়দছ। অঞ্চর মূদয দাময়দত্ব যদয়দছন একজন কদয মরয়াদজা কভথকতথা । মরয়াদজা কভথকতথা প্রধান কাম থারয় এফাং মভরমূদয ভন্বয় াংমিি
অঞ্চদরয মভরমূদয তদাযমকদত মনদয়ামজত আদছন।
মফদজএভম’য মনয়ন্ত্ররণাধীন াটকর  মভর কাযখানায াংখ্যা, উৎাশদত ণণ্যয মফফযণ
ক্রঃ নাং
১

মভদরয ধযণ
াটকর/জুট মভর

উৎামদত দণ্যয মফফযণ
থময়ান, স্যামকাং, মমফম, ফহুমূখী াটণ্য

২

নন-জুট মভর

াটকদরয মন্ত্র  মন্ত্রাাং, মমফম’য জন্য
থায টিউফ, জুট পাইফায গ্পা াভিী

৩

ফন্ধ মভর (ভাভরাজমনত কাযদণ স্তান্তয য়মন)

১টি

৪

ম্প্রশত Take Back কৃত শভণরয
ংখ্যা

৩টি

থভাট মভদরয াংখ্যা
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মভর াংখ্যা
২২টি
৩টি

২৯টি

জুট মভরমূ
১২. ফাগদাদ-ঢাকা-কাদথট পযাটময মরঃ, নথ থ কাট্টরী,
চট্টিাভ।
২. কমযভ জুট মভর মরঃ, থডভযা, ঢাকা।
১৩. থকএপমড, যাাংগুমনয়া, চট্টিাভ।
৩. রমতপ ফায়ানী জুট মভর মরঃ, থডভযা, ঢাকা।
১৪. কাদথটিাং জুট মভর মরঃ, যাজঘাট, থনায়াাো, মদায।
৪. ইউএভম জুট মভর মরঃ, নযমাংদী।
১৫. মদায জুট ইন্ডামষ্ট্রজ মরঃ, যাজঘাট, থনায়াাো, মদায।
৫. যাজাী জুট মভর মরঃ,শ্যাভপুয, যাজাী
১৬. ইস্টান থ জুট মভর মরঃ, আটযা মল্প এরাকা, খুরনা।
৬. জাতীয় জুট মভর মরঃ, যায়পুয, মযাজগঞ্জ্
১৭. আরীভ জুট মভরস্ মরঃ, আটযা মল্প এরাকা, খুরনা।
৭. আমভন জুট মভর মরঃ,  ল্ড মপল্ড মরঃ,থলার য,চট্টিাভ।১৮. মক্রদন্ট জুট মভর মরঃ, টাউন খামরপুয, খুরনা।
৮. গুর আভদ জুট মভর মরঃ, কুমভযা, ফাযফকুন্ড, চট্টিাভ।
১৯. প্লাটিনাভ জুমফরী জুট মভর মরঃ, টাউন খামরপুয,
খুরনা।
৯. ামপজ জুট মভর মরঃ, ফায আউমরয়া, চট্টিাভ।
২০. খামরপুয জুট মভর মরঃ, টাউন খামরপুয, খুরনা।
১০. এভ এভ জুট মভর মরঃ, ফাঁফামেয়া, চট্টিাভ।
২১. থদৌরতপুয জুট মভর মরঃ, টাউন খামরপুয, খুরনা।
১১. আয আয জুট মভর মরঃ, ফাঁফামেয়া, চট্টিাভ।
২২. স্টায জুট মভর মরঃ, চন্দনী ভর, খুরনা।
১. ফাাংরাদদ জুট মভর মরঃ, থঘাোার, রা, নযমাংদী।

নন-জুট মভরমূ
১. জুদটা পাইফায গ্পা ইন্ডামষ্ট্রজ মরঃ (নন-জুট),রূগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ।
২. গারফ্রা ামফফ মরঃ, (নন-জুট), নামযাফাদ, চট্টিাভ।
৩. মভর পামন থমাং মরঃ (নন-জুট), নামযাফাদ, চট্টিাভ।
ফন্ধ মভর
১. ভদনায়ায জুট মভর মরঃ, মমিযগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ
পুন:েণকৃত (Take Back) শভর
১ . ঢাওা জুট শভরস্ শরিঃ, নওযানীকঞ্জ, ঢাওা
২. এ, আয, ারাদায জুট শভরস্ শরিঃ, ভাদাযীপুয
৩.নপৌশজ চটওর শরিঃ, রা, নখাড়াার, নযশংদী
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শফণজএভশ’য চালু শভরভণয অফস্থান:

শফণজএভশ’য শভরভণয উৎাশদত ণ্য
াটকরমূদ কাঁচাাট প্রমক্রয়াজাতকযদণয ভাধ্যদভ াটজাতদ্রব্য উৎামদত য়। ফতথভাদন াংস্থায আতার্ভি াটকরমূদ থময়ান, স্যামকাং,
মমফম, ব্লযাাংদকট, এমফম, উন্নতভাথনয াদটয সূতা ইতযামদ উৎামদত য়। এ ছাো মতনটি নন-জুট মভদরয ভদধ্য (১) মভর পামন থমাং মরঃ এ
স্ট্রদফাড থ  অন্যান্য থকমভকযাদরয ভন্বদয় থায টিউফ (২) জুদটা পাইফায গ্পা ইন্ডামস্ট্রজ এ াটজাত ণ্য, প্লামস্টক  অন্যান্য থকমভকযাদরয
ভন্বদয় জুট প্লামস্টক াভমি এফং (৩) গারফ্রা ামফফ এ াটমদল্প ব্যফাদযয জন্য মন্ত্র  মন্ত্রাাং উৎামদত য়।

জনফর ওাঠাণভা
শফণজএভশ প্রধান ওাম ধারণয়য ১৯৮৪ াণরয এনাভ ওশভটিয নট-আ  শনয়ন্ত্রণাধীন শভরভণয ২০১৩ াণরয নটআণয শবশত্তণত ফতধভান
জনফণরয শযংখ্যানিঃ
ওোটাকশয

এও নজণয
ওভধওতধা 
ওভধচাযী
শ্রশভও

দ

নট-আ

ওভধযত

শূন্য

ওভধওতধা
শযও
ওভধচাযী

২৬৪৩
৩৪০
৫২৮৪

১২১৯
১৪৮
২৫০২

১৪২৪
১৯২
২৭৮২

উ-নভাট

৮২৬৭

৩৮৬৯

৪৩৯৮

৩৯২৪৩
২৯৩২২
৯৯২১
(স্থায়ী শ্রশভণওয
ফদরী  তদশনও শবশত্তও (তাশরওাভূক্ত)
২৩৫৭২
শুন্যদ)
শ্রশভওকণ স্থায়ী শ্রশভণওয শুন্যণদয
৭৩৮০
শফযীণত ওাজ ওণয থাণওন।
উ-নভাট
৩৯২৪৩
৬০২৭৪
৯৯২১
ফ ধণভাটিঃ
৪৭৫১০
৬৪১৪৩
১৪৩১৯
নট-আকৃত স্থায়ী শ্রশভণওযশুন্যদ এফং স্থায়ী শ্রশভও ছুটি ফা অনুশস্থতথাওণরতদস্থনর তাশরওাভূক্তফদরী  তদশনওশবশত্তওশ্রশভওকণওাজ ওণয থাণওন।
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শনণয়াক  দায়ন
মফদজএভম-থত মফমবন্ন শূন্যদদ থরাকফর মনদয়াগ কাম থক্রদভ অনরাইন চালু কযা দয়দছ। শফশবন্ন ম ধাণয়য ওভধওতধা-ওভধচাযীণদয ৪৩৯৮টি
শূন্যদদয মফযীদত মনদয়াদগয রদক্ষয ৬ জন কভথকতথা  ১ জন কভথচাযীদক মনদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ। এছাো শূ ন্যদ পূযদণয মনমভত্ত
৮টি কভথকতথা  ৫৮০টি কভথচাযীয দদয মফযীদত মনদয়াগ মফজ্ঞমি প্রকামত দয়দছ।

ণদান্নশত
মফদজএভম’য প্রধান কাম থারয়, আঞ্চমরক কাম থারয়  মনয়ন্ত্রণাধীন মভরমূদ কভথযত কভথকতথা-কভথচাযীগদণয দদান্নমত াংক্রান্ত কাম থক্রভ
থকন্দ্রীয়বাদফ দয় থাদক। ২০১৬-১৭ অথ থফছদয মফমবন্ন স্তদয কভথযত ৫৬ জন কভথচাযী  ১৪৯ জন কভথকতথাদক উচ্চতয দদ দদান্নমত প্রদান
কযা য়।

অশবণমাক েণ  শনষ্পশত্ত
শফণজএভশণত ফভয় নম নওান নমৌশক্তও অশবণমাক েণ ওণয তা শনষ্পশত্ত ওযায ওাম ধক্রভ আন্তশযওতা  অতেন্ত নাদাশয়ণেয াণথ
ভাধান ওযা ণয় থাণও। ২০১৬-১৭ অথ ধফেণয শফশবন্ন ধযণনয ১৭৫টি অশবণমাক ায়া মায়। উক্ত অশবণমাকগুণরায ভণধ্য ১০৮টি অশবণমাক
তদন্ত ওযা ণয়ণে। প্রাথশভও তদণন্ত অশবণমাক প্রশতশষ্ঠত না য়ায় ১০৮টি অশবণমাক নশথজাত ওণয/ংশিষ্টণদয তওধ ওণয শনষ্পশত্ত ওযা
ণয়ণে। উক্ত তদণন্ত ২৩ টি অশবণমাক প্রশতশষ্ঠত য়ায় ংশিষ্ট ১০২ জন ওভধওতধা-ওভধচাযীয শফরুণি শফবাকীয় ভাভরা রুজু ণয়ণে।
ফতধভাণন ৪৪ টি অশবণমাক তদন্তাধীন যণয়ণে।

শুিাচায চচ ধা
শফণজএভশ-নত ফ ধস্তণযয ওভধচাযীকণ শুিাচায চচ ধায শফলণয় অঙ্গীওাযফি। নচয়াযম্যানণও আহ্বায়ও ওণয শযচারও  উিধতন ওভধওতধায
ভন্বণয় এওটি শুিাচায টীভ কঠিত ণয়ণে। উক্ত টীভ শুিাচায চচ ধায শফলয়ভ ভশনটশযং ওযণেন। শফণজএভশ-নত জাতীয় শুিাচায নওৌর
চচ ধায পরশ্রুশতণত শৃঙ্খরা শপণয এণণে।
অমডট আমত্ত াংক্রান্ত
অমডট আমত্ত
ব্রডমদট
মনষ্পমত্তকৃত অমডট আমত্ত
অমনষ্পন্ন অমডট আমত্ত
াংখ্যা টাকায মযভাণ জফাদফয াংখ্যা
াংখ্যা
টাকায মযভাণ
াংখ্যা
টাকায মযভাণ
(থকাটি টাকায়)
(থকাটি টাকায়)
(থকাটি টাকায়)
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
৬৫০৫
১৪২৩৫.২১
২০৯
১৩১
১৯১.৪
৬৩৭৪
১৪০৪৩.৮১
শৃঙ্খরা/মফবাগীয় ভাভরা াংক্রান্ত
প্রমতদফদনাধীন অথ থ ফেণয
প্রমতদফদনাধীন ফেণয মনষ্পমত্তকৃত ভাভরায াংখ্যা
(২০১৬-১৭) পুমঞ্জভূত থভাট
চাকুমযচুযমত/
অব্যামত অন্যান্য দণ্ড
থভাট
মফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা
ফযখাস্ত
১
২
৩
৪
৫
১৮২টি
৩টি
৪১টি
৬৩টি
১০৭টি

অমনষ্পন্ন মফবাগীয় ভাভরায
াংখ্যা
৬
৭৫টি

যকায কর্তক
থ /যকাদযয মফরুদি দাদয়যকৃত ভাভরা (১ জুরাই ২০১৬ থথদক ৩০ জুন ২০১৭ ম থন্ত)
মফদজএভম প্রধান কাম থারয় কর্তথক
দাদয়যকৃত ভাভরায াংখ্যা

মফদজএভম প্রধান কাম থারদয়য মফরুদি
দাদয়যকৃত মযট ভাভরায াংখ্যা

দাদয়যকৃত থভাট
ভাভরায াংখ্যা

মনষ্পমত্তকৃত থভাট
ভাভরায াংখ্যা

১

২

৩

৪

৯টি

১৬টি

২৫টি

৪৭টি

অফয প্রদান  অফণযাত্তয ানাশদ শযণাধ
২০১৬-১৭ অথ ধফেণয শফণজএভশ প্রধান ওাম ধারণয় ভাব্যফস্থাও ণত এশ ম ধাণয়য ৯ জন ওভধওতধা এফং শভণরয ব্যফস্থাও ফা তদুিধ
১২ জন ওভধওতধা ফ ধণভাট ২১ জন ওভধওতধা  শফশবন্ন ণদ ওভধযত ১১ জন ওভধচাশযণও অফয প্রদান ওযা ণয়ণে এফং প্রধান
ওাম ধারণয় নভাট ১৭ জন ওভধওতধা  ৬ জন ওভধচাযীণও অফণযাত্তয চূড়ান্ত ানাশদ (েোচুইটি) শযণাণধয আণদ জাশয ণয়ণে।

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

াতা- 36

াটক্রয়  উৎাদন
দুনীশত, অশনয়ভ, ব্যফস্থনা ভণর উৎাটন ওযা এফং জফাফশদশতা শনশিত ওযায রণযে প্রথভফাণযয ভণতা শডশজটার াটক্রয় ব্যফস্থানা
(Software শবশত্তও Monitoring িশত) চালু ওযা ণয়ণে। প্রশতটি াটক্রয় নওণন্ধয ফাৎশযও ব্যফস্থনা ফাফদ কড় ব্যয় য়
২৫.০০ রয টাওা। এ ব্যয় হ্রা ওযায রণযে নওন্ধ ংখ্যা পূণফ ধয ১৮০টিয স্থণর ৬৪টিণত হ্রা ওযা ণয়ণে। এয পরশ্রুশতনত াটক্রণয়য ব্যয়
হ্রা নণয়ণে অযশদণও নওন্ধীয়বাণফ শযফীযণ ম্ভফ ণয়ণে। প্রণতেও াটক্রয় ওভধওতধাণও এওটি ওণয Tab নদয়া ণয়ণে। তাযা
প্রশতশদন াটক্রয় প্রশতণফদন শফণজএভশ-নত নপ্রযণ ওযনে ।
২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণযয াটক্রয়

শফফযণ
াটক্রণয়য নীট রযেভাো
ক্রয়কৃত াণটয শযভান
প্রশত কুইন্টার কড় দয (টাওা)
নভাট ক্রয়কৃত াণটয ভল্য (নওাটি টাওায়)
াটক্রয় নওণন্ধয তাশরওা
ক্রশভও নং ঢাওা অঞ্চণরয াটক্রয় নওন্ধ-২২টি
১।
আঠায ফাড়ী, ভয়ভনশং
২।
নদয়ানকঞ্জ, জাভারপুয
৩।
ফযপুয, যাজফাড়ী
৪।
শেশরভপুয ফাজায, টাঙ্গাইর
৫।
ঔানঔানাপুয, যাজফাড়ী
৬।
চযভৄকশযয়া, ভাদাযীপুয
৭।
চাটণভায, াফনা
৮।
অশম্বওাপুয, পশযদপুয
৯।
ওাশনাথপুয, াফনা
১০।
ধভধকুড়া, জাভারপুয
১১।
ওরতাাড়া, ভয়ভনশং
১২।
চযভৄকশযয়া, ভাদাযীপুয
১৩।
ভাদাযকঞ্জ, জাভারপুয
১৪।
ফযপুয, যাজফাড়ী
১৫।
অষ্টধায ফাজায, ভয়ভনশং
১৬।
ওাশনাথপুয, াফনা
১৭।
চাঁচকওড়, নাণটায
১৮।
উোাড়া, শযাজকঞ্জ
১৯।
নযশংদী ফাজায (নযশংদী)
২০।
ওাভাড়াড়া (কাইফান্ধা)
২১।
শযলাফাশড় (জাভারপুয)
২২।
চযভৄকযীয়া (ভাদাযীপুয)
চট্রোভ অঞ্চণরয াটক্রয় নওন্ধ-১৭টি
২৩।
ঠাকুযকাঁ, ঠাকুযকাঁ
২৪।
আঠাযফাড়ী, ভয়ভনশং
২৫।
নানাপুয, যাজফাড়ী
২৬।
ওাভাযঔারী, পশযদপুয
২৭।
নফড়া, াফনা
২৮।
ওানাইপুয, পশযদপুয
২৯।
ওালুঔারী, যাজফাড়ী
৩০।
নওারাযাট, যাজফাড়ী
৩১।
ওাভাযঔারী, পশযদপুয
৩২।
নকায়ারন্ন, যাজফাড়ী
৩৩।
ওাভাযঔাযী, পশযদপুয
৩৪।
চযভৄকযীয়া, ভাদাযীপুয
৩৫।
ঔানঔানাপুয, যাজফাড়ী
ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

শযভাণ (রয কুইন্টার)
২৫.৪২ রয কুইন্টার
১৭.০৯ রয কুইন্টার
৪৭১৩.১৪ টাওা
৮০৫.৫৭ নওাটি টাওা
শভণরয নাভ
ফাংরাণদ জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৫টি

জাতীয় জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-২টি
ওশযভ জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৪টি

রশতপ ফায়ানী জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৫টি

যাজাী জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-২টি
ইউ এভ শ জুট শভরস্ শরিঃ এয াট ক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৪টি

শভণরয নাভ
আশভন জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৫টি

শফ শড শ এপ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-২টি
গুর আভদ জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৩টি

াশপজ জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৩টি
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৩৬।
৩৭।
৩৮।
৩৯।

পুখুশযয়া, পশযদপুয
ফযপুয, যাজফাড়ী
ওাভাযঔারী (পশযদপুয)
ফানীফ ফাজায, যাজফাড়ী

ক্রশভও নং

খুরনা অঞ্চনরয াটক্রয় নওন্ধ-২৫টি

নওএপশড জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-২টি
এভ এভ জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-১টি
আয আয জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-১টি
শভণরয নাভ

৪০।
নডাভায, নীরপাভাযী
আরীভ জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-১টি
৪১।
ওানাইপুয, পশযদপুয
ওাণধটিং জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-২টি
৪২।
আরাইপুয, নাণটায
৪৩।
ফযপুয, যাজফাড়ী
শক্রণন্ট জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৫টি
৪৪।
আতাইকুরা, াফনা
৪৫।
ওানাইপুয, পশযদপুয
৪৬।
চযভৄকযীয়া, ভাদাযীপুয
৪৭।
নকাারা, নকাারকঞ্জ
৪৮।
ভাগুযা (ভাগুযা)
নদৌরতপুয জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-১টি
৪৯।
ঔানঔানাপুয, যাজফাড়ী
ইিাণ ধ জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-২টি
৫০।
নফাদা, ঞ্চকড়
৫১।
চযভৄকশযয়া, ভাদাযীপুয
নজণজআই জুট শভরস্ শরিঃ এয াট ক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-২টি
৫২।
নকাারা, নকাারকঞ্জ
৫৩।
ফাভনডাঙ্গা, কাইফান্ধা
ঔাশরপুয জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৪টি
৫৪।
চযভৄকশযয়া, ভাদাযীপুয
৫৫।
নঔাওা, কুশষ্টয়া
৫৬।
নবাণজশ্বয, যীয়তপুয
৫৭।
ভাগুযা, ভাগুযা
লাটিনাভ জুশফরী জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৪টি
৫৮।
কুশড়োভ, কুশড়োভ
৫৯।
ওাভাযঔার, পশযদপুয
৬০।
নওারাযাট, যাজফাড়ী
৬১।
নবাণজশ্বয, শযয়তপুয
িায জুট শভরস্ শরিঃ এয াটক্রয় নওণন্ধয ংখ্যা-৪টি
৬২।
নাণটায, নাণটায
৬৩।
কাফতরী, ফগুড়া
৬৪।
চযভৄগুশযয়া, ভাদাযীপুয
ফশণ ধত ৬৪ টি াটক্রয় নওন্ধ োড়া ২২টি জুট শভণরয শনজস্ব ২২ টি শভরখাট াটক্রয় নওন্ধ যণয়ণে অথ ধাৎ ৮৬ টি াটক্রয় নওণন্ধয ভাধ্যণভ
াটক্রয় ওাম ধক্রভ শযচারনা ওযা য়।
২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণযয উৎাদন
 ২০১৬-১৭ অথ ধফেণয ফাণজট উৎাদন ১,৬১,৬৩৬ নভিঃটন এয উৎাদন ১,৪৫,৫০০ নভিঃটন, অশজধত ায ৯০%।
 ২০১৫-১৬ অথ ধফেণয প্রশতশদন কড় উৎাদন শের ৩৭৬ নভিঃটন, যান্তণয ২০১৬-১৭ অথ ধফেণয প্রশতশদন কড় তাঁত উৎাদন ৫১৬
নভিঃটন। পূফ ধফতী ফেয অণযা প্রশতশদন কড় উৎাদন নফী য় ১৪০ নভিঃটন।
 ২০১৫-১৬ অথ ধফেণয নভাট চালু তাঁত শের ৫৪৭৩টি, ২০১৬-১৭ অথ ধফেণয নভাট চালু তাঁত ৫৮৫৯টি। পূফ ধফতী ফেয অণযা তাঁত
নফী চণর ৩৮৬টি।
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নশয়ান ওাড়

স্যার্কং ব্যাগ

র্র্ফর্ যযার

অন্যান্য উৎাশদত াটণ্যিঃ
১। ইয়াণ ধ ২। শজজুট ৩। ব্লোংণওট ৪। ম্যাট ৫। নট

জুট শভণর ওভধযত ভশরা শ্রশভওবৃন্ন
প্রশযণ
শফণজএভশ’য প্রশযণ শফবাণকয উণদ্যাণক 2016-17 অথ ধফেণয প্রশযণ ওভধসূচীণত ৬০৯২ জন প্রশযণাথী অংেণ ওণযন। নমঔাণন ৫৮৭১
জন পুরুল  ২২১ জন ভর্রা প্রর্ক্ষণাথীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।
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২০১৬-১৭ থি ফছবয র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষবন ংগ্রণকাযী

র্ফবদব প্রর্ক্ষণ
ওরওাতা শফশ্বশফদ্যারণয়য ইনশিটিউট অফ জুট নটওণনারশজ-এয ণমাশকতায় কত ১২-০৩-১৭ ণত ২০-০৩-১৭ তাশযণঔ ওরওাতা
শফশ্বশফদ্যারয়-এ অনুশষ্ঠত ‘‘Best Practice of Jute Production, Diversification & Technology” ীল ধও
প্রশযণ/শযা পয ওভধসূশচণত শফণজএভশ এফং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ণত ১৩ (নতয) জন ওভধওতধা অংেণ ওণযন। উক্ত শযা পণয
তাযা বাযণতয াটণ্য উৎাদন, ফহুভৄঔীওযণ এফং াটঔাণত প্রভেশক্তয ব্যফায শফলণয় ম্যও জ্ঞান রাণবয াাাশ নয়াাটি জুট শভরস্,
শফড়রা জুট শভরস্, IIJRA ইতোশদ প্রশতষ্ঠান শযদধন ওণযন।

১২ ণত ২০ ভাচ ধ-১৭ তাশযণঔ ওরওাতা শফশ্বশফদ্যারয়-এ অনুশষ্ঠত প্রশযণ ওভধসূশচণত শফণজএভশ এফং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ওভধওতধাবৃন্ন

তফবদর্ক কভিারা
“Invitation To The Dialogue Workshop On Conformity Standards” ীল িক কভিারা ২৩-০৫-২০১৭ বত ২৫-০৫২০১৭ যভয়াবদ Confederation Of India Industry, Chemonics International Inc. And Business Initiative
Leading Development, র্দল্লীবত নুর্িত য়। BUILD / USAID কতৃিক অবয়াজনকৃত এ কভিারায় র্ফবজএভর্ যথবক ১ (এক)
জন কভিকতিা ংগ্রণ কবযন।
গত ২২-০৫-২০১৭ বত ২৬-০৫-২০১৭ তার্যবখ Indian Institute Of Foreign Trade (IIFT), New Delhi, India-যত “WTO
Anti-Dumping Agreement And Regional Perspective” ীল িক কভিারা নুর্িত য়। উক্ত কভিারায় র্ফবজএভর্’য
র্ফণন র্ফবাবগয ১(এক) জন কভিকতিা ংগ্রণ কবযন এফং কভিারাটি WTO Cell Of Ministry Of Commerce কতৃিক অবয়াজন
কযা য়।
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শফণজএভশ রাইণব্রশযিঃ কত ০৯/১১/২০১৬ তাশযণঔ কণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাণদ যওাণযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী জনাফ শভজধা
আজভ এভশ শফণজএভশয প্রধান ওাম ধারণয় স্থাশত রাইণব্রশযটি শুব উণদ্বাধন ওণযন।

০৯ নণবম্বয ২০১৬ তাশযণঔ ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী শভজধা আজভ এভ.শ শফণজএভশ রাইণব্রযীটি শুব উণদ্বাধন ওণযন

শফণন াংক্রান্ত
২০১৬-১৭ অথ ধফেণযয উণেঔণমাগ্য অজধন


২০১৫-১৬ অথ ধফেণযয তুরনায় ২০১৬-১৭ অথ থফছদয াটণণ্যয টনপ্রশত শফক্রয় ভল্য বৃশি নণয়ণে ৮,৩৫০.০০ টাওা, অথ ধাৎ বৃশিয ায তওযা াণয
১০.১৭% (প্রায়)।



২০১৬-১৭ অথ থফছদয মফদজএভম ৮৭.৭৯ াজায থভ. টন ন্য যিামন কদয ৭৮৫.৫৮ থকাটি টাকা (প্রমবনার) আয় কদযদছ এফাং
স্থানীয়বাদফ ২৯.০১ াজায থভ. টন াট ন্য মফক্রয় কদয ৪০৫.১২ থকাটি টাকা আয় কদযদছ। থভাট মফক্রদয়য মযভাণ ১১৬.৮০ াজায থভ.
টন মায মূল্য ১,১৯০.৭০ থকাটি টাকা।
 বাযত যকায মফদজএভম কর্তথক উৎামদত াটণ্য বাযদত যিামনয উয এশন্ট ডাশম্পং শডউটি আণযাণয দয ২০১৫-১৬ অথ থফছদয
৭০২.০০ থকাটি টাকা যিামনয স্থদর শফণজএভশ ২০১৬-১৭ অথ থফছদয ৭৮৫.৫০ থকাটি টাকা যিামন কযদত ক্ষভ য়। অথ থাৎ ২০১৫-১৬
এয তুরনায় ২০১৬-১৭ অথ থফছদয ৮৩.৫০ থকাটি টাকা থফী যিামন য়।
স্থানীয় মফক্রয়  যিামন এয তথ্যমচে (থভ.টন)
াটণণ্যয শপ্র-শণভন্ট াণবধ
ভান শনয়ন্ত্রণ শফবাক ২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণয নদশ/শফণদী নক্রতায চাশদা নভাতাণফও প্রায় ১,৯০,০০০ (এও রয নব্বই াজায) নফর াটণ্য
ধ
শপ্র-শণভন্ট/শপ্র-নডশরবাযী াণবধ ওণয নওায়াশরটি াটিশপণওট
ইসুে ওণযণে। এণত ২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণয শফণজএভশ’য প্রায় ২৩ (নতই) রয
ধও
ধ
ধও
টাওা আশথ াশ্রয় ণয়ণে। ২০১৫-১৬ অথ ফেণয আশথ াশ্রয় শের ১৩ ( নতয ) রয টাওা ।
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৬ই ভাচ ধ-২০১৭ জাতীয় াট শদফ উদমান

৬ই ভাচ ধ-২০১৭ জাতীয় াট শদফ উরথক্ষয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শফণজএভশয ির শযদধন ওণযন

৬ই ভাচ ধ জাতীয় াট শদফ উরদক্ষয কত ৯ই ভাচ ধ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কৃশলশফদ ইনশষ্টটিউন শভরনায়তণন আণয়াশজত অনুষ্ঠাণনয এফং
ইনশষ্টটিউন প্রাঙ্গণন ৫শদন ব্যাশ াটণ্য নভরায উণদ্বাধন ওণযন । নভরায় ৯৫টি প্রশতষ্ঠান তাণদয ১৩৫ প্রকাদযয াট ণ্য প্রদধন ওনযন।
শফণজএভশ এ নভরায় সুদৃে টর র্দবয় অং েণ ওণয।
প্রস্তাশফত প্রওল্পভ
শফণজএভশ ওতৃধও ২০১৫-১৬ অথ ধ ফেণয ১১টি নতুন উন্নয়ন প্রওল্প প্রস্তাফ প্রস্তুত ওযা ণয়ণে। এগুশর ফাস্তফায়ণনয ওাজ প্রশক্রয়াধীন আণে।
শফকত অথ ধ ফেণয (২০১৬-১৭) গৃশত আয ৭(াত) টি প্রওল্প ফাস্তফায়ণনয ওাজ চরভান। ১৮টি প্রওণল্পয জন্য এ অথ ধ ফেণয প্রস্তাশফত
উণেঔণমাগ্য ওাম ধক্রভ শনম্নরুিঃ
১। ফাংরাণদ াটওর ওযণাণযন এয আতাধীণ ৩(শতন)টি (ইউএভশ, নজণজআই, কারফ্রা াশফফ) শভর শফএভআযইওযণ প্রওল্পিঃ
প্রওল্পটিয প্রাক্কশরত ব্যয় ১৭৩৮৯.০২ রয টাওা। ফাস্তফায়নওার জানুয়াশয’২০১৭–জুন’২০২০। প্রওল্পটি শজশফ অথ ধায়ণন ওযায প্রস্তাফ
ওযা য়। আশথ ধও োড়ে প্রদাণনয জন্য অথ ধ ভন্ত্রণারণয় ে নপ্রযণ ওযা য়।
২। ফাংরাণদ াটওর ওযণাযণন এয আতাধীন শভরভণয শফএভআযইওযণ প্রওল্প (শজ টু শজ): প্রওল্পটিয প্রাক্কশরত ব্যয়
২৮০০.০০ নওাটি টাওা। প্রওল্পটি ফাস্তফায়ণনয জন্য চীণনয াণথ MOU স্বাযশযত ণয়ণে।
৩। াট ণত শবওস্ উৎাদন লান্ট স্থান প্রওল্পিঃ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয শনণদ ধক্রণভ শফণজএভশ ওতৃধও প্রওল্পটি ননয়া ণয়ণে। প্রওল্পটিয
ঔড়া শডশশ প্রস্তুত ওযা ণয়ণে।
৪। ফহুভঔী াট ণ্য উৎাদণনয রণযে ০৩ টি ইউশনট শফণজএভশ-য ০৩ টি শভণর স্থান প্রওল্পিঃ প্রওল্পটিয প্রাক্কশরত ব্যয় ৩৩৬০.৯৪
রয টাওা। ফাস্তফায়নওার জানুয়াশয’ ২০১৭–জুন’ ২০১৯। প্রওল্পটি শজশফ অথ ধায়ণন ওযায প্রস্তাফ ওযা য়। শডশশ শযওল্পনা
ওশভণন নপ্রযণ ওযা য় এফং প্রওল্প ভল্যায়ন ওশভটি (শইশ) ওতৃধও অনুণভাশদত ণয়ণে।
৫। ওণম্পাশজট জুট নটক্সটাইর এফং কাণভধন্ট শল্প স্থান প্রওল্প (ভাদাযকঞ্জ, জাভারপুয): প্রওল্পটিয ফাস্তফায়নওার জুরাই’২০১৭জুন’২০১৯। প্রাক্কশরত ব্যয় ৫৬৮৮৬.০০ রয টাওা। প্রওল্পটি শজশফ অথ ধায়ণন ওযায প্রস্তাফ ওযা য়। শডশশ ভন্ত্রণারণয় নপ্রযণ ওযা
য়। প্রওল্প প্রস্তাফটি এওণনও (ECNEC) এ উস্থাণনয অণযায় যণয়ণে।
৬। ফহুভৄঔী াট ণ্য উৎাদন পোক্টযী স্থান, নডভযা, ঢাওা, প্রওল্পিঃ প্রওল্পটিয প্রাক্কশরত ব্যয় ১৮৩৪০.৪৯ রয টাওা। ফাস্তফায়নওার
জানুয়াশয’২০১৭–জুন’২০১৯। প্রওল্পটি শজশফ অথ ধায়ণন ওযায প্রস্তাফ ওযা য়। শডশশ শযওল্পনা ওশভণন নপ্রযণ ওযা ণয়ণে।
৭। আদৄশনও প্রশযণ, কণফলণা এফং পোন শডজাইন নওন্ধ প্রওল্পিঃ শফণজএভশ’য শনজস্ব অথ ধায়ণন ফাস্তফায়ন ওযা ণফ প্রওল্পটি। প্রথভ
ধাণ ৬৬৮.২৩ রয টাওা প্রাক্কশরত ব্যয় শনধ ধাযণ ওযা ণয়ণে।
৮। াট াতা নথণও তজফ ানীয় ততশযয ওাযঔানা স্থান প্রওল্পিঃ শফণজএভশ’য শনজস্ব অথ ধায়ণন প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন ওযা ণফ। প্রাক্কশরত
ব্যয় ৩৮৬.৮৮ রয টাওা। এ অথ ধ ফেণয প্রওল্পটিয জন্য প্রণয়াজনীয় নভশনাযীজ ক্রণয়য ওাম ধক্রভ েণ ওযা ণয়ণে।
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“৬ই ভাচ ধ-২০১৭ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয শনওট নথণও াট াতা ণত তজফ ানীয় ততযী প্রওণল্পয উণদষ্টায পুযিায েণ”।

০৯। নানারী আঁ বফন শনভধাণ প্রওল্পিঃ প্রওল্পটিয নাভ “নানারী আঁ বফন” ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ওতৃধও ানুে অনুণভাশদত ণয়ণে।
প্রওল্পটি শশশ এয ভাধ্যণভ ফাস্তফায়ন ওযায ওাম ধক্রভ েণ ওযা ণয়ণে।

প্রস্তাশফত “নানারী আঁ বফন”
১০। নফশরং হু ততযী ওাযঔানা স্থান প্রওল্পিঃ কারফ্রা াশফফ শর: এয ১টি ইউশনট শণণফ প্রওল্পটি প্রস্তাফ ওযা ণয়ণে মায প্রাক্কশরত ব্যয়
১০০০.০০ রয টাওা। প্রওণল্পয জন্য প্রণয়াজনীয় নভশনাযীজ ক্রণয়য ওাম ধক্রভ েণ ওযা ণয়ণে।
১১। কারফ্রা াশফফ শর: এ ণয়র নবায ততযীয জন্য প্রণয়াজনীয় নভশনাযী উৎাদন ইউশনট স্থান প্রওল্পিঃ প্রওল্পটিয প্রাক্কশরত ব্যয়
২৪০.০০ রয টাওা। ০১টি Roving Frame নভশন ততযী ওাম ধক্রভ েণ ওযা ণয়ণে।
১২। ওাড ধ শন, শকরশন, নভটা শন ততযী ওাযঔানা স্থান প্রওল্পিঃ প্রওল্পটিয প্রাক্কশরত ব্যয় ১৫০০.০০ রয টাওা। প্রওল্পটিয শডশশ প্রস্তুত
ওযা ণয়ণে।
১৩। শফণজএভশ’য আতাধীন শভরভণ শভরখাট াটক্রয় নওণন্ধয াটক্রয় ওাম ধক্রনভয শডশজটারাইণজন (অণটাণভন): কণপ্রজাতন্ত্রী
ফাংরাণদ যওাণযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী ভণাদয় ৯ই নণবম্বয ২০১৬ ওশযভ জুট শভণরয াট ক্রণয়য
অণটাণভন ওাম ধক্রভ শুব উণদ্বাধণনয ভাধ্যণভ ওর শভণরয ক্রয়ণওণন্ধয অণটাণভন ওাম ধক্রভ চালু ওণযন।
১৪। Enterprise Resource Planning (ERP): প্রওল্পটিয পটয়োয ক্রণয়য জন্য EOI আহ্বান ওযা ণয়ণে।
প্রাক্কশরত ব্যয় ৯৫০.০০ রয টাওা।
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১৫। প্রধানভন্ত্রীয ওাম ধারণয়য এটুআই ওতৃধও অনুণভাশদত “এএভএ শবশত্তও াটক্রয়-শফক্রয় ওযায ব্যফস্থা ” প্রওল্পিঃ াইরট প্রওল্পটি
কণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাণদ যওাণযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী জাভারপুযস্থ ভাদাযকঞ্জ াটক্রয় নওনন্ধ শুব উণদ্বাধন
ওণযন। এোড়া াফনা নজরায চাটণভায উণজরা াটক্রয় নওণন্ধ এএভএ শবশত্তও াটক্রয় শফক্রয় ওাম ধক্রভ চালু ওযা ণয়ণে।

২২ জানুয়াযী ২০১৭ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী জাভারপুযস্থ ভাদাযকঞ্জ াটক্রয় নওণন্ধ প্রওল্পটিয শুব উণদ্বাধন ওণযন
১৬। াট ণত নানারী ব্যাক উৎাদন ওাযঔানা স্থান প্রওল্পিঃ কণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাণদ যওাণযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় ভন্ত্রী
রশতপ ফায়ানী জুট শভণর প্রওল্পটিয শুব উণদ্বাধন ওণযন। এ ভয় ভাননীয় ভন্ত্রীয ণঙ্গ ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী  শচফ ভণাদয় উশস্থত
শেণরন।
১৭। শফণজএভশ’য শনয়ন্ত্রণাধীন চট্টোভস্থ ননা-শবউ নকষ্ট াউণজয জশভণত ভাণওধট, আফাশও ফ্লাট  শযণাট ধ শনভধাণ প্রওল্পিঃ আণরাচে
প্রওণল্পয শনভধান ওাণজয প্রস্তাফ শশশ এয শনধ ধাশযত েণও ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয শশশ ওতৃধণযয শনওট নপ্রযণ ওযা ণয়ণে।
১৮। শপ্রশভয়ায নরশভণনন লান্ট নভশন স্থান প্রওল্পিঃ শফণজএভশ’য আতাধীন ঢাওা অঞ্চণরয ইউএভশ জুট শভরস্ শরিঃ, ফাংরাণদ জুট
শভরস্ শরিঃ, যাজাী জুট শভরস্ শরিঃ  খুরনা অঞ্চণরয শক্রণন্ট জুট শভরস্ শরিঃ এফং চট্টোভ অঞ্চণরয আশভন জুট শভরস্ শরিঃ 
াশপজ জুট শভরস্ শরিঃ এ শপ্রশভয়ায নরশভনন লোন্ট স্থাণনয শিান্ত গৃশত য়। ন আণরাণও নরশভণনন লোন্ট নভশন ক্রয়
ওাম ধক্রভ েণ ওযা ণয়ণে।

শফণজএভশ’য উৎাশদত প্রচশরত এফং ফহুভৄঔী আদৄশনও াটজাত ণ্য োড়া াট নথণও ততশয শওছু নতুন ণ্যিঃ

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় ভন্ত্রী রশতপ
ফায়ানী জুট শভণর ১২ নভ, ২০১৭ াট
নথণও শরশথন ব্যাক প্রওল্পটিয শুব উণদ্বাধন
ওণযন
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াটওাঠি নথণও চাযণওার

জুট ওণম্পাশজট কাণভন্টস্-নডশনভ

জুট শজ নটক্সটাইর

লুভ স্থান
১২ই নপব্রুয়াযী ২০১৭ ওশযভ জুট শভণর শফণজএভশ’য শনজস্ব অথ ধায়ণন ২৪টি ম ধা শয়ায লুভ স্থান ওযা ণয়ণে।

নডভযাস্থ ওশযভ জুট শভণর স্থাশত ম ধা শয়ায লুভ
বান্ডায ক্রয় াংক্রান্ত
 Annual Procurement Plan (APP) প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ওযা ণয়ণে।
 শফণজএভশ  এয আতাধীন শভরভণ ই-শজশ িশতণত ক্রয় ওাম ধক্রভ শুরু ওযা ণয়ণে।
 শভরভণ শশআয-২০০৮ অনুযণপূফ ধও ক্রয় ওাম ধক্রভ ভশনটশযং ওযা ণচ্ছ।

আইটি ংক্রান্ত ওাম ধাফরী
Enterprise Resource Planning (ERP) ফাস্তফায়নিঃ
 “শফণজএভশ’য াটক্রয়, াটণ্য শফক্রয়, শ্রশভও উশস্থশত  ভজুযী, বাযটাইভ প্রদান, শফদ্যভান িও ইতোশদ এওটি পট্য়োণযয
ভাধ্যনভ শডশজটারাইজড ওযায রণযে শফণজএভশ’য আতাধীন ওর শভণরয ওাম ধক্রভণও ভন্বয় ওণয ১৬টি ভশডউর ততশয ওযা
ণয়ণে।
 ERP Software ক্রণয়য জন্য নটন্ডায ভল্যায়ণনয ওাম ধক্রভ চরণে। ERP ফাস্তফাশয়ত ণর ওর ওাম ধক্রভ অন-রাইণন ম্পাদন
ওযা মাণফ। পণর অতেন্ত দ্রুততায াণথ ওাজ ম্পাশদত ণফ। ভয় ফাঁচণফ/অশনয়ভ  দূনীশত দূয ণফ/তথ্য বান্ডায ভিারী
ণফ/নমণওান শিান্ত দ্রুত  শনখুতুঁ ণফ।

ই-নটন্ডাশযং/ইশজশিঃ
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ংস্থায ক্রয়ওাম ধক্রণভ স্বচ্ছতা  কশতীরতা আনয়ণনয জন্য ই-নটন্ডাশযং/ইশজশ ওাম ধক্রভ েণ ওযা ণয়ণে।

ই-পাইশরং ওাম ধক্রভিঃ
স্বচ্ছতা  জফাফশদশতা শনশিত ওযণণ শফণজএভশণও শডশজটারাইজড ওযায রণযে ১৮ জানুয়াযী’২০১৭ ই-পাইশরং ওাম ধক্রভ শফণজএভশয
প্রধান ওাম ধারণয়য প্রণতেও দপ্তণয শুরু ওযা ণয়ণে।
Group Message িশতিঃ
২০১৬-২০১৭ অথ ধ ফেয ণত এ ংস্থায় Group Message িশত চালু ওযা ণয়ণে।
ফাণয়াণভশট্রও শণিভ চালুওযণিঃ
শফণজএভশ’য প্রধান ওাম ধারয় নজণজআই জুট শভণর ওভধওতধা, ওভধচাযী  শ্রশভওণদয াশজযা শনশিতওযণণয রণযে ফাণয়াণভশট্রও শডবাই
স্থান ওযা ণয়ণে।

২০১৬ াণর ফাণয়াণভশট্রও শণিভ চালু ওযা য়
াটক্রয় ওাম ধক্রভ অণটাণভণনয আতায় আনািঃ
শফণজএভশ’য শভরগুণরায াটক্রয় ওাম ধক্রণভ আণযা স্বচ্ছতা  কশতীরতা আনয়ণনয জন্য াটক্রয় নওণন্ধ অণটাণভন িশত চালু ওযা ণয়ণে।

০৯ নণবম্বয ২০১৬ তাশযণঔ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী
াটক্রয় অণটাণভন িশতয শুব উণদ্বাধন ওণযন

“এএভএ শবশত্তও াট ক্রয়-শফক্রয় ওযায ব্যফস্থা” প্রওল্প
শফণজএভশ’য আতাধীন াটক্রয় নওন্ধভণ াটক্রয় ওাম ধক্রণভ আণযা স্বচ্ছতা  কশতীরতা আনয়ণনয জন্য “এএভএ শবশত্তও াটক্রয়শফক্রয় ওযায ব্যফস্থা” াইরট প্রওণল্পয ভাধ্যণভ যাশয াটচালীণদয ওাে নথণও াটক্রয় ওাম ধক্যভ চালু ওযা ণয়ণে।

শচশওৎা





যওাশয নখালনা অনুমায়ী প্রশতটি শভণর টিওাদান ওভধসূচী েণ ওযা য়;
ফৎণয ২ফায প্রশতটি শভণর কৃশভনাও লধ নফন ওভধসূশচ েণ ওযা য়;
প্রশতটি শভণর ডায়াণফটি এফং উচ্চ যক্তচাণয নযাকীণদয নাক্ত ওযা য়;
প্রশতটি শভণর আকত নযাকীণদয ১০০ বাক প্রাথশভও স্বাস্থে নফা প্রদান ওযা য়;
 ওর ওভধওতধা, ওভধচাযী  শ্রশভওণদয যণক্তয গ্রু শনণ ধয়  নাটাইটি শফ বাইযা নাক্ত ওযায ব্যফস্থা প্রশতটি শভণর যণয়ণে ।
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শাফ
আশথ ধও  শাফ ব্যফস্থানায় আ শথ ধও নরনণদন , ক্রয় ব্যফস্থানা , স্বচ্ছতা, জফাফশদশতা শন শিত ওযায জন্য শনণম্নাক্ত ংিায ওামক্রধ ভ গৃীত
ণয়ণেিঃ ংস্থায শনয়ন্ত্রণা ধীন শভরভণ ওভধযত শ্রশভওণদয ভজুশয ব্যাংও শাণফয ভাধ্যণভ নচণও /এটিএভ বুথ নথণও উণত্তারণনয প্রশক্রয়া চালু
ওযা ণয়ণে;
 পূফ ধফতী অথ ধ ফেণযয শাফ ংওরন যফতী অথ ধফেণযয ১৫ই জুরাই এয ভণধ্য ম্পন্ন ওযা ণচ্ছ।
 A/C Payee নচও এয ভাধ্যণভ ওর নরনণদন ম্পাদন ওযা ণচ্ছ।

২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণযয আয়,ব্যয়  নরাওাণনয শযংখ্যানিঃ

২০১৫-১৬ অথ ধ ফেণয শফণজএভশ’য নরাওাণনয শযভান শের ৬৫৬.৮১ নওাটি টাওা এফং ২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণয নরাওাণনয শযভান ওণভ
দাঁশড়ণয়ণে ৪৮১.৫১ নওাটি টাওা অথ ধাৎ পূফ ধফতী ফেণযয তুরনায় াশফ ধওবাণফ ১৭৫.৩০ নওাটি টাওা ওভ নরাওান ণয়ণে।

নরাওাণনয ওাযণভ








অশতশযক্ত ১০২৩৮ জন স্থায়ী শ্রশভও- ১৭০.০৯ নওাটি টাওা (৩৫.৩২%)
ব্যাংও ঋণণয সুদ - ৮৮.১২ নওাটি টাওা (১৮.৩০%)
যভতা অনুাণয উৎাদন না য়া- ১৩৫.৪৫ নওাটি টাওা (২৮.১৩%)
াভাশজও দায়ফিতা- ২১.৩১ নওাটি টাওা (৪.৪৩%)
নকট শভটিং/শ্রশভও আণন্নারন- ৬.৯৯ নওাটি টাওা (১.৪৫%)
শফদুেৎ শফভ্রাট- ৫০.৪১ নওাটি টাওা (১০.৪৭%)
শশফএ এয ওাম ধক্রভ- ৯.১৪ নওাটি টাওা (১.৯০%)

ফতধভান অফস্থা ণত উণত্তাযণণয নযণে শফণফচে শফলয়ভ









শনয়শভত াট নভৌসুণভয শুরুণত চাশদা নভাতাণফও াট ক্রয়;
স্থানীয়  আন্তজধাশতও ফাজায ম্প্রাযণ;
শফণজএভশ’য জশভণত ফাশণশজেও স্থানা শনভধাণ;
শভণরয অব্যফহৃত জশভণত Jute Related ওাযঔানা স্থান;
ম ধায়ক্রণভ াটওরভণয Demand-Based BMRE ওযণ;
প্রণয়াজন অনুাণয নতুন তাঁত স্থান;
দয জনফর সুলভওযণ;
ফাৎশযও টাণকটধ অনুাণয াটজাত ণ্য উৎাদন;
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শনযফশচ্ছন্ন শফদুেৎ যফযা শনশিতওযণ;
শশফএ  নন-শশফএয ইশতফাচও ণমাশকতা প্রাশপ্ত।

শফকত ৩ (শতন) অথ ধ ফেণয শফণজএভশ’য শনয়ন্ত্রণাধীন জুট শভরভণয রাব-যশতয তুরনা


সুষ্ঠু আশথ ধও ব্যফস্থানা এফং শনয়শভত ম ধণফযণণয পণর শফকত ২০১৪-১৫ অথ ধফেণযয তুরনায় প্রায় ২৪৫ নওাটি টাওা এফং ২০১৫১৬ অথ ধফেণযয তুরনায় াশফ ধওবাণফ প্রায় ১৭৫ নওাটি টাওা নরাওান হ্রা ওযা ম্ভফ ণয়ণে।

২০১৬-১৭ অথ ধ ফেনযয ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্তয ভল্যায়ন
২০১৬-১৭ অথ ধ ফৎণযয ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্তণত উভাফনী, নফাপ্রদান জীওযণ, নফা েশতাকণণয ন্তুশষ্ট অজধনণও ফ ধাশধও গুরুে নদয়া
ণয়শের। উৎাদন বৃশি, ফাজায ম্প্রাযণ  গুণকত ভাণনয াটক্রণয়য ভাধ্যণভ াণটয াযাণনা নকৌযফ শপশযণয় আনায রণযে চুশক্তণত
সুশনশদ ধষ্টবাণফ ফাস্তফম্মত রযেভাো শনধ ধাযণ ওযা ণয়শের। ১ জুরাই ২০১৬ ণত ৩০ জুন ২০১৭ ম ধন্ত ভণয়য জন্য ম্পাশদত ফাশল ধও
ওভধম্পাদন চুশক্ত ২০১৬-১৭ এয ফাশল ধও ভল্যায়ন ম্পাদন ম্পন্ন ণয়ণে। শফণজএভশ নওৌরকত উণিিভণয রযভাো অজধণনয নযনে
৭৪.৫০ এফং আফশিও নওৌরকত উণিিভণয রযেভাো অজধণনয নযণে ১৭.৮০ নম্বয প্রাপ্ত ণয়ণে। শফণজএভশ’য নভাট প্রাপ্ত নম্বয
৯২.৩০।

শফণজএভশ’য শভরভণয ২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণযয ওভধম্পাদন ভল্যায়ন
১৬ই জুরাই ২০১৭ ফাংরাণদ াটওর ওযণাণযন এয উণদ্যাণক ংস্থায বাওণয “শফণজএভশ’য শভরভণয ২০১৬-১৭ অথ ধফেণযয
ওভধম্পাদন ভল্যায়ন” ীল ধও ওভধারায আণয়াজন ওযা য়। উক্ত ওভধারায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ভৄািঃ ইভাজউশিন
প্রাভাশণও এভশ প্রধান অশতশথ শণনফ এফং ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী জনাফ শভজধা আজভ এভশ  ম্মাশনত শচফ জনাফ নভািঃ পয়জুয যভান
নচৌদৄযী শফণল অশতশথ শণণফ উশস্থত শেণরন। ওভধারায় বাশতে ওণযন ফাংরাণদ াটওর ওযণাণযন এয নচয়াযম্যান ড. নভািঃ
ভাভৄদুর াান। ভল্যায়ন ওাম ধক্রভ নণল শফণজএভশ’য াশফ ধও শফলণয় এফং শফণজএভশ’য শনয়ন্ত্রণাধীন শভরভণয অঞ্চরশবশত্তও অজধণনয
তথ্য উস্থান ওযা য়।

১৬ই জুরাই’২০১৭ অনুষ্ঠাণনয প্রধান অশতশথ ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারণয়য
ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ভৄািঃ ইভাজউশিন প্রাভাশণও এভশ
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১৬ই জুরাই’২০১৭ ভল্যায়ন ওাম ধক্রণভ অংেণওাযী
ওভধওতধাবৃণন্নয এওাং

াভাশজও দায়ফিতা
প্রমতিায য থথদক থদদয াট মদল্পয াদথ জমেত মফার জনদগািী
-কৃলক, শ্রমভক, ব্যফায়ী, কভথচাযী, কভথকতথাদদয আথ থ -াভামজক
মনযাত্তা থফিনী মাদফ কাজ কদয আদছ । এয অাং মাদফ মফদজএভম ‘‘কদথাদযট থাার থযনমমফমরটি ( CSR)’’ /াভামজক
দায়ফিতা’য আতায় মফদজএভম’য মভরমূ প্রমতিারগ্ন থথদকই মথাম্ভফ অফদান থযদখ আদছ । াভামজক দায়ফিতায অাং মাদফ
মফদজএভম মফমবন্ন মক্ষামূরক, থফামূরক, ধভীয় প্রমতিান মযচারনা কদয। মায ভদধ্য যদয়দছ ১৩টি শফদ্যারয়, ৩টি ভাদ্রাা, ২৫টি কযামন্টন,
৪টি থছাট আকাদযয াাতার, ২০টি প্রাথমভক মচমকৎা থকন্দ্র এফাং ১০টি এযাথদরটিক্স টিভ  “টিভ মফদজএভম” নাদভ ১টি পৄটফর টিভ
যদয়দছ।
শফদ্যারয় ফাতায়ন
শফণজএভশ’য প্রায় ৫০ াজায শ্রশভও-ওভধচাযী-ওভধওতধাকণণয ন্তানণদয স্বল্প ঔযণচ সুশযায় শশযত ওযায রণযে আতাধীন শভরভণ
নভাট ১৩টি শফদ্যারয় চালু যণয়ণে। তন্ণধ্য ভাধ্যশভও শফদ্যারয় ৯টি, শনম্ন ভাধ্যশভও শফদ্যারয় ৩টি এফং প্রাথশভও শফদ্যারয় ১টি।
শযাপ্রশতষ্ঠানভণ শযায ভান নফ বাণরা য়ায় শফদ্যারয়ভণ শভণর ওভধযত ওভধওতধা-ওভধচাযী-শ্রশভণওয ন্তান োড়া ফাশণযয অণনও
শযাথী অধ্যয়ন ওণয থাণও। ফ ধণভাট ৯৯২৪ জন শযাথীণও সুশযায় শশযত ওণয কণড় নতারায শনশভত্ত ১৪৪ জন নমাগ্য শযও শনণয়াশজত
যণয়ণেন।
শফকত ২০১৬-১৭ অথ ধফেণয অনুশষ্ঠত শফশবন্ন নফাড ধ যীযায় ২৯৬৩ জন যীযাথী অংেণ ওণয, াণয ায ৯৭.৫৩%, মায ভণধ্য ২০৪ জন
যীযাথী শজশএ-৫ অজধন ওণযণে। স্কুরগুণরায শযও-ওভধচাযীয নফতন-বাতাশদ শনয়ন্ত্রণাধীন শভরভণয পান্ড ণত জাতীয় নফতনণির
অনুমায়ী প্রদান ওযা ণয় থাণও। শযাথীণদয বশতধ শপ, ভাশও নফতন, যীযায শপ ইতোশদ ণত কত ২০১৬-১৭ অথ ধফেণয শফদ্যারয়ভণয
আয় ণয়ণে ৫৩,৩৯,৬১১ টাওা এফং ঔযচ ণয়নে ৩৭,৮৯,২৪৩ টাওা ।
ক্রীড়াণযণে াপল্য
থদ স্বাধীন য়ায য দত মফদল কদয ১৯৮০ ন দত মফমবন্ন থখরায় পৃিদালকতায ভাধ্যদভ মফদল ভূমভকা যাখদছ। ‘‘টিভ মফদজএভম’’
মফমবন্ন থখরায় াপদল্যয াদথ অাংিণ কদয থদদয বাফমূমতথ উজ্জ্বর কযদছ।
শফণজএভশ’য ৩৬তভ ফাশল ধও নওন্ধীয় ক্রীড়া প্রশতণমাশকতা-২০১৭

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য বাযপ্রাপ্ত শচফ জনাফ শুবাীল ফসু ০৯ নপব্রুয়াশয’ ১৭ ৩৬ তভ নওন্ধীয় ফাশল ধও ক্রীড়া শুব উণদ্বাধন ওণযন

০৯ নথণও ১২ নপব্রুয়াশয ২০১৭ নডভযাস্থ ওশযভ জুট শভর ভাণঠ অনুশষ্ঠত র শফনজএভশ’য ৩৬ তভ নওন্ধীয় ফাশল ধও ক্রীড়া প্রশতণমাশকতা। ৯
নপব্রুয়াশয ২০১৭ তাশযণঔ উণদ্বাধনী অনুষ্ঠাণনয প্রধান অশতশথ শণণফ শুব উণদ্বাধন ওণযন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রনারণয়য বাযপ্রাপ্ত শচফ জনাফ
শুবাীল ফসু এফং ১২ নপব্রুয়াশয ২০১৭ তাশযণঔ ভাশপ্ত নখালনা ওণযন অনুষ্ঠাণনয প্রধান অশতশথ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রনারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী
জনাফ শভজধা আজভ এভশ। উক্ত অনুষ্ঠানদ্বণয় বাশতে ওণযন শফণজএভশয প্রধান পৃষ্ঠণালও  নচয়াযম্যান ড. নভা: ভাভৄদুর াান।
শফণল অশতশথ শণণফ উশস্থত শেণরন ঢাওা-৫ আণনয ভাননীয় ংদ দস্য আরাজ্ব াশফবুয যভান নভাো, এভশ। অনুষ্ঠাণন আনযা
উশস্থত শেণরন শফণজএভশ’য শযচারওভন্ডরী, শচফ, প্রওল্প প্রধানকণ, শফশবন্ন ইণবণন্টয টিভ ম্যাণনজায, প্রশযও, ওভধচাশয  ওভধওতধাবৃন্ন।
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“Strategic Plan (2017-25)” of BJMC
SL.

01

Establishment of Modern
Training, Research &
Fashion Design Center.

02

Establishment of a factory
for Production of Organic
Drink from Jute leaf
Establishment of a factory
for production of Sonali
Bag from Jute
Establishment of a Project
for production of
necessary Machinery to
Making/ Produce Soil
Saver, Galfra Habib Ltd
Establishment of a factory
for Production of Card pin,
gill pin & Meta pin
Establishment of a factory
for Production of Baling
hoops
Enterprise Resource
Planning (ERP)
Establishment of a Unit for
Production of Diversified
Jute Product
Establishment of a factory
for Production of
Diversified Jute Product,
Demra, Dhaka
BMRE of 3 Jute Mills
Under BJMC
Establishment of Sonali
Ash Bhaban
Establishment of a project
to Composite Jute Textile &
Garments
Establishment of a to
Produce Viscose Fiber
from Jute
BMRE of Jute Mills of
BJMC (G to G)

Short term

03
04

05

06

07
08

Medium term

09

10
11
12

13
14

Long term

Name of Project

15

SMS bittick Pat kray
Bikrary korar Babstha

16

Modernization &
Diversification
Mkt Expension
Establishing R.K hub
Virtual professional
Management
HRM

17
18
19
20

Phase-1

Phase-2

Phase-3

Y-1

Y-2

Y-3

Y-4

Y-5

Y-6

Y-7

Y-8

2
Mills

2 Mills

3 Mills

3
Mil
ls

3
Mill
s

3
Mill
s

3
Mill
s

4
Mill
s

প্রশতণফদন প্রস্তুশতয তাশযঔিঃ ১০/০৯/২০১৭ (এভ আই এ শফবাক), তথ্য সূেিঃ শআযশড, শফণজএভশ, ঢাওা।
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তফটিএভত বফন, ৭-৯, কাযান ফাজায
ঢাকা-১২১৫, ফাংরাখদ।
নটতরখপানিঃ ৯১১৫৭৬৩
৯১৩৯০০৫
পযাক্সিঃ ৮৮০-২-৫৮১৫২৬৮০
www.btmc.gov.bd
www.btmcho@gmail.com
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1.00। টভূতভিঃ
১৯৭২ াখরয ২৬ ভাচ শ ফাংরাখদ ইন্ডাতিয়ার এন্টাযপ্রাইখজ (যাষ্ট্রীয়কযণ) অড শায ২৭, ১৯৭২ এয ভােখভ ফাংরাখদ
নটক্সটাইর তভর কযখাখযন (তফটিএভত) প্রতততষ্ঠত য়। ১৯৭২ াখরয ১ রা জুরাই খত ৭৪টি তভর তনখয় তফটিএভতয মাো শুরু
য়। যফতীখত তফটিএভত  যকাখযয উখযাখগ ১৯৭৭ ার নথখক ১৯৮৫ াখরয ভখে আয ১২টি তভর প্রততষ্ঠা কযা য়। পখর
তফটিএভতয তনয়ন্ত্রণাধীন ফ শখভাট তভখরয ংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টি। যকাখযয তফ-যাষ্ট্রীয়কযণ তেনীততয আতায় ১৯৭৭ ার নথখক
২০১৩ ার ম শন্ত ফ শখভাট ৬৫টি তভর স্তান্তয, তফতক্র  অফায়ন কযা য়। 2017 াখর স্তান্ততযত 3টি, তফতক্রত 2টি 
অফায়নকৃত 1টি তভর  নভাট 6টি তভর ভন্ত্রণারয় কর্তক
শ অতধগ্রন কখয তফটিএভতয তনকট ন্যস্ত কযা য়। তফটিএভতয তনয়ন্ত্রখণ
ফতশভাখন চালু  ফন্ধ নভাট 24টি তভর যখয়খছ। এয ভখে ৬টি তভর াতবশচাজশ দ্ধততখত এফং ১টি তভর (আংতক) বাড়ায় চালু
আখছ। ২টি (খুরনা নটক্সটাইর তভরস্, খুরনা  তচত্তযিন কটন তভরস্, নাযায়ণগি) তভখর নটক্সটাইর িী স্থাখনয কাম শক্রভ
ফাস্তফায়নাধীন আখছ। অয 15 টি তভখর উৎাদন কাম শক্রভ ফন্ধ অফস্থায় আখছ, মায ভখে ৩টি তভর (১. কুতড়গ্রাভ নটক্সটাইর তভরস্
২. তখরট নটক্সটাইর তভরস্  ৩. বাতরকা উখরন তভরস্ তরিঃ) নফযকাতযকযখণয তনতভত্ত প্রাইখবটাইখজন কতভখন তাতরকাভুক্ত
আখছ। এছাড়া জাতীয়কযণকৃত নাভভাে (ফাস্তফ ম্পদতফীন) ৩টি তভর (১. ারুভা নটক্সটাইর তভর তরিঃ ২.এরাী কটন তভরস্
তরিঃ ৩. রুারী কটন তভর তরিঃ) তফটিএভতয তাতরকায় আখছ। টিআইতডত নাভক প্রতেণ ইন্পটিটিউটটি ফাংরাখদ নটক্সটাইর
তভর এখাতখয়ন (তফটিএভএ) প্রততষ্ঠাখনয তনকট ব্যফস্থানা চুতক্তয তবতত্তখত গত 06/05/2009 তাতযখে 2 ফছখযয জন্য
চুতক্তমূখর স্তান্তয কযা য়। তৎযফতী আয নকান চুতক্ত স্বােতযত য়তন।
২.০০। তবন  তভনিঃ
তবন: রাবজনক তফটিএভত।
তভন: ফস্ত্র োখত নদীয় চাতদা পূযণ  কভশংস্থান সৃতস্টয রখে নদী-তফখদী নমৌথতফতনখয়াগ/ততত এয ভােখভ ফন্ধ
তভরমূ চালুকযন এফং ম্পখদয মথামথ ব্যফায।
৩.০0। তফটিএভতয প্রধান কাম শাফরী  উখদ্দশ্যমূ
3.01। তফটিএভতয প্রধান কাম শাফরীিঃ
1. চালু তভরগুখরা সুষ্ঠবাখফ তযচারনা  ফন্ধ তভরগুখরা চালু কযা;
2. নদী-তফখদী নমৌথ তফতনখয়াগ/ততত এয ভােখভ তভরমূ তযচারনায রখেয প্রকে তচতিতকযণ  চালুকযখণ
উখযাগ গ্রণ;
3. অধীনস্থ প্রততষ্ঠানমূখয ম্পখদয সুষ্ঠু ব্যফায তনতিতকযণ, ভস্যা তচতিত কযণ, অচয় হ্রাকযণ এফং প্রখয়াজনীয়
তদক তনখদ শনা প্রদান কযা;
4. উন্নয়নীর কভশ তযকেনা  উৎাদখনয গুণগতভান তনতিতকযণ;
5. যকাযী ম্পখদয মথামথ  যুখগাখমাগী ব্যফায তনতিতপূফ শক আতথ শক স্বেরতা আনয়খনয াখথ াখথ কভশংস্থান
সৃতষ্টয ভােখভ াভাতজক উন্নয়ন;
6. যকাযী তনখদ শনা নভাতাখফক ফস্তুতনষ্ঠ তথ্য ংগ্র, ংযেণ  নপ্রযণ;
3.02। নকৌরগত উখদ্দশ্যমূিঃ
ক. ংস্থায নকৌরগত উখদ্দশ্যমূিঃ
১. আয় বৃতদ্ধ  কভশংস্থাখন ায়তা।
২. তফতনখয়াখগয সুখমাগ ম্প্রাযণ।
৩. ফস্ত্র তে উন্নয়খন ায়তাকযণ।
৪. দেতা উন্নয়ন।
ে. আফতশ্যক নকৌরগত উখদ্দশ্যমূিঃ
১. দেতায খে ফাতল শক কভশম্পাদন চুতক্ত ফাস্তফায়ন;
২. কাম শদ্ধতত  নফায ভাখনান্নয়ন;
৩. আতথ শক ব্যফস্থানায উন্নয়ন;
৪. দেতা  তনততকতায উন্নয়ন;
৫. তথ্য অতধকায  স্বপ্রখণাতদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন।
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4.০০। াংগঠতনক কাঠাখভা:
4.০১। তফটিএভত প্রধান কাম শারখয়য াংগঠতনক কাঠাখভািঃ

4.০2। তযচারনা ল শদিঃ
১৯৭২ াখর ২৬ন ভাচ শ ফাংরাখদ ইন্ডাতিয়ার এন্টাযপ্রাইখজ আখদ নং-২৭(১৯৭২) এয ১১ ধাযা নভাতাখফক তফটিএভতয
াতফ শক দাতয়ত্ব  প্রাতনক কাম শক্রভ তযচারনায দাতয়ত্ব/কর্তত্ব
শ একজন নচয়াযম্যান  াঁচজন তযচারক এয ভন্বখয় গঠিত
তযচারক ল শদ এয উয ন্যস্ত কযা য়। যকায কর্তক
শ তনখয়াতজত নচয়াযম্যান একজন অতততযক্ত তচফ দ ভম শাদায কভশকতশা
এফং তযচারকগন যুগ্ম- তচফ দভম শাদায কভশকতশা । ফতশভাখন তভখরয ংখ্যা হ্রা ায়ায় ততনজন তযচারক বাযা তফটিএভতয
তযচারক ল শদ তযচাতরত খে। এছাড়া তযচারনা ল শখদয তচফ তখখফ যকায কর্তক
শ তনখয়াতজত একজন উ-তচফ
দভম শাদায কভশকতশা তনখয়াতজত আখছন।
4.০৩। তযচারনা ল শখদয দাতয়ত্ব ফন্টনিঃ
(১) নচয়াযম্যান:
কখশাখযখনয প্রধান তনফ শাী কভশকতশা তখখফ াতফ শক দাতয়ত্ব  কর
প্রাতনক কাম শক্রভ তযচারনা কযা;
(২) তযচারক(অথ শ  তনযীো):
অথ শ, তনযীো  তাফ ম্পতকশত কাম শাতদ তযচারনা কযা;
(৩) তযচারক(ফাতণজয):
ক্রয়  তফক্রয় ংক্রান্ত কাম শাতদ তযচারনা;
(৩) তযচারক(তযচারন):
উৎাদন, যেণাখফেণ, ভান তনয়ন্ত্রণ ংক্রান্ত কাম শাফরী তযচারনা;
(৪) তচফ:
তযচারনা ল শখদয তচফ তখখফ দাতয়ত্ব ারন কযা।
4.০৪। এন্টাযপ্রাইজ নফাডিঃশ
তভরমূখয কাম শক্রভ সুষ্ঠু বাখফ তদাযকীয জন্য প্রততটি তভখর একটি কখয এন্টাযপ্রাইজ নফাড শ আখছ। প্রততটি এন্টাযপ্রাইজ নফাখড শ
তফটিএভতয তযচারকভন্ডরীয একজন তযচারক নচয়াযম্যান/বাতত তখখফ তনযুক্ত আখছন । এছাড়া উক্ত তভখরয প্রধান
তনফ শাী, তফটিএভতয একজন ঊধ শতন কভশকতশা, াশ্বশফতী তফটিএভতয তভখরয প্রধান তনফ শাী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় নজরা
প্রাক উক্ত এন্টাযপ্রাইজ নফাখড শয দস্য।
4.০৫। নকাম্পানী নফাডিঃশ
র্ফটিএভর্ র্নয়ন্ত্রণাধীন ৫টি র্ভর মথা: (১) সুদযফন যটক্সটাআর র্ভরস্ র্রঃ (২) দাবযায়ানী যটক্সটাআর র্ভরস্ র্রঃ (৩) র্দনাজপুয
যটক্সটাআর র্ভরস্ র্রঃ (৪) ভাগুযা যটক্সটাআর র্ভরস্ র্রঃ (৫) যাোভাটি যটক্সটাআর র্ভরস্ র্রঃ ১৯৯৪ াবরয যকাম্পানী অআন
নুমায়ী াফর্রক র্রর্ভবটড যকাম্পানী র্ববফ র্নফর্ন্ধত। উক্ত যকাম্পানী যফাবড ি তফটিএভতয তযচারকভন্ডরীয একজন তযচারক
নচয়াযম্যান/বাতত তখখফ তনযুক্ত আখছন। এছাড়া তফটিএভত, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, অথ শ ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় নজরা প্রাক, অথ শ
রগ্নীকাযী ব্যাংখকয প্রতততনতধ এফং উক্ত তভখরয প্রধান তনফ শাী, উক্ত নকাম্পানী নফাখড শয দস্য তনযুক্ত খয় থাখকন । নকাম্পানী
আইখনয তফধানানুমায়ী ফছযাখন্ত নকাম্পানীয নফাড শ বা এফং ফাতল শক াধাযন বা অনুতষ্ঠত য় এফং তনয়তভত ফাতল শক প্রততখফদন
নমৌথমূরধন নকাম্পানী  পাভশমূখয তযদপ্তখয জভা নদয়া য়।
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5.০০। ১৯৭২ ার নথখক ারনাগাদ তফটিএভতয াতফ শক তভখরয ংখ্যািঃ
ক্রিঃনং
তফফযণ
১.
১৯৭২ াখর যাষ্ট্রততয আখদফখর জাতীয়কযণকৃত ;
২.
১৯৭৫-৮৪ ার ম শন্ত তফতবন্ন ভয় তফটিএভত কর্তক
শ স্থাতত ;
৩.
নভাট (১+২)
৪.
১৯৭৭-৮৭ ার ম শন্ত ভখয় াখফক ফাংরাখদী ভাতরকখদয তনকট স্তান্ততযত;
৫.
১৯৮২-৮৩ াখর অফায়খনয ভােখভ তরকুইখডন নর কর্তক
শ তফতক্রত;
৬.
১৯৭৭-২০১০ াখর দযখেয ভােখভ তফতক্রত;
৭.
২০০০-২০১১ াখর শ্রতভক-কভশচাযীখদয তনকট স্তান্ততযত;
৮.
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এয তরকুইখডন নখর ন্যস্ত ;
৯.
উখভাট (৪ নথখক ৮):
১০.
তফটিএভত‘য ফতশভান তভরিঃ
(ক) াতবশচাজশ দ্ধতত  বাড়ায় চাতরত;
(ে) উৎাদনফন্ধ অফস্থায়
(গ) নটক্সটাইর িী স্থাখনয কাম শক্রভ ফাস্তফায়নাধীন
(ঘ) প্রাইখবটাইখজন কতভখন তাতরকাভুক্ত
১১
উখভাট (১০):
১২
১৯৭১-৭২ াখর জাতীয়কযখণয তাতরকায় নাভভাে তভর (ফাস্তফ ম্পদতফীন)
নভাট (৯+১১+ ১২):
6.০০। তফটিএভতয তভরমূখয নজরাতবতত্তক তচে  তভরমূখয তাতরকািঃ
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তভর ংখ্যা
৭৪
১২
৮৬
29
০৩
13
০৯
০৫
59
০৭
12
০২
০৩
24
০৩
৮৬

ক্রিঃ নং

তভখরয নাভ

ক) াতবশচাখজশ তযচাতরত ৬টি তভর
১
ক) নফংগর নটক্সটাইর তভরস্ -১
ে) নফংগর নটক্সটাইর তভরস্ -২
২
ক) সুিযফন নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ -১
ে) সুিযফন নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ -২
৩
যাজাী নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ
৪
দাখযায়ানী নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ
৫
ে) আতভন নটক্সটাইরস্ তরিঃ -১
ে) আতভন নটক্সটাইরস্ তরিঃ -২
৬
যাংগাভাটি নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ

ঠিকানা

স্থানায ফছয

টাকুয ংখ্যা

মখায
ঐ
াতেীযা
ঐ
যাজাী
নীরপাভাযী
চট্টগ্রাভ
ঐ
যাংগাভাটি

১৯৬২
১৯৮৫
১৯৮০
১৯৯৫
১৯৭৫
১৯৭৭
১৯৬১
১৯৮৬
১৯৭৭

১৭২৯৬
২৫০৮৮
২৪৯৬০
১৪৪০০
২৫০৫৬
২৫০৫৬
১৮৪০০
২৫০৮৮
১৮৫৭৬

ে) বাড়ায় চাতরত ২টি তভরিঃ
7
আখভদ নটক্সটাইর তভরস্
ঢাকা
১৯৫৪
8
ভাগুযা নটক্সটাইর তভরস্
ভাগুযা
১৯৮১
গ) াভতয়ক উৎাদন ফন্ধ ৫টি তভরিঃ
9
(ক) টাংগাইর কটন তভরস্ তরিঃ -১
টাংগাইর
১৯৬১
(ে) টাংগাইর কটন তভরস্ তরিঃ -২
ঐ
১৯৭৮
10
নদাস্ত নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ
নপনী
১৯৬১
11
তদনাজপুয নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ
তদনাজপুয
১৯৭৫
12 আয, আয, নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ
চট্টগ্রাভ
১৯৬৩
13 কাখদতযয়া নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ
গাজীপুয
১৯৬১
ঘ) ফাাংরাদদ মফমনদয়াগ উন্নয়ন কর্ত
থ ক্ষ (BIDA) এয তাতরকাভূক্ত ৩টি তভরিঃ
14
কুতড়গ্রাভ নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ
কুতড়গ্রাভ
১৯৮৪
15
বাতরকা উখরন তভরস্ তরিঃ
চট্টগ্রাভ
১৯৬৩
16 তখরট নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ
তখরট
১৯৭৮
ঙ) পুনিঃঅতধগ্রনকৃত ৪টি তভরিঃ
17
আপায কটন তভর
াবায, ঢাকা
১৯৭০
18 জতরর নটক্সটাইর তভর
19
ঈগরষ্টায নটক্সটাইর তভর
20 এতয়াটিক কটন তভর
21
ভাদাযীপুয নটক্সটাইর তভর
22 নকাতকর নটক্সটাইর তভর
চ) নটক্সটাইর িী স্থাখনয প্রতক্রয়াধীন ২টি তভর
23 খুরনা নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ
24 তচত্তযিন কটন তভর তরিঃ

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

াতা- 55

৩৩১১৬
২৫০৫৬
১৩৬৫৬
১২৫০০
২০০০০
২৯৩৭৬
৩১৪০০
১৬৮২৪
১২৫২৮
৩২০০
২৫০৫৬
১২০০০

চট্টগ্রাভ
চট্টগ্রাভ
চট্টগ্রাভ
ভাদাযীপুয
িাক্ষ্মনফাড়ীয়া

১৯৬১
১৯৭২
১৯৫৯
1976
1961

১২৪০০
২০৭৩৬
২৬৬০৮
26056
18250

খুরনা
নাযায়ণগি

১৯৩১
১৯২৯

১২৪৪৮
১৯৮০৪

7.০০। তফগত দুই ফছখয উৎাদন , আয়-ব্যয়  রাব/নরাকাখনয তরনামুরক তচেিঃ

ক) 2016-17 এফং2015-16 অথ শ ফছখয সূতা উৎাদখনয তযভান তছর মথাক্রখভ 20.47 রে নকতজ  22.37 রে নকতজ।
ে) 2016-17  2015-16 অথ শ ফছখয তফটিএভতয নভাট আখয়য তযভান তছর মথাক্রখভ 10.96 নকাটি  11.01 নকাটি
টাকা।
গ) 2016-17 এফং 2015-16 অথ শ ফছখয তফটিএভতয নভাট ব্যখয়য তযভান তছর মথাক্রখভ 17.5 নকাটি  18.15 নকাটি
টাকা।
ঘ) 2016-17 এফং 2015-16 অথ শ ফছখয তফটিএভতয নভাট নরাকান 6.54 নকাটি  7.14 নকাটি টাকা।
8.০০। একনজখয তফটিএভতয ফাখজটিঃ
(ক) 2016-17 অথ শ ফছয
ক্রতভক নং
তফফযণ
০১
০২
(ক)
আয়িঃ
(ে)
ব্যয়িঃ
১। ভজুযী  নফতনবাতা
২। অন্যান্য ব্যয়
(গ)
ব্যয় উবৃত্ত আয়
(ঘ)
মূরধন ব্যয়
(ঙ)
নভাট ব্যয়(ে+ ঘ)
(ে) 2017-18 অথ শ ফছখযয প্রস্তাতফত ফাখজট
ক্রতভক নং
তফফযণ
০১
০২
(ক)
আয়িঃ
(ে)
ব্যয়িঃ
১। ভজুযী  নফতনবাতা
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
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(নকাটি টাকা):
নভাট
০৫(৩+৪)
৩০.৪৫

প্রধান কাম শারয়
০৩
১২.২১

তভর
০৪
১৮.২৪

৮.৩৬
১৪.৪০
(১০.৫৫)
১৩.৭৬
৩৬.৫২

১৫.৯৯
২৮.৮০
(২৬.৫৫)
৩.৭৩
৪৮.৫২

২৪.৩৫
৪৩.২০
(৩৭.১০)
১৭.৪৯
৮৫.০৪

প্রধান কাম শারয়
০৩
১২.০০

তভর
০৪
২৩.৮৩

(নকাটি টাকা):
নভাট
০৫(৩+৪)
৩৫.৮৩

৯.৩৫

২১.৬৬

৩১.০১

১৬.৭৬
(১৪.১১)
১২.৬০
৩৮.৭১

৩০.৪৯
(২৮.৩২)
৪.১৩
৫৬.২৮

৪৭.২৫
(৪২.৪৩)
১৬.৭৩
৯৪.৯৯

২। অন্যান্য ব্যয়
ব্যয় উবৃত্ত আয়
মূরধন ব্যয়
নভাট ব্যয়(ে+ ঘ)
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9.00। র্ডট অর্িঃ
01 জুরাআ 2016 যথবক 30জুন 2017 ম িে র্ফটিএভর্ প্রধান কাম িারবয়য র্নষ্পর্িকৃত অর্িয ংখ্যা  টাকায র্যভান।
( অংকিঃ নকাটি টাকায়)
ভন্ত্রণারয়/ংস্থায নাভ

অতডট আতত্ত
ংখ্যা

২
তফটিএভত
নভাট =

৩
২,৯০০
২,৯০০

িডীখট জফাখফয
ংখ্যা

টাকায তযভান
(নকাটি টাকায়)
৪
৬৩০৫.৯৩
৬৩০৫.৯৩

৫
৩২
৩২

তনষ্পতত্তকৃত অতডট
আতত্ত(২০১৬-২০১৭)
ংখ্যা টাকায তযভান
(নকাটি টাকায়)
৬
৭
৭২
৬৩.৮৫
৭২
৬৩.৮৫

অতনষ্পন্ন অতডট আতত্ত
(৩০/০৬/২০১৭)
ংখ্যা টাকায তযভান
(নকাটি টাকায়)
৮
৯
২,৮২৮
৬২৪২.০৮
২,৮২৮
৬২৪২.০৮

10.00। জাতীয় অথ শনীততখত একনজখয তফটিএভতয ভুতভকািঃ

11.০০। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  কভশংস্থানিঃ
(ক) কাখজয গততীরতা বৃতদ্ধয রখেয কভশকতশা/কভশচাতযখদয 2016-17 অথ শ ফছখয প্রতেণ কভশসূতচয আতায় 130 জন
কভশকতশা/কভশচাতযখক তফতবন্ন তফলখয় 684 শ্রভ ঘন্টা প্রতেণ প্রদান কযা য়;
(ে) তফটিএভত এফং তফতবন্ন তভখরয জন্য তফতবন্ন খদ 12 জন কভশকতশা-কভশচাযী তনখয়াগ নদয়া য়।
12.00। তফটিএভত প্রধান কাম শরখয়য জনফরিঃ

ক) ফতশভাখন তফটিএভত প্রধান কাম শারখয় নটআ অনুমায়ী 307 জখনয তফযীখত 136 জন কভশযত আখছ। শূন্য খদয ংখ্যা 171 টি।
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13.০০। তডতজটার ফাংরাখদ অজশখনয জন্য ই-গবশাখনন্প এয আতায় গৃীত কাম শক্রভ:
ক) নফতন-বাতা পটয়যাযিঃ প্রধান কাম শারখয়য কভশকতশা-কভশচাযীখদয ভাতক নফতন-বাতা স্ব পটয়যায এয ভােখভ
তনধ শাযন কযা য়;
( ে) প্রতবখডন্ট পান্ড পটয়যাযিঃ কভশকতশা-কভশচাযীখদয প্রতবখডন্ট পাখন্ডয তাফ পটয়যায এয ভােখভ ংযেণ কযা য় ;
( গ) তনযাত্তাজতনত তত কযাখভযা স্থানিঃ তফটিএভত’য প্রধান কাম শারখয়য তনযাত্তা ব্যফস্থা অতধকতয নজাযদাযকযখণয রখেয
০8(আট) টি তত টিতব কযাখভযা স্থান কযা য়;
(ঘ) ই-নটন্ডাতযং: ইতজতয আতায় ই-নটন্ডাতযং ব্যফস্থা প্রফতশখনয জন্য CPTU নত কাম শক্রভ চুড়ান্ত বাখফ চালু কযা খয়খছ;
(ঙ) নফা-জীকযণ: তফটিএভত প্রধান কাম শারখয়য যীোগায খত তরা/সূতা/কাড় যীোয তযখাট শ e-mail এ নদয়া
খে।
(চ) ডায়নাতভক খয়ফ াইট (Dynamic Website):
১. তফখশ্বয নম নকান প্রান্ত খত তফটিএভত ম্পতকশত তথ্য প্রাতপ্ত তনতিত কযা;
২.তফটিএভত ম্পতকশত তচে তথ্যাতদ কখরয জন্য উন্ুক্ত কযা;
৩. তফটিএভত’য উৎাতদত খেয প্রচাযণা বৃতদ্ধ কযা;
৪. তনখয়াগ তফজ্ঞতপ্ত  পরাপর অন্যান্য াকুশরায প্রকা কযা;
৫. নটন্ডায তফজ্ঞতপ্ত।
(

14.00। তফটিএভতয চালু তভখরয তচেিঃ

তচেিঃ যাোভাটি নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ।

তচেিঃ আমভন থটক্সটাইর মভদরয ড্রময়াং থকন

তচেিঃ সুিযফন নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ।
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15.00। ফাতল শক কভশম্পাদন চুতক্ত 2017-18  য়াকশিঃ
2017-18 াখরয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারখয়য াখথ এফং তফটিএভতয াখথ তভরগুখরায ফাতল শক কভ শম্পাদন চুতক্ত ােতযত
খয়খছ। এছাড়া এতএ ফাস্তফায়খনয রখেয তফটিএভত  তভখরয ংতিষ্ট কভশকতশা-কভশচাযীখদয প্রতেখণয জন্য তফতবন্ন
কভশারা কযা খয়খছ। চুতক্ত স্বােয  কভশারায তকছু তচে তনখন নদোখনা খরািঃ

তচেিঃ 14 জুন ২০১৭ তরিঃ তাতযখে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারখয়য াখথ 2017-18
এতএ স্বােয ম্পাদন।

তচেিঃ ২৫  ২৬ নভ ২০১৭ তরিঃ তাতযখে এতএ চুতক্তয য়াকশ নতভনায।

র্চেঃ ১৫ জুন ২০১৭ র্রঃ তার্যবখ র্ফর্বন্ন র্ভবরয াবথ 2017-18 এর্এ চুর্ক্ত স্বাক্ষয ম্পাদন।

16.00। নদী-তফখদী উখযাক্তাখদয াখথ নমৌথ তফতনখয়াগ/ততত এয ভােখভ তফটিএভতয তভরগুখরা আধুতনকায়খণয প্রখচষ্টািঃ
তফটিএভতয তভরমূ আধুতনক প্রযুতক্তয নভতনাতয বাযা ম্পূণ শ নতন অফকাঠাখভায ভােখভ তযচারনায জন্য প্রায় ১৪টি
নদীতফখদী প্রততষ্ঠাখনয াখথ আরা-আখরাচনা খয়খছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয তনখদ শনানুমায়ী নমৌথ তফতনখয়াখগয ভােখভ
তভরগুখরা আধুতনকায়খনয প্রখচষ্টা অব্যাত আখছ। নদী-তফখদী উখযাক্তাখদয াখথ নমৌথ আখরাচনায তকছু তচে তননরুিঃ

র্চেঃ 08/03/2017র্র: তার্যবখ র্র্র্ এয র্ফলবয় চায়না
যাষ্ট্রদূবতয াবথ বা
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র্চেঃ 28/03/2017র্র: তার্যবখ র্র্র্ এয র্ফলবয় যকার্যয়ান
যাষ্ট্রদূবতয াবথ বা

17.00। 2016-17 অথ শ ফছখয পূনিঃগ্রনকৃত তভরমূিঃ
তশ বখেয কাযখন াখফক ভাতরকখদয তনকট খত জতরর নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ, ঈগরষ্টায নটক্সটাইর তভরস্ তরিঃ এফং নকাতকর
নটক্সটাইর তভর তরিঃ  নভাট 03টি তভর অতধগ্রণ পূফ শক ফতশভাখন তফটিএভত’য তনকট ন্যাস্ত যখয়খছ। অতধগ্রন কাম শক্রখভয তকছু
ছতফ তনখন্ নদয়া খরা:

থকামকর থটক্সটাইর মভদরয পূনঃিন
18.00। প্রকেমূখয অগ্রগতত:

জমরর থটক্সটাইর মভদরয পুনঃিন

18.01 ফাস্তফাতয়ত প্রকেিঃ
ংস্থায আয় বৃতদ্ধকযণ এফং
কাযানফাজায এরাকায় কায
াতকশং এয সুব্যফস্থাকযখণয
রখেয
তফটিএভত
কর্তক
শ
“Vertical Extension of
BTMC Bhaban (8th
floor to 11th floor) and
Construction of 5Storied Car Parking in
Adjacent Vacant Land
of BTMC Bhaban”
ীল শক প্রকে গ্রণ কযা য়।
প্রকেটিয কাজ ৩১/১২/২০১৬
তাতযখে নল য়।
Vertical Extension of BTMC Bhaban (8th floor to 11th floor) and Construction of 5Storied Car Parking in Adjacent Vacant Land of BTMC Bhaban
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18.02 ফাস্তফায়নাধীন প্রকেিঃ
ক) তচত্তযিন নটক্সটাইর িীিঃ
যকাদযয মল্প উন্নয়ন কভথসূচীয আতায় থগাদনাইর, নাযায়নগঞ্জ মল্প এরাকায় মফটিএভম মনয়ন্ত্রণাধীন মচত্তযঞ্জন যঞ্জন
কটন মভদরয ২২.৬০ একয জমভ ২২টি মল্প প্লদট মফবি কদয র্চিযঞ্জন যটক্সটাআর ল্লী (Chittaranjan Textile
Polli)-নত রুান্তয কযা দয়দছ। এক কাদরয ঐমতামক নদী ফন্দয নাযায়নগঞ্জ এয ীতা
রক্ষা নদীয তীদয আদৄমনক
প্রমৄমিম্পন্ন ফস্ত্রমল্প নগযী মদদফ গদে থতারাই থটক্সটাইর
ল্লী মূর রক্ষ। এখাদন আদৄমনক এফাং উন্নত প্রমৄমিয
থটক্সটাইর মল্প স্থাদনয জন্য কর সুমফধা মফযভান যদয়দছ। যদয়দছ থনৌ, স্থর  থযর দথ ন্য মযফদনয মেমুখী
সুমফধা। প্লট মফমক্রয কাজ দ্রত গমতদত এমগদয় চরদছ। র্চিযঞ্জন কটন র্ভবরয জর্ভবত যটক্সটাআর ল্লী র্নস্কন্টক প্লবটয ভবধ্য
৩টি প্লট র্ফেয় কযা বয়বছ। ফর্ষ্ট প্লট র্ফক্রবয়য প্রবচষ্টা ব্যাত যবয়বছ।

ে) খুরনা নটক্সটাইর িীিঃ
খুরনা থটক্সটাইর ল্লী
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19.00। যচয়াযম্যান,ফাংরাবদ যটক্সটাআর র্ভর কযবাবযন এফং র্চফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রনারবয়য ভবধ্য স্বাক্ষর্যত ফার্ল িক
কভিম্পাদন চুর্ক্ত ২০১৬ -১৭ থ ি ফছবযয জিনঃ
র্ফটিএভর্’য ২০১৬-১৭ থ িফছবযয ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্তয জুরাআ’১৬ বত জুন’১৭ জিন
যকৌরগত
উবেে
(Strategic
Objetives
)

যকৌরগত
উবেবেয
ভান
(Weig
ht of
Strategi
c
Objetiv
es)

কাম িক্রভ

কাম িক্রভ সূচক

একক

(Activities)

(Performan
ce
Indicators)

(Unit
)

৪

৫

৬

৭

অশজধত াশবধ
চাজধ

রয
টাওা

৯৪৩.৭৯

ওভধংস্থান

ংখ্যা

১.৩ র্ফটিএভর্
বফন বাড়া

আদায়কৃত
বাড়া

রয
টাওা

১.৪ র্ভবরয গুদাভ
বাড়া  ন্যান্য

আদায়কৃত
বাড়া

রয
টাওা

১.৫ র্ফটিএভর্
বফন উর্ধ্িমূখী
কযণ  কায
ার্কিং র্নভিাণ
২.১ াশবধ চাজধ
িশতণত সূতা
উৎাদন
২.২ াশবধচাজধ
িশতণতশযচাশর
ত শভণরয তূরা 
সূতা ফশযাকত
াটিযধ তূরা, সূতা

ওাণড়য নভৄনা
যীযা
২.৩ শুল্ক, ভল্য
ংণমাজন 
অন্যান্য ওয
শযণাধ
৩.১ ফন্ধ
শভরগুণরা চালুয
রণযে
নদী/শফণদী
উণদ্যাক্তাণদয বা
৩.২ নরাওান
ওভাণনায রণযে
াশবধচাজধ াটিযধ
াণথ
আণরাচনাবা
৪.১ ওভধওতধা/
ওভধচাযীণদয
প্রশযন

এশডশ ফযাি
অজধণনয
তওযা ায

তও
যা
(%)

রক্ষযভা
ো
জিন
রক্ষযভা
ো
জিন
রক্ষযভা
ো
জিন
রক্ষযভা
ো
জিন
রক্ষযভা
ো

উৎাশদত
সূতা

রয
নওশজ

যীযাকৃত
নভৄনা

ংখ্যা

১
২
৩
র্ফটিএভর্’য যকৌরগত উবেেমূ
১. অয়
৩৯.০০
১.১ ার্বিচাবজি
বৃর্দ্ধ 
র্যচার্রত
কভিংস্থা
র্ভবরয অয়
যন ায়তা
১.২ কভিংস্থান
সৃর্ষ্ট

২. ফস্ত্র র্ল্প
উন্নয়বন
ায়তাকয
ণ

৩.তফতনখয়া
নগয
সুখমাগ
ম্প্রাযণ

৪. দযতা
উন্নয়ন

২৩.০০

১৪.০০

৪.০০
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শযণাশধত
ওয

আণয়াশজত
বা

আণয়াশজত
বা

জনফর

রক্ষযভা
ো/জি
ন
(Targe
t)

রয
টাওা

ংখ্যা

ংখ্যা

ংখ্যা
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রক্ষযভাো/র্নণ িায়ক ২০১৬-১৭
(Target/Criteria Value of FY 2016-17)

াধাযন র্ত উিভ
উিভ

951.28
১৬৭৫

৯

চরর্ত বেলজন চরভা
ভাবনয ক নয় ন
র্নবে

১০

১১

১২

৯৩২ ৯২৫ ৯২০.৫ ৯১৭.৩
.৫০ .৭৫
০
৮
১৬৩ ১৬১
০
০

১৫৭৫

১৫৫৬

1680
৪২৮.৩৩ ৪২৭. ৪২৬ ৪২৫.৫ ৪২৪.৭
২৫ .৫০
০
১
৫66.48
৭৮.৬৩ ৭৭.৫ ৭৭.২
৭৭ ৭৬.৪৩
৫
৫
১23.42
৯০%
৮৭ ৮৪ ৮২% ৮০%
%
%

জিন
রক্ষযভা
ো
জিন
রক্ষযভা
ো
জিন

১০০%
২২.৩২

রক্ষযভা
ো
জিন

১০০

২০.47
৬৩০

২২ ২১.৯ ২১.৮০
০
৬২৫ ৬২০

২১.৭০

৬১৫

৬০৮

৬৫5

৯০

৮৫

৮২

৮০

৮

৮

৭

৭

৭

৬

৫

৪

১২৯ ১২৮

১২৬

১২৫

133.80

রক্ষযভা
ো
জিন

৮

রক্ষযভা
ো
জিন

৭

রক্ষযভা
ো
জিন

৮

চরর্ত
ভান

8

7
১৩০
১৩০জন
/
৬৮৪শ্রভঘ
ন্টা

১৩

20.০০। ২০১৭-১৮ থ ি ফছবয বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনাঃ
অবভদ ফায়ানী যটক্সটাআর র্ভর র্রঃ এফং কাবদর্যয়া যটক্সটাআর র্ভরস্ র্র্র্য ভাধ্যবভ চালুয রক্ষযভাো র্নধ িাযণ কযা
বয়বছ। এ র্ফলবয় কাম িক্রভ ব্যাত অবছ।
21.০০। তফটিএভতয তভরগুখরা তযচারনায় তফযভান ভস্যািঃ
ক. তফটিএভতয অতধকাং তভর লাট  ত্তয দখক প্রতততষ্ঠত তফধায় মন্ত্রাতত পুযাতন  জীন শ য়ায কাযখণ নদখ
ব্যতক্তভাতরকানায় প্রতততষ্ঠত আধুতনক উন্নত প্রযুতক্তম্পন্ন তভরমূখয খে েতত নযখে উৎাদনীরতা  গুণগতভান ম্পন্ন
সুতা উৎাদন ম্ভফ খেনা, পখর ফাজাখয অভ প্রততখমাতগতায ম্মুেীন খত খে;
ে. তভরমূখয আতথ শক ংকখটয কাযখণ প্রখয়াজনীয় খুচযা মন্ত্রাং ংগ্র, পুযাতন মন্ত্রাতত  খুচযা মন্ত্রাং তযফতশন, উযুক্ত
যেণাখফেণ কাম শক্রভ তযচারনা  গুণগতভানম্পন্ন নভতনাযীজ ংগ্রখয ভস্যায কাযখণ ফাজায চাতদা নভাতাখফক
উন্নতভাখনয সুতা উৎাদন ব্যাত খে;
গ. অম শাপ্ত তফদুযৎ যফযাখয কাযখণ উৎাদন ঘাটতত ছাড়া উৎাতদত খেয গুণগতভান ব্যাত খে;
ঘ. নস্বোফয কাম শক্রখভ দে জনফর তফদায় য়ায় তফটিএভতয তভরমূখ ব্যফস্থানায কর ম শাখয় অতবজ্ঞ, দে  নাগত
জনফখরয অবাখফ তভরমূ দেবাখফ তযচারনায নেখে প্রততফন্ধকতায সৃতষ্ট খে;
ঙ. তভরগুখরায পুযাতন প্রযুতক্তয মন্ত্রাততয কাযখন উযুক্ত দয এফং প্রততখমাগীতামূরকবাখফ আগ্রী াতবশচাজশ াটি শ না ায়ায়
উৎাদন ব্যখয়য তূরনায় অখোকৃত কভ াতবশচানজশ তভরমূ চালু যােখত খে;
চ. তভরগুখরা তযচারনায জন্য যকায নথখক নকান ভূতশকী ফা তযচারন ঘাটতত োখত নকান আতথ শক াায্য ায়া মায় না;
ছ. তফটিএভতয তভরগুখরায ফখকয়া ই্উটিতরটি াতবশ োত (তফদুযৎ, গ্যা, ভূতভ উন্নয়ন কয ইতযাতদ) ফাফদ জুন-17 ম শন্ত 32.32
নকাটি টাকা ফখকয়া যখয়খছ, ইন্পুখযন্প তপ্রতভয়াভ োখত ফখকয়া ০.৭৭ নকাটি টাকা। তফটিএভত তভরমূখ নস্বোফয গ্রণকাযী
শ্রতভকখদয ফখকয়া নফতন োখত ৬.32 নকাটি টাকা, নভতডখকর বাতা ১.১৬ নকাটি টাকা তযখাধ কযা ম্ভফ খে না;
জ. নফযকাযীকযখণয তাতরকাভুক্ত তভরমূখ, আইন েযচ  অতযাফশ্যকীয় জনফখরয নফতন বাতা অন্যান্য ব্যয় োখত
যকায/প্রাইখবটাইখজন কতভন নথখক অথ শ নমাগান না নদয়া;
22.০০। ভস্যা উত্তযখণয উায়িঃ
ক. তভর তযচরানায জন্য ঘাটততজতনত অথ শ যকাযী ততফর নথখক নমাগান নদয়া।
ে. তভরগুখরায ইউটিতরটি াতবশখ োখত ফখকয়া ানা যকাযী ততফর নথখক তযখাধ অথফা ভন্বয়
কযা।
গ. প্রততখমাগীতায় েভ এফং াতফ শক দেতা বৃতদ্ধকযণপূফ শক যপ্তানী চাতদা পূযণকখে আধুতনক প্রযুতক্তয াখথ াভিস্য নযখে
যকাখযয ফাতল শক কভশসূচী (এতডত) এফং নমৌথ উখযাখগ তফটিএভতয তভরগুখরা আধুতনকায়ন কযা।
ঘ. নদী-তফখদী নমৌথতফতনখয়াগ/ততত এয ভােখভ ফন্ধ তভরমূ চালুকযন এফং ম্পখদয মথামথ
ব্যফায।
ঙ. তফটিএভত এফং তভরগুখরায তফযীখত গৃীত যকাযী স্বে  দীঘ শখভয়াদী (তডএএর ) ঋখণয উখয পুতিভূত সুদ ভকুপ
কযা এফং আর ইকুযইটিখত রুান্তয কযা।
চ. যকাযী নীততভারা অনুমায়ী তফতক্রত  স্তান্ততযত তভখরয তফযীখত তফটিএভত’য নদনা-ানা দ্রুত তনস্পতত্ত কযা।
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ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ

ঢাওাই ভশরন কাউন

নওাভয তাঁণত ততশয ণচ্ছ থাশভ

মফটিএভম বফন (৫ভ তরা)
৭-৯ কাযান ফাজায
ঢাকা-১২১৫।
www.bhb.gov.bd
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স্বণ ধঔশচত ঢাওাই ভশরন

টভূর্ভ
ফাাংরাদদদয অথ থনীমতদত তাঁত মল্প গুরুত্বপূণ থ অফদান থযদখ আদছ। িাভীণ কভথাংস্থাদনয থক্ষদে কৃমলয যই তাঁত মদল্পয স্থান। এ
মদল্প াযাফছয ১৫ রক্ষ থরাক মনদয়ামজত আদছ । প্রতযক্ষ  বযাক্ষবাবফ এর্বল্প প্রায় ১.২৫ যকাটি যরাক র্নবয়ার্জত যবয়বছ। ফ িবল তাঁত
শুভাময অনুমায়ী তাঁত মদল্প ফছদয প্রায় ৬৮ .৭০ থকাটি মভটায তাঁতফস্ত্র উৎামদত য়, মা থদদয অবযন্তযীণ ফস্ত্র চামদায ৪০% পূযণ কদয। এ
মদল্প ফছদয মূল্য াংদমাজদনয মযভাণ প্রায় ১২২৭.০০ থকাটি টাকা। গত ০৫ ফছদয তাঁত ফস্ত্র যপ্তার্নয ভাধ্যবভ অয় য় ৫১২ যকাটি ভার্কিন ডরায।
তাঁত মদল্পয ভাদনান্নয়দন মফগত ১৯৭২ ার থথদকই ফাাংরাদদদ প্রামতিামনক উদযাগ িণ কযা য়। জামতয
জনক ফঙ্গফন্ধু থখ
মুমজব্যয যভান তাঁদতয উন্নয়দন মছদরন গবীযবাদফ আিী। তাআ য ভয় র্তর্ন ভফায় মভমত এফং ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয মল্প াংস্থা য
ভাধ্যবভ তাঁর্তবদয ন্যায্য মূবল্য সুতা যফযাবয ব্যফস্থা কবযর্ছবরন। থদদয রক্ষ রক্ষ গমযফ  মনঃস্ব তাঁত মল্পীদদয স্ব-থায় মনদয়ামজত
থযদখ তাঁদদয মনয়মভত প্রদয়াজনীয় উকযণ  থফা যফযাদয ব্যফস্থা কদয, উমৄি প্রমক্ষণ প্রদান  আদৄমনক রাগই প্রমৄমি ব্যফাদযয
ভাধ্যদভ থাগত দক্ষতা  উৎাদন বৃমি মনমিত কযা এফাং উৎামদত দ্রব্য াভিীয সুিু ফাজাযজাতকযদণ ায়তা দান  তাঁদদয আথ থাভামজক অফস্থায উন্নয়ন ত্বযামন্বত কযায রদক্ষয প্রথভ ঞ্চফামল থকী মকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) প্রদত্ত গুরুত্বানুাদয ১৯৭৭ াদর ৬৩ নাং অধ্যাদদ
ফদর ফাাংরাদদ যান্ডলুভ থফাড থ (ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ-ফাতাঁদফা) গঠিত য়। যফতীদত ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদ প্রণীত ২০১৩ দনয ৬৪ নাং
থ য়।
আইন বাযা Bangladesh Handloom Board Ordinance 1977 যমত কদয ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ পুনগঠিত
০২। র্বনঃ
মিারী তাঁত খাত।
০৩। র্ভনঃ
তাঁমতযদয প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ যাগত দক্ষতা বৃর্দ্ধ, চরর্ত মূরধন যমাগান, গুণগত ভানম্পন্ন তাঁতফস্ত্র উৎাদন এফং
ফাজাযজাতকযবণয সুর্ফধা সৃর্ষ্টয ভাধ্যবভ তাঁর্তবদয অথ ি-াভার্জক ফস্থায উন্নয়ন।
০৪। যফাবড িয কাম িাফরীঃ
(ক) স্তচার্রত তাঁত র্বল্পয জর্য, শুভার্য এফং র্যকল্পনা গ্রণ, র্যংখ্যান ংযক্ষণ।
(খ) স্তচার্রত তাঁত র্বল্পয উন্নয়ন  উৎাদনমূরক যফা প্রদান।
(গ) স্তচার্রত তাঁত র্বল্পয জন্য ঋণ সুর্ফধা সৃর্ষ্ট।
(ঘ) তাঁর্তগণবক প্রবয়াজনীয় উকযণ  কাঁচাভার ন্যায্যমূবল্য যফযাবয ব্যফস্থা গ্রণ এফং উৎার্দত ে
গুদাভজাতকযবণয ব্যফস্থা কযা।
(ঙ) তাঁত েবক জনর্প্রয় কযায উবেবে যদ-র্ফবদব প্রচায কাম িক্রভ গ্রণ।
(চ) তাঁত ে যদ-র্ফবদব ফাজাযজাতকযবণয ব্যফস্থা গ্রণ।
(ছ) তাঁর্ত  তাঁত র্বল্পয াবথ ম্পর্কিত ব্যর্ক্তবদয প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দক্ষতা বৃর্দ্ধ।
(জ) তাঁর্তবদয ফয়নপূফ ি  ফয়বনািয সুবমাগ সুর্ফধা প্রদাবনয রবক্ষয র্যকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন।
(ঝ) তাঁতজাত দ্রব্যার্দয গুণগত ভান  প্রস্তুতকাযী যদ ম্পর্কিত নদে প্রদান।
০৫। যফাবড িয র্যচারনা ল িদঃ
াফ িক্ষর্ণক দস্যঃ
১। যচয়াযম্যান, ফাংরাবদ তাঁত যফাড ি ;
২। দস্য (র্ভর্ত  ফাজাযজাতকযণ), ফাংরাবদ তাঁত যফাড ি ;
৩। দস্য (এন্ডএভ), ফাংরাবদ তাঁত যফাড ি ;
৪। দস্য (র্যকল্পনা  ফাস্তফায়ন), ফাংরাবদ তাঁত যফাড ি ;
৫। দস্য (থ ি), ফাংরাবদ তাঁত যফাড ি ;
৬। র্চফ, ফাংরাবদ তাঁত যফাড।ি
খন্ডকারীন দস্যঃ
৬। ফাংরাবদ যযভ উন্নয়ন যফাবড িয ভার্যচারক;
৭। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কতৃিক ভবনানীত কভিকতিা মৄগ্ম-র্চফ (ফস্ত্র-২);
৮। থ ি র্ফবাগ কতৃিক ভবনানীত কভিকতিা মৄগ্ম-র্চফ (ব্যয়র্নয়ন্ত্রন);
৯। যরর্জবরটিব  ংদ র্ফলয়ক র্ফবাগ কতৃিক ভবনানীত কভিকতিা মৄগ্ম-র্চফ (ড্াঃ);
১০। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ধীনস্থ ফস্ত্র দপ্তবযয র্যচারক;
১১। ফাংরাবদ যটক্সটাআর র্ভর কবিাবযন কতৃিক ভবনানীত কভিকতিা র্যচারক (ফার্ণজয);
১২। ফাংরাবদ জাতীয় ভফায় র্ল্প র্ভর্ত র্রর্ভবটবডয বার্ত;
১৩। জাতীয় তাঁর্ত র্ভর্তয বার্ত ;
১৪। জনাফ যভাঃ াজাান যফাযী, গ্রাভঃ কাব তাযা, যাঃ- নাবগয াট, উবজরাঃ- যরৌজং, যজরাঃ- মুর্ন্পগঞ্জ;
১৫। জনাফ যভাফাযক যাবন যকায, গ্রাভঃ- ফারাফাড়ী, ডাকঘযঃ- উল্লাাড়া অয/এ, যজরাঃ- র্যাজগঞ্জ।
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০৬। যফাবড িয জনফরঃ

যভাট নুবভার্দত দ
যভাট কভিযত
যভাট শূন্য দ

কভিকতিা
১০৩
৮০
২৩

কভিচাযী
২৫৩
১৯১
৬২

যভাট
৩৫৬
১৭১
৮৫

০৭। (ক) ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয প্রর্তিানমূঃ

প্রধান ওাম ধারয়
ওাযান ফাজায, ঢাওা

নফশও নন্টায

াশবধ নন্টায

প্রশযণ নওন্ধ

১। শশশ, ভাধফদী,
নযশংদী
২। টিএপশ-াজাদপুয,
শযাজকঞ্জ
৩। এএপশ,
কুভাযঔারী, কুশষ্টয়া

১। ফাংরাণদ তাঁত শযা  প্রশযণ
ইনশিটিউট, নযশংদী

১৭। টুয়াঔারী
১। শচশযযফন্নয

১৮। বাঙ্গা

০৭।২।(খ)
তাঁত ম্যাঃ
যংপুয

১৯। নদাায

২। তাঁত প্রশযণ উণওন্ধ, নফড়া, াফনা

৩। ওাালু

২০। শভযপুয

৪। শযাজকঞ্জ

২১। আড়াইাজায

৫। উোাড়া

২২। রূকঞ্জ

৪। যংপুয প্রশযণ নওন্ধ

৬। াজাদপুয

২৩। নযশংদী

৫। পোন শডজাইন ইনশিটিউট, নযশংদী

৭। নফরকুশচ

২৪। টাঙ্গাইর

৮। াঁশথয়া

২৫। ওাশরাশত

৬। পোন শডজাইন প্রশযণ উণওন্ধ,
ওাশরাশত, টাঙ্গাইর

৯। যাজাী

২৬। ভয়ভনশং

১০। কুশষ্টয়া

২৭। ফাঞ্ছাযাভপুয

১১। তরকূা

২৮। নাভনা

১২। মণায

২৯। ওভরকঞ্জ

১৩। খুরনা

৩০। ফান্নযফান

১৪। াতযীযা

৩১। যাঙ্গাভাটি

০৮।১৫। ওাশরকঞ্জ
তাঁতশুভার্য
১৬। নকৌযনদী
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৩। শণরট প্রশযণ নওন্ধ

৭। পোন শডজাইন প্রশযণ উণওন্ধ, নফরকুশচ,
শযাজকঞ্জ
৮। পোন শডজাইন প্রশযণ উণওন্ধ,
ওভরকঞ্জ, নভৌরবীফাজায।

৩২। ওক্সফাজায
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তাঁত শুভার্য নুমায়ী তাঁত ংখ্যা :

র্ফবাগয়াযী তাঁত ংখ্যা :

০৯। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  কভিংস্থানঃ ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয ৪টি প্রর্ক্ষণ যকবেয ভাধ্যবভ র্নফ িার্চত তাঁর্তবদয র্ফর্বন্ন যকাব ি প্রর্ক্ষণ
প্রদাযনয ফার্ল িক রক্ষযভাো ৪০০ জবনয র্ফযীবত ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয ৪৮৭ জন তাঁর্তবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। তকযা র্ববফ
প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয যক্ষবে জিন ১২২%।

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

াতা- 67

১০। ২০১৬-১৭ থ ি ফছবযয গৃীত উন্নয়ন কাম িক্রভ  জিনঃ ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয গৃীত কাম িক্রভ  জিন মূ
র্নেরূঃ
(ক) ফাস্তফাময়ত প্রকল্পঃ তাঁত ফদস্ত্রয উন্নয়দন পযান মডজাইন, থট্রমনাং ইনমস্টটিউট  ১ টি থফমক থন্টায স্থান৩য়
( াংদামধত):
জুরাই ২০১০ থথদক জুন ২০১৭ ম থন্ত থভয়াদদ প্রকল্পটি
ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। প্রকদল্পয আতায়
নযমাংদীদত ১টি পযান মডজাইন থট্রমনাং ইনমস্টটিউট
এফাং টাাংগাইর থজরায কামরামত, মযাজগঞ্জ থজরায
থফরকুমচ  থভৌরবীফাজায থজরায কভরগদঞ্জ ১টি
কদয থভাট ৩টি প্রমক্ষণ উদকন্দ্র স্থান কযা দয়দছ।
উক্ত প্রর্ক্ষণ যকেগুবরাবত প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ
র্যচারনায জন্য ১০৫টি জনফবরয দ যাজস্ব
ফাবজবটয অতায় সৃজবনয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারয়
কতৃিক গত ১৯-০৩-২০১৭ তার্যবখ ম্মর্ত জ্ঞান কযা
বয়বছ। থ ি ভন্ত্রনারবয়য র্নধ িার্যত ছবক জনফবরয
প্রস্তাফ গত ১২-০৬-২০১৭ তার্যবখ ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা বয়বছ।থ ি ভন্ত্রণারবয়য ম্মর্ত
ায়া যগবর এফং জনফর র্নবয়াগ কযা বর প্রর্ক্ষণ
কাম িক্রভ র্যচারনা কযা বফ।

নফর্নর্ভিত পযান র্ডজাআন আনর্টটিউট, নযর্ংদী

২০১৬-১৭ অথ থ ফছদয আয এর্ডর্বত প্রকদল্পয অনুকূদর
৫৩৯.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য় এফাং জুন ২০১৭
ম িে ৪৯৯.৮৩১ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ। ব্যবয়য
গ্রগর্ত ৯২.৭৩% এফং ফাস্তফ গ্রগর্ত
১০০%।ক্রভপুর্ঞ্জত ব্যয় ৩৮০৯.৮৩ রক্ষ টাকা এফং
ফাস্তফ গ্রগর্ত ১০০%।

নফর্নর্ভিত ডযবভটযী ,পযান র্ডজাআন আনর্টটিউট, নযর্ংদী

প্রকল্প ফাস্তফায়বনয পবর প্রর্ত ফছয ২৪০০ জন তাঁর্তবক
প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা ম্ভফ বফ, র্যফর্তিত ফাজায
চার্দা এফং যবাক্তায রূর্চ  ছবদয াবথ াভঞ্জস্য
যযবখ নতুন র্ডজাআন উদ্ভাফন কযা ম্ভফ বফ  তাঁত
ফবস্ত্রয উৎাদন বৃর্দ্ধ াবফ, তাঁর্তবদয কভিংস্থাবনয
সুবমাগ সৃর্ষ্ট বফ এফং তাবদয অয় বৃর্দ্ধ াবফ।
উবল্লখ্য, প্রর্ক্ষণ যকবেমূব প্রাকটিকযার যবড
প্রর্ক্ষবণয অধুর্নক মন্ত্রার্ত স্থান কযা বয়বছ।
অগাভী ২০১৭-১৮ থ ি ফছবয প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ শুরু
কযা ম্ভফ বফ।

নফর্নর্ভিত পযান র্ডজাআন প্রর্ক্ষণ উবকে, যফরকুর্চ, র্যাজগঞ্জ।

কার্রার্ত পযান র্ডজাআন প্রর্ক্ষণ উবকবেয ক্রয়কৃত যভর্নাযী র্যদিন
কযবছন যচয়াযম্যান,ফাতাঁবফা, তার্যখ-২০.০৫.২০১৭
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(খ) ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পঃ
১। ব্যাদরমন্পাং ভডান থাইদজন মযদনাদবন এন্ড এক্সানন (মফএভআযই) অফ যা এমক্সটিাং ক্লথ প্রদমাং থন্টায এযাট ভাধফদী, নযমাংদী (১ভ
াংদামধত):
থভাট ৪১৫৮.০০ রক্ষ টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় জুরাই
২০১৩ থথদক জুন ২০১৮ ম থন্ত থভয়াদদ ফাস্তফায়নাধীন
প্রকদল্পয আতায় অমপ বফন মনভথাণ এফাং পুযাতন
পযাটর্য বফদনয থভযাভদতয কাজ ম্পন্ন দয়দছ
।
পযাটময বফদনয মনভথাণ কাজ গবড় প্রায় ৯৫% ম্পন্ন
বয়বছ। ন্যান্য বফন  কাঠাবভা র্নভিাণ কাজ প্রায়
৮০% ম্পন্ন বয়বছ। এছাড়া, প্রকদল্পয অতায় ১টি
টযান্টায যভর্ন ক্রয়  প্রর্তস্থান কযা বয়বছ এফং
ফর্ষ্ট যভর্ন যফযাবয জন্য র্ফএভটিএপবক
কাম িাবদ প্রদান কযা বয়বছ। প্রকবল্পয ২য় ংবাধনী
প্রস্তাফ নুবভাদবনয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয অযএমডমদত প্রকদল্পয অনুকূদর
২৯৪০.০০ রক্ষ টাকা ফযাি যাখা দয়দছ এফং জুন
২০১৭ ম িে ২৯২৮.৩২৮ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ।
ব্যবয়য গ্রগর্ত ৯৯.৬০% এফং ফাস্তফ গ্রগর্ত ১০০%।
ক্রভপুর্ঞ্জত ব্যয় ৩৭১৬.৭৬ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফ
গ্রগর্ত ৮০%।
প্রকল্পটি ফাস্তফার্য়ত বর প্রকল্প এরাকা এফং অব
াবয প্রায় ১.০০ রাখ তাঁর্তবক ফয়নপূফ ি  ফয়বনািয
যফা প্রদান কযা ম্ভফ বফ। যকবেয ফতিভান ফাৎর্যক
ার্বির্ং কযাার্টি ৩.৬৮ যকাটি র্ভটায যথবক বৃর্দ্ধ
যবয় ১৭.১০ যকাটি র্ভটাবয দাঁড়াবফ।

র্র্র্ র্ফএভঅযআকযণ প্রকল্প র্যদিন কযবছন ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী, ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারয়, র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফং যচয়াযম্যান, ফাংরাবদ
তাঁত যফাড,ি তার্যখ-২০.১১.২০১৬

নফর্নর্ভিত র্প বফন, র্র্র্, ভাধফদী, নযর্ংদী

২। এটাফর্রবভন্ট ফ র্ি যান্ডলুভ ার্বি যন্টায আন র্ডপাবযন্ট লুভ আনবটনর্ব এর্যয়া (১ভ ংবার্ধত):
প্রকদল্পয আতায় কামরামত ামবথ থন্টাদযয পূতথ
মনভথাদণয কাজ গবড় প্রায় ৯৬% ম্পন্ন বয়বছ।
াজাদপুয  কুভাযখারী ামবথ থন্টাদযয পযাট র্য
থযডয র্নভিাণ কাজ ম্পন্ন বয়বছ এফং এ ২টি যন্টাবযয
ন্যান্য ফকাঠাবভা র্নভিাণ কাজ গবড় প্রায় ৬০% ম্পন্ন
বয়বছ। প্রকবল্পয কার্রার্ত যকবেয মন্ত্রার্ত যফযাবয
জন্য র্ফএভটিএপবক কাম িাবদ প্রদান কযা বয়বছ।
প্রকবল্পয ০৩টি ার্বি যন্টাবযয ETP-এয র্নভিাণ কাজ
শুরু কযা বয়বছ।
কামরামত ামবথ থন্টাদযয মনমভথত পযাটময থড
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২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয অযএমডমদত প্রকদল্পয অনুকূদর
১৩০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাি যাখা দয়দছ এফং জুন
২০১৭ ম িে ১২৯৭.১৬২ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ। ব্যবয়য
গ্রগর্ত ৯৯.৭৮% এফং ফাস্তফ গ্রগর্ত ১০০%।
ক্রভপুর্ঞ্জত ব্যয় ২২২৪.১৯ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফ
গ্রগর্ত ৩৯%।
প্রকল্পটি ফাস্তফার্য়ত বর প্রকল্প এরাকায ১.৪০ রাখ
তাঁর্তবক ফয়নপূফ ি  ফয়বনািয যফা প্রদান কযা ম্ভফ
বফ। যকেমূবয ার্বির্ং কযাার্টি বৃর্দ্ধ াবফ
থ িাৎ ৩টি যকে যথবক যভাট ৪৫.০২ রক্ষ যকর্জ সুতা
যংকযণ এফং ২৫.২২ যকাটি র্ভটায কাবড় ার্বি
প্রদান কযা ম্ভফ বফ।

াজাদপুয ামবথ থন্টাদযয মনভথানাধীন পযাটময থড মযদথন কযদছন
ফাতাঁদফা এয থচয়াযম্যান তামযখ- ০৪.০২.২০১৭ ।

গ. নতুন প্রকল্প িণঃ
২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয ফামল থক উন্নয়ন কভথসূমচ এফাং ২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয আযএমডমদত মননফমণ থত প্রকল্পমূ ফযািমফীনবাদফ
অন্তর্ভথি যদয়দছ:
(১) ফাাংরাদদদয থানামর ঐমতয “ঢাকাই ভমরন” পুনরুিায (১ভ ম থায়)।
থভয়াদকার : জানুয়াময, ২০১৭ দত মডদম্বয, ২০১৯
মরঃ, মফমনদয়াগ ব্যয়:১২১০.০০রক্ষ টাকা। প্রকল্পটি
র্যকল্পনা কর্ভবন নুবভাদবনয জন্য প্রর্ক্রয়াধীন
অবছ।

ভর্রন র্ফবলজ্ঞ কর্ভটিয ভর্রবনয নমুনা ম িবফক্ষণ, তার্যখ – ২১.১১.২০১৬
(২) থখ ামনা তাঁত মল্ল স্থান। থভয়াদকার : জানুয়াময, ২০১৭ দত মডদম্বয, ২০২১। মফমনদয়াগ ব্যয়: ১৯১১০০.০০ রক্ষ টাকা।যভাট
প্রকবল্পয র্ডর্র্ ০২-০২-২০১৭ তার্যবখ ভন্ত্রণারয় বত র্যকল্পনা কর্ভবন নুবভাদবনয জন্য যপ্রযণ কযা বয়বছ। প্রকল্পটি
নুবভাদন প্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য ০৪-০৬-২০১৭ তার্যবখ ভাননীয় ভন্ত্রীয স্বাক্ষবয র্যকল্পনা ভন্ত্রীবক র্ড ে যদয়া বয়বছ। তাঁতর্ল্ল স্থান
ীল িক প্রকল্পটি “যখ ার্না তাঁত র্ল্ল” নাভকযবণ জার্তয জনক ফেফন্ধু যখ মুর্জবুয যভান যভবভার্যয়ার ট্রাবটয ম্মর্ত ায়া
যগবছ।
(৩) তাঁতজাত দণ্যয ফহুমুখীকযণ। থভয়াদকার :জানুয়াময, ২০১৭ দত থদন্ফম্বয, ২০২১ মরঃ। মফমনদয়াগ ব্যয়: ১০৭০০.০০ রক্ষ টাকা।
প্রকল্প মাচাই-ফাছাই কমভটিয বা অনুমিতঃ ০৫-১০-২০১৬ মরঃ। উি বায মিান্ত অনুাদয বফদদমক াায্য প্রামিয রদক্ষয থভাট
১০৭.০০ থকাটি টাকা মফমনদয়াগ ব্যদয় মমডমম গত ১৯-১০-২০১৬ তামযদখ ভন্ত্রণারদয় নীমতগত অনুদভাদদনয জন্য থপ্রযণ কযা দয়দছ।
ভন্ত্রণারয় দত মমডমম মযকল্পনা কমভদন থপ্রযণ কযা য়। মযকল্পনা কমভন দত প্রকল্পটি মনজস্ব অথ থায়দন ফাস্তফায়দনয মনদদ থনা
প্রদান কযা দয়দছ। এ থপ্রমক্ষদত বফদদমক াায্য/অথ থায়দন প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয মফলয়টি পুনমফ থদফচনায জন্য থফাড থ কর্তথক গত ১০-০৪২০১৭ তামযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণ কযা দয়দছ।ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় দত গত ১৭-০৫-২০১৭ তামযদখ বফদদমক
াায্য/অথ থায়দন প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয মফলয়টি পুনমফ থদফচনায জন্য মযকল্পনা কমভনদক অনুদযাধ কযা দয়দছ।
(৪) ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয থফমক থন্টাযমূদ ৬টি প্রমক্ষণ থকন্দ্র  ২টি ভাদকথট প্রদভান থকন্দ্র স্থান। জানুয়াময, ২০১৭
দত মডদম্বয, ২০১৯ মরঃ।মফমনদয়াগ ব্যয়: ১১৯৩০.০০রক্ষ টাকা।প্রকল্প মাচাই-ফাছাই কমভটিয বা অনুমিতঃ২০-০৭-২০১৬ মরঃ।
থ মডমম ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণঃ ১০-১০-২০১৬ মরঃ। জনফর মনধ থাযদণয প্রস্তাফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণঃ ১৭-১০-২০১৬ মরঃ।
পুনগঠিত
জনফর মনধ থাযদণয মফলদয় থ ি ভন্ত্রণারদয় বা অনুমিতঃ ০৮-০২-২০১৭ মরঃ। ভন্ত্রণারদয়য ২৯-০৩-২০১৭ তামযদখয বায মিান্ত অনুমায়ী
থ কযতঃ গত ০৯-০৭-২০১৭ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা
মডমম যভাট ১১৯৩০.০০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় পুনগঠন
বয়বছ।
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(৫) ফাাংরাদদ তাঁত মক্ষা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট, নযমাংদীদত মডদপ্লাভা থকাদ থয আদৄমনকীকযণ  মৄদগাদমাগীকযণ।থভয়াদকার :
জানুয়াময, ২০১৭ দত মডদম্বয, ২০১৯মরঃ।মরঃ। মফমনদয়াগ ব্যয়: ৪৫৪৫.০০রক্ষ টাকা।প্রকল্প মাচাই-ফাছাই কমভটিয বা অনুমিতঃ
থ
িক গত ০৮-১২-২০১৬ তার্যবখ ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা বয়বছ।
২০-০৭-২০১৬ মরঃ। ৪৫.৪৫ যকাটি টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় মডমম পুনগঠনপূফ
মযকল্পনা কমভদনয মনদদ থনা অনুাদয মনধ থামযত ফাাংরা ছদক মডমম প্রণয়নপূফ থক গত ১২-০৩-২০১৭ তামযদখ ফস্ত্র াট ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণ
কযা দয়দছ। জনফর মনধ থাযদণয প্রস্তাফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণঃ ২৪-০৫-২০১৭ মরঃ। জনফর মনধ থাযদণয প্রস্তাফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত
থ ি ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণঃ ১৮-০৬-২০১৭ র্রঃ। থ ি ভন্ত্রণারবয় জনফর র্নধ িাযণ ংক্রাে বা ০১-০৮-২০১৭ তার্যবখ নুর্িত বয়বছ।
(৬) তাঁমতদদয আথ থ-াভামজক অফস্থায উন্নয়দন তাঁদতয আদৄমনকায়ন  চরমত মূরধন যফযা। থভয়াদকার : জুরাই, ২০১৭ দত জুন,
২০২২। মফমনদয়াগ ব্যয়: ১৫৯১৫.০০ রক্ষ টাকা।প্রকল্প মাচাই কমভটিয বা অনুমিতঃ ০৭-১২-২০১৬ মরঃ। প্রকল্প মাচাআ কর্ভটিয বায
ি কবয ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণঃ ২৪-০১-২০১৭ র্রঃ। প্রকবল্পয র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ০৫-০৪-২০১৭
র্দ্ধাে নুমায়ী র্ডর্র্ পুনগঠন
থ কদয গত ২২-০৫-২০১৭
তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবন যপ্রযণ কযা বয়বছ। মযকল্পনা কমভদনয ভতাভদতয আদরাদক মডমম পুনগঠন
তামযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণ কযা দয়দছ। জনফর মনধ থাযদণয প্রস্তাফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় দত অথ থ ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণঃ ০৮-০৬২০১৭ মরঃ।
(৭) ঢাকাস্থ মভযপুদযয জমভদত ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ কভদপ্লক্স স্থান । থভয়াদকার :জানুয়াময, ২০১৭ দত মডদম্বয, ২০২১ মরঃ। মফমনদয়াগ
ব্যয়: ১২৩৯০.০০ রক্ষ টাকা।অবরাচয প্রকবল্পয র্ডর্র্ গত ০৭-০৫-২০১৭ তার্যবখ ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা বয়। প্রকল্পটি উয গত ১১ি কবয ীঘ্রআ
০৬-২০১৭ তার্যবখ ভন্ত্রণারবয় প্রকল্প মাচাআ কর্ভটিয বা নুর্িত বয়বছ। উক্ত বায র্দ্ধাে যভাতাবফক র্ডর্র্ পুনগঠন
ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা বফ।
(৮) াফ থতয চট্টিাভ এরাকায উজাতীয় তাঁমতদদয আথ থাভামজক অফস্থায উন্নয়দনয জন্য প্রমক্ষণ থকন্দ্র, প্রদথনী কাভ মফক্রয় থকন্দ্র স্থান
এফাং ক্ষুদ্রঋণ মফতযণ কভথসূমচ। থভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ দত জুন, ২০২২ মরঃ। মফমনদয়াগ ব্যয়: ২৫০০.০০রক্ষ টাকা।প্রকল্পটি গ্রবণয
জন্য আবতাভবধ্য ম্ভাব্যতা মাচাআ কযা বয়বছ। ীঘ্রআ র্ডর্র্ প্রণয়ন কবয ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ কযা বফ।
বর্ফষ্যবত গৃীতব্য প্রকল্পঃ
(১) যখ ার্না নকর্ র্ল্ল স্থান।থভয়াদকার : জুরাই ২০১৭ দত জুন, ২০২২ মরঃ।
(২) তাঁতজাত দণ্যয গুদাভঘয স্থান ।থভয়াদকার :জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২০ ম থন্ত ।
(৩)তাঁত ফদস্ত্রয প্রদথনী কাভ মফক্রয় থকন্দ্র/তাঁত াট স্থান ।ফাস্তফায়নকারঃ জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২০ ম থন্ত ।
১১। ক্ষুদ্রঋণ কভিসূর্চঃ
তাঁর্তবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিসূর্চয
অতায় ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয ১০০০
জন তাঁর্তবক ৪১০.০৮ রক্ষ টাকা ঋণ
র্ফতযণ কযা বয়বছ। উক্ত ভয় ম িে
৪২৩.৮২ রক্ষ টাকা অদায় বয়বছ।
অদাবয়য ায ৭০.২৫%। তাঁর্তবদয
র্নকট যথবক অদায়কৃত টাকায ভবধ্য
১২৫.০০ রক্ষ (এক যকাটি পঁর্চ রক্ষ)
টাকা যকার্য যকালাগাবয জভা প্রদান
কযা বয়বছ।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী, ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী  র্চফ ভবাদয় কতৃিক
২০১৬-২০১৭ থ ি ফছবয তাঁর্তবদয ভাবঝ ক্ষুদ্রঋণ র্ফতযণ কযবছন।
১২। কার্ি ফ র্যর্জন প্রতযয়নে প্রদানঃ স্তচার্রত তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্র াভগ্রী র্ফবদব যপ্তার্নয ভাধ্যবভ তফবদর্ক মুদ্রা জিন তথা
স্তচার্রত তাঁতর্বল্প র্নবয়ার্জত প্রার্েক তাঁর্তবদয অথ ি-াভার্জক উন্নর্তয রবক্ষয যপ্তার্নকাযকবদয অবফদবনয যপ্রর্ক্ষবত তাঁতজাত ে
যপ্তার্নয সুর্ফধাবথ ি ফাংরাবদ তাঁত যফাড ি বত স্তচার্রত তাঁতর্ল্পজাত ফবস্ত্রয ‘কার্ি ফ র্যর্জন নদে’ প্রদান কযা য়। জুরাআ,
২০১৬ বত জুন, ২০১৭ ভবয় ১৪টি যপ্তার্নকাযক প্রর্তিাবনয নুকূবর ১১৫,১০,০৬০.০০ ভার্কিন ডরায মূল্যভাবনয তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্র
 যালাক াভগ্রী যপ্তার্নয রবক্ষয ৩১৭টি কার্ি ফ র্যর্জন নদে প্রদান কযা বয়বছ। যপ্তার্নকৃত বেয ভবধ্য যবয়বছ টাোআর
তাঁত কটন ার্ড় ৮,২০,০০০ র্, তাঁত কটন াটি ২৫,৯০,৪৩৫ র্, তাঁত লুংর্গ ৬,৮৭,৭০০ র্, তাঁতজাত ে (ড়না) ৩,৪২,১৭০
র্ এফং র্ফর্বন্ন প্রকায তাঁতজাত ে ৪,৩৬০ র্। কার্ি ফ র্যর্জন প্রতযয়নে র্প ফাফদ ১,৫৮,৫০০.০০ টাকা যফাবড িয থ ি 
র্াফ র্ফবাবগ জভা যদয়া বয়বছ।
ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭
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১৩। যভরা  প্রদিনী (বযেযীণ): স্তচার্রত তাঁবত উৎার্দত ফবস্ত্রয জনর্প্রয়তা বৃর্দ্ধ  ফাজায ম্প্রাযবণয রবক্ষয যদবয র্ফর্বন্ন স্থাবন
জাতীয়, াভার্জক  ধভীয় উৎফ উরবক্ষ যদীয় তাঁতফস্ত্র যভরা  প্রদিনীয অবয়াজন কযা বয় থাবক। তাঁর্ত র্ভর্তয দস্য/তাঁত
কাযখানায ভার্রক/তাঁতফস্ত্র যপ্তার্নকাযকগণ এফ যভরা  প্রদিনীবত তাবদয উৎার্দত ফস্ত্রার্দ প্রদিন  র্ফক্রয় কবয থাবক। এ
কাম িক্রবভয অতায় ২০১৬-২০১৭ থ ি ফছবয ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয ায়তায় যদবয র্ফর্বন্ন স্থাযন ৪টি যদীয় তাঁতফস্ত্র প্রদিনী 
যভরায অবয়াজন কযা বয়বছ।
যভরা  প্রদিনী (অেজিার্তক): স্তচার্রত তাঁত ফস্ত্রবক র্ফবদবয ফাজাবয জনর্প্রয় কবয যতারা এফং র্ফবদব এয ফাজায সৃর্ষ্ট 
ম্প্রাযবণয রবক্ষয যপ্তার্ন উন্নয়ন বুযবযায উবযাবগ ১৪-২৭ নববম্বয, ২০১৬ ভবয় বাযবতয নয়ার্দল্লীবত নুর্িত Indian
International Trade Fair (IITF) ীল িক যভরায় ঢাকায র্ভযপুয যফনাযর্ তাঁর্ত র্ভর্তয ২ জন প্রর্তর্নর্ধয
ংগ্রবণয ব্যফস্থা কযা বয়বছ। এছাড়া ভান র্ফজয় র্দফ উদমান উরবক্ষয করকাতাস্থ ফাংরাবদ যডপুটি াআকর্ভবনয উবযাবগ
অবয়ার্জত ফাংরাবদ র্ফজয় উৎফ-২০১৬ এ একজন যফনাযর্ তাঁর্ত দবস্যয যফনাযর্ াড়ীয টর ংগ্রবণয ব্যফস্থা কযা
বয়বছ। এছাড়া তাঁতজাত বেয যপ্তার্ন বৃর্দ্ধয রবক্ষয কযণীয় র্নধ িাযবণ ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয যটক যাল্ডায/ যপ্তার্নকাযকবদয াবথ
৪টি ভত র্ফর্নভয় বা অবয়াজন কযা বয়বছ।
১৪। প্রর্ক্ষণ: তাঁত র্ল্পীবদয দক্ষতাবৃর্দ্ধ, তাঁতফবস্ত্রয গুণগতভান উন্নয়ন  উৎাদন বৃর্দ্ধয জন্য ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয ধীবন ১টি
ফাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ আনর্টটিউট (নযর্ংদী), ২টি তাঁত প্রর্ক্ষণ যকে (যংপুয  র্বরট) এফং ১টি তাঁত প্রর্ক্ষণ
উবকবেয (যফড়া, াফনা) ভাধ্যবভ ১/২ ভা যভয়ার্দ র্নয়র্ভত এফং ২ প্তা যভয়ার্দ ভ্রাম্যভান প্রর্ক্ষন যকা ি যমভন- (১) এ এ তাঁবত
ফয়ন, (২) বুনন  ফাজাযজাতকযণ, (৩) বুনন  সুতা যংকযণ, (৪) ডর্ফ  জযাকাড ি তাঁবত বুনন, (৫) ব্যয় র্নরূন  ফাজাযজাতকযণ,
(৬) যটক্সটাআর র্প্রর্ন্টং (৭) ব্লক  ফাটিক র্প্রর্ন্টং (৮) র্িন র্প্রর্ন্টং, (৯) সুতা যংকযণ, (১০) টাআ এন্ড ডাআ আতযার্দ র্ফলবয় ২০১৬-১৭
থ ি ফছবয যভাট ৪০০ জনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয় বয়বছ।
ফাতাঁবফায কভিকতিা-কভিচাযীবদয প্রর্ক্ষণঃ ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয কভিকতিা-কভিচাযীবদয ফার্ল িক প্রর্ক্ষণ রক্ষযভাো ৫০ জবনয
র্ফযীবত ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয ১০৭ জনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। তকযা র্ববফ প্রর্ক্ষবণয যক্ষবে জিন ২১৪%।
১৫। একাবডর্ভক কাম িক্রভঃ ফাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ আনর্টটিউবট র্ডবপ্লাভা-আন-যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং র্ক্ষা কাম িক্রভ ২০১০-২০১১
থ ি ফছয বত শুরু বয়বছ। উক্ত র্ক্ষা কাম িক্রবভ ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয ৯৬ জন ছাে-ছােী বর্তি কযা বয়বছ এফং ১ভ, ২য়  ৩য় ব্যাবচ
যভাট ১৬৬ জন র্ক্ষাথী উিীণ ি বয়বছ।
১৬। তাঁর্তবদয উৎার্দত তাঁতফবস্ত্র ফয়বনািয যফাঃ ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ যকে (র্র্র্), ভাধফদী, নযর্ংদী এয ভাধ্যবভ তাঁত ফবস্ত্রয র্ফর্বন্ন
কার্যগর্য যফা যমভন-য়ার্ং, ডাআং, র্প্রর্ন্টং  র্পর্নর্ং ার্বি জাতীয় কার্যগর্য যফা প্রদান কযা য়। উক্ত প্রর্তিান যথবক ২০১৬-১৭ থ ি
ফছবয ৩৫২.০০ গজ কাবড়য প্রর্ক্রয়াকযণ যফা প্রদান কযা বয়বছ।
তাঁর্তযদয তাঁতফস্ত্র উৎাদবন ফয়নপূফ ি ায়তাঃ তাঁত ফস্ত্র উৎাদন বৃর্দ্ধয ায়তায ফয়নপূফ ি যফা (টুআর্ষ্টং) এয ফার্ল িক রক্ষযভাো
১৬,০০০ যকর্জ সুতা। ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয উৎার্দত সুতায র্যভাণ ১৮০০০ যকর্জ। থ িাৎ তকযা র্ববফ উৎাদবনয রক্ষযভাো
নুমায়ী জিন ১২৭%।
১৭। উৎাদন, র্ফক্রয়, রাব  যরাকানঃ ফাংরাবদ তাঁতা যফাবড িয র্নয়ন্ত্রণাধীন র্নবোক্ত প্রর্তিানমূ তাঁর্তবদয তাঁতফস্ত্র উৎাদবনয ফয়নপূফ ি
 ফয়বনািয যফা প্রদান কবয থাবক। ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয র্নবোক্ত প্রর্তিানমূবয রাববয র্যভাণ র্নেরূঃ
প্রর্তিাবনয নাভ
ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ যকে (র্র্র্), ভাধফদী, নযর্ংদী

রাযবয র্যভাণ
১৪.২৩ রক্ষ টাকা

রাববয থ ি উক্ত প্রর্তিান মূবয কভিকতিা  কভিচার্যবদয ফযজর্নত অর্থ িক সুর্ফধার্দ প্রদাবনয যক্ষবে ব্যয় কযা বয় থাবক।
১৮। মডমজটার ফাাংরাদদ অজথদনয জন্য গৃীত কাম থক্রভ: ফতথভান যকাদযয রূকল্প অনুমায়ী ২০২১ মডমজটার ফাাংরাদদ
মফমনভাদণ থয রদক্ষয ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ মফমবন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযদছ। মা মনদন তুদর ধযা দরাঃ
(১) Dynamic দয়ফ থাট থার র্যচারনা
জনাধাযণদক তথ্য যফযাদয রদক্ষয জাতীয় তথ্য ফাতায়দনয আতায় ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ কর্তথক www.bhb.gov.bd
মদযানাদভ একটি ডাইনামভক দয়ফ থাট থার মযচামরত দে। বয়ফ যাট িারটিয ভাধ্যবভ তাঁত র্বল্পয আর্তা, ঐর্তয, তাঁত বেয
উৎাদন, ফহুমুখীকযণ এফং ফাজাযজাতকযণ ম্পর্কিত তথ্যার্দ  যফাবড িয র্ফর্বন্ন যফামূ ম্পবকি প্রবয়াজনীয় তথ্যার্দ জনাধাযবণয
র্নকট তুবর ধযা বে। থাট থারটিদক মৃি কযায জন্য প্রদয়াজনীয় কনদটন্ট মনয়মভত আদরাড কযা য়। এছাো ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয
মনয়ন্ত্রণাধীন ফাাংরাদদ তাঁত মক্ষা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট, নযমাংদী’য মক্ষা  প্রমক্ষণ কাম থক্রভ াংক্রান্ত তথ্যামদ প্রমতিানটিয মনজস্ব
দয়ফ থাট থার www.bheti.portal.gov.bd এয ভাধ্যদভ প্রকা কযা য়।
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(২) াভার্জক যমাগাবমাগ ভাধ্যবভ তথ্য যফযাঃ
www.facebook.com/bhb.gov মদযানাদভ ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয একটি অমপময়ার থপব্যক থজ যদয়দছ।
থপব্যক থদজয ভাধ্যদভ ফাতাঁদফা’য কাম থক্রভ  তাঁমতদদয মফমবন্ন থফা ম্পমকথত তথ্যামদ মনয়মভত প্রদান কযা য়।
(৩) র্নজস্ব যডাবভআন আ-যভআর ব্যফাযঃ
ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয প্রধান কাম িারয়  ভাঠ ম িাবয়য র্পমূবয নাবভ এফং কর প্রথভ থশ্রমণয কভথকতথা নাদভ মনজস্ব থডাদভইন
ই-থভইর আইমড “@bhb.gov.bd” বতময বয়বছ। যকার্য কাম িক্রবভ তথ্য অদান প্রদাবনয যক্ষবে র্নজস্ব যডাবভআন আ-যভআর
ব্যফায কযা য়।
(৪) প্রধান কাম িারবয় য়াআ-পাআ যনটয়াকি স্থানঃ
অবরাচয থ ি ফছবয ফাংরাবদ তাঁত যফাবড িয প্রধান কাম থারয়দক য়াই-পাই থনটয়াদকথয আতায় আনা দয়দছ। এছাড়া ফাতাঁদফা’য প্রধান
কাম থারদয়য ইন্টাযদনট থফা ২ Mbps দত ১০ Mbps গমতদত উন্নীত কযা দয়দছ।
(৫) ই-পাইর কাম থক্রভ চালুকযণ:
ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থ ২৮.০২.২০১৭ তামযখ দত ই-পাইর (নমথ) ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ শুরু কযা দয়দছ। ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয ৮০ জন
কভথকতথা/কভথচাযীদদয ই -পাইর (নমথ) ফাস্তফায়ন মফলদয় প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। ফতথভাদন পুযাতন িমতয াাাম ই-পাইর
(নমথ) িমতদত নমথ মনষ্পমত্ত কযা দে।
(৬) ফাদয়াদভমট্রক ামজযা িমত চালুকযণ
ফাদয়াদভমট্রক িমতদত ফাতাঁদফা প্রধান কাম থারদয়য কভথকতথা/কভথচাযীগদণয বদমনক ামজযা িণ িমত প্রফতথন কযা দয়দছ। থফাদড থয
কভথকতথা/কভথচাযীদদয মথাভদয় কভথস্থদর ঠিক ভদয় উমস্থমত মনমিত কযা ম্ভফ দয়দছ।
(৭) চরভান ক্ষুদ্রঋণ মফতযণ  আদায় কাম থক্রভ ই-থফায় রূান্তযকযণ
ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয চরভান ক্ষুদ্রঋণ মফতযণ  আদায় কাম থক্রভ জীকযণ  ই-ামবথদয আতায় মনদয় আায রদক্ষয a2i 
ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয দমামগতায় “e-Loan Management System for the Weavers” ীল থক ই-ামবথটিয
ToR, EOI এফাং RFP প্রস্তুত কযা দয়দছ। আগাভী ৩০ থদন্ফম্বয ২০১৭ দত মডদম্বয ২০১৮ থভয়াদদ পটয়াযটি থডদবরদভন্ট
 াইরটিাং কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযা দফ। প্রস্তামফত ই-ামবথটিয ফ্টয়ায থডদবরদভন্ট ম থাদয় ১,০৬,৫১,৩৭৫/- টাকা এফাং
াইরটিাং ফাস্তফায়ন ম থাদয় ৪৬,৪৩,০০০/- টাকা ফ থদভাট ১,৫২,৯৪,৩৭৫/- টাকা ব্যয় দফ
(৮) ই-মজম চালুকযণ
ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয ক্রয় কাম থক্রদভ স্বেতা  জফাফমদমতা মনমিতকদল্প ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয e-Gp িমত প্রফতথন কযা
দয়দছ। জুন ২০১৭ ম থন্ত ০৭ টি ক্রয় কাম থক্রভ e-Gp িমতদত ম্পন্ন কযা দয়দছ।
(৯) তাঁতফস্ত্র যিানীয থক্ষদে কামি অফ অমযমজয নদ অনরাইন মাচাইকযণ ব্যফস্থা চালুকযণ
তাঁতফস্ত্র যিানীয থক্ষদে ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ দত যিানীকাযক প্রমতিাদনয অনুকূদর প্রদদয় কামি অফ অমযমজন নদে এফাং মনফমন্ধত
যিানীকাযক প্রমতিান ম্পমকথত তথ্যামদ স্থর/মফভান ফন্দয কািভস্ কর্তথদক্ষয মাচাইকযদণয সুমফধাদথ থ ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয দয়ফ
াইদট (www.bhb.gov.bd) মনযমফমেন্নবাদফ প্রকা কযা য়। তাঁতফস্ত্র যিানী কাযকদদয স্বল্পতভ ভদয় স্থর/মফভান ফন্দদযয
ছােে প্রামি এফাং নদে জামরয়ামত থযাদধয ভাধ্যদভ যকাদযয যাজস্ব বৃমি কযবত এ উবযাগ যনয়া বয়বছ।
১৯। ২০১৬-১৭ থ ি ফছবযয উবল্লখবমাগ্য জিন  াপল্যঃ
 তাঁর্তবদয তাঁতফস্ত্র উৎাদবন ৩.৫২ যকাটি গজ কাবড় ফয়বনািয যফা এফং ১৮০০০ যকর্জ সুতায ফয়নপূফ ি যফা প্রদান কযা বয়বছ।
 তাঁর্তবদয তাঁতফস্ত্র উৎাদবনয দক্ষতা উন্নয়বনয জন্য ৪০০ জনবক ১০টি র্ফলবয় চার্দা নুমায়ী প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। ৭৯ জন
র্ডবপ্লাভা-আন-যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং চূড়াে যীক্ষায় উিীণ ি বয়বছন। ১০৭ জন কভিকতিা  কভিচাযীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।
 ১০০০ জন প্রার্েক তাঁর্তবক ৪১০.০৮ যকাটি টাকা ঋণ র্ফতযণ কযা বয়বছ এফং ৪২৫.৫৮ রক্ষ টাকা ঋণ অদায় কযা বয়বছ।
 ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয ১১৫,১০,০৬০.০০ ভার্কিন ডরাবযয তাঁত ে র্ফবদব যপ্তার্ন বয়বছ এং ৩১৭টি কার্ি ফ র্যর্জন নদে
প্রদান কযা বয়বছ।
 তাঁত র্বল্পয র্ফর্নবয়াগ অকল িবনয জন্য ০৮টি যর্ভনায/য়াকি, যটক যাল্ডাযবদয াবথ ১২টি বা এফং যপ্তানীকাযকবদয াবথ
৪টি ভতর্ফর্নভয় বা কযা বয়বছ।
 ফাতাঁবফা ৩টি প্রকবল্পয জুন, ২০১৭ ম িে ফাবজট ব্যবয়য ায ৯৮.৫৮%।
 ফাতাঁবফায ৮৪ জন কভিকতিা  কভিচাযীবক আ-পাআর (নর্থ) ফাস্তফায়ন র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয আ-পাআর্রং কাম িক্রভ চালু কযা
বয়যছ।
 কভিকতিা  কভিচাযীবদয মথাভবয় কভিস্থবর উর্স্থর্ত এফং র্নর্দ িষ্ট ভবয় কভিস্থর তযাবগয র্ফলয়টি র্নর্িতকযবণয র্নর্দ িষ্ট ভবয়
কভিস্থর তযাবগয র্ফলয়টি র্নর্িতকযবণয রবক্ষয ফাবয়াবভর্ট্রক ার্জযা চালু কযা বয়বছ।
 উন্নয়ন প্রকল্প এফং যাজস্ব ফাবজবটয ক্রয় কাম িক্রবভ স্বেতা অনয়বনয রবক্ষয আ-র্জর্–যত ক্রয় কাজ শুরু কযা বয়বছ। ২০১৬-১৭ থ ি
ফছবয আ-র্জর্–যত ৫টি দযে/ক্রয় কাম ি ম্পাদন কযা বয়বছ।
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 চরভান ঋণ প্রদান কাম িক্রবভ ১৪টি ধা কর্ভবয় ৭টি ধা কবয ঋণ প্রদান কাম িক্রভ জীকযণ কযা বয়বছ।
 ২০১৬-১৭ থ ি ফছবযয ফযাে নুমায়ী উন্নয়ন ফাবজট/প্রকল্প ফাস্তফায়বনয তকযা ায ৯৮.৮৮ ।
 ২০১৬-১৭ থ ি ফছবয ফাতাঁবফা এয াবথ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ম্পার্দত ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্তয র্জিত ফাস্তফায়ন যস্কায
তকযা ৯৮.৩৩।
২০। এক নজবয র্বন ২০২১ এ ফংরাবদ তাঁত যফাবড িয রক্ষযভাোঃ
ক্রঃ
উন্নয়ন অিামধকায
খাত ফাস্তফায়দন কাম থক্রভমূ
একক
প্রদক্ষণ/রক্ষযভাো
নাং
খাতমূ
২০১৬-২০২১
ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ১.১ মনফ থামচত পুরুল তাঁমতদদয প্রমক্ষণ (প্রমমক্ষত পুরুল তাঁমত)
(তাঁমতদদয দক্ষতা
১.২ ভমরা তাঁমতদদয প্রমক্ষণ (প্রমমক্ষত ভমরা তাঁমত)
বৃমি)
১.৩ অমজথত কামযগময মক্ষা
(াকৃত মডদপ্লাভা ইনদটক্সটাইর ইমঞ্জমনয়ায)
ক্রঃ নাং উন্নয়ন অিামধকায
খাত ফাস্তফায়দন কাম থক্রভমূ
খাতমূ
২। তাঁত ফদস্ত্রয
২.১ ফয়নপূফ থ ায়তা প্রদাদনয ভাধ্যদভ উৎামদত সুতায মযভাণ
উৎাদন বৃমিদত
ায়তাকযণ
২.২ ফয়দনাত্তয ায়তা প্রদাদনয ভাধ্যদভ উৎামদত তাঁত ফদস্ত্রয
মযভাণ
১

২.৩ তাঁত ফস্ত্র যিামনয ভাধ্যদভ আয়
২.৪ থভরা আদয়াজন/অাংিণ
২.৫ থস্টক থাল্ডাযদদয াদথ বা/য়াকথ/থমভনায/ভতমফমনভয়
৩।

াংখ্যা
াংখ্যা

৫০০০
৭০০০

াংখ্যা

৫০০

একক

প্রদক্ষণ/রক্ষযভাো
২০১৬-২০২১
৩৫,৫৩,০০০

থকমজ
থকাটি
মভটায

৫৪.৩৮

থকাটি ভা.
৬০০
ডরায
াংখ্যা থদমঃ ৪০
মফদদমঃ ২০
াংখ্যা
১০০

তাঁত মল্পদক আয ৩.১ ঋণ মফতযণ/চরমত মূরধন যফযা (ঋণপ্রাি পুরুল সুমফধাদবাগী)
াংখ্যা
৫০০০
গমতীর 
উৎাদনীর কযায ৩.২ ভমরা তাঁমতদদয ঋণ মফতযণ (সুমফধাদবাগী ভমরা তাঁমত)
াংখ্যা
৭০০০
ভাধ্যদভ কভথাংস্থান
সৃমি, দামযদ্র
৩.৩ চরমত মূরধন যফযা
থকাটি
১৪৮.০০
মফদভাচন এফাং
টাকায়
মরঙ্গ বফলম্য
৩.৪ ক্ষুদ্রঋণ আদায়
থকাটি
১২০.০০
দূযীকযণ  নাযীয (আদায়কৃত ঋণ
টাকায়
ক্ষভতায়ন
২১। উংাযঃ
ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয উদয উমল্লমখত প্রকল্পমূ অনুদভাদন  মথামথবাদফ ফাস্তফায়ন কযা দর তাঁত ফদস্ত্রয উৎাদন ফছদয ৬৮
থকাটি মভটায দত বৃমি থদয় ১০০ থকাটি মভটাদয উন্নীত দফ । তাঁমতদদয জীফনমাোয ভাদনান্নয়ন দফ । উৎামদত তাঁত ফস্ত্র থদদয
ফতথভান অবযন্তযীন ফস্ত্র চামদায তকযা ৫৫ বাগ পূযণ কযদত ক্ষভ দফ । এছাো, তাঁত ফদস্ত্রয যিানী দত ফছদয ১৫০ থকাটি
ভামকথন ডরায বফদদমক মুদ্রা আয় দফ । থদদয জাতীয় অথ থনীমতদত তাঁত ফদস্ত্রয অফদান ফছদয ১২২৭ থকাটি টাকা দত বৃমি থদয়
২৫০০ থকাটি টাকায় উন্নীত দফ । পদর ২০২১ াদরয ভদধ্য ফাাংরাদদদক একটি ভধ্যভ আদয়য থদদ মযণত কযায রক্ষয অজথদন
ায়ক ভূমভকা ারন কযদফ।

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

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

াতা- 74

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

াতা- 75

ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ
যাজাী।
১.

টভূমভ

ঐমতযফাী থযভ মদল্পয ব্যাক ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয রদক্ষয ১৯৭৭ াদরয ২৮ মডদম্বয ৬২ নাং অধ্যাদদদয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ থযভ
থফাড থ প্রমতমিত য়। থচয়াযম্যান মছদরন থফাদড থয প্রধান মনফ থাী কভথকতথা। আত্মকভথাংস্থান সৃমি দামযদ্র মফদভাচন  আথ থ াভামজক অফস্থায
উন্নয়ন ঘটাদনাই এ াংস্থায অন্যতভ প্রধান উদিশ্য। প্রমতিারগ্ন থথদক থফাড থ এ মদল্পয উন্নয়দন মনযরবাদফ কাজ কদয মাদে। ফতথভাদন থদদ এ
মদল্পয াংদগ জমেত থরাকাংখ্যা প্রায় ৬.৫০ রক্ষ। থফাড থ সৃমিয পূদফ থ এ াংখ্যা মছর ভাে ৩৫ াজায। জমেত জনফদরয তকযা প্রায় ৮০ বাগই
িাভীণ দুঃস্থ নাযী।
গত ০৭/০৩/২০১৩ ইাং তামযদখ ১৩ নাং আইনফদর ফাাংরাদদ থযভ থফাড থ ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট এফাং ফাাংরাদদ
মল্ক পাউদন্ডন এই ৩টি পৃথক াংস্থা একীভূত কদয ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ প্রমতিা কযা য়। পুনঃ প্রমতমিত াংস্থায প্রধান মনফ থাী
কভথকতথায দফী থচয়াযম্যাদনয মযফদতথ ভামযচারক কযা দয়দছ। থফাদড থয ামফ থক কাম থক্রভ মযচারনায জন্য থভাট ৪টি মফবাগ যদয়দছ মথাঃ(১) প্রান  াংস্থান মফবাগ ২) অথ থ  মযকল্পনা মফবাগ ৩) ম্প্রাযণ  থপ্রলণা মফবাগ এফাং (৪) উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ মফবাগ।
এ ছাো গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমিটিউট এভআইএ থর মনযীক্ষা াখা জনাংদমাগ াখা যাময ভামযচারদকয অধীদন ন্যাস্ত যদয়দছ।
থ
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয নুতন অগাদনািাভ
প্রণয়দনয মফলয়টি প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ।

২. ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদডযথ মবন  মভনঃ
মবন থদদ থযভ চাল  মদল্পয ম্প্ররাযণ  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ িাভীণ জনদগািীয দামযদ্র মফদভাচন ;
মভন
(ক) রাগই প্রমৄমি উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ কাঁচা থযদভয উৎাদন বৃমি;
(খ) গদফলণারি উচ্চ পরনীর তুুঁত  থযভ কীদটয জাত প্রফতথন;
(গ) থযভ থটদয দক্ষ  কামযগময জনমি সৃমিয রদক্ষয প্রমক্ষণ প্রদান;
(ঘ) কাঁচা থযভ  থযভ দণ্যয ভান উন্নয়ন  মফণদনয ব্যফস্থাকযণ;
(ঙ) থযভ চাল ম্প্রাযদণ জনদচতনতা বৃমি, থভাটিদবন  তদাযমক কাজ থজাযদাযকযণ।
৩. ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদডযথ ম্প্রাযণ থনটয়াকথ :
অমপ/স্থানায নাভ
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ
প্রধান কাম থারয়
জাভথপ্লাজভ থভইনদটন্যান্প
থন্টায
আঞ্চমরক থযভ ম্প্রাযণ
কাম থারয়
থজরা থযভ ম্প্রাযণ
কাম থারয়
থযভ ফীজাগায ম৩, ম২, ম১
তুুঁতফাগান
থিদনজ
উদজরা থযভ ম্প্রাযণ
কাম থারয়
থযভ ম্প্রাযণ মযদথদকয
কাম থারয়
চাকী মযয়ামযাং থন্টায
থযভ ল্লী
মভমনমপদরচায থকন্দ্র

থযভ কাযখানা
ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-১৭

াংখ্যা

অফস্থান

১

যাজাী।

২

চন্দ্রদঘানা (যাাংগাভাটি)  াঁদকায়া (ঞ্চগে)।

৫

যাজাী, যাংপুয, ঢাকা, মদায  যাাংগাভাটি।

৭

থবারাাট, ঠাকুযগাঁ, াফনা, ভয়ভনমাং, ফগুো, কুমভল্লা, যাজফােী।

১১
৭
২
৪০

যাজাী,চাঁাইনফাফগঞ্জ,থবারাাট, ভীযগঞ্জ, ঈশ্বযদী, মঝনাইদ, ফগুো,
যাংপুয, মদনাজপুয, থকানাফােী এফাং ভয়নাভমত।
ব্রাক্ষ্ণনমবটা, ঠামন্ডযাভ, াদাভর, যত্নাই, নকা, থযইচযা  রুীাো।
ভয়ভনমাং  থবারাাট।
মফমবন্ন থজরা  উদজরা দদয অফমস্থত।

১৬৪

মফমবন্ন ইউমনয়ন  িাদভ অফমস্থত।

২৭
২৩
১২

মফমবন্ন ইউমনয়ন  িাদভ অফমস্থত।
মফমবন্ন ইউমনয়ন  িাদভ অফমস্থত।
থবারাাট (চাঁাইনফাফগঞ্জ), ভীযগঞ্জ (যাজাী), থদৌরতপুয (কুমিয়া),
ফাগফাটি (মযাজগঞ্জ), ফেফােী (রারভমনযাট), জয়পুযাট, যানীাংনকর
(ঠাকুযগাঁ), থকানাফােী (গাজীপুয), মঝনাইদ, চাটদভায (াফনা),
ভয়ভনমাং  রাভা (ফান্দযফান)।
যাজাী  ঠাকুযগাঁ। ফতথভাদন থযভ কাযখানা দু’টি যকাযী মিাদন্ত ফন্ধ
অফস্থায় প্রাইদবটাইদজন কমভদন ন্যাস্ত যদয়দছ।

২
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কাম থক্রভ

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য অশতশযক্ত শচণফয বাশতণে ফাংরাণদ নযভ উন্নয়ন নফাণড ধয ওভধওতধাণদয াণথ ভতশফশনভয় বা।

৪. ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদডযথ মূর কাম থক্রভঃ
১. থযভ মফলয়ক বফজ্ঞামনক, কামযগময  আমথ থক গদফলণা  প্রমক্ষদণয জন্য উদযাগ ায়তা এফাং উৎা প্রদান;
২. গদফলণা  প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ প্রাি পরাপরমূ ভাঠ ম থাদয় ম্প্রাযণ  উা ফাস্তফায়ন মনমিতকযণ এফাং ফতথভাদন াংযমক্ষত 
বমফষ্যদত াংগৃমতব্য কর থযভ থাকায জাত াংযক্ষণ মনমিতকযণ;
৩. তুুঁত, থবদযন্ডা  াংমিি অন্যান্য উমদ্ভদদয উন্নতজাদতয চালাফাদদয িমত উদ্ভাফন;
৪. উন্নতজাদতয সুস্থ লুদাকায মডভ ারন, উদ্ভাফন  মফতযণ;
৫. থযভ গুটি ইদত সুতা আযণ এফাং কাঁচা থযদভয ভান উন্নত  উৎাদন বৃমি প্রদয়াজদন কর কাঁচা থযভ মথামথবাদফ মন্ত্রামত
মজ্জত স্বয়াংম্পূণ থ মল্ক কমন্ডমনাং াউ এয ভাধ্যদভ যীক্ষা  থিমডাং কযায য ফাজাযজাতকযদণয ফাধ্যফাধকতায িণ;
৬. চযকা মযমরাং  মপদরচাদয মনদয়ামজত ব্যমিমদগদক কামযগময যাভথ প্রদান;
৭. কাঁচা থযভ  থযভ দণ্যয ভান উন্নয়ন;
৮. থযভ চাল  থযভ মদল্পয উয মফমবন্ন উাত্ত াংি  িন্থনা;
৯. থযভ চাল  থযভ মদল্পয মত াংমিিদদয ঋণদাদনয সুমফধামদ সৃমি;
১০. ন্যায্যমূদল্য থযভ মদল্পয প্রদয়াজনীয় কাঁচাভার যাং, যাায়মনক দ্রব্যামদ, খুচযা মন্ত্রাাং  আনুলমঙ্গক দ্রব্যামদ মল্ক মযরায, উইবায
 মপ্রন্টাযদদযদক যফযাদয ব্যফস্থা;
১১. থদদ-মফদদদ থযভ  থযভ াভিী জনমপ্রয়  ফাজাযজাতকযদণয জন্য প্রচাদযয ব্যফস্থা;
১২. থযভ াভিী যিানী কমযফায জন্য থযভ াভিীয ভাদনান্নয়দনয সুদমাগ-সুমফধা সৃমি এফাং মল্ক মযরায, মযয়াযায, েীনায, উইবায
এফাং মপ্রন্টাদদযদক প্রমক্ষণদাদনয সুমফধা সুজন;
১৩. থযভ চাল  থযভ মদল্প মনদয়ামজত ব্যমিদদয াধাযণ সুমফধায জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, মযচারনা ফাস্তফায়ন;
১৪. কাঁচা থযভ, োন মল্ক  থযভ ণ্য উত্াদদনয জন্য মভর স্থাদনয ব্যফস্থা িণ;
১৫. থ(cess) আদায়;
১৬. উময
-উিকাম থামদম্পাদদনযথক্ষদেথমইরূপ্রদয়াজনীয়ফা সুমফধাজনকয়থইরূআনুলমঙ্গকফা ায়ককরমফলদয়ব্যফস্থািণ;
১৭. যকায কর্তথক আদযামত থযভ উন্নয়ন াংমিি অন্য থম থকান দাময়ত্ব ারন৷
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৫.প্রমক্ষণঃ
৫.১.ভানফ ম্পদ প্রমক্ষণঃ- প্রমক্ষণ কভথসূচীয থভাট াংখ্যা- ৩ টি অাং িণকাযীয াংখ্যা- ১২৩৫ জন। তুুঁতচাযা  উৎাদন  মযচম থা৭০০ জন,লুারন- ৫২৫ জন  মযমরাং- ১০ জন এফাং অন্যান্য প্রমক্ষন ১৪৯জন, ফ থথভাট - ১৩৮৪ জন।

৫.২.ইন-াউজ প্রমক্ষণঃ- ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয ৭টি মফলদয় থভাট ৩৫৪ জনদক ইন-াউজ প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।
প্রমক্ষণ মফলয়ক তামরকাঃ
ক্রঃনাং
প্রমক্ষদণয মফফযণ
থ
১।
অগানাইথজন
এডমভমনদস্ট্রন াংক্রান্ত
২।
APA াংক্রান্ত ইন-াউজ প্রমক্ষণ
৩।
ইমজমদত ক্রয় কাম থক্রভ াংক্রান্ত প্রমক্ষণ
৪।
ইমজম মদস্টভ এয উয ম,এ থদয প্রমক্ষণ
৫।
নাগমযক থফায় উদ্ভাফন মফলয়ক প্রমক্ষণ
৬।
APA , মটিদজন চাট থায, শুদ্ভাচায থকৌর তথ্য-অমধকায আইন াংক্রান্ত ইনাউজ প্রমক্ষণ
৭।
নাগমযক থফায় উদ্ভাফন মফলয়ক প্রমক্ষণ
৮।
ইমজম মদস্টভ এয উয ম,এ থদয প্রমক্ষণ
৯।
ইমজম মদস্টভ এয উয ম,এ থদয প্রমক্ষণ
১০।
ে থনাট মরখন াংক্রান্ত ইন-াউজ প্রমক্ষণ
১১।
iBAS + + ফাদজট প্রণয়ন
১২।
উদ্ভাফনী মফলয়ক প্রকল্প মডজাইন
১৩।
উদ্ভাফনীমূরক প্রকল্প মডজাইন াংক্রান্ত প্রমক্ষণ
১৪।
বফদদমক প্রমক্ষণ
১৫।
বফদদমক প্রমক্ষণ
১৬।
ই-পাইমরাং প্রমক্ষণ
১৭।
আচযণ মফমধভারা ইন-াউজ প্রমক্ষণ
১৮।
অমপ ব্যফস্থানা
১৯।
ই-পাইমরাং মফলয়ক ইন-াউজ প্রমক্ষণ
২০।
তুুঁত চাযা উথত্তারন  মযচম থা মফলয়ক প্রমক্ষণ
২১।

লু ারন মফলয়ক প্রমক্ষণ

২২।

মযমরাং মফলয়ক প্রমক্ষণ
ফ থদভাট
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ভয়
১ মদন
১ মদন
১ মদন
৩ মদন
৫ মদন
১ মদন

াংখ্যা
২ জন
৪৬ জন
৬ জন
৫ জন
৪ জন
৯৩ জন

২ মদন
২ মদন
১ মদন
১ মদন
১ মদন
১ মদন
২ মদন
১১ মদন
১০ মদন
৪ মদন
১ মদন
৫ মদন
১ মদন
১৬ মদন
(৩২টি ব্যাচ)
১০০ মদন
(২১টি ব্যাচ)
৪০ মদন
(০১টি ব্যাচ)

৯৮ জন
৫ জন
৫ জন
৭৯ জন
২ জন
৩ জন
৩ জন
১ জন
১ জন
৩ জন
৭৪ জন
১৫ জন
৬২ জন
৭০০ জন
৫২৫ জন
১০ জন
১,৭৩৮ জন
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ভন্তব্য

৬.ভাভরায তথ্যঃ
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদডযথ মনষ্পমত্তকৃত ভাভরায তথ্য (জুরাই/২০১৬ দত জুন/২০১৭ ম থন্ত)
থভাট ভাভরায াংখ্যা

ফছদয মনষ্পমত্তকৃত
ভাভরায াংখ্যা

১
২৯ টি

মনষ্পমত্ত যকায

২
০২ টি

ফছয থদল অমনষ্পমত্ত
ভাভরা

দক্ষ

মফদক্ষ

৩
-

৪
০২ টি

৫
২৭ টি

৭. অমডট আমত্ত াংক্রান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০১৬ থথদক ৩০ জুন ২০১৭ ম থন্ত)

টাকায অাংক থকাটি টাকায় প্রদান কযদত দফ)
ভন্ত্রণারয়/
মফবাগমূদয নাভ

১
ফাাংরাদদ থযভ
উন্নয়ন থফাড,থ
যাজাী।
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অমডট আমত্ত
াংখ্যা
২

টাকায
মযভান
(থকাটি টাকায়)
৩

১৬ টি

১.৮১

ব্রডীদট
জফাদফয
াংখ্যা

মনেমত্তকৃত অমডট আমত্ত

অমনষ্পন্ন অমডট আমত্ত

াংখ্যা

াংখ্যা

টাকায মযভান
(থকাটি টাকায়)

৭

৮

১৪ টি

১.৮১

৪

৫

টাকায
মযভান
(থকাটি টাকায়)
৬

৩৩ টি

২

--
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৮.

থফাদডযথ মযচারনা ল থদঃ
২০১৩ াদরয ১৩নাং আইদনয (৬) ধাযাফদর মননফমণ থত দস্য ভন্বদয় থফাদডযথ মযচারনা ল থদ গঠন কযা দয়দছ
ক) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দাময়দত্ব মনদয়ামজত ভন্ত্রী ফা প্রমতভন্ত্রী
: থচয়াযম্যান
খ) জাতীয় াংদদয েীকায কর্তথক ভদনানীত একজন াংদ দস্য
: থজযি বাই থচয়াযম্যান
গ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মচফ
: বাই থচয়াযম্যান
ঘ) যাজাী মফবাদগয মফবাগীয় কমভনায
: দস্য
ঙ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তথক ভদনানীত অন্যন্য মৄগ্-মচফ দভম থায একজন কভথকতথা
: দস্য
চ) অথ থ ভন্ত্রণারয় কর্তথক ভদনানীত অন্যন্য মৄগ্-মচফ দভম থায একজন কভথকতথা
: দস্য
ছ) কৃমল ভন্ত্রণারয় কর্তথক ভদনানীত অন্যন্য মৄগ্-মচফ দভম থায একজন কভথকতথা
: দস্য
জ) মল্প ভন্ত্রণারয় কর্তথক ভদনানীত অন্যন্য মৄগ্-মচফ দভম থায একজন কভথকতথা
: দস্য
ঝ) ভামযচারক, ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ
: দস্য-মচফ
ঞ) যাজাী মফশ্বমফযারয় কর্তথক ভদনানীত প্রাণীমফযা  উমদ্ভদমফযা মফবাগ দত মথাক্রদভ
: দস্য
১জন কদয থভাট ২জন অধ্যাক (একজন দস্য ভমরা দফন)
ট) যকায কর্তথক ভদনানীত থযভ থাকা ারনকাযী, থযভ সুতা উৎাদনকাযী  থযভ ণ্য
: দস্য
ব্যফায়ীগদণয ভধ্য দত ফ থদভাট ৩জন প্রমতমনমধ(একজন ভমরা প্রমতমনমধ থাকদফন)।

জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু নঔ ভশজবুয যভাণনয াাদত ফাশল ধওীণত ফাংরাণদ নযভ উন্নয়ন নফাণড ধয শ্রিাঞ্জশর জ্ঞান  নদায়া ভাশপর।
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৯ ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদডযথ জনফর কাঠাদভা
এওীভূত ফাংরাণদ নযভ উন্নয়ন নফাণড ধয াংকঠশনও ওাঠাণভা চুড়ান্ত অনুণভাদণনয প্রস্তাফ প্রশক্রয়াধীন যণয়ণে। এওীভূত শতনটি
প্রশতষ্ঠাণনয ফতধভান জনফণরয াশফ ধও শচে শনম্নরুঃ
াংস্থায নাভ
াদফক মতনটি প্রমতিাদনয নাভ
অনুদভামদত
কভথযত
শূন্য দদয
একীভূত প্রমতিাদনয জন্য
দদয াংখ্যা
জনফদরয
াংখ্যা
অস্থায়ীবাদফ সৃজদনয
াংখ্যা
প্রমক্রয়াধীন দদয াংখ্যা
ফাাংরাদদ
ফাাংরাদদ থযভ থফাড থ।
৫৩১
২৫১
২৮০
৪৭০
থযভ উন্নয়ন ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ
১২৭
৬০
৬৭
১০২
থফাড থ।
ইন্পটিটিউট।
ফাাংরাদদ মল্ক পাউদন্ডন।
৩৯
১৪
২৫
২৫
ফ থদভাট
৬৯৭
৩৫৪
৩৪৩
৫৯৭
উদল্লখ্য, ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয মফযভান ৬৯৭ াংখ্যক দদয াাংগঠমনক কাঠাদভা অনুদভাদদনয প্রস্তাফ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়
প্রযণ কযা দর জনপ্রান ভন্ত্রণারয় অস্থায়ীবাদফ ৬৫৮ টি দ যাজস্ব খাদত সৃজদনয ম্মমত প্রদান কদয। উি ৬৫৮ াংখ্যক দদয ভদধ্য অথ থ
ভন্ত্রণারদয়য যাষ্ট্রায়াত্ব প্রমতিান থথদক ৫৯৭ াংখ্যক দদয ম্মমত ায়া মায়। যফতীণত আয ৩০টি ণদয ম্মশত ায়া নকণে।

১০. আইন, মফমধ, নীমত, মনদদ থনা (াংস্কায কাম থক্রভ) প্রণয়নঃ
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ আইন/২০১৩ এয ধাযাফামকতায় ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয াাংগঠমনক কাঠাদভা কভথচাযী চাকুযী
প্রমফধানভারা প্রণয়ণনয ওাম ধক্রভ প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ।

১১. ২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয গৃীত কাম থক্রভ  অজথন
ক্রঃ নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

গৃীত কাম থক্রভ
তুুঁতচাল  তুুঁতজমভ যক্ষনাদফক্ষন
তুুঁতচাযা উৎাদন, মফতযণ  থযান
থযভ ফীজগুটি উৎাদন
থযাগমুি থযভ মডভ উৎাদন
থযভ গুটি উৎাদন
থযভ সুতা উৎাদন
থযভ চালী প্রমক্ষণ
চাকী মযয়ামযাং থকন্দ্রগুমরদত চাকী লু ারন কদয লু ারনকাযীদদয মফতযণ
আইমডয়ার থযভ ল্লী  ম্প্রাযণ এরাকায চালীদদয লু ারন যঞ্জভামদ 
লুঘয মনভথাণ ফাফদ আমথ থক ায়তা প্রদান কযা দয়দছ
বফন থভযাভত
- ৯টি
মেমনাং থড মনভথাণ - ৩টি
ীভানা প্রাচীয  ভাটি বযাট
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অজথন
৩৮০ মফঘা
৩.২৫ রক্ষটি
০.০৭২১৫ রক্ষ থকমজ
৪.৩৩৮ রক্ষটি
১.২৩ রক্ষ থকমজ
৭৭০.৪৬৯ থকমজ
১২৩৫ জন
১.৫০ রক্ষ টি মডদভয
৬,০০০ টি ডারা, ৬,০০০টি চন্দ্রকী,
২৭৭টি ঘোকাঠি।
১৫৩৫.০০ ফগ থ মভঃ
৩৮০.০০ ফগ থ মভঃ
২৩০.০০ ফগ থ মভঃ

১২ থফাদডযথ ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প  ফাস্তফায়ন অিগমত
প্রমতদফদনাধীন অথ থ ফছদযয প্রকল্প
১
(১) 'ফাাংরাদদথ থযভ মদল্পয ম্প্রাযণ 
উন্নয়দনয জন্য ভমন্বত মযকল্পনা'
(জুরাই, ১৩ দত জুন,১৮ ম থন্ত)।
প্রাক্কমরত ব্যয় ৩০৮৬.০০ রক্ষ টাকা
(২) াফ থতয থজরামূদ থযভ চাল ম্প্রাযণ
(৩য় ম থায়) (২০১৩-২০১৭) প্রাক্কমরত
ব্যয় ৩০০.০০ রক্ষ টাকা।

প্রমতদফদনাধীন অথ থ ফছদয
এমডমদত ফযাি
২
৯০০.০০ রক্ষ (নয় ত
দমভক শূন্য শূন্য রক্ষ টাকা।

প্রমতদফদনাধীন অথ থ ফছদয ফযাদিয
মফযীদত ব্যদয়য মযভান
৩
৮৪৭.৫৩ রক্ষ (আট ত াতচমল্ল
দমভক াঁচ মতন রক্ষ টাকা।

৩৫.০০ রক্ষ
(পঁয়মে দমভক শূন্য শূন্য
রক্ষ টাকা।

৩৪.৮১ রক্ষ থচৌমে দমভক আট
এক রক্ষ টাকা।

অিগমত
৪
৯৪.১৭%

৯৯.৪৫%

১৩. নতুন প্রকল্প িণঃ
ক্রঃ
নাং
১.

২.

৩.
৫.

প্রকদল্পয নাভ

ফাস্তফায়নকার

থযভ চাল ম্প্রাযদণয
ভাধ্যদভ বৃত্তয যাংপুয থজরায
দামযদ্র হ্রাকযণ প্রকল্প

জুরাই'২০১৭জুন'২০২২

থযভ চাল ম্প্রাযণ 
উন্নয়দনয ভাধ্যদভ াফ থতয
থজরামূদ দামযদ্র মফদভাচন
প্রকল্প
থযভ চাল ম্প্রাযণ 
উন্নয়দনয ীল থক প্রকল্প

জুরাই'২০১৭জুন'২০২২

যাজাী আঞ্চমরক থযভ
ম্প্রাযণ কাম থারয় চত্বদয
এর টাইদয ভাদকথট মনভথাণ।

জুরাই ২০১৭
জুন ২০১৯

জুরাই'২০১৮জুন'২০২৩

প্রাক্কমরত ব্যয়

ফতথভান অফস্থা

প্রাক্কমরত
ব্যয়
২৪৫০.০০
রক্ষ টাকা।
প্রাক্কমরত ব্যয়
২৫০৭.০০
রক্ষ টাকা।

প্রকল্পটি ভন্ত্রণারদয়
অনুদভাদদনয
প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ।

৪৯৮০.০০
১৩২৪.০০
রক্ষ টাকা

ভন্তব্য
প্রকল্পটি ঞ্চফামল থক মযকল্পনায় উন্নয়ন
কভথসূমচদত ফযাি মফীনবাদফ অননুদভামদত
প্রকল্প মদদফ ব্যজ াতায় অন্তভূথি যদয়দছ।

প্রকল্পটি অনুদভাদদনয প্রকল্পটি ঞ্চফামল থক মযকল্পনায় উন্নয়ন
জন্য
ভন্ত্রণারদয় কভথসূমচদত ফযাি মফীনবাদফ অননুদভামদত
প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ।
প্রকল্প মদদফ ব্যজ াতায় অন্তভূথি যদয়দছ।
প্রকল্পটি অনুদভাদদনয
জন্য ভন্ত্রণারদয়
প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ।
প্রকল্পটি প্রণয়ন কদয
ভন্ত্রণারদয়
অনুদভাদদনয জন্য
থপ্রযণ কযা দয়দছ।

১৪. অমবদমাগ প্রমতকাযঃ
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয দূনীমত  অন্যান্য অমনয়ভ াংক্রান্ত থকান অমবদমাগ ায়া মায় নাই।

১৫. ফামল থক কভথম্পাদন চুমিঃ :
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয াদথ মনয়ন্ত্রণাধীন মডমড  এমড অমপদয
২৮/০৬/২০১৬ তা মযদখ ফামল থক কভথম্পাদন চুমি
স্বাক্ষমযত থয়দছ। ভাননীয় প্রমতভন্ত্রীয উমস্থমতদত ২৯-০৬-২০১৬ তামযদখ ভন্ত্রণারথয়য াদথ ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয চুমি স্বাক্ষমযত
থয়দছ।ভন্ত্রণারদয়য াদথ ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয চুমি অনুমায়ী কাম থক্রভ ফাস্তফায়দনয ব্যফস্থা িণ কযা দে।
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ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ (মফএমডমফ)য ফামল থক কভথম্পাদন চুমি ২০১৬-১৭ এয জুন/১৭ ম থন্ত মূল্যায়ন প্রমতদফদন
কাম থক্রভ

থকৌরগত
উদিশ্য

(Activities)

(Strategic
Objectives)

১। থযভ চাল
ম্প্রাযদণ
দমামগতা
থজাযদাযকযণ

২। ভানফ ম্পদ
উন্নয়ন

কভথম্পাদন
সূচক
(Performan
ce
Indicators)

১.১ তুুঁত চাযা
উৎাদন  মফতযণ
১.২ থযাগমুি থযভ
মডভ উৎাদন 
মফতযণ
১.৩ থযভ গুটি
উৎাদন
১.৪ মভমনমপদরচায
থকদন্দ্র থযভ সুতা
উৎাদন
২.১ প্রমক্ষদনয ভাধ্যদভ
দক্ষ জনফর সৃমি

একক
(Unit)

১.১.১ উৎামদত
 মফতযনকৃত
তুুঁত চাযা
১.২.১ উৎামদত 
মফতযণযকৃত থযভ
মডভ
১.৩.১ উৎামদত
থযভ গুটি
১.৪.১ উৎামদত
থযভ সুতা

থকমজ

২.১.১ প্রমমক্ষত
থযভ চালী (তুুঁত

কভথম্পাদন
সূচদকয ভান
(Weight of
Performan
ce
Indicators)

মবমত্ত ফছয
(Base
Year)
২০১৪-১৫

রক্ষযভাো/ মনণ থায়ক ২০১৬-১৭
প্রকৃত
অজথন
২০১৫-১৬

(Target /Criteria Value for FY 2016-17)
চরমত
অাধাযণ
অমত
উত্তভ
চরমত
ভাদনয
উত্তভ
ভান
মনদন

১০০%
৪.৫০

৩.২৫

৯০%
৩.০০

ফাস্তফায়ন
অিগমত
জুন./১৭
ম থন্ত

াধাযণ
থস্কায

মনধ থামযত
থস্কায

৮০%

৭০%

৬০%

২.৬০

২.৩০

২.০০

৩.২৫

১০০%

১৫%

রক্ষ

১৫

৩.০০

রক্ষ

১৫

৩.৬১

৩.৬০

৪.০০

৩.৮০

৩.৫০

৩.০০

২.৫০

৪.৩৪

১০০%

১৫%

রক্ষ
থকমজ

১০

১.২০

১.৪৪

১.৬০

১.৩০

১.২০

১.১০

১.০০

১.২৩

৮০%

৮%

১০

৩১৬৬

১১৫০

১২০০

১০৩৫

৯২০

৮০৫

৬৯০

৮৪৭.০০

৭০%

৭%

াংখ্যা

১০

৫০

৪৫০

৫০০

৪৫০

৪০০

৩৩০

৩০০

৮২৫ জন

১০০%

১০%

২.১.২ প্রমমক্ষত
থযভ চালী
(লুারন)

াংখ্যা

৫

৫০

৬৭৫

৬৭৫

৬০০

৬৬০

৫৫০

৪০০

৪০০ জন

১০০%

৫%

২.১.৩ প্রমমক্ষত
থযভ চালী (মযমরাং)

াংখ্যা

৫

১০

৩০

৬০

৫০

৪০

৩৫

৩০

১০ জন

১০০%

৫%

৩.১.১ াংস্কাযকৃত/
থভযাভতকৃত
বফন
৩.২.১ মনমভথত
লুঘয
৩.২.২ মনমভথত
ীভানা প্রাচীয 
চাকী থন্টায

ফগ থ মভঃ

৪

৩০০

১১৬১

১০৫০.০
০

৯০০

৮৫০

৭০০

৬০০

১০৫০

১০০%

৪%

ফগ থ মভঃ

৩

১.২০

৬০৫.৮৪

৩৮০.০০

৩০০.০

২৮০.০০

২৫০.০০

২২০.০০

৩৮০

১০০%

৩%

ফগ থ মভঃ

৩

৩১৬৬

৩৯০.০০

২৩০.০০

২০০.০

১৮০.০০

১৫০.০০

১৩০.০০

২৩০

১০০%

৩%

৮০%

৭৫%

চাল)

৩। ক্ষভতা
বৃমি

৩.১ ফীজাগায  না থাযী
মূদয থভযাভত,
াংস্কায  ম্প্রাযণ
৩.২ নতুন বফন 
ীভানা প্রাচীয
মনভথান

৮০
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১৬. উত্তভ চচ থা, দাচায, উদ্ভাফন (ইদনাদবন)
ইদনাদবনঃ
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয কাদজয গমতীরতা বৃমি, উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃমি, নাগযীক থফা প্রদান প্রমক্রয়া দ্রুত 
জীকযদণয রদক্ষয নতুন নতুন ন্থা উদ্ভাফন  থগুদরায চচ থা কযায জন্য প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয়য মনদদ থক্রদভ ইদনাদবন টীভ গঠণ
কযা দয়দছ। থফাড থ থথদক নতুন নতুন উদ্ভাফনী ধাযনা উদ্ভাফন কদয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ইদনাদবন থদর থপ্রযণ কযা য়।ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদনক্রদভ ২টি ইদনাদবন প্রস্তাফ (১) এএভএ এয ভাধ্যদভ চালী/ফনীদদয কামযগযী যাভথ প্রদান। এই
উদযাগটি ফাস্তফায়ন কযা দে। (২) থভাফাইর ব্যাাংমকাং কাম থক্রদভয ভাধ্যদভ থযভ গুটিয মূল্য মযদাধ উদযাগটি ফাস্তফায়দনয
কাম থক্রভ প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। এছাো তুুঁতচালী  লুারনকাযীদদয থভাফাইর থপাদন যাভথ দান ীল থক ইদনাদবন প্রস্তাফটি
অনুদভাদদনয প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ।

উত্তভ চচ থামূঃ
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থ কর স্তদযয কভথকতথা/কভথচাযীগণদক উত্তভ চচ থা, দাচায  উদ্ভাফন মফলদয় উবুি কযায
রদক্ষয ভামক িাপ থকা-অমডদনন  ভন্বয় বায় আদরাচনা  যাভদথয ভাধ্যদভ অনুপ্রাণীত কযা দয় থাদক । অমপদয মফমবন্ন
জটির মফলদয় মিান্ত িদণয জন্য য়াকথ/থমভনায আদয়াজন কদয কদরয ভতাভত/যাভথ িণ কযা দয় থাদক
। অমডট
আমত্ত মনষ্পমত্তকযদণয মফলদয় মনয়মভত অমডট থর বা আহ্বান কযা দয় থাদক । দীঘ থ মদদনয ভাভরা মনষ্পমত্তয রদক্ষয মনয়মভত
ভামক বায ভাধ্যদভ মিান্ত িণ কযা দয় থাদক । কভথকতথা/কভথচাযীগদণয দক্ষতা বৃমিয রদক্ষয ইন-াউ প্রমক্ষণ/য়াকথ
আদয়াজন কযা দয় থাদক । সুিাচায থকৌর ফাস্তফায়দনয জন্য অে থফাদড থ বনমতকতা কমভটি গঠণ কযা দয়দছ
। তথ্য প্রদান
জীকযদণয রদক্ষয থফাদড থ য়ান ি ামবথ চালু কযা দয়দছ । তথ্য অমধকায আইন অনুমায়ী মনজস্ব দয়ফ াইদট কর প্রকায
তথ্য প্রকাদয ব্যফস্থা িণ কযা দয়দছ এফাং থকান ব্যমি/প্রমতিাদনয চামদায আদরাদক তথ্য যফযা কযা দয় থাদক ।

১৭. ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদডযথ মডমজটার কাম থক্রভঃ

ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থ থভাট ৭০ টি কমম্পউটায যদয়দছ
। ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয
নাণভ মনজস্ব দয়ফ থাট থার যদয়দছ এফাং তা মনয়মভত আদডট কযা য় । দয়ফ থাট থার তথ্যফহুর 
আকল থনীয় কযায রদক্ষয এ,টু,আই এয দমামগতায় ন্যানার দয়ফ থাট থাদর অন্তভূথি কযা দয়দছ । উি থাট থাদর ভতাভত প্রদাদনয
ব্যফস্থা যদয়দছ। থফাদড থয কভথকান্ড গমতীর কযায রদক্ষয ইন্টাযদনট াংদমাগ স্থান কযা দয়দছ এফাং কভথকতথাগদণয দফী অনুমায়ী
দয়ফদভইর চালু কযা দয়দছ । ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয অধীন ৫টি আঞ্চমরক থযভ ম্প্রাযণ কাম থারয়  ০৭টি থজরা
কাম থারদয় ইন্টাযদনট াংদমাগ প্রদান কযা দয়দছ । ভাঠ ম থাদয়য উদজরা থযভ ম্প্রাযণ কাম থারয় এফাং থযভ ফীজাগাদয
কমম্পউটায  ইন্টাযদনট াংদমাগ প্রদান কাম থক্রভ প্রমক্রয়াধীন । ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ ১৭/১০/২০১৬ তামযখ থথদক ইপ্রমকউযদভন্ট (ই-মজম) চালু কদযদছ এফাং থ অনুমায়ী ০৭টি
ই-মজমদত থটন্ডায প্রদান কযা দয়দছ। এোড়া অে নফাণড ধয
www.facebook.com/bsdbmotj নাণভ নপইবুও নজ চালু যণয়ণে। এয ভাধ্যণভ নাকশযও ভতাভত প্রদান/যাভধ
েণণয সুণমাক যণয়ণে।
www.bsb.gov.bd

১৮.চোণরঞ্জ/ভস্যাফরীঃ








মফদদী থযভ সূতা  ফদস্ত্রয আভদানী শুল্ক কভ য়ায় আভদানী বৃমিদত থদী সূতায ব্যফায হ্রা থদয়দছ । পদর চালীযা
গুটি উৎাদদন উৎা ামযদয় থপদরদছ।
উৎামদত গুটি  সুতায ফাজাযজাত কযদণয ভস্যা যদয়দছ
থযভ চালীগন প্রামন্তক  র্ভমভীন । তাদদয মুরধদনয অবাফ  প্রামতিামনক দমামগতা অপ্রতুর;
থযভ কাযখানা ফন্ধ থঘালনা;
থযদভয কাম থক্রভ প্রকল্প মনবথয ;
প্রামতিামনক ক্ষভতায অবাফ ।
জনফর াংকট।

ভস্যা-ভাধাদন সুমনমদ থি সুামযঃ
১) ফীজাগাদযয কাম থক্রভ যাজস্ব ফাদজদট অন্তথভূমথ িকযণঃ
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ থযভ মদল্পয উন্নয়দনয রদক্ষয একটি থফামূরক প্রমতিান।
থযভ চাল একটি
ধাযাফামক সুক্ষ্ম কামযগযী প্রমক্রয়া। ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয ১০টি থযভ ফীজাগাদযয ভাধ্যদভ উন্নত ভাদনয থযভ
মডভ  তুুঁতচাযা উৎাদন কদয ম্প্রাযণ এরাকায তুুঁতচালীদদয ভাদঝ মফতযণ কযা দয় থাদক। থদব্যাী থযভ চাল
ম্প্রাযদণয থক্ষদে থযভ ফীজাগাযমূ অন্যতভ ভূমভকা ারন কদয থাদক। থযভ ফীজাগাযমূদয কভথকান্ড উন্নয়ন
প্রকল্প মনবথয। থযভ উন্নয়ন থফাড থ কর্তক
থ দামখরকৃত এফাং যকায কর্তক
থ অনুদভামদত উন্নয়ন প্রকদল্পয থভয়াদ থল দর
থযভ চাদলয ভত ধাযাফামক কাম থক্রভ চালু যাখা ব্যাত য়। পদর থযভ চালীদদয মনকট থযভ মডভ এফাং তুুঁতচাযা
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মফতযণ প্রমক্রয়া ফাধািস্থ য় এফাং উন্নয়ন কভথকান্ড স্থমফয দয় দে। থযভ উন্নয়ন থফাদড থয ১০টি থযভ ফীজাগাদযয
ধাযাফামক কাম থক্রভ সুিু  মনযমফেবাদফ চালু যাখায স্বাদথ থ ফীজাগাযমূদয ব্যয় ফযাি যকাদযয যাজস্ব ফাদজট থথদক
মনফ থা ওযায প্রস্তাফনা ততযীয ওাম ধক্রভ প্রশক্রয়াধীন যণয়ণে।
২) জনফর মনদয়াগঃ
ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয াাংগঠমনক কাঠাদভা
প্রণয়ণনয ওাম ধক্রভ প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। াংগঠমনক
কাঠাদভা প্রণারী অনুদভাদন না য়ায় শূণ্যদদ জনফর মনদয়াগ কযা ম্ভফ দে না। মায কাযদন জনফর ল্পতায জন্য
থযভ উন্নয়ন থফাদড থয াভমিক কাম থক্রভ ব্যত দে। থযভ উন্নয়ন থফাদড থয ম্প্রাযণ কভথকাদন্ডয গমতীরতা আনয়দনয
জন্য শুন্য দগুমর জরুযী মবমত্তদত পূযণ কযা প্রণয়াজন ।
৩) ফন্ধ থযভ কাযখানা চালুকযণঃ
ফাাংরাদদদ যকাময ম থাদয় ২টি থযভ কাযখানা যদয়দছ এয একটি যাজাীদত  অন্যটি ঠাকুযগাঁ এ
অফমস্থত। মূরত ২০০২ াদর থযভ কাযখানা ফন্ধ য়ায পদর থযভ থটদয থনমতফাচক প্রবাফ দয। অমধকাাং
চালী/ফনী মফনণ ব্যফস্থা ম থাি না থাকায কাযদণ এ চাল দত মুখ মপমযদয় মনদয়দছ। থ কাযদণ প্রাথমভক ম থাদয় স্বল্প
মযদয ভদডর মদদফ যাজাী  ঠাকুযকাঁ থযভ কাযখানা চালু কযা দর এ থটদয পুনযায় গমত ঞ্চামযত দফ। তাই
থযভ মদল্পয মফকাদয স্বাদথ থ স্বল্প মযদয দর কাযখানা ০২টি চালু কযা প্রদয়াজন। কাযখানা ০২টি প্রাইদবটাইদজন
কমভদন ন্যাস্ত যদয়দছ। থখান থথদক থপযত প্রামিয ব্যফস্থা কদয চালুকযদণয উদযাগ থনয়া দে।
১৯. স্বল্প নভয়াদী ওভধ-শযওল্পনা (৩ ফেয নভয়াশদ) (২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০)
ক্রঃনাং

কাদজয মফফযণ

৭.

তুুঁতচাযা উৎাদন (ংখ্যা)
নযাকভৄক্ত নযভ শডভ উৎাদন(ংখ্যা
নযভ গুটি উৎাদন
নযভ গুটি ক্রয় (যওাযী বাণফ) (চালীণদয
প্রণনাদনা নদয়ায শনশভণত্ত ক্রয় ায়তা)
নযভ সুতা উৎাদন
তুুঁত াতায উৎাদনীরতা বৃশি(প্রশত নক্টয
প্রশত ফেয)।
নযভ গুটিয উৎাদীরতা বৃশি

৮.

নযনশডটায ভান উন্নয়ন

৯.

জাভধলাজভ ব্যাণেয তুুঁতজাত  নযভ ওীণটয
জাত উভাফন  ংযযন

১০.

দয  ওাশযকযী জনশক্ত সৃশষ্টয রণযে
প্রশযণ
ওভধংস্থান সৃশষ্ট

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

১১.

রক্ষযভাো

ভয়ীভা

১১.২৫ রয
১৬.৪০ রয
৬৫৬ নভিঃ টন
৫০ নভিঃ টন

২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০
২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০
২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০
২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০

৬০ নভিঃ টন
৩০-৪০ নভিঃ টন নথণও ৪০৪৫নভিঃ টণন উন্নীতওযণ
প্রশত ১০০ নওশজ নযাকভৄক্ত শডভ
নথণও নযভ গুটিয উৎাদন
৪০-৫০ নওশজ নথণও ৫০-৬০
নওশজণত উন্নীতওযণ।
১২-১৪ নথণও ১০-১২ নত
উন্নীতওযণ
জাভধলাজভ ব্যাংণও ৬৬ টি
তুুঁতজাত  ৯০টি নযভ
ওীণটয জাত উভাফন 
ংযযন
৪১১৫ জন

২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০
২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০

৬.০০ রয ণত ৬.৫০ রণয
উন্নীতওযণ।

২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০

-----------------
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২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০

২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০
২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০

২০১৭-১৮ ণত ২০১৯-২০

ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট (ফাদযগপ্রই) যাজাী।

থমাগাদমাগঃ
ফামরয়াপুকুয, দ্মা আফামক, যাজাী-৬২০৭
থটমরদপানঃ ০৭২১-৭৭৬২৯৬
পযাক্সঃ ০৭২১৭৭০৯১৩
দয়ফ াইটঃ
ই-থভইরঃ info@bsrti.gov.bd
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ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট (ফাদযগপ্রই)
টভূমভঃ
ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট থদদ থযভ থটদয উন্নয়দনয রদক্ষয রাগই প্রমৄমি উদ্ভাফন  দক্ষ
জনমি সৃমিয একভাে প্রমতিান। প্রমতিানটি ৩ জানুয়াময ১৯৬২ াদর থযভ থটদয কামযগময ায়তা প্রদান কযায জন্য মল্ক
কাভ ল্যাক মযাচ থ ইনমস্টটিউট এফাং মল্ক থটকদনারজীকযার ইনমস্টটিউট নাদভ মল্প অমধদিদযয অধীদন যাজাী দয প্রমতমিত
য়। যফতীদত ইনমস্টটিউটদক ক্ষুদ্র  কুটিয মল্প াংস্থায অধীদন থনয়া দর ১৯৭৪ াদর ইনমস্টটিউট দুটিদক একীভূত কদয মল্ক
মযাচ থ এন্ড থট্রমনাং ইনমস্টটিউট নাভকযণ কযা য়। ১৯৭৮ াদর ফাাংরাদদ থযভ থফাড থ প্রমতমিত দর এই প্রমতিানটি ফাাংরাদদ
থযভ থফাদড থয আতাধীদন আদ এফাং ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট (ফাদযগপ্রই) নাদভ পুন: নাভকযণ কযা
য়। ২০০৩ াদর ২৫ নাং আইন ফদর ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউটদক ফাাংরাদদ থযভ থফাড থ
থথদক পৃথক
কদয যাময ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মনয়ন্ত্রদণ থনয়া য় । ২০১৩ াদর ১৩ নাং আইন ফদর ফাাংরাদদ থযভ থফাড থ, ফাাংরাদদ থযভ
গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট এফাং ফাাংরাদদ মল্ক পাউদন্ডন থক একীভূত কদয ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থ গঠিত য়।
ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট ফাাংরাদদ
এমিকারচাযার মযাচ থ কাউমন্পর আইন, ২০১২ থভাতাদফক
কৃমল ভন্ত্রণারদয়য আতায় National Agricultural Research System (NARS)- এয দস্যভূি দয়দছ।
ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট এয ৫টি গদফলণা াখা মথা: তুুঁতচাল , থযভকীট, থময-যায়ন, থমযথযাগতত্ত্ব, থযভ প্রমৄমি াখা  একটি প্রমক্ষণ াখা যদয়দছ। এছাো ফাদযগপ্রই- এয মনয়ন্ত্রণাধীন যাঙ্গাভাটি াফ থতয থজ
রায
চন্দ্রদঘাণায় একটি আঞ্চমরক থযভ গদফলণা থকন্দ্র (আদযগদক)এফাং ঞ্চগে থজরা য াদকায়ায় একটি জাভথপ্লাজভ থভইনদটন্যান্প
থন্টায (মজএভম) নাভক ২ টি আঞ্চমরক কণফলণা নওন্ধ যদয়দছ।
রূকল্প (Vision)
থযভ প্রমৄমি উদ্ভাফদন গমতীর গদফলণা প্রমতিান।
অমবরক্ষয (Mission)
রাগই প্রমৄমি উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমি কদয থযভ মল্পদক উদল্লখদমাগ্য ম থাদয় উন্নীতকযণ।
উদিশ্য (Objectives)
 থদদয আফায়া উদমাগী থযভচাদলয থটকই প্রমৄমি উদ্ভাফন  ভাঠ ম থাদয় স্তান্তয।
 থযভচাদল মনদয়ামজত যকাময/থফযকাময  ব্যমিভামরকানাধীন প্রমতিানদক কামযগময ায়তা প্রদান।
 প্রমক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ দক্ষ জনমি সৃমি কদয থদদ দামযদ্রতা হ্রাকযণ থযভ মদল্পয উন্নয়ন  ম্প্রাযদণ
ায়তা প্রদান।
কাম থক্রভ (Functions)
ফাদযগপ্রই, যাজাীঃ
 তুুঁদতয জাভথপ্লাজভ াংি, াংযক্ষণ  উচ্চ পরনীর তুুঁতজাত উদ্ভাফন।
 তুুঁতচাল প্রমৄমি, তুুঁতগাদছয থযাগফারাই  কীটত্রু দভন প্রমৄমি উদ্ভাফন।
 ভাটি  তুুঁতাতায গুনগত ভান যী ক্ষণ এফাং প্রদয়াজনীয় খাযভান ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ তুুঁতাতায গুনগত ভান
উন্নয়ন।
 থযভকীদটয জাত াংি  াংযক্ষণ এফাং আফায়া মষ্ণু উচ্চপরনীর, থযাগ প্রমতদযাধ ম্পন্ন উন্নত ফহুচক্রী 
মবচক্রী জাত উদ্ভাফন।
 গুনগত ভাদনয থযভকীদটয মডভ উৎাদদনয প্রমৄমি, উন্নত লুারন,লুারন
ঘয
াভিী লুারন প্রমৄমি উদ্ভাফন।
 থযভকীদটয থযাগফারাই  কীটত্রু দভদনয রদক্ষয মফমবন্ন ধযদণয মফদাধক  প্রমৄমি উদ্ভাফন।
 থাস্ট থকাকুন থটকদনারমজ  মযমরাং প্রমৄমি উদ্ভাফন।
 দক্ষ জনমি সৃমিয রদক্ষয দীঘ থ  স্বল্পদভয়াদী থকাদ থ প্রমক্ষণ প্রদান।
 রাইদব্রমযদত মফমবন্ন মক্ষণীয় মফলদয়য ফই, াভময়কী, জান থার, মরপদরট, মেকা াংি, াংযক্ষন  প্রকানা।
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আঞ্চমরক থযভ গদফলণা থকন্দ্র (আদযগদক), চন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি থাফতয থজরাঃ
 ফাদযগপ্রই এয মফকল্প জাভথপ্লাজভ ব্যাাংক মদদফ তুুঁত  থযভকীদটয জাত াংি  াংযক্ষণ।
 াােী মযদফ উদমাগী তুুঁত  থযভকীদটয জাত  থযভচাল প্রমৄমি উদ্ভাফন।
 াােী অঞ্চদর থযভচাদল দক্ষ জনমি সৃমিয রদক্ষয চালীম থাদয়  টিটি প্রমক্ষণ প্রদান।
জাভথপ্লাজভ থভইদটন্যান্প থন্টায (মজএভম), াদকায়া, ঞ্চগেঃ
 ফাদযগপ্রই এয মফকল্প জাভথপ্লাজভ ব্যাাংক মদদফ তুুঁত  থযভকীদটয জাত াংি  াংযক্ষণ।
 আফায়া উদমাগী তুুঁত  থযভকীদটয জাত  থযভচাল প্রমৄমি উদ্ভাফন।
 থযভকীদটয F1 ফামনমজযক মডভ উৎাদদনয রদক্ষয P-1না থাযীদত মবচক্রী জাদতয মডভ ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন
থফাদড থয চামদা াদদক্ষ যফযাকযণ।
জনফর
ধযণ
অনুদভামদত দ
মযচারক (যকায কর্তথক মনদয়াগকৃত)
০১
থিড-৩
২
থিড-৪
১
থিড-৫
১
থিড-৬
১২
থিড-৯
২২
থিড-১০
০৮
থিড-১১
১৬
থিড-১৩
১
থিড-১৪
৮
থিড-১৬
২৪
থিড-১৭
২
থিড-১৮
১৩
থিড-২০
১৫
আউট থাম থাং
২
ফ থদভাট =
১২৭
৮. আতাধীন আঞ্চমরক কণফলণা নওন্ধ মূঃ
ক.
মযমজনার থমযকারচায মযাচ থ থন্টায
খ.
(আযএআযম), চন্দ্রদঘানা, কািাই
যাঙ্গাভাটি াফ থতয থজরা।

কভথযত জনফর শূন্যদ
০১
০০
১
১
০
১
০
১
১
১১
০৯
১৩
০৫
০৩
৪
১২
১
০
৪
৪
১৭
৭
১
১
৬
৭
১২
৩
০
২
৬১
৬৬
জাভথপ্লাজভ থভইনটিন্যান্প থন্টায (মজএভম),
াদকায়া, থফাদা,
ঞ্চগে।

২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয উদল্লখদমাগ্য অিগমতমূ
ফাদযগপ্রই, যাজাীঃ







গখফলণা

জাভথপ্লাজভ ব্যাাংদক তুুঁতজাত ৭০ থথদক ৭৩ টিদত উন্নীত দয়দছ।
ফাাংরাদদদয আফায়া উদমাগী ২০১ ৬-২০১৭ অথ থফছদয ৪ টি
উচ্চপরনীর তুুঁদতয জাত উদ্ভাফন কযা দয়দছ। তুুঁতাতায
উৎাদন
ফছদয থটয প্রমত ৩৭.০০-৪০.০০ থভঃটন এয স্থদর ৪০.০০-৪৭.০০
থভঃটন এ উন্নীত কযা ম্ভফ দয়দছ।
থদদয আফায়া উদমাগী তুুঁতচাল ব্যফস্থানা প্রমৄমি উদ্ভাফন কযা
দয়দছ।
তুুঁতগাদছয থযাগ-ফারাই দভদন প্রমৄমি উদ্ভাফন কযা দয়দছ।
তুুঁতচাদল াথী পদরয চাল প্রমৄমি উদ্ভাফন কযা দয়দছ এফাং ভাঠ ম থাদয় ব্যফাদযয
পদর থযভ চাদলয াদথ ম্পৃি চালীদদযফােমত আদয়য সুদমাগ সৃমি দয়দছ।
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অম্যীয়  ক্ষাযীয় ভাটি াংদাধদনয ভাধ্যদভ তুুঁতচাল উদমাগী কযায প্রমৄমি উদ্ভাফন কযা দয়দছ।
উদ্ভামফত উচ্চ পরনীর তুুঁতাতায পুমিভান মনধ থাযদণয ভাধ্যদভ চাকী  ফয়স্ক লুয জন্য উমৄি তুুঁতজাত এফাং চাল
িমত মনফ থাচন কযা দয়দছ।
জাভথপ্লাজভ ব্যাাংদক থযভকীদটয জাত ৯৭ দত ১০১ টিদত উন্নীত দয়দছ।
ফাাংরাদদদয আফায়া উদমাগী ০৫ টি উচ্চ পরনীর থযভকীদটয জাত উদ্ভাফন কযা দয়দছ। উদ্ভামফত ৫টি থযভকীট
জাদতয পরাপর মননরূঃ
Sl Race/ Fecundit Hatchin Wt.
E.R.R
No Cross
y
g (%)
of 10 By By
.
matur No. Wt.
e
larvae
1. BSR03/3
2. BSR03/4(
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3. BSR03/6
4. BSR05/2
5. BSR05/3(
M)
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738 1040
14.8
40.52
710
52
520
639
100
1.34 .20
2.93
9.72
8
5
9

546

94.97

482

94.13

39.07

689
9213
2

748

46

1.35

.18

13.6
7

449

93.06

36.09

709
9607
4

738

48

1.31

.19

511

95.91

42.35

799 1195
3
2

669

60

1.53

.20

14.8
6
13.3
0

503

95.77

39.92

795 1135
8
5

701

57

1.48

.19

12.5
5

614

723

2.25

100

9.85

635

731

2.24

100

8.22

508

627

2.61

100

10.62

643

747

2.12

100

11.12

বজযিা  বাদুযী ফদন্দ আফায়া নীর থযভকীদটয ফহুচক্রীজাত
উদ্ভাফন এফাং মপল্ড ট্রায়ার ম্পন্ন কযা  থয়দছ। ভাঠ ম থাদয় এয উৎাদন
প্রমত ১০০ থযাগমুি মডদভ ৪৫-৫০ থকমজ।
অিায়ণী  বচতা ফদন্দ আফায়া উদমাগী থযভকীদটয এপ-১
উচ্চপরনীর াইব্রীড জাত উদ্ভাফদনয গদফলণা ইদতাভদধ্য থল দয়দছ এফাং
মপল্ড ট্রায়ার ম্পন্ন কযা  থয়দছ। ভাঠ ম থাদয় এয উৎাদন প্রমত ১০০
থযাগমুি মডদভ ৭০-৭৫ থকমজ।
থযভকীদটয জাভথপ্লাজভ যক্ষণাদফক্ষণ কাম থক্রভ
লু থাকায থযাগ দভদন থযভ লু াউডায এফাং লু থাকায কীটত্রু
ব্যফস্থানা
উমজভামছ দভদন উমজনা উদ্ভাফন কযা দয়দছ।
ফতথভাদন ০১ থকমজ কাঁচা থযভ সুতা উৎাদন কযদত ১০-১২ থকমজ কাঁচা থযভ
গুটি প্রদয়াজন দে, মা পূদফ থ ০১ থকমজ কাঁচা থযভ সুতা উৎাদন কযদত ১৫-২০
থকমজ থযভ গুটি প্রদয়াজন দতা।
প্রচমরত থাই মযমরাং থভমনটিদক ডুদয়র ড্রাইমবাং মদস্টভ (স্ত/ায়ায চামরত) এ
উন্নীত কযা দয়দছ মায পদর অল্প ভদয় স্বল্প খযদচ অমধক থযভসুতা কাটাই
কযা ম্ভফ দে।
ভানম্পন্ন  স্বল্প ভদয় অমধক থযভ সুতা কাটাই এয জন্য ২ থফমন মফমি
ডুদয়র ড্রাইমবাং মদস্টভ থাই মযমরাং থভমন
স্টীভ াপ্লাই  উন্নত ভামি এন্ড মযমরাং থভমন প্রমৄমি উদ্ভাফন কযা দয়দছ।

আঞ্চমরক থযভ গদফলণা থকন্দ্র (আদযগদক), চন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি থাফতয থজরাঃ
 ০৮টি তুুঁতজাত  ২৪টি থযভকীট জাত াংযক্ষণ কযা দে। তুুঁত  থযভকীদটয জাদতয াংখ্যা ক্রভান্বদয় বৃমিয কাজ
চরভান যদয়দছ।
 াােী মযদফ উদমাগী তুুঁতজাত  থযভকীট জাত মনফ থাচন কযা দয়দছ।
 ১৮ জন থযভচালীদক লুারন ায়তা থদয়া দয়দছ এফাং তাদদয বাযা পরবাদফ লুারন কযাদত
ায়তা 
উৎামদত গুটি ক্রয় কযা দয়দছ।
জাভথপ্লাজভ থভইদটন্যান্প থন্টায (মজএভম), াদকায়া, ঞ্চগেঃ
 ০৯ টি তুুঁতজাত, থযভকীট জাতঃ মবচক্রী ৩৬ টি,ফহুচক্রী ১২ টি াংযক্ষণ কযা দে।
 চাকী তুুঁতফাগান বতময  মবচক্রী চাকী থযভ লুারদনয প্যাদকজ উদ্ভাফন কযা দয়দছ।
 বজিা  বাদুযী ফদন্দয Multi x Multi Combination বতময কদয এফ কমম্বদনন এয ভাঠ ম থাদয় অমবদমাজন ক্ষভতা
যীক্ষণ কযা দয়দছ ।
 থযভকীদটয F1ফামনমজযক মডভ উৎাদদনয রদক্ষয মফএমডমফ এয চামদা অনুমাময় P-1না থাযীদত ২০১৬-২০১৭
অথ থফছদয মবচক্রী জাদতয ১৮০০ টি মডভ ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাড থদক যফযা কযা দয়দছ।
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প্রমক্ষণ
গদফলণা  প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ থযভ প্রমৄমি উদ্ভাফন, দক্ষ জনমি সৃমি এফাং প্রমৄমিস্তান্তয ীল থক কভথসূমচয আতায়ঃ
থকাদযথ নাভ

ক্রমভক
নাং
১।
২।

থভয়াদ

স্বল্পদভয়াদী তুুঁতচাল  লুারন (থযভচালী) প্রমক্ষণ থকা থ
স্বল্পদভয়াদী মল্ক মযমরাং এন্ড মেমনাং প্রমক্ষণ থকা থ

ব্যাচ াংখ্যা

৩০ মদন
৩০ মদন

২ ব্যাচ × ২০ জন
১ ব্যাচ × ১০ জন
ফ থদভাট =

প্রমক্ষণাথীয
াংখ্যা
৪০ জন
১০ জন
৫০ জন

থযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  দক্ষ জনমি সৃমিয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমিকযণীল থক প্রকদল্পয আতায়ঃ
ক্রমভক নাং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

থকাদযথ নাভ
স্বল্পদভয়াদী তুুঁতচাল  লুারন (থযভচালী) প্রমক্ষণ
থকা থ
স্বল্পদভয়াদী মল্ক মযমরাং এন্ড মেমনাং প্রমক্ষণ থকা থ
স্বল্পদভয়াদী চাকী লুারন প্রমক্ষণ থকা থ
স্বল্পদভয়াদী মল্ক ডাইাং এন্ড মপ্রমন্টাং প্রমক্ষণ থকা থ
স্বল্পদভয়াদী মল্ক উইমবাং প্রমক্ষণ থকা থ
স্বল্পদভয়াদী ভাঠকভী প্রমক্ষণ থকা থ

থভয়াদ
৩০ মদন

ব্যাচ াংখ্যা
৫ ব্যাচ × ২০ জন

প্রমক্ষণাথীয াংখ্যা
১০০ জন

৩০ মদন
০৭ মদন
৩০ মদন
৩০ মদন
৩০ মদন

১ ব্যাচ × ১০ জন
৪ ব্যাচ × ২০ জন
১ ব্যাচ × ১০ জন
১ ব্যাচ × ১০ জন
১ ব্যাচ × ১৫ জন
ফ থদভাট =

১০ জন
৮০ জন
১০ জন
১০ জন
১৫ জন
২২৫ জন

২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদযয গদফলণা কাম থক্রভ
উন্নয়নমূরক কভথকান্ড
প্রকদল্পয নাভঃ থযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  দক্ষ জনমি সৃমিয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমিকযণ
এই প্রকদল্পয আতায় ২৩ টি গদফলণা কদম্পাদনন্ট চরভান যদয়দছ। মায ভদধ্য উদল্লখদমাগ্য গদফলণা কাম থক্রভঃ নতুন নতুন  উচ্চপরনীর জাত
উদ্ভাফদনয রদক্ষয তুুঁত  থযভকীদটয জাত াংযক্ষণ, উচ্চপরনীর  আফায়া নীর তুুঁত  থযভকীদটয জাত উদ্ভাফন/ াইমব্রড মনফ থাচন,
মযফতীত আফায়ায় তুুঁত  থযভকীদটয মযদফ ফান্ধফ থযাগ ফারাই দভন িমত উদ্ভাফন, রফণাি অঞ্চদর থযভচাদলয ম্ভাব্যতা
মাচাইকযণ, মফরূ আায়া মষ্ণু তুুঁতজাত মনফ থাচন  মনফ থামচত তুুঁতজাদতয পুমিভান মনরূন, থযভ উজাদতয ফহুমূখী ব্যফাদযয ভাধ্যদভ
থযভ থটদযয ফােমত আদয়য সুদমাগ সৃমি, উদ্ভামফত উচ্চপরনীর তুুঁতজাদতয াদযয ভাো মনরূন, গুণগত  ভানম্পন্ন কাঁচা থযভসুতা
উৎাদদনয রদক্ষয থাস্ট থকাকুন প্রমৄমি উদ্ভাফন, াােী মযদফ উদমাগী তুুঁতচাল িমত মনফ থাচন  থযভকীট াইমব্রড জাত উদ্ভাফন।

ম্পদ াংি  ক্রয়ঃ
গদফলনা  প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ
থযভ প্রমৄমি উদ্ভাফন, দক্ষ
জনমি সৃমি এফাং প্রমৄমি স্তান্তয
কভথসুচীয আতায়
Digital Hot Air Oven-১টি

Water Bath 6 pot capacity-১টি

থযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায 
দক্ষ জনমি সৃমিয ভাধ্যদভ
উৎাদনীরতা বৃমিকযণ ীল থক
প্রকদল্পয আতায়ঃ
Digestor with scrubber
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Auto Distillation Unit

Automatic Tritrator

Farm Equipments
ইমঞ্জন চামরত ঘা কাটায থভমন, পৄট থেয়ায, যান্ড থেয়ায, দা, থকাদার, াসুয়া, মনোমন 
তুুঁতচাদলয অনান্য প্রদয়াজনীয় যঞ্জাভামদ।

Multi Media Projector with Screen and LED TV.ভামি মভমডয়া
প্রদজটয-২টি, স্ক্রীন-১টি, ৩২ ইমঞ্চ এরইমড টিমব (মন ব্রামবয়া)-১টি

যাজস্ব ফাদজদটয আতায়ঃ
CC Camera with CCTV and Accesorris
মম কযাদভযা-১২টি, ৩২ ইমঞ্চ স্যাভাাং এরইমড ভমনটয-১টি  প্রদয়াজনীয় উকযণ।

প্রকল্প/কভথসূচীয তথ্যাফরী
কভথসূচী/প্রকদল্পযয নাভ
গদফলণা  প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ থযভ
প্রমৄমি উদ্ভাফন, দক্ষ জনমি সৃমি এফাং
প্রমৄমি স্তান্তয
থযভ প্রমৄমি উন্নয়ন, মফস্তায  দক্ষ
জনমি সৃমিয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা
বৃমিকযণ

থভয়াদকার
জুরাই,২০১৪
দত
জুন,২০১৭।
জুরাই,
২০১৬ দত
জুন ২০২১

প্রাক্কমরত
ফযাি

জুন,২০১৭ ম থন্ত
ক্রভপুমঞ্জত ফযাি

জুন,২০১৭ ম থন্ত
ক্রভপুমঞ্জত ব্যয়

ফতথভান
অফস্থা

৭৩৪.২৬০
রক্ষ টাকা

৫৪৬.৭৭৭
রক্ষ টাকা

৪৮৬.৩০২
রক্ষ টাকা

য ভাি

৩২৭.৫০
রক্ষ টাকা।

২৩৫.৬৯৭
রক্ষ টাকা।

চরভান

২৪৭৪.৫১
রক্ষ টাকা।

যাজস্ব ফাদজট (২০১৬-২০১৭):
অথ থ প্রামি (রক্ষ টাকা)
প্রাথমভক ফযাি (রক্ষ টাকা)
৫৬৩.৫০
াংদামধত ফযাি (রক্ষ টাকা)
৫৭৯.৯২
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত মনদদ থনায আদরাদক প্রস্তামফত প্রকল্প
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক গত ১২-১০-২০১৪ তামযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় মযদথনকারীন প্রদত্ত মনদদ থনায আদরাদক
Development of mulberry & silkwom variety, technology innovation and dessimination” ীল থক একটি

প্রকল্প প্রস্তুত কদয ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণ কযা দয়মছর।
উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদযয ফামল থক উন্নয়ন কভথসূমচ (এমডম) এয ফযািমফীন অননুদভামদত নতুন প্রকল্প তামরকায়
অন্তভূি যদয়দছ। প্রকল্পটি ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদযয ফামল থক উন্নয়ন কভথসূমচ (এমডম) প্রকাদয য ফাস্তফায়নকার াংদাধন কদয
পুনযায় মযকল্পনা কমভদন থপ্রযদণয জন্য মনদদ থনা প্রদান কযা য়।
মনদদ থনা অনুমায়ী “তুুঁত  থযভকীট জাদতয উন্নয়ন, প্রমৄমি উদ্ভাফন  স্তান্তয” ীল থক উন্নয়ন প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার ২০১৭থ পূফ থক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণ কযা য়।
২০১৮ অথ থ ফছয কদয মডমম পুনগঠন
প্রকল্পটিয ম্ভাব্য থভয়াদকারঃ জুরাই’ ২০১৭ দত জুন’ ২০২২, প্রাক্কমরত ব্যয়ঃ ২৩২১.২০ রক্ষ টাকা।
ফতথভাদন প্রকল্পটি অনুদভাদদনয প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ।
ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (থদদ-মফদদদ প্রমক্ষণ)
ক্রঃনাং

প্রমক্ষদণয মফলয়

আদয়াজক াংস্থায নাভ

থভয়াদ  তামযখ

2. “থভৌমরক আচযণ  শৃঙ্খরা থকা থ”.

আঞ্চমরক থরাক প্রান
প্রমক্ষণ থকন্দ্র, যাজাী।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।

3. “Project Planning System

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।

৫ মদন
১৭/০৭/১৬ দত ২১/০৭/১৬
৫ মদন
২৪/০৭/১৬ দত ২৮/০৭/১৬
-

থদদ প্রমক্ষণ
1. “কমম্পউটায মরটাদযী থকা থ”.

4.
5.

(PPS)”.
“যকাময অমপ মযচারনায মনয়ভাফরী
াংক্রান্ত
“ই-মজমদত ক্রয় কাম থক্রভ াংক্রান্ত”

6. “যকাময অমপ মযচারনায মনয়ভাফরী
7.
8.

াংক্রান্ত
“IBAS ++ ফাদজট ফাস্তফায়ন ভমডউর
চালু  ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত”
“Computer Application in
English Language course”.

মফদদদ প্রমক্ষণ
9. থাস্ট থকাকুন থটকদনারমজ

BIM, ঢাকা।

আঞ্চমরক থরাক প্রান
প্রমক্ষণ থকন্দ্র,যাজাী।

২ মদন
০২/০৯/১৬ দত ০৩/০৯/১৬
১ মদন
২১/০৯/১৬
২ মদন
১৯/০৯/১৬ দত ২০/০৯/১৬
১ মদন
২২/১১/১৬
২০ মদন
১২/০২/১৬ দত ০২/০৩/২০১৬

ইন্টাযন্যানার থমযকারচায
কমভন, থফাংগাদরাে, ইমন্ডয়া।

১০ মদন
১৬/০৪/১৭ দত ২৬/০৪/১৭

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।
BIM, ঢাকা।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।

অাংিণকাযী
কভথকতথা/কভথচাযীয
াংখ্যা
১ জন
১ জন
৩ জন
১ জন
৪ জন
১ জন
২ জন
১ জন

১ জন

মডমজটার ফাাংরাদদ গঠদন াংমিি ফছদযয কাম থক্রভ






www.bsrti.gov.bd নাদভ প্রমতিাদনয একটি দয়ফ থাট থার চরভান যদয়দছ মাদত ইনমস্টটিউদটয াাংগঠমনক
কাঠাদভা, কভথকান্ড, অিগমত, কভথকতথাগদণয মযমচমত , মফমবন্ন থনা টি, প্রমতদফদন ইতযামদ প্রদমথত  ারনাগাদ কযা
দে।
ইনমস্টটিউদটয দয়ফ াইদট  থদয়াদর মটিদজন চাট থায প্রদমথত দচছ এফাং নাগমযকদদয চামদা থভাতাদফক থফা প্রদান
কযা দে।
থভাফাইর থপাদনয ভাধ্যদভ তথ্য থফা প্রদাদনয জন্য থযভ ই
-থফা নাভক একটি ইদনাদবন ধানণা ফাস্তফায়নাধীন
যদয়দছ। ইদতাভদধ্য থদদ মফমবন্ন অঞ্চদরয থযভচালী , ভাঠকভীদদয থভাফাইর নাম্বায  অনান্য তথ্য ম্বমরত ১৪৩০
জদনয একটি ডাটাদফজ প্রস্তুত কযা দয়দছ। থযভচালীদদয মফমবন্ন ভদয় তুুঁতচাল  লুারদন কযণীয় মফলয়ক ফাতথা
থভাফাইদর থপ্রযদণয কাজ চরভান যদয়দছ।
প্রমতিাদনয য়ানস্ট ামবথ থডস্ক চালু কযা দয়দছ মায ভাধ্যদভ নাগমযকগণ মফমবন্ন ধযদনয থফা একই থডস্ক থথদক
াদেন।
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ডাক, থটমরদমাগাদমাগ  তথ্য প্রমৄমি ভন্ত্রণারদয়য তথ্য  থমাগাদমাগ প্রমৄমি মফবাগ কর্তথক থমযকারচায ইনপযদভন
নাভক থভাফাইর এযামরদকন প্রস্তুত কযা দয়দছ এফাং তা গুগর থপ্লদস্টাদয আদরাড কযা দয়দছ। মায ভাধ্যদভ জনগন
থযভচাল ম্পথমকত তথ্য থভাফাইদরয ভাধ্যদভ জানদত াযদছন।
ইনমস্টটিউদটয কর ম্পামদত গদফলণা কাম থক্রভ ফাাংরাদদ কৃমল গদফলণা কাউমন্পর কর্তথক ফাস্তফাময়ত
Agriculture
Research Management Information System (ARMIS), online database software এয ভাধ্যদভ প্রদমথত
দে।
ইনমস্টটিউদটয কর কভথকতথা কভথচাযীদদয ব্যমিগত তথ্যাফরী ফাাংরাদদ কৃমল গদফলণা কাউমন্পর এয ফাস্তফাময়ত
Personnel Management Information System (PMIS), online databased software এ অন্তভূথি কযা
দয়দছ।
যকাময ক্রয় কাদম থ ই-থটন্ডামযাং িমত অনুযদনয রদক্ষয প্রমতিাদনয ক্রয় কাম থক্রভ ই-মজম এয আতায় আনা দয়দছ।
লু াউডায মফক্রয় থফা িমত জীকযদনয রদক্ষয
“এক ধাদ লুাউডায যফযা ” নাভক ইদনাদবন ধাযণা
ফাস্তফায়ন কযা দে । এ থফায আতায় থভাফাইদরয ভাধ্যদভ DBBL/Bkash Account ব্যফায কদয মনজ অফস্থাদন
থথদক থস্টকদাল্ডাযগদণয লুাউডায ক্রয়  িণ কযায সুদমাগ যাখা দয়দছ ।
iBAS++ (Integrated Budget and Accounting System) এ অে প্রমতিাদনয থযমজদষ্ট্রন ম্পন্ন কযা দয়দছ।
প্রমতিাদনয ফাদজট াংক্রান্ত তথ্য iBAS++ অনরাইন পটয়যায এয ভাধ্যদভ ইনপুট থদয়া দে।
থফা জীকযণ

ক্রঃনাং উদ্ভাফনী উদযাগমূ
১

২

৩

৪

৫

পূদফ থ মক অফস্থা মছর

One
Stop থফা িীতাদদযদকঃ
Service Desk চালু  মফমবন্ন ধযদণয থফায জন্য মফমবন্ন থডদস্ক
কযণ
থমদত ত;
 থফা থদত অদনক ভদয়য প্রদয়াজন
ত;
 থফা প্রদাদন দায়ফিতা কভ মছর এফাং
থফা প্রামিয থকান মনমদ থি ভয় উদল্লখ
মছর না।
থযভ-ই-থফা ফাস্তফায়ন
 থযভচালীদদয থভাফাইর নাম্বায ম্বমরত
থকান থডটাদফজ মছর না;
 তুুঁতচাল  লুারন াংক্রান্ত থকান
ভস্যায ম্মুখীন হুদর দ্রুত ভস্যা
ভাধাদনয সুদমাগ মছর না;
 কামযগময মদক মনদদ থনায অবাদফ অদনক
ভয় চালীদদয ক্র ক্ষমতিস্থ ত।
দথনাথীদদয মফশ্রাভাগা থযয  দথনাথী/থফা
িীতাগণ
(waiting room)
এদরাদভদরাবাদফ
ফাযান্দা/
থকান
ব্যফস্থাকযণ
কভথকতথায কদক্ষ অদক্ষা কযদত ত;
 দথনাথী/থফা িীতাগণমফব্রতথফাধ কযদতন।
প্রমতিান মযস্কায মযেন্ন পূদফ থ পুযাতন মকছু ডাস্টমফন মছর মা ম থাি
যাখায উদিযদশ্য প্রমতিান নয়
চত্বদয এফাং কর াখায এফাং ডাস্টমফন স্বল্পতায কাযদণ অমনো
কমযডদয ডাস্টমফন স্থান
দত্ত্ব ভয়রা আফজথানা থমখাদন থখাদন
থপরা ত।
CC Camera স্থান পূদফ থ প্রমতিদনয মনযাত্তা
কভথকতথা/কভথচাযীদদয অমপ চরাকারীন
ভদয় মেতে থঘাযাদপযা াফ থক্ষমণক
ম থদফক্ষদণয আতায় মছর না।
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ফতথভাদন মক মযফতথন দয়দছ
ফতথভাদন থফা িীতাগণঃ
 কর নাগমযক থফা মূদয আদফদন
িণ এফাং থফা প্রদান একটি থডস্ক থথদক
াদেন;
 আদফদন এয ভয় থফা প্রামিয ম্ভাব্য
তামযখ  ভয় অফগত দেন;
 এদত থফা িীতাদদয থবাগামন্ত কভ দে
এফাং ভয় কভ রাগদছ।
 থযভচালীদদয থভাফাইর নাম্বায ম্বমরত
থডটাদফজ বতময কযা দয়দছ
 তুুঁতচাল  লুারন াংক্রান্ত কামযগময
মদক মনদদ থনা প্রদান কদয মনদয়ামভত
এএভএ প্রদান কযা দে।

 দথনাথী/থফা িীতাগদণয জন্য একটি
মফশ্রাভ কদক্ষয ব্যফস্থা কযা দয়দছ;
 তাদদয ফায আন, পযান এফাং মনযাদ
ামনয ব্যফস্থা কযা দয়দছ।
প্রমতিাদনয গুরুত্বপূন থ স্থাদন এফাং কর াখায
কমযডদয দৃমিনন্দন ডাস্টমফদনয ব্যফস্থা কযা
দয়দছ। পদর প্রমতিাদনয মযস্কায মযেন্নতা
মনমিত কযা ম্ভফ দে।
প্রমতিাদনয মূর পটক, গুরুত্বপূন থ স্থান এফাং
পুদযা প্রামনক বফন াফ থক্ষমণক
ম থদফক্ষদণয আতায় আনা দয়দছ। পদর
কভথকতথা-কভথচাযীদদয মথা ভদয় অমপদ
আগভন  প্রস্থান, অমপ চরাকারীন ভদয়
মেতে থঘাযাদপযা মনয়ন্ত্রণ প্রমতিদনয
মনযাত্তা ব্যফস্থা থজাযদায দয়দছ।

উত্তভ চচ থামূঃ
কভথকারীন প্রমক্ষণ আদয়াজনঃ
কভথকতথা/কভথচাযীদদয থাগত দক্ষতা বৃমি এফাং মনদজদদয ভদয়াদমাগী কদয গদে থতারায রদক্ষয কভথকারীন প্রমক্ষণ
ব্যফস্থা চালু যদয়দছ। ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয অে প্রমতিাদনয কভথকতথা/কভথচাযীদদয ৬০ ঘন্টা কভথকারীন প্রমক্ষণ প্রদান কযা
দয়দছ।
প্রমক্ষণাথীদদয দচতনতা বৃমিঃ
ফাল্যমফফা, থমৌতুক, নাযী মনম থাতন, দূদম থাগ ব্যফস্থানা এফাং মডমজটার ফাাংরাদদ  ইদনাদবন াংক্রান্ত মফলদয়য উয
প্রমক্ষনাথীদদয দচতনতা বৃমিয রদক্ষয প্রমতটি প্রমক্ষণ থকাদ থ ক্লা অন্তর্ভথি কযা দয়দছ।
থযভ-ই-ামবথ ফাস্তফায়নঃ
থযভচালী  াংমিিদদয থভাফাইর নাম্বায  অন্যান্য তথ্য ম্বমরত ১৫৮০ জদনয একটি ডাটাদফজ বতমযয কযা দয়দছ। াযা
ফছযব্যাী চাযটি ফদন্দ তুুঁতচাল  লুারন কযা য়। ফছদযয চাযটি ফদন্দয তাভাো  আদ্রতা মবন্ন মবন্ন। পর থযভচাল
মনবথয কদয তুুঁতচাল  লুারন উবয় থক্ষদে কামযগময থকৌর ঠিকবাদফ প্রদয়াদগয উয। এই উদ্ভাফনী থফায বাযা
চালীদদয তুুঁতচাল  লুারনকারীন মফদল মফদল মদক মনদদ থনা মূরক যাভথ থমভন-থকান মনমদ থি ফদন্দয জন্য তুুঁতগাদছয
থম ভয় প্রুমনাং কযা প্রদয়াজন ঠিক তখন এএভএ এয ভাধ্যদভ কর চালীদদয প্রুমনাং কযায জন্য জামনদয় থদয়া দে ,
এছাো লুারনকারীন মফদল মফদল থকৌর- তাভাো , আদ্রতা মনয়ন্ত্রণ িমত, থফড মডইনদপকন, মপমডাং এয ঠিক
ভয়  িমত ইতযামদ মফলদয় এএভএ এয ভাধ্যদভ তথ্যদফা প্রদান কযা দে। মফদল থকান থযাগফারাই এয প্রাদুবথাফ
থদখা মদদর তা মনয়ন্ত্রদণ কযণীয় ম্পকীত প্রদয়াজনীয় যাভথ এয ভাধ্যদভ প্রদান কযা দয় থাদক।
মফদুযৎ াশ্রয়ী দদক্ষ িণঃ
ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ
ইনমস্টটিউদটয মফদুযৎ াশ্রয়  বফদুযমতক মনযাত্তা মফধাদনয রদক্ষয কর
কভথকতথা/কভথচাযী অমপ কদক্ষ অনুমস্থত ভদয় এম , পযান, রাইট  অনান্য বফদুযমতক যঞ্জাভামদ ফন্ধ যাদখন এফাং তা
মনমিতকযদণয রদক্ষয অে প্রমতিাদনয থকয়ায থটকাদযয ভাধ্যদভ তদাযমক কাম থ অব্যাত যদয়দছ।
কভথচাযীদদয মড্ররঃ
প্রমতিাদন কভথযত ১৭-২০ থিডর্ভি কভথচাযীদদয মনয়মভতবাদফ প্রমত বৃেমতফায কার ১০.৩০-১১.০০ ম থন্ত অমপ
তত্ত্বাফধায়ক এয তত্ত্বাফধাদন মড্রর অনুমিত য়। এয ভাধ্যদভ কভথচাযীদদয মনজ মনজ দাময়ত্ব  কতথব্য ম্পদকথ ধাযণা 
মনদদ থনা প্রদান কযা য় পদর তাযা মনজ দাময়ত্ব ঠিকবাদফ ারদন উৎামত ন এছাো কাদজয গুণগতভান বৃমি ায়।
মযস্কায মযেন্নতায় ডাস্টমফদনয ব্যফাযঃ
অমপ চত্বয  প্রমতিাদনয মফমবন্ন াখামূ মযস্কায  মযেন্ন যাখায উদিযদ অমপ চত্বদয  মফমবন্ন স্থাদন ডাস্টমফন
(থাদট থফর) যাখা দয়দছ । কযাম্পা  মনজ কভথস্থর মযস্কায মযেন্ন যাখায উদিযদ ডাস্টমফন ব্যফাদযয মফলদয়
কভথকারীণ প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ কদরয দচতন বৃমিয উদযাগ িণ কযা দয়দছ। এ উত্তভ চচ থায ভাধ্যদভ ফজথয  ভয়রা
আফজথনা ব্যফস্থানায মফলদয় কর কভথকতথা/কভথকচাযীগণ দচতন দয়দছন।
ফামল থক কভথম্পাদন চুমি (APA) ২০১৬-২০১৭ এয ফাস্তফায়ন অিগমত
ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট থযভ থটদযয জন্য প্রমৄমি উদ্ভাফন এফাং দক্ষ জনমি সৃমিয কাজ
কদয থাদক। প্রমতিাদনয মভন, মবন  কাম থক্রদভয উয মবমত্ত কদয স্বাক্ষমযত ফামল থক কভথম্পাদন চুমিদত ২০১৬- ২০১৭ অথ থ
ফছদয মনদনাি রক্ষযভাো অজথন কযা দয়দছঃ
 জাভথপ্লাজভ ব্যাাংদক তুুঁতজাদতয াংখ্যা ৭০ দত ৭৩ টিদত উন্নীত কযা দয়দছ ;
 জাভথপ্লাজভ ব্যাাংদক থযভকীট জাদতয াংখ্যা ৯৭ দত ১০১ টিদত উন্নীত কযা দয়দছ;
 ৩ টি তুুঁতজাত উদ্ভাফন কযা দয়দছ;
 ৪ টি থযভকীট জাত উদ্ভাফন কযা দয়দছ ;
থ যফযা কযা দয়দছ ;
 ২২০০০ থকমজ উন্নত তুুঁত কাটিাং
 থযভ থটদয ২২৫ জনদক প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ ।
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ফামল থক কভথম্পাদন চুমি (APA) ২০১৭-২০১৮ স্বাক্ষয
ভন্ত্রণারদয়য াদথঃ
ভাননীয় প্রমতভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এয উমস্থমতদত মচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ভদাদদয়য াদথ মযচারক,
মফএআযটিআই এয ফামল থক কভথম্পাদন চুমি ( APA) ২০১৭-২০১৮ গত ১৪-০৬-২০১৭ তামযদখ স্বাক্ষমযত দয়দছ।
আতাধীন আঞ্চমরক কাম থারদয়য াদথঃ
ফামল থক কভথম্পাদন চুমি ( APA)-২০১৭-২০১৮ এয রক্ষভাো অজথদনয জন্য প্রমতিাদনয ২টি আঞ্চমরক কাম থারয়ঃ
আঞ্চমরক থযভ গদফলণা থকন্দ্র(আদযগদক), চন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি াফ থতয থজরা এফাং জাভথপ্লাজভ থভইদন্টন্যান্প থন্টায (মজএভম),
াদকায়া, ঞ্চগে এয দাময়ত্বপ্রাি কভথকতথায াদথ মযচারক, ফাদযগপ্রই, যাজাী এয পৃথক ফামল থক কভথম্পাদন চুমি ( APA)২০১৭-১৮ গত ১৯-০৬-২০১৭ তামযদখ স্বাক্ষমযত দয়দছ।
অমবদমাগ মনষ্পমত্ত ব্যফস্থানা (মজআযএ)
অে ইনমস্টটিউদট অমবদমাগ মনেমত্ত ব্যাফস্থানা (মজআযএ) মফলয়ক একটি কমভটি গঠন কযা দয়দছ এফাং ইনমস্টটিউদটয
থফা ম্পমকথত থম থকান অমবদমাগ মনেমত্তয একজন কভথকতথাদক অমবদমাগ মনষ্পমত্ত কভথকতথা (অমনক) এয দাময়ত্ত্ব প্রদান কযা
দয়দছ এফাং আমর কভথকতথা মদদফ মযচারক,ফাদযগপ্রই দাময়ত্ব ারন কযদছন। ইনমস্টটিউদটয থফা ম্পকীত অমবদমাগ প্রদাদনয
জন্য একটি অমবদমাগ ফাক্স প্রমতিাদনয ম্মুখ স্থাদন স্থান কযা দয়দছ। ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয থকান অমবদমাগ ায়া মায়মন।
অমডট আমত্ত
২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয থভাট অমডট আমত্তয াংখ্যা মছর ২১টি এয ভদধ্য ১৬টি াধাযণ এফাং ৫টি অমিভ। আমত্তকৃত
অমডদট জমেত থভাট অদথ থয মযভান ৩৯.৫৬৬ রক্ষ টাকা। ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয ২১টি াধাযণ আমত্তয ভদধ্য ১টি আমত্ত
মনেমত্ত দয়দছ এফাং ৬টি নতুন অমডট আমত্ত মৄি দয়দছ । ফতথভাদন অমনষ্পন্ন থভাট অমডট আমত্তয াংখ্যা ২৬টি এফাং জমেত
থভাট অদথ থয মযভান ৬৮.৯৪৩ রক্ষ টাকা।
২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদযয মফমবন্ন কাম থক্রদভয রক্ষযভাো  বমফষ্যৎ কভথমযকল্পনা







জাভথপ্লাজভ ব্যাাংদক য ৭৭ টি তুুঁতজাত াংযক্ষণ কযা।
জাভথপ্লাজভ ব্যাাংদক ১০৬ টি থযভকীট জাত াংযক্ষণ কযা।
৪টি নতুন তুুঁতজাত উদ্ভাফন কযা;
৫টি নতুন থযভকীট জাত উদ্ভাফন কযা;
২২,২০০ থকমজ উন্নত জাদতয তুুঁত কাটিাং উৎাদন কযা;
থযভ থটদয ২৩০ জনদক প্রমক্ষণ প্রদান কযা।
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াট অমধদিয

নমাকাণমাকিঃ ওশযভ নচম্বায
৯৯,ভশতশির ফাশনশজেও এরাওা,ঢাওা-১০০০
নটশরণপানিঃ ৮৮০২৯৫৬১৫৪৬
www.dgjute.gov.bd
dgjute@gmail.com
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১. টভূশভ
াদটয ব্যফা মনয়ন্ত্রণ এফাং াদটয বফদদমক ফামণজয তদাযমকয জন্য ১৯৫৩ াদর তৎকারীন থকন্দ্রীয় যকাদযয অধীদন
প্রথদভ জুট থফাড থ গঠিত য়। স্বাধীনতায য ১৯৭৩ াদরয এমপ্রর ভাদ জুট থফাড থ মফলুি কদয অথ থ ভন্ত্রণারদয়য অধীদন াট মফবাগ
সৃমি কযা য়। ১৯৭৬ াদর স্বতন্ত্র াট ভন্ত্রণারয় সৃমি য়। উায অধীদন াংমৄি দিয মদদফ াট মযদিয সৃমি কযা য়।
যফতীদত কাঁচাাট  াটজাত দণ্যয ভান মনয়ন্ত্রণকদল্প মফশ্ব ব্যাাংদকয সুামযদয আদরাদক ১৯৭৮ াদর াট  াটণ্য
মযদথন মযদিয নাদভ অয একটি মযদিয সৃমি কযা য়। ১৯৯২ াদর াট ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্থ াদফক ‘াট মযদিয’ এফাং
‘াট  াটণ্য মযদথন মযদিয’ একীভূত কদয াট অমধদিয গঠিত য়। াদফক মযদিয দুটিয থভাট জনফদরয াংখ্যা মছর
৭৯৩ জন। নফগঠিত াট অমধদিদযয জনফর মনধ থাযণ কযা য় ৪৯৪ জন । ভাি উন্নয়ন প্রকদল্পয ১২০ াংখ্যক জনফর াট
অমধদিদযয যাজস্বখাদত স্থানান্তমযত য়ায় ফতথভাদন প্রস্তামফত জনফদরয াংখ্যা ৬০৪ জন ।
২. শবন  শভন
২.১ মবন : াটখাতদক মনযাদ, মিারী  প্রমতদমামগতা ক্ষভ কদয গদে থতারা।
২.২ মভন : াটচালী, াটওর  ব্যফায়ীণদযণও ায়তা প্রদাথনয ভাধ্যদভ াট  াটজাত ণণ্যয আবেন্তযীণ
ব্যফায বৃমি  ফাজায ম্প্রাযণ ।
২.৩ থকৌরগত উদিশ্যমূ :
□ াট  াটজাত ণণ্যয ব্যফাণয় ণমাশকতা প্রদানয শনশভত্ত আইন  শফশধভারা প্রণয়াক নজাযদাযওযণ;
□ দয  প্রণয়াজনীয় জনফর ততযীয শনশভত্ত াংকঠশনও ওাঠাণভা সুংকঠিতওযণ;
□ প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ ভানফম্পদ উন্নয়ন;
□ াট  াটজাত ণণ্যয উৎাদন, ভান শনয়ন্ত্রণ, অবেন্তযীণ ব্যফায বৃশি  আন্তজধাশতও ফাজায ম্প্রাযণণ
ণমাশকতা প্রদান;
□ াটঔাণত শফশনণয়াণকয সুণমাক ম্প্রাযণ ।
৩. জনফর  আঞ্চশরও অশপ শফন্যা
৩.১ যাজস্বঔাণত অনুণভাশদত জনফর :
নেড
১-৯

১০
১১-১৬
১৭-২০
নভাট

অনুণভাশদত
দ
৩১

৪৫
৩৫৭
৬০
৪৯৩
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ওভধযত

শুন্য

ভন্তব্য

১৬

১৫

ভাপ্ত উন্নয়ন
প্রওণল্পয ০৮
জন ওাশয
শযচারওণও
অনুণভাশদত ০৮
টি শূণ্য দ
শফলুশপ্ত াণণয
স্থানান্তশযত
-

৩২
৭৩
১৮
১৩৯

১৩
২৮৪
৪২
৩৫৪
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জনফর
কভিযত
শুে

নরঔশচেিঃ ৩.১
৩.২ ভাপ্ত উন্নয়ন প্রওল্প ণত যাজস্বঔাণত স্থানান্তশযত জনফর :
নেড

স্থানান্তশযত দ

ওভধযত

শুন্য

ভন্তব্য

১-৯

৪৩

৪৩

০০

৯ভ নেণডয
০৮টি দ
৩.১ এ
নদঔাণনা
ণয়ণে।

জনফর
কভিযত
শুে

১০
০৫
০৫
০০
১১-১৬
৫৩
৫২
০১
১৭-২০
১১
১১
০০
নভাট
১১২
১১১
০১
নরঔশচেিঃ ৩.২
৩.৩ আঞ্চমরক/ভাঠ ম থাদয়য অমপ মফন্যাঃ
(1) ১৮ টি আঞ্চমরক অমপ (ঢাকা, চট্টিাভ  খুরনায় অফমস্থত ৩টি াটণ্য যীক্ষাগায)
(2) ৪৩ টি মুখ্য মযদথদকয কাম থারয়।
(3) ৭৯ টি মযদথদকয কাম থারয়।
৪. অমধদিদযয দাময়ত্ব  কাম থাফরীয াংমক্ষি মফফযণ
৪.১ াট আইন -২০১৭ প্রদয়াগ  ফাস্তফায়ন;
৪.২ াট ব্যফা মনয়ন্ত্রণকদল্প রাইদন্প প্রদান;
৪.৩ াট ব্যফাদয়য অমনয়ভ  অাদৄতা থযাধ;
৪.৪ াট  াটজাত দ্রদব্যয ভান মনয়ন্ত্রণ;
৪.৫ াট  াটণ্য উৎাদন, ফাজাযজাতকযণ, যিামন  যিামন আদয়য মাফতীয় তথ্যামদ াংি  ভমন্বত প্রমতদফদন
প্রস্তুতকযণ;
৪.৬ দণ্য াটজাত থভােদকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন-২০১০ এফাং দণ্য াটজাত থভােদকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায
মফমধভারা-২০১৩ এয প্রদয়াগ  ফাস্তফায়ন;
৪.৭ ‘‘উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন (২য় াংদামধত)’’ ীল থক একটি উন্নয়ন প্রকল্প
ফাস্তফায়ন ইতযামদ।
৫. আইন  নীমতভারা প্রণয়ন
৫.১ াট মদল্পয পুনরুজ্জীফন এফাং আদৄমনকায়দনয রদক্ষ াট মফমধভারা-২০১৭ এয খো প্রনয়দনয প্রমক্রয়া চরভান যদয়দছ ।
৬. প্রশযণ
৬.১ াট অশধদপ্তণযয ২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণযয শফশবন্ন প্রশযণ ওাম ধক্রভ :
ওোটাকশয
প্রশযণণয ংখ্যা
ওভধওতধা
ওভধচাযী
নভাট
ওশম্পউটায প্রশযণ
০৮
০৫
০৫
অবেন্তযীণ প্রশযণ
২৮টি
৭৩
২৫
৯৮ জন
ইন াউজ প্রশযণ
৪৮ টি
১৩০
১১০
২৪০ জন
শফণদ প্রশযণ
াট চালী প্রশযণ
৪৪টি নজরায ২০০টি উণজরায়
২০,০০০ জন

াট অশধদপ্তণযয ওভধওতধা/ওভধচাযীণদয ওশম্পউটায প্রশযণ
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৭. ভানফ ম্পদ
৭.১ াট অশধদপ্তণয ২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণয ফাংরাণদ যওাশয ওভধ ওশভন শচফারণয়য ভাধ্যণভ ১০ভ নেড ভুক্ত নভাট ০৭
(াত) জন ওভধওতধাণও শনণয়াক প্রদান ওযা ণয়ণে তম্মণধ্য ০৬ (েয়) জন ভৄখ্য শযদধও এফং ০১ (এও) জন ডাটা এশি
সুাযবাইজায । এোড়া ফতধভাণন ৩য়  ৪থ ধ নশ্রণীয শফশবন্ন শফশবন্ন ণদ শনণয়াক ওাম ধক্রভ প্রশক্রয়াধীন আণে ।
৮. ২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযয গৃীত কাম থক্রভ  অজথন
৮.১ াটজাত দ্রদব্যয ভান মযদথন কাম থক্রভ:
শভর শযদধন প্রশতণফদন
পরাপর
স্বাবাশফও
শনম্নভান
ংখ্যা
১৩০১
২৪
৮.২ াটজাত দ্রদব্যয ভান যীক্ষণ কাম থক্রভ :
যীশযত নভনা
পরাপর
প্রশতণফদন
স্বাবাশফও
শনম্নভান
২৬৪৫
২৬৪৪
০১
৮.৩ ম্পামদত কাম থক্রদভয আতায় গৃীত তথ্য  মযাংখ্যান :
৮.৩.১ কাঁচা াট  াটজাত ণ্য :
াট/ণ্য
উৎাদন
(রক্ষ থভ: টন)

যপ্তাশন
(রক্ষ থভ: টন)

যপ্তাশন আয়
(নওাটি টাওা/ভাশওধন ডরায)
টাওা
ভাশওধন ডরায
ওাঁচা াট
৮৮.৮৯
১২.১৮
১১৮৭.৫৩
১৪.৮৫
াটজাত ণ্য
৯.৮৩
৮.০৪
৬৪৩০.৬০
৮১.৬৫
৮.৩.২ দণ্য াটজাত থভােদকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন - ২০১০ ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত :
শযচাশরত নভাফাইর নওাণট ধয ংখ্যা
আণযাশত জশযভানা (টাকা)
ওাযাদণ্ড

চট্রকাণভয নফায়ারঔারীণত ণণ্য াটজাত নভাড়ণওয ফাধ্যতাভরও ব্যফায
আইন-২০১০ ফাস্তফায়ণন শযচাশরত নভাফাইর নওাট ধ

১৪৯৫
১,১০,৫২,০০০/৫

চট্রকাণভয নফায়ারঔারীণত ভ্রাম্যভান আদারত ওতৃধও
লাশষ্টণওয ফস্তা নাড়াণনা ণচ্ছ

৮.৪ ফাদজট ফযাি  ব্যফায:
ংণাশধত নভাট ফযাি (রক্ষ টাকায়)
নভাট ব্যয় (রক্ষ টাকায়)
ব্যনয়য তওযা ায (%)

১৬৬১.৩৫
১৫৯২.৬৬
৯৫.৮৬ %

৮.৫ কয ব্যতীত যাজস্ব প্রদান :
ওয ব্যতীত যাজস্ব আদাণয়য রযেভাো (রক্ষ টাকায়)
ওয ব্যতীত যাজস্ব আদাণয়য শযভান (রক্ষ টাকায়)
অজধণনয তওযা ায (%)

৯৯৯.৫০
১০৪২.৬৭
১০৪.৩২
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৮.৬ অশডট ওাম ধক্রভ :
শনষ্পন্নকৃত অশডট আশত্ত (ংখ্যা)
১১
জশড়ত টাওায শযভান (নওাটি টাওায়)
২৮.৩১
৮.৭ উণেঔণমাগ্য অজধন :
 প্রমক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ াট অমধদিদযয ২৫০ জন কভথকতথা/কভথচাযীয দক্ষতা বৃমি;
 ফাাংরাদদ কমম্পউটায কাউমন্পর এয ায়তায় স্থামত উচ্চগমত ম্পন্ন াবথায থথদক প্রধান কাম থারদয়য ওর ওভধওতধানও
 প্রণতেও াঔায় ইন্টাযণনট ংণমাক প্রদান ;
 াট অমধদিদযয বাকক্ষ আদৄমনকায়ন মবমড কনপাদযন্প াংক্রান্ত মন্ত্রামত স্থান;
 াট অশধদপ্তণযয শনজস্ব ইণনাণবন ওাম ধক্রণভয অং শণণফ াট ব্যফাণয়য রাইণন্প প্রদান আয জীওযন এফং
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ‘শডশজটার ফাংরাণদ’  ‘শবন-২০২১’ ফাস্তফায়ণনয রণযে াট অশধদপ্তণযয শনজস্ব অথ ধায়ণন
অনরাইন রাইণশন্পং শণিভ প্রফতধন ;
 াট অশধদপ্তণযয শনজস্ব ইণনাণবন ওাম ধক্রণভয অং শণণফ ওভধওতধা/ওভধচাযীণদয তদশনও াশজযা প্রদান নযশজিাণযয
াাাশ ফাণয়াণভশট্রও শণিভ (শডশজটার এণটণণ্ডন্প) প্রফতধন ;
 যওাশয ওাণজয  নফায ভান উন্নয়ণনয রণযে দাপ্তশযও ওভধশযণফণয উন্নয়ন ;
 ৩০ নণবম্বয, ২০১৬ নথণও ভাব্যাী শফণল অশবমাণনয ভাধ্যণভ ‘ণণ্য াটজাত নভাড়ণওয ফাধ্যতাভরও ব্যফায আইন,
২০১০’ এয ফাস্তফায়ন এফং আণযা ১১ টি ণ্য াটজাত নভাড়ণওয ফাধ্যতাভরও ব্যফায আইণনয আতাভূক্ত ওযন ;
 ২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণয ওভধওতধা/ওভধচাযীণদয ব্যশক্তকত ডাটাণফজ ততযীয উণদ্যাক েন এফং ভাঠ ম ধাণয়য ওভধওতধাণদয
ওভধতৎযতা বৃশিয জন্য ১৮ টি নতুন ১০০ শশ নভাটযাইণওর শফতযন ।

জাতীয় াট শদফ-২০১৭ উরণয আণয়াশজত াট যরীয উণিাধনী অনুষ্ঠাণন ফক্তব্য যাঔণেন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রী জনাফ ভৄািঃইভাজ উশিন প্রাভাশনও,এভ.শ

জাতীয় াট শদফ -২০১৭ উরণয শযাজকঞ্জনজরায ভাণফ  ম ধা রী জাতীয় াট শদফ -২০১৭ উরণয টুয়াঔারী নজরায াট ম ধা রী
ফাশল ধও প্রশতণফদন ২০১৬-১৭

াতা-101

জাতীয় াট শদফ-২০১৭ উরণয াশতযশিণর ননৌওা ম ধা রী শযদধন ওযণেন ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ভৄািঃইভাজ উশিন প্রাভাশনও,এভ.শ এফং
ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী শভজধা আজভ,এভশ

াট অশধদপ্তয ওতৃধও আণয়াশজত জাতীয় নাও শদফ ২০১৬ এয আণরাচনা বা  শভরাদ ভাশপর উরণয ফক্তব্য প্রদান ওযণেন
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী শভজধা আজভ এভ.শ

১৬ আকষ্ট,২০১৬ খ্ীিঃ জাতীয় নাও শদফ উরণযে াট অশধদপ্তণযয আণরাচনা বা  শভরাদ ভাশপর।
ফাশল ধও প্রশতণফদন ২০১৬-১৭

াতা-102

৯. উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন অিগমত
াট অমধদিয কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন ‘‘উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন(২য় াংদামধত)’’
ীল থক প্রকল্প ফাস্তফায়ন ।
৯.১ প্রকদল্পয মযমচমতঃ
মদযানাভ
: ‘‘ উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন (২য় াংদামধত) ীল থক প্রকল্প
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা
: াট অমধদিয, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
প্রকদল্পয ভয়কার
: ১ জুরাই, ২০১১ দত ৩০ জুন, ২০১৭ ম থন্ত ৬(ছয়) ফছয
প্রাক্কমরত ব্যয়
: ১৮৩৮৬.৯৪৮ রক্ষ টাকা (মজমফ)
এরাকা
: থদদয ৪৪টি থজরায ২০০টি উদজরা
প্রকদল্পয মূর উদিশ্য
:
 মফদজআযআই এফাং অন্যান্য প্রমতিান কর্তথক উদ্ভামফত নতুন উচ্চ পরনীর (উপী) জাদতয াটফীজ
চালীদদয ভদধ্য দ্রুত প্রফতথন এফাং চালী ম থাদয় উপী াটফীজ উৎাদন, াংযক্ষণ  মফতযদণয জন্য
উন্নত প্রমৄমি স্তান্তয  ম্প্রাযণ কযা ;
 প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ উপী াট  াটফীজ উৎাদন  াট চদনয আদৄমনক করাদকৌর ম্পদকথ
চালীদদযদক প্রমমক্ষত কদয থতারা।
 উন্নত িমতদত াট চদন মযফন থযটিাং িমত প্রফতথদনয প্রমক্ষণ  াদটয জাদগ ভাটি, করাগাছ
ইতযামদ ক্ষমতকয ফস্তুয মযফদতথ কচুমযানা, খে, কাংমক্রট স্লাফ, ফাঁ ইতযামদ ব্যফাদয চালীদদযদক
উবুি কযা ;
প্রকদল্পয মূর কাম থক্রভ
:
 প্রমত ফছয মনফ থামচত ৫০ াজায াট চালীয ভাধ্যদভ ১৫০০-২০০০ থভঃ টন উপী াটফীজ উৎাদন ;
 প্রমত ফছয ২ রক্ষ চালী কর্তথক ২ রক্ষ একয জমভদত ৬০-৭০ রক্ষ ভণ ভানম্মত থতালা াট উৎাদন;
 প্রমত ফছয ২০ াজায চালীদক (প্রদতযক উদজরায় ১০০জন) প্রমক্ষণ প্রদান,
 উপী াট  াটফীজ উৎাদদনয জন্য কৃলকদদয ভদধ্য মফনামূদল্য মবমত্তফীজ, প্রতযাময়ত ফীজ,
যাায়মনক ায, বজফ ায, কীটনাক, যান্ড থেয়ায, মযফনায, ায়ক দ্রব্যামদ, জুটীট, প্রদথনী
প্লদটয াইনদফাড থ  গাইড ফই মফতযণ কযা।
অমজথত পরাপর
:
 নাফী াট ফীজ উৎাদদনয প্রমৄমি কৃলক ম থাদয় ম্প্রামযত য় ;
 প্রমত একয জমভদত াদটয পরন  গুণগতভান বৃমি ।
ধ
৯.২ ২০১৬-১৭ অথ ফেণয প্রওল্প ফাস্তফায়ন অেকশত :
৯.২.১ উপী থতালা াটফীজ উৎাদন :
র্ফফযণ
ংখ্যা/র্যভান
উকাযদবাগী কৃলদকয াংখ্যা
: ৪৯,৯২১
মবমত্ত াটফীজ মফতযণ
: ১৭.৫০ থভ: টন
পরী জমভয মযভান
: ৬৭৯০.৪০ একয
যাায়মনক ায মফতযণ
: ৯৯০ থভঃ টন
কীটনাক মফতযণ
: ১৯.৩৮ রক্ষ টাকা
উপী াটফীজ উৎাদন
: ১১৮০.৪৮ থভ: টন
৯.২.২ উপী থতালা াট উৎাদন :
শফফযণ
ংখ্যা/শযভান
উকাযদবাগী কৃলদকয াংখ্যা
: ২,০০,০০০
প্রতযাময়ত াটফীজ মফতযণ
: ৪৬৫ থভ: টন
পরী জমভয মযভান
: ২,০০০৬৫ একয
উপী থতালা াট উৎাদন
: ৬৫.০০ রক্ষ ভণ
৯.২.৩ াটচালী প্রমক্ষণ :
৪৪টি থজরায ২০০টি উদজরায় মনফ থামচত ১৯,৯৭৮ জন াট চালীদক আদৄমনক িমতদত উপী াট  াটফীজ উৎাদন
করাদকৌর, উন্নত প্রমৄ্মিদত াট চন, াদটয থশ্রণীমফন্যা ইতযামদ মফলদয় প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।
৯.৩ প্রকদল্পয অন্যান্য কাম থক্রভ :
গৃীত ওাম ধক্রভ
ংখ্যা/শযভান
ভাঠ মদফ আদয়াজন
: ১০০টি উদজরায়
থজরা/উদজরা দদয চালী ভাদফ আদয়াজন
: ১২
মরপদরট মফতযণ
: ১,০০,০০০
উপী াট  াটফীজ উৎাদন ায়ক গাইড ব্যক মফতযণ
: ১৮,২০০
প্রমক্ষণাথী াট চালীদদয ভদধ্য যমঙন জুট মাং ব্যাগ মফতযণ
: ২০,০০০
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যংপুয নজরায উপী জাণতয াণটয নযত শযদধন ওযণেন াট অশধদপ্তণযয াণফও ভাশযচারও
জনাফ নভাণর উশিন এফং প্রওল্প শযচারও ড. নঔ ভিঃ নযজাউর ইরাভ

১০. ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্ত ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন
২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণয াট অশধদপ্তণযয ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্তয নওৌরকত উণিিভ : [১] আইন  শফশধভারা
প্রণয়াক নজাযদাযওযন, [২] ভানফম্পদ উন্নয়ন, [৩] াট  াটজাত ণণ্যয উৎাদন  ব্যফায বৃশি, [৪] াট  াটজাত ণণ্যয
ব্যফাণয় ায়তা এফং [৫] াট খাদত মফমনদয়াথগ সুদমাগ ম্প্রাযণ ওাম ধক্রণভয রযেভাো অজধণনয ায ৯৩.৬১%।

াট অশধদপ্তণযয ভাঠ ম ধাণয়য ওভধওতধাণদয াণথ ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্ত
স্বাযয ওযণেন ভাশযচারও জনাফ নভািঃাভছুর আরভ

ফাশল ধও ওভধম্পাদন চুশক্ত স্তান্তয ওযণেন ভাশযচারও
জনাফ নভািঃ াভছুর আরভ

১১. জাতীয় শুিাচায নওৌর ফাস্তফায়ন
াট অশধদপ্তণযয ২০১৬-১৭ অথ ধ ফেণযয জাতীয় শুিাচায নওৌর ফাস্তফায়ণনয রণযে ওভধশযওল্পনা প্রনয়ন, শফশবন্ন ওশভটি
কঠণ, প্রধান ওাম ধারয়  অধস্তন অশপভণ বা/নশভনায আণয়াজন, ওভধওতধাণদয প্রশযণ, নফা প্রদান প্রশতশ্রুশত  ণয়ফাইট
ারনাকাদওযণ, ইন্টাযণনট  তথ্য প্রভেশক্ত ব্যফাণয উন্নয়ন, তনশতওতা শফলণয় ওভধওতধাণদয প্রশযণ, অশবণমাক প্রশতওায িশত,
শনধ ধাশযত তাশযণঔয ভণধ্য শফশবন্ন তথ্য, শযংখ্যান  প্রশতণফদন ভন্ত্রণারণয় নপ্রযণ ইতোশদ নযণে রযেভাো অনুয়ায়ী পরতা
অশজধত ণয়ণে।
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১২. উত্তভ চচ থা, দাচায, উদ্ভাফন (ইদনাদবন)
১২.১ উত্তভ চচ থা :
 নফা প্রতোীণদয জন্য াট অশধদপ্তণযয নফাভ জীওযন ;
 াট  াটণ্য ব্যফায রাইদন্প প্রদাদনয জন্য আদডট মটিদজন চাট থায প্রণয়ন  দয়ফ াইদট প্রকা কযা দয়দছ;
 াদটয প্রাথমভক াটফাজাদয মবজা াট ক্রয় মফক্রয় থযাধকদল্প থজরা প্রাদনয ায়তায় মবজা াদটয কুপর ম্পদকথ
জনদচতনা সৃমিয রদক্ষয াট অমধদিদযয ভাঠ ম থাদয় ব্যাক প্রচাযণা কাম থক্রভ িণ ;
 াদটয অবযন্তযীন ব্যফায বৃমিয রদক্ষয ‘‘দণ্য াটজাত থভােদকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন-২০১০’’ প্রদয়াগ 
ফাস্তফায়দন থাস্টায, মরপদরট মফতযণ এফাং মেকায় গণমফজ্ঞমি প্রচায ;
 রাইদন্প প্রতযাম ব্যমি ফা প্রমতিাদনয মনকট দ্রুততভ ভদয় রাইদন্প প্রদাদনয জন্য যকাময থকালাগাদয মপ জভা
প্রদাদনয চারানমূ অন-রাইদন থবমযমপদকন ;
 াটকদর উৎামদত াটদণ্যয গুণগত ভান ঠিক যাখায রদক্ষয াট অমধদিদযয ৩টি াটণ্য যীক্ষাগাদযয ভাধ্যদভ
মফনামূদল্য নমূনা যীক্ষা কদয াংমিি কর্তথক্ষদক অফমতকযন;
 াট অমধদিয এফাং ফাাংরাদদ াটকর কদথাদযন এয থমৌথ উদযাদগ টিভ গঠন কদয যকাময মভদরয উৎামদত ণ্যভান
মাচাই কযা ;
 থপাকার দয়ন্ট কভথকতথায ভাধ্যদভ তথ্য থফা মনমিতকযন ;
 য়ান স্ট ামবথদয ভাধ্যদভ থফা প্রতযাীগদণয থফা প্রদান জীকযণ কযা ।
১২.২ দাচায :
 ইনাউজ প্রশযণণ অংেণওাযী ওভধওতধা  ওভধচাযীণদয প্রশত দাচাণযয উণমাশকতা গুরুে ওাণয তুণর ধযা ;
 াট অশধদপ্তণযয প্রধান ওাম ধারণয় জ্ঞানশবশত্তও ওভধশযণফ সৃশষ্টয রদক্ষয েন্থাকায স্থান ;
 অবোকত নফা প্রতোীণদয জন্য অশতশথ ওয স্থান ।
১২.৩ উদ্ভাফন (ইদনাদবন) :
 যকাময প্রমতিানমূ কর্তথক আদয়ামজত থমভনায  প্রমক্ষণমূদ াদটয ব্যাগ ব্যফায মফলদয় অনুদযাধ ে থপ্রযণ ;
 প্রাথমভক  ভাধ্যমভক ম থাদয় যকাময ফই মফতযদণয ভয় াদটয ব্যাগ প্রদাদনয জন্য ে প্রদান;
 যকাময দিয  াংস্থায় াদটয াভিী ব্যফায মফলদয় ে থদয়া ;
 াট অশধদপ্তণযয প্রধান ওাম ধারয়ণও দৄভানভৄক্ত নখালণা ওযা ণয়ণে। অবোকতণদয দৄভাণনয জন্য আরাদা নজান ততযী
ওযা ণয়ণে;
 াট  াটজাত ণণ্যয অবেন্তযীণ ব্যফায বৃশি  শযনফ সুযযায রণয জনণচতনতা বৃশি  উদ্বুিওযণণয জন্য
প্রাভাণ্য শচে ততযী, শফতযণ  প্রদধণনয ব্যফস্থাওযণ ।
১৩. মডমজটার ফাাংরাদদ মফমনভথাদণয জন্য কাম থক্রভ
 াট অমধদিদযয বাকক্ষ আদৄমনকায়ন মবমড কনপাদযন্প াংক্রান্ত মন্ত্রামত স্থান;
 াট অশধদপ্তয ওতৃধও াট ব্যফাণয়য শফশবন্ন নশ্রশণয রাইণণন্পয আণফদন অনরাইণনয ভাধ্যণভ েণ  প্রণশং এয রণয
‘অন-রাইন রাইণশন্পং’ এয পটয়োয শনভধাণ ইণতাভণধ্য ম্পন্ন ণয়ণে এফং াট অশধদপ্তণযয ণয়ফ াইণট ংভেক্ত
ওণয ওাম ধক্রভ শুরু ণয়ণে;
 াট অশধদপ্তণযয ওভধওতধা/ওভধচাযীণদয তদশনও াশজযা প্রদান ফাণয়াণভশট্রও িশতণত আঙ্গুণরয োণয ভাধ্যণভ মথাভণয়
অশপণ আকভন  প্রস্থান শনশিত ওযা ণয়ণে;
 াট অশধদপ্তয ন্যানার ণয়ফ নাট ধাণর ভেক্ত ণয়ণে ।াট অশধদপ্তণযয ণয়ফ ঠিওানা www.dgjute.gov.bd ।
াট অশধদপ্তণযয শফশবন্ন শফলয়াশদ ণয়ফ াইণট শনয়শভত আণরাড  ারনাকাদওযণ অব্যাত যণয়ণে ;
 াভাশজও নমাকাণমাক ভাধ্যভ নপবুণও াণটয ভূশভওা আণরাচনা ,প্রচায  প্রাণযয রণযে াট অশধদপ্তণযয দাপ্তশযও
নপবুও নজ (http://www.facebook.com/dgjutegov) ফাংরায় ‘াট অশধদপ্তয,ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারয়’ ততশয ওযা ণয়ণে ;
 প্রধানভন্ত্রীয ওাম ধারণয়য এওণ টু ইনপযণভন (এটুআই) নপ্রাকাণভয আতায় াট অশধদপ্তণয ই-পাইর শণষ্টভ চালু ওযা
ণয়ণে ;
 াট অশধদপ্তণযয ওভধওতধা/ওভধচাযীণদয ডাটাণফইজ (PDS) ততশযওযণ ম্পন্ন ণয়ণে । ওভধওতধা/ওভধচাযীণদয প্রণয়াজনীয়
তথ্য ংে  ডাটা নফইণজ তথ্য আণরাড প্রশক্রয়াধীন ;
 াট অশধদপ্তণযয প্রধান ওাম ধারণয় ফশযাকত অশতশথ  াধাযণনয প্রণফ ম ধণফযণ  শনযাত্তা যযাণথ ধ ০৬ (েয়) টি
শশ ওোণভযা স্থান ওযা ণয়ণে এফং াফ ধযশনও ভশনটশযং ওযা ণচ্ছ ;
 যওাশয ক্রয় ওামক্রভ ইশজশ শণষ্টণভ ম্পন্নওযণণয রণযে ইশতভণধ্য াট অশধদপ্তয ইশজশণত নযশজণেনভূক্ত ণয়ণে ।
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াট অশধদপ্তণযয অনরাইন রাইণশন্পং শণিভ উণদ্বাধন ওযণেন ,ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী শভজধা আজভ এভ.শ

১৪. ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জ
১৪.১ ভস্যা :
 অশধদপ্তণযয প্রধান ওাম ধারয়  ভাঠ ম ধাণয়য শনজস্ব অশপ বফন ননই ;
ধ
 অশধদপ্তণযয অকাণনাোণভ
ভাঠ ম ধাণয় ২২ টি নজরায় নওান অশপ/দ ননই ;
 প্রদয়াজদনয তুরনায় জনফদরয স্বল্পতা এফাং
 ভাপ্ত প্রওণল্পয জনফর আত্মীওযণ জটিরতা।
১৪.২ চযাদরঞ্জ :
 জনফদরয স্বল্পতা থাকা দত্ব দণ্য াটজাত থভােদকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০ তবাগ ফাস্তফায়ন;
 প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ ভদয়াদমাগী  দক্ষ জনফর বতযী;
 অনরাইদন রাইদন্প প্রদান াট অমধদিদযয থফামূ মডমজটারাইদজদনয আতায় আনা;
 থডভযা-ঢাকা,চট্রিাভ এফাং খুরনা াটণ্য যীক্ষাগায াংস্কায কযা ;
 ভাঠ ম থাদয়য কভথকতথাদদয দ উন্নীতকযণ এফাং
 ভাঠ ম ধাণয় ওর নজরায় াট অশধদপ্তণযয অশপ/দসৃজন।
১৫. ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয কভথমযকল্পনা







জনফর শনণয়াণকয ভাধ্যণভ অশধদপ্তণযয শূণ্য দ পূযণ ওযা;
ওভধওতধা-ওভধচাযীকণণয তথ্য ম্বশরত শশডএ প্রস্তত ওযা ;
প্রশযণণয ভাধ্যণভ জনফণরয দযতা বৃশি ওযা ;
নফা জীওযণণয শনশভত্ত চালুকৃত অনরাইন রাইণশন্পং ব্যাও ম্প্রাযণ ওযা ;
তবাক ই-নশথ  ই-শজশ চালু ওযা এফং
অফশষ্ট (২২ টি) নজরায় াট অশধদপ্তণযয অশপ  দসৃজণনয উণদ্যাক েণ।
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াট নযণতয ওাটা াট জাক নদয়ায জন্য প্রস্তুশত।

াট জাক নদয়ায দৃি
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াণটয আঁ োড়াণনায দৃি

াণটয আঁ  াট ঔশড় শুওাণনায দৃি
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ওাঁচা াণটয ফাজায

শিনাইদ নজরায ভ্রাম্যভান আদারত ওতৃধও লাশষ্টণওয ফস্তা নাড়াণনা ণচ্ছ; ০১/০৬/২০১৭ শখ্:
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শযাজকণঞ্জ ণণ্য াটজাত নভাড়ণওয ফাধ্যতাভরও ব্যফায আইন-২০১০ ফাস্তফায়ণন নভাফাইর নওাট ধ; ১৫/০২/১৭ শখ্:

শিনাইদ নজরায় ণণ্য াটজাত নভাড়ণওয ফাধ্যতাভরও ব্যফায আইন-২০১০ ফাস্তফায়ণন নভাফাইর নওাট ধ;১১/১২/২০১৬ শখ্:
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নযশংদীণত এওটি চাণরয ফাজাণয নভাফাইর নওাট ধ; ২৫/১০/২০১৬ শখ্:

চাাইনফাফকঞ্জ নজরায় ণণ্য াটজাত নভাড়ণওয ফাধ্যতাভরও ব্যফায আইন-২০১০ ফাস্তফায়ণন নভাফাইর নওাট ধ; ১০/১০/১৬ শখ্:
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ওক্সফাজাণযয উশঔয়ায় শযচাশরত নভাফাইর নওাট ধ; ১৯/১০/১৬ শখ্:

চট্রোণভ ণণ্য াটজাত নভাড়ণওয ফাধ্যতাভরও ব্যফায আইন-২০১০ ফাস্তফায়ণন নভাফাইর নওাট ধ; ০৮/০১/১৭ শখ্:
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ফস্ত্র র্যদপ্তয

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অতাধীন ফেফন্ধু যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ, কার্রাতী, টাংগাআর

র্ফটিএভর্ বফন (৬ি তরা)
৭-৯ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫, ফাংরাবদ
যটর্রবপান : ৮৮০২ ৯১৩৮৬৬১
পযাক্স : ৮৮০২ ৯১১৩৫৪৫
বয়ফাআট : www.dot.gov.bd
আ-যভআর : textiledepartment01@gmail.com
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টভূর্ভ:
ম্ভাফনাভয় ফস্ত্র তখেয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  তফকাখয রখেয তে ভন্ত্রণারখয়য অধীন তে দপ্তখযয ফস্ত্র উইংখক আরাদা
কখয ফস্ত্র োখতয নালক কর্তশখেয দাতয়ত্ব ারন  ফস্ত্র তখেয জন্য দে জনফর তততযয উখদ্দখশ্য ১৯৭৮ াখর ফস্ত্র ভন্ত্রণারখয়য
(ফতশভান ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়) অধীখন ফস্ত্র তযদপ্তয সৃতষ্ট কযা য়। ফস্ত্র তযদপ্তয সৃতষ্টয য খত ফস্ত্র প্রযুতক্ততফখদয ব্যাক শূন্যতা
পূযখণয রখেয ফস্ত্র োখত দে জনফর সৃতষ্ট নফযকাতয োখত ফস্ত্র তে কাযোনায উন্নয়খন প্রখয়াজনীয় কর ধযখনয কাম শাতদ
ম্পাদন কযতছর। যফতীখত ১৯৯১ াখর ফস্ত্র তখেয নালক কর্তশখেয দাতয়ত্ব তফতনখয়াগ নফাড শখক প্রদান কযা য়। পখর ফস্ত্র
তযদপ্তয তেন নথখক ২০১৩ ার ম শন্ত শুধু ফস্ত্রোখত দে জনফর তততযয দাতয়ত্ব ারন কখযখছ। ফতশভান যকাখযয তদ্ধান্ত
নভাতাখফক ২৬/০৫/২০১৩ তরস্টাব্দ খত ফস্ত্র তযদপ্তয পুনযায় ফস্ত্র তখেয নালক কর্তশখেয
(Sponsoring Authority)
দাতয়ত্ব ারন কযখছ।
ফস্ত্র তযদপ্তয দে জনফর সৃতষ্টয জন্য ০৬টি নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ, ০৬টি নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট  ৪0টি
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট তযচারনা কযখছ। এছাড়া উন্নয়ন প্রকখেয ভােখভ নগাারগি, যংপুয  জাভারপুয নজরায়
০3টি নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ, পূফ শতন ০১টি নটক্সটাইর ইনতস্টটিউটখক (ফতযার) নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরখজ
উন্নীতকযণ এফং খুরনা, নবারা, জাভারপুয, তযাজগি, নগাঁ, সুনাভগি, পতযদপুয  তখরট নজরায় ০8টি নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট
স্থাখনয কাজ চরভান যখয়খছ।
র্বন:
তনযাদ, তক্তারী  প্রততখমাতগতা েভ ফস্ত্র োত
র্ভন:
ফস্ত্র কাতযগতয তোয ায বৃতদ্ধ এফং নফযকাতয ফস্ত্র তেখক ায়তায ভােখভ এ োখতয অগ্রগতত াধন
কাম িাফরী:
ফস্ত্র র্যদপ্তবযয কাম িাফরীবক মূরতঃ র্তন বাবগ র্ফবক্ত কযা মায় :




দক্ষ জনফর সৃর্ষ্টয কাজ;
ফস্ত্রখাবতয উন্নয়বনয প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন;
যালক কতৃিবক্ষয কাজ।

জনফর:
নুবভার্দত
দ

পূযণকৃত দ

শূন্য দ

ফস্ত্র তযদপ্তয (যাজস্ব খাতভূক্ত)
স্থায়ীবাবফ ফছযর্বর্িক ংযক্ষণ
“৬টি যটক্সটাআর আনর্টটিউটযক অধুর্নকীকযণ” ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প
“এষ্টাফর্রবভন্ট ফ যটক্সটাআর যবাযকনার আনর্টটিউট এন্ড র্য-যর্ফর্রবটন ফ
যট্রআন্ড ট্রাআফার এন্ড নন-ট্রাআফার ম্যানায়ায আন র্চটাগাং র্রট্রাট” ীল িক ভাপ্ত
উন্নয়ন প্রকল্প

৮৫৪
২৫৫
১42
২৯

659
144
১19
২৫

১95
111
23
০৪

“১০টি যটক্সটাআর যবাবকনার আনর্টটিউট স্থান” ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

১৫১

১৩1

20

1431

1078

353

যভাট =
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ফস্ত্র র্যদপ্তয  এয র্নয়ন্ত্রণাধীন দপ্তয/র্ক্ষা প্রর্তিানমূ:
র্প
প্রধান কাম শারয়
তফবাগীয় কাম শারয়
নজরা কাম শারয়

ংখ্যা
১টি
৪টি
২টি

র্প
নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট

(ক) র্ফবাগীয় কাম িারয়: ০৪টি
ক্রর্ভক নং
১
২
৩
৪

র্ফবাগীয় কাম িারয়
তফবাগীয় ফস্ত্র তযদপ্তয, ৩০, তভযপুয নযাড, ঢাকা-১২০৫, নপান : ০২-৫৮৬১০১১২
তফবাগীয় ফস্ত্র তযদপ্তয, যকার্য কাম ি বফন-১, অগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, যপান-০৩১-৭২৪৫৮৪
তফবাগীয় ফস্ত্র তযদপ্তয, ৩৫৭, তনযারা আফার্ক এরাকা, তনযারা, খুরনা, যপান-০৪১-৭২১৯৪০
তফবাগীয় ফস্ত্র তযদপ্তয, ৩১৫, কাতজাটা (র্ততীয় তরা), যাজাী, নপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮

(ে) যজরা কাম িারয়: ০২টি
ক্রর্ভক নং
1
2

যজরা কাম িারয়
নজরা ফস্ত্র তযদপ্তয, তদরারপুয, াফনা, নপান : ০৭৩১-৬৬০৭৬
নজরা ফস্ত্র তযদপ্তয, আকুয-টাকুয াড়া, টাংগাইর দয, টাংগাইর, নপান: ০৯২১-৬৩৬৮৪

(গ) যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ: ০৬টি
ক্রর্ভক নং
1
2
3
4
5
৬

যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ
নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ, নজাযাযগি, চট্রগ্রাভ
নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ, ারগাতড়য়া, াফনা
নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ, নফগভগি, ননায়াোরী
ীদ আফদুয যফ নযতনয়াফাত নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ, তএন্ডতফ নযাড, ফতযার
ফেফন্ধু নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ,কাতরাতী, টাংগাইর
নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ, তঝনাইদ
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ংখ্যা
6টি
6টি
৪0টি

যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ, যনায়াখারী’য ছাে যাবটর

(ঘ) যটক্সটাআর আনর্টটিউট: ০6টি
ক্রর্ভক নং
1
2
3
4
5
6

যটক্সটাআর আনর্টটিউট
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট, টাংগাইর (নটক্সটাইর  জুট নটকখনারজী)
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট, তদনাজপুয (২য় তপট)
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট, ফতযার
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট, চট্টগ্রাভ
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট, যংপুয
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট, নাখটায

(ঙ) যটক্সটাআর যবাবকনার আনর্টটিউট: ৪0টি
ক্রর্ভক
যটক্সটাআর যবাবকনার আনর্টটিউট
নং
১
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, যাঙাভাটি
২
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, নাযায়ণগি
৩
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, কুতভিা
৪
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, রেীপুয
৫
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, চট্টগ্রাভ
৬
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, তফ-ফাতড়য়া
৭
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, গাজীপুয
৮
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ভয়ভনতং
৯
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ভাদাযীপুয
১০ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, মুতন্পগি
১১ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, নযতংদী
১২ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, জাভারপুয
১৩ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, তখযাজপুয
১৪ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ফাখগযাট
১৫ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, খুরনা
১৬ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ঝারকাঠি
১৭ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, মখায
১৮ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, কুতষ্টয়া
১৯ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ফযগুনা
২০ নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, টুয়াোরী
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নং
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
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যটক্সটাআর যবাবকনার আনর্টটিউট
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউ, নাখটায
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, যাজাী
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, াফনা
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ফগুড়া
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, যংপুয
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, তদনাজপুয
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ঠাকুযগাঁ
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, নগাারগি
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ফািযফান
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, োগড়াছতড়
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ভাতণকগি
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, টাংগাইর
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, তকখাযগি
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, পতযদপুয
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, ননায়াোরী
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, কক্সফাজায
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, তযাজগি
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, গাইফান্ধা
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, নগাঁ
নটক্সটাইর নবাখকনার ইনতস্টটিউট, চাঁাইনফাফগি

ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত র্ক্ষা প্রর্তিানমূব চালু যকা িমূ:
র্ফফযণ

যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ

যটক্সটাআর আনর্টটিউট

যটক্সটাআর যবাবকনার আনর্টটিউট

ংখ্যা

০৬টি

৪0টি

নকা শ

তফএত ইন নটক্সটাইর
ইতিতনয়াতযং

নভয়াদ
বততশয নমাগ্যতা

৪ ফৎয
এইচএত (তফজ্ঞান)/ভভান

০৬টি
তডখপ্লাভা ইন নটক্সিঃ
নটকখনারতজ/তডখপ্লাভা ইন জুট
নটক:
৪ ফৎয
এএত/ভভান

অনুখভাতদত আন
ংখ্যা (প্রততটিখত)

১২3
( ০৩টি আন ংযতেত)

১২০
( 56টি আন ংযতেত)

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অতাধীন কাম িারয়/র্ক্ষা প্রর্তিানমূবয যজরার্বর্িক ফস্থান:
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এএত (নবাখকনার)
(নটক্সটাইর)
২ ফৎয
নজএত/নজতডত
১20 (প্রতত নট্রখড ৩0 জন কখয)

দে জনফর সৃতষ্ট :
 তফএত ইন নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং তডগ্রীয ভােখভ এতক্সতকউটিব নরখবখরয নটক্সটাইর ইতিতনয়ায তততয কযা;
 তডখপ্লাভা ইন নটক্সটাইর নটকখনারজী তডগ্রীয ভােখভ ভেভ নরখবখরয নটক্সটাইর নটকখনারতজস্ট তততয কযা;
 তডখপ্লাভা ইন জুট নটকখনারজীয ভােখভ াট তখেয জন্য দে জুট নটকখনারতজস্ট তততয কযা;
 এএত (নবাখকনার) (নটক্সটাইর) নকাখ শয ভােখভ নলায নরখবখরয দে জনফর তততয কযা।

যায়ন ব্যফার্যক ক্লাব র্ক্ষাথীগণ

রাআবেযীবত াঠযত র্ক্ষাথীগণ

২০১6-১7 থ িফছবয তফএত ইন নটক্সটাইর উত্তীণ শ তোথীখদয তথ্য:
প্রদি র্ডগ্রী
র্ফএর্

2016-17 থ িফছয
যীক্ষাথী
উিীণ ি
333
326

ায
97.90%

শুরু যথবক 2016-17 থ িফছয ম িে যভাট
যীক্ষাথী
উিীণ ি
ায
1465
1441
৯৮.36%

২০১6-১7 থ িফছবয তডখপ্লাভা (নটক্সটাইর +জুট) উত্তীণ শ তোথীখদয তথ্য:
প্রদি র্ডগ্রী
র্ডবপ্লাভা

2016-17 থ িফছয
যীক্ষাথী
উিীণ ি
ায
330
325
98.48%

শুরু যথবক 2016-17 থ িফছয ম িে যভাট
যীক্ষাথী
উিীণ ি
ায
10561
9144
৮৬.58%

২০১6-১7 থ িফছবয এএত (নবাখকনার) (নটক্সটাইর) উত্তীণ শ তোথীখদয তথ্য:
প্রদি র্ডগ্রী
2016-17 থ িফছয
শুরু যথবক 2016-17 থ িফছয ম িে যভাট
যীক্ষাথী
উিীণ ি
ায
যীক্ষাথী
উিীণ ি
ায
এএর্
2984
2574
86.26%
35144
28868
৮2.14 %

২০১6-১7 থ িফছবয াকৃত র্ক্ষাথীবদয যরখর্চে
ফাশল ধও প্রশতণফদন ২০১৬-১৭

াতা-118

ফস্ত্রখাবতয উন্নয়বন প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন:
ফস্ত্র র্যদপ্তয ফস্ত্র র্বল্পয জন্য প্রবয়াজনীয় দক্ষ জনফর যফযা কযায র্নর্ভবি চার্দা নুমায়ী যটক্সটাআর র্ক্ষা প্রর্তিান
স্থাবন র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কযবছ  ফাস্তফায়ন কযবছ। ফস্ত্র র্যদপ্তবয 2016-17 থ িফছবয ১2টি উন্নয়ন প্রকল্প চরভান র্ছর।
চরভান প্রকল্পগুবরায ভাধ্যবভ ৩টি যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ (যগাারগঞ্জ, যংপুয  জাভারপুয)  6টি যটক্সটাআর আনর্টটিউট
(খুরনা, নবারা, জাভারপুয, নগাঁ, তযাজগি  সুনাভগি) স্থার্ত বফ। এছাড়া ২০১৭-১৮ থ িফছবয 4টি প্রকল্প (১টি যটক্সটাআর
আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ, 2টি যটক্সটাআর আনর্টটিউট, ১1টি যটক্সটাআর যবাবকনার আনর্টটিউট) গ্রণ কযায র্যকল্পনা যবয়বছ।

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী গত 26.05.2017 তার্যবখ “নে াতনা তফএত-ইন নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ
স্থান প্রকে, জাভারপুয” র্যদিন কবযন
 ২০১6-১7 থ িফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তবয চরভান 12টি উন্নয়ন প্রকবল্পয ফযাে 194 যকাটি টাকা। জুরাআ/১6-জুন/১7 ম িে ব্যয় ১89
যকাটি 44 রক্ষ 3৯ াজায টাকা মা ফযাবেয ৯7.65%।
(টাকায ংকমূ রক্ষ টাকায়)
ক্র: নং
প্রকবল্পয নাভ
ফযাে
ব্যয়
তকযা
ায
১ ফতযার নটক্সটাইর ইনতস্টটিউটখক ীদ আফদুয যফ নযতনয়াফাত নটক্সটাইর 153০.০০
145৯.35
৯৫.38%
ইতিতনয়াতযং কখরখজ উন্নীতকযণ প্রকে
২ নফগভগি নটক্সটাইর ইনতস্টটিউটখক নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং
856.০০
840.63
৯8.20%
কখরখজ উন্নীতকযণ প্রকে
৩ ৪টি নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট স্থান প্রকে
44০০.০০
4351.47
98.90%
৪ তঝনাইদ নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ স্থান প্রকে
১84০.০০
১83৯.46
৯৯.৯7%
৫ নগৌযনদী নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট স্থান প্রকে
60০.০০
৫9৯.৯7
৯৯.৯৯%
৬ নে নযানা নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ স্থান প্রকে, নগাারগি
1500.০০
1494.59
৯9.64%
৭ নবারা নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট স্থান প্রকে
591.০০
587.18
৯৯.35%
৮ নে যাখর নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট স্থান প্রকে, ভাদাযগি, জাভারপুয
98০.০০
737.627
75.27%
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ক্র: নং
৯
১০
11
12

প্রকবল্পয নাভ

ফযাে

ব্যয়

তকযা
ায
৯৯.৯৯%

ডিঃ এভ,এ, য়াখজদ তভয়া নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ স্থান প্রকে,
3863.০০ 3862.73
ীযগি, যংপুয
নে াতনা তফ এত-ইন নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ স্থান প্রকে,
1875.০০ 1870.895 ৯9.78%
জাভারপুয
ীদ কাভরুজ্জাভান নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট স্থান প্রকে, ভািা, নগাঁ
985.00
922.69
93.67%
নফগভ আতভনা ভনসুয নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং ইনতস্টটিউট স্থান প্রকে,
380.00
377.80
99.42%
কাতজপুয, তযাজগি
ফ িবভাট= 19400.00 18944.392 ৯7.65 %

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অগাভী র্তন ফছবযয কভির্যকল্পনা:

4

চট্টগ্রাভ

1
চট্টগ্রাভ

5

র্বরট

-

6

ফর্যার

7

খুরনা

1
ফর্যার
6

2
পর্যদপুয
জাভারপুয
2
সুনাভগঞ্জ
র্বরট
1
যবারা
1
খুরনা
8

3

1
াফনা

-

-

1

2

2

-

4

1
রারভর্নয
াট
2
যনেবকাণা
নাযায়ণগঞ্জ
2
চাঁদপুয
যপণী
-

3

-

1
যংপুয

-

1

2

1

1

4

2
গাজীপুয
ভাদাযীপুয
-

5

2

4

4

10

2

3

-

2

5

-

1

-

3

-

3

-

2

-

-

1

2

1

-

3

1
মবায
6

2

-

-

1

1

1

1

3

4

2

12 12 12

8

32

চরভান

যভাট
5

প্রর্ক্রয়াধীন

-

র্ফযভান

যভাট

ঢাকা

প্রর্ক্রয়াধীন

3

যভাট

2
র্দনাজপুয
যংপুয
1
টাংগাআর

চরভান

যংপুয

যভাট
র্ফযভান

2

2
নগাঁ,
র্যাজগঞ্জ
-

প্রর্ক্রয়াধীন

চরভান

1
নাবটায

যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ
যভাট

1 যাজাী

র্ফযভান

র্ফবাগ

ক্রর্ভক নং

যটক্সটাআর আনর্টটিউট

1
2
টাংগাআর যগাারগঞ্জ
জাভারপুয
2
চট্টগ্রাভ
যনায়াখারী
1
র্বরট

3
2

20

1
ফর্যার
1
র্ঝনাআদ
6

নালক কর্তশখেয কাজ:
নালক কর্তশে ফরখত নকান তফখল নশ্রণী/োখতয তখেয তনয়ন্ত্রণকাযী প্রাতনক কর্তশেখক বুঝাখফ। Allocation
of Business অনুমায়ী ং তিষ্ট োত নম ভন্ত্রণারয়/তফবাখগয কভশতযতধভূক্ত, নই ভন্ত্রণারয়/তফবাখগয আতাধীন দাতয়ত্বপ্রাপ্ত
অতধদপ্তয/ংস্থা/তযদপ্তয/দপ্তয ং তিষ্ট োখত নালক কর্তশে তখখফ কাজ কযখফ ভখভশ গত ০৫/০৫/২০১৪ তাতযখে ভতন্ত্রবা
তফঠখক তদ্ধান্ত গৃীত য়। নমভনিঃ ক্ষুদ্র  কুটিয তখেয নেখে ফাংরাখদ ক্ষুদ্র  কুটিয তে কযখাখযন (তফতক), ফস্ত্র তখেয
নেখে ফস্ত্র তযদপ্তয, াট তখেয নেখে াট অতধদপ্তয, ভৎস্য তখেয নেখে ভৎস্য অতধদপ্তয এফং যপ্তানী প্রতক্রয়াকযণ এরাকায়
অফতস্থত তখেয নেখে ফাংরাখদ এক্সখাট শ প্রখতং নজান অথতযটি (নফজা) নালক কর্তশে তখখফ তফখফতচত খফ।
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 ২০১6-১7 থ িফছবয যালক কতৃিবক্ষয কাবজয ভাধ্যবভ র্ফর্নবয়াবগয র্যভাণ র্নেরু :
ক্র: নং
র্ফর্নবয়াবগয প্রকায
র্যভাণ
গড়/ভা
১
স্থানীয় র্ফর্নবয়াগ
10284278.911 র্ভর্রয়ন টাকা
857023.2426 র্ভর্রয়ন টাকা
২
তফবদর্ক র্ফর্নবয়াগ
36286.0344 র্ভর্রয়ন টাকা
3023.8362 র্ভর্রয়ন টাকা
৩
যমৌথ র্ফর্নবয়াগ
50297.3766 র্ভর্রয়ন টাকা
4191.4480 র্ভর্রয়ন টাকা
যভাট =
10370862.322 র্ভর্রয়ন টাকা
864238.5268 র্ভর্রয়ন টাকা
 ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্যদিক  কভিকতিাগণ 01/07/2016 বত 30/06/2017 ম িে যটক্সটাআর র্ফলয়ক ৬40টি র্ল্প কাযখানা
র্যদিন কবযবছন, যালবকয কাবজয শুরু যথবক এ ম িে যভাট 230০টি র্ল্প কাযখানা র্যদিন কবযবছন।
 যালক কতৃিবক্ষয যফা প্রদাবনয ভাধ্যবভ যাজস্ব অদায়: যালক কতৃিবক্ষয কাবজয ভাধ্যবভ ২০১6-১7 থ িফছবয
৯2,76,০০০/- (র্ফযানব্বআ রক্ষ র্ছয়ািয াজায টাকা) এফং এ ম িে 2.65 যকাটি টাকা যাজস্ব অদায় বয়বছ।
 ২০১6-১7 থ িফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তয কতৃিক ২30টি নতুন ফস্ত্র র্ল্প প্রর্তিান র্নফর্ন্ধত বয়বছ।
নালক কর্তশে তখখফ ফস্ত্র তযদপ্তখযযকাম িাফরী  ২০১6-১7 থ িফছবয প্রাপ্ত অবফদন  র্নষ্পর্িয তথ্য :
ক্র:
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
21
22

র্ফলয়
প্রস্তার্ফত যযর্জবষ্ট্রন
র্ফযভান যযর্জবষ্ট্রন
যভর্ন ছাড়কযবণয সুার্য
১ভ এডক অআঅযর্’য র্ল্প সুার্য
২য় এডক অআঅযর্’য র্ল্প সুার্য
৩য় এডক অআঅযর্’য র্ল্প সুার্য
অআঅযর্ র্নয়র্ভতকযবণয সুার্য
যযর্জবষ্ট্রন ংবাধন
নার্ি ে
আউটিরাআবজন াযর্ভট (আউর্)
আভবাট ি াযর্ভট (অআর্) সুার্য
যডপাড ি যবভন্ট
য়াকি াযর্ভট/র্অআ র্বায জন্য নার্ি ে
ি
কবম্পার্জট াটির্পবকট
এআচএ যকাড ংবমাজন
আঅযর্’য ঠিকানা র্যফতিন
অআঅযর্বত অভদার্ন স্বিু্ফ বৃর্দ্ধয জন্য সুার্য
ফন্ড রাআবন্প এয জন্য সুার্য
আ-র্বায সুার্য
তফবদর্ক ঋবণয সুার্য
অআঅযর্’য ঠিকানা র্যফতিন
প্লট ফযাবেয সুার্য
ফ িবভাট=
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২০১6-১7 থ িফছবয
প্রার্প্ত
র্নষ্পর্ি
190
177
84
53
5758
5760
200
192
56
55
08
07
77
76
380
373
58
72
02
02
35
35
15
15
34
32
18
18
21
15
03
02
01
01
04
04
03
03
05
05
0
0
0
0
6952
6897

শুরু বত ে থ িফছয ম িে
প্রার্প্ত
র্নষ্পর্ি
646
575
343
237
16070
15974
783
683
75
85
12
10
448
364
1479
1292
305
339
143
141
79
77
73
68
67
62
25
25
28
21
12
10
04
03
05
05
03
03
05
05
26
21
20
18
20651
20018

য়ানট ার্বি:
ফস্ত্র তযদপ্তয প্রধান কাম শারখয় নালক কর্তশখেয কাজ সুষ্ঠুবাখফ ম্পাদখনয জন্য একটিয়ানস্ট াতবশ নন্টায চালু কযা খয়খছ। ফস্ত্র
 নাাক তে ভাতরক/কভশকতশাগণখক য়ানস্ট া
তবশনয ভােখভ নম ভস্ত নফা প্রদান কযা খে তা তননরূিঃ
 ফস্ত্র তে কাযোনায ভাতরক/উখযাক্তাখদয কাতযগতয  অন্যান্য ভস্যায নপ্রতেখত যাভশ  ভাধান প্রদান;
 নফা প্রতযাী ফস্ত্র তে কাযোনায আখফদনমূ মাচাই-ফাছাই কযা, াতবশ নডতরবাযীয ম্ভাব্য তাতযে কাযোনা কর্তশেখক
প্রাতপ্ত স্বীকাযে নদয়া এফং ঠিক আখফদন তনতদ শষ্ট নকখন নপ্রযণ কযা;
 কাজটি কত তাতযখে ম্পন্ন কযখত খফ তা ং তিষ্ট কভশকতশাখক তকীকযণ কখয তনধ শাতযত ভখয়য ভখে কাজটি ম্পন্ন কযত:
তচঠি ে নডতরবাযী নদয়া;
 “য়ান স্ট াতবশ ” এয অতপায নটতরখপাখন, াোখত ফ শ প্রকায প্রখয়াজনীয় তথ্য ংতিষ্টখদয যফযা কযখছন, তজজ্ঞাায
জফাফ তদখেন;
 নফা গ্রীতাখদয নালক কর্তশে তখখফ ফস্ত্র তযদপ্তখয ফস্ত্র তে কাযোনায অনুকূখর তক তক নফা প্রদান কযা য় এফং ফস্ত্র
তখেয নালক কর্তশখেয কাজ সুষ্ঠুবাখফ ম্পাদখনয জন্য নকান কাখজ তক তক কাগজ রাখগ/নচকতরষ্ট তায একটি ধাযণা আগত
নফা গ্রীতাখদয নদয়া য়।
উিভ চচ িা:
 যালক কতৃিবক্ষয কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযায জন্য প্রবয়াজনীয় র্নবদ িাফরী ংফর্রত বুকবরট বয়ফ াআবট প্রদান কযায় যফা
গ্রণকাযীগণ ন্যযনতভ ভবয়য ভবধ্য প্রবয়াজনীয় যফা াবেন।
 প্রকল্প প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন প্রর্ক্রয়ায় ভূরক্রটি র্যায কবয টযান্ডাড ি পযবভবট প্রকল্প কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ।
 প্রবতযক টির্বঅআ, র্ডবপ্লাভা আনর্টটিউট  র্ফএর্ কবরবজ চার্দায যপ্রর্ক্ষবত অন ংখ্যা বৃর্দ্ধ কযা বয়বছ এফং Need
based চার্দায কাযবণ নতুন ফস্ত্র র্ক্ষা প্রর্তিান স্থাবনয উবযাগ গ্রণ কযা বয়বছ।
 নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজমূ  নটক্সটাইর ইনতস্টটিউটমূখ বততশ কাম িক্রভ নরাআন র্বর্িক কযা বয়বছ।
২০১6-১7 থ িফছবযয ন্যান্য কাম িক্রভ:
 র্ডর্জটার ফাংরাবদ জিবনয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য ার্বি আবনাববন পান্ড যায়াড ি যথবক প্রাপ্ত থ ি
দ্বাযা ফস্ত্র র্বল্পয যালক কতৃিবক্ষয কর যফাবক নরাআবন প্রদাবনয জন্য একটি নরাআন প্লাটপযভ “আ-যফা” ততর্য
কবযবছ। গত 27/12/2016 তার্যবখ “আ-যফা” উবদ্বাধন উরবক্ষ একটি যর্ভনায অবয়াজন কযা য়। উক্ত নুিাবন ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী ন্যান্য অভর্ন্ত্রত র্তর্থবৃদ ংগ্রণ কবযন।

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয “আ-যফা” উবদ্বাধন নুিাবন গত 27.12.2016 তার্যবখ ভাননীয় ভন্ত্রী  অভর্ন্ত্রত র্তর্থবৃদ
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 র্ডট অর্ি ংক্রাে তথ্য:
(ংকমূ যকাটি টাকায়)
র্ডট অর্ি
েডীবট জফাবফয
র্নষ্পর্িকৃত র্ডট অর্ি
র্নষ্পন্ন র্ডট অর্ি
ংখ্যা
ংখ্যা টাকায র্যভাণ
ংখ্যা
টাকায র্যভাণ
ংখ্যা টাকায র্যভাণ
34 টি
41.9191
27 টি
05 টি
0.4735
29 টি
41.4456
 ফতিভাবন ফস্ত্র র্যদপ্তযবক ফস্ত্র র্ধদপ্তবয উন্নীতকযবণয কাজ চরবছ। একাবজয ং র্ববফ প্রস্তার্ফত ফস্ত্র র্ধদপ্তবযয
াংগাঠর্নক কাঠাবভা জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কতৃিক নুবভার্দত বয়বছ। একআ াবথ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্নবয়াগর্ফর্ধ ংবাধন 
নুবভাদবনয কাজ চরবছ।
কভিকতিা  কভিচাযীবদয প্রর্ক্ষণ:
ক্রর্ভক নং
১
২
৩

প্রর্ক্ষণ
আন াউজ
যদব
র্ফবদব
যভাট =

প্রর্ক্ষণাথীয ংখ্যা
১৬৫
৩২
০৮
২০৫

“নাগর্যক যফায় উদ্ভাফন” র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ কভিারায় গত 14.12.2016
তার্যবখ ফক্তব্য প্রদান কযবছন এটুঅআ এয প্রর্তর্নর্ধ

শ্রভঘন্টা
১৫৫
১৬৯৫
৬০০
২৪৫০

“সুআং যভর্ন ড্াআর্বং এন্ড যভআনবটন্যান্প” র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ যবল গত
23.03.2017 তার্যবখ র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয নদ র্ফতযণ কযবছন

র্ডর্জটার ফাংরাবদ জিবনয জন্য গৃীত কাম িক্রভ:
ক্রঃনং
১

২

র্ফলয়
নরাআন
যযর্জবষ্ট্রন
র্বটভ

আ-পাআর্রং

কাম িক্রভ
র্ডর্জটার ফাংরাবদ জিবনয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য ার্বি আবনাববন পান্ড
যায়াড ি যথবক প্রাপ্ত থ ি দ্বাযা ফস্ত্র র্বল্পয যালক কতৃিবক্ষয কর যফাবক নরাআন এযার্প্লবকন
পটয়ায “আ-যফা” গত 27/12/2016 তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী শুব উবদ্বাধন
কবযন। নরাআন ার্বিব যফা গ্রীতা যম যকান স্থাবন ফব প্রবয়াজনীয় ডকুবভন্ট অবফদন কযবত
াবযন। অবফদনকাযীয অবফদনটি যকাথায়, র্ক ফস্থায় অবছ তা প্রর্তটি ধাব এএভএ/আবভআর এয
ভাধ্যবভ জানাবনা য়। অবফদনকাযীয কযণীয় র্কছু থাকবর র্তর্ন  র্নবদ িনাভত প্রবয়াজনীয় দবক্ষ
গ্রণ কযবত াযবফন। এছাড়া ফস্ত্র র্যদপ্তবযয কাজ ম্পন্ন বর এএভএ/ আবভআর এয ভাধ্যবভ ফগত
বয় র্তর্ন কাজটি/যফাটি গ্রণ কযবত াযবফন।
ফস্ত্র র্যদপ্তবয আ-পাআর্রং এয উয প্রধান কাম িারবয়য কর কভিকতিা/কভিচাযীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা
বয়বছ। গত ১৪/০৬/২০১৭ তার্যখ যথবক ফস্ত্র র্যদপ্তবয আ-পাআর্রং দ্ধর্ত চালু কযা বয়বছ।

ভস্যা  চযাখরিমু :
ফস্ত্র র্যদপ্তবযয প্রধান ভস্যা  চযাবরঞ্জমূ বে-প্রবয়াজনীয় তেক ভস্যা, অপ্রতর তো প্রততষ্ঠান, অফকাঠাখভা তনভশাখণয জন্য
গণপূতশ  স্থাতয অতধদপ্তখযয উয তনবশযীরতা, নালখকয কাখজয জন্য প্রখয়াজনীয় জনফর না থাকা।
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ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্ত (এর্এ):

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াবথ ফস্ত্র র্যদপ্তয:
গত 29.06.২০১6 তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রীয উর্স্থর্তবত ভন্ত্রণারবয়য বাকবক্ষ র্যচারক,
ফস্ত্র র্যদপ্তয এফং র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভবধ্য ২০১6-১7 থ িফছবযয ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর্যত য়। ফস্ত্র
র্যদপ্তয উক্ত ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্তয যকৌরগত উবেবেয ৮0 নম্ববযয ভবধ্য 67.80 নম্বয এফং অফর্েক যকৌরগত
উবেবেয 20 নম্ববযয ভবধ্য ১7.6০ নম্বয জিন কবযবছ। ফ িবভাট ১০০ নম্ববযয ভবধ্য 85.40 নম্বয জিন কবযবছ। থ িাৎ ফস্ত্র
র্যদপ্তয ২০১6-১7 থ িফছবয ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্তয ফাস্তফায়বনয ায 85.40%।

গত 29.06.2016 তার্যবখ ২০১৬-১৭ থ িফছবযয ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষয নুিাবন ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী  র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফং
র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয



ফস্ত্র র্যদপ্তবযয াবথ অতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্ক্ষা প্রর্তিান/কাম িারয়মূ:
গত 27.০৬.২০১6 তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয  অতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্ক্ষা প্রর্তিান/কাম িারয়মূবয ভধ্যকায ২০১6-১7
থ িফছবযয ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষয নুিান ে র্যদপ্তবযয বাকবক্ষ নুর্িত য়। উক্ত চুর্ক্ত স্বাক্ষয নুিাবন
র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তবযয াবথ 05টি যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরবজয  02টি যটক্সটাআর আনর্টটিউবটয ধ্যক্ষগণ এফং
04টি র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তবযয উ-র্যচারকগবণয ভবধ্য ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর্যত য়।

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্ক্ষা প্রর্তিান/কাম িারয়মূবয াবথ গত 27.06.2016 তার্যবখ ২০১6-১7 থ িফছবযয “ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্ত”
স্বাক্ষয নুিাবন উর্স্থত প্রর্তিান/কাম িারয় প্রধানগণ
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ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ২০১৬-১৭ থ িফছবযয ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ক্ত’য জিন:
নকৌরগত নকৌরগত
উখদ্দশ্য উখদ্দখশ্যয
ভান

১

২

কাম শক্রভ

৩

ফস্ত্র তযদপ্তখযয যকৌরগত
উবেেমু
১. ফস্ত্রখাবত ৩৫.০০ ১.১ কাতযগতয
ভানফ
তো প্রদান
ম্পদ
(ফস্ত্র
উন্নয়ন
প্রখকৌর/
প্রযুতক্ত)
২. ফস্ত্র র্ক্ষা ২৯.০০ ২.১ চরভান
প্রর্তিান
প্রকল্পমু
ংর্িষ্ট প্রকল্প
ফাস্তফায়ন
প্রণয়ন 
ফাস্তফায়ন
েযার্িত কযা

ফাশল ধও প্রশতণফদন ২০১৬-১৭

রেযভাো/ তনণ শায়ক
২০১৬-১৭
অাধাযণ
অতত
উত্তভ
১০০%
৯০%

কভশম্পাদন
সূচক

একক

রেযভাো/
জিন

৪

৫

৬

৭

৮

রক্ষযভাো
জিন
রক্ষযভাো
জিন
রক্ষযভাো
জিন
রক্ষযভাো
জিন

৩০০
326
৩০০
325
২৩৫০
2574
100
-

২৯৮
২৮০
২৩৪৫
99
98.20

রক্ষযভাো
জিন

১০০
-

99
95.38

রক্ষযভাো
জিন

১০০
99.97

99
-

রক্ষযভাো
জিন

৯৯
98.90

-

রক্ষযভাো
জিন

৯৯
99.64

-

রক্ষযভাো
জিন
রক্ষযভাো
জিন
রক্ষযভাো
জিন

৯৯
99.99
৯৯
99.35
৯৯
-

75.27

রক্ষযভাো
জিন

৯৯
99.99

-

রক্ষযভাো
জিন

৯৯
99.78

৯৮
-

রক্ষযভাো
জিন

৯৯
-

৯৮
93.67

১.১.১ তফএত ইন নটক্সটাইর
ংখ্যা
ইতিতনয়াতযং উত্তীণ শ তোথী
১.১.২ তডখপ্লাভা ইন নটক্সটাইর/ জুট
ংখ্যা
নটকখনারজী উত্তীণ শ তোথী
১.১.৩ এএত নবাখকনার
ংখ্যা
নটক্সটাইর উত্তীণ শ তোথী
২.১.১ ফাস্তফাতয়তব্য নফগভগি
ফাবজট
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউটখক নফগভগি
ব্যবয়য
নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরখজ
ায
উন্নীতকযণ প্রকে
(%)
িফছয)
(থ
২.১.২ ফাস্তফাতয়তব্য ফতযার
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউটখক ীদ
আফদুয যফ নযতনয়াফাত নটক্সটাইর
ইতিতনয়াতযং কখরখজ উন্নীতকযণ
প্রকে
২.১.৩ ফাস্তফাতয়তব্য তঝনাইদ
নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ স্থান
প্রকে
২.১.৪ ফাস্তফাতয়তব্য ৪টি নটক্সটাইর
ইনতস্টটিউট স্থান প্রকে
(চট্টগ্রাভ/যংপুয/ খুরনা/নাখটায)
২.১.৫ ফাস্তফাতয়তব্য নে নযানা
নটক্সটাইর ইতিতনয়াতযং কখরজ স্থান
প্রকে, নগাারগি
২.১.৬ ফাস্তফাতয়তব্য নগৌযনদী
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট স্থান প্রকে
২.১.৭ ফাস্তফাতয়তব্য নবারা নটক্সটাইর
ইনতস্টটিউট স্থান প্রকে
২.১.৮ ফাস্তফাতয়তব্য নে যাখর
নটক্সটাইর ইনতস্টটিউট, জাভারপুয
স্থান প্রকে
২.১.৯ ফাস্তফাতয়তব্য ড: এভ, এ,
য়াবজদ র্ভয়া যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং
কবরজ স্থান প্রকল্প
২.১.১০ ফাস্তফাতয়তব্য নে াতনা
যটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ
জাভারপুয স্থান প্রকল্প
২.১.১১ ফাস্তফাতয়তব্য ীদ
কাভরুজ্জাভান যটক্সটাআর আনর্টটিউট
স্থান প্রকল্প, ভাদা, নগাঁ
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কাম শক্রভ

নকৌরগত নকৌরগত
উখদ্দশ্য উখদ্দখশ্যয
ভান

১

২

৩

২.২ নতুন
০৭ (াত)টি
প্রকল্প প্রণয়ন

কভশম্পাদন
সূচক

একক

রেযভাো/
জিন

৪

৫

৬

২.২.১ প্রণীত যফগভ অর্ভনা ভনসুয
যটক্সটাআর আনর্টটিউট, র্যাজগঞ্জ
স্থান প্রকল্প
২.২.২ প্রণীত পর্যদপুয যটক্সটাআর
আনর্টটিউট স্থান প্রকল্প

তার্যখ

২.২.৩ প্রণীত র্বরট যটক্সটাআর
আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ স্থান প্রকল্প

তার্যখ

২.২.৪ প্রণীত র্বরট যটক্সটাআর
আনর্টটিউট স্থান প্রকল্প
২.২.৫ প্রণীত সুনাভগঞ্জ যটক্সটাআর
আনর্টটিউট স্থান প্রকল্প

তার্যখ

২.২.৬ প্রণীত রারভর্নযাট
যটক্সটাআর আনর্টটিউট , কার্রগঞ্জ
স্থান প্রকল্প
২.২.৭ প্রণীত ১3 (যতয)টি যটক্সটাআর
যবাবকনার আনর্টটিউট স্থান প্রকল্প
৩.১.১ তনষ্পতত্তকৃত আখফদন

তার্যখ

৩. ফস্ত্র
১৬.০০ ৩.১ নালক
তখেয
কর্তশখেয
উন্নয়খন
তনকট প্রাপ্ত
খমাতগতা
আখফদন
নজাযদাযকযণ
তনষ্পতত্ত
৩.২ ফস্ত্র তে ৩.২.১ তযদশনকৃত ফস্ত্র তে
কাযোনা
কাযোনা
তযদশন
যভাট= 80.00

--------------0--------------
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তার্যখ

তার্যখ

তার্যখ
(%)

ংখ্যা

রেযভাো/ তনণ শায়ক
২০১৬-১৭
অাধাযণ
অতত
উত্তভ
১০০%
৯০%
৭

৮

রক্ষযভাো যবন্ফম্বয, ১৬ বটাফয,
১৬
জিন
জুরাআ, 16
রক্ষযভাো র্ডবম্বয, জানুয়ার্য,
১৬
১৭
জিন জুন, ২০১৭
রক্ষযভাো যপব্রুয়ার্য, ভাচ শ, ২০১৭
২০১৭
জিন
রক্ষযভাো এর্প্রর, ২০১৭ যভ, ২০১৭
জিন
জুন, ২০১৭
রক্ষযভাো যভ, ২০১৭ জুন, ২০১৭
জিন
যপব্রুয়ার্য,
২০১৭
রক্ষযভাো যভ, ২০১৭ জুন, ২০১৭
জিন
রক্ষযভাো
জিন
রক্ষযভাো
জিন

জুন, ২০১৭
৯৭
৯8.50
প্রর্প্ত- 6952
র্নষ্পর্ি6897
রক্ষযভাো
৬৩০
জিন
640

৯৬
-

৬২৮
-

ফাাংরাদদ জুট কদথাদযন

আদভজী থকাট থ এদনক্স বফন-২
১১৯-১২০, ভমতমঝর ফা/এ, ঢাকা।
www.bjc.gov.bd
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নশাখযন

য
নযয উয

য়

১
তযচারনা
(দুই াজায)

২
ক্র
য
১৬

২৪

৭

৩৩

০

জুন

৭

৭১
উদল্লমখত ভদয় ০৯ টি মনমযক্ষা আমত্ত মনষ্পমত্ত দয়দছ । ফতথভান মনমযক্ষা আমত্তয াংখ্যা ৩৫১ টি ।
৪। অফয িন  চুোন্ত ানা মযদাধ ২০১৬ জুরাই থথদক ২০১৭ জুরাই ম থন্ত :
উমল্লমখত ভদয় ০১ জন কভথকতথা্ / কভথচাযী অফয িন কদযদছন , থকউ ভাযা মায়মন এফাং থকান কভথকতথা/
কভথচাযীয চূোন্ত ানা মযদাধ কযা য়মন।
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আদভজী ন্প মরমভদটড

ভশতশিরস্থ আদভজী নওাট ধ বফনভ

থমাগাদমাদগয ঠিকানা
আদভজী থকাট থ বফন (৪থ থ তরা)
১১৫-১২০, ভমতমঝর ফা/এ, ঢাকা।
থটমরদপানঃ ৯৫৬০৩০২, ৯৫৬৫৮৪১
e-mail: acc.adamjeesons@gmail.com
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টভূমভঃ
১৯৪৭ াদর ামকস্তান প্রমতিায য বাযদতয গুজযাদটয ব্যফায়ী আদভজী মযফাদযয দস্যযা তদানীন্তন পূফ থ ামকস্তাদন
মল্পপ্রমতিান গদে থতারায জন্য এ থদদ আগভন কদয । আদভজী ন্প মরঃ নাদভ গঠিত এ থকাম্পানী ১৯৫২ াদরয ১৯ থভ তামযদখ
একটি াফমরক মরমভদটড থকাম্পানী মাদফ ম /৩৫ এফাং ৫৮৬ ইমফ /১১/১৯৫২-৫৩ নম্বদযয অধীদন থযমজস্টায , জদয়ন্ট স্টক
থকাম্পানীজ, পূফ থ ফাাংরায মনকট থযমজমস্ট্রভূি য় । ১৯৭১ াদরয স্বাধীনতা মৄদিয য ফাাংরাদদ যকায ৩
জানুয়াময ১৯৭২
তামযদখয থপ্রমদডন্ট অড থায -১(ম) এয আদদফদর ামকস্তানী নাগমযকদদয ভামরকানাধীন কর মল্পপ্রমতিান াদথ আদভজী
ন্প মরঃ-থক একটি মযতযি ফামণমজযক থকাম্পানী মাদফ িণ কদয।
১৯৭২ ার দত আদভজী ন্প মরঃ মভমনমস্ট্র অফ ইন্ডামস্ট্রজ এন্ড ন্যাচাযার মযদাদ থয প্রামনক মনয়ন্ত্রদণ মযচামরত দত
থাদক। এ ভন্ত্রণারদয়য ৭ জানুয়াময ১৯৭২ তামযদখয এক আদদফদর প্রাক মনদয়াদগয ভাধ্যদভ আদভজী ন্প মরঃ মযচামরত য় ।
অতঃয ৩ জুরাই ১৯৭২ তামযখ দত ফাাংরাদদ জুট মভর কযদাদযন এয থচয়াযম্যানগণ ম থায়ক্রদভ আদভজী ন্প মরঃ এয
প্রাক মাদফ দাময়ত্ব ারন কদযন । যফতীদত ফাাংরাদদ যকায ১৯ এমপ্রর ১৯৯০ তামযদখয এক প্রজ্ঞান এফাং ১৪ নদবম্বয
১৯৯১ তামযদখ প্রকামত থগদজদটয ভাধ্যদভ াট ভন্ত্রণারদয়য মচফ তাঁয মনজ দাময়দত্বয অমতমযি আদভজী ন্প মরঃ -এয প্রাক
মাদফ দাময়ত্ব িণ কযদফন ভদভথ আদদ জাযী কদযন । অতঃয তৎকারীন াট মচফ জনাফ এভ , আাপউদিৌরা আদভজী ন্প
মরঃ এয প্রথভ প্রাক মাদফ দাময়ত্ব িণ কদযন এফাং থ ধাযাফামকতায় ১৯ ভাচ থ ২০১৭ তামযখ থথদক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য
মচফ জনাফ থভাঃ পয়জুয যভান থচৌদৄযী ফতথভাদন আদভজী ন্প মরঃ এয প্রাদকয দাময়ত্ব ারন কযদছন । প্রাদকয মনয়ন্ত্রদণই
আদভজী ন্প মরঃ ১৯৯১ ার দত অযাফমধ মযচামরত দয় আদছ।
প্রাদকয বদনমন্দন কাদজ ায়তায জন্য ভন্ত্রণারদয়য অমতমযি মচফ ম থাদয়য একজন কভথকতথা আদভজী ন্প মরঃ এয
উ-প্রাক মাদফ দাময়ত্ব ারন কদয আদছন । ফতথভাদন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অমতমযি মচফ থফগভ যীনা াযবীন , উপ্রাদকয দাময়ত্ব ারন কযদছন।
ফতথভান কাম থক্রভঃ
১৯৭২ াদর আদভজী ন্প মরঃ আদভজী থকাট থ মূর  এদনক্স -১ বফন মনদয় মাো শুরু কদয । ১৯৯৫ াদর আদভজী ন্প
মরঃ মনজস্ব অথ থায়ন  ব্যাাংক ঋদনয ভাধ্যদভ প্রায় ১০ থকাটি টাকা ব্যদয় ১৩ তরা মফমি আদভজী থকাট থ এদনক্স -২ বফন মনভথাণ কাজ
ভাি কদয। ইদতাভদধ্য ব্যাাংক ঋদনয সুদাদরয মুদয় অথ থ মযদাধ কযা দয়দছ। আদভজী ন্প মরঃ থকাম্পনী দর ফতথভাদন
ভমতমঝদর ৪৮.৫ কাঠা জমভয উয মনমভথত ৩টি ফহুতর বফদনয বাো আদায়  যক্ষণাদফক্ষণই এয মূর কাজ । বফন ৩টি দেঃ
থ
(ক) আদভজী থকাট থ মূর বফন (৬ তরা প্রায় ৬৬,০০০ ফগপৄট)
থ
(খ) আদভজী থকাট থ এদনক্স-২ বফন (১৩ তরা প্রায় ৮৮,০০০ ফগপৄট)
থ
(গ) আদভজী থকাট থ এদনক্স-১ বফন (৭ তরা প্রায় ৪৮,০০০ ফগপৄট)
বাোটিয়ায াংখ্যাঃ
আদভজী থকাট থ মূর বফন, আদভজী থকাট থ এদনক্স-১ বফন  এদনক্স-২ বফদনয থভাট বাোটিয়ায াংখ্যা-৪৩।
জনফরঃ
আদভজী ন্প মরঃ-এয অনুদভামদত অিাদনািাদভ ৭০ টি দদয মফযীদত ফতথভাদন ১ভ থশ্রণীয ৩ (মতন) জন, ২য় থশ্রণীয ৩(মতন) জন,
৩য় থশ্রণীয ৮(আট) জন এফাং ৪থ থ থশ্রণীয ৩৪(থচৌমে) জন থভাট ৪৮ জন কভথকতথা/কভথচাযী স্থায়ীবাদফ মনদয়ামজত আদছ।
ফতথভাদন শূন্য দদয াংখ্যা ২২টি। ২২টি শূন্য দদয মফযীদত ৪থ থ থশ্রণীর্ভি ৬ জন কভথচাযী বদমনক ভজুযী মবমত্তদত মনদয়ামজত
আদছ। অফমি ১৬টি শূন্য দদয ভদধ্য কভথকতথা ম থাদয় ৭টি এফাং কভথচাযী ম থাদয় ০৯টি দ শূন্য আদছ মায ভদধ্য ৪জন মআযএর
থবাগযত আদছ।
২০১৭-২০১৮ াদরয আয়  ব্যয় ফাদজটঃ
 আয় ফাদজটঃ ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদয অনুদভামদত ফাদজদট থভাট আদয়য রক্ষযভাো থভাট ১৬ থকাটি টাকা।
 ব্যয় ফাদজটঃ ২০১৭ -২০১৮ অথ থ ফছদয অনুদভামদত ফাদজদট থভাট ব্যয় ধযা দয়দছ ১৫ থকাটি ৮১ রক্ষ টাকা । মায ভদধ্য
অনাফতথক খাদত ৩.০০ থকাটি টাকা ফযাি যাখা দয়দছ।
 ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদয মূরধনী খাদত থকানরূ ব্যয় না ঘটদর অনাফতথক খাদতয ৩.০০ থকাটি টাকা উবৃদত্তয াদথ মৄি দয়
নীট উবৃদত্তয মযভান দাঁোদফ ৩.১৯ থকাটি টাকা।
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ভাভরা াংক্রান্ত তথ্যামদঃ
আদভজী ন্প মরঃ এয দক্ষ মফদক্ষ চরভান ভাভরায াংখ্যা ১৬টি। চরভান ভাভরায ভদধ্য উচ্চ আদারদত ছয়টি  মনন আদারদত
নয়টি ভাভরা মফচাযাধী ন যদয়দছ। মফচাযাধী ন ভাভরায ভদধ্য আদভজী ন্প মরঃ এয াদফক ৪জন কভথকতথা কর্তথক ৫.৫ থকাটি টাকা
আত্মাদতয দাদয় আদভজী ন্প মরঃ এয দক্ষ দুনীমত দভন কমভদন দাদয়যকৃত ২৪/২০১৩ নাং গুরুত্বপূণ থ ভাভরাটি মফচাযাধীন আদছ।
ফতথভাদন এ ভাভরাটি শুনানীয ম থাদয় যদয়দছ। ইদতাভদধ্য থকাট থ মযফতথন য়ায় ভাভরায যফতী তামযখ মনধ থাযণ য়মন।
অমডট আমত্তঃ
১৯৭১ ার দত ২০১৫-১৬ ম থন্ত থভাট অমডট আমত্তয াংখ্যা ২৭৭টি। ইদতাভদধ্য মনষ্পমত্তকৃত অমডট আমত্তয াংখ্যা ৬১টি।
ফতথভাদন অমনষ্পমত্তকৃত অমডট আমত্তয াংখ্যা থভাট ২১৬টি। এয ভদধ্য াধাযণ আমত্ত ১৪১টি , অমিভ ৭৪টি এফাং াংকরনর্ভি ১টি
যদয়দছ। আমত্তগুমর মনষ্পমত্তয রদক্ষয ফ থদল ২০১৬ াদর ফামণমজযক অমডট অমধদিদযয াদথ একটি মবক্ষীয় বা অনুমিত য়
এফাং ফতথভাদন মবক্ষীয় বা অনুিাদনয ভাধ্যদভ আমত্তগুমর মনষ্পমত্তয প্রমক্রয়াধীন আদছ।
ফতথভান চযাদরঞ্জমূঃ
 আদভজী থকাট থ এদনক্স-১ বফন মনদয় জীফন ফীভা কযদাদযদনয াদথ মফদযাধ মনষ্পমত্ত;
 আদভজী থকাট থ এদনক্স-১ বফদনয বাোটিয়া মফদজএভম দত ফদকয়া বাো (৭.৩০থকাটি) টাকা আদায়;
 ২৪/২০১৩ নাং দুনীমত মফলয়ক ভাভরাটি মনষ্পমত্তয রদক্ষয তদাযমক থজাযদায কযা;
 বফদুযমতক াফদস্টন এফাং ামনয াম্প াংস্থান/াংস্কাযকযণ কর বফদনয যক্ষনাদফক্ষন;
 আদভজী থকাট থ এদনক্স-২ বফদন নতুন মরফ্ট প্রমতস্থান;
বমফষ্যৎ কভথ মযকল্পনাঃ
 আদভজী থকা ট থ মূর  এদনক্স -১ বফদনয প্রায় ৩৩ কাঠা জায়গায উয একটি অতযাদৄমনক ফহুতর ফামণমজযক বফন
মনভথাদনয ভাধ্যদভ থকাম্পানীয পূণ থ ব্যফাময়ক কাম থক্রভ মযচারনা এফাং প্রমতিাদনয আয় বৃমি কযা।


বাোটিয়াদদয উন্নতয থফা প্রদাদনয রদক্ষয বফনমূদয মনয়মভত যক্ষণাদফক্ষন  মাফতীয় থভমনামযজ চর যাখায
কাম থক্রভ ত্বযামন্বত কযা।
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শরকুইণডন নর

নমাকাণমাণকয ঠিওানািঃ
৩৫/৫-শ, াশন্তনকয (২য় তরা),
ীয াণণফয কশর, ঢাওা-১২১৭।
নপান: 9576697.
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টভূমভ:১২ জুন ১৯৮১ তামযদখ অনুমিত ভন্ত্রীমযলদ বফঠদকয মিান্তক্রদভ যাষ্ট্রমতয ১৯৭২ দনয ২৭নাং আদদদয ২৩(২) ধাযা
অনুমায়ী ৪টি মভর মথাদক্রভ-(১) আদথ কটন মেমনাং এন্ড উইমবাং মভরস্ মরঃ (২) ঢাদকশ্বযী কটন মভরস্ মরঃ (মভর নাং-১) (৩)
ঢাদকশ্বযী কটন মভরস্ মরঃ (মভর নাং-২)  (৪) থভামনী মভরস্ মরঃদক গুটিদয় থপদর মফমক্র কযায প্রস্তাফ অনুদভামদত য়। উি মিাদন্তয
থপ্রমক্ষদত তৎকারীন াট  ফস্ত্র ভন্ত্রণারদয়য ফস্ত্র মফবাগ ২৫-০১-১৯৮২ তামযদখয স্মাযদকয ভাধ্যদভ ০৪ থপব্রুয়াযী, ১৯৮২ তামযদখ
ফাাংরাদদ থগদজদট ফমণ থত ৪টি মভরদক ০৫-২-১৯৮২ তামযখ দত গুটিদয় থপরায আদদ প্রদান কদযন এফাং গত ২৫-০১-১৯৮২
তামযদখয অয একটি আদদদয ভাধ্যদভ মরকুইদডটদযয কাম থাফরীয মফফযণ প্রদানক্রদভ ভন্ত্রণারদয়য একজন উ-মচফথক ফমণ থত মভর
গুমরয মরকুইদডটয মনদয়াগপূফ থক কাম থাফরী ম্পাদদনয আদদ জাযী কদয মরকুইদডন থর গঠন কযা য়। মরকুইদডটয ৪টি মভদরয
অফায়ন কাজ ম্পাদন কদয আদছ। যফতীদত ফস্ত্র ভন্ত্রণারদয়য গত ০৯-১১-২০০৩, ১৮-১১-২০০৩ এফাং ০২-৫-২০০৪ তামযদখ
পৃথক পৃথক স্মাযদকয ভাধ্যদভ আয ৪টি মভর অফায়ন কাম থক্রভ ম্পাদদনয জন্য মরকুইদডটদযয মনয়ন্ত্রদণ ন্যস্ত কযা য়। গত ০৫২-১৯৮২ তামযখ দত অযাফমধ ম থন্ত ৩২ জন মরকুইদডটয মফমবন্ন থভয়াদদ দাময়ত্ব ারন কদয আদছন।
মরকুইদডন থদরয মনয়ন্ত্রণাধীন ৮টি মভদরয অফায়ন কাম থক্রভ মযচারনায জন্য যকাযী থকালাগায দত থকান অথ থ প্রদান
কযা য় না। ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদক্রদভ মরকুইদডটয কর্তথক মভর মফক্রয়  মফক্রয়রব্দ অথ থ মফমক্রত মভদরয ব্যাাংক এটিমড মাদফ জভা
থযদখ ব্যাাংদকয মনয়ভানুমায়ী প্রাি রবযাাং মরকুইদডন থদরয একভাে আদয়য উৎ। থম মভর গুমরয তমফদর অথ থ যদয়দছ থ অথ থ
দত মভদরয থদনা-ানা মযদাধ এফাং অফায়ন কাম থক্রভ ম্পাদদন অতযাফশ্যকীয় ব্যয় ফন কযা য়। অমফমক্রত মভদরয তমফদর
অথ থ না থাকায় ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদনক্রদভ মফমক্রত মভদরয তমফর দত অথ থ ঋণ িনক্রদভ অফায়ন কাম থক্রথভয অতযাফশ্যকীয় ব্যয়
ফন কযা দয় আদছ।
মরকুইদডটদযয কাম থাফরীঃ
He will discharge the following among other necessary functions, subject to overall
control of the Government :(1)
To take into custody and Under his control-all properties, effects and
actionable claims of the Mills;
(2)

To obtain and verify statement of assets and liabilities of the Mills from the
BTMC/Chief Executives of the Mills;

(3)

To institute or defend any suit or prosecution or other legal proceedings, civil
or criminal in the name and on behalf of the Mills;

(4)

To carry on the business of the Mills so far as may be necessary for the
beneficial winding up of the Mills;

(5)

To sell the immovable and movable property of the Mills by inviting sealed
tenders, or public auction with power to transfer the whole thereof to any
person or company or to sell the same in parcels;

(6)

To do all acts and to execute in the name and on behalf of the mills all deeds,
receipts and other documents and for that purpose to use, when necessary, the
Mills seal;

(7)

To draw, accept, make and endorse any bill of exchange, hundi or promissory
note in the name and on behelf of the Mills, with the same effect with respect
to the liability of the Mills, as if the bill, hundi, or note had been drawn,
accepted, made or endorsed by or on behalf of the Mills in the course of it’s
business;

(8)

To raise on the security of the assets of the company any money requisite;

(9)

To take steps to satisfy liability of the criditors of the said enterprise;

(10)

To do all such other things as may be necessary for winding up of the affairs of
the Mills and distributing its assets.
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মভরমূদয ফতথভান অফস্থা
(১) ঢাদকশ্বযী কটন মভরস্ মরঃ (মভর নাং-১)
ঢাদকশ্বযী কটন মভর মর:(মভর নাং-১) নাযায়নগঞ্জ থজরায ধাভগে থভৌজায় ৪৮.০৫ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি থটন্ডায
প্রমক্রয়ায় মকমস্তদত মুল্য মযদাদধয দতথ ১৯৮৩ দন মফক্রয় পূফ থক এয দখর থক্রতা ফযাফদয ব্যমঝদয় থদয়া য়। যকাযী মুদয় ানা
আদাদয়য য ২০১০-২০১১ অথ থ ফছদয ২৯.৬১ একয জমভ  ২০১৩-২০১৪ অথ থ ফছদয ৮.৩৮ একয থভাট ৩৭.৯৯ একয জমভ থক্রতা
থকাম্পানীয অনুকুদর থযমজমষ্ট্র দমরর ম্পাদন কদয থদয়া দয়দছ। অফমি জমভয ভামরকানা াংক্রাদন্ত আদারদত একামধক ভাভরা
মফচাযাধীন যদয়দছ তন্দধ্য একটি ভাভরায় ৩.২৮ একয জমভয যায় যকাদযয দক্ষ প্রকামত দয়দছ। থ থপ্রমক্ষদত চ থা াংদাধদনয
জন্য ভূমভ ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণ কযা দয়দছ। চ থা াংদাধন দর যফতী ব্যফস্থা িণ কযা দফ।
(২) ঢাদকশ্বযী কটন মভরস্ মরঃ (মভর নাং-২)

ঢাদকশ্বযী কটন মভর মর:(মভর নাং-২) নাযায়নগঞ্জ থজরায থগাদনাইদর ৫১.০৮ একয জমভদত অফমস্থত। এই মভরটি মফক্রয়
পূফ থক  থক্রতা থকাম্পানীয মনকট দত যকাযী মুদয় ানা আদায় কযা দয়দছ। ২০১০-২০১১  ২০১৩-২০১৪ অথ থ ফছদয এই
মভদরয মনষ্কন্টক জমভ থক্রতা কর্তথক থকাম্পানীয অনুকুদর ৪৮.৫৫ এওয জশভ থযমজমষ্ট্র দমরর ম্পাদন কদয থদয়া দয়দছ। অফমি ২.৫৩
এওযজমভয ভামরকানা াংক্রাদন্ত আদারদত ভাভরা মফচাযাধীন থাকায় জমভ থযমজমষ্ট্র দমরর ম্পাদন কযা ম্ভফ দে না।
(৩) আদথ কটন মেমনাং এন্ড উইমবাং মভরস্ মরঃ
আদথ কটন মেমনাং এন্ড উইমবাং মভর মর: নাযায়নগঞ্জ থজরায রক্ষনদখারা থভৌজায় ২৬.২২ একয জমভদত অফমস্থত।
মভরটি থটন্ডায প্রমক্রয়ায় মফক্রয় পূফ থক মকমস্তদত থক্রতায মনকট দত যকাযী মুদয় ানা আদায় কযা দয়দছ। এই মভদরয প্রায় ১৬
একয জমভ অমথত ম্পমত্তয তামরকা দত অফমুি কযনপূফ থক মনষ্কন্টক ২৪.৮০ একয জমভ থক্রতা থকাম্পানীয অনুকুদর থযমজমষ্ট্র দমরর
ম্পাদন কদয থদয়া দয়দছ। অফমি জমভয ভামরকানা াংক্রাদন্ত ১টি ভাভরায় ০.৫৯ একয জমভয যায় যকাদযয দক্ষ প্রচামযত
দয়দছ। থ থপ্রমক্ষদত চ থা াংদাধদনয জন্য ভূমভ ভন্ত্রণারদয় ে থপ্রযণ কযা দয়দছ । চ থা াংদাধন দর যফতী ব্যফস্থা িণ কযা
দফ।
(৪) থভামনী মভরস্ মরঃ
থভামনী মভর মর: কুমিয়া থজরায মভরাোয় ২৯.৩৬ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি ২০১৩-২০১৪ অথ থ ফছদয াদফক
থক্রতা দক্ষয াদথ ম্পামদত মফক্রয় চুমিয দতথ  তাদদয সুামযদয থপ্রমক্ষদত মফক্রয় কযা দয়দছ। মায মফযীদত থক্রতা যকাদযয
অনুকুদর ১০.০০ (দ) থকাটি টাকা জভা প্রদান কদয এফাং যফতীদত আয ১০.০০(দ) থকাটি টাকায থ-অড থায দামখর ফ থদভাট
২০.০০(মফ) থকাটি প্রদান কদযদছ। মভরটিয মফক্রয় প্রমক্রয়া মথামথ য়মন ভদভথ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয় কর্তথক গঠিত কমভটিয
সুাময অনুমায়ী আইন ভন্ত্রণারদয়য ভতাভদতয থপ্রমক্ষদত ব্যফস্থা িদনয পূদফ থই মভদরয থক্রতা যকাদযয মফরুদি ভাভান্য াইদকাদট থ
যীট ভাভরা দাদয়য কযদর এফাং উি ভাভরায যায় থক্রতায অনুকুদর প্রচামযত য়। ফমণ থত যাদয়য মফরুদি যকাদযয ক্ষ দত ভাভান্য
আদারদত মএভম দাদয়যপূফ থক যাদয়য কাম থকামযতা স্থমগতাদদ রাব কযা য় এফাং মনয়মভত ভাভরা তথা মমএরএ দাদয়য কযা য়।
যফতীদত থক্রতায থস্বো আদফদদনয থপ্রমক্ষদত আদালনাভায ভাধ্যদভ উি ভাভরা প্রতযাায কযা য়। উি মভদরয থক্রতা মভর
ক্রদয়য মফযীদত যকাদযয অনুকুদর প্রদানকৃত টাকা থপযত প্রদাদনয জন্য আদফদন কদয। থক্রতায আদফদন অনুমায়ী ২০.০০(মফ
থকাটি) টাকা থপযত প্রদান কযা দয়দছ। ফতথভাদন মভরটি ম্পূণ থ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মরকুইদডন থদর মনয়ন্ত্রণাধীন যদয়দছ।
(৫) ফাাংরাদদ থটক্সটাইর মভরস্ মরঃ

ফাাংরাদদ থটক্সটাইর মভর মর: নাযায়নগঞ্জ থজরায ধাভগে থভৌজায় ১৫.৬৫ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি আন্তজথামতক
থটন্ডাদযয ভাধ্যদভ মফক্রয়  থক্রতা থকাম্পানীদক স্তান্তয কযা দয়দছ এফাং যকাময মূদয় ানা আদায় কদয উি মভদরয ভস্ত
ম্পমত্ত থক্রতায অনুকুদর থযমজমষ্ট্র দমরর ম্পাদন কদয থদয়া দয়দছ। এই মভদরয মনকট মফটিএভম’য থদনা/ানায মাফ
Reconcilation / চূোন্ত কযা দয়দছ। মফটিএভম’য ানা অথ থ যকাময থকালাগায দত প্রদাদনয জন্য ভন্ত্রণারয় কর্তথক অথ থ
ভন্ত্রণারয়দক পুনযায় অনুদযাধ কযা দয়দছ মকন্তু অযাফমধ অথ থ ায়া মায়মন।
(৬) ভমরন কটন মভরস্ মরঃ

ভমরন কটন মভর মর: গাজীপুয থজরায কামরগদঞ্জ ৮১.১৪ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি যকাযী মিান্তক্রদভ াদফক
ভামরকদদয অনুকুদর স্তান্তয কযায মিান্ত িণ কযা য়। াদফক ভামরকদক্ষয ফ থম্মত অমবভদতয থপ্রমক্ষদত তাদদয ভদনানীত
ব্যমিয মনকট ১৩৫.০০(একত পঁয়মে) থকাটি টাকায় মভরটি মফক্রয় কযা দয়দছ। থক্রতা থকাম্পানী কর্তথক যকাদযয অনুকুদর
২৫(পঁমচ) থকাটি টাকায থ-অড থায এফাং অফমি ১১০(একত দ) থকাটি টাকায ব্যাাংক গ্যাযামন্ট প্রদান কযা দয়দছ। মভরটিয থক্রতা
থকাম্পানীয াদথ একটি মফক্রয় চুমি ম্পামদত য়। তদানুমায়ী গত ০৩-৮-২০১৩ ইাং তামযদখ আনুিামনক বাদফ মভদরয দখর থক্রতায
অনুকুদর স্তান্তয কযা য়। থক্রতায াদথ ম্পামদত মফক্রয় চুমি অনুমায়ী থক্রতা ডাউন থদভন্ট ফাদদ মনধ থামযত ৫টি মকমস্তয ভদধ্য ১ভ 
২য় মকমস্তয অথ থ মযদাদধ মফরদম্বয কাযদণ মফরম্ব সুদ ১ভ মকমস্তয অথ থ থভাট ২৩,১৭,১৭,২৬০/-(থতই থকাটি দতয রক্ষ দতয
াজায দুইত লাট) টাকা  ২য় মকমস্তয অথ থ ২৩,১৭,৬৩,৮৮৯/-(থতই থকাটি দতয রক্ষ থতলমট্ট াজায আটত উননব্বই) টাকা য
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থ-অড থায ভন্ত্রণারদয় দামখর কদযদছ। মভরটিয মফক্রয় প্রমক্রয়া মথামথ য়মন ভদভথ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয় কর্তথক গঠিত কমভটিয
সুাময অনুমায়ী উি মভদরয মফলদয় আইন ভন্ত্রণারদয়য ভতাভত প্রদাদনয জন্য নমথ থপ্রযণ কযা দয়দছ। মভরটিয মফক্রয়মুল্য ফাফদ
যকাযী অফমি ানা এককারীন িনপূফ থক উি মভদরয ম্পমত্ত থক্রতায অনুকুদর থযমজমষ্ট্র দমরর ম্পাদন কদয থদয়ায আদদ
দাদনয জন্য থক্রতা যকাদযয মফরুদি ভাভান্য াইদকাদট থ যীট মটিন নাং- ৬৬৩৩/২০১৬ দাদয়য কদযদছ মা যকাদযয মফদক্ষ যায়
প্রচামযত য় এফাং যাদয়য য আীর নাং- ০৮/১৭ দাদয়য কযা য় উি আীদরয যায় যকাদযয মফদক্ষ প্রচামযত য়। যফতীদত
যকায কর্তথক মযমবউ নাং-৩০০/১৭ দামখর কযা থয়দছ।
(৭) মচশ্তী

থটক্সটাইর মভরস্ মরঃ

মচতী থটক্সটাইর মভর মর: কুমভল্লা থজরায থদৌরতপুদয ১৬.৪৯ একয জমভদত অফমস্থত। মভরটি থভা থ আভ থ পাযাজ
কনিাকন মরঃ এয আদফদন অনুমায়ী ভাননীয় ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদন  মনদদ থ থভাতাদফক ৩৫(পঁয়মে) থকাটি
টাকা মুদল্য মফক্রয়  থক্রতা থকাম্পানীয ফযাফদয ০৭-০১-২০১৪ ইাং তামযদখ স্তান্তয কযা দয়দছ। থক্রতা প্রথদভ ১৫.০০(দনয) থকাটি
টাকা যফতীদত মফক্রয় চুমি থভাতাদফক ১ভ মকমস্ত  ২য় মকমস্ত ফাফদ মথাক্রদভ ৪.০৫ থকাটি  ৪.০০ থকাটি টাকায থ-অড থায
ভন্ত্রণারদয় দামখর কদযদছ। মভরটিয মফক্রয় প্রমক্রয়া মথামথ য়মন ভদভথ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয় কর্তথক গঠিত কমভটিয সুাময
অনুমায়ী উি মভদরয মফলদয় আইন ভন্ত্রণারদয়য ভতাভত প্রদাদনয থপ্রমক্ষদত ব্যফস্থা িদনয পূদফ থ মভদরয থক্রতা যকাদযয মফরুদি
ভাভান্য াইদকাদট থ যীট ভাভরা দাদয়যপূফ থক উি ভাভরায যায় থক্রতায অনুকুদর প্রচামযত য়। ফমণ থত যাদয়য মফরুদি যকাদযয ক্ষ
দত ভাভান্য াইদকাদট থ মএভম দাদয়যপূফ থক যাদয়য কাম থকামযতা স্থমগতাদদ রাব কযা য় এফাং মনয়মভত ভাভরা তথা মমএরএ
দাদয়য কযা দয়দছ মা মফচাযাধীন যদয়দছ।
(৮) মযদয়ন্ট থটক্সটাইর মভরস্ মরঃ

মযদয়ন্ট থটক্সটাইর মভর মর: ঢাকা থজরায থকযানীগঞ্জ থানাধীন ভীদযযফাগ থভৌজায় ৭.৪৬৫০ একয জমভদত অফমস্থত
এফাং উি মভদরয ভামরকানাধীন নযমাংদী থজরায রা থানায কাউয়াদী থভৌজায় ৭.৭৮ একয জমভ যদয়দছ। মভদরয অদনকগুদরা
জমভয ভামরকানা দমরর না থাকায় এফাং থফ মকছু জমভয থযকড থ স্থানীয় ব্যমিফদগযথ নাদভ থাকায় জমভ াংক্রাস্ত একামধক ভাভরা
মফচাযাধীন যদয়দছ।
মরকুইদডন থদরয আতাধীন মভরমূদয ভাভরায মফফযণঃক্রঃ
নাং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

মভদরয নাভ

াইদকাদট থ মফচাযাধীন
ভাভরায াংখ্যা

ঢাদকশ্বযী কটন মভর মরঃ (মভর নাং-১)
ঢাদকশ্বযী কটন মভর মরঃ (মভর নাং-২)
আদথ কটন মেমনাং এন্ড উইমবাং মভর মরঃ
থভামনী মভর মরঃ
ফাাংরাদদ থটক্সটাইর মভর মরঃ
মচতী থটক্সটাইর মভর মরঃ
ভমরন কটন মভর মরঃ
মযদয়ন্ট থটক্সটাইর মভর মরঃ

-
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মনন আদারদত মফচাযাধীন
ভাভরায াংখ্যা
৩
১
-

১
-

১১

থভাট ভাভরায াংখ্যা
৩
২
১
২
-

১
২
১২

জুট ডাইবাযশশপণওন প্রণভান নন্টায (নজশডশশ)

১৪৫, ভমনপুযী াো, থতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫।
থপানঃ ৯১০১২৯৮, ৯১১৬৭৩১, ৯১৪৫৫১১, পযাক্সঃ ০২-৯১২১৫২৩,
দয়ফঃ www.jdpc.gov.bd
ই-থভইরঃ info@jdpc.gov.bd, ed@jdpc.gov.bd
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০১.

টভূশভিঃ
প্রচশরত াটণ্য াভেীয াাাশ নফযওাযী উণদ্যাক্তাণদয উচ্চভল্য ংণমাশজত উন্নতভাণনয ফহুভৄঔী াটণ্য াভেী
উৎাদন  ফাজাযজাতওযণণ ায়তা ওযায রণযে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য অধীণন ২০০২ ণনয ভাচ ধ ভাণ জুট
ডাইবাযশশপণওন প্রনভান নন্টায (নজশডশশ) স্থাশত য়।
াটণ্য ফহুমুখীকযণ প্রমক্রয়া  কাম থক্রভদক াযা থদদ ছমেদয় থদয়ায জন্য ৭টি ফহুমুখী াট মল্প উদযািা থফা থকন্দ্র
(থজইএম) স্থা ণ কযা দয়দছ। নওন্ধগুমর (১) ঢাকা (২) নযমাংদী (৩) চট্রিাভ (৪)
যাংপুয (৫) মদায এফাং (৬)
টাঙ্গাইদর এফাং (৭) জাভারপুদয অফমস্থত।

০২.

শবনিঃ
াদটয ব্যফায ম্প্রাযদণ াটদণ্যয ফহুমুখীকযণ।

০৩.

শভনিঃ
ফহুভৄঔী াটণ্য উৎাদণন নতুন উণদ্যাক্তা ততযী, শডজাইন উন্নয়ন  রাকই প্রভেশক্ত উভাফন এফং ফাজাযজাতওযণ নওৌর
উন্নয়ণনয ভাধ্যণভ াটণণ্যয ব্যফায ম্প্রাযণ।

০৪.

ওাম ধাফরীিঃ
(১) ফহুমুখী াটমদল্প
উদযািা উন্নয়দনয রদক্ষয থফযকাযী উদযািাদদযদক প্রমক্ষণ প্রদান ;
(২)
ফহুমুখী াটথণ্যয অবযন্তযীণ  আন্তজথামতক ফাজায ম্প্রাযদণয রদক্ষয থভরা, থক্রতা মফদক্রতা দম্মরন 
ফাজায ভীক্ষা আদয়াজন;
(৩)
জুট ডাইবাযমপাইড প্রডাট উদমাগী মডজাইন উন্নয়দন গদফলণায জন্য Research & Development
Institution এয গদফলণাকাযীদদয ায়তায় মডজাইন উন্নয়ণ কদয তা ফামণমজযমককযদণয ব্যফস্থাকযণ ;
(৪) ফহুমুখী াটদণ্যয প্রচায, প্রায  ব্যফায বৃমিয জন্য দচতনতা কভথারা/উবুিকযণ কভথারায আদয়াজন;
(৫)
উদযািাদদয জ  সুরবমূদল্য কাঁচাভার প্রামিদত ায়তা প্রদান ;
(৬)
উদযািাদদয ঋণ প্রামিয জন্য ব্যাংণওয াণথ মরাংদকজ সৃমি কযা।

০৫.

জনফর /াংকঠশনও ওাঠাণভািঃ
থজমডমম’য ব্যফস্থানায জন্য একজন মনফ থাী মযচারক  মতন জন মযচারক থভাট ৫১ জন দমাগী কভথকতথাকভথচাযী যদয়দছ। নজশডশশ’য ওাম ধক্রভ ঠিওবাণফ ফাস্তফায়ণন শনণদ ধনা প্রদাণনয রণযে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য শচণফয
ননতৃণে ২০ দস্য শফশষ্ট এওটি িীয়াশযং ওশভটি কবশন ধং ফশড শণণফ দাশয়ে ারন ওণয।

০৬. ভস্যা

 চযাদরঞ্জমূঃ
 ভানম্পন্ন ফহুমুখী াটণ্য উৎাদদন প্রদয়াজনীয় দক্ষ জনফদরয অবাফ;
 প্রমৄমিগত জ্ঞাদনয অবাফ;
 মডজাইন উন্নয়ন,ফাজায ভীক্ষা,প্রমৄমি উন্নয়ন  গদফলণায জন্য প্রদয়াজনীয় জনফদরয অবাফ;
 থপমব্রক্স উৎাদদন আদৄমনকভাদনয লুভ  ডাইাং  ল্যামভদনইন পযাটযীয অবাফ;
 ফহুমুখী াটদণ্যয স্থানীয়  আন্তজথামতক ফাজায ম্প্রাযদণ প্রদয়াজনীয় দদক্ষ িণ
 থজমডমময কর কাম থক্রভদক মডমজটারাইজডকযণ।

০৭. বমফষ্য
ৎ মযকল্পনাঃ
ফহুমুখী াটদণ্যয স্থানীয়  আন্তজথামতক ফাজায ম্প্রাযদণয রদক্ষয
Need Based কভথমযকল্পনা প্রণয়ন,
থজমডমমদক স্থায়ী কাঠাদভাদত উন্নীতকযণ; কাঁচাভাদরয জ রবযতায জন্য
আদৄমনকভাদনয ডাইাং  ল্যামভদনই ন
পযাটযী স্থাণ ; ফহুমুখী াটদণ্যয গদফলণায জন্য থজমডমমদত ল্যাফ প্রমতিাকযণ, ফহুমুখী াটদণ্যয মডজাইন াদাট থ
থন্টায স্থাণ, ই-ভাদকথটিাং চালুকযণ।
০৮.

ফাশল ধও ওভ ধম্পাদন চুশক্ত ২০১৭-১৮:
কত ১৪/০৬/২০১৭ তাশযণঔ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভানণীয় ভন্ত্রী ভৄাম্মদ ইভাজ উশিন প্রাভাশনও এফং প্রশতভন্ত্রী জনাফ
শভজধা আজভ এভশ এয উশস্থশতণত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য শচফ  অধীনস্থ দপ্তয এফং ংস্থায প্রধানণদয ণঙ্গ ফাশল ধও
ওভ ধম্পাদন চুশক্ত (এশএ) স্বাযয অনুষ্ঠান অনুশষ্ঠত য়। উক্ত অনুষ্ঠাণন শনফ ধাী শযচারও, নজশডশশ এফং শচফ, ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারণয়য ভণধ্য ২০১৭-১৮ াণরয ফাশল ধও ওভ ধম্পাদন চুশক্ত স্বাযশযত ণয়ণে।

ফাশল ধও প্রশতণফদন ২০১৬-১৭

াতা-137

এোড়া কত ১৫/০৬/২০১৭ তাশযণঔ শনফ ধাী শযচারও, নজশডশশ এফং নজশডশশ’য আতাধীন ০৭ টি ফহুভৄঔী াটশল্প
উণদ্যাক্তা নফা নওন্ধ (নজইএশ) ভণয ভণধ্য ২০১৭-১৮ াণরয ফাশল ধও ওভ ধম্পাদন চুশক্ত স্বাযশযত য়।

নজশডশশ এফং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভণধ্য ২০১৭-১৮
াণরয ফাশল ধও ওভ ধম্পাদন চুশক্ত স্বাযয অনুষ্ঠান

নজশডশশ এফং নজইএশ এয ভণধ্য ২০১৭-১৮ াণরয
ফাশল ধও ওভ ধম্পাদন চুশক্ত স্বাযয অনুষ্ঠান

এক নজদয ২০১৬-১৭ অথ থ ফছদযযম্পামদত মনয়মভত কাম থক্রভমূঃ

০৮.

০১)
উদযািা উন্নয়ন প্রমক্ষণ - ১৪টি
০২) থভরা আদয়াজন - ১৩টি
০৩) উবুিকযণ/দচতনতা কভথারা - ০৯টি
০৪) থক্রতা মফদক্রতা দম্মরন - ০৪টি
০৫)
অযায়াড থ প্রদান ০১ টি
০৬)
উদযািাদদয ঋণ ায়তা ৪১ জন
০৭)
কাঁচাভার যফযাকযণ ৬২,১৩৯ মভটায

২০১৬-১৭ অথ ধফেণযয ম্পাশদত উণেঔণমাগ্য ওাম ধক্রভভিঃ

০৯.


ভানফম্পদ উন্নয়ন  ওভধংস্থানিঃ
নজশডশশ’য শনয়শভত ওাম ধক্রণভয ভণধ্য প্রশযণ অন্যতভ। নজশডশশ ফহুভৄঔী াটণ্য উৎাদন  ফাজাযজাতওযণণ
দযতা বৃশিয রণযে শফশবন্ন প্রশযণ প্রদাণনয ভাধ্যণভ উণদ্যাক্তা সৃশষ্ট ভানফম্পদ উন্নয়ন  ওভধংস্থাণন শফার ভূশভওা
যাঔণে। কত ২০১৬-১৭ অথ থ ফছদয নজশডশশ নদণয শফশবন্ন নজরায় ১৪টি উণদ্যাক্তা উন্নয়ন প্রশযণণয ভাধ্যণভ ২৯৯
জনণও ফহুভৄঔী াটণ্য ততযীয প্রশযণ প্রদান ওণযণে।

নজশডশশ আণয়াশজত প্রশযণ ওাম ধক্রভ


অযায়াড থ প্রদানঃ
ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন  ফাজাযজাতকযদণ উদযািাদদয উৎা প্রদাদনয রদক্ষয প্রমত ফছদযয ন্যায় এফায াট
মদফ-২০১৭ উরদক্ষয আদয়ামজত থভরায় ফহুমুখী াটণ্য উৎাদনকাযী উদযািাদদয অযায়াড থ প্রদান কযা য়।
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ফহুমুখী াটণ্য উৎাদনকাযী উদযািাদদয অযায়াড থ প্রদান অনুিান


নভরা আণয়াজনিঃ
াট শদফ -২০১৭ উরণযে ফহুভৄঔী াটণণ্যয এওও নভরা
২০১৬-১৭ অথ ধফেণযয ম্পাশদত উণেঔণমাগ্য ওাম ধক্রভভণয ভণধ্য অন্যতভ ৬ ভাচ থ, ২০১৭ জাতীয় াট মদফ উরদক্ষ
০৯-১৩ ভাচ থ, ২০১৭ তামযদখ কৃমলমফদ ইনমস্টটিউন চত্তয, খাভায ফােী থত ৫ মদন ব্যাী ফহুমুখী াটণ্য থভরা আণয়াজন।
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী নজশডশশ আণয়াশজত এ থভরা  প্রদথনী উদবাধন কদযন। কর
থশ্রণীয দথক মুগ্ধ মফস্মদয় থদদখন দৃমিনন্দন ফহুমুখী াটদণ্যয ভাায। াযা থদদয কর থশ্রণীয ভানুদলয ভদধ্য াো
জাগাদত ক্ষভ দয়দছ এই থভরা। উক্ত নভরায় থজমডমম ৯৫ জন ফহুমুখী াটণ্য উদযািা মনদয় অাংিণ কদয।

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফহুমুখী াটণ্য থভরা ২০১৭ উদবাধন এফাং স্টরমূমযদথন কদযন

ফহুমুখী াটণ্য থভরা ২০১৭

ফাশল ধও প্রশতণফদন ২০১৬-১৭
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ফহুমুখী াটণ্য থভরা ২০১৭
এয ১৩৬ তভ অমধদফন উরদক্ষয আদয়ামজত থভরায় অাংিণ
থন্ত
০১-০৫ এমপ্রর, ২০১৭ তামযখ ম Inter Parliamentary Union (IPU) এয ১৩৬ তভ অমধদফন উরদক্ষয ঢাকা
আন্তজথামতক ফামণজয থভরা প্রাঙ্গদন আদয়ামজত থভরায় থজমডমম একটি প্যামবমরয়ন মনদয় অাংিণ কদয। মফদশ্বয ১৭০ টি
থদদয ারথাদভন্ট দস্যগণ উি থভরা মযদথণ কদযন এফাং ফাাংরাদদদ উৎামদত ফহুমুখী াটণ্য ক্রয় কদযন।
Inter Parliamentary Union (IPU)



ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী জনাফ শভজধা
আজভ, এভশ IPU নভরায় নজশডশশ’য প্যাশবশরয়ন
মযদথন ওণযন

ভাননীয় েীওায জনাফ শযীন াযশভন নচৌদৄযী IPU
নভরায় নজশডশশ’য প্যাশবশরয়ন মযদথন ওণযন

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ম্পশওধত স্থায়ী ওশভটিয বাশত জনাফ াণফয নাণন নচৌদৄযী এভশ
IPU নভরায় নজশডশশ’য প্যাশবশরয়ন মযদথন ওণযন

ফাশল ধও প্রশতণফদন ২০১৬-১৭
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IPU ণম্মরণন অংেণওাযী



শফণদী প্রশতশনশধকণ নজশডশশ’য প্যাশবশরয়নন ফহুভৄঔী াটণ্য নদঔণেন

ঢাকা আন্তজথামতক ফামণজয থভরায় অাংিণ
প্রমতফছদযয ন্যায় থজমডমম ঢাকা আন্তজথামতক ফামণজয থভরা-২০১৭ থত ১টি প্যাশবশরয়ন মনদয় অাংিণ কদয। এ
প্যামবমরয়দন াযা থদ থথদক থজমডমম’য তামরকাভূি ২৬ জন উদযািা ফহুমুখী াটণ্য মনদয় অাংিণ কদয।

ঢাওা আন্তজধাশতও ফাশণজে নভরা ২০১৭ এ নজশডশশ’য প্যাশবশরয়ন



থজরা ম থাদয় আদয়ামজত একক থভরা
ফহুমুখী াটণ্য উদযািাদদয ণ্য ফাজাযজাতকযণ এফাং াটদণ্যয প্রচায, প্রায  ব্যফায বৃমিয
মফমবন্ন থজরা  মফবাগীয় দয এককবাদফ ফহুমুখী াটণ্য থভরায আদয়াজন কদযদছ;

কত ২৭-২৯ এশপ্রর, ২০১৭ তাশযণঔ টুয়াঔারীণত নজশডশশ আণয়াশজত ফহুভৄঔী াটণণ্যয এওও নভরা
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রদক্ষয থজমডমম

কত ১৮-২০ নভ, ২০১৭ তাশযণঔ নকাারকণঞ্জ নজশডশশ আণয়াশজত ফহুভৄঔী াটণণ্যয এওও নভরা



ফহুমুখী াটদণ্যয প্রদথনী  মফক্রয় থকন্দ্র এয শুব উদবাধনঃ
গত ১২ জানুয়াযী, ২০১৭ তামযদখ থজমডমম বফদন ফহুমুখী াটদণ্যয প্রদথনী  মফক্রয় থকন্দ্র এয শুব উদবাধন কদযন
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ মুাঃ ইভাজ উমিন প্রাভামণক , এভম ।
এছাো এ অনুিাদন মফদল অমতমথ মদদফ উমস্থত মছদরন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রমতভন্ত্রী জনাফ মভজথা আজভ ,
এভম । অনুিাদন বামতত্ব ক থযন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য বাযপ্রাি মচফ জনাফ শুবাীল থফা। ফহুমুখী াটদণ্যয
প্রচায, প্রায, ব্যফায বৃমি এফাং কদরয াদত াটণ্য াভিী থৌুঁদছ থদয়াই এ থকন্দ্র স্থাদণয মূর উদিশ্য।

থজমডমম প্রদথনী  মফক্রয় থকন্দ্র এয শুব উদবাধন কদযন
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযযফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ মুাঃ ইভাজ উমিন প্রাভামণক
, এভম।

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারণয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী জনাফ শভজধা আজভ, এভশ, ভাননীয় শচফ জনাফ শুবাীল নফা এফং উদবাধনী অনুিাদন আগত
ম্মামনত অমতমথবৃন্দ থজমডমম প্রদথনী  মফক্রয় থকদন্দ্র ফহুমুখী াটণ্য মযদথন কযদছন
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উদবাধনী অনুিাদন আগত ম্মামনত অমতমথবৃন্দ থজমডমম প্রদথনী  মফক্রয় থকদন্দ্র ফহুমুখী াটণ্য মযদথন কযদছন

০৯. থজমডমম কর্তথক
ফাস্তফাময়ত প্রকল্পমূঃ
“স্মর থস্কর এিদপ্রন্যযী থডদবরদভন্ট ইন ডাইবাযমপাইড জুট প্রডাট”প্রকল্প
থজমডমম CFC এয অথ থায়দন অদটাফয ২০০৫ থথদক জুন ২০০৯ ম থন্ত স্মর থস্কর এিদপ্রন্যযী থডদবরদভন্ট ইন
ডাইবাযমপাইড জুট প্রডাট’ নাদভ একটি প্রকল্প পরবাদফ ফাস্তফায়ন কদয। এ প্রকদল্পয আতায় দচতনতা কভথারা
২৩ টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রমক্ষণ ৫১ টি, থটকমনকযার য়াকথ ০৮ টি, মডজাইন য়াকথ ১১ টি, থভরা  থক্রতা মফদক্রতা
দম্মরন ৪৩ টি আদয়াজন কদয। এছাো এ প্রকদল্পয আতায় ২০০৮-২০১২ থভয়াদদ মএপম প্রদত্ত ঋণ অাংদয ৫৬২.০০
রক্ষ টাকায় ১৮টি থছাট  ভাঝাময মল্প ইউমনট স্থামত দয়দছ মাযা এখন  ফহুমুখী াটণ্য উৎাদন কাদজ মনদয়ামজত
যদয়দছ।





১০.

জুট মজ-থটক্সটাইর প্রকল্পঃ
নজশডশশ’য অন্যতভ উণেঔণমাগ্য াপল্য াণটয ব্যফায বৃশিয রণযে “Development and Application of
Potentially Important Jute Geotextiles (CFC/IJSG/21)” প্রওল্প ফাস্তফায়ন। প্রকদল্পয আতায় যাস্তা
মনভথাণ, নদীয াে বাঙ্গন  াাে র্ধ্ থযাদধ JGT এয ব্যফায াংক্রান্ত ১০টি এফাং Diversity ম থদফক্ষদণয জন্য
অমতমযি ০৪টি  থভাট ১৪ টি মপল্ড ট্রায়ার ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ । JGT এয মডজাইন থভথডরমজ ব্যফায মফমধ এফাং
মফস্তামযত Specification প্রণয়ন কযা দয়দছ এফাং BSTI কর্তথক অনুদভামদত দয়দছ ।
স্থানীয় যকায প্রদকৌর অমধদিয , ফাাংরাদদ ামন উন্নয়ন থফাড থ, েক মযফন  থতু মফবাগ এফাং
ফাাংরাদদ
থযরদয় কর্তথক কাদজয থযট মমডউদর JGT অন্তভূথি কযা দয়দছ । াফতথয চট্রিাভ উন্নয়ন থফাদড থয থযট ম মডউদর JGT
অন্তভূথমিয কাম থক্রভ চরদছ।
থযট মমডউদর অন্তভূথমিয ভাধ্যদভ lowgrade াট মদদয় বতযী JGT মনভথান উকযণ মদদফ স্বীকৃমত থদয়দছ । থদদয
অবযন্তদযই ফছদয প্রায় ৭১৬ থকাটি টাকাযJGT ব্যফহৃত দত াদয। আন্তজথামতক ম থাদয়JGT এয ফাজায ম্প্রামযত দে।
থ
গত ফৎদয LGED প্রায় ৫৫ াজায ফগমভটায
থজমজটি Slope Protection  যাস্তা মনভথান কাদজ ব্যফায কদযদছ ।
অমধক াদয JGT ব্যফায বৃমিয ব্যাাদয থজমডমম াংমিি দিযগুদরায াদথ থমাগাদমাগ যক্ষা কযদছ ।
উত্তভ চচ ধা, দাচায:

অশপশয়ার তদনশন্নন ওাজ/ইসুে শফলণয় নজশডশশ’য ওর ওভধওতধা/ওভধচাযীণদয অংেণণ শনয়শভত বা
অনুশষ্ঠত য় এফং ওণরয ভতাভণতয শবশত্তণত ণফ ধাত্তভ শিান্ত েণণয প্রণচষ্টা ননয়া য়।

নজশডশশ’য ওাম ধক্রভভণয মথাভণয় ভানম্মত ফাস্তফায়ন এফং ওভধপ্রশক্রয়ায় গুণকত শযফতধন আনয়ণনয
রণযে নপাওার ণয়ন্ট ওভধওতধায ভন্বণয় ওতগুশর ওশভটি কঠন ওযা ণয়ণে। ওশভটি গুণরা ণরািঃ
১।
এশএ ওশভটি
২। শজআযএ ওশভটি
৩। ইণনাণবন কমভটি
৪।
শুিাচায কমভটি

নজশডশশ’য website আওল ধণীয় আশঙ্গণও উস্থাণ এফং ভিওযণ ওযা ণয়ণে। ণয়ফাইটটি a2i প্রওণল্পয
ণমাশকতায় ন্যানার ণয়ফ নাট ধাণরয অন্তভুধক্ত ওযা ণয়ণে।

প্রশতষ্ঠাণনয ওাণজয কশতীরতা বৃশি, উভাফনী দযতা বৃশি, নাকশযও নফা প্রদান প্রশক্রয়া দ্রুত  জীওযণণয জন্য
নতুন নতুন ন্থা উভাফন  নগুণরাণও চচ ধা ওযায রণযে নজশডশশ’য ইণনাণবন টীভ ওাজ ওযণে।


নজশডশশ’য তথ্য প্রদানওাযী ওভধওতধায নাভ, দফী, নটশরণপান নম্বয এফং তথ্য প্রদান ংক্রান্ত প্রাশঙ্গও তথ্যাশদ
ণয়ফাইণট প্রওা ওযা নয়ণে। জনকণণয তথ্য জানায অশধওায ভৄন্নত যাঔায রণযে ম্ভাব্য ওর তথ্য
ণয়ফাইণট প্রওা ওযা ণচ্ছ।
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১১.

উভাফন (ইণনাণবন):
 A2i প্রওণল্পয াশবধ ইণনাণবন পাণন্ডয ৭ভ ণফ ধ নজশডশশ ওতৃধও প্রণীত “শডশজটার জুট ভাণওধটণল” প্রওল্পটি
অনুণভাদন রাব ওণযণে এফং প্রওল্ ফাস্তফায়ণনয ওাজ চরভান যণয়ণে। এ প্রওণল্পয ভাধ্যণভ নজশডশশ’য
নফা/কাম থক্রভভ নমভন: প্রশযণ কাম থক্রভ, নজশডশশ’য ওাঁচাভার ব্যাংণওয কাম থক্রভ, নভরা  প্রণভানার
কাম থক্রভ এফং ফহুভৄঔী াটণণ্যয শফণন কাম থক্রভ ইতোশদ অনরাইণনয আতায় আণফ। নফা েণওাযী জনকণ
খণয ফণই নজশডশশ’য তথ্য  নফাভ েণ ওযণত াযণফন।
১২.
শডশজটার ফাংরাণদ অজধণনয জন্য ওাম ধক্রভিঃ
জুট ডাইবাযশশপণওন প্রণভান নন্টায (নজশডশশ) ওতৃধও গৃীত শডশজটার দণযভিঃ
ক্রশভও গৃীত দণযভ
এগুণরায অেকশত
নং
১।
এটুআই
প্রওণল্পয
ায়তায় এ প্রওণল্পয আতায় নজশডশশ’য নফাভণও শডশজটারাইজড ওযা এফং
“শডশজটার জুট ভাণওধটণল” ীল থক উণদ্যাক্তাণদয উৎাশদত ফহুভৄঔী াটণ্য অনরাইণন শফক্রীয ব্যফস্থা ওযা।
প্রওল্প ফাস্তফায়ন
২।
তথ্য ম্বশরত ণয়ফ াইট শনভধাণ;
ন্যানার ণয়ফ নাট ধাণরয আতায় নজশডশশ’য ণয়ফাইট চালু ওযা
ণয়ণে। ণয়ফ াইণটয ভাধ্যণভ ংস্থা শযশচশত, ওাম ধক্রভ, ফহুমুখী াটণণ্যয
প্রদথন, শফজ্ঞশপ্ত/ননাটি ইতোশদ প্রচায ওযা য়।
৩।
ায়ায ণয়ন্ট নপ্রণজণন্টণনয ১। থজমডমম মযচামরত ফহুমুখী াটণণ্যয প্রশযণ নপ্রাোণভ ায়ায ণয়ন্ট
ভাধ্যণভ প্রশযণ প্রদান 
নপ্রণজণন্টণনয ভাধ্যণভ প্রশযণ প্রদান ওযা য়।
প্রণজক্টণযয
ভাধ্যণভ
ফহুমুখী ২। নভরা  প্রদথনীদত প্রণজক্টণযয ভাধ্যণভ ফহুমুখী াটণণ্যয প্রদথনী তথ্য
াটণণ্যয প্রদথন;
ম্বশরত ডকুণভন্টযী প্রদথন ওযা য়।
৪।
পোক্স/ই-নভইর এয ণফ ধাত্তভ জরুযী শচঠিে পোক্স/ই-নভইর নমাণক দপ্তয ংস্থায়/উণদ্যাক্তাণদয নপ্রযণ ওযা য়।
ব্যফায;
ইন্টাযণনট ংণমাক শনযশফশচ্ছন্ন যাঔণত নজশডশশ’য প্রধান ওাম ধারণয় WiFi
ংণমাক নজশডশশ’য আঞ্চশরও অশপগুণরাণত ব্রডব্যান্ড ংণমাক ননয়া ণয়ণে।
৫।
নপইবুণও
নজশডশশ’য নপইবুও নইণজয ভাধ্যণভ নজশডশশ’য কাম থক্রথভয তথ্যাশদ শনয়শভত প্রচায
অশপশয়ার নইজ নঔারা ণয়ণে;
ওযা ণচ্ছ।
-০-
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