
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০১৭-২০১৮ 

 

 

 

 

 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 
 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকার 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“এ মাফৎ ফাাংরায সানারী আঁ াটেয প্রতত ক্ষভাীন অফজ্ঞা প্রদ শন কযা টেটে। বফষ্যম্যমূরক 

তফতনটোগ ায এফাং যগাো পতিো-ব্যাাযীযা ােচালীটদয ন্যায্য মূল্য সথটক ফতিত কটযটে। াটেয ভান, 

উৎাদটনয ায ব্যাকবাটফ বৃতিয তফসল প্রটোজন সদখা তদটেটে। ােব্যফস্থা জাতীেকযণ, াটেয গটফলণায 

উয তফটল গুরুত্ব আটযা এফাং াে উৎাদটনয ায বৃতি কযা টর জাতীে অথ শনীততটত াে ম্পদ ঠিক 

ভূতভকা ারন কযটত াটয।” 

 

–  জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু সখ মুতজবুয যভান 



 



 

 

 

 

 

 

“ দেলীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য  কৃতির সাথে মানানসই ফাংাথেথলর গফ ব দসানাত আঁল ফা াথের ফহুতফধ 

ণ্য ফাজাথর তফদ্যমান যা গুথন  মাথন তফশ্বমাথনর। পথ এই াে তলল্প তফকাথলর স্বাথে ব যোসম্ভফ দেলীয় সংস্কৃতি 

ধারণ কথর এরু তরথফল ফান্ধফ ােজাি সামগ্রী ব্যফহ্ার তনতিি করথি হ্থফ। ” 

 

 

–  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দলখ হ্াতসনা 



প্রকাকার 

অটটাফয ২০১৮ 

 

প্রকানা ও স্বত্ব: 

ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারে, ফাাংরাটদ তচফারে, ঢাকা। 

 

উটদষ্টা: 

মুা: ইভাজ উতিন প্রাভাতণক, এভ.ত 

ভাননীে ভন্ত্রী 

ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারে, ঢাকা। 

 

তভজশা আজভ, এভ.ত 

ভাননীে প্রততভন্ত্রী 

ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারে, ঢাকা। 

 

াতফ শক তনটদ শনাে: 

সভাোঃ পেজুয যভান সচৌধুযী 

ততনেয তচফ, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারে। 

 

ম্পাদনা তযলদ:  
 

1  গুরনায নাজমুন নাায , অতততযক্ত তচফ (ফস্ত্র-২), বস্ত্র ও াট 

মন্ত্রণালয় 

আহবায়ক 

2  তাতভনা আখতায অতততযক্ত তচফ (াে), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয় দস্য 

3  খুযীদ আরভ, যুগ্মতচফ (প্রান), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয় দস্য 

4  সাববনা ইয়াসবমন যুগ্মসবিব (াট), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয় সদস্য 

5  াতদো াযতভন উতচফ (ফস্ত্র-৩) দস্য 

6  নাযােন চন্দ্র যকায উতচফ (প্রান-২) দস্য 

7  সফফী াযবীন উতচফ (ফস্ত্র-১) দস্য 

8  তাতনো খান উপ্রধান (তযকল্পনা) দস্য 

9  এ.টি.এভ আতরমুজ্জাভান, তটেভ এনাতরে (আইতটি সর) দস্য 

10  বকত চন্দ্র ারদায, জনাংটমাগ কভ শকতশা, বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয় সদস্য 

11  সভা: আবুর ফাায ততিক আকন উতচফ (ও) দস্য তচফ  

 

সহয াবগতায়:   

১.  মমা: হাসান ইমাম, প্রশাসবনক কম মকতমা (মবওবব), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়   

২.  মমাহাম্মদ আরশাদ খান, প্রশাসবনক কম মকতমা (সওস), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়   

৩.  মমা: কামাল মহাযসন, সাঁট মুদ্রাক্ষবরক কাম-কবিউটার অাযরটর (সওস), বস্ত্র ও াট মন্ত্রণালয়  

                                               ও 

          ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারে এফাং এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায াংতিষ্ট কভ শকতশা-কভ শচাযীবৃন্দ। 
 

 

মূদ্রটণ: 

-----------



 

 

 

 
মুা: ইভাজ উতিন প্রাভাতণক, এভত 

ভন্ত্রী 

ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারে 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাটদ যকায 
 

 evYx 
      

e ¿̄ I cvU gš¿Yvjq 2017-2018 A_© eQ‡ii Kvh©µg wb‡q GKwU evwl©K cªwZ‡e`b cªKvk Ki‡Z hv‡”Q †R‡b 

Avwg Lywk n‡qwQ|  

e ¿̄ I cvU LvZ evsjv‡`‡ki A_©bxwZi Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© LvZ| e¯¿ I cvU Lv‡Zi cwic~Y© weKvk AvIqvgx jxM 

miKv‡ii ivR‣bwZK A½xKvi| Qq `dv Av‡›`vjb I 70 Gi wbe©vP‡b e½eÜy cvU wb‡q cvwK Í̄vbx‡`i ‡kvlY‡K RvwZi 

mvg‡b Zy‡j a‡iwQ‡jb| ¯̂vaxbZvi ci ci RvwZi RbK e½eÜy ‡kL gywReyi ingvb e ¿̄ I cvU LvZ‡K RvZxqKiY K‡i 

G Lv‡Z wb‡qvwRZ Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i gh©v`v e…w× K‡ib Ges G LvZ‡K mg…× Kivi D‡`¨vM ‡bb| 1975 cieZ©x 

miKvimg~n AvšÍR©vwZK `vZv ms ’̄vmg~‡ni civg‡k© e ¿̄ I cvU LvZ ‡_‡K miKv‡ii mn‡hvwMZv mwi‡q ‡bb d‡j G 

Lv‡Zi wkí KviLvbvmg~n iæMœ n‡q c‡o| 

2008 mv‡ji wbe©vP‡b AvIqvgx jx‡Mi wbe©vPbx B‡Znv‡i ÒcvU wk‡íi cybiæ¾¡xeb I AvaywbKvqY Gi 

A½xKvi wQj| gvbbxq c«avbgš¿x Rb‡bÎx ‡kL nvwmbv eÜ e ¿̄ I cvUKjmg~n cybivq Pvjyi D‡`¨vM ‡bb| 3wU eÜ 

cvUKj I 2wU e ¿̄Kj cybivq Pvjy Kiv nq| d‡j cÖvq 21000 (GKyk nvRvi) bZyb Kg©ms ’̄vb m…wó n‡q‡Q| gvbbxq 

cÖvbgš¿x 12-10-2014 Zvwi‡L e ¿̄ I cvU gš¿Yvjq cwi`k©bKv‡j e ¿̄ I cvU Lv‡Z MwZkxjZv Avbq‡bi Rb¨ KwZcq 

wb‡ ©̀kbv c«`vb K‡ib| gvbbxq c«avbgš¿xi wb‡ ©̀kbvmg~n ev Í̄evq‡bi Rb¨ e ¿̄ I cvU gš¿Yvjq wbijmfv‡e KvR K‡i 

hv‡”Q| GQvovI evsjv‡`k cvUKj Ki‡cv‡ikb (we‡RGgwm) †K jvfRbK cÖwZôv‡b iƒcvšÍ‡ii D‡Ï‡k¨ ev Í̄ewfwËK 

c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

cvU Pv‡li Dbœqb, cªmvi, M‡elYv, ’̄vbxq I AvšÍR©vwZK evRvi Pvwn`vi mv‡_ msMwZ †i‡L cvU I cvURvZ 

c‡Y¨i Drcv`b e„w×, cvU Pv‡li Rb¨ f~wg e¨envi cwiKíbv, eûgyLx cvURvZc‡Y¨i M‡elYv, D™¢veb, Drcv`b, cvU 

Pvlx‡`i cª‡qvRbxq Z_¨ mieivn, cv‡Ui M‡elYv, cvU Pvl Drcv`‡b DØy× Kiv, cvURvZ c‡Y¨i e¨envi e„w×,cvU I 

cvUc‡Y¨i evRvi m¤úÖmvi‡Y cÖ‡qvRbxq cÖ‡Yv`bv I cyi¯‥vi wel‡q Kvh©µg Mªn‡Yi wbwgË ÒcvU AvBb-2017Ó cÖYqb 

Kiv n‡q‡Q|  B‡Zvc~‡e© cvUc‡Y¨i Af¨šÍixY e¨envi e„w×i j‡¶¨ 19 (m‡Zi) wU cY¨ †gvoKxKi‡Y  Òc‡Y¨ cvURvZ 

†gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi AvBb, 2010Ó I ÔÔc‡Y¨ cvURvZ †gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi wewagvjv, 2013ÕÕ cvU 

Awa`ß‡ii mvwe©K ZZ¡veav‡b kZfvM Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q|  

         evsjv‡`‡ki HwZnvwmK gmwj‡bi nviv‡bv ‡M․ie cybiæ×v‡i Ògmwj‡bi myZv ‣Zwii cÖhyw³ I gmwjb Kvco 

cybiæ×viÓ kxl©K cÖKí cÖYqb Kiv n‡q‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡ ©̀kbvi Av‡jv‡K ÔGKwU evwo GKwU LvgviÕ cÖK‡íi mv‡_ 

mgš̂q K‡i evsjv‡`k †ikg †ev‡W©i gva¨‡g ZyuZPvl m¤cÖmvi‡Yi Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡”Q| evsjv‡`k RyU Ki‡cv‡ikb 

(we‡Rwm) বফjyß K‡c©v‡ik‡bi mKj m¤ú` AwaKvi/¶gZv KZ©…Z¡ I myweavw` Ges ’̄vei-A ’̄vei mKj m¤úwË, bM` I e¨vs‡K 

Mw”QZ A_© Ges Ab¨ mKj `vex I AwaKvi iÿvq KvR Ki‡Q| 

 cv‡Ui cwi‡ekevÜe e¨envi eûgyLxKiY I D”Pg~j¨ ms‡hvwRZ cvUcY¨ Drcv`b, evRviRvZKiY I e¨envi e„w×i 

j‡¶¨ cvU n‡Z K‡¤úvwRU RyU †U·UvBj, cvU cvZvi †Kvgj cvbxq, b x̀ fv½b †iv‡a cwi‡ek evÜe RyU wR&I †U·UvBj, 

cwjw_‡bi weKí cv‡Ui kwcs e¨vMmn bZyb bZyb eûgyLx cvUcY¨ Drcv`b I evRviRvZKi‡Y ‡Rvi c`‡¶c MÖnY কযা 

n‡q‡Q|7g cÂevwl©Kx cwiKíbv, iƒcKí-2021, †cªw¶Z cwiKíbv-2041 I K„wlbxwZ we‡ePbvq wb‡q ‡`‡k-we‡`‡k 

cªwZ‡hvwMZv m¶g kw³kvjx cvULvZ cªwZôv Kivi c`‡¶c MªnY Kiv n‡q‡Q| cv‡Ui b¨vh¨ g~j¨ cª`v‡bi j‡¶¨ gvbbxq 

cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbv cvU‡K K„wlcY¨ wn‡m‡e ‡NvlYv K†i‡Qb |  eZ©gvb miKvi Ôe ¿̄ AvBb-2018Õ cÖYq‡bi gva¨‡g 

2021 mv‡ji g‡a¨ e ¿̄ LvZ ‡_‡K idZvbx Avq 50 wewjqb Wjv‡i DbœxZ Ki‡Z c`‡ÿc MÖnY K‡i‡Q|  

 e ¿̄ I cvU gš¿Yvjq n‡Z evwl©K cªwZ‡e`b 2017-2018 cªKvk Kivq mswkøó mKj‡K ab¨ev` Rvbvw”Q|   
 

Rq evsjv, Rq e½eÜy                                                                

evsjv‡`k wPiRxex †nvK| 

 

                  (gynvt BgvR DwÏb cÖvgvwYK, Ggwc) 



 

 

                       

 

 
 তভজশা আজভ, এভত 

প্রততভন্ত্রী 

ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারে 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাটদ যকায 

 

 

evYx 

 

e¯¿ I cvU gš¿Yvjq KZ…©K 2017-18 A_© eQ‡ii evwl©K cÖwZ‡e`b cÖKvk Ki‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z|  

 

cvU Pvlx‡`i DØy×Ki‡Yi cvkvcvwk Ò‡mvbvwj Av‡kui †mvbvi †`k,cvU c‡Y¨i evsjv‡`kÓ  ‡køvMvb wb‡q cvU wk‡íi 

m¤cÖmviY AvšÍR©vwZK ch©v‡q ‡c․Qvu‡bvi Kvh©Kix c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q |  gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbvi 

†bZ…Z¡vaxb eZ©gvb miKvi `vwqZ¡ MÖn‡Yi ci evsjvi nviv‡bv HwZn¨ cvU (‡mvbvwj Avuk) Gi myw`b wdwi‡q Avb‡Z bvbvgyLx 

cÖ‡Póv MÖnY Kiv n‡q‡Q |  

 

weMZ ‡RvU miKv‡ii Avgj ‡_‡K `xN© w`b eÜ _vKv we‡RGgwmi 5wU RyU wgj  eZ©gvb miKvi `vwqZ¡ MÖn‡Yi ci cybivq 

Pvjy Kiv n‡q‡Q| m¤¢vebvgqx cvUwkí‡K AviI GwM‡q wb‡Z Rvgvjcy‡ii gv`viM‡Ä eQ‡i 4,32,000 WRb ‡Wwbg c¨v›U 

cÖ¯‘Z I ißvbxi j¶gvÎv wb‡q cÖvq 519 ‡KvwU UvKv e¨‡q Ò‡kL nvwmbv  ‡¯úkvjvBRW RyU ‡U·UvBj wgjÓ ¯’vcb Kiv 

n‡”Q| we‡RGgwmi AvIZvaxb 3wU cvUKj‡K AvaywbKvq‡bi (weGgAviB) Rb¨ 173.89 ‡KvwU UvKv e¨‡q GKwU cÖKí 

B‡Zvg‡a¨  GK‡bK mfvq M…wnZ n‡q‡Q| GQvovI Px‡bi mv‡_ ‡h․_ D‡`¨v‡M Aewkó wgjmg~n weGgAviB Kivi cÖwµqv 

Pjgvb Av‡Q| 

 

Ôc‡Y¨ cvURvZ ‡gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi AvBb-2010Õ I Ôc‡Y¨ cvURvZ ‡gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi wewagvjv-

2013Õ Abyhvqx (avb, Pvj, Mg, fyÆv, mvi, wPwb, gwiP, njy`, Av`v, ‡cqvR, imyb, Wvj, awbqv, Avjy, AvUv, gq`v I Zyl-Ly`-

Kyov, cwëª Ges wdm wdW) G DwbkwU cY¨ ‡h ‡Kv‡bv cwigvY msi¶Y I cwien‡b cvURvZ ‡gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi 

kZfvM wbwðZ Kiv n‡q‡Q| G‡Z cvURvZ c‡Y¨i Drcv`b e…w×KiY, cvURvZ cY¨ ißvwb I Af¨šÍixY e¨envi e…w×KiY Ges 

cwi‡ek i¶vq cwjw_b eR©b BZ¨vw` ‡¶‡Î eZ©gvb miKvi e¨vcK f~wgKv ivL‡Z m¶g n‡q‡Q| d‡j cvU I cvURvZ c‡Y¨i 

Pvwn`v e¨vcKfv‡e e„w× ‡c‡q‡Q| evsjv‡`‡ki K…lK Zv‡`i Drcvw`Z †mvbvwj আঁশ  wewµ K‡i Kvw•ÿZ g~j¨ cv‡eb G 

cªZ¨vkv e¨³ KiwQ|  

 

cwi‡ekevÜe cv‡Ui e¨envi eûgyLxKiY I D”Pg~j¨ ms‡hvwRZ cvUcY¨ Drcv`b, evRviRvZKiY I e¨envi e„w×i j‡¶¨ cvU 

†_‡K AwgZ m¤¢vebvgq wfmKm, Pvi‡Kvj, K‡¤úvwRU RyU †U·UvBj, cvU cvZvi †Kvgj cvbxq, b`x fv½b †iv‡a cwi‡ek 

evÜe RyU wR&I †U·UvBj, cwjw_‡bi weKí cv‡Ui kwcs e¨vM  (†mvbvwj e¨vM)mn bZyb bZyb eûgyLx cvUcY¨ Drcv`b I 

evRviRvZKi‡Y ‡Rvi c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿x ‡kL nvwmbvi wb‡`©‡k cvU‡K wek¦ evRv‡i Zy‡j ai‡Z RyU 

WvBfviwmwd‡Kkb cÖ‡gvkb ‡m›Uvi (‡RwWwcwm) G 235 cÖKvi cvUc‡Y¨i ¯’vqx cÖ`k©bx I weµq ‡K›`ª Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 

 Ôe¯¿ AvBb-2018Õ Ges Ôe¯¿ bxwZ 2017Õ  cÖYqb K‡i eZ©gvb miKvi Drcv`bkxjZv, Kg©ms¯’vb, ißvwb I wewb‡qvM e„w×i 

gva¨‡g wbivc` I cwi‡ekevÜe e¯¿ I ‡cvkvKLvZ weKwkZ K‡i AvšÍRv©wZK cÖwZ‡hvwMZvmÿg GKwU kw³kvjx  e¯¿ I 

†cvkvKLvZ •Zix‡Z KvR Ki‡Q | evsjv‡`‡ki HwZnvwmK gmwj‡bi nviv‡bv ‡M․ie cybiæ×v‡i KvR Pj‡Q| GQvovI gvbbxq 

cÖavbgš¿xi wb‡ ©̀‡k XvKvi A`y‡i ÒZvZucjøxÓ ’̄vc‡bi hyMvšÍKvix c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q | 

 

রিশেশে আরি এ ফারে িক প্ররিশফদন প্রকাশেি সাপল্য কািনা কিরি । াোারে সংরিষ্ট সকলশক ধন্যফাদ জানারি। 

 

Rq evsjv,Rq e½eÜz 

evsjv‡`k wPiRxex †nvK | 

(wgRv© AvRg,Ggwc) 



 

 

 

 

 

 

                                                  সভাোঃ পেজুয যভান সচৌধুযী  

ততনেয তচফ 

ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারে 

 

 
 

মুখফন্ধ  

 

দেশয বল্পায়ন, কভ মংস্থান ও যপ্তাবন বৃবিশে ফস্ত্র ও াট খাশেয যশয়শে গুরুত্বপূর্ ম অফোন। ফস্ত্র ও াট ংবিষ্ট 

যকাবয ও দফযকাবয খােশক প্রশয়াজনীয় শমাবগো প্রোশনয ভাধ্যশভ ফস্ত্র ও াটখাশেয বফদ্যভান উন্নয়শনয ধাযাশক 

গবেীর কযা শয়শে। ফস্ত্র ও াট খাশেয যকাবয েপ্তয ও ংস্থামূশ  কভ ম-বযশফশয আধুবনকায়ন কযা শে। ফস্ত্র ও 

াট খাে ংবিষ্ট নতুন নতুন উদ্ভাফনশক কাশজ রাবগশয় এ দুটি খােশক বফকবে কযায প্রশেষ্টা োরাশনা শে। ফস্ত্র ও াট 

খাশেয উন্নয়ন ও বফকাশয রশযে বফদ্যভান আইন ংস্কায, নতুন আইন ও নীবে প্রর্য়ন কযা শয়শে। াট ও ফস্ত্র খাশেয 

ম্ভাফনাভয় দযত্রমূ বেবিেকযশর্ এফং এ খােমুশয বফকাশ ভন্ত্রর্ারয় বনযরবাশফ কাজ কযশে। 

াশটয ফহুমুখী ব্যফায বৃবি কশয স্থানীয় ও আন্তজমাবেক ফাজায ম্প্রাযশর্ নানামুখী েশয গ্রর্ কযা শয়শে। 

জুট ডাইবাযববপশকন প্রশভান দন্টায (দজবডবব)-দক দেশর াবজশয় এ খাশে দফযকাবয উশদ্যাক্তাশেয জন্য ব্যাংক 

এয ভাধ্যশভ কাঁোভার প্রাবপ্তয ব্যফস্থা, ফাজায দমাগসূত্র স্থান, প্রবযর্, ব্যাংক ঋর্ ায়ো ইেোবেয ভাধ্যশভ ফহুমুখী 

াটণ্যশক জনবপ্রয় ও প্রােেবক ব্যফাবযক ম মাশয় দনয়ায জন্য বফববন্ন েশয গ্রর্ কযা শয়শে। াটজাে শণ্যয 

ফহুমুখীকযর্ ও এয ব্যফায বৃবিয রশযে ২৫0 যকশভয াটজাে ণ্য প্রস্তুে কযা শয়শে। াটকরমূশয আধুবনকায়ন 

এফং যকাবয ও দফযকাবয াটখােশক মথামথ শমাবগো োশন াট অবধেপ্তয এফং বফশজএভব ফাস্তফ েশয গ্রর্ 

কশযশে। ফস্ত্র খাশে েয জনফর তেবয এফং ফস্ত্র-বল্পশক াবফ মক শমাবগো োশনয কশরফয বৃবিয রশযে ফস্ত্র বযেপ্তযশক 

ফস্ত্র অবধেপ্তশয উন্নীে কযা শয়শে। ফস্ত্র অবধেপ্তয ও বফটিএভব মথামথ উশদ্যাগ গ্রর্ কশযশে। ফন্ধ াটকর ও ফস্ত্রকর োলু 

কযায উশদ্যাগ গ্রর্ কযা শয়শে। োঁে বশল্পয উন্নয়ন ও োঁেীশেয প্রশয়াজনীয় শমাবগো োশনয জন্য োঁে দফাশড ময 

ভাধ্যশভ নানামুখী কাম মক্রভ গ্রর্ কযা শয়শে। দযভ োশলয উন্নয়শন দযভ গশফলর্া কাম মক্রভ দজাযোয ও দযভ োলীশেয 

প্রশয়াজনীয় শমাবগো োশনয জন্য দযভ উন্নয়ন দফাড ম এফং দযভ গশফলর্া ও প্রবযর্ ইন্সটিটিউশটয ভাধ্যশভ নানামুখী 

েশয গ্রর্ কযা শয়শে। 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রর্ারয় বফগে ২০১৭-২০১৮ অথ মফেশযয গৃবে কাম মক্রভশক ংবযপ্ত রুশ তুশর ধশয ফাবল মক 

প্রবেশফেন প্রকাশয উশদ্যাগ গ্রর্ কশযশে। ফাবল মক প্রবেশফেশন ভন্ত্রর্ারয় ও অধীন েপ্তয/ংস্থায কাশজয প্রবেপরন থাকায় 

রযেভাত্রা অনুমায়ী কভ ম ম্পােশন যভ শয়শে বকনা, ো মাোই কযা ম্ভফ শফ। ফাবল মক প্রবেশফেন প্রকাশয পশর 

ভন্ত্রর্ারয় এফং এয অধীন েপ্তয ও ংস্থায কাজ ম্পশকম ংবিষ্ট কশর অফবে  ওয়ায সুশমাগ সৃবষ্ট শফ। 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রর্ারয় এফং অধীন েপ্তয/ংস্থায কভ মকেমাগর্ ‘ফাবল মক প্রবেশফেন ২০১৭-২০১৮’ প্রকাশয দযশত্র 

আন্তবযকবাশফ কাজ কশযশেন। োশেয প্রশেষ্টায় আগাভী বেনগুশরাশে প্রবেশফেশনয কশরফয ও ভান আযও বৃবি াশফ ফশর 

আা কবয। প্রকাবে প্রবেশফেশন ফবর্ মে বফলয়মূশয উয ভোভে ফা যাভ ম ানশে গ্রর্ কযা শফ। 

‘ফাবল মক প্রবেশফেন ২০১৭-১৮’ প্রর্য়শন ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রর্ারশয়য দম কর কভ মকেমা/কভ মোযী বনযর বযশ্রভ 

কশযশেন োশেয জানাই আন্তবযক ধন্যফাে। 

 

দভাোঃ পয়জুয যভান দেৌধুযী 
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 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-1  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

টভূমভ 

 ফাাংরাদদদয অথ থনীমতদত ফস্ত্র এফাং াট খাদতয ভূমভকা  গুরুত্ব অমযীভ। দদবয র্ল্পায়ন, কভ িংস্থান  যপ্তার্ন বৃর্িবত ফস্ত্র  

াট খাবতয যবয়বছ গুরুত্বপূণ ি ফদান।  ১৯৭৩ াদর াট ভন্ত্রণারয়  ১৯৭৭ াদর ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় প্রমতমিত য়। ১৯৮৪ াদরয প্রথভবাদগ 

ভন্ত্রণারয়ভ পুনগ থঠনকাদর া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 মফজ্ঞমিভদর 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 ভৄদ্রা অজথদনয প্রধান উৎ। স্বাধীনতায প্রথভ ফছয ফাাংরাদদদয থভাট 

বফদদমক ভৄদ্রা আদয়য তকযা ৮৪ বাদগয থফ র্ অমজথত দয়মছর াট  াটণ্য থথদক। ভদয়য মযক্রভায় আভাদদয ফস্ত্রখাত মফদল কদয 

বতময থাাক মল্প অবাফনীয় মফকা রাব কদযদছ। দামযদ্রয মফদভাচন , কভ থাংস্থান সৃমি  যিামনয ভাধ্যদভ বফদদমক ভৄদ্রা অজথদন এ দু ’টি 

খাদতয অফদান অনস্বীকাম থ।  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য আতায় মফদজএভময ২৬টি াটমল্প প্রমতিান এফাং মফটিএভময ১৮টি ফস্ত্রমল্প প্রমতিান 

যদয়দছ। ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য কাম থক্রভ  অমজথত াপল্য ফামল থক প্রমতদফদদনয ভাধ্যদভ প্রকা কযায উদযাগ থনয়া 

দয়দছ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ভৄা.  ইভাজ উমিন প্রাভামণক এভ.ম এফাং ভাননীয় প্রমতভন্ত্রী জনাফ মভজথা আজভ 

এভ.ম এ ভন্ত্রণারদয়য দাময়দত্ব মনদয়ামজত যদয়দছন। 

মবন  মভন: 

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

থকৌরগত উদিশ্যভ (Strategic Objectives): 

১.  ফস্ত্র  াটদণ্যয ফহুভৄখীকযণ  ফাজায ম্প্রাযণ;  

২.  ভানফম্পদ উন্নয়ন;  

৩.  ফস্ত্র  াট ব্যফায় দমামগতা প্রদান;  

৪.  প্রযুমিগত   উদ্ভাফনভরক গদফলণা থজাযদাযকযণ; 

৫.  ফস্ত্র  াট খাদত মফমনদয়াদগয সুদমাগ ম্প্রাযণ; 

৬.  ফস্ত্র  াট খাদতয আইন  কাঠাদভা মিারীকযণ। 
কাম থাফমর (Functions): 

১.   ফস্ত্র  াটখাত াংক্রান্ত নীমত, মযকল্পনা ফাস্তফায়ন  ভল্যায়ন;  

২.   যাষ্ট্রীয় ভামরকানাধীন ফস্ত্র  াট মল্প ব্যফস্থানা; 

৩.   ফস্ত্র  াট দণ্যয স্থানীয়  বফদদমক ফাজাযজাতকযণ াংমিি াভমিক ভন্বয়; 

৪.   ফস্ত্র  াট মল্প উন্নয়ন  ম্প্রাযদণ থফযকাময খাতদক ায়তা প্রদান;  

৫.   উন্নত  ভানম্পন্ন ফস্ত্র  াটদণ্যয উৎাদন মনমিত কযায মনমভত্ত এ খাদত উযুি মনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান , নদ/রাইদন্স 

প্রদান এফাং ফস্ত্র, তাঁত , থযভ  াট খাদত দক্ষ জনফর সৃমি;  

৬.  অবযন্তযীণ   আন্তজথামতক ফাজাদযয চামদাভামপক ফহুভৄখী াটণ্য উদ্ভাফন, উৎাদন  উন্নয়দন মথামথ কামযগময  ফাজায 

গদফলণা; 

৭.   ফস্ত্র  াট মদল্প মফদদী মফমনদয়াগ আকল থণ   ফস্ত্রমদল্প মফদদীদদয মনদয়াগ াংক্রান্ত; 

৮.   ফস্ত্র  াটখাত মনদয় গদফলণা।  

ভন্ত্রণারদয়য উয অম থত দাময়ত্ব 
 

যকাদযয গুরুত্বপূণ থ দাময়ত্বভ Allocation of Business অনুমায়ী মফমবন্ন ভন্ত্রণারদয়য উয অ থণ কযা দয়দছ। ফস্ত্র  াট 

খাদতয ামফ থক উন্নয়দন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়   প্রধানতঃ নীমতগত ায়তা প্রদান কদয থাদক। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন  াংস্থা  

দিযভদয কাদজ গমতীরতা আ নয়বন ভন্ত্রণারয় ভন্বয়  মদকমনদদ থনা মদদয় থাদক । জাতীয় অথ থনীমতদত ব্যমিখাদতয অফদান 

ধাযাফামকবাদফ বৃমিয পদর ভন্ত্রণারদয়য কাম থমযমধ   থকৌদর মফগত ফছযভদ ব্যাক মযফতথন এদদছ। 

 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-2  

Allocation of Business অনুমায়ী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দাময়ত্ব 

1. ফস্ত্রনীমত  াটনীমত প্রণয়ন, প্রদয়াগ  ফাস্তফায়ন; 

2. যাষ্ট্রায়ত্ত ফস্ত্র  াটকর মযচারনা এফাং মফলুি ফাাংরাদদ াট কদ থাদযন -এয ম্পমত্তভদয প্রামনক কাম থামদ; 

3. াট অধ্যাদদ  াটমল্প নীমত প্রদয়াগ  ফাস্তফায়ন; 

4. াদটয সুতা  াটজাত ণ্যাভমি এফাং মনদথটিক, থোরাইজড ায়াযলুভণ্য সুতা  ফস্ত্র মল্পজাত দণ্যয অবযন্তযীণ  

বফদদমক ফাজাযজাতকযদণ ভন্বয়; 

5. ফস্ত্র  াটণ্য াভমি যিামন  এয ফাজায ম্প্রাযণ ম্পমকথত মফলয়ামদয ামফ থক ভন্বয়;  

6. ফস্ত্রমল্প  াটমদল্প উৎাদন  যিামন মফলদয় মযাংখ্যান াংি, প্রমক্রয়াকযণ  প্রকা;  

7. াট  ফস্ত্রমদল্প মফদদী মফমনদয়াগ উৎামত কযা এফাং ফস্ত্রকরভদ মফদদী নাগমযক মনদয়াগ;  

8. ফস্ত্র  াট মদল্প আন্তজথামতক াংস্থা  অন্যান্য থদদয াদথ কামযগময ায়তা  দমামগতায মফলদয় থমাগাদমাগ  চুমি ম্পাদন; 

9. কাঁচাাট ফস্ত্র  াটণ্য উৎাদদন ভানমনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান  প্রতযয়ন; 

10. যাষ্ট্রায়ত্ত াট  ফস্ত্র মদল্পয কাঁচাভাদরয প্রদয়াজনীয়তা মনরূণ এফাং এ মফলদয় মনদদ থক নীমতভারা প্রণয়ন;  

11. থফযকাময  খাদত াট  ফস্ত্রমল্প ম্প্রাযদণয উদযাগ িণ;  

12. ফস্ত্রমল্প  এয কাঁচাভাদরয উৎকল থ াধদন গদফলণা উৎা প্রদান; 

13. থদদয  আন্তজথামতক ফাজাদযয চামদাভামপক ফহুভৄখী াটণ্য উদ্ভাফন, ফামণমজযক উৎাদন  এয ব্যফায বৃমি/ফাজায ম্প্রাযদণ 

গদফলণা; 

14. যাষ্ট্রীয় খাদতয ফস্ত্র, াট  তাঁত মল্প কাযখানা প্রমতিা, আধুমনকীকযণ  স্থানান্তয কযা; 

15. ফন্ত্র  াট মল্প ম্পমকথত তদদন্তয জন্য প্রদয়াজনানুাদয কমভন গঠন কযা; 

16. ফস্ত্র  াট মল্প এফাং ফস্ত্র  াটণ্য ম্পমকথত থমদকান মফলয়; 

17. ফস্ত্র  াট খাদত প্রযুমিগত উৎকল থ  ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয জন্য মক্ষা  প্রমক্ষণ প্রদান; 

18. ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীন/াংযুি দিয, অমধদিয, কদ থাদযন, থফাড থ এফাং অন্যান্য াংস্থায আমথ থক মফলয়ামদ প্রামনক মনয়ন্ত্রণ; 

19. ফস্ত্র এফাং ফস্ত্রজাত ণ্য এফাং াট  াটজাত দণ্যয মফলদয় তত্ত্বাফধান  মনয়ন্ত্রণ;  

20. কাঁচাাট এফাং াটজাত ণ্য মযফণ/জাাজদমাদগ মযফণ চুমি ম্পাদন;   

21. থযভ মল্প াংক্রান্ত মফলয়ামদ; 

22. থদদয প্রাথমভক ফস্ত্র  াটখাদতয কামযগময  ভল্যায়ন থম থকান মফলদয় কাজ কযা ; 

23. ভন্ত্রণারদয়য য অম থত মফলদয় আন্তজথামতক াংস্থা  অন্যান্য থদদয াদথ ভদঝাতা  চুমি ম্পাদন; 

24. াট ব্যফায়ী  যিামনকাযক এফাং াটকর ভামরকদদয রাইদন্স প্রদান কযা। প্রদয়াজন অনুমায়ী রাইদদন্সয কাম থকামযতা 

াভময়কবাদফ স্থমগত/ফামতর াংক্রান্ত প্রামনক কাম থক্রভ; 

25. ভন্ত্রণারদয়য য অম থত মফলয় াংমিি আইন-কানুন প্রণয়ন/প্রদয়াগ; 

26. ভন্ত্রণারদয়য উয অম থত থম থকান মফলদয় তদন্ত কযা, মযাংখ্যান াংি  াংযক্ষণ কযা; 

27. আদারত কর্তথক গৃীত মপ ব্যমতত ভন্ত্রণারদয়য য অম থত থম থকান মফলদয় মপ আদযা/আদায়; 

28. াট,ফস্ত্র  বতময থাাক মল্প  দমাগী মল্প প্রমতিানদক ায়তা প্রদান কযা; 

29. ফস্ত্র  াট এফাং এয উৎামদত ণ্যাভমিয অি  িাৎ াংদমাগকাযী (backward and forward linkages) মফলয়ামদ; 

30. াটখাদতয কল্যাণ  উন্নয়দনয াদথ ম্পৃি International Jute Study Group (IJSG) এফাং অন্যান্য াংস্থা/আন্তজথামতক 

াংস্থা ম্পমকথত মফলয়ামদ। 

ভন্ত্রণারদয়য প্রামনক কাঠাদভা: 

ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রর্তভন্ত্রীয দনতৃবত্ব নীর্ত র্নধ িাযণী  প্রার্নক কাম িাফর্র র্যচার্রত য়। রুর ফ র্ফজবন, ১৯৯৬ 

নুাবয যকাবযয র্চফ ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক প্রধান  প্রধান র্াফদানকাযী কভ িকতিা (Principal Accounting Officer) র্ববফ 

দার্য়ত্ব ারন কবযন। ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক কাম িক্রভ ৫টি নুর্ফবাবগয ভাধ্যবভ র্যচার্রত য়। যকাবযয র্তর্যক্ত র্চফ, যুগ্মর্চফ 

ম িাবয়য কভ িকতিাগণ র্চফবক প্রার্নক দার্য়ত্ব ারবন ায়তা কবযন এফং নুর্ফবাগমূব দনতৃত্ব র্দবয় থাবকন। এ ভন্ত্রণারবয়য 

কভ িকতিাবদয কাবজয ভতা, স্বচ্ছতা, জফাফর্দর্তা, গর্তীরতা এফং সুষ্ঠু ভন্ববয়য রবযে র্ফদ্যভান াংগঠর্নক কাঠাবভাভুক্ত নুর্ফবাগ  

র্ধাখামূ পুনর্ফন্যা কযা বয়বছ। ভন্ত্রণারবয়য কভ িকতিাবদয দার্য়ত্ব/কভ িফন্টন এফং তথ্য র্ধকায অআন নুমায়ী র্নবয়ার্জত দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা  অর্র কতৃিবযয নাভ, দফী  ঠিকানা ভন্ত্রণারবয়য বয়ফাআট www.motj.gov.bd-এ প্রদান কযা বয়বছ। 

জনফদরয মফফযণ 
 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয ১৪২ জনফর বফবষ্ট াাংগঠবনক কাঠায়ভা যয়েয়ছ। াাংগঠবনক কাঠায়ভা অনুমােী এ ভন্ত্রণারয়ে ০৫টি অনুবফবাগ, 

০৬টি অবধাখা  ১৪টি াখা যয়েয়ছ। এছাড়া ম্প্রবত আইন অনুবফবাগ  আইবটি সর সৃবষ্ট কযা য়েয়ছ। আইন অনুবফবায়গয অধীয়ন ১টি 

অনুবফবাগ, ২টি অবধাখা  ৪টি াখা যয়েয়ছ। সভাট জনফয়রয ভয়ে বচফ য়দ ১ জন, অবতবযক্ত বচয়ফয অনুয়ভাবদত ১টি  য়দয বফযীয়ত ৭ 

জন এফাং মৄগ্মবচয়ফয অনুয়ভাবদত ৪টি য়দয বফযীয়ত ৪ জন কভ মকতমা কভ মযত আয়ছন। সভাট জনফয়রয ভয়ে প্রথভ সেবণয ৩৮টি য়দয 

বফযীয়ত ৩৫জন কভ মযত, ২ে সেবণয ৩৫টি য়দয বফযীয়ত ২৮জন কভ মযত। ৩ে সেবণয ৩১টি য়দয ভয়ে ৮জন কভ মযত এফাং ৪থ ম সেবণয 

৩৮টি য়দয ভয়ে ২২জন কভ মযত যয়েয়ছ। ৩ে  ৪থ ম সেবণয ২৭ টি শুন্য দ পূযয়ণয রয়যে বরবখত যীযা গ্রণ কযা য়েয়ছ। ীঘ্রই বনয়োগ 

প্রবিো ম্পন্ন কযা য়ফ।  

 

 

http://www.motj.gov.bd-?/
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২০১৭-২০১৮ থি  ফছবযয  কামিাফরী  

(ক) ভানফ  ম্পদ  উন্নয়ন : 

১-০৯ থিদডয কভ থকতথাদদয ভদধ্য ৫০ টি মফলদয় ফ থদভাট  ১-৯ থিদডয কভ থকতথাদদয ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদয ৯৬ কভ থঘন্টা প্রমক্ষণ প্রদান 

কযা দয়দছ। ১০ থথদক ১৬ থিদডয কভ থকতথাদদয ভদধ্য ৩২ টি মফলদয় ফ থদভাট ১,৪৯৯ জনদক ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদয  ৯৯ কভ থঘন্টা  প্রমক্ষণ 

প্রদান কযা দয়দছ। ১৭-২০ কভ থকতথাদদয ভদধ্য ২৩ টি মফলদয় ফ থদভাট ৯২২ জনদক ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদয  ৬৯ কভ থঘন্টা প্রমক্ষণ প্রদান কযা 

দয়দছ। প্রমক্ষদণয পদর কভ থকতথা  কভ থচাযীদদয কাদজয গমত  দক্ষতা বৃমি থদয়দছ।  

(খ) ফার্লিক  কভিম্পাদন  চুর্ক্ত : 

 ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগেয াগথ েত 06-07-2017 তান্ত্রযগে ফস্ত্র  াট ভিণারগেয ২০১7-১8 অথ থফছগয ফান্ত্রল থক কভ থম্পাদন 

চুন্ত্রি স্বাক্ষয ম্পান্ত্রদত গেগছ। চুন্ত্রিয ০6টি ককৌরেত উগেশ্য ফাস্তফােগনয জন্য ৩১টি কাম থক্রভ এফং ০5টি আফন্ত্রশ্যক ককৌরেত 

উগেশ্য ফাস্তফােগনয জন্য ২৬টি কাম থক্রভ গ্রণ কযা গেগছ। এছাড়া ফস্ত্র  াট ভিণারে এফং আতাধীন দপ্তয/ংস্থায াগথ 

২৩-০৪-২০১৭ তান্ত্রযে ২০১৭-১৮ অথ থফছগযয ফান্ত্রল থক কভ থম্পাদন চুন্ত্রি স্বাক্ষন্ত্রযত গেগছ। ফান্ত্রল থক কভ থম্পাদন চুন্ত্রিয মূল্যােন 

প্রন্ত্রতগফদন অনুমােী কভাট ১০০ নম্বগযয ভগে ফস্ত্র  াট ভিণারে ৯১.২০ নম্বয অজথন কগযগছ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৮-১৯ অথ থ ফছদযয ফামল থক  কভ থম্পাদন চুমি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মনকট স্তান্তয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

২০ জুন ২০১৮ তান্ত্রযগে ভিণারগেয আতাধীন দপ্তয/ংস্থায ২০১৮-১৯ অথ থ ফছগয ফান্ত্রল থক কভ থম্পাদন চুন্ত্রি স্বাক্ষয অনুষ্ঠান। 
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ভাননীে প্রধানভিী েত ১২-১০-২০১৪ তান্ত্রযগে ফস্ত্র  াট ভিণারে ন্ত্রযদ থন কগযন। 

 ন্ত্রযদ থনকারীন প্রদত্ত ন্ত্রনগদ থনা ফাস্তফােন অগ্রেন্ত্রত 

িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

০১. ন্ত্রফগজএভন্ত্রগক ন্ত্রনগজয াগে 

দাঁড়াগত গফ। এ রগক্ষ ন্ত্রক 

ন্ত্রক দগক্ষ কনো কমগত 

াগয ক ন্ত্রফলগে এফং 

ন্ত্রফগজএভন্ত্রয ভস্যা 

ভাধাগন ফস্ত্র  াট 

ভিণারে অথ থ ভিণারগেয 

াগথ ফগ আগরাচনা কগয 

ন্ত্রদ্ধান্ত গ্রণ কযগফ। 

 ন্ত্রফগজএভন্ত্রগক স্বাফরম্বী কযায জন্য ন্ত্রক ন্ত্রক দগক্ষ কনো মাে ক ন্ত্রফলগে ৫ ফছয 

সভোদী (২০১৯ সথয়ক ২০২৩ ম মন্ত) একটি  কভ মবযকল্পনা  প্রণেন কযা য়েয়ছ।  

  এছাড়া 2017-25 কভোগদয জন্য একটি Strategic Plan  প্রণেন কযা 

গেগছ। ন্ত্রফগজএভন্ত্রগক ন্ত্রনগজয াগে দাঁড়াগনায জন্য এ ম থন্ত (ক) াটকরগুয়রা 

বফএভআযইকযণ; (খ) াট  াটণ্য ব্যফায  যপ্তানী বৃবিয রয়যে 

বফয়জএভব কর্তমক 19টি প্রকল্প গ্রণ; (গ) বফদ্যেত খায়ত ব্যে হ্রা; (ঘ) 

বভরমূয়য াবজযা অয়টায়ভন; (ঙ) েবভয়কয ভজুযী ব্যাাংয়কয ভােয়ভ 

বযয়াধ ইতোবদ কাম মিভ অন্তর্ভ মক্ত য়েয়ছ; সুষ্ঠ ু আবথ মক ব্যফস্থানা এফাং 

বনেবভত বযফীযয়ণয পয়র বফগত 2014-15 অথ মফছয়যয তুরনাে 2015-16 

অথ মফছয়য 70 সকাটি টাকা এফাং 2015-16 অথ মফছয়যয তুরনাে 2016-17 অথ ম 

ফছয়য 175 সকাটি টাকা সরাকান হ্রা কযা ম্ভফ য়েয়ছ। 

 

 

ফাস্তফােনাধীন 

০২. ক) াটকরগুগরায পুযাতন 

কভন্ত্রন ফাদ ন্ত্রদগে আধুন্ত্রনক 

কভন্ত্রন ফাগত গফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১) মফদজএভম’য ২৩টি মভর G to G  মবমত্তদত BMRE কযায রদক্ষয ERD’য 

ভাধ্যদভ চীন থথদক কামযগময  আমথ থক ায়তা আফাদনয প্রদচিা অব্যাত 

যদয়দছ। G to G এয বববিয়ত DPM িবত ফাস্তফােয়নয প্রস্তাফ CCEA কর্তমক অনুয়ভাবদত 

য়েয়ছ। এ বফলয়ে গত ০৬-০৬-২০১৮বি: তাবযয়খ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয বচফ ভয়াদয়েয 

বাবতয়ে একটি বা অনুবষ্ঠত ে উক্ত বাে ERD-এয প্রবতবনধ উবস্থত বছয়রন। বাে 

China Government connectional Loan (CGCL)-এয বনবভি ERD-সক 

প্রয়চষ্টা চারায়নায জন্ম অনুয়যাধ জানায়না ে।  

(১) গত 06/06/2018 তান্ত্রযগে ন্ত্রচফ ভগাদগেয বান্ত্রতগে অনুন্ত্রষ্ঠত BMRE কযণ 

ংক্রান্ত বাে ন্ত্রনম্নরূ ন্ত্রদ্ধান্ত গৃীত ে; 

“(ক) BMRE প্রকল্পটি GCL দ্ধন্ত্রতগত ফাস্তফােন কযগত গফ। 

(ে) CGCL  করান মাগত দ্রুত কগত াগয এফং 2019 াগর মাগত অগ্রান্ত্রধকায 

প্রকগল্পয তান্ত্ররকাে এ প্রকল্পটি অন্তর্ভ থি থাগক ক ন্ত্রফলগে ইআযন্ত্রড’য ভােগভ প্রগচষ্টা 

অব্যাত যােগত গফ।” 

(২) 20/06/2018 তান্ত্রযগেয 118 ংখ্যক গেয ফযাগত চীনা যকাগযয ভগনানেন 

গ্রণ এফং ন্ত্রফগজএভন্ত্রগক তা অফন্ত্রতকযগণয জন্য CTMTC এয কপ্রন্ত্রগডন্টগক 

অনুগযাধ কযা ে। 

(৩) 27 জুন’2018 তান্ত্রযগেয CTEXIC/BJMC/2018-0627 ংখ্যক গেয 

ফযাগত জানাগনা গেগছ কম, এ প্রকগল্পয ঠিকাদায ফাংরাগদ যকায ভগনানেন 

ন্ত্রদগফ। এ ন্ত্রফলগে চীনা যকাগযয একটি Supporting letter  ংযুি কযা 

গেগছ ভগভ থ উগেে কযা গেগছ। এ বফলয়ে যফতী বিান্ত গ্রয়ণয জন্য প্রবতভন্ত্রী, ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারে এয বাবতয়ে 01/07/2018 তাবযয়খ বা অনুবষ্ঠত ে। বায বিায়ন্তয 

আয়রায়ক যফতী কাম মিভ গ্রণ কযা য়ে।  

(৪) ইআযবড য়ত 22/07/2018 তাবযসখ নতুন পযভায়ট আয়ফদন কযা ে এফাং একই তাবযয়খ 

Preferential Buyer’s Credit (PBC) এয নতুন বনেভ অনুমােী Assessment কযায 

জন্য Feasibility Study Report  অন্যান্য াংবিষ্ট কাগজত্র চীনা দূতাফায় সপ্রযয়নয 

জন্য বচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারেয়ক ইআযবডয়ত সপ্রযয়নয অনুসযাধ কযা ে। Feasibility Study 

Report দ্রুত ম্পন্ন কযায জন্য প্রয়োজনীে ব্যফস্থা  উয়যাগ সনো য়েয়ছ। 

 (৫) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মনদদ থনা অনুমায়ী াটকরগুদরায থভমন আধুমনকায়দনয 

রদক্ষয মফদজএভম কর্তথক ” মফদজএভময মতনটি মভর আধুমনকায়ন, সুলভকযণ, 

পুনফ থান এফাং ফমধ থতকযণ” ীল থক  প্রকল্প িণ কযা দয়দছ।গত ২৬/০৬/১৮ তামযদখয 

একদনক বায় প্রকল্পটি অনুদভামদত দয়দছ। অনুদভাদনত্র এখন ায়া মায়মন।  

 (৬) েত 30/08/2018  তান্ত্রযে 24.04.0000.405.01.088.17/682 নং স্মাযগক 

2018-2019 অথ থ ফছগয (BFSIC) এয আতাধীন ন্ত্রচন্ত্রন করগুগরাগত ন্ত্রক ন্ত্রযভান 

াগটয ফস্তায প্রগোজন গফ তায চান্ত্রদা জানাগনায জন্য অনুগযাধ কযা ে।  োদ্য 

ভিণারে, ন্ত্রল্প ভিণারে, কৃন্ত্রল ভিণারে  ফান্ত্রণজয ভিণারগেয াগথ MOU 

স্বাক্ষগযয কাম থক্রভ প্রন্ত্রক্রোধীন যগেগছ। 

 

 

 

ফাস্তফােনাধীন 
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িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

 

(ে) ফন্ধ  ন্ত্রযতযাি ককান 

ন্ত্রভর চীগনয াগথ 

গমান্ত্রেতা কগয চালু কযা 

মাে ন্ত্রকনা এফং তাগদয 

অন্ত্রবজ্ঞতা কাগজ রাোগনা 

মাে ক ন্ত্রফলগে দগক্ষ 

ন্ত্রনগত গফ। অন্য ককান কদ 

কথগক প্রস্তাফ এগর তা 

ন্ত্রফগফচনা কযগত গফ। 

 

(7) “ফহুভৄখী াট ণ্য উৎাদন পযাক্টযী”  ীল থক প্রকদল্পয মডমম পুনগ থঠন কদয 

২৩/০৭/১৮ তামযদখ মযকল্পনা কমভদন  থপ্রযণ কযা য়। ০৫/০৮/১৮ তামযদখ 

মডমময উয মযকল্পনা কমভন দত পুনযায় ভতাভত ব্যি কযা দর তা 

াংদাধন কদয পুনগ থঠিত মডমম  ২৯/০৮/১৮ তামযদখ মযকল্পনা কমভদন  থপ্রযণ 

কযা দয়দছ।   

 

(খ) ফতমভায়ন বফয়জএভব’য সকান বভর ফন্ধ/বযতেক্ত সনই। তয়ফ যকাযী বিায়ন্ত উন্ুক্ত 

দযয়ত্রয ভােয়ভ ভয়নাোয জুট বভরটি বফিে কযা ে।  

তথ রংন্ত্রিত োে যকায কর্তথক কটকব্যাক কগয ন্ত্রফগজএভন্ত্র’য ন্ত্রনকট ন্ত্রনম্নফন্ত্রণ থত 

ন্ত্রভরমূ স্তান্তয কযা গেগছ: 

১। ঢাকা জুট ন্ত্রভরস্ ন্ত্ররিঃ, ককযানীেঞ্জ, ঢাকা- ১৪/০৫/২০১৫ তান্ত্রযগে, 

২। এ আয ারাদায জুট ন্ত্রভরস্ ন্ত্ররিঃ, ভাদাযীপুয- ১৩/০৪/২০১৭ তান্ত্রযগে, 

৩। কপৌন্ত্রজ চটকর ন্ত্ররিঃ, রা, নযন্ত্রংদী- ০৬/০৭/২০১৭ তান্ত্রযগে, 

4। ককা-অাগযটিব জুট ন্ত্রভরস্ ন্ত্ররিঃ, নযন্ত্রংদী- ০১/১২/২০১৭ তান্ত্রযগে, 

5। সুরতানা জুট ন্ত্রভরস্ ন্ত্ররিঃ, ীতাকুন্ড, চট্টগ্রাভ-07/12/2017 তান্ত্রযগে। 

৬। তাজ জুট কফন্ত্রকং ককাং ন্ত্ররিঃ, ন্ত্রন্ত্রদ্ধযেঞ্জ, নাযােণেঞ্জ-26/01/2018 তান্ত্রযগে। 

৬টি মভদরয ভদধ্য ক্রমভক নাং-১, ২, ৩,৫  ৬নাং মভদরয  পুনগ্রণ (Take Back)  

আগদগয ন্ত্রফরুগদ্ধ ভাননীে আদারগত ভাভরা ন্ত্রফচাযাধীন আগছ।  

 

 

 

 

 

 

 

ফাস্তফােনাধীন 

 

 

৩. ন্ত্রফগজএভন্ত্রয অব্যফহৃত 

জােোে কছাট কছাট প্লট 

কগয কফযকাযী ন্ত্রল্প 

উগদ্যািাগদয ফযাে ন্ত্রদগে 

Jute related 

কাযোনা স্থান কযায 

ব্যফস্থা কনো কমগত াগয। 

 মফদজএভম’য ২৫.৯৬ একয জমভদত থছাট থছাট প্লট কদয Jute Related 

কাযখানা স্থাদনয মফলয়টি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  দত ২১/০৮/১৬ তামযখ  

অনুদভামদত দয়দছ। এ রদক্ষয জমভ ফযাি প্রদাদনয জন্য প্রণীত নীমতভারায খোয 

উয ভতাভত প্রদাদনয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় দত ১৮/০২/২০১৮ তামযখ ভন্ত্রী 

মযলদ মচফ ফযাফয ত্র থপ্রযণ কযা দয়দছ। 

  এছাড়া, বফটিএভবয বনেন্ত্রণাধীন বচিযঞ্জন  কটন বভর নাযােণগঞ্জ এয 

‘সটক্সটাইর ল্লী’ ফাস্তফােয়নয রয়যে অনুয়ভাবদত ২২টি প্লয়টয ভয়ে বফিয়েয জন্য 

অনুয়ভাবদত ভাভরা ফবর্ভ মত ১০টি বল্প প্লয়টয ভয়ে ৩টি প্লট বফিে কযা য়েয়ছ। ফাকী 

৭টি প্লট বফিয়েয জন্য ৮ভ ফায দযয়ত্র সভাট ৬টি দযত্র াো মাে। দযত্রমূয়য 

ভয়ে ৪টি প্লয়টয দয গ্রণয়মাগ্য বয়ফ মূল্যােন কবভটি কর্তমক বফয়ফবচত ে। অফবষ্ট 

১২টি প্লট বফিয়েয কাম মিভ ভাভরাজবনত কাযয়ণ আাতত: স্থবগত আয়ছ।  

ফাস্তফােনাধীন 

৪. ন্ত্রফগজএভন্ত্রয কাযোনা  

গুগরাগক কীবাগফ রাবজনক 

প্রন্ত্রতষ্ঠান কযা মাে ংন্ত্রিষ্ট 

কচোযম্যান তায 

কভ থন্ত্রযকল্পনা ততযী 

কযগফন। প্রগোজগন এ 

ন্ত্রফলগে আরাদা বায 

আগোজন কযগত গফ। 

 ন্ত্রফগজএভন্ত্রগক স্বাফরম্বী কযায জন্য ন্ত্রক ন্ত্রক দগক্ষ কনো মাে ক ন্ত্রফলগে ৫ ফছয 

সভোদী (২০১৯ সথয়ক ২০২৩ ম মন্ত) একটি  কভ মবযকল্পনা  প্রণেন কযা য়েয়ছ।  

এছাড়া 2017-25 কভোগদয জন্য একটি Strategic Plan  প্রণেন কযা গেগছ। 
প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য একব টু আনপযবভন দপ্রাগ্রাবভয অতাধীন “এএভএ 

র্বর্িক াট ক্রয়-র্ফক্রয় কযায ব্যফস্থা” ীল িক াআরট প্রকল্পটিয কাম িক্রভ 

২২/০১/২০১৭ তার্যবখ রর্তপ ফায়ানী জুট র্ভবরয জাভারপুযস্থ ভাদাযগঞ্জ াট ক্রয় 

দকবে এফং ১২/০৩/২০১৭ তার্যবখ জাতীয় জুট র্ভবরয াফনাস্থ চাটবভায াট ক্রয় 

দকবে াট ক্রয় কযা বয়বছ। ২৪টি মভর ১০০% শ্রমভদকয ভজুযী ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ 

মযদাধ কযদছ। অফমি ২টি মভদর ৮৫% শ্রমভদকয ভজুযী ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ মযদাধ 

কযা দে। 

  র্ফবজএভর্’য এআচঅযএভ, থ ি ব্যফস্থানা (দফতন, ভজুযী, বর্ফলৎ 

তর্ফর, র্নযীযা  ফীভা), াট ক্রয়, যযণাবফযণ, প্রবকৌর (পুয)/(র্ফদ্যেৎ), বান্ডায 

ক্রয়, বান্ডায ব্যফস্থানা, ভানর্নয়ন্ত্রণ, তথ্য ব্যফস্থানা, উৎাদন ব্যফস্থানা এফং 

র্ফক্রয়  যপ্তানী আতোর্দ র্ফদ্যভান কভ িপ্রর্ক্রয়ায়য উয Software (ERP) 

ফাস্তফায়ন র্ফলবয় ERP পুনঃপ্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য ২৩/০১/১৮ তার্যবখ EOI অহ্বান 

কযা য়। 

ফাস্তফাবেত 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-6  

িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

 

৫. 

 

ক) ন্ত্রফটিএভন্ত্রয ফন্ধ 

ন্ত্রভরগুগরা চালু কযায ব্যফস্থা 

ন্ত্রনগত গফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ে) পুযাতন কভন্ত্রন ফাদ 

ন্ত্রদগে আধুন্ত্রনক কভন্ত্রন 

ফাগত গফ।  

 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অতাধীন মফটিএভম’য মনয়ন্ত্রণাধীন ১ ৬টি মভর াফমরক 

প্রাইদবট াট থনাযম (মমম) এয ভাধ্যদভ চালু কযায  প্রদয়াজনীয় কাম থক্রভ িণ 

কযা বচ্ছ। এযই ধাযাফমকতায় মনম্নফমণ থত কাম থক্রভ চরভান যদয়দছঃ 

(ক) মফটিএভম’য মনয়ন্ত্রণাধীন  আদভদ ফায়ানী থটক্সটাইর মভর  কাদদমযয়া 

থটক্সটাইর মভর  দু’টি র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনায র্নর্ভবি গত ০৫-০৭-২০১৮ 

তার্যবখ অন্তজিার্তক দযত্র অফান কযা য় এফং গত ৩০-০৮-২০১৮ তার্যবখ 

দযত্র উন্ুক্ত কযা য়। যফতী কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। 

(খ) এছাড়া মফটিএভম’য মনয়ন্ত্রণাধীন “টাঙ্গাইর কটন মভর, থগাোই, টাঙ্গাইর” 

মল্পটিদক মমম’য আতায় একটি আধুমনক Composite Textile 

Industry থত রূান্তদযয  মনমভদত্ত র্ফটিএভর্ কতৃিক গত  

১৩-০৮-২০১৮ তার্যবখ অন্তজিার্তক দযত্র অফান কযা য় এফং দযত্র উন্ুবক্তয 

জন্য অগভী ২৬-০৯-২০১৮ তার্যখ  র্নধ িার্যত অবছ।  

(গ) এছাড়া মফটিএভম’য মনয়ন্ত্রণাধীন  অয ১৩টি মভর াফমরক প্রাইদবট 

াট থনাযম (মমম) এয ভাধ্যদভ চালু কযায  মনমভত্ত র্ফটিএভর্ কতৃিক গত ০৩-

০৫-২০১৮ তার্যবখ প্রকল্প র্যচারক র্নবয়াগ প্রবজক্ট দডর্রবাযী টীভ গঠন য় 

এফং ০৩-০৫-২০১৮ তার্যবখ উক্ত প্রকবল্পয জন্য Project Assessment 

Committee (PAC) কর্ভটি গঠবনয রবযে র্ফটিএভর্ বত ২ (দ্যআ) জন 

কভ িকতিা ভবনানয়ন প্রদানপূফ িক র্র্র্ কতৃিয ফযাফয ত্র দপ্রযণ কযা য়।  

১ভ ম িাবয় আদভদ ফায়ানী থটক্সটাইর মভর, কাদদমযয়া থটক্সটাইর মভর এফং 

টাঙ্গাইর কটন মভর, থগাোই, টাঙ্গাইর মতনটি র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনা 

বন্তালজনক াববয ফর্ষ্ট ১৩ (দতয) র্ভরগুবরা র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনায 

র্যকল্পনা যবয়বছ। 

 

(খ) মফটিএভম’য মনয়ন্ত্রণাধীন মভরভ মমম’য ভাধ্যদভ মযচারনায কাম থক্রভ 

চরভান যদয়দছ। 

 

ফাস্তফােনাধীন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাস্তফােনাধীন 

৬. কম কর ন্ত্রল্প 

কফযকাযীকযণ কযা 

গেন্ত্রছর, তথ রংন্ত্রিত গর 

তা যকান্ত্রয ব্যফস্থানাে 

ন্ত্রপন্ত্রযগে আনগত গফ। 

াবফক ভার্রক/দয়াযবাল্ডাযবদয র্নকট স্তান্তর্যত ৩৫টি াটকর  ৩৪টি ফস্ত্রকর 

অন্ত: ভন্ত্রণারয় টাস্কবপা ি কর্ভটিয ভাধ্যবভ র্যদ িন কযা য়। এ কর র্যদ িন 

প্রর্তবফদন অন্ত: ভন্ত্রণারয় টাস্কবপা ি কর্ভটিয গত ২৪.০৭.২০১৮ তার্যবখয বায় 

ম িাবরাচনা কযা য়। এ কর র্যদ িন প্রর্তবফদন ভর্ন্বত কবয একটি খড়া 

প্রর্তবফদন প্রস্তুত কযা বয়বছ। খড়া প্রর্তবফদনটি অন্ত:ভন্ত্রণারয় টাস্কবপা ি কর্ভটিয 

গত ০২-০৮-২০১৮ তার্যবখ নুর্ষ্ঠত বায় চূড়ান্ত কযা য়। চূড়ান্ত প্রর্তবফদনটি গত 

২৭.০৮.২০১৮ তার্যবখ প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয় দপ্রযণ কযা বয়বছ।  

ফাস্তফােনাধীন 

৭. শ্রন্ত্রভক-কভ থচাযীগদয ন্ত্রনকট কম 

কর ন্ত্রভগরয ব্যফস্থানা 

স্তান্তয কযা গেন্ত্রছর, ঐ কর 

ন্ত্রভর ঠিকবাগফ ন্ত্রযচারনায 

ব্যফস্থা ন্ত্রনগত গফ। প্রগোজগন 

ককাম্পানী েঠন কগয কগুগরা 

চারাগনায ব্যফস্থা ন্ত্রনগত গফ।  

শ্রর্ভক-কভ িচাযীবদয ব্যফস্থানায় স্তান্তর্যত ৯টি র্ভবরয ভবধ্য ০৫টি মভদরয দীঘ ি দভয়াদী ঋণ 

এফং স্টক এন্ড দস্টায এয মূল্য র্নধ িাযণপূফ িক প্রর্তবফদন প্রদাবনয জন্য গত ২৬.০২.২০১৭ 

তার্যবখ ০৫টি াফ-কর্ভটি গঠন কযা য়। আবতাভবধ্য কর াফ-কর্ভটি বত প্রর্তবফদন ায়া 

দগবছ। এ কর প্রবতয়ফদন বচফ ভয়াদয়েয সনর্তয়ে গঠিত কবভটি য়ত প্রবতয়ফদন াো সগয়ছ। 

এ কর প্রবতয়ফদন বচফ ভয়াদয়েয সনর্তয়ে গঠিত কবভটিয গত ১৯-০৮-২০১৮ তাবযয়খ 

অনুবষ্ঠত বায বিান্ত অনুমােী প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়ে।  

ফাস্তফােনাধীন 

৮. ন্ত্রভযপুগযয জন্ত্রভ তাঁত 

কফাগড থয অন্ত্রপ বফন 

অন্যান্য স্থানা ন্ত্রনভ থাগণয 

প্রগোজগন ব্যফায কযা 

কমগত াগয।  

(ক) গত ০১.০৭.২০১৭ তাবযয়খ অনুবষ্ঠত আন্তঃভন্ত্রণারে বায বিান্ত বনম্নরূঃ  

জাতীে গৃােণ কর্তময ফাাংরায়দ তাঁত সফায়ড ময নায়ভ ফযাদ্দকৃত ৪০.০০ (চবল্ল) 

একয জবভয ভয়ে অফবষ্ট ৩৭.০০ (াইবত্র) একয জবভ গত ১০/০৭/২০১৮ তাবযখ 

ফাতাঁয়ফা-সক সযবজবি কয়য বদয়েয়ছ মায দবরর নাং-৪০৭৬। বভউয়টন কযা, জবভয 

দখর বুয়ঝ সনো  ভাভরা বনষ্পবিয রয়যে আইনানুগ কাম মিভ গ্রণ কযা য়ে।  

 

(খ) বইব বায বিায়ন্তয আয়রায়ক গঠিত কবভটিয প্রবতয়ফদন াোয য ীঘ্রই 

প্রকয়ল্পয বডবব চূড়ান্ত অনুয়ভাদয়নয বনবভি ভন্ত্রণারয়ে সপ্রযণ কযা য়ফ। 

ফাস্তফােনাধীন 
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িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

 ৯. ক) ন্ত্রভযপুয িনফন্ত্রতপূণ থ 

জােো তাই কফনাযী েী 

 কভ থযত শ্রন্ত্রভকগদয 

উযুি ফাস্থাগনয ব্যফস্থা 

কযগত গফ। ঢাকায ফাইগয 

কোরাগভরা জােোে 

কফনাযী/ তাঁতেী স্থাগনয 

ব্যফস্থা ন্ত্রনগত গফ।  

সফনাযব ল্লী বভযপুয প্রকয়ল্পয আতাে ৪০ একয জবভ ভয়ে ফাাংরায়দ তাঁত 

সফায়ড ময অনুকূয়র সযবজবিকৃত ৩ একয জবভয়ত ১২৩৯০.০০ রয টাকা র্ফর্নবয়াগ 

ব্যবয় “ফাংরাবদ তাঁত দফাড ি কভবেক্স স্থান” ীল িক প্রকবল্পয র্ডর্র্ প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। উক্ত র্ডর্র্ গত ০৯-০৭-২০১৮র্ি: তার্যবখ  র্যকল্পনা কর্ভবন দপ্রযণ 

কযা বয়বছ মা র্যকল্পনা কর্ভবন র্ফবফচনাধীন অবছ। জাতীে গৃােণ কর্তময 

ফাাংরায়দ তাঁত সফায়ড ময নায়ভ ফযাদ্দকৃত ৪০.০০ (চবল্ল) একয জবভয ভয়ে অফবষ্ট 

৩৭.০০ (াইবত্র) একয জবভ গত ১০/০৭/২০১৮ তাবযখ ফাতাঁয়ফা-সক সযবজবি কয়য 

বদয়েয়ছ মায দবরর নাং-৪০৭৬। বভউয়টন কযা, জবভয দখর বুয়ঝ সনো  ভাভরা 

বনষ্পবিয রয়যে আইনানুগ কাম মিভ গ্রণ কযা য়ে। বইব বায বিান্ত অনুায়য 

সদয় যকাবয  সফযকাবয ম মায়ে ফতমভায়ন বফযাভন পোন বডজাইন 

ইনবিটিউট, কয়রজ  বফশ্ববফযারয়েয াংখ্যা এফাং সখান সথয়ক প্রবতফছয বফববন্ন 

বডয়প্লাভা  বডবগ্র অজমনকাযীয াংখ্যা, চাকুবযয ায এফাং ববফষ্যত চাবদা বনরুণ 

কয়য প্রবতয়ফদন প্রদায়নয বনবভি কবভটি গঠিত ে। গঠিত কবভটিয বনকট য়ত 

প্রবতয়ফদন প্রাবপ্তয রয়যে সমাগায়মাগ অব্যাত আয়ছ। তয়ফ কবভটি ফবণ মত বফয়লয়েয 

তথ্যাবদ াংগ্র কয়যয়ছন। মথাীঘ্র প্রবতয়ফদন উস্থান কযা য়ফ ভয়ভ ম জানা মাে।  
 

প্রকয়ল্পয জনফর বনধ মাযয়ণয জন্য ০২-০৭-২০১৮বি:  তাবযয়খ অথ ম বফবায়গ প্রস্তাফ 

সপ্রযণ কযা য়েয়ছ। জনফর মনধ থাযণী কমভটিয বায সুামযদয আদরাদক ‘দখ 

ার্না তাঁত ল্লী স্থান (১ভ ম িায়)’ এফং ‘দখ ার্না নকর্ র্ল্ল, জাভারপুয’ 

প্রকদল্পয মডমম গত ১৬/০৮/১৮ তামযদখ মযকল্পনা কমভদন থপ্রযণ কযা দয়দছ।  

ফাস্তফােনাধীন 

 

 

 

 

 

 

 

 

ে) তাঁতীযা মাগত ন্ত্রফটিএভন্ত্র 

কথগক সুতা কগত াগয এয 

ব্যফস্থা কযগত গফ। 

বফলেটি ফাস্তফাবেত ফাস্তফাবেত 

১০. সুতা  যং আভদানীয কক্ষগে 

কীবাগফ তাঁতীগদয শুল্কমুি 

সুন্ত্রফধা কদো মাে তায 

প্রস্তাফনা ততযী কযগত গফ।  

 

বফলেটি ফাস্তফাবেত 
ফাস্তফাবেত 

১১. ক) কৃন্ত্রল ভিণারে  

ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারগেয েগফলকগদয 

াগথ কমাোগমাে যক্ষা কগয 

তুঁত োগছয উন্নেন এফং 

তুঁতচাগলয উন্নত প্রযুন্ত্রি কফয 

কযগত গফ।  

 

 

 

 

 

ে) একটি ফাড়ী একটি 

োভায প্রকগল্পয াগথ 

তুঁতচাগলয ভন্বে কগয 

ন্ত্রযকল্পনা গ্রণ কযগত 

গফ।  

(ক) কৃন্ত্রল ভিণারোধীন ন্ত্রফন্ত্রবন্ন েগফলণা প্রন্ত্রতষ্ঠান এফং যাজাী ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারগেয 

েগফলকগদয ভতাভত গ্রণপূফ থক “তুঁত  কযভকীটজাগতয উন্নেন, প্রযুন্ত্রি উদ্ভাফন  

স্তান্তয” ীল থক উন্নেন প্রকগল্পয র্ডর্র্ র্যকল্পনা কর্ভবন দপ্রযণ কযা বয়বছ। 

প্রকল্পটিয র্ফলবয় র্যকল্পনা কর্ভন দথবক কমতয় তথ্য চায়া দয়দছ। 

মফএআযটিআই দত গত ১২/০৭/১৮ তামযদখ “থযভ প্রযুমি উন্নয়ন, মফস্তায  দক্ষ 

জনমি সৃমিয ভাদধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমি কযণ” ীল থক প্রকল্পটিয  আযমডমম 

ভন্ত্রণারদয় ায়া মায়। প্রকবল্পয অযর্ডর্র্ ম িাবরাচনায় দদখা মায় স্টার্ড টুেয 

খাবত ব্যয় বৃর্ি কযা বয়বছ। উক্ত ব্যয় বৃর্িয কাযণ ব্যাখ্যা এফং স্টার্ড টুেবযয ব্যয় 

এফং ভয়কার কভাবনায সুবমাগ অবছ র্ক-না তা র্ফবফচনা কবয জরুর্যর্বর্িবত 

অযর্ডর্র্ পুনগ িঠন কবয দপ্রযবণয জন্য গত ১৬/০৮/১৮ তামযদখ 

মফএআযটিআইদক অনুদযাধ কযা দয়দছ। 

(খ) “একটি ফােী একটি খাভায ” প্রকদল্পয াদথ তুুঁতচাদলয ভন্বদয়য ভাধ্যদভ 

অমজথত রক্ষযভাত্রা আগাভী বায় উস্থান কযা দফ। এ রদক্ষয র্ডর্র্ প্রণয়বনয 

কাজ চরভান অবছ। একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকবল্পয াবথ তুঁতচাবলয ভন্ববয়য 

র্ফলবয় ভর্নটর্যং এফং দমাগাবমাগ ব্যাত অবছ। ফাংরাবদ দযভ র্বল্পয 

ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয জন্য ভার্ন্বত র্যকল্পনা ীল িক প্রকবল্পয অতায় প্রর্যণ, 

তুঁতচাযা র্ফতযণ, লুারন যঞ্জাভার্দ  কার্যগর্য ায়তা প্রদান কাম িক্রভ 

ব্যাত যবয়বছ।  

ফাস্তফােনাধীন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাস্তফাবেত 

১২ কটক্সটাইর ইনন্ত্রিটিউট/ 

কগরজ ন্ত্রনভ থাগণয কক্ষগে ৫ 

একয জন্ত্রভয ন্ত্রফলগে 

ন্ত্রযকল্পনা  কন্ত্রভগনয াগথ 

আগরাচনা কগয ব্যফস্থা 

ন্ত্রনগত গফ। 

 

 

 ফাস্তফাবেত ফাস্তফাবেত 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-8  

িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

১৩. আদারগত ন্ত্রফচাযাধীন ভাভরা 

প্রন্ত্রতদ্বন্ত্রিতা কযায জন্য কম 

কর তথ্য, উাত্ত  প্রভানক 

প্রগোজন ে, তা মথাভগে 

দপ্তয/ংস্থাগক ভিণারগেয 

ভােগভ যফযা ন্ত্রনন্ত্রিত 

কযগত গফ। ংন্ত্রিষ্ট করগক 

উগদ্যাে ন্ত্রনগে একগে কাজ 

কযগত গফ। 

 

আদারয়ত বফচাযাধীন ভাভরায বফলয়ে ভন্ত্রণারয়ে বনেবভত ভাবক বা অনুবষ্ঠত ে 

এফাং মথামথবায়ফ ভাভরা প্রবতদ্ববিতা কযা ে। 

ফাস্তফাবেত 

14. ক) াট  াটগেয 

ব্যফায  যপ্তানী বৃন্ত্রদ্ধয 

রগক্ষ ংন্ত্রিষ্ট কগরয ভগে 

ভন্বে ফাড়াগত গফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ে) কম কর দপ্তয/ংস্থায 

ন্ত্রনেিগণ যকাযী জন্ত্রভ আগছ 

তা কপগর না কযগে কাগজ 

রাোগত গফ। 

 

(ক) (i) মফদজএভম কর্তথক াট দণ্যয ব্যফায  যিানী বৃমিয রদক্ষয র্নবন্াক্ত 

কামক্রভ গ্রণ কযা বয়বছঃ  

(১) বফয়জএভব, সজবডবব এফাং ইবফ’য সমৌথ উয়যায়গ সদয় এফাং বফয়দয় বফববন্ন সভরাে 

অাংগ্রয়ণয ভােয়ভ াটয়ণ্যয ফাজায ম্প্রাযয়ণয প্রয়চষ্টা অব্যাত আয়ছ। 

(২) ফস্ত্র  াট ভন্তণারগেয ভােগভ ন্ত্রফগদগ অফন্ত্রস্থত ফাংরাগদগয ন্ত্রভন মূগয 

ভােগভ প্রদ থনী  প্রচাগযয দগক্ষ কনো গেগছ। 
(৩) কদগ  ন্ত্রফগদগ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কভরাে ন্ত্রফগজএভন্ত্র কর্তথক উৎান্ত্রদত াটজাত ে প্রদ থনীয 

ব্যফস্থা কযা  কে। এযই অাং বয়য়ফ বনয়ম্নাক্ত আন্তজমাবতক কভরামুগ ন্ত্রফগজএভন্ত্র 

অাংগ্রণ কয়যয়ছ। 

(৪) ঢাকা আন্তজমাবতক ফাবণজেয়ভরা ২০১৮-সত বফয়জএভব ফড় বযয়য অাংগ্রণ 

কয়য  দৃবষ্টনিন প্যাবববরেন বনভ মায়ণয ভােয়ভ আগত দ মনাথীয়দয দৃবষ্টআকল মণ 

কযয়ত ভথ ম ে; জাতীে াটবদফ উরয়যে গত ৬-৩-২০১৮ য়ত ১০-৩-২০১৮ 

ম মন্ত ৫ (াঁচ) বদনব্যাী াটণ্য সভরা-২০১৮-সত বফয়জএভব ফড় বযয়য 

অাংগ্রণ কয়য। এছাড়া, ০৯-১১ জানুোযী ২০১৮ ভয়ে ফাাংরায়দ যকায়যয 

আয়োজয়ন াযায়দয় সজরা  উয়জরা বববিক উন্নেনয়ভরাে বফয়জএভবয 

বনেন্ত্রনাধীন বভর  আঞ্চবরক কাম মারেমু ঢাকা, নযবাংদী, চট্টগ্রাভ, খুরনা, 

মসায, বযাজগঞ্জ এ ৬টি সজরাে অাংগ্রণ কয়য।  ফাদগযাট  যাজাী এ ২টি 

থজরায থভরায় দমাগী াংস্থা মদদফ স্টায জুট মভর  যাজাী জুট মভর 

অাংিণ কদয ; এফং  ১৮-২৪ জুরাআ ২০১৮ ভবয় “র্যবফ দভরা-২০১৮” -দত 

মফদজএভম অাংিণ কদয। 

(৫) ন্ত্রফগজএভন্ত্র’য াটজাত গেয ন্ত্রফক্রে  ব্যফায বৃন্ত্রদ্ধয জন্য ংন্ত্রিষ্ট কিক 

কাল্ডাযগদয ংগে ন্ত্রনেন্ত্রভতবাগফ আগরাচনা বা  কভ থারায আগোজন কযা গে।  
 

(খ) মফদজএভময ২৬ টি মভদর (মভর এরাকায়) ১২৪৪.৯৯৬৯ একয জমভ যদয়দছ। 

এয ভদধ্য ১২২.৫৭ একয মতত যদয়দছ। এ মতত জমভগুদরাদত ন্ত্রফগজএভন্ত্র’য 

ন্ত্রনেিণাধীন ফাংরাগদ জুট ন্ত্রভগরয ১৪.১৮ একয, যাজাী জুট ন্ত্রভগরয ৫.৭৬ একয 

 ককএপন্ত্রড জুট ন্ত্রভগরয ৬.০২ একয ফ থগভাট ২৫.৯৬ একয জন্ত্রভগত কছাট কছাট প্লট 

কগয Jute Related কাযোনা স্থাগনয কাম থক্রভ গ্রণ কযা গে। এ রগক্ষয জন্ত্রভ 

ফযাে প্রদাগনয জন্য প্রণীত নীন্ত্রতভারায েড়ায উয ভতাভত প্রদাগনয জন্য ফস্ত্র  

াট ভিণারে গত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগে ে কপ্রযণ কযা গেগছ। 

ফাস্তফাবেত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাস্তফােনাধীন 

১৫. Jute, Geotextile 

ব্যফায ম্পগকথ প্রচাযণায 

ব্যফস্থা ন্ত্রনগত গফ। ে 

ংযক্ষণ  অন্যান্য কাগজ 

াট  াটজাত ে 

ব্যফায বৃন্ত্রদ্ধ কযগত গফ।  

যকায র্জ দটক্সটাআর এয র্যফবতি জুট র্জ-দটক্সটাআরস্ ১০০% ব্যফাবযয র্িান্ত 

র্নবয়বছ এফং আবতাভবধ্য Jute Geotextile-এয অদ ি ভান র্নধ িার্যত অবছ। Jute 

Geotextiles (JGT) এয স্থানীয় ফাজায ম্প্রাযদণয জন্য মফদজএভম  

থজমডমম’য ভন্বদয় ৩  দস্য মফমি একটি কমভটি কাজ কযদছ । এ মফলদয় 

মফদজএভম’য থচয়াযম্যান এয বামতদত্ব বুদয়ট, এরমজইমড, মফদজআযআই  

থজমডমম এয ভন্বদয় গত ০৮/০৫/২০১৭ তামযদখ একটি বা অনুমিত দয়দছ। জুট 

ন্ত্রজ কটক্সটাইরস্ এয ব্যফায বৃন্ত্রদ্ধয রগক্ষয ংন্ত্রিষ্ট কগরয ভগে ভন্বে ফাড়াগনা 

গেগছ। যকায থদদ মনদথটিক মজ-থটক্সটাইর এয মযফদতথ জুট মজ-থটক্সটাইর 

১০০% ব্যফাদযয মিান্ত মনদয়দছন এফাং ইদতাভদধ্য Jute Geotextile এয আদ থ 

ভান মনধ থামযত দয়দছ। মফলয়টি স্থানীয় যকায প্রদকৌর অমধদিয  ামন উন্নয়ন 

থফাড থ তাদদয থযট মমডউদর (SOR) অন্তভূ থি কদযদছ।  
 

 

ফাস্তফােনাধীন 
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িভ 

নাং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রবতশ্রুবত/বনয়দ মনা 

ফাস্তফােয়ন গৃীত ব্যফস্থা  অগ্রগবতয তথ্য ভন্তব্য 

  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য  ভাধ্যদভ Jute Geo-Textile (JGT) এয 

Confidentiality and Non-Disclosure Agreement  (NDA) প্রযুমিয  
চুোন্ত চুমিত্রটি যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্া িদনয জন্য কৃমল ভন্ত্রণারদয় থপ্রযণ কযা 
দয়দছ। Jute Geo-Textile (JGT)  এফং াট  াটজাত বেয ব্যফায বৃর্িকযণ 

র্ফলবয়  LGED, দযরবয়, দনাফার্নী, ড়ক  জনথ, র্ফবজঅযঅআ  দষ্টক 

দাল্ডায  ংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠান-দক র্নবয় Jute Geo-Textile (JGT)  এয 

কভ িারা/য়াকি  অবয়াজবনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা বচ্ছ। 

ফাংরাবদ দত কতৃিবযয র্ফর্বন্ন উন্নয়নমূরক কভ িকাবন্ড Jute Geo- Textile (JGT)  

-এয ব্যফায র্নর্িতকযণ এফং এয ব্যফায ির্ত  কাম িকার্যতা ম্পবকি ধাযনা 

প্রদাবনয র্নর্ভি  ফাংরাবদ দত কতৃিয ংর্িষ্ট  প্রবকৌরীবদয উর্হর্তবত  গত  

২৮/০৬/১৮আং তার্যবখ দত বফবন একটি কভ িারায অবয়াজন কযা য়।  LGED- 

এয র্ফর্বন্ন উন্নয়নমূরক কভ িকাবন্ড Jute Geo- Textile (JGT)-এয ব্যফায র্নর্িতকযণ 

এফং এয ব্যফায ির্ত  কাম িকার্যতা ম্পবকি ধাযনা প্রদাবনয র্নর্ভি গত 

১৯/০৭/২০১৮ তার্যখ এরর্জআর্ড বফবন ংর্িষ্ট  প্রবকৌরীবদয উর্হর্তবত অবযকটি 

কভ িারা নুর্ষ্ঠত য়। 

১৬. ফস্ত্রন্ত্রগল্প ফাংরাগদগ 

কানারী ঐন্ত্রতয যগেগছ। 

ককান  ককান  এরাকাে 

ভন্ত্ররগনয সুতা ততযী গতা 

তা কজগন ক প্রযুন্ত্রি 

পুনরুদ্ধাগযয উগদ্যাে গ্রগণয 

উয গুরুোগযা কগযন 

এফং এ ন্ত্রফলগে ন্ত্রফস্তান্ত্রযত 

আগরাচনা ে। 

ভবরয়নয প্রমৄবক্ত পুনরুিায প্রকল্পটি গত ১২.০৬.২০১৮ তাবযয়খ অনুয়ভাবদত য়েয়ছ। 

ভবরন প্রমৄবক্ত পুনরুিায়যয জন্য গয়ফলণায কাজ চরভান আয়ছ। ফাাংরায়দ তাঁত 

সফায়ড ময উয়যায়গ  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয তত্ত্বাফধায়ন প্রস্তাবফত “ফাাংরায়দয়য 

সানারী ঐবতে ভবরয়নয সুতা ততবযয প্রমৄবক্ত  ভবরন কাড় পুনরুিায (১ভ 

ম মাে)” ীল মক প্রকল্পটি ম্পূণ ম বজবফ অথ মােয়ন সভাট ১২.১০ সকাটি (ফায সকাটি দ 

রয) টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জানুোবয, ২০১৭ য়ত বডয়ম্বয, ২০১৯ ম মন্ত সভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয রয়যে বযকল্পনা কবভয়ন দে বফয়ফচনা  অনুয়ভাদয়নয জন্য 

কাম মিভ চরভান আয়ছ। ‘ঢাকাই ভবরন’-সক সবৌগবরক বনয়দ মক ণ্য বয়য়ফ 

বনফন্ধন  স্বীকৃবতয জন্য গত ০২ জানুোবয ২০১৮বি: তাবযয়খ ভাবযচারক, 

সযবজস্ট্রায, সয়টন্ট, বডজাইন  সেডভাকম অবধদপ্তয়য সপ্রযণ কযা য়র বকছু 

াংয়াধয়নয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়ে সপ্রযণ কযা য়র “ঢাকাই ভবরন’- এয 

বনফন্ধন াংিান্ত তথ্যাবদ ভাবযচারক, সযবজস্ট্রায, সয়টন্ট, বডজাইন  সেডভাকম 

অবধদপ্তয়য পুনযাে গত ১২-০৩-২০১৮বি: সপ্রযণ কযা ে। উয়ল্লখ্য, ভর্রন কাড় 

ততর্যয উবমাগী তরায চাল যাজাী, গাজীপুয ন্যান্য স্থাবন কযা বচ্ছ। এছাড়া  

কুর্ভল্লায দকাম্পানীগবঞ্জ ভর্রন চার্লবদয প্রর্যণ প্রদান কযা বচ্ছ। ভর্রন কাড় 

ততর্য ম্ভফ বর তায নমুনা দ্রুত দবটন্ট র্ডজাআন  দেডভাকি র্ধদপ্তবয দপ্রযণ 

কযা বফ।   

 ভর্রন প্রযুর্ক্ত পুনরুিায প্রকল্পটি ভাননীয় মযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তথক গত 

১২/০৬/১৮ তামযদখ অনুদভামদত দয়দছ। অনুদভাদনত্র জাযীয জন্য পুনগ থঠিত মডমম 

গত ১৮/০৭/১৮ তামযদখ মযকল্পনা কমভদন থপ্রযণ কযা দয়দছ। ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

প্রকল্প অনুদভাদদনয প্রামনক আদদ গত ১৬/০৮/১৮ তামযদখ জাযী কযা দয়দছ।  

ফাস্তফােনাধীন 

 

২০১৭-১৮ অথম  ফছয়যয  ফায়জট  : 

ফস্ত্র  াট  ভন্ত্রণারয়েয  ২০১৭-১৮ অথমফছয়যয  যাজস্ব প্রান্ত্রপ্ত (আে)  অনুন্নেন এফং উন্নেন ফাগজট ন্ত্রনম্নরূ:-  

    (াজায টাকাে) 

প্রবতষ্ঠায়নয নাভ 
২০১৭-১৮  

অথ মফছয়য যাজস্ব প্রান্ত্রপ্ত 

২০১৭-১৮  

অথ মফছয়য অনুন্নেন 

২০১৭-১৮  

অথ মফছয়য উন্নেন 

১ ২ ৩ ৪ 

বচফারে 62,34 ৩৩,৬২,০০ ০০ 

ফস্ত্র অবধদপ্তয 2,41,91 ৫৪,৪১,০০ ৪৪০,৪২,০০ 

াট অবধদপ্তয 14,29,17 22,37,00 ০০ 

ফাাংরায়দ তাঁত সফাড ম 8,00 22,68,00 ৩৮,০৪,০০ 

ফাাংরায়দ সযভ উন্নেন সফাড ম 38,50 23,06,00 ৮,০০,০০ 

ফাাংরায়দ সযভ গয়ফলণা  প্রবযণ ইনবিটিউট 5,50 6,26,00 ৪,৯১,০০ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয সভাট ফযাদ্দ = 17,85,42 ১৬২,৪০,০০ ৪৯১,৩৭,০০ 
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জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফােন: 

 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফােগনয রগক্ষ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগেয ন্ত্রনগদ থনা কভাতাগফক, এ ভিণারগেয একজন অবতবযক্ত বচফয়ক 

কপাকার গেন্ট ন্ত্রনগোে কযা ে। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাে কর্তথক প্রণীত ছগক এফং ভিণারগেয তনন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয সুান্ত্রযক্রগভ এ ভিণারগেয 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফােগন ভোফদ্ধ কভ থন্ত্রযকল্পনা এফং ন্ত্রযফীক্ষণ কাঠাগভা প্রণে ন কযা ে। কভ থন্ত্রযকল্পনা ফাস্তফােগনয জন্য 

ভিণারে  কর দপ্তয/ংস্থাে তনন্ত্রতকতা কন্ত্রভটি েঠন কযা ে এফং কাম থক্রগভয রক্ষযভাো অনুমােী তনন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বা তেভান্ত্রক 

অনুন্ত্রষ্ঠত গেগছ, লান্ান্ত্রক ন্ত্রবন্ত্রত্তগত ভিণারে ম থাে ২টি এফং দপ্তয/ংস্থাে ১৬টি কিকগাল্ডায বায আগোজন কযা ে। বাে উন্ত্রস্থত 

কিকগাল্ডাযেগণয ভতাভতগক প্রাধান্য কদো ে। শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফােগন ভিণারে  দপ্তয/ংস্থায কভ থকতথােগণয গচতনতা বৃন্ত্রদ্ধমূরক 

প্রন্ত্রক্ষগণয আগোজন কযা গেগছ, এছাড়া াটনীন্ত্রত, ২০১ ৮; ফস্ত্রনীন্ত্রত, ২০১ ৭; াট আইন এফং ফস্ত্রন্ত্রল্প প্রন্ত্রতষ্ঠান (ভন্বে  ন্ত্রনফন্ধন) আইন 

প্রণেগনয কাম থক্রভ কনো গেগছ।  

শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফােগনয অং ন্ত্রগগফ ভিণারে  দপ্তয/ংস্থায কর কভ থকতথাগক ইন্টাযগনট ব্যফাগযয আতাে আনা গেগছ 

এফং স্ব-স্ব গেফাইট ন্ত্রনেন্ত্রভত ারনাোদ কযা গে। নােন্ত্রযক কফা জীকযগণয রগক্ষ ন্ত্রটিগজন চাট থায ারনাোদ কগয তা গেফাইগট 

প্রকা কযা গেগছ। অনরাইগন কযন্প  ন্ত্রবন্ত্রড কনপাগযন্প ন্ত্রগিগভয প্রফতথন কযা গেগছ। অনরাইগন অন্ত্রবগমাে গ্রগণয রগক্ষ ভিণারগেয 

একজন কভ থকতথাগক কপাকার গেন্ট ন্ত্রনগোে কযা গেগছ। তথ্য অন্ত্রধকায আইন অনুমােী নােন্ত্রযকগদয তথ্য প্রদাগনয রগক্ষ স্বপ্রগণান্ত্রদত তথ্য 

অফমুিকযণ ন্ত্রনগদ থন্ত্রকা, ২০১৫ প্রকা কযা গেগছ। তথ্য প্রদাগনয জন্য দান্ত্রেেপ্রাপ্ত কভ থকতথা, ন্ত্রফকল্প দান্ত্রেেপ্রাপ্ত কভ থকতথা এফং আন্ত্রর 

কভ থকতথা ন্ত্রনগোে কযা গেগছ।  

ভিণারে  দপ্তয/ংস্থা কথগক ন্ত্রনেন্ত্রভত ইগনাগবন আইন্ত্রডোয প্রস্তাফ কনো ে এফং তা ভিণারগেয ইগনাগবন কন্ত্রভটিয ভােগভ 

ফাছাইক্রগভ প্রধানভিীয কাম থারগে এটুআই প্রকগল্প কপ্রযণ কযা ে। ইগতাভগে (১) ফস্ত্র ন্ত্রযদপ্তগয One stop Service  (২) াট 

অন্ত্রধদপ্তগযয অনরাইগন রাইগন্প প্রদান ীল থক দুটি কফা প্রধানভিীয কাম থারগেয কজআইইউ কর্তথক গৃীত গেগছ। অনরাইগন কফা প্রদাগনয 

রগক্ষ ন্ত্রনগম্নাি দুটি কফাগক কফা জীকযণ ন্ত্রগগফ গ্রণ কযা গেগছ: 

(১) ফস্ত্র  াট ভিণারে কর্তথক আগোন্ত্রজত কর বা/কন্ত্রভনায/োকথ-এয কনাটি দপ্তয/ংস্থা এফং ভিণারগেয কর 

কভ থকতথাগদয ন্ত্রনকট ই-কভইগর এফং এএভএ-এয ভােগভ কপ্রযণ কযা। 

(২) দপ্তয/ংস্থা কথগক প্রাপ্ত প্রস্তাফমূ ভিণারগেয ক্ষ কথগক মাচাইকাগর পুনযাে দপ্তয/ংস্থাে কপ্রযণ না কগয োন টু 

োন আগরাচনা এফং কটন্ত্ররগপান ংরাগয ভােগভ দ্রুত ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ব্যফস্থা গ্রণ। 

প্রণীত কভ থন্ত্রযকল্পনা অনুমােী ২ে, ৩ে  ৪থ থ ককােট থায অগ্রেন্ত্রত ন্ত্রযফীক্ষণ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগে কপ্রযণ কযা গেগছ। জাতীে শুদ্ধাচায 

ককৌর ফাস্তফােন কভ থন্ত্রযকল্পনা অনুোেী ভণেণারে  দপ্তয ংস্থায কভ থকতথাে সণয কাগজয গু ণেত ভান মূল্যাে ন এফং ভিণারে  অধীন 

দপ্তয/ংস্থায কভ থকতথাগদয উত্তভ চচ থায কক্ষগে ন্ত্রফগল অফদান যােগছ।   

 

 

*** 
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ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য জাতীয় শুিাচায কভ থমযকল্পনা  অিগমত মযফীক্ষণ  

( ৪থ থ থকায়াট থায) ২০১৭-২০১৮ 
 

কাম িক্রভ সূচক একক দার্য়ত্বপ্রা

প্ত ব্যর্ক্ত/ 

প্রার্ন

ক 

আউর্নট 

 

র্বর্িফ

ছয 

২০১৬

-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

থ িফছবয

য 

রযেভা

ত্রা 

গ্রগর্ত র্যফীযণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্ত

ব্য 

রযেভাত্রা/ 

প্রকৃত জিন 

১ভ 

দকায়াট িায 

জুরা/১৭-

দবন্ফ/১৭ 

২য় 

দকায়াট িা

য 

বক্টা/১

৭- 

র্ডব/১

৭ 

৩য় 

দকায়াট িায 

জানু/১৮- 

ভাচ ি/১৮ 

৪থ ি 

দকায়াট িায 

এর্প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. প্রার্তষ্ঠার্নক ব্যফস্থা  

১.১ তনর্তকতা কর্ভটিয বা   নুর্ষ্ঠত বা ংখ্যা প্রান-১ 

অমধাখা 

৪ ৪ রযেভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত জিন ১ ১ ১ ১ 

১.২ তনর্তকতা কর্ভটিয বায র্িান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফার্য়ত র্িাবন্তয ায % প্রান-১ 

অমধাখা 

- ৮০% রযেভাত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%  

প্রকৃত জিন ২০% ২০% ২০% ২০% 

১.৩ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ  অতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থায় শুিাচায প্রর্তষ্ঠায দযবত্র ন্তযায় 

র্চর্িতকযণ 

র্চর্িত ন্তযায়মূ তার্যখ থপাকর 

দয়ন্ট 

কভ থকতথা/ 

প্রান-১ 

- ৩১.০১.১৮ রযেভাত্রা - - ৩১.০১.১৮ -  

প্রকৃত জিন - - চরভান - 

১.৪ ংীজবনয (stakeholder) ংগ্রবণ 

বা  

নুর্ষ্ঠত বা ংখ্যা থপাকর 

দয়ন্ট 

কভ থকতথা/ 

প্রান-১ 

- ২ রযেভাত্রা - - ১ ১  

প্রকৃত জিন - - ১ ১ 

২. বচতনতা বৃর্ি 

২.১ বচতনতা বৃর্িমূরক বা  নুর্ষ্ঠত বা ংখ্যা প্রান-১ ৩ ২ রযেভাত্রা ১ - - ১  

প্রকৃত জিন ১ - - ১ 

২.২ জাতীয় শুিাচায দকৌর  ংক্রান্ত প্রর্যণ  প্রর্যণাথী ংখ্যা প্রান-১ ৯০ ১২০ রযেভাত্রা ৩০ ৩০ ৩০ ৩০  

প্রকৃত জিন ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ 

৩.অআন/র্ফর্ধ/নীর্তভারা প্রণয়ন  ংস্কায  

৩.১ জাতীয় াটনীমত ২০১৮ প্রণয়ন  প্রণীত াটনীমত ২০১৬ তামযখ াট-৩  ৩১.০৫.১

৮ 

রযেভাত্রা - -  ৩১.০৫.১৮ জাতী

য় 

াং

থদ 

মফর 

আকা

থয 

উস্থা

মত 

আদছ। 

প্রকৃত জিন - - চরভান ২৮.০৫.১৮ 

৩.২ ফস্ত্র আইন ২০১৮ প্রণীত ফস্ত্র আইন ২০১৬ তামযখ ফস্ত্র-৩  ২৮.০২.১

৮ 

রযেভাত্রা - - - ২৮.০২.১৮ 

প্রকৃত জিন - - - ২৬.০২.১৮ 

৪. শুিাচায চচ থায জন্য প্রদণাদনা প্রদান            

৪.১ ‘শুিাচায পুযস্কায প্রদান নীমতভারা, ২০১৭ 

এয মফধানানুাদয শুিাচায পুযস্কায প্রদান  

প্রদত্ত পুযস্কায ংখ্যা প্রান-১ - ৩ রযেভাত্রা - - - ৩  

      প্রকৃত জিন - - - ৩  

 

৫. আ-গববন িন্প 

           

 

৫.১  নরাআন দযন্প র্বস্টভ চালু আ-দভআর/এএভএ-এয 

ভাধ্যবভ র্নষ্পর্িকৃত মফলয় 

% আইমটি 

াখা 

- ১০০% রযেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

      প্রকৃত জিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৫.২ র্ফর্বন্ন ভাধ্যভ (াভার্জক দমাগাবমাগ 

ভাধ্যভ) ব্যফায কবয অনরাইন কনপাবযন্প 

অবয়াজন 

নুর্ষ্ঠত অনরাইন 

কনপাবযন্প 

ংখ্যা আইমটি 

াখা 

১ ১৬ রযেভাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪  

      প্রকৃত জিন ৪ ৪ ৪ ৪  

৫.৩ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগ আ-পাআর্রং ির্ত 

ফাস্তফায়ন 

ই-পাইথর নমথ মনষ্পমত্তকৃত  % আইমটি 

াখা 

- ৪০% রযেভাত্রা ১০% ১০% ১০% ১০%  

      প্রকৃত জিন ১০% ১০% ১০% ১০%  

৫.৪ দাপ্তর্যক কাবজ আউর্নবকাড ব্যফায  ইউমনদকাড ব্যফায কদয 

দািমযক কাম থ ম্পাদন  

% আইমটি 

াখা 

- ১০০% রযেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

      প্রকৃত জিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৫.৫ ভন্ত্রণারয়/মফবাগ কর্তথক ২০১৬-১৭ 

অথ থফছদযয ফামল থক কভ থম্পাদন চুমিদত ফমণ থত  

তামরকা অনুমায়ী কভদক্ষ দুটি কদয অনরাইন 

থফা চালু কযা 

ন্যযনতভ দুটি অনরাইন থফা 

চালুকৃত 

াংখ্যা প্রান-১/ 

আইমটি 

- ০২ রযেভাত্রা ১০.০৯.২০

১৭ 

- - ০১.০৬.১৮  

      প্রকৃত জিন ১০.০৯.২০

১৭ 

- - ২৫.০৫.১৮  

৫.৬ আ-দটন্ডাবযয ভাধ্যবভ ক্রয় কাম ি ম্পাদন আ-দটন্ডাবয ম্পার্দত ক্রয় 

কাম ি 

% প্রান-২ - ১০% রযেভাত্রা - - ৫% ৫%  

      প্রকৃত জিন - - চরভান চরভান  

৫.৭ দাপ্তর্যক কাবজ দাশ্যার র্ভর্ডয়া ব্যফায দাপ্তর্যক দাশ্যার র্ভর্ডয়া 

দজ চালু 

তার্যখ   ৩১.০৭.১৭ রযেভাত্রা ৩১.০৭.১৭ - - -  

      প্রকৃত জিন ৩১.০৭.১৭ - - -  

৬. উদ্ভাফনী উবদ্যাগ            

৬.১ ভন্ত্রণারয়/মফবাগ কর্তথক ফামল থক উদ্ভাফনী 

কভ থমযকল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাফনী কভ থমযকল্পনা প্রণীত তার্যখ ইদনাদবন 

টিভ 

 ৩১.০৭.১৭ রযেভাত্রা ৩১.০৭.১৭ - - -  

      প্রকৃত জিন ৩১.০৭.১৭ - - -  

৬.২ ভন্ত্রণারয়/মফবাগ কর্তথক ফামল থক উদ্ভাফনী 

কভ থমযকল্পনা অনুমায়ী কভদক্ষ দুটি উদ্ভাফনী 

উদযাগ ফাস্তফায়ন। 

ফাস্তফার্য়ত উদ্ভাফনী ধাযণা তামযখ ইদনাদবন 

টিভ 

- ২০.০৯.১৭ রযেভাত্রা ২০.০৯.১৭  - - উদ্ভাফ

নী 

কাম থ

ক্রভ 

শুরু 

      প্রকৃত জিন ২০.০৯.১৭ - - - 

৬.৩ ভন্ত্রণারয়/মফবাদগয কভদক্ষ একটি কদয  থফা িমত জীকযণকৃত াংখ্যা আইমটি ১ ২ রযেভাত্রা ২০.০৯.১৭ - - ০১.০৬.১৮ 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-12  

কাম িক্রভ সূচক একক দার্য়ত্বপ্রা

প্ত ব্যর্ক্ত/ 

প্রার্ন

ক 

আউর্নট 

 

র্বর্িফ

ছয 

২০১৬

-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

থ িফছবয

য 

রযেভা

ত্রা 

গ্রগর্ত র্যফীযণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্ত

ব্য 

রযেভাত্রা/ 

প্রকৃত জিন 

১ভ 

দকায়াট িায 

জুরা/১৭-

দবন্ফ/১৭ 

২য় 

দকায়াট িা

য 

বক্টা/১

৭- 

র্ডব/১

৭ 

৩য় 

দকায়াট িায 

জানু/১৮- 

ভাচ ি/১৮ 

৪থ ি 

দকায়াট িায 

এর্প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

থফা ির্ত জীকযদণয উদযাগ িণ থর দয়

থছ।       প্রকৃত জিন ২০.০৯.১৭ - - ২৫.০৫.১৮ 

৭. জফাফর্দর্ মিারীকযণ           র্নষ্প

র্িকৃত 

র্ব

দমাগ 

ফর্

তকয

দণয 

দযবত্র 

রযে

ভাত্রা 

নুমা

য়ী 

প্রবয়াজ

নীয় 

ব্যফস্থা 

দনয়া 

য়। 

৭.১  দ্রুততভ ভবয় র্ববমাগ র্নষ্পর্ি র্ববমাগ র্নষ্পর্িকৃত % যুগ্মমচফ 

(ফাদজট) 

- ১০০% রযেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

     প্রকৃত জিন ১০০% ১০০% ৫০% ১০০% 

৭.২ র্ববমাগ র্নষ্পর্ি কবয ংর্িষ্ট ব্যর্ক্তবক 

ফর্তকযণ  

র্নষ্পর্িকৃত র্ববমাগ 

ফর্তকযণ 

র্দন াট-৩ - ১৫ মদন রযেভাত্রা - - ১০০% ১০০% 

     প্রকৃত জিন - - ১০০% ১০০% 

৭.৩ বেন্তযীণ র্নয়ন্ত্রণ ম্যানুবয়র ২০০৫ এয 

র্ফধান নুমায়ী গঠিত র্ডট কর্ভটিয বা 

অবয়াজন 

অবয়ার্জত বা ংখ্যা অমডট 

অমধাখা 

৪ ৬ রযেভাত্রা ১ ১ ২ ২ 

     প্রকৃত জিন ১ ১ ২ ২ 

৭.৪ অমডট আমত্ত মনষ্পমত্তকযণ মনষ্পমত্তকৃত অমডট আমত্ত   

 

% অমডট 

অমধাখা 

- ৫০% রযেভাত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% 

     প্রকৃত জিন ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% 

৭.৫ দ্যনীর্ত প্রর্তবযাধ ম্পর্কিত কাম িক্রভ 

(দমভন: আবরক্ট্রর্নক উর্স্থর্ত, গণশুনানী, 

আতোর্দ) গ্রণ 

গৃীত কাম িক্রভ  ংখ্যা প্রান-১ - ১ রযেভাত্রা ১ - - -  

     প্রকৃত জিন ১ - - -  

৭.৬ ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় 

প্রমতিাদনয দুনীমতয থক্ষত্রভ  (Grey 

Area) মচমিতকযণ 

মচমিত থক্ষত্রভ ংখ্যা প্রান-১/ 

কর 

কভ থকতথা 

- ১ রযেভাত্রা - - ১ -  

     প্রকৃত জিন - - চরভান -  

৭.৭ তথ্য র্ধকায অআবনয অতায় 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নরাআন প্রর্যণ  

নরাআন প্রর্যবণ নদ 

প্রাপ্ত 

তার্যখ প্রান-১ - ২ রযেভাত্রা ৩০.০৯.১৭ - - ৩০.০৬.১৮  

     প্রকৃত জিন ৩০.০৯.১৭ - - ০৫.০৬.১৮  

৮.  জাতীয় শুিাচায দকৌবর উর্ল্লর্খত 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্থায কাম িক্রভ (প্রবমাজে দযবত্র) 

           

৮.১   - - - - - - রযেভাত্রা - - - -  

      প্রকৃত জিন - - - -  

৮.২    - - - - - - রযেভাত্রা - - - -  

      প্রকৃত জিন - - - -  

৯. ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্থায শুিাচায ংর্িষ্ট 

ন্যান্য কাম িক্রভ 

           

৯.১ কামযগযী মক্ষা প্রমতিাদনয শুিাচায 

মফলয়ক প্রমক্ষণ 

প্রমক্ষণাথী াংখ্যা ফস্ত্র 

মযদিয 

৬০ ৯০ রযেভাত্রা - ৩০ ৩০ ৩০  

      প্রকৃত জিন - ৩০ ৩০ ৩০  

৯.২ গামেয রগ ফই াংযক্ষণ  ারনাগাদকযণ  গৃীত কাম থক্রভ তামযখ প্রান-২ - থদেম্বয-

২০১৭ 

রযেভাত্রা ৩০.০৯.১৭ - - -  

     প্রকৃত জিন ৩০.০৯.১৭ - - -  

৯.৩ প্রামনক  আমথ থক ক্ষভতা অ থন  ক্ষভতা অ থদনয আদদ 

জামযকৃত 

তামযখ প্রান 

উইাং 

- ৩০ ভাচ থ-

২০১৮ 

রযেভাত্রা - - ৩০.০৩.২০১

৮ 

-  

     প্রকৃত জিন - - কাম থক্রভ 

চরভান 

কাম থক্রভ 

চরভান 

 

৯.৪ যকাময কভ থচাযী আচযণ মফমধভারা ১৯৭৯ 

থত উমিমখত মফলয়ভ প্রদ থণ এফাং যকাময 

কভ থচাযী (শৃঙ্খরা  আীর) মফমধভারা, ১৯৮৫ 

ম্পদকথ আদরাচনা। 

মফমধভারায় উমিমখত 

মফলয়ভ 

তামযখ প্রান 

উইাং 

- ৩০.০৯.১

৭ 

রযেভাত্রা ৩০.০৯.১৭ - - -  

     প্রকৃত জিন কাম থক্রভ 

চরভান 

কাম থক্রভ 

চরভান 

কাম থক্রভ 

চরভান 

কাম থক্রভ 

চরভান 

 

১০. অথ থ ফযাি            

১০.১ শুিাচায াংক্রান্ত মফমবন্ন কাম থক্রভ 

ফাস্তফায়দনয জন্য আনুভামনক (Indicative 

budget) ফাদজট ফযাি 

ফযািকৃত অথ থ রক্ষ 

টাকা 

ফাদজট 

াখা 

- ৫.০০ রক্ষ রযেভাত্রা - - ২.৫ রক্ষ ২.৫ রক্ষ  

     প্রকৃত জিন - - ২.৫ রক্ষ ২.৫ রক্ষ  

১১. র্যফীযণ  মূল্যায়ন            

১১.১ জাতীয় শুিাচায দকৌর  

কভ ি-র্যকল্পনা  ফাস্তফায়ন র্যফীযণ 

কাঠাবভা প্রণয়ন 

র্যফীক্ষণ কাঠাবভা প্রণীত তামযখ প্রান-১ জানুয়া

ময১৭ 

৩১.০৭.১৭ রযেভাত্রা ৩১.০৭.২০

১৭ 

- - -  

     প্রকৃত জিন ৩১.০৭.২০

১৭ 

- - -  

১১.২  জাতীয় শুিাচায দকৌর কভ ি-র্যকল্পনা 

 ফাস্তফায়ন র্যফীযণ প্রর্তবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগ দার্খর 

র্যফীযণ প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

ংখ্যা প্রান-১ ৪ ৪ রযেভাত্রা ১ ১ ১ ১  

     প্রকৃত জিন ১ ১ ১ ১  

১১.৩ আতাধীন দিয/াংস্থায জাতীয় শুিাচায 

দকৌর কভ ি-র্যকল্পনা  ফাস্তফায়ন র্যফীযণ 

কাঠাবভা প্রণয়ন 

র্যফীক্ষণ কাঠাবভা প্রণীত তামযখ দিয/াং

স্ায 

প্রধানগণ 

কর 

- ৩১.০৭.১৭ রযেভাত্রা ৩১.০৭.২০

১৭ 

- - -  

     প্রকৃত জিন ৩১.০৭.২০

১৭ 

- - -  

১১.৪ আতাধীন জাতীয় শুিাচায দকৌর কভ ি-

র্যকল্পনা  ফাস্তফায়ন র্যফীযণ প্রর্তবফদন 

ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় 

প্রমতিাদন দার্খর 

র্যফীযণ প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

ংখ্যা দিয/াং

স্ায 

প্রধানগণ 

কর 

- ২৪ রযেভাত্রা ৬ ৬ ৬ ৬  

     প্রকৃত জিন ৬ ৬ ৬ ৬  
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তথ্য অমধকায:  

 

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 কভ থকতথা মনযুি কযায মফধান যাখা দয়দছ।  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে বল্প মৃি সদ গড়ায রয়যে ব্যবক্ত উয়যাগয়ক প্রাধান্য বদয়ে বফববন্ন প্রকায নীবত  কভ ময়কৌর প্রণেন কয়য 

থায়ক। এ কর কভ মকান্ড বল্প াংবিষ্ট সিাকয়াল্ডায এফাং নাগবযকয়দয জন্য উন্ুক্ত যাখায নীবতয়ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে বফশ্বা কয়য। স্বেতা, 

জফাফবদীতা  সুান বনবিতকযয়ণ অফাধ তথ্য প্রফা বফয়ল র্ভবভকা ারন কয়য। এ উয়দ্দয়ে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে সদয়য নাগবযকয়দয তথ্য 

প্রাবপ্তয অবধকাযয়ক অগ্রাবধকায প্রদায়নয নীবতয়ত বফশ্বাী। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মাফতীয় কাম থক্রদভয তথ্য নাগমযকদদয অফমত য়ায 

সুমফধাদথ থ এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য কাম থক্রভ স্বেতায াদথ জনগদণয জ্ঞাতাদথ থ প্রকাদয ভাধ্যদভ ফ থস্তদয জফাফমদমতা মনমিত কযদত 

‘‘তথ্য অফভৄিকযণ মনদদ থমকা, ২০১৬’’ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাইদট প্রকা কযা দয়দছ, মা অিণী ভুমভকা যাখদফ। 

তথ্য অবধকায  বফলয়ে দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমা  আবর কর্তময: 

 

ফস্ত্র   াট  ভন্ত্রণারে  
 

1. দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ :  ২. দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায আীর কর্তময (অব্যফবত 

উর্ধ্মতন কাম মারয়েয প্রাবনক প্রধান) এয নাভ 

জনাফ বনলুপায নাজনীন : জনাফ সভাঃ পেজুয যভান সচৌদৄযী 

উবচফ : ববনেয বচফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে : ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে, ফাাংরায়দ বচফারে, ঢাকা। 

৯৫৪০৪৭৭ : ৯৫১৪৪২৪ 

০১৭১২-০৪৪৫১৮ : ৯৫৭৬৫৪৪ 

admin1@motj.gov.bd : Secretary@motj.gov.bd 

 www.motj.gov.bd  www.motj.gov.bd 

 
 

৩. বফকল্প দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ :    

সফগভ সখনচান   

উবচফ   

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে, ফাাংরায়দ বচফারে, ঢাকা।   

০১৯১৮-৮৯৮৭৯৯   

৯৫৭৩৮০৭   
 www.motj.gov.bd   

উদ্ভাফন  কামমিভ : 

 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফং অতাধীন দপ্তয/ংস্থায় কাবজয গর্তীরতা, উদ্ভাফনী দযতা বৃর্ি, নাগর্যক দফা প্রদান প্রর্ক্রয়া দ্রুত  

র্জকযবণ নতন উদ্ভাফন  দগুবরাবক চচ িায র্ফলবয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তেন্ত গুরুত্ব র্দবয় কাজ কবয মাবচ্ছ। ভন্ত্রণারয় দপ্তয/ংস্থায 

আবনাববন দপাকার বয়বন্টয াবথ দপ্তয/ংস্থায আবনাববন র্ফলবয় অবরাচনা/বা বয়াজন কবয দপ্তয /ংস্থায আবনাববন কাম িক্রবভ 

ায়তা দান  ভর্নটর্যং কযা বচ্ছ। তথ্য  দমাগাবমাগ প্রযুর্ক্ত র্ফবাবগয এঅআএপ পাবন্ডয অতায়  ফাস্তফায়নকৃত এফং চরভান প্রকল্প 

মূ র্নয়র্ভত বাবফ ভর্নটর্যং কযা বচ্ছ। “Digital Service Road Map- 2021” প্রস্তুত কযায রবযে গত ২৪-২৫ জুন , ২০১৮ 

তার্যবখ দ্যআর্দন ব্যাী একটি  কভ িারা অবয়াজন কযা বয়বছ ।উক্ত কভ িারায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ৮টি দফায  দযাডম্যা প্রস্তুত কযা 

বয়বছ, মথা: ১) Online Orders,Circulars, Gazettes, Notifications management System ২) E-Library 

Management System  ৩) Online Requisition and Inventory Management System ৪) Case Management 

System ৫) Land Management System ৬) Audit Management System ৭) Personal Information 

Management System (PIMS) এফং ৮) Information Portal of Textiles and Jute। 

 

 

 

http://www.motj.gov.bd/
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ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা নুাবয ভন্ত্রণারবয়য আবনাববন টিবভয উবদ্যাবগ উদ্ভাফনী উবদ্যাগ/ধাযণামূ অআর্ডয়া ব্যাংবক 

(ideabank.gov.bd) র্নবমাক্ত দ্যটি উদ্ভাফনী উবদ্যাগ/ধাযণা জভা যাখা  বয়বছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদ্ভাফনী  ধাযণামূ : 

ক) ফস্ত্র   াট  ভন্ত্রণারবয়  র্ডর্জটার  দনাটি  দফাডি  স্থান  :- 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য উবয় থলাদয (৬ নাং বফদনয ৮ভ  ১২ তভ তরায়) ফে আকাদযয মডমজটার থনাটি থফাড থ স্থাদনয পদর 

ভন্ত্রণারদয় প্রদফদয ভদয়ই  ভন্ত্রণারদয়য কর কভ থকতথা-কভ থচাযীগণ থইমদদনয বা,  থমভনায এফাং য়াকথদয  থবনুয, ভয়  

মফলয় ইতযামদ তথ্য ম্পদকথ অফমত  দফন। পবর কর কভ িকতিা/কভ িচাযী র্নধ িার্যত ভবয় বায় উর্স্থত য়া জতয বফ 

এফং র্দবনয র্যকল্পনা নুমায়ী ন্যান্য কাম িক্রভ ম্পন্ন কযবত াযবফন। যর্দবক এ ধযবণয ফকাঠাবভা স্থাবনয পবর এআ 

ভন্ত্রণারয় কতৃিক অবয়ার্জত র্ফর্বন্ন নুষ্ঠান, গুরুত্বপূণ ি ঐর্তার্ক বালণ প্রচায  ভন্ত্রণারদয়য মফমবন্ন ইদবন্ট  কাম থক্রভ ম্পদকথ 

কর কভ থকতথাদদয অফমত  কযা মাদফ।  
খ) উৎার্দত  ফস্ত্র   াট  ে  র্যর্চর্তয  জন্য  দরাবগা  ব্রার্ন্ডং  :- 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্নয়ন্ত্রনাধীন ফস্ত্র  াটকর  দফযকাযী ফস্ত্র  াটকর মূ এফং র্ফর্বন্ন উবদ্যাগতা কতৃিক প্রাকৃর্তক 

তন্তু, আঁ, াট দ্বাযা র্যবফ ফান্ধফ ফস্ত্র  াট ে প্রস্তুত কযা য়। র্কন্তু েগুর্র র্যবফ ফান্ধফ, চনীর  এফং প্রাকৃর্তক তন্তু 

দ্বাযা  প্রস্তুত এ ধযবনয ম িাপ্ত প্রচাযনা না থাকায় দদ-র্ফবদব এয ব্যফায অানুরু বৃর্ি াবচ্ছনা। র্যবফ ফান্ধফ এ কর েবক 

ন্যান্য কৃর্ত্রভ আঁ দ্বাযা ততযী ে দথবক অরাদাবাবফ র্চর্িৃত কযায জন্য অরাদা মফদল একটি দরাবগা ব্যফায কযায উদ্ভাফনী 

কাম িক্রভ গ্রন কযা বয়বছ। এআ দরাবগা প্রাকৃর্তক তন্তু ফা আঁ দ্বাযা প্রস্তুতকৃত র্যবফ ফান্ধফ ফস্ত্র   াট বে ব্যফায শুরু কযা 

বর এ ভস্ত বেয প্রায, র্ফনন ফহুরাংব বৃর্ি াবফ এফং প্রচায জ বফ। 

 

এছাড়া ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য উন্নত কভ ির্যবফ র্নর্িত কযায রবযে র্পকয  র্পবয কর্যডয র্যষ্কায-র্যচ্ছন্ন যাখা 

বচ্ছ, তা র্নয়র্ভত বাবফ তদাযর্ক কযা বচ্ছ।  ভন্ত্রণারবয়য বাকবয উন্নতভাবনয দক্রাকার্যজ াভগ্রী যফযা কযা বয়বছ , অপ্যায়নকাযীবদয 

র্নর্দ িষ্ট দাাবকয ব্যফস্থা কযা বয়বছ।  
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র্ডর্জটার  ফাংরাবদ  র্ফর্নভিাবণ  ফস্ত্র   াট ভন্ত্রণারয়   র্নবমাক্ত   নরাআন  দফা  চালু  :  

ক) নরাআন অআর্টি র্রউন র্বষ্টভ 

খ) নরাআন র্ফবদ প্রর্যণ ডাটাবফজ র্বষ্টভ 

গ) নরাআন  আ-পাআর র্যবাটি িং র্বষ্টভ 

ঘ) নরাআন  র্টিবজন চাট িায র্ববমাগ র্বষ্টভ 

ঙ) র্পব কবরয ঠিক  ভবয়  ার্জযা  র্নর্িত কযায রবযে র্ডর্জটার ার্জযা ব্যফস্থা  চালু  কযা বয়বছ , মা র্নয়র্ভত 

বাবফ ভর্নটর্যং কযা বচ্ছ। ভন্ত্রণারবয় ৮ভ  ১২ তরায় র্র্ টির্ব স্থান কযা বয়বছ। 

ই-পাইন্ত্ররং নন্ত্রথ ব্যফস্থানা কাম থক্রভ গবতীরতা : ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় ইদরক্ট্রমনক িমতদত (ই-পাইমরাং) নমথ 

ব্যফস্থানা কাম থক্রভ গর্তীরতা অনয়বনয রবযে ভন্ত্রণারবয়য কর াখায ই-পাইমরাং এয অিগমত প্রমতদফদন ামক্ষকবাদফ ভমনটমযাং কযা 

দে। ভন্ত্রণারদয় কভ থকতথা-কভ থচাযীদদয মনয়মভতবাদফ আইমটি  ই -পাইমরাং মফলয়ক  প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।  ই-পাইমরাং ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয ২২টি কমম্পউটায , ২টি ল্যাট  , ১২ টি স্কযানায এফাং ১২ টি মপ্রন্টায  ক্রয় কযা দয়দছ।ভন্ত্রণারদয় ১টি ফ্রন্টদডস্ক স্থান কযা দয়দছ। 
ইন্টাযদনদটয গমত ২০ এভমফমএ  থথদক ৫০ এভমফমএ -এ রুান্তয কযা দয়দছ। মফযভান ল্যান   য়াইপাই থজাদনয ক্ষভতা  বৃমি কযা 

দয়দছ, পদর ভন্ত্রণারদয়য কাম থক্রভ আয গমতীর দয়দছ। 

ভাভরা  বনষ্পবিয  সযয়ত্র  বফয়ল  বযফীযণ : 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে  এয অধীন দপ্তয/াংস্থামূয়য বফববন্ন আদারয়ত বফচাযধীন ভাভরামূ বনষ্পবিয রয়যে বফয়ল 

কভ মবযকল্পনা গ্রণ কযা য়েয়ছ। গুরুেপূণ ম ভাভরামূ বচবিত কয়য বচফ কর্তমক ৩০টি াংবিষ্ট দপ্তয/াংস্থামূয়য প্রধান কর্তমক ৫০টি ভাভরা 

এফাং াংবিষ্ট দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমা কর্তমক অফবষ্ট ভাভরা প্রবত ভায় ভবনটবযাং কযা য়ে। ভাভরাে বনষ্পবি কাম মিয়ভ বনয়োবজত কভ মকতমা-
কভ মচাযী  আইনজীফীয performance মূল্যােয়নয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়েয়ছ। এয়ত কয়য ভাভরা ম্পবকমত জটিরতা হ্রা ায়ে। 

অবডট  আবি  বনষ্পবিয  জন্য  বফয়ল  ব্যফস্থা  গ্রণ : 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয অধীন দপ্তয/াংস্থামূয়য অবডট আবি বনষ্পবিয রয়যে বফয়ল কভ মবযকল্পনা গ্রণ কযা য়েয়ছ। বদ্বযীে 

 বত্রযীে অবডট কবভটিয বাে বাবতে কযায জন্য ভন্ত্রণারয়েয মৄগ্মবচফ/ উবচফয়দয দাবেে প্রদান কযা য়েয়ছ। কভ মকতমাগণ প্রবত 

ভায় কভ মসূবচ প্রণেন কয়য অবডট বনষ্পবিয জন্য বদ্বযীে  বত্রযীে বা কয়য থায়কন। অবডট আবি দ্রুত বনষ্পবিকয়ল্প অবতবযক্ত বচফ 

(অবডট)-এয বাবিয়ে দপ্তয/াংস্থামূয়য অবডট াংিান্ত সপাকার য়েন্ট কভ মকতমায়দয বনসে ভাবক বা অনুবষ্ঠত ে। তায়ত অবডট 

আবিয াংখ্যা কয়ভ আয়ছ। 

  উন্নেন প্রকল্প াংিান্ত তথ্য .  

২০১৭-১৮ অথ থ ফছগযয এন্ত্রডন্ত্র  ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্র ফযাে, ব্যে  আন্ত্রথ থক অগ্রেন্ত্রতিঃ  

ফস্ত্র  াট ভিণারগেয আতাে ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছগযয মূর এন্ত্রডন্ত্রগত ১৫টি অনুগভান্ত্রদত প্রকগল্পয অনুকূগর ৫৪২.৯৬ ককাটি টাকা 

(কথাক ৫৯.৩৬ ককাটি) ফযাে ন্ত্রছর। ৬টি নতন প্রকগল্প অনুগভান্ত্রদত োে ২০১৭-১৮ অথ থ ফছগযয ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্রগত প্রকল্প ংখ্যা দাঁড়াে 

২১টি এফং ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্রগত দাঁড়াে ৪১১.৯৮ ককাটি টাকা। এয ভগে ৪১০.৯৮ ককাটি টাকা ব্যে ে। ২০১৭-১৮ অথ থ ফছগযয আন্ত্রথ থক 

অগ্রেন্ত্রতয ায ৯৯.৫৪% এফং ফাস্তফ অগ্রেন্ত্রতয ায ১০০%। 

২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছগযয ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্রগত ভাপ্ত প্রকল্পিঃ 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছগযয ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্রগত অন্তর্ভ থি ২১টি প্রকগল্পয ভগে ফস্ত্র অন্ত্রধদপ্তগযয ২টি প্রকল্প [(১) ফন্ত্রযার কটক্সটাইর 

ইনন্ত্রিটিউটগক ীদ আফদুয যফ কযন্ত্রনোফাত কটক্সটাইর ইন্ত্রঞ্জন্ত্রনোন্ত্রযং কগরগজ উন্নীতকযণ ীল থক প্রকল্প এফং (২) Feasibility Study for 

Enhancement of the Quality of Textile Education and Digitalization of DOT] পরবাগফ ভাপ্ত গেগছ। 

ংস্থা ন্ত্রবন্ত্রত্তক ২০১৭-১৮ অথ থ ফছগযয ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্র ফাস্তফােন অগ্রেন্ত্রতিঃ 

  (ক) ফস্ত্র অন্ত্রধদপ্তয  . 

২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছগযয ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্রগত ফস্ত্র অন্ত্রধদপ্তগয ১৭ টি অনুগভান্ত্রদত প্রকগল্পয অনুকূগর  ৩৮৯.৩৭ ককাটি টাকা ফযাে 

ন্ত্রছর। মায ভগে ৩৮৯.৩৬ ককাটি টাকা অফমুি কযা গেগছ। অফমুিকৃত ৩৮৯.৩৬ ককাটি টাকায ভগে ৩৮৮.২৪ ককাটি টাকা ব্যে গেগছ। 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছগযয আন্ত্রথ থক অগ্রেন্ত্রতয ায ৯৯.৭১% এফং ফাস্তফ অগ্রেন্ত্রতয ায ১০০%।  
 

ফস্ত্র অন্ত্রধদপ্তগযয ১৭টি প্রকগল্পয ভগে ৬টি প্রকল্প গে কটক্সটাইর ইন্ত্রঞ্জন্ত্রনোন্ত্রযং কগরজ স্থান, ১০টি গে কটক্সটাইর ইনন্ত্রিটিউট 

স্থান এফং অয ১টি প্রকল্প গে Feasibility Study ংক্রান্ত। উন্নেন প্রকগল্পয ভােগভ ৬টি কটক্সটাইর ইন্ত্রঞ্জন্ত্রনোন্ত্রযং কগরজ স্থান 

কযা গে। ৬টিয ভগে ফতথভাগন ২টি কটক্সটাইর ইন্ত্রঞ্জন্ত্রনোন্ত্রযং কগরগজ (ফন্ত্রযার এফং ন্ত্রঝনাইদ) ন্ত্রফএন্ত্র-ইন-কটক্সটাইর ইন্ত্রঞ্জন্ত্রনোন্ত্রযং ককাগ থ 

ন্ত্রক্ষা কাম থক্রভ চালু কযা গেগছ। অফন্ত্রষ্ট ৪টি অফকাঠাগভা ন্ত্রনভ থাগণয কাজ চরভান যগেগছ। অযন্ত্রদগক, ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কটক্সটাইর ইনন্ত্রিটিউট স্থান 

প্রকগল্পয ভােগভ নতন কগয ১৩টি কটক্সটাইর ইনটিন্ত্রিটিউট স্থান কযা গে। ১৩টি কটক্সটাইর ইনন্ত্রিটিউগটয ভগে ৩টি কটক্সটাইর 

ইনন্ত্রিটিউগট (যংপুয, চট্টগ্রাভ এফং কেৌযনদী) ন্ত্রডগপ্লাভা চালু কযা গেগছ। অফন্ত্রষ্টগুগরায অফকাঠাভা ন্ত্রনভ থাণ কাজ চরভান যগেগছ। অফকাঠাগভা 

ন্ত্রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন োয য উি প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগ ন্ত্রক্ষক ন্ত্রনগোে, ছাে-ছােী বন্ত্রতথ  ন্ত্রক্ষা কাম থক্রভ চালু কযা গফ।  



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-16  

২০১৭-১৮ অথ থ ফছগযয ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্রগত ফস্ত্র অন্ত্রধদপ্তগযয ১৭টি প্রকগল্পয (প্রকল্প ন্ত্রবন্ত্রত্তক) ফযাে, ব্যে এফং অগ্রেন্ত্রত ংক্রান্ত 

তথ্যান্ত্রদ ন্ত্রনম্নরূিঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নাং 

প্রকদল্পয নাভ ফাস্তফায়ন কার প্রাক্কমরত 

ব্যয় 

২০১৭-১৮ 

অথ থ ফছদযয 

এমডম 

ফযাি 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয আযএমডম 

ফযাি,  

অফভৄি  ব্যদয়য অিগমত 

জুন/১৮  ভা 

ম থন্ত 

ক্রভপুমিভুত  

ব্যয় 

ভন্তব্য 

 ফযাি অফভৄি ব্যয় 

১. ফমযার থটক্সটাইর ইন্সটিটিউটদক ীদ 

আফদুয যফ থযমনয়াফাত থটক্সটাইর 

ইমিমনয়ামযাং কদরদজ উন্নীতকযণ ীল থক 

প্রকল্প। 

জুরাই,২০১০ 

 দত জুন,২০১৮ 

১২৫১৮.২৯ ২০১০.০০ ২১৪৫.০ ২১৪৫.০০ ২১৪৫.০০ 

(১০০%) 

২১৪৫.০০ 

(১০০%) 

প্রকল্পটি 

জুন/২০১৮ এ 

ভাি 

দয়দছ। 

২. ৪টি থটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান ীল থক 

প্রকল্প। 

নদবম্বয ২০১০ 

দত জুন,২০১৯ 

২৮৪৭৩.০০ ১৫৬০০.০০ ৪৯৬১.০০ ৪৯৬১.০০ ৪৯৫৪.৮৪ 

(৯৯.৮৮%) 

১৭৭১৪.৫৬ 

(৬২.২২%) 

-- 

৩. মঝনাইদ থটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং 

কদরজ স্থান ীল থক প্রকল্প।  

জুরাই, ২০১১ 

 দত থদেম্বয, 

২০১৮ 

১১৯৮৬.০০ ২৯২০.০০ ৩৫৩৮.০০ ৩৫৩৮.০০ ৩৫৩৫.৬২ 

(৯৯.৯৩%) 

৯৯৯৬.৩৪ 

(৮৩.৪০%) 

-- 

 

৪. দখ যাবর দটক্সটাআর 

আনর্স্টটিউট,ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 

জানুয়ার্য, ২০১৫ 

বত র্ডবম্বয, 

২০১৯ 

১০১১৬.৩৫ ২০০০.০০ ১৭৩৯.০০ ১৭৩৯.০০ ১৬৮৭.৭৬৩ 

(৯৭.০৫%) 

২৭৬৫.৩৪ 

(২৭.৩৪%) 

 

-- 

৫. থগৌযনদী থটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান 

ীল থক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৩ 

দত জুন, ২০১৯ 

৯৩৭৭.৪৫ ২০০০.০০ ১১৭০.০০ ১১৭০.০০ ১১৬৯.৯৩ 

(১০০%) 

২৭০৯.৭৮ 

(২৮.৯০%) 

-- 

 

৬. থবারা থটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান 

ীল থক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৪ 

দত জুন, ২০১৯ 

৭২৯২.০০ ২৮৪০.০০ ১৫৪২.০০ ১৫৪২.০০ ১৫৪০.৪৬ 

(৯৯.৯০%) 

২৪২৭.৪২ 

(৩৩.২৯%) 

-- 

৭. থখ থযদনা থটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং 

কদরজ, থগাারগি স্থান (২য় 

াংদামধত) ীল িক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৩ 

দত জুন, ২০১৯ 

১৪৯১১.১৯ ২৮০০.০০ ৪০৫০.০০ ৪০৫০.০০ ৪০৪৭.০০ 

(৯৯.৯৪%) 

৬৭০৩.৬৫ 

(৩৫.৪৫ %) 

-- 

 

৮. ড.এভ য়াদজদ মভয়া থটক্সটাইর 

ইমিমনয়ামযাং কদরজ, ীযগি, যাংপুয, 

স্থান ীল থক প্রকল্প। 

জুরাই,২০১৫ 

দত জুন,২০২০ 

১০৭৪৮.০০ ৪০০০.০০ ৩৮১০.০০ ৩৮১০.০০ ৩৮০৯.৩৮ 

(১০০%) 

৭৮১২.১৯ 

(৭২.৬৯%) 

-- 

৯. থখ ামনা থটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং 

কদরজ, থভরান্দ, জাভারপুয স্থান 

ীল থক প্রকল্প। 

জুরাই,২০১৫ 

দত জুন,২০২০ 

২৮১৯৬.৮৭ ৫০০০.০০ ৭৭৪৭.০০ ৭৭৪৭.০০ ৭৭৪৪.৮৭ 

(৯৯.৯৭%) 

১০০৮৮.৫৯ 

(৩৫.৭৮%) 

-- 

১০. থফগভ আমভনা ভনসুয থটক্সটাইর 

ইমিমনয়ামযাং ইনমস্টটিউট, কামজপুয, 

মযাজগি স্থান ীল িক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৬ 

দত জুন,২০১৯ 

৮৭৪৬.৩২ ১৮২০.০০ ২২২০.০০ ২২২০.০০ ২২০৬.১৮ 

(৯৯.৩৮%) 

২৫৮৩.৯৮ 

(২৯.৪৯%) 

-- 

 

১১. ীদ কাভরুজ্জাভান থটক্সটাইর 

ইনমস্টটিউট স্থান, ভান্দা স্থান ীল থক 

প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৫ 

দত জুন,২০১৯ 

৭৪৬২.০০ ২২৭৫.০০ ২৭১৭.০০ ২৭১৭.০০ ২৭১৬.৯৬ 

(১০০%) 

৩৬৩৯.৬৫ 

(৪৮.৭৬%) 

 

-- 

১২. সুনাভগঞ্জ দটক্সটাআর আনর্স্টটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 

জানুয়ার্য, ২০১৭ 

বত জুন,২০২০ 

৯৭২১.৮৫ - ১২৭২.০০ ১২৭২.০০ ১২৭০.৭৮ 

(৯৯.৯২%) 

১২৭০.৭৮ 

(১৩.০৭%) 

-- 

 

১৩. Feasibility Study for 

Enhancement of the 

Quality of Textile 

Education and 

Digitalization of DOT . ীল থক 

প্রকল্প। 

জানুয়ার্য, ২০১৭ 

বত জানুয়ার্য, 

২০১৮ 

২৫.০০ - ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ 

(১০০%) 

২৫.০০ 

(১০০%) 

প্রকল্পটি 

জুন/২০১৮ এ 

ভাি 

দয়দছ। 

 

১৪. পর্যদপুয দটক্সটাআর আনর্স্টটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 

জুরাআ, ২০১৭ 

বত জুন,২০২০ 

৯৭৫৬.০৫ - ১০১৮.০০ ১০১৮.০০ ১০১৭.২৩ 

(৯৯.৯২%) 

১০১৭.২৩ 

(১০.৪৩%) 

-- 

১৫. র্বরট দটক্সটাআর আনর্স্টটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প। 

জুরাআ, ২০১৭ 

বত জুন,২০২০ 

৯৫৬৫.৬৫ - ৪৭১.০০ ৪৬৪.৪২ ৪৬৪.৪২ 

(৯৮.৬০%) 

৪৬৪.৪২ 

(৪.৮৬%) 

 

-- 

১৬. দখ যাবর দটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং 

কবরজ, র্বরট স্থান ীল িক প্রকল্প। 

জানুয়ার্য, ২০১৭ 

বত জুন, ২০২০ 

১১০৩৫.৫৬ ৫১১.০০ ৫১১.০০ ৫০৮.০১ 

 

৫০৮.০১ 

(৯৯.৪১%) 

৫০৮.০১ 

(৪.৬০%) 

-- 

১৭. রারভর্নযাট দটক্সটাআর আনর্স্টটিউট 

স্থান ীল িক প্রকল্প। 

জানুয়ার্য, ২০১৮ 

বত র্ডবম্বয, 

২০২০ 

১০০১৩.০৪ ১.০০ - - -- - -- 
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২০১৮-১৯ অথম ফছয়যয ংগান্ত্রধত এবডবয়ত ফস্ত্র অন্ত্রধদপ্তগয ফযােন্ত্রফীন অননুয়ভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকাঃ  

ক্রঃ নাং প্রকদল্পয নাভ  ফাস্তফায়নকার 

1.  ১২টি দটক্সটাআর দবাবকনার আন্পটিটিউট ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-মডদম্বয ২০১৯)। 

2.  দপণী দটক্সটাআর আনর্স্টটিউট স্থান ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১) 

3.  থখ ামনা থটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং কদরজ, মফচয, ভাদাযীপুয স্থান প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১) 

4.  াযামস্ত থটক্সটাইর ইনমস্টটিউট ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১)। 
5.  থনত্রদকাণা থটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১)। 
6.  নাযায়ণগি থটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১)। 
7.  কাার্য়া দটক্সটাআর আন্পটিটিউট, গাজীপুয ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১)। 
8.  মদায থটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১)। 
9.  জয়পুযাট  থটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-মডদম্বয ২০২০)। 
10.  ১৩টি থটক্সটাইর থবাদকনার ইন্সটিটিউট স্থান ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-মডদম্বয ২০১৯)। 
11.  বয়দ নজরুর ইরাভ থটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং কদরজ, মকদাযগি স্থান ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১)। 
12.  ভাবুবুর ক ামকর থটক্সটাইর ইনমস্টটিউট, ভয়ভনমাং  স্থান ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১)। 

13.  ৩টি থটক্সটাইর থবাদকনার ইন্সটিটিউটদক র্ডবোভায় উন্নীতকযণ ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১)। 
14.  ১০টি থটক্সটাইর থবাদকনার ইন্সটিটিউট ৪থ থ তরা ম থন্ত ফমধ থতকযণ ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১)। 

অনুদভামদত নতুন প্রকল্প   

(ক) ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয ভর এমডমদত ফস্ত্র অমধদিদযয ১৩টি অননুদভামদত নতুন প্রকল্প অন্তভু থি মছর মায ভদধ্য মনম্নফমণ থত ৫টি প্রকল্প 

অনুদভামদত দয়দছঃ 

১) সুনাভগি থটক্সটাইর ইনমস্টটিউট স্থান ীল থক প্রকল্প; 

২) পমযদপুয থটক্সটাইর ইনমস্টটিউট স্থান ীল থক প্রকল্প; 

৩) র্বরট থটক্সটাইর ইনমস্টটিউট স্থান ীল থক প্রকল্প; 

৪) দখ যাবর দটক্সটাআর আর্ঞ্জর্নয়ার্যং কবরজ, র্বরট স্থান ীল িক প্রকল্প; 

৫) রারভর্নযাট দটক্সটাআর আনর্স্টটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প; 

(খ) ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত ফস্ত্র অমধদিদযয ১৪টি অননুদভামদত নতুন প্রকল্প অন্তভু থি মছর মায ভদধ্য মনম্নফমণ থত ১টি 

প্রকল্প অনুদভামদত দয়দছঃ 

১।দখ ামনা থটক্সটাইর ইমিমনয়ামযাং কদরজ, মফচয, ভাদাযীপুয স্থান’ ীল থক প্রকল্প। 

  (ে) ংস্থািঃ ফাংরাগদ তাঁত কফাড থ  . 

২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত  ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয ২টি অনুদভামদত প্রকদল্পয অনুকূদর  ৮.০০ থকাটি টাকা 

ফযাি মছর। মায ভদধ্য ৭.৩৪ থকাটি টাকা অফভৄি কযা দয়দছ। অফভৄিকৃত ৭.৩৪ থকাটি টাকায ভদধ্য ৭.২১ থকাটি টাকা ব্যয় দয়দছ। ২০১৭-

১৮ অথ থ ফছদযয আমথ থক অিগমতয ায ৯০% এফাং ফাস্তফ অিগমতয ায ৯৫%।  

(ক) এস্টাফমরদভন্ট অফ মি যান্ডলুভ ামব থ থন্টায ইন মডপাদযন্ট লুভ ইনদটনমব এমযয়া (২য় াংদামধত) ীল থক  প্রকদল্পয 

ভাধ্যদভ থদদয তাঁত অধ্যযমলত এরাকায় তাঁতীদদয ফয়নপূফ থ  ফয়দনাত্তয থফা থমভন-কাে যাংকযণ, ভা থাযাইমজাং, াইমজাং,কযাদরন্ডামযাং, 

থস্টন্টামযাং,  থপামডাং প্রভৃমত থফা প্রদাদনয রদক্ষয ৩টি ামব থ থন্টায স্থান কযা;  প্রকল্প এরাকায প্রায় ১.৪০ রাখ  স্তচামরত তাঁদত মনদয়ামজত 

তাঁতীদদয ফয়নপূফ থ  ফয়দনাত্তয থফা প্রদান কযা; তাঁতীদদয দক উন্নত  ভানম্পন্ন তাঁত ফস্ত্র উৎাদদন ায়তা কযা;   নতুন থভমন  

মন্ত্রামত স্থাদনয ভাধ্যদভ ত্রুটিপূণ থ কাদেয ায কমভদয় তাঁতীদদয দক্ষতা বৃমি কযা  দফ। অযমদদক, ব্যাদরমন্সাং ভডান থাইদজন মযদনাদবন 

এন্ড এক্সানন (মফএভআযই) অফ যা এমক্সজটিাং ক্লথ প্রদমাং থন্টায এযাট ভাধফমদ, নযমাংদী (২য় াংদামধত) ীল থক প্রকদল্পয ভাধ্যদভ 

ভাধফদীস্থ মফযভান ফস্ত্র প্রমক্রয়াকযণ থকন্দ্রটি মফএভআযই এয ভাধ্যদভ কভ থদক্ষতা বৃমি কযা; স্বল্প ভদল্য তাঁতীদদযদক ফয়দনাত্তয মফমবন্ন থফা 

মথাঃ ডাময়াং, ভা থাযাইমজাং, থস্টন্টামযাং, কযাদরন্ডামযাং, মিমচাং, মপ্রমন্টাং ইতযামদ থফাভ প্রদান কযা;  তাঁতীদদযদক ভানম্পন্ন ফস্ত্র উৎাদদন 

ায়তা কযা; তাঁতীদদয ফস্ত্র উৎাদদন ত্রুটি হ্রা কযা দফ। 
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২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ-এয ২টি প্রকদল্পয (প্রকল্প মবমত্তক) ফযাি, ব্যয় এফাং অিগমত াংক্রান্ত 

তথ্যামদ মনম্নরূঃ               (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নাং 

প্রকদল্পয নাভ ফাস্তফায়ন কার প্রাক্কমরত 

ব্যয় 

এর্ডর্ 

ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয আযএমডম 

ফযাি,  

অফভৄি  ব্যদয়য অিগমত 

জুন/১৮  ভা 

ম থন্ত 

ক্রভপুমিভুত  

ব্যয় 

ভন্তব্য 

আযএমডম  

ফযাি 

অফভৄি ব্যয় 

১ এস্টাফমরদভন্ট অফ মি যান্ডলুভ 

ামব থ থন্টায ইন মডপাদযন্ট লুভ 

ইনদটনমব এমযয়া (২য় 

াংদামধত) 

জুরাই, ২০১৩ 

দত জুন, 

২০১৮ 

৫৮৩৪.০০ ৩৩৭৫.০০ ৩৭১.০০ ৩৭১.০০ ৩৫৮.৬৫ 

(৯৬.৬৭%) 

২৫৮২.৮৪ 

(৪৪.২৭%) 

প্রকদল্পয থভয়াদ বৃমি 

প্রকল্প ২য় াংদাধনী 

প্রস্তাফ অনুদভাদদনয জন্য 

মযকল্পনা কমভদন 

প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। 

২ ব্যাদরমন্সাং ভডান থাইদজন 

মযদনাদবন এন্ড এক্সানন 

(মফএভআযই) অফ যা এমক্সজটিাং 

ক্লথ প্রদমাং থন্টায এযাট ভাধফমদ, 

নযমাংদী (২য় াংদামধত) 

জুরাই, ২০১৩ 

দত জুন,  

৪১৫৮.০০ ৪২৯.০০ ৪২৯.০০ ৩৬২.৯৫ ৩৬২.৯৫ 

(৮৫%) 

৪০৭৯.৭০ 

(৯৮.১৭%) 

প্রকদল্পয থভয়াদ বৃমি 

প্রকল্প ২য় াংদাধনী 

প্রস্তাফ অনুদভাদদনয জন্য 

মযকল্পনা কমভদন 

প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। 
 

২০১৮-১৯ থ ি ফছবযয াংদামধত এর্ডর্বত ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয ফযািমফীন ননুবভার্দত নতন প্রকল্প তার্রকাঃ 

ক্রঃ নাং প্রকদল্পয নাভ  ফাস্তফায়নকার 

০১। ফাাংরাদদদয থানারী ঐমতয ভমরদনয সুতা বতমযয প্রযুমি  ভমরন কাে পুনরুিায (১ভ ম থায়) ীল িক প্রকল্প। 

(জানুয়াময ২০১৭-মডদম্বয ২০১৯) 

০২। ফাাংরাদদ তাঁত থফাদড থয আতায় ৫টি থফমক থন্টাথয ৫টি প্রমক্ষণ থকন্দ্র, ১টি পযান মডজাইন ইনমস্টটিউট এফাং ২টি ভাদকথট প্রদভান 

থকন্দ্র স্থান ীল িক প্রকল্প (জানুয়াময ২০১৮-জুন ২০২১)। 

০৩। থখ ামনা তাঁতিী স্থান (জানুয়াময ২০১৭- মডদম্বয ২০২১) 

০৪। তাঁমতদদয আথ থাভামজক অফস্থায উন্নয়দন তাদেঁয আধুমনকায়ন  চরমত ভৄরধন যফযা ীল িক প্রকল্প  

(জানুয়াময ২০১৮-মডদম্বয ২০২২) 

০৫। ফাাংরাদদ তাঁত মক্ষা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট, নযমাংদীদত মফযভান মড থপ্লাভা থকাদ থয যুদগাদমাগীকযণ এফাং এয অফকাঠাদভাগত 

ম্প্রাযণ ীল িক প্রকল্প (জানুয়াময ২০১৮ দত জুন ২০২১) 

০৬। ফাাংরাদদ তাঁত থফাড থ কভদপ্লক্স স্থান ীল িক প্রকল্প (জানুয়াময ২০১৮ দত জুন ২০২১)। 
 

  (ে) ংস্থািঃ ফাংরাগদ কযভ উন্নেন কফাডম  .  

 

 

২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয ১টি অনুদভামদত প্রকদল্পয অনুকূদর  ৮.৬০ থকাটি 

টাকা ফযাি মছর। ভৄদয় অথ থ অফভৄি কযা দয়দছ। মায ভদধ্য  ৮.৫৯ থকাটি টাকা ব্যয় দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয আমথ থক অিগমতয ায 

৯৯.৯৭% এফাং ফাস্তফ অিগমতয ায ১০০%।  
 

প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ  থযভ চাল  মদল্পয ম্প্রাযণ  উন্নয়দন যকাময, থফযকাময  এনমজদদয মক্রয় অাংিদণয ভাধ্যদভ 

দামযদ্র মফদভাচন কযা;   ফাাংরাদদদ থযভ চাদলয ব্যাক মফস্তায ঘটাদনা;  ক্ষুদ্র  প্রামন্তক চালীদদয উচ্চপরনীর তুুঁতফাগান বতযী এফাং 

উন্নতভাদনয থযভ গুুঁটি উৎাদদন ায়তায জন্য ২০টি থযভ িী স্থান;  থযভ চাদলয ভাধ্যদভ িাভীণ দমযদ্র ভমরাদদয কভ থাংস্থাদনয 

সুদমাগ সৃমি, থযভ চালীদদয ভাদঝ সুস্বাস্থয  ফর চাকী লুদাকা মফতযদণয রদক্ষয চাকী লুারন থকদন্দ্রয ম্প্রাযণ  াংস্কাযকযণ;  এফাং 

থযভ মদল্পয মফমবন্ন ম থাদয় দক্ষতা বৃমিয রদক্ষয ২৮৫০ জনদক থদদ উযুি প্রমক্ষদণয ব্যফস্থা কযা  দফ। 
 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয ১টি প্রকদল্পয ফযাি, ব্যয় এফাং অিগমত াংক্রান্ত  

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নাং 

প্রকদল্পয নাভ ফাস্তফায়ন কার প্রাক্কমরত 

ব্যয় 

এর্ডর্ 

ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয আযএমডম 

ফযাি,  

অফভৄি  ব্যদয়য অিগমত 

জুন/১৮  ভা 

ম থন্ত 

ক্রভপুমিভুত  

ব্যয় 

ভন্তব্য 

আযএমডম  

ফযাি 

অফভৄি ব্যয় 

১ ফাাংরাদদ থযভ মদল্পয 

ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয 

জন্য ভমন্বত মযকল্পনা 

ীল থক প্রকল্প  

জুরাই, ২০১৩ 

দত জুন, 

২০১৮ 

৩৩৮৬.০০ ৮০০.০০ ৮৬০.০০ ৮৬০.০০ ৮৫৯.৭৫ 

(৯৯.৯৭%) 

৩০৮৬.৭৮ 

(৯১.১৬%) 

প্রকদল্পয থভয়াদ বৃমি 

প্রকল্প ২য় াংদাধনী 

প্রস্তাফ অনুদভাদদনয 

জন্য মযকল্পনা 

কমভদন প্রমক্রয়াধীন 

যদয়দছ। 
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২০১৮-১৯ অথ ম ফছয়যয ংগান্ত্রধত এবডবয়ত ফাংরাগদ কযভ উন্নেন কফাগড থয ফযােন্ত্রফীন অননুয়ভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকাঃ 

ক্রঃ নাং প্রকদল্পয নাভ  ফাস্তফায়নকার 

০১. থযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ াফ থতয থজরাভদ দামযদ্র মফদভাচন (জুরাই ২০১৭- জুন ২০২২)  

০২. থযভ চাল ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ বৃত্তয যাংপুয থজফায দামযদ্র হ্রাকযণ (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২২)  

০৩. থযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়ন ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৮ দত জুন ২০২২)  
 

 

অনুদভামদত নতুন প্রকল্প 

 
 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত অন্তভূ থি ৩টি প্রকদল্পয ভদধ্য ‘থযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ াফ থতয 

থজরাভদ দামযদ্র মফদভাচন’ প্রকল্পটি অনুদভামদত দয়দছ। 

  (ঘ) াংস্থাঃ ফাাংরাদদ থযভ গদফলণা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট (মফএআযটিআই )  .   

 

২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত ফাাংরাদদ থযভ গদফলযা  প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট এয ১টি অনুদভামদত প্রকদল্পয 

অনুকূদর ৬.০১ থকাটি টাকা ফযাি মছর। ভৄদয় অথ থ অফভৄি কযা দয়দছ। মায ভদধ্য ৫.৮৯ থকাটি টাকা ব্যয় দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয 

আমথ থক অিগমতয ায ৯৮.৩% এফাং ফাস্তফ অিগমতয ায ১০০%।  

  প্রকদল্পয ভাধ্যদভ তুঁতাতা  দযভগুুঁটিয একক উৎাদনীরতা বৃর্ি; উচ্চ পরনীর তুঁত  দযভকীবটয জাবতয উদ্ভাফন এফং 

তুঁতচালাফাদ  লুারবনয প্রযুর্ক্ত উদ্ভাফন; কাঁচা দযবভয গুণগত  র্যভাণগত ভান বৃর্ি; এফাং  দযভ চাবল দয জনর্ক্ত সৃর্ষ্ট  প্রযুর্ক্ত 

স্তান্তয কযা দফ। 

 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয াংদামধত এমডমদত ফাাংরাদদ থযভ উন্নয়ন থফাদড থয ১টি প্রকদল্পয ফযাি, ব্যয় এফাং অিগমত  

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নাং 

প্রকদল্পয নাভ ফাস্তফায়ন কার প্রাক্কমরত 

ব্যয় 

এর্ডর্ 

ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয আযএমডম 

ফযাি,  

অফভৄি  ব্যদয়য অিগমত 

জুন/১৮  ভা 

ম থন্ত 

ক্রভপুমিভুত  

ব্যয় 

ভন্তব্য 

আযএমডম  

ফযাি 

অফভৄি ব্যয় 

১ থযভ প্রযুমি উন্নয়ন, 

মফস্তায  দক্ষ জনমি 

সৃমিয ভাধ্যদভ 

উৎাদনীরতা বৃমি 

ীল থক প্রকল্প। 

জুরাই, ২০১৬ 

দত জুন, ২০২১ 

২৪৭৪.৫১ ৪৯১.০০ ৬০১.০০ ৬০১.০০ ৫৮৯.১৯ 

(৯৮.০৩%) 

৮২৪.৮৮ 

(৩৩.৩৩%) 

-- 

 

  (ঙ) াংস্থাঃ াট অমধদিয  . 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয এমডম/াংদামধত এমডমদত াট অমধদিদযয থকান চরভান প্রকল্প অন্তভু থি মছর না। ১টি অননুদভামদত নতুন 

প্রকল্প অন্তভু থি মছর। মায তথ্য মনম্নরূঃ 

ক্রঃনং প্রকবল্পয নাভ 

১। উন্নত প্রযুমি মনব থয াট  াটফীজ উৎাদন এফাং ম্প্রাযণ (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২২)  

 

  (চ) াংস্থাঃ মফদজএভম . 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয এমডম/াংদামধত এমডমদত মফদজএভময থকান চরভান প্রকল্প অন্তভু থি মছর না। ৫টি অননুদভামদত নতুন 

প্রকল্প অন্তভু থি মছর। মায তথ্য মনম্নরূঃ 

ক্রঃনং প্রকবল্পয নাভ 

১। মফদজএভময মতনটি মভর আধুমনকায়ন, সুলভকযণ, পুনফ থান এফাং ফমধ থতকযণ (মফএভআযইকযণ)ীল থক প্রকল্প  (জানুয়াময 

২০১৭-জুন ২০১৮)।  
২। কমযভ জুট মভর মরমভদটড  থদৌরতপুয জুট মভর মরমভদটড -এ থপল্ট কাযখানা স্থান এফাং থকএপমড  মভর মরমভদটড এয 

ফহুভৄখী ইউমনদটয উন্নয়ন  আধুমনকায়ন ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭ থথদক জুন ২০১৯) 

৩। থখ ামনা কদম্পামজট জুট থটক্সটাইর এফাং গাদভ থন্ট ইউমনট স্থান ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০১৯) 

৪। ফহুভৄখী াটণ্য উৎাদন ইউমনট স্থান কমযভ জুট মভর মরঃ, থডভযা, ঢাকা ীল থক প্রকল্প (জুরাই ২০১৭-জুন ২০১৯) 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-20  

 

 

 

ভত  বফবনভয়েয  ভােয়ভ  য়ফ মািভ  বিান্ত  গ্রণ : 
 

সকান জটির ফা গুরুেপূণ ম বফলয়ে বিান্ত গ্রয়ণয সযয়ত্র ভন্ত্রণারয়েয কর কভ মকতমায উবস্থবতয়ত বাে উস্থান কযা ে। 

উস্থাবত বফলয়েয উয কর কভ মকতমায ভতাভত গ্রণ, অববজ্ঞতা বফবনভে এফাং ম মায়রাচনায ভােয়ভ য়ফ মািভ (best possible) বিান্ত 

গ্রয়ণয প্রয়চষ্টা সনো ে।  

জরুবয  বফলয়ে  SMS প্রদান :  

 দ্রুত বিান্ত গ্রয়ণয ভােয়ভ প্রয়োজনীে তথ্য প্রদান, সকান বিায়ন্তয জন্য বা আফান ইতোবদ সযয়ত্র SMS-এয ভােয়ভ কর 

কভ মকতমায়ক আফগত কযা ে। এয়ত খুফ য়জ কভ ভয়ে সময়কান ফাতমা, তথ্য, বিান্ত দ্রুত করয়ক অফগত কযায়নায ভােয়ভ দ্রুততায ায়থ 

বিান্ত গ্রণ কযা মাে।  
 

 

ইন-াউজ  প্রবযয়ণয  ভাবক  ববডউর  প্রণেন : 

 ভবন্ত্রবযলদ বফবায়গয বনয়দ মনা অনুমােী প্রয়তেক কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয ৬০ ঘন্টা প্রবযয়ণয বফলয়ে বনয়দ মনা যয়েয়ছ। ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারে প্রবতভায় একটি প্রবযণ ববডউর প্রণেন কয়য থায়ক। ২-৯ভ সগ্রড, ১০-১৬ সগ্রড এফাং ১৭-২০ সগ্রয়ডয কভ মচাযীয়দয বতনটি বায়গ বাগ 

কয়য শুিাচায, ফাবল মক কভ মবযকল্পনা প্রণেন, তথ্ম অবধকায, আইন, বফবধ, নীবতভারা, নবথ ব্যফস্থানা, াংবফধান, চাকবয বফবধভারা ইতোবদ 

বফলয়ে ভায়য শুরুয়তই একটি প্রবযণ ববডউর প্রণেন কয়য প্রবযয়ণয আয়োজন কযা ে। পয়র ভায়য প্রথয়ভই াংবিষ্ট 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগণ উক্ত ভায়য প্রবযণ ম্পয়কম অফবত থায়কন। 

জরুবয  বফলে  আয়রাচনা  কয়য  দ্রুত  বনষ্পবিকযণ : 

জরুবয বফলয়ে অনুবফবাগ প্রধান এফাং প্রয়োজয়ন বচফ ভয়াদয়েয ায়থ াখা/অবধাখায দাবেেপ্রাপ্ত কভ মকতমাগণ যাবয আয়রাচনা 

কয়য থায়কন। পয়র বফলেটি দ্রুত বনষ্পবি কযা ম্ভফ ে। 

দপ্তয /অবধাখা /াখায  চাবদা  বনরুন  কয়য  ণ্য /সফা  িে : 

ভন্ত্রণারয়েয কর দপ্তয/াখা অবধাখায প্রয়োজনীে চাবদায বববিয়ত ণ্য  সফা িে কযা ে। এয়ত যকাবয অয়থ ময অচে সযাধ কযা 

ম্ভফ য়ে। ফাবল মক িে বযকল্পনা প্রণেন কযা ে। পয়র পুয়যা অথ ম ফছয়য বক বক ণ্য  সফা িে কযা য়ফ, তায একটি প্রকৃত বচত্র াো মাে। 

বযয়ফফান্ধফ  াটণ্য  ব্যফায : 

বযয়ফ ফান্ধফ াটণ্য বনয়জযা ব্যফায কবয এফাং অন্যয়দয ব্যফায়যয জন্য উৎাবত  কযায জন্য বফববন্ন ভয়ে যকাবয 

প্রবতষ্ঠান, বফয়দব বভনগুয়রায়ত উায বয়য়ফ নমুনা যফযা কযা ে। এয়ত যকাবয দপ্তয়য াট য়ণ্যয ব্যফায বৃবি ায়ে এফাং বফয়দ 

সথয়ক এয চাবদা আয়ছ। 

বডবজটার  িবতয়ত  দ্রুত  কামমবফফযণী  প্রদান : 

 এ ভন্ত্রণারয়ে বা চরাকায়র বায বিান্তমূ বরবফি কয়য বায়য়ল বাবত কর্তমক কাম মবফফযণী স্বাযয়যয ভােয়ভ করয়ক ই-

নবথয়ত বফতযণ কযা ে। তায়ত এ ভন্ত্রণারয়েয কায়জ গবতীরতা বৃবদ্দ সয়েয়ছ। 

সিকয়াল্ডাযয়দয   ায়থ  ভতবফবনভে : 

এ ভন্ত্রণারয়েয সিকয়াল্ডায়দয ায়থ বনেবভতবায়ফ ভতবফবনভয়েয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ে। পয়র নীবতভারা, আইন  বফবধ বফধান 

প্রণেয়নয সযয়ত্র তায়দয চাবদা সজয়ন সনো ম্ভফ ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

বচত্র: সিকয়াল্ডাযয়দয  ায়থ ভতবফবনভে বা 

 

ফস্ত্র   াট  ভন্ত্রণারবয়য  উিভ  চচিা  
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SDG-ংক্রান্ত  কামিক্রভ : 

SDG এয াদথ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ৭টি Goal (4, 5, 6, 8, 9, 12 এফাং 17) এয ম্পৃিতা যদয়দছ এফাং এই Goal এয ভদধ্য 

৭ (াত)টি Target জমেত। Target গুদরা দে 4.3, 5.1, 6.3, 8.2, 9.2, 12.4 এফাং 17.11। এই টাদগ থটগুদরা অজথদনয 

জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  দমাগী মদদফ কাজ কযদছ। উি Goal এফাং Target অনুমায়ী নতুন প্রকল্প িণ কযা দে। 

SDG Goal-4 (Target 4.3: ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারে ন্ত্রক্ষা রাগবয সুগমাে াশ্রেী কান্ত্রযেযী, ন্ত্রবন্ত্রত্তমূরক  উচ্চ ন্ত্রক্ষাে কর নাযী 

 পুরুগলয জন্য ২০৩০ াগরয ভগে ভান প্রগফান্ত্রধকায ন্ত্রনন্ত্রিত কযা ) এয Lead Ministry ন্ত্রক্ষা ভিণারে। এ টাগে থট এয  আতাে 

চরভান প্রকগল্পয ংখ্যা ১৫টিয আতাে ১৯টি ন্ত্রক্ষা প্রন্ত্রতষ্ঠাগন কান্ত্রযেযী ফস্ত্র ন্ত্রক্ষাে ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কযাটােযীগত প্রন্ত্রত ফছগয প্রাে ১৯০০ ছাে-ছােী 

বন্ত্রতথয ংস্থান যাো গেগছ এফং বন্ত্রতথ  আফান কর সুগমাে-সুন্ত্রফধা ভান যাো গেগছ। এই প্রকল্পগুগরায অনুকূগর ফযাে ১২৬৩৭৮.৩০ 

ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। ২০২০ াগরয জন্য চরভান প্রকগল্পয াগথ আগযা ১৪টি প্রকল্প গ্রগণয ন্ত্রযকল্পনা গ্রণ কযা গেগছ। কমোগন আগযা ১৪০০ ছাে-

ছােী কান্ত্রযেযী ন্ত্রক্ষা গ্রগণয সুগমাে াগফ। প্রস্তান্ত্রফত প্রকগল্পয জন্য  ১৫০৭৪১.৯০ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা ংস্থান যাো গফ। প্তভ ঞ্চভ ফান্ত্রল থক 

ন্ত্রযকল্পনা অনুযগণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত আয ১২টি প্রকল্প গ্রগণয ন্ত্রযকল্পনা কযা গেগছ। কমোগন আগযা ১২০০ ছাে-ছােী কান্ত্রযেযী 

ন্ত্রক্ষা গ্রগণয সুগমাে যাো গেগছ। 

SDG Goal-5 (Target 5.1: ফ থে কর নাযী  কভগেয ন্ত্রফরুগদ্ধ কর ধযগণয তফলগম্যয অফান িটাগনা) এয Lead 

Ministry ভন্ত্ররা  ন্ত্রশু ন্ত্রফলেক ভিণারে। এ টাগে থট এয আতাে তাঁতীগদয ঋণদান  প্রন্ত্রক্ষণ, াট  তুঁত চালীগদয আন্ত্রথ থক ােতা 

 প্রন্ত্রক্ষণ প্রদাগনয রগক্ষয নাযী-পুরুগলয ভান সুগমাগেয ংস্থান কযগে ১১টি উন্নেন প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন যগেগছ। মায অনুকূগর ফযাে 

৪৬৬১০.২৯ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। ২০২০ াগরয জন্য প্রস্তান্ত্রফত ৩৯টি প্রকগল্পয আতাে  প্রস্তান্ত্রফত ফযাে ২৮৪৮০২.০০ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ 

ফান্ত্রল থক ন্ত্রযকল্পনা অনুযগণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত নাযী-পুরুগলয ভান সুগমাে কযগে আয ৩১টি প্রকল্প গ্রগণয ন্ত্রযকল্পনা কযা গেগছ।   

SDG Goal-6 (Target 6.3: দূলণ হ্রা কগয ান্ত্রনগত আফজথনা ন্ত্রনগক্ষ ফন্ধ কগয এফং ক্ষন্ত্রতকয যাােন্ত্রনক দাথ থ  

উকযগণয ন্ত্রনে থভন ন্যযনতভ ম থাগে ন্ত্রনগে এগ, অন্ত্রযগান্ত্রধত ফজথযান্ত্রনয অনুাত অগধ থগক নান্ত্রভগে এগন এফং তফন্ত্রশ্ববাগফ পুনিক্রােন 

(ন্ত্রযাইকন্ত্ররন)  ন্ত্রনযাদ পুন্যথব্যায উগেেগমাগ্য ন্ত্রযভাগণ ফান্ত্রড়গে ২০২৩ াগরয ভগে ান্ত্রনয গুনেত ভান বৃন্ত্রদ্ধ কযা) এয Lead 

Ministry স্থানীে যকায ন্ত্রফবাে। এ টাগে থট এয আতাে ন্ত্রযগফগয দূলণ হ্রাকগল্প ফাস্তফােনাধীন ৩টি প্রকগল্প ETP এয ব্যফস্থা যাো 

গেগছ। এ প্রকল্পগুগরায অনুকূগর ফযাে ১৪১৪.২০ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। এয ভগে ২টি প্রকগল্পয আতাে াট এফং তুঁতচাগলয ভােগভ প্রন্ত্রত কক্টগয 

১৫ টন কাফ থন কালণ এফং ১১ টন অন্ত্রক্সগজন ন্ত্রনিঃযন গফ। ২০২০ াগরয জন্য প্রস্তান্ত্রফত ১৫টি প্রকগল্প এ ব্যফস্থা থাকগফ এফং প্রকল্পগুগরায 

অনুকূগর প্রস্তান্ত্রফত ফযাে ১৭৭৯১৬.৮০ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ ফান্ত্রল থক ন্ত্রযকল্পনা অনুযগণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত ন্ত্রযগফগয 

দূলণগযাধকগল্প এ জাতীে আগযা ৩১টি প্রকল্প গ্রগণয ন্ত্রযকল্পনা কযা গেগছ।   

SDG Goal-8 (Target 8.2: উচ্চ-ভল্য াংদমাজনী  শ্রভঘন খাতগুদরাদত মফদল গুরুত্বপ্রদান ফহুভৄমখতা, প্রযুমিগত 

উন্নয়ন  উদ্ভাফনায ভাধ্যদভ অথ থননমতক উৎাদনীরতায উচ্চতয ভান অজথন) এয Lead Ministry ফামণজয ভন্ত্রণারয়। এ টাদগ থট এয 

আতায় ৪টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। মায অনুকূদর ফযাি ৬৯১৯৫.৪৮ মভমরয়ন টাকা। এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ ফহুভৄখীতা, 

প্রযুমিগত 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 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: অন্তর্ভ থন্ত্রিমূরক  কটকই ন্ত্রল্পােগনয প্রফতমন এফং জাতীে ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রতয াগথ াভঞ্জস্য কযগে 

২০৩০ াগরয ভগে কভ থংস্থান  ন্ত্রজন্ত্রডন্ত্রগত ন্ত্রল্পোগতয অং উগেেগমাগ্য ন্ত্রযভাগণ বৃন্ত্রদ্ধ এফং স্বগল্পান্নত কদগুগরাগত এই োগতয অফদান 

ন্ত্রদ্বগুণ কযা) এয Lead Ministry ন্ত্রল্প ভিণারে। এ টাগে থট এয আতাে ৭টি প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন যগেগছ। মায অনুকূগর ফযাে 

৩১৬৬.৩০ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। এ প্রকল্পগুগরায আতাে াট  ফস্ত্র োগত উগেেগমাগ্য ন্ত্রযভাণ কভ থংস্থাগনয সুগমাে সৃন্ত্রষ্ট গফ। ২০২০ াগরয 

জন্য প্রস্তান্ত্রফত প্রকল্প ংখ্যা ২৮টি এফং প্রস্তান্ত্রফত ফযাে ১২৫৬৫১.৩০ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ ফান্ত্রল থক ন্ত্রযকল্পনা অনুযগণ ২০২১ -২০৩০ 

ার ম থন্ত এ জাতীে আগযা ২২টি প্রকল্প গ্রগণয ন্ত্রযকল্পনা কযা গেগছ। মা ফাস্তফান্ত্রেত গর এ ভিণারগেয আতাে উগেেগমাগ্য ন্ত্রযভাণ 

কভ থংস্থান বৃন্ত্রদ্ধ াগফ।  

SDG Goal-12 (Target 12.4: ২০২০ াগরয ভগে ফ থম্মত আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রযকাঠাগভা অনুমােী যাােন্ত্রনক দাথ থ  ফ 

ধযগনয ফগজথযয জীফনচক্র জুগড় ন্ত্রযগফফান্ধফ ব্যফস্থানা ন্ত্রনন্ত্রিত কযা এফং ভানফস্বাস্থয  ন্ত্রযগফগয য এগদয ন্ত্রফরূ প্রবাফ কভাগত ফায়ু, 

ান্ত্রন  ভাটিগত এগদয ন্ত্রনিঃযগণয ভাো উগেেগমাগ্যাগয কভাগনা) এয Lead Ministry ফন  ন্ত্রযগফ ভিণারাে। এ টাগে থট এয 

আতাে ৩টি প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন যগেগছ। মায অনুকূগর ফযাে ১৪১৪.২০ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। এ টাগে থট এয আতাে ন্ত্রযগফগয দূলণ হ্রাকগল্প 

ফাস্তফােনাধীন ৩টি প্রকগল্প ETP এয ব্যফস্থা যাো গেগছ। ২০২০ াগরয জন্য প্রস্তান্ত্রফত ১৫টি প্রকগল্প এ ব্যফস্থা থাকগফ এফং প্রকল্পগুগরায 

অনুকূগর প্রস্তান্ত্রফত ফযাে ১৭৭৯১৬.৮০ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ ফান্ত্রল থক ন্ত্রযকল্পনা অনুযগণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত ন্ত্রযগফগয 

দূলণগযাধকগল্প এ জাতীে আগযা ৯টি প্রকল্প গ্রগণয ন্ত্রযকল্পনা কযা গেগছ এফং প্রন্ত্রতটি প্রকগল্প ETP এয ব্যফস্থা যাো গফ। 
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SDG Goal-17 (Target 17.11: তফন্ত্রশ্বক যপ্তান্ত্রনগত ২০২০ াগরয ভগে স্বগল্পান্নত কদগুগরায অং ন্ত্রদ্বগুণ বৃন্ত্রদ্ধ  

উন্নেনীর কদগুগরায যপ্তান্ত্রন উগেেগমাগ্য ন্ত্রযভাগণ ফাড়াগনা) এয Lead Ministry ফান্ত্রণজয ভিণারাে। এ টাগে থট এয আতাে ৪টি 

প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন যগেগছ। মায অনুকূগর ফযাে ৬৯১৯৫.৪৮ ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। এ প্রকল্প ফাস্তফােগনয ভােগভ ফহুমুন্ত্রেতা, প্রযুন্ত্রিেত উন্নেন  

উদ্ভাফগনয ভােগভ উৎাদনীরতা বৃন্ত্রদ্ধ াগফ। কমভন ২০১৬-১৭ াগর ফস্ত্র  াট োগত যপ্তানীয ন্ত্রযভাণ ন্ত্রছর ৯৬২.৪০ ন্ত্রভন্ত্ররেন ডরায-মা 

পূফ থফতী ফছগয ন্ত্রছর ৯১৯.৫৮ ন্ত্রভন্ত্ররেন ডরায। ২০২০ াগরয জন্য প্রস্তান্ত্রফত প্রকল্প ংখ্যা ১৭টি এফং ১৭টি এফং প্রস্তান্ত্রফত ফযাে ১৭১০৭৩.৫০ 

ন্ত্রভন্ত্ররেন টাকা। প্তভ ঞ্চভ ফান্ত্রল থক ন্ত্রযকল্পনা অনুযগণ ২০২১ -২০৩০ ার ম থন্ত এ জাতীে আগযা ১৫টি প্রকল্প গ্রগণয ন্ত্রযকল্পনা কযা 

গেগছ। মা ফাস্তফান্ত্রেত গর এ ভিণারগেয প্রবৃন্ত্রদ্ধয ায ক্রভান্বগে বৃন্ত্রদ্ধয পগর জাতীে প্রবৃন্ত্রদ্ধয ায বৃন্ত্রদ্ধ াগফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র: এবডবজ ফাস্তফােন ম মায়রাচনা বফলেক জাতীে য়েরন 

 

 

২) অন্তজিার্তক  ফাজায  ম্প্রাযবণ  র্ফবজএভর্য  কামিক্রভ : 

র্ফণন র্ফবাগ স্থানীয়  তফবদর্ক ফাজাবয াটজাত বেয চার্দা সৃর্ষ্ট কযায াাার্ দক্রতাগবণয চার্দা পূযবণ বচষ্ট অবছ। 

র্ফর্বন্ন দদব াটবেয চার্দা বৃর্ি কযায রবযে র্নয়র্ভতবাবফ তফবদর্ক দক্রতাগবণয াবথ দমাগাবমাগ যযা কযা য়। তাছাড়া আর্র্ফ কতৃিক 

অবয়ার্জত র্ফবদবয ফাজাবয র্ফর্বন্ন প্রকায দভরায় র্ফণন ং গ্রণ কযা য়। নতন ফাজায সৃর্ষ্টয রবযে ২০১৭-১৮ থ িফছবয বাযত, 

বের্রয়া, র্নউর্জল্যান্ড, আবদাবনর্য়া, জাভ িার্ন এফং দনদাযল্যান্ড এ  প্রর্তর্নর্ধ দপ্রযণ কযা বয়বছ। এ কর পবযয পবর র্ফর্বন্ন ফাজায বত 

াটবেয চার্দা ায়া মায়।   

 

 

 

ফস্ত্র  াট বেয অন্তজিার্তক ফাজায ম্প্রাযবণয রবযে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ২১-২৩ দভ, ২০১৮ ম িন্ত যপ্তার্ন উন্নয়ন ব্যেবযা 

(আর্র্ফ)  ফাংরাবদ দূতাফা এয বমার্গতায় যার্য়ায ভবস্কাবত একক দদীয় ফস্ত্র  াট বেয  দভরা অবয়াজন কবয। এ দভরায় ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারবয়য অতাধীন ফাংরাবদ জুর র্ভরস্ কযবাবযন (র্ফবজএভর্), ফস্ত্র র্ধদপ্তয  জুট ডাআবাযর্র্পবকন প্রবভান দন্টায 

(দজর্ডর্র্) এফং ভন্ত্রণাবয়য দস্টকবাল্ডায ফাাংরাদদ গাদভ থন্ট ম্যানুপযাকচাযা থ এন্ড এক্সদাট থা থ এদামদয়ন (মফমজএভইএ) , ফাাংরাদদ 

থটমযটাদয়র এন্ড মরদনন ম্যানুপযাকচাযা থ এন্ড এক্সদাট থা থ এদামদয়ন ( মফটিটিএরএভইএ) এফাং থজমডমম’য তামরকাভুি ফহুভৄখী াটণ্য 

উৎাদনকাযী প্রমতিান মথা: দকায র্দ জুট য়াকি, ভর্ন জুট গুডস্ এন্ড োর্ন্ডক্রাপটস্ আন্ডাঃ  ক্লামকযার যান্ডদভইড থপ্রাডাক্ট মফমড অাং 

থনয়। এ থভরায ভাধ্যদভ উদযািাগণ যাময়ায় ফাাংরাদদদয ফস্ত্র  াট দণ্যয ম্ভাব্য ফাজায (Potential Market) অদন্বলণ কদয।  

জাাবনয দটার্কবত ৩০দভ বত ০১ জুন, ২০১৮ ম িন্ত নুর্ষ্ঠত Interior Lifestyle, Tokyo (Heimtextil 

Tokyo) ২০১৮ দভরায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ংগ্রণ কবয। এ দভরায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অতাধীন র্ফবজএভর্ এফং  

দজর্ডর্র্’য ফহুভৄখী াটদণ্যয উদযািগণ  থমভন: ক্লামকযার যান্ডদভইড থপ্রাডাক্ট মফমড, তযঙ্গ, দকায র্দ জুট য়াকি, এনোস্ট দটক্সটাআর 

(র্ফর্ড) র্র: এফং দভা ি আভারী এক্সদাট থ ইভদাট থ অাং থনয়। ফাাংরাদদদয ফহুভৄখী াটদণ্যয মফলদয় থভরায় আগভনকাযী জাানী 

থক্রতাদদয মফপুর আি থদখা মায়। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য এ থভরায় অাংিণ মছর দন্তালজনক। 

 

ফস্ত্র   াট  য়ণ্যয  আন্তজমাবতক  ফাজায  অয়েলণঃ  

স্থানীে   আন্তজমাবতক  ফাজায  ম্প্রাযয়ণ  ২০১৭-১৮ য়নয  কামমিভ : 
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মনম্নছদক থভরায পরাপর াংদক্ষদ উস্থান কযা দরা: 

০১. র্নর্িত পযভা (confirmed order) ম্পন্ন  ৮,০০১ (ভা:ড:) 

পযভাবয ংখ্যা ৭টি 

০২. প্রাপ্ত প্রতোর্ত অবদ (prospective order)  ১,২৯,০০০ (ভা:ড:) 

পযভাবয ংখ্যা ১৯টি 

০৩. প্রাপ্ত র্জজ্ঞাবনয ংখ্যা (number of enquires receive) ২৭৭টি 

০৪. স্থার্ত ফার্নজে দমাগাবমাবগয ংখ্যা ১৪০টি 

অবধকন্তু, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে  বনেন্ত্রণাধীন বফববন্ন দপ্তয/াংস্থামু  

 াট   াট ে দদব এফং র্ফবদব র্ফর্বন্ন দভরায় প্রদ িন  র্ফক্রয় কযবছ 

 প্রর্তফছয দজরায়/উবজরায় উন্নয়ন দভরায় ংগ্রণ কযা বচ্ছ; 

 প্রর্তফছয ঢাকায় অন্তজিার্তক ফার্ণজে দভরায় ংগ্রণ কযা বচ্ছ; 

 তফবদর্ক দক্রতাবদয াবথ র্নয়র্ভত দমাগাবমাগ কযা বচ্ছ; 

 আর্র্ফ কতৃিক অবয়ার্জত র্ফবদবয ফাজাবয র্ফর্বন্ন প্রকায দভরায় ংগ্রণ কযা বচ্ছ। 

 ফস্ত্র  াট বেয দদব  অন্তজিার্তক ফাজায ম্প্রাযবণয রবযে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এ থভরায ভাধ্যদভ উদযািাগণ ফস্ত্র  াট 

দণ্যয ম্ভাব্য ফাজায (Potential Market) অদন্বলণ কযদছ।  

বফটিএভব ’য কামমিভঃ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অতাধীন মফটিএভম’য মনয়ন্ত্রণাধীন ১৬টি মভর াফমরক প্রাইদবট াট থনাযম (মমম) এয ভাধ্যদভ চালু 

কযায প্রদয়াজনীয় কাম থক্রভ িণ কযা দয়দছ। এযই ধাযাফমকতায় আদভদ ফায়ানী থটক্সটাইর মভর  কাদদমযয়া থটক্সটাইর মভর  দু’টি 

র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনায র্নর্ভবি গত ০৫-০৭-২০১৮ তার্যবখ অন্তজিার্তক দযত্র অফান কযা য় এফং গত ৩০-০৮-২০১৮ তার্যবখ 

দযত্র উন্ুক্ত কযা য়। যফতী কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। এছাড়া মফটিএভম’য মনয়ন্ত্রণাধীন “টাঙ্গাইর কটন মভর, থগাোই, টাঙ্গাইর” 

মল্পটিদক মমম’য আতায় একটি আধুমনক Composite Textile Industry থত রূান্তদযয মনমভদত্ত র্ফটিএভর্ কতৃিক গত ১৩-

০৮-২০১৮ তার্যবখ অন্তজিার্তক দযত্র অফান কযা য় এফং দযত্য উন্ুবক্তয জন্য অগভী ২৬-০৯-২০১৮ তার্যখ  র্নধ িার্যত অবছ। ১ভ 

ম িাবয় আদভদ ফায়ানী থটক্সটাইর মভর, কাদদমযয়া থটক্সটাইর মভর এফং টাঙ্গাইর কটন মভর, থগাোই, টাঙ্গাইর র্ভর মতনটি র্র্র্’য 

ভাধ্যবভ র্যচারনা বন্তালজনক াববয ফর্ষ্ট ১৩ (দতয) টি র্ভবরয র্র্র্’য ভাধ্যবভ র্যচারনায র্যকল্পনা যবয়বছ। 

 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়েয আতাধীন ন্ত্রফটিএভন্ত্র’য ন্ত্রনেিণাধীন বনম্নফবণ মত ১৬টি ন্ত্রভর াফন্ত্ররক  

প্রাইগবট াট থনাযন্ত্র (ন্ত্রন্ত্রন্ত্র) এয ভােগভ চালু কযায উগদ্যাে গ্রণ কযা য়েয়ছঃ 

 

ক্রিঃ নং ন্ত্রভগরয নাভ  অফস্থান  ক্রিঃ নং ন্ত্রভগরয নাভ  অফস্থান 

1.  আগভদ ফাোনী কটক্সটাইর ন্ত্রভর, কডভযা, ঢাকা 9. যাজাী কটক্সটাইর ন্ত্রভর, যাজাী। 

2.  কাগদন্ত্রযো কটক্সটাইর ন্ত্রভর, টঙ্গী, োজীপুয। 10. সুিযফন কটক্সটাইর ন্ত্রভর, াতক্ষীযা। 

3.  টাঙ্গাইর কটন ন্ত্রভর, কোড়াই, টাঙ্গাইর। 11. ন্ত্রদনাজপুয কটক্সটাইর ন্ত্রভর, ন্ত্রদনাজপুয। 

4.  আয আয কটক্সটাইর ন্ত্রভর, চট্টগ্রাভ। 12. জন্ত্ররর কটক্সটাইর ন্ত্রভর, চট্টগ্রাভ। 

5.  আন্ত্রভন কটক্সটাইর ন্ত্রভর, চট্টগ্রাভ।  13. দাগযাোনী কটক্সটাইর ন্ত্রভর, ন্ত্রনরপাভাযী। 

6.  যাঙ্গাভাটি কটক্সটাইর ন্ত্রভর, যাঙ্গাভাটি। 14. কদাস্ত কটক্সটাইর ন্ত্রভর, যানীযাট, কপনী। 

7.  ভাগুযা কটক্সটাইর ন্ত্রভর, ভাগুযা। 15. আপায কটন ন্ত্রভর, াবায, ঢাকা। 

8.  কফঙ্গর কটক্সটাইর ন্ত্রভর, নোাড়া, মগায। 16. ন্ত্রদ এন্ত্রোটিক কটন ন্ত্রভর, চট্টগ্রাভ। 
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 “ফস্ত্র আইন, ২০১৮” এয ন্ত্রফর ভান জাতীে ংগদ া গেগছ।  

 “জাতীে াটনীবত-২০১৮” মা সগয়জট আকায়য প্রকা কযা য়েয়ছ।  

 “ফাাংরায াট, বফশ্বভাত”। “সানাবর আঁয়য সানায সদ, াট য়ণ্যয ফাাংরায়দ” এ প্রবতাযয়ক াভয়ন বনয়ে জাবতয জনক 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভায়নয সুয়মাগ্য কন্যা ভাননীে প্রধানভন্ত্রী সখ াবনায বনয়দ মনাে ০৬ ভাচ ম বদ্বতীে ফায়যয ভত সদব্যাব 

‘‘জাতীে াট বদফ-২০১৮”উদমাবত য়েয়ছ। ফাাংরায়দয়ক আফায সানারী আঁয়য সদ বয়য়ফ রূান্তয কয়য ায়টয াযায়না 

সগৌযফ বপবযয়ে আনয়ত কাজ কযয়ছ যকায। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ায়থ জাতীে াট বদফ-২০১৮ সত পুযস্কাযপ্রাপ্ত ব্যবক্তফগ ম (বছয়নয াবয)। 
 

 ২০১৭-১৮ থ ি ফছবয দদব ৯৩ রয দফর াট উৎাদন বয়বছ, ২০০৯ াবর মা র্ছর ৫১.২৭ রয দফর।  
 

  জুট ডাইবাযববপয়কন প্রয়ভান সন্টায (সজবডবব)-এয ন্যতভ াপল্য-জুট মজ-থটক্সটাইর যাস্তা মনভ থাণ, নদীয াে বাঙ্গন  

াাে ধ্ব থযাদধ স্থানীয় যকায প্রদকৌর অমধদিয , ফাাংরাদদ ামন উন্নয়ন থফাড থ, েক মযফন  থতু মফবাগ এফাং ফাাংরাদদ 

থযরদয় কর্তথক কাদজয থযট মমডউদর অন্তভু থি কযা দয়দছ। থযট মমডউদর অন্তভূ থমিয ভাধ্যদভ lowgrade াট মদদয় বতযী JGT 

মনভ থান উকযণ মদদফ স্বীকৃমত থদয়দছ । থদদয অবযন্তদযই ফছদয প্রায় ৭১৬ থকাটি টাকায JGT ব্যফহৃত দত াদয । আন্তজথামতক 

ম থাদয় JGT এয ফাজায ম্প্রামযত  দে। ামতযমঝর প্রকদল্প জুট মজ-থটক্সটাইর ব্যফায কযা দয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াবতযবঝয়র  জুট  বজ  সটক্সটাইরস্  এফাং  াাড়  র্ধ্য়  জুট  বজ  সটক্সটাইর  এয  ব্যফায  

  সজবডবব’য ােতাে উয়যাক্তাগণ ইয়তাভয়ে ২৩৫ (দ্যইত পঁেবত্র) যকভ দৃবষ্টনিন ফহুমুখী াটণ্য ততযী কয়যয়ছন এফাং 

পৃবথফীয বফববন্ন সদয় এ ফ াটণ্য যপ্তাবন য়ে। ক্ষুদ্র  ভাঝাযী উদযািাগথণয কাঁচাভার যফযাদয জন্য ঢাকা  যাংপুয এ ০২টি 

কাঁচাভার ব্যাাংক স্থান কযা দয়দছ।  

২০১৭-১৮ অথম  ফছয়যয  উয়ল্লখয়মাগ্য  অজমন  
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  াট য়ত ফস্ত্র বয়ল্পয ভামূল্যফান ববকস্ উৎাদয়নয প্লান্ট স্থায়নয রয়যে বফয়জএভব কর্তমক একটি প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ছ। 

রবতপ ফাোনী জুট বভয়র াট য়ত বরবথয়নয বফকল্প সানারী ব্যাগ উৎাদয়নয রয়যে গৃীত প্রকয়ল্পয কাজ শুরু য়েয়ছ। এছাড়া, 

াট াতা য়ত ানীে উৎাদন, াট য়ত কয়ম্পাবজট সটক্সটাইর  জুট গায়ভ মন্ট ইন্ডাবি স্থান কযায প্রকল্পগ্রণ কযা য়েয়ছ। 

এগুয়রা ফাস্তফাবেত য়র বফয়জএভব’য স্বাফরম্বী োয থ সুগভ য়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফস্ত্র  বয়ল্প  ভামূল্যফান  ম্পদ  ববক   বরবথয়নয  বফকল্প  বযয়ফ  ফান্ধফ  সানারী  ব্যাগ  

 ফস্ত্র অবধদপ্তয়যয প্রধান কাম মারয়ে সালক কর্তময়যয কাজ সুষ্ঠুবায়ফ ম্পাদয়নয জন্য একটি োনি াবব ম চালু কযা য়েয়ছ। ফস্ত্র 

 সাাক বল্প ভাবরক/কভ মকতমাগণয়ক োনি াবব ময়য ভােয়ভ সফা প্রদান কযা য়ে। এ ম মন্ত সভাট পুবঞ্জর্ভত প্রাবপ্ত-

28222টি, বনষ্পবি-27559টি, বনষ্পবিয ায-৯৭.৬৫%। 

 য়ণ্য াটজাত সভাড়য়কয ফােতামূরক ব্যফায আইন-২০১০ ফাস্তফােয়নয রয়যে সজরা  উয়জরা প্রায়নয ােতাে চরবত 

২০১৭-১৮ অথ ম ফছয়য জুরাই/১৭ য়ত জুন/১৮ ম মন্ত ১০৪৩টি ভ্রাম্যভান আদারত বযচাবরত ে এফাং ৬৩.৪২ রয টাকায অথ ম দণ্ড 

প্রদান এফাং ০২ (দ্যই) জনয়ক কাযাদণ্ড প্রদান কযা য়েয়ছ। আইনটি এ ম মন্ত ৮০-৯০% ফাস্তফাবেত য়েয়ছ। 

 ‘ন্ত্রচত্তযঞ্জন কটক্সটাইর  ল্লী’  খুরনা কটক্সটাইর  ল্লী’ এয উয চরভান ভাভরামূ দ্রুত ন্ত্রনস্পন্ত্রত্তয রগক্ষয ন্ত্রফটিএভন্ত্র’য ক্ষ গত 

ফ থাত্মক প্রগচষ্টা অব্যাত আগছ। ভাভরামূ মাগত দ্রুত ন্ত্রনস্পন্ত্রত্ত কযা মাে তায জন্য ন্ত্রফজ্ঞ এযাটন্ত্রন থ কজনাগযর এয ভােগভ তদাযন্ত্রকয 

কাজ চারাগনায ব্যফস্থা কনো গেগছ। 

 বফটিএভব’য বনেন্ত্রণাধীন ১৬টি বভর াফবরক-প্রাইয়বট াট মনাযী (ববব) এয  আতাে বযচারনায বনবভি অথ মননবতক বফলে 

াংিান্ত ভবন্ত্রবা কবভটি (ববইএ) ইয়ত ২০/১২/২০১৭ বিঃ তাবযয়খ নীবতগত অনুয়ভাদন প্রাপ্ত। প্রথভ ম মায়ে আগভদ ফাোনী 

কটক্সটাইর ন্ত্রভর ন্ত্ররিঃ  কাদন্ত্রযো কটক্সটাইর ন্ত্রভর ন্ত্ররিঃ ন্ত্রন্ত্রন্ত্র’য আতাে ন্ত্রযচারনায বনবভি গত ০৮/০২/২০১৮ বিঃ 

আন্তজমাবতক দযয়ত্রয আহ্বান কযা ে।  
 তাঁর্তবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ িসূর্চয অতায় ২০১৭-২০১৮ থ ি ফছবয ১০০৬ জন তাঁর্তবক ২৮৪১টি তাঁবতয নুকূবর ৩৪২.২৭ রয টাকা 

ঋণ সুর্ফধা প্রদান কযা বয়বছ। র্ফতযণকৃত ঋবণয ভবধ্য অদায়কৃত টাকায র্যভাণ ৩২৫.১০ রয টাকা (ফবকয়া ঋণ)। 

 জুরাআ, ২০১৭ বত জুন, ২০১৮ ভবয় ১৬টি যপ্তার্নকাযক প্রর্তষ্ঠাবনয নুকূবর ১৩৩,০৫,১৭৪.৬৮ ভার্কিন ডরায মূল্যভাবনয তাঁবত 

উৎার্দত ফস্ত্র  দাাক াভগ্রী যপ্তার্নয রবযে ৩৭০টি কার্ি ফ র্যর্জন প্রতেয়নত্র প্রদান কযা বয়বছ। 
 

 থযভ উন্নয়ন থফাদড থয মনয়ন্ত্রনাধীন মভমনমপদরচায থকদন্দ্র ৭৭৫.০০ থকমজ থযভ সুতা উৎাদন কযা  দয়দছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

মনদদ থনা থভাতাদফক ৩৩টি থজরায ৯০ টি উদজরায় একটি ফােী একটি খাভায প্রকদল্পয ৫২৫ টি মভমতয  ২২,৫৫৮  জন  দস্যদদয জময কদয 

৩,৫৭৪ জন সুমফধাদবাগীদক তুুঁত চাদলয াদথ ম্পৃিকযদণয জন্য মনফ থাচন কযা দয়দছ । মনফ থামচত দস্যদদয ভদধ্য থদেম্বয-অদক্টাফয,২০১৭ 

থযান থভৌসুদভ ৫৭০ জনদক ৭৬,৩৭৫ টি তুুঁতচাযা যফযা প্রদান   থযান ম্পন্ন দয়দছ। মনফ থামচত দস্যদদয ভদধ্য ৫০০ জনদক তুুঁতচাযা থযান 

 মযচম থা মফলদয় প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 
 চরর্ত থ ি ফছবয বত্র-যীে চুবক্তয়ত উবল্লবখত যকায, বফয়জএভব  অন্যান্য আবথ মক প্রবতষ্ঠায়নয ফয়কো ানা ফাফদ নফাফ আকাযী 

জুট বভরস্ বর: এয বনকট য়ত ১৮,২৩,০০,০০০/- (আঠায়যা সকাটি সতই রয) টাকা এফাং জনতা জুট বভরস্ বর: এয বনকট য়ত 

৪,০২,৩৭,০০০/- (চায সকাটি দ্যই রয াতবত্র াজায) টাকা আদাে কযা য়েয়ছ। আদােকৃত টাকা বফয়জএভবয বায়ফ জভা য়েয়ছ। 

ভাভান্য াইয়কাট ম কর্তমক বনমৄক্ত বরকুইয়ডটয়যয ভােয়ভ বফবিত আয়নাোযা জুট বভরস্ বর:, ীতাকুন্ড, চট্টগ্রাভ এয বনকট যকাবয ানা 

ফাফদ ১৭,১০,৫০,০০০/- (য়তয়যা সকাটি দ রয ঞ্চা াজায) টাকা বরকুইয়ডটয়যয বনকট য়ত ভাভরাে বনমৄক্ত আইনজীফীয ভােয়ভ 

আদােপূফ মক এ ভন্ত্রণারয়েয চরবত বায়ফ প্রদান কযা য়েয়ছ। 
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ফস্ত্র অধধদপ্তয 

 

 

 

 

 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয আওতাধীন াফনা টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, ারগাধিয়া, াফনা 

 

 
 

 

 

: টমাগারমাগ : 

 

ধফটিএভধ বফন (১০ভ তরা) 

৭-৯ কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫, ফািংরারদ 

 

টেধররপান : ৮৮০২ ৯১৩৮৬৬১ 

পযাক্স : ৮৮০২ ৯১১৩৫৪৫ 

ওরয়ফাইে : www.dot.gov.bd 

ই-টভইর : textiledepartment01@gmail.com 
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েভূধভ :  

ম্ভাফনাভয় ফস্ত্র শল্পেয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ ও শফকাল্পয রল্পযে শে ভন্ত্রণারল্পয়য ধীন শে দপ্তল্পযয ফস্ত্র উআংল্পক অরাদা কল্পয ফস্ত্র 

খাল্পতয পালক কর্তৃল্পযয দাশয়ত্ব ারন ও ফস্ত্র শল্পেয জন্য দয জনফর ততশযয উল্পেল্পে ১৯৭৮ াল্পর ফস্ত্র ভন্ত্রণারল্পয়য (ফতভৃান ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারয়) ধীল্পন ফস্ত্র অধধদপ্তয সৃশি কযা য়। ফস্ত্র অধধদপ্তয সৃশিয য ল্পত ফস্ত্র প্রযুশিশফল্পদয ব্যাক শূন্যতা পূযল্পণয রল্পযে ফস্ত্র খাল্পত দয 

জনফর সৃশি পফযকাশয খাল্পত ফস্ত্র শে কাযখানায উন্নয়ল্পন প্রল্পয়াজনীয় কর ধযল্পনয কামাৃশদ ম্পাদন কযশছর। যফতীল্পত ১৯৯১ াল্পর 

ফস্ত্র শল্পেয পালক কর্তৃল্পযয দাশয়ত্ব শফশনল্পয়াগ পফাডলৃ্পক প্রদান কযা য়। পল্পর ফস্ত্র অধধদপ্তয তখন পথল্পক ২০১৩ ার মনৃ্ত শুধু ফস্ত্রখাল্পত দয 

জনফর ততশযয দাশয়ত্ব ারন কল্পযল্পছ। ফতভৃান যকাল্পযয শদ্ধান্ত পভাতাল্পফক ২৬/০৫/২০১৩ শিস্টাব্দ ল্পত ফস্ত্র অধধদপ্তয পুনযায় ফস্ত্র শল্পেয 

পালক কর্তৃল্পযয (Sponsoring Authority) দাশয়ত্ব ারন কযল্পছ। 

ফস্ত্র অধধদপ্তয দয জনফর সৃশিয জন্য ০৬টি পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ, ০ ৭টি পটক্সটাআর আনশস্টটিউট ও ৪ ২টি পটক্সটাআর 

পবাল্পকনার আনশস্টটিউট শযচারনা কযল্পছ। ফস্ত্র শধদপ্তল্পযয 1616 জনফর শফশি াংগঠশনক কাঠাল্পভা যল্পয়ল্পছ। াংগঠশনক কাঠাল্পভা 

নুমায়ী কভযৃত জনফর 1১51 জন এফং 465টি শূন্যদ যল্পয়ল্পছ। 

ধবন : শনযাদ, শিারী ও প্রশতল্পমাশগতা যভ ফস্ত্রখাত  

ধভন : ফস্ত্র কাশযগশয শযায ায বৃশদ্ধ এফং পফযকাশয ফস্ত্র শেল্পক ায়তায ভাধ্যল্পভ এ খাল্পতয গ্রগশত াধন 

কামযাফরী : 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয কাম যাফরীরক মূরতঃ ধতন বারগ ধফবক্ত কযা মায় : 

  দক্ষ জনফর সৃধিয কাজ; 

 ফস্ত্রখারতয উন্নয়রনয প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

    টালক কর্তযরক্ষয কাজ। 

ফস্ত্র  অধধদপ্তয  ও এয  ধনয়ন্ত্রণাধীন  দপ্তয /ধক্ষা  প্রধতষ্ঠানমূ : 

অধপ িংখ্যা অধপ িংখ্যা 

প্রধান কামাৃরয়  ১টি পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ  6টি 

শফবাগীয় কামাৃরয়  ৪টি পটক্সটাআর আনশস্টটিউট  ৭টি 

পজরা কামাৃরয়  ৫টি পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট  ৪২টি 

 (ক) ধফবাগীয়  কামযারয় : ০৪টি 

ক্রধভক নিং ধফবাগীয় কাম যারয় 

১ শফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, ৩০, শভযপুয পযাড, ঢাকা-১২০৫, পপান : ০২-৫৮৬১০১১২ 

২ শফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, যকাযী কাম য বফন-১, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, টপান-০৩১-৭২৪৫৮৪ 

৩ শফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, খুরনা টেক্সোইর ইনধিটিউে বফন, রফণচযা, খুরনা, টপান-০৪১-৭২১৯৪০ 

৪ শফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, ৩১৫, কাশজাটা (র্ততীয় তরা), যাজাী, পপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮ 

(খ) টজরা  কামযারয় : ০৫টি 

ক্রধভক নিং টজরা কাম যারয় 

1 পজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, াফনা পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ বফন, াফনা 

2 পজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, টাংগাআর পটক্সটাআর আনশস্টটিউট বফন, টাংগাআর 

৩ পজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, নাযায়ণগি 

৪ পজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, নযধিংদী 

৫ পজরা ফস্ত্র অধধদপ্তয, গাজীপুয 

(গ) টেক্সোইর  ইধিধনয়াধযিং  কররজ : ০৬টি 

ক্রধভক নিং টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ 

1 পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ, পজাযাযগি, চট্রগ্রাভ 

2 পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ, ারগাশিয়া, াফনা 

3 পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ, পফগভগি, পনায়াখারী 

4 ীদ অফদুয যফ পযশনয়াফাত পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ, শএন্ডশফ পযাড, ফশযার 

5 ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ,কাশরাতী, টাংগাআর 

৬ পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ, শঝনাআদ 
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 (ঘ) টেক্সোইর  ইনধিটিউে : ০৭টি 

ক্রধভক নিং টেক্সোইর ইনধিটিউে 

1 পটক্সটাআর আনশস্টটিউট, টাংগাআর  (পটক্সটাআর ও জুট পটকল্পনারজী)  

2 পটক্সটাআর আনশস্টটিউট, শদনাজপুয (২য় শপট) 

3 পটক্সটাআর আনশস্টটিউট, চট্টগ্রাভ 

4 পটক্সটাআর আনশস্টটিউট, যংপুয 

5 পটক্সটাআর আনশস্টটিউট, নাল্পটায 

6 ীদ আফদুয যফ টযধনয়াফাত পটক্সটাআর আনশস্টটিউট, টগৌযনদী, ফধযার 

৭  পটক্সটাআর আনশস্টটিউট, খুরনা 

(ঙ) টেক্সোইর  টবারকনার  ইনধিটিউে : ৪২টি 

ক্রধভক নিং টেক্সোইর টবারকনার ইনধিটিউে ক্রধভক 

নিং 

টেক্সোইর টবারকনার ইনধিটিউে 

১ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, যাঙাভাটি 22 পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, যাজাী 

২ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, নাযায়ণগি ২৩ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, াফনা 

৩ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, কুশভল্লা ২৪ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, ফগুিা 

৪ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, রযীপুয ২৫ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, যংপুয 

৫ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, চট্টগ্রাভ ২৬ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, শদনাজপুয 

৬ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, শফ-ফাশিয়া ২৭ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, ঠাকুযগাঁও 

৭ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, গাজীপুয ২৮ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, পগাারগি  

৮ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, ভয়ভনশং ২৯ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, ফান্দযফান 

৯ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, ভাদাযীপুয ৩০ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, খাগিাছশি 

১০ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, মুশিগি ৩১ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, ভাশণকগি 

১১ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, নযশংদী ৩২ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, টাংগাআর 

১২ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, জাভারপুয ৩৩ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, শকল্পাযগি 

১৩ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, শল্পযাজপুয ৩৪ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, পশযদপুয 

১৪ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, ফাল্পগযাট ৩৫ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, পনায়াখারী 

১৫ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, খুরনা ৩৬ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, কক্সফাজায 

১৬ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, ঝারকাঠি  ৩৭ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, শযাজগি 

১৭ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, মল্পায ৩৮ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, গাআফান্ধা 

১৮ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, কুশিয়া ৩৯ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, নওগাঁ 

১৯ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, ফযগুনা ৪০ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, চাঁাআনফাফগি 

২০ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, টুয়াখারী 41 পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, যাভাইগাধি, নারোয 

২১ পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউ, নাল্পটায 42 পটক্সটাআর পবাল্পকনার আনশস্টটিউট, গপযগাও, ভয়ভনধিং 

ফস্ত্র  অধধদপ্তয  ধনয়ধন্ত্রত  ধক্ষা  প্রধতষ্ঠানমূর  চালু  টকাযমূ :  

ধফফযণ টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ টেক্সোইর ইনধিটিউে টেক্সোইর টবারকনার ইনধিটিউে 

ংখ্যা ০৬টি ০৭টি ৪২টি 

পকা ৃ
শফএশ আন পটক্সটাআর  

আশিশনয়াশযং 

শডল্পলাভা আন পটক্সঃ 

পটকল্পনারশজ / শডল্পলাভা আন 

জুট পটক: 

এএশ (পবাল্পকনার) 

(পটক্সটাআর) 

পভয়াদ ৪ ফৎয ৪ ফৎয ২ ফৎয 

বশতযৃ পমাগ্যতা এআচএশ (শফজ্ঞান)/ভভান এএশ/ভভান পজএশ/পজশডশ 

নুল্পভাশদত অন 

ংখ্যা (প্রশতটিল্পত) 

১২3 

 ( ০৩টি অন ংযশযত) 

১২০   

( 56টি অন ংযশযত) 
১20 (প্রশত পট্রল্পড ৩0 জন কল্পয) 
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ফস্ত্র  অধধদপ্তরযয  আওতাধীন  কামযারয় /ধক্ষা  প্রধতষ্ঠানমূরয  টজরাধবধিক  অফস্থান : 
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দয জনফর সৃশি : 

 শফএশ আন পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং শডগ্রীয ভাধ্যল্পভ এশক্সশকউটিব পরল্পবল্পরয পটক্সটাআর আশিশনয়ায ততশয কযা; 

 শডল্পলাভা আন পটক্সটাআর পটকল্পনারজী শডগ্রীয ভাধ্যল্পভ ভধ্যভ পরল্পবল্পরয পটক্সটাআর পটকল্পনারশজস্ট ততশয  কযা; 

 শডল্পলাভা আন জুট পটকল্পনারজীয ভাধ্যল্পভ াট শল্পেয জন্য দয জুট পটকল্পনারশজস্ট ততশয  কযা; 

 এএশ (পবাল্পকনার) (পটক্সটাআর) পকাল্পযৃ ভাধ্যল্পভ পলায পরল্পবল্পরয দয জনফর ততশয  কযা। 

 

 
 

ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ,কাশরাতী, টাংগাআর এ ক্লাযত শযাথীবৃন্দ 

২০১৭-১৮ অথযফিরয  শফএশ আন পটক্সটাআর উত্তীণ ৃশযাথীল্পদয তথ্য: 

প্রদি ধিগ্রী 201৭-1৮ অথ যফিয শুরু টথরক 201৭-1৮ অথ যফিয ম যন্ত টভাে 

যীক্ষাথী উিীণ য ায যীক্ষাথী উিীণ য ায 

ধফএধ ৩৩৮ ৩৩০ ৯৭.৬৩% 1803 1771 98.23% 

২০১7-১8 অথযফিরয  শডল্পলাভা (পটক্সটাআর +জুট) উত্তীণ ৃশযাথীল্পদয তথ্য: 

প্রদি ধিগ্রী 201৭-1৮ অথ যফিয শুরু টথরক 201৭-1৮ অথ যফিয ম যন্ত টভাে 

যীক্ষাথী উিীণ য ায যীক্ষাথী উিীণ য ায 

ধিরলাভা ৩৬৫ ৩৫৩ ৯৬.৭১% 10926 9497 86.93% 

২০১৭-১৮ অথযফিরয  এএশ (পবাল্পকনার) (পটক্সটাআর) উত্তীণ ৃশযাথীল্পদয তথ্য: 

প্রদি ধিগ্রী 201৭-1৮ অথ যফিয শুরু টথরক 201৭-1৮ অথ যফিয ম যন্ত টভাে 

যীক্ষাথী উিীণ য ায যীক্ষাথী উিীণ য ায 

এএধ ৩৪৬০ ২৭৯৭ ৮০.৮৪% 38604 31665 82.03% 
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২০১৭-১৮ অথ যফিরয াকৃত ধক্ষাথীরদয টরখধচত্র 

 

ফস্ত্রখারতয  উন্নয়রন  প্রকল্প  প্রণয়ন  ও ফাস্তফায়ন : 

ফস্ত্র অধধদপ্তয ফস্ত্র ধরল্পয জন্য প্ররয়াজনীয় দক্ষ জনফর যফযা কযায ধনধভরি চাধদা অনুমায়ী টেক্সোইর ধক্ষা প্রধতষ্ঠান স্থারন 

ধফধবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কযরি ও ফাস্তফায়ন কযরি। ফস্ত্র অধধদপ্তরয 201৭-1৮ অথ যফিরয ১6টি উন্নয়ন প্রকল্প চরভান ধির। চরভান 

প্রকল্পগুররায ভাধ্যরভ ৩টি টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ (টগাারগি, যিংপুয ও জাভারপুয) ও ৯টি টেক্সোইর ইনধিটিউে (খুরনা, পবারা, 

জাভারপুয, শযাজগি, নওগাঁ, সুনাভগি, পশযদপুয,  শল্পরট  ও রারভশণযাট) স্থাধত রফ। এিািা ২০১৮-১৯ অথ যফিরয ৩টি প্রকল্প (১টি 

টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং কররজ, 2টি টেক্সোইর ইনধিটিউে) গ্রণ কযায ধযকল্পনা যরয়রি। 

 

 ২০১৭-১৮ অথ যফিরয ফস্ত্র অধধদপ্তরয চরভান 1৬টি উন্নয়ন প্রকরল্পয ফযাদ্দ 389.12 টকাটি োকা। জুরাই/১৭-জুন/১৮ ম যন্ত ব্যয় 388 

টকাটি ১৫ রক্ষ ৪৮ াজায োকা মা ফযারদ্দয ৯9.৭৫%। 

(োকায অিংকমূ রক্ষ োকায়) 

ক্র: নিং প্রকরল্পয নাভ ফযাদ্দ ব্যয় তকযা ায 

১ ফশযার পটক্সটাআর আনশস্টটিউটল্পক ীদ অফদুয যফ পযশনয়াফাত পটক্সটাআর 

আশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ প্রকে 

2145.০০ 214১.0৮ ৯৯.৮১% 

২ ৪টি পটক্সটাআর আনশস্টটিউট স্থান প্রকে 4961.০০ 4954.84 99.88% 

৩ শঝনাআদ পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে 3538.00 3535.৬২ ৯৯.৯৩% 

৪ পগৌযনদী পটক্সটাআর আনশস্টটিউট স্থান প্রকে 1170.০০ 1169.93 100% 

৫ পখ পযানা পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে, পগাারগি  4050.০০ 4047.76 ৯9.৯4% 

৬ পবারা পটক্সটাআর আনশস্টটিউট স্থান প্রকে 1542.০০ 1540.46 ৯৯.90% 

৭ পখ যাল্পর পটক্সটাআর আনশস্টটিউট স্থান প্রকে, ভাদাযগি, জাভারপুয  1739.০০ 1687.763 97.05% 

৮ ডঃ এভ,এ, ওয়াল্পজদ শভয়া পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে, ীযগি, যংপুয  3810.00 3809.38 100% 

৯ পখ াশনা শফ এশ-আন পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে, জাভারপুয 7747.০০ 7744.87 ৯9.97% 

১০ ীদ কাভরুজ্জাভান পটক্সটাআর আনশস্টটিউট স্থান প্রকে, ভান্দা, নওগাঁ   2717.00 2716.96 100% 

11 পফগভ অশভনা ভনসুয পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং আনশস্টটিউট স্থান প্রকে, 

কাশজপুয, শযাজগি 

2220.00 2206.18 99.38% 

12 সুনাভগি টেক্সোইর ইনধিটিউে স্থান প্রকল্প, সুনাভগি 1272.00 1270.98 99.92% 

13 পধযদপুয টেক্সোইর ইনধিটিউে স্থান প্রকল্প, পধযদপুয 1018.00 1017.23 99.92% 

14 টখ যারর পটক্সটাআর আশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে, ধররে 511.00 508.01 99.42% 

15 ধররে টেক্সোইর ইনধিটিউে স্থান প্রকল্প, ধররে 471.00 464.42 98.60% 

16 রারভধণযাে টেক্সোইর ইনধিটিউে স্থান প্রকল্প, রারভধণযাে 1.00 0 0 

ফ যরভাে = 38912.00 38815.483 ৯9.75 % 
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পালক কর্তৃল্পযয কাজ:  

পালক কর্তৃয ফরল্পত পকান শফল্পল পেণী/খাল্পতয শল্পেয শনয়ন্ত্রণকাযী প্রাশনক কর্তৃযল্পক বুঝাল্পফ। Allocation of 

Business নুমায়ী ং শিি খাত পম ভন্ত্রণারয়/শফবাল্পগয কভৃশযশধভূি, পআ ভন্ত্রণারয়/শফবাল্পগয অওতাধীন দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

শধদপ্তয/ংস্থা/শযদপ্তয/দপ্তয ংশিি খাল্পত পালক কর্তৃয শল্পল্পফ কাজ কযল্পফ ভল্পভ ৃগত ০৫/০৫/২০১৪ তাশযল্পখ ভশন্ত্রবা তফঠল্পক শদ্ধা ন্ত 

গৃীত য়। পমভনঃ ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্পেয পযল্পে ফাংরাল্পদ  ক্ষুদ্র ও কুটিয শে কযল্পাল্পযন (শফশক), ফস্ত্র শল্পেয  পযল্পে ফস্ত্র অধধদপ্তয, াট 

শল্পেয পযল্পে াট শধদপ্তয, ভৎস্য শল্পেয  পযল্পে ভৎস্য শধদপ্তয এফং যপ্তানী প্রশিয়াকযণ এরাকায় ফশস্থত শল্পেয  পযল্পে ফাংরাল্পদ 

এক্সল্পাট ৃপ্রল্পশং পজান থশযটি (পফজা) পালক কর্তৃয শল্পল্পফ শফল্পফশচত ল্পফ।  

 ২০১7-১8  অথযফিরয  টালক  কর্তযরক্ষয  কারজয  ভাধ্যরভ  ধফধনরয়ারগয  ধয ভাণ  ধনম্নরু  : 

 

ক্র: নিং ধফধনরয়ারগয প্রকায ধযভাণ গি/ভা 

১ স্থানীয় ধফধনরয়াগ  1,55,91,890.000 ধভধরয়ন োকা 12,99,324.167 ধভধরয়ন োকা 

২ বফরদধক ধফধনরয়াগ 52,877.975 ধভধরয়ন োকা 4,406.498 ধভধরয়ন োকা 

৩ টমৌথ ধফধনরয়াগ 50,229.814 ধভধরয়ন োকা 4,185.818 ধভধরয়ন োকা 

টভাে = 1,56,94,997.789 ধভধরয়ন োকা 13,07,916.483 ধভধরয়ন োকা 

 

 ফস্ত্র অধধদপ্তরযয ধযদ যক ও কভ যকতযাগণ 01/07/201৭ রত 30/06/201৮ ম যন্ত টেক্সোইর ধফলয়ক 650টি ধল্প কাযখানা ধযদ যন 

করযরিন, টালরকয কারজয শুরু টথরক এ ম যন্ত টভাে 2950টি ধল্প কাযখানা ধযদ যন করযরিন। 

 টালক কর্তযরক্ষয টফা প্রদারনয ভাধ্যরভ যাজস্ব আদায়: টালক কর্তযরক্ষয কারজয ভাধ্যরভ ২০১৭-১৮ অথ যফিরয ৯9,83,০০০/- 

(ধনযানব্বই রক্ষ ধতযাধ াজায োকা) এফিং এ ম যন্ত 4.30 টকাটি োকা যাজস্ব আদায় রয়রি। 

 ২০১৭-১৮ অথ যফিরয ফস্ত্র অধধদপ্তয কর্তযক ২07টি নতুন ফস্ত্র ধল্প প্রধতষ্ঠান ধনফধিত রয়রি। 

 

পালক কর্তৃয শল্পল্পফ ফস্ত্র অধধদপ্তল্পযয কাম যাফরী ও ২০১৭-১৮ অথ যফিরয প্রাপ্ত আরফদন ও ধনষ্পধিয তথ্য : 
 

ক্র: 

নিং 

ধফলয় ২০১৭-১৮  অথ যফিরয শুরু রত অত্র অথ যফিয ম যন্ত 

প্রাধপ্ত ধনষ্পধি প্রাধপ্ত ধনষ্পধি 

১ প্রস্তাধফত টযধজরেন 164 157 810 732 

২ ধফদ্যভান টযধজরেন 64 50 407 287 

৩ টভধন িািকযরণয সুাধয 6465 6464 22573 22470 

৪ ১ভ এিক আইআযধ’য ধল্প সুাধয 122 127 875 790 

৫ ২য় এিক আইআযধ’য ধল্প সুাধয 89 74 194 179 

৬ ৩য় এিক আইআযধ’য ধল্প সুাধয 12 13 24 23 

৭ আইআযধ ধনয়ধভতকযরণয সুাধয 87 88 535 454 

৮ টযধজরেন িংরাধন 293 290 1758 1558 

৯ অনাধি ত্র 41 48 358 407 

১০ ইউটিরাইরজন াযধভে (ইউধ) 04 04 144 142 

১১ ইভরাে য াযধভে (আইধ) সুাধয  67 67 151 149 

১২ টিপাি য টরভন্ট 16 16 83 78 

১৩ ওয়াকয াযধভে/ ধআই ধবায জন্য অনাধি ত্র 53 53 124 117 

১৪ করপাধজে াটি যধপরকে 01 01 27 29 

১৫ এইচএ টকাি িংরমাজন 37 39 66 61 

১৬ ইআযধ’য ঠিকানা ধযফতযন 0 0 04 02 

১৭ আইআযধরত আভদাধন স্বত্ত্ব বৃধিয জন্য সুাধয 05 05 17 16 

১৮ ফন্ড রাইরন্স এয জন্য সুাধয 02 02 07 07 

১৯ ই-ধবায সুাধয 0 0 03 03 

২০ বফরদধক ঋরণয সুাধয 11 11 16 16 

21 আইআযধ’য ঠিকানা ধযফতযন 0 0 26 21 

22 লে ফযারদ্দয সুাধয 0 0 20 18 

                                                        ফ যরভাে= 7533 7509 28222 27559 
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ওয়ানি  াধবয : 

ফস্ত্র অধধদপ্তয প্রধান কামাৃরল্পয় পালক কর্তৃল্পযয কাজ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাদল্পনয জন্য একটি ওয়ানস্ট াশবৃ পন্টায চালু কযা ল্পয়ল্পছ। ফস্ত্র ও পাাক 

শে ভাশরক/কভকৃতাৃগণল্পক ওয়ানস্ট াশবপৃয ভাধ্যল্পভ পম ভস্ত পফা প্রদান কযা ল্পে তা শনম্নরূঃ 

 ফস্ত্র শে কাযখানায ভাশরক/উল্পযািাল্পদয কাশযগশয ও ন্যান্য ভস্যায পপ্রশযল্পত যাভ ৃও ভাধান প্রদান; 

 পফা প্রতোী ফস্ত্র শে কাযখানায অল্পফদনমূ মাচাআ -ফাছাআ কযা, াশবৃ পডশরবাযীয ম্ভাব্য তাশযখ কাযখানা কর্তৃযল্পক প্রাশপ্ত 

স্বীকাযে পদয়া এফং ঠিক অল্পফদন শনশদিৃ পকল্পন পপ্রযণ কযা; 

 কাজটি কত তাশযল্পখ ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ তা ং শিি কভকৃতাৃল্পক তকীকযণ কল্পয শনধাৃশযত ভল্পয়য ভল্পধ্য কাজটি  ম্পন্ন কযত: শচঠি ে 

পডশরবাযী পদওয়া; 

 “ওয়ান স্ট াশবৃ ” এয শপায পটশরল্পপাল্পন, াযাল্পত ফ ৃপ্রকায প্রল্পয়াজনীয় তথ্য ংশিিল্পদয যফযা কযল্পছন, শজজ্ঞাায জফাফ 

শদল্পেন; 

 পফা গ্রীতাল্পদয পালক কর্তৃয শল্পল্পফ ফস্ত্র অধধদপ্তল্পয ফস্ত্র শে কাযখানায নুকূল্পর শক শক পফা প্রদান কযা  য় এফং ফস্ত্র শল্পেয 

পালক কর্তৃল্পযয কাজ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পাদল্পনয জন্য পকান কাল্পজ শক শক কাগজ রাল্পগ/পচকশরি তায একটি ধাযণা অগত পফা গ্রীতাল্পদয 

পদওয়া য়। 
২০১৭-১৮ অথযফিরযয  অন্যান্য  কা মযক্রভ : 

 গত 21/08/2017 তাধযরখ ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণাররয়য ধচফ ভরাদয় ফস্ত্র অধধদপ্তয ধযদ যন ও আধুধনক অধপ ব্যফস্থানা ধফলয়ক 

প্রধক্ষণ টকা য শূব উরবাধন করযন। 

 

 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয বাকরক্ষ ধচফ, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয় এফিং ভাধযচারক, ফস্ত্র অধধদপ্তয ও অন্যান্য কভ যকতযাবৃন্দ 

 অধিে  আধি  িংক্রান্ত  তথ্য :  

  (অিংকমূ টকাটি োকায়) 

অধিে আধি ব্রিীরে জফারফয 

িংখ্যা 

ধনষ্পধিকৃত অধিে আধি অধনষ্পন্ন অধিে আধি 

িংখ্যা োকায ধযভাণ  িংখ্যা োকায ধযভাণ  িংখ্যা োকায ধযভাণ  

3২ টি ৪২.৫৮৪৯ ১৪ টি 0৩ টি 0.১৬৬৫ 29 টি ৪২.৪১৮৪ 

 

 ফস্ত্র অধধদপ্তরযয ািংগঠধনক কাঠারভা জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তযক অনুরভাধদত রয়রি। একই ারথ ফস্ত্র অধধদপ্তরযয ধনরয়াগধফধধ 

িংরাধন ও অনুরভাদরনয কাজ চররি।  
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কভযকতযা  ও কভযচাযীরদয  প্রধক্ষণ : 

ক্রধভক নিং প্রধক্ষণ প্রধক্ষণাথীয িংখ্যা 

১ ইন াউজ 141 

২ টদর 99 

৩ ধফরদর 15 

টভাে = 255 

ভস্যা ও চোল্পরিমু : 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয প্রধান ভস্যা ও চযাররিমূ রে-প্ররয়াজনীয় শযক ভস্যা, প্রতুর শযা প্রশতষ্ঠান, ফকাঠাল্পভা শনভাৃল্পণয জন্য গণপূত ৃও 

স্থাতে শধদপ্তল্পযয উয শনবযৃীরতা, পালল্পকয কাল্পজয জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনফর না থাকা। 

 

ফাধলযক  কভযপাদন  চুধক্ত  (APA): 

 

 ফস্ত্র  ও াে  ভন্ত্রণাররয়য  ারথ  ফস্ত্র  অধধদপ্তয :  

 

গত 14.06.2017 তাধযরখ ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় প্রধতভন্ত্রীয উধস্থধতরত ভন্ত্রণাররয়য বাকরক্ষ ভাধযচারক, ফস্ত্র 

অধধদপ্তয এফিং ধচফ, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণাররয়য ভরধ্য ২০১৭-১৮ অথ যফিরযয ফাধল যক কভ যপাদন চুধক্ত স্বাক্ষধযত য়। ফস্ত্র অধধদপ্তয উক্ত ফাধল যক 

কভ যপাদন চুধক্তয টকৌরগত উরদ্দরেয ৮0 নম্বরযয ভরধ্য 73.90 নম্বয এফিং আফধেক টকৌরগত উরদ্দরেয 20 নম্বরযয ভরধ্য 15.70 

নম্বয অজযন করযরি। ফ যরভাে ১০০ নম্বরযয ভরধ্য 89.60 নম্বয অজযন করযরি। অথ যাৎ ফস্ত্র অধধদপ্তয ২০১৭-১৮ অথ যফিরয ফাধল যক কভ যপাদন 

চুধক্তয ফাস্তফায়রনয ায 89.60%। 

 ফস্ত্র  অধধদপ্তরযয  ারথ  আওতাধীন  ভাঠ  মযারয়য  ধক্ষা  প্রধতষ্ঠান /কামযারয়মূ : 

 

গত 19.০৬.২০১7 তাধযরখ ফস্ত্র অধধদপ্তয ও আওতাধীন ভাঠ ম যারয়য ধক্ষা প্রধতষ্ঠান/কাম যারয়মূরয ভধ্যকায ২০১৭-১৮ 

অথ যফিরযয ফাধল যক কভ যপাদন চুধক্ত স্বাক্ষয অনুষ্ঠান অত্র অধধদপ্তরযয বাকরক্ষ অনুধষ্ঠত য়। উক্ত চুধক্ত স্বাক্ষয অনুষ্ঠারন ভাধযচারক, 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয ারথ 0৬টি টেক্সোইর ইধিধনয়াধযিং করররজয ও 0৫টি টেক্সোইর ইনধিটিউরেয অধ্যক্ষগণ এফিং 04টি ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তরযয উ-ধযচারকগরণয ভরধ্য ফাধল যক কভ যপাদন চুধক্ত স্বাক্ষধযত য়। 

 

ফস্ত্র অধধদপ্তরযয আওতাধীন ভাঠ ম যারয়য ধক্ষা প্রধতষ্ঠান/কাম যারয়মূরয ারথ গত 19.06.2017 তাধযরখ ২০১৭-১৮ অথ যফিরযয “ফাধল যক কভ যপাদন 

চুধক্ত” স্বাক্ষয অনুষ্ঠারন উধস্থত প্রধতষ্ঠান/কাম যারয় প্রধানগণ 
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াট অধধদপ্তয   

     

 

 

 
 

      

 

 

৯৯,ভর্তর্ির ফার্নর্যিক এরাকা,ঢাকা-১০০০ 

টের্রবপানঃ ০২-৯৫৬১৫৪৬ 

www.dgjute.gov.bd 

dgjute@gmail.com 

http://www.dgjute.gov.bd/
mailto:dgjute@gmail.com
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১. েভূর্ভ  

 াটটয ব্যফা ধনয়ন্ত্রণ এফং াটটয বফটদধক ফাধণজ্য তদাযধকয জ্ন্য ১৯৫৩ াটর তৎকারীন ককন্দ্রীয় যকাটযয অধীটন প্রথটভ জুট 

কফাড ড গঠিত য়। স্বাধীনতায য ১৯৭৩ াটরয এধপ্রর ভাট জুট কফাড ড ধফলুপ্ত কটয অথ ড ভন্ত্রণারটয়য অধীটন াট ধফবাগ সৃধি কযা য়। ১৯৭৬ 

াটর স্বতন্ত্র াট ভন্ত্রণারয় সৃধি য়। উায অধীটন ংযুক্ত দপ্তয ধটটফ াট ধযদপ্তয সৃধি কযা য়। যফতীটত কাঁচাাট ও াটজ্াত টেয 

ভান ধনয়ন্ত্রণকটে ধফশ্ব ব্যাংটকয সুাধযটয আটরাটক ১৯৭৮ াটর াট ও াটে ধযদ ডন ধযদপ্তয নাটভ অয একটি ধযদপ্তয সৃধি কযা 

য়। ১৯৯২ াটর াট ভন্ত্রণারটয়য অধীনস্থ াটফক ‘াট ধযদপ্তয’ এফং ‘াট ও াটে ধযদ ডন ধযদপ্তয’ একীভূত কটয াট অধধদপ্তয 

গঠিত য়। াটফক  ধযদপ্তয দুটিয  কভাট জ্নফটরয ংখ্যা ধির ৭৯৩ জ্ন। নফগঠিত াট অধধদপ্তটযয জ্নফর ধনধ ডাযণ কযা য় ৪৯৪ জ্ন । 

ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকটেয ১২০ ংখ্যক জ্নফর াট অধধদপ্তটযয যাজ্স্বখাটত স্থানান্তধযত ওয়ায় ফতডভাটন প্রস্তাধফত জ্নফটরয ংখ্যা ৬০৪ জ্ন । 

ভগ্র ফাংরাটদট াট অধধদপ্তটযয  (১) ১৮ টি আঞ্চধরক অধপ (ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও খুরনায় অফধস্থত ৩টি াটে যীক্ষাগায)  

(২) ৪৩ টি মুখ্য ধযদ ডটকয কাম ডারয় (৩) ৭৯ টি ধযদ ডটকয কাম ডারয় যটয়টি। াে অর্ধদপ্তবয ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ফাাংরাবদ যকার্য কভ ি 

কর্ভন র্িফারবেয ভাধ্যবভ ৯ভ টেডভুক্ত ০৩ (র্তন) যন কাযী র্যিারক এফাং ১০ভ টেড ভুক্ত টভাে ১০ (দ) যন মুখ্য র্যদ িক র্নবোগ 

প্রদান কযা বেবছ । এছাড়া ফতিভাবন ৩ে ও ৪থ ি টেণীয র্ফর্বন্ন র্ফর্বন্ন বদ র্নবোগ  কাম িক্রভ প্রর্ক্রোধীন আবছ ।  

২. র্বন  ও র্ভন  

২.১ ধবন :  াটখাতটক ধনযাদ, ধক্তারী ও প্রধতটমাধগতা ক্ষভ কটয গটে কতারা। 
২.২ ধভন :  ােিালী, ােকর ও ব্যফােীবদযবক ােতা প্রদাকনয ভাধ্যটভ াট ও ােযাত বেয আবিন্তযীণ ব্যফায বৃধি ও  ফাজ্ায ম্প্রাযণ । 

২.৩ ককৌরগত উটেশ্যমূ : 

□ াে ও ােযাত বেয ব্যফাবে বমার্গতা প্রদাবনয র্নর্ভত্ত আইন ও র্ফর্ধভারা প্রবোগ টযাযদাযকযণ; 

□  দক্ষ ও প্রবোযনীে যনফর ততযীয র্নর্ভত্ত াাংগঠর্নক কাঠাবভা সুাংগঠিতকযণ; 

□  প্রধক্ষটণয ভাধ্যটভ ভানফম্পদ উন্নেন; 

□  াে ও ােযাত বেয উৎাদন, ভান র্নেন্ত্রণ, অবিন্তযীণ ব্যফায বৃর্ি ও আন্তযিার্তক ফাযায ম্প্রাযবণ  

 বমার্গতা প্রদান; 

□  ােখাবত র্ফর্নবোবগয সুবমাগ ম্প্রাযণ । 

৩. অধধদপ্তটযয দাধয়ত্ব ও কাম ডাফরীয ংধক্ষপ্ত ধফফযণ 

 াে আইন-২০১৭ প্রবোগ ও ফাস্তফােন; 

 টে াটজ্াত কভােটকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন-২০১০ এফং টে াটজ্াত কভােটকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায ধফধধভারা-

২০১৩ এয প্রটয়াগ ও ফাস্তফায়ন; 

 াট ও াটে উৎাদন, ফাজ্াযজ্াতকযণ, যপ্তাধন ও যপ্তাধন আটয়য মাফতীয় তথ্যাধদ ংগ্র ও ভধিত প্রধতটফদন প্রস্তুতকযণ;  

 াে িাবলয উন্নেন, প্রায, গবফলণা ; 

 স্থানীে ও আন্তযিার্তক ফাযায িার্দায াবথ ঙ্গর্ত টযবখ াে ও ােযাত বেয উৎাদন বৃর্ি ; 

 াে িাবলয যন্য ভূর্ভ ব্যফায র্যকল্পনা ; 

 ফহুমুখী ােযাত বেয গবফলণা, উদ্ভাফন ; 

 াে িালীবদয প্রবোযনীে তথ্য যফযা ; 

 ােযাত বেয ব্যফায বৃর্ি, ফাযায ম্প্রাযবণ প্রবোযনীে প্রবণাদনা Ges পুযষ্কায cÖ`vb র্ফলবে কাম িক্রভ েণ; 

 ােকরমুব উৎাদন ম িাবে ে ভান র্নেন্ত্রণ,বেয ভান র্নশ্চতকযণ এফাং যাভ ি ও ােতা প্রদান; 

 াে ও ােযাত বেয ব্যফায রাইবন্স প্রদান ও নফােন; 

 াট ব্যফাটয়য অধনয়ভ ও অাধুতা কযাধ; 

 াট ও াটজ্াত দ্রটব্যয ভান ধনয়ন্ত্রণ এফং 

 “উন্নত প্রযুধক্তধনব ডয াট ও াটফীজ্ উৎাদন এফং ম্প্রাযণ  ” ীল ডক প্রকে ফাস্তফােন। 

৪. প্রর্ক্ষণ  

৪.১ াে অর্ধদপ্তবযয ২০১৭-১৮  অথ ি ফছবযয র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ : 

কিাোগর্য প্রর্ক্ষবণয াংখ্যা কভ িকতিা কভ িিাযী টভাে 

কর্ম্পউোয প্রর্ক্ষণ ০৫ ০৩ ০২ ০৫ যন 

অবিন্তযীণ প্রর্ক্ষণ ২ টি ৩০ ৩০ ৬০ যন 

ইন াউয প্রর্ক্ষণ ৪৮ টি ১৩০ ১১০ ২৪০ যন 

র্ফবদ প্রর্ক্ষণ ১ ১ - ১ যন 

উদ্বুিকযণ কভ িারা ৬২ টি প্রর্ত কভ িারাে ৫০ যন ৩১০০ যন 

ওোকি/টর্ভনায ১২ টি প্রর্ত টর্ভনাবয ৫০ যন ৬০০ যন 

াে িালী প্রর্ক্ষণ ৪২টি টযরাে ১৯,৯৮৫ যন 
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র্িত্র:১- াে অর্ধদপ্তবযয  কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয ওোকি      র্িত্র:২- কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয ইন াউয প্রর্ক্ষণ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্িত্র:(৩,৪)-র্ডর্যোর ার্ব ি টযাডম্যা-ীল িক কভ িারাে ভার্যিারক,র্যিারক (প্রা: ও অথ ি)  অন্যান্য কভ িকতিাবৃন্দ

   

 

  র্িত্র:৫- র্দনাযপুয টযরা প্রাবকয বাকবক্ষ কভ িারা        র্িত্র:৬-পর্যদপুয টযরায একটি কভ িারা 
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র্িত্র:(৭,৮)-মবায টযরায ােিালী প্রর্ক্ষণ 

৫. ২০১৭-১৮  অথ ড ফিটযয গৃীত কাম ডক্রভ ও অজ্ডন 

৫.১ াটজ্াত দ্রটব্যয ভান ধযদ ডন কাম ডক্রভ:  

অথ ি ফছয র্ভর র্যদ িন 

াংখ্যা 

 র্যদ িবনয পরাপর 

যকাযী র্ভর টফযকাযী র্ভর 

স্বাবার্ফক র্নম্নভান স্বাবার্ফক র্নম্নভান 

২০১৭-১৮ ৫২৭ ৪৪৭ ০৬ ৭৭৯ ০৬ 

৫.২ াটজ্াত দ্রটব্যয ভান যীক্ষণ কাম ডক্রভ : 

অথ ি ফছয প্রাপ্ত নমুনায 

াংখ্যা 

যীর্ক্ষত নমুনায াংখ্যা পরাপর 

স্বাবার্ফক র্নম্নভান 

২০১৭-১৮ ২০৭১ ২০৭১ ২০৬০ ১১ 

 

৫.৩ ম্পাধদত কাম ডক্রটভয আওতায় গৃীত তথ্য ও ধযংখ্যান :  

৫.৩.১ কাঁচা াট ও াটজ্াত ে : 

অথ ি ফছয াে/ে উৎাদন 

 

যপ্তার্ন 

 

যপ্তার্ন আে 

োকা ভার্কিন ডরায 

 

২০১৭-১৮ 

কাঁিা াে ৯৩.১০  

(রক্ষ কফর) 

১২.৯৭  

(রক্ষ কফর)  

১২২৫.৫৫ 

(টকাটি োকা) 

১৪৭.৬৭  

(র্ভর্রেন ডরায) 

ােযাত ে ১০.২৯ 

(রক্ষ টভ: েন) 

৮.২৭  

(রক্ষ টভ: েন) 

৬৮০১.৫৭ 

(টকাটি োকা) 

৮৩৬.৮১ 

(র্ভর্রেন ডরায) 

৫.৩.২  টে াটজ্াত কভােটকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন - ২০১০ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত : 

অথ ি ফছয 

২০১৭-১৮ 

র্যিার্রত টভাফাইর টকাবে িয াংখ্যা ১০৪৩ 

আবযার্ত যর্যভানা  ৬৩.৪২৪ রক্ষ োকা 

াবেয ব্যাবগয ব্যফায ৩২ টকাটি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   র্িত্র:৯-যাযাীবত  বে ােযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক                       র্িত্র:১০-ফগুড়াে  বে ােযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায 

   ব্যফায আইন-২০১০ ফাস্তফােবন র্যিার্রত  ভ্রাম্যভান আদারত                     আইন-২০১০ ফাস্তফােবন র্যিার্রত  ভ্রাম্যভান আদারত   
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  ৫.৪ রাইটন্স াংক্রান্ত:  

 রাইটন্স র্ফফযণ ২০১৭-১৮ 

অথ ি ফছয 

 

  ভাঠ ম িাে 

নতুন ইসুি ৫৪৬৮ টি 

নফােন ১০১৫২ টি 

টভাে ১৫৬২০ টি 

যাযস্ব আে (োকাে) ১,৮৭,০৬,৫০০/- 

 

 প্রধান কাম িারে 

নতুন ইসুি ৯১ টি 

নফােন ৭৬৩ টি 

টভাে ৮৫৪ টি 

যাযস্ব আে (োকাে) ২,৭২,১৭,৫০০/- 

৫.৫ কয ব্যতীত যাজ্স্ব প্রদান : 

অথ ি ফছয 

  ২০১৭-১৮ 

কয ব্যতীত যাযস্ব আদাবেয রক্ষিভাত্রা (রক্ষ টাকায়) ১৪২৯.১৭ 

কয ব্যতীত যাযস্ব আদাবেয র্যভান (রক্ষ টাকায়) ১০২৮.৯৪ 

অযিবনয তকযা ায (%) ৭২ % 

৫.৬ অর্ডে কাম িক্রভ :  

অথ ি ফছয অর্ডে আর্ত্তয র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ডে আর্ত্ত অর্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ডে আর্ত্ত 

াংখ্যা োকায র্যভান 

(টকাটি োকাে) 

াংখ্যা োকায র্যভান 

(টকাটি োকাে) 

াংখ্যা োকায র্যভান 

(টকাটি োকাে) 

২০১৭-১৮ ২১ ৩৩.১৫ ১১ ৪.৪২ ১০ ২৮.৭৩ 

 

৫.৭  উবেখবমাগ্য অযিন : 

 াে আইন-২০১৭ ফাস্তফােন; 

 ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ৩টি ােে যীক্ষাগাবযয ভাধ্যবভ ২০৭১ টি নমুনা যীক্ষণ; 

 ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয ৫টি টযান কাম িারবেয ভাধ্যবভ ৫২৭ টি ােকর র্যদ িন কবয ১২৩৮ টি বেয গুনগত ভান র্যদ িন; 

 ােখাবতয উন্নেন ও প্রাবযয রবক্ষি প্রর্ত ফছয ৬ ভাি ি যাতীে াে র্দফ ারন; 

 ােবেয অবিন্তযীন ব্যফায বৃর্িয রবক্ষি বে ােযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন-২০১০ ফাস্তফােবনয ভাধ্যবভ  ১৭টি 

বে (ধান, িার, গভ, ভূট্টা, ায, র্ির্ন, ভর্যি, লুদ, টেঁোয, যসুন, ডার, ধর্নো, আলু, আো, ভেদা, তুল-খুদ-কুড়া ইতিার্দ) 

ােযাত টভাড়ক ব্যফায বৃর্িয রবক্ষি র্নের্ভত ভ্রাম্যভান আদারত র্যিারনা। উবেখ্য ম্প্রর্ত টার্ি খাদ্য ও ভৎস্য খাদ্য এয 

টক্ষবত্রও ােযাত টভাড়ক ব্যফায ফাধ্যতামূরক কযা বেবছ; 

 টদবয ৪২ টি াে উৎাদন প্রফন টযরাে প্রাে ১৯,৯৮৫ যন ােিালীবক প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ তাবদযবক আধুর্নক ির্তয াে 

িাবলয করাবকৌর ম্পবকি প্রর্র্ক্ষত কযা;   

 প্রধক্ষণ প্রদাটনয ভাধ্যটভ  াট অধধদপ্তটযয ৩০৬ জ্ন কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয দক্ষতা বৃধি;  

 াটজ্াত টেয গটফলণায রটক্ষয “ফাংরাটদ জুট গুড ধযাচ ড এন্ড কেধনং ইনর্িটিউে” ীল িক প্রকল্প র্যিারনায  উবদ্যাগ েণ; 

 টদবয ৬৪ টযরাে াে বফন র্নভ িান ীল িক প্রকল্প েবণয উবদ্যাগ টনো; 

 যকার্য কাবযয ও টফায ভান উন্নেবনয রবক্ষি দাপ্তর্যক কভ ির্যবফবয উন্নেন এফাং 

 কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয পূণ িাঙ্গ ডাোবফয ততযী। 

 
  র্িত্র:১১-াে অর্ধদপ্তয কর্তিক আবোর্যত যাতীে টাক র্দফ ২০১৭ এয আবরািনা বা ও র্ভরাদ ভার্পর উরবক্ষ  ফক্তব্য প্রদান কযবছন ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারবেয 

ভাননীে প্রর্তভন্ত্রী  র্ভযিা আযভ এভ.র্  
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র্িত্র:১২-টাক র্দফ ২০১৭ এয আবরািনা বা ও র্ভরাদ ভার্পর উরবক্ষ  ফক্তব্য প্রদান কযবছন ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারবেয র্িফ যনাফ টভা: 

পেজুয যভান টিৌধুযী   র্িত্র:১৩-যাতীে টাক র্দফ ২০১৭ এয  আবরািনা বা টবল র্ভরাদ ভার্পর ও টদাো       

  

   র্িত্র:১৪-যাতীে াে র্দফ-২০১৮ উরবক্ষ  টপনী টযরায ভাবফ  ও ম িা রী   র্িত্র:১৫-যাতীে াে র্দফ -২০১৮ উরবক্ষ িাাইনফাফগঞ্জ  

টযরায আবরািনা বা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

র্িত্র:১৬-যাতীে াে র্দফ -২০১৮ উরবক্ষ ফর্যার  টযরায আবরািনা  র্িত্র:১৭-যাতীে াে র্দফ -২০১৮ উরবক্ষ  োংাড়া, 

িাাইনফাফগঞ্জ ভাবফ ও ম িা রী  বাে ফক্তব্য  যাখবছন টফগভ টযবুবন্নছা আপবযায,এভর্       
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৬. ফার্লিক  কভিম্পাদন  চুর্ক্ত  ২০১৭-১৮ ফাস্তফােন  

  ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয াে অর্ধদপ্তবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্তয টকৌরগত উবেশ্যমূ : [১] আইন ও র্ফর্ধভারা প্রবোগ 

টযাযদাযকযন; [২] ভানফম্পদ উন্নয়ন ; [৩] াে ও ােযাত বেয উৎাদন ও ব্যফায বৃর্ি; [৪]  াে ও ােযাত বেয ব্যফাবে 

ােতা এফাং [৫]  াট খাটত ধফধনটয়াকগ সুটমাগ ম্প্রাযণ  কাম িক্রবভয রক্ষিভাত্রা অযিবনয ায ৯২.৫৭ %।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইনাউয প্রর্ক্ষবণ াে অর্ধদপ্তবযয ভার্যিারক যনাফ টভাঃ াভছুর আরভ 

৭. উত্তভ চচ ডা, দাচায, উদ্ভাফন (ইটনাটবন) 

৭.১  উত্তভ চচ ডা : 

 টফা প্রতিাীবদয যন্য াে অর্ধদপ্তবযয টফামূ যীকযন ; 

 াট ও াটে ব্যফায রাইটন্স প্রদাটনয জ্ন্য আটডট ধটিটজ্ন চাট ডায প্রণয়ন ও ওটয়ফ াইটট প্রকা কযা টয়টি;  

 াটটয প্রাথধভক াটফাজ্াটয ধবজ্া াট ক্রয় ধফক্রয় কযাধকটে কজ্রা প্রাটনয ায়তায় ধবজ্া াটটয কুপর ম্পটকড জ্নটচতনতা 

সৃধিয রটক্ষয াট অধধদপ্তটযয ভাঠ ম ডাটয় ব্যাক প্রচাযণা কাম ডক্রভ গ্রণ ;  

 াটটয অবযন্তযীন ব্যফায বৃধিয রটক্ষয ‘‘টে াটজ্াত কভােটকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন-২০১০’’ প্রটয়াগ ও ফাস্তফায়টন 

কাস্টায, ধরপটরট ধফতযণ এফং ধিকায় গণধফজ্ঞধপ্ত প্রচায ;  

 রাইটন্স প্রতযাী ব্যধক্ত ফা প্রধতষ্ঠাটনয ধনকট দ্রুততভ ভটয় রাইটন্স প্রদাটনয জ্ন্য যকাধয ককালাগাটয ধপ জ্ভা প্রদাটনয 

চারানমূ অন-রাইটন কবধযধপটকন ; 

 াটকটর উৎাধদত াটটেয গুণগত ভান ঠিক যাখায রটক্ষয াট অধধদপ্তটযয ৩টি াটে যীক্ষাগাটযয ভাধ্যটভ ধফনামূটে 

নমুনা যীক্ষা কটয ংধিি কর্তডক্ষটক অফধতকযণ; 

 াট অধধদপ্তয এফং ফাংরাটদ াটকর কট ডাটযন এয কমৌথ উটযাটগ টিভ গঠন কটয যকাধয ধভটরয উৎাধদত েভান মাচাই 

কযা ; 

 কপাকার টয়ন্ট কভ ডকতডায ভাধ্যটভ তথ্য কফা ধনধিতকযণ ; 

 ওয়ান স্ট াধব ডটয ভাধ্যটভ কফা প্রতযাীগটণয কফা প্রদান জ্ীকযণ কযা । 

৭.২  দাচায :  

 ইনাউয প্রর্ক্ষবণ অাংেণকাযী কভ িকতিা ও কভ িিাযীবদয প্রর্ত দািাবযয উবমার্গতা গুরুত্ব কাবয তুবর ধযা ; 

 াে অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবে জ্ঞানর্বর্ত্তক কভ ির্যবফ সৃর্িয রটক্ষয েন্থাগায স্থান ; 

 অবিাগত টফা প্রতিাীবদয যন্য অর্তর্থ কক্ষ স্থান । 

 

 ৭.৩  উদ্ভাফন (ইটনাটবন) :  

 যকাধয প্রধতষ্ঠানমূ কর্তডক আটয়াধজ্ত কধভনায ও প্রধক্ষণমূট াটটয ব্যাগ ব্যফায ধফলটয় অনুটযাধ ি কপ্রযণ ;  

 প্রাথধভক ও ভাধ্যধভক ম ডাটয় যকাধয ফই ধফতযটণয ভয় াটটয ব্যাগ প্রদাটনয জ্ন্য ি প্রদান;  

 যকাধয দপ্তয ও ংস্থায় াটটয াভগ্রী ব্যফায ধফলটয় ি কদয়া ; 

 াে অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারেবক ধুভানমুক্ত টঘালণা কযা বেবছ। অবিাগতবদয ধুভাবনয যন্য আরাদা টযান ততযী কযা বেবছ; 

 াে ও ােযাত বেয অবিন্তযীণ ব্যফায বৃর্ি ও র্যবফ সুযক্ষায রবক্ষি যনবিতনতা বৃর্ি ও উদ্বুিকযবণয যন্য প্রাভাে র্িত্র 

ততযী, র্ফতযণ ও প্রদ িবনয ব্যফস্থাকযণ । 
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৮. ধডধজ্টার ফাংরাটদ ধফধনভ ডাটণয জ্ন্য অর্ধদপ্তবযয  কাম ডক্রভ 

 “র্ডর্যোর ার্ব ি ফাস্তফােন টযাডম্যা-২০২১”-ীল িক প্রকবল্পয াবথ াংযুক্ত ওো। 

 াট অধধদপ্তটযয বাকক্ষ আধুধনকায়ন ধবধডও কনপাটযন্স ংক্রান্ত মন্ত্রাধত স্থান; 

 াে অর্ধদপ্তয কর্তিক াে ব্যফাবেয র্ফর্বন্ন টের্ণয রাইববন্সয আবফদন অনরাইবনয ভাধ্যবভ েণ ও প্রবর্াং এয রবক্ষি ‘অন-রাইন 

রাইবর্ন্সাং’ এয পেওেিায র্নভ িাণ ইবতাভবধ্য ম্পন্ন বেবছ এফাং াে অর্ধদপ্তবযয ওবেফ াইবে াংযুক্ত কবয কাম িক্রভ শুরু বেটছ; 

 াে অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয তদর্নক ার্যযা প্রদান ফাবোবভর্িক ির্তবত আঙ্গুবরয ছাবয ভাধ্যবভ মথাভবে অর্পব 

আগভন ও প্রস্থান র্নর্শ্চত কযা বেবছ; 

 াে অর্ধদপ্তয ন্যানার ওবেফ টাে িাবর যুক্ত বেবছ। াে অর্ধদপ্তবযয ওবেফ ঠিকানা www.dgjute.gov.bd । াে 

অর্ধদপ্তবযয র্ফর্বন্ন র্ফলোর্দ ওবেফাইবে র্নের্ভত আবরাড ও ারনাগাদকযণ অব্যাত যবেবছ ; 

 াভার্যক টমাগাবমাগ ভাধ্যভ টপবুবক াবেয ভূর্ভকা আবরািনা , প্রিায ও প্রাবযয রবক্ষি াে অর্ধদপ্তবযয দাপ্তর্যক টপবুক টয 

(http://www.facebook.com/dgjutegov) ফাাংরাে ‘াে অর্ধদপ্তয,ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারে’ ততর্য কযা বেবছ ; 

 প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবেয একব টু ইনপযবভন (এটুআই) টপ্রাগাবভয আওতাে াে অর্ধদপ্তবয ই-পাইর র্বিভ িালু কযা বেবছ ; 

 াে অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয ডাোবফইয (PDS) ততর্যকযণ ম্পন্ন বেবছ । কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয প্রবোযনীে তথ্য 

াংে ও ডাো টফইবয তথ্য আবরাড প্রর্ক্রোধীন ; 

 াে অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবে  ফর্যাগত অর্তর্থ ও াধাযবনয প্রবফ ম িবফক্ষণ ও র্নযাত্তা যক্ষাবথ ি র্র্ কিাবভযা স্থান কযা 

বেবছ এফাং াফ িক্ষর্নক ভর্নের্যাং কযা বে ; 

 যকার্য ক্রে কাম িক্রভ ই-র্যর্ র্বিবভ ম্পন্নকযবণয রবক্ষি ইর্তভবধ্য াে অর্ধদপ্তয ই-র্যর্বত টযর্যবেনভূক্ত বেবছ । 

৯.ােখাবতয  ম্ভাফনা  ও ীভাফিতা  

ােখাবতয ম্ভাফনা: 

 উচ্চপরনীর াটফীজ্ ও উচ্চভান ম্পন্ন াট উৎাদন; 

 স্থানীয় ও আন্তজ্ডাধতক চাধদায াটথ ংগধত কযটখ াটটেয ফহুমুখীকযণ; 

 প্রধতটমাধগতাক্ষভ াটে উৎাদটনয উটমাধগ কটয াটধটেয াটকরমূকয আধুধনকায়ন; 

 াট ও াটটেয স্থানীয় ও আন্তজ্ডাধতক ফাজ্ায ম্প্রাযণ; 

 াটখাটতয উন্নয়টন যকায কর্তডক প্রটণাদনা প্রদান; 

 াটখাটত কদধ ধফটদধ ধফধনটয়াগ আকল ডটণয উটযাগ গ্রণ; 

 নতুন প্রযুধক্ত গ্রণ ও নতুন ধডজ্াইন উদ্ভাফটন গটফলণা ও উন্নয়ন এফং   

 “বে ােযাত টভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন,২০১০” ফাস্তফােবনয ভাধ্যবভ াে ও ােযাত বেয উৎাদন ও ব্যফায বৃর্ি। 

ােখাবতয ীভাফিতা: 

 টদব উচ্চ পরনীর ােফীবযয অবাফ ; 

 রফণাক্ত ভাটিবত ােিাল; 

 ােেঁিবন ার্নয স্বল্পতা; 

 কাঁিাাবেয উৎাদন খযি বৃর্ি; 

 টের্ডাং অনুমার্ে ন্যায্য মূল্য না াওো; 

 ভধ্যস্বত্ব টবাগীবদয টদৌযাত্ম; 

 গুণগত ভানম্পন্ন ােযাত ে উৎাদবন আধুর্নক টভর্নার্যবযয অবাফ এফাং 

 র্রর্থন/র্রবপ্রাাইর্রন এয  াবথ ােযাত বেয প্রর্তবমার্গতা। 

১০. ভস্যা ও চযাটরঞ্জ 

১০.১  ভস্যা : 

 অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারে ও ভাঠ ম িাবেয র্নযস্ব অর্প বফন টনই ; 

 অর্ধদপ্তবযয অগ িাবনাোবভ ভাঠ ম িাবে ২২ টি টযরাে টকান অর্প/দ টনই ; 

 প্রটয়াজ্টনয তুরনায় জ্নফটরয স্বেতা এফং 

 ভাপ্ত প্রকবল্পয যনফর আত্মীকযণ যটিরতা । 

১০.২ চযাটরঞ্জ : 

 জ্নফটরয স্বেতা থাকা টত্বও টে াটজ্াত কভােটকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০ তবাগ ফাস্তফায়ন;  

 প্রধক্ষটণয ভাধ্যটভ ভটয়াটমাগী ও দক্ষ জ্নফর বতযী;  

 অনরাইটন রাইটন্স প্রদান াট অধধদপ্তটযয কফামূ ধডধজ্টারাইটজ্টনয আওতায় আনা; 

 কডভযা-ঢাকা, চেগ্রাভ এফং খুরনা াটে যীক্ষাগায ংস্কায কযা ;  

 ভাঠ ম ডাটয়য কভ ডকতডাটদয দ উন্নীতকযণ এফং 

 ভাঠ ম িাবে কর টযরাে াে অর্ধদপ্তবযয অর্প/দ সৃযন । 

http://www.dgjute.gov.bd/
http://www.facebook.com/dgjutegov
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১১. ২০১৮-১৯ অথ ড ফিটযয কভ ডধযকেনা 

 যনফর র্নবোবগয ভাধ্যবভ অর্ধদপ্তবযয শূে দ  পূযণ কযা; 

 কভ িকতিা-কভ িিাযীগবণয তথ্য ম্বর্রত র্র্ডএ প্রস্তত কযা ; 

 প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ  যনফবরয দক্ষতা বৃর্ি কযা ; 

 টফা যীকযবণয র্নর্ভত্ত িালুকৃত অনরাইন রাইবর্ন্সাং ব্যাক ম্প্রাযণ কযা ; 

 তবাগ ই-নর্থ ও ই-র্যর্ িালু কযা এফাং 

 অফর্ষ্ে (২২ টি) টযরাে াে অর্ধদপ্তবযয অর্প ও দ সৃযবনয উবদ্যাগ েণ । 

 

 

   

র্িত্র:২০- াে টক্ষত 

 

   

র্িত্র:(২১-২২)- াে যাগ টদো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্িত্র:২৩-াবেয আঁ ছাড়াবনা 
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র্িত্র:(২৪-২৫)-াবেয আঁ ও াে খর্ড় শুকাবনা 

 

 
 

র্িত্র:২৬-নদীয তীবয কাঁিা াবেয াে 
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ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

আদভজীদওাট ট (এদনক্স-১), ভতততঝর, ঢাওা-১০০০ 

তএতফএক্সঃ৯৫৫৮১৮২-৬, ৯৫৫৮১৯২-৬ 

পযাক্সঃ৮৮০-২-৯৫৬৭৫০৮, ৯৫৬৪৭৪০ 

ই-মভইরঃbjmc.bd@gmail.com 

দেফঃwww.bjmc.gov.bd 

 

mailto:bjmc.bd@gmail.com
http://www.bjmc.gov.bd/
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তফদজএভত’য রূওল্প এফাং অতবরক্ষ্য 

রূওল্প 

তফদজএভতদও এওটি স্বাফরম্বী  রাবজনও প্রততষ্ঠাদন উন্নীতওযণ। 

অতবরক্ষ্য 

 স্থানীে ওাঁচাাট ব্যফায ওদয দফ টাৎকৃষ্ট প্রচতরত  ফহুমুঔী াটণ্য উৎাদন ওযা।  

 াদটয ন্যায্য মূল্য প্রাতিদত কৃলওদও ােতা ওযা। 

 তফশ্ব ফাজায অনুন্ধান  ম্প্রাযণ ওযা। 

 বফদদতও মুদ্রা অজটন ওযা। 

 দণ্যয মভাড়ওীওযদণ াট দণ্যয ফাধ্যতামুরও ব্যফায আইন ’২০১০ এয আতাে াটদণ্যয স্থানীে ফাজায ম্প্রাযণ ওযা।  

 তনদথটিও ণ্য ফজটন এফাং তযদফ ফান্ধফ প্রাকৃততও াটণ্য ব্যফাদয উদ্বুদ্ধ ওযা।  

 াট  াট তদল্পয উন্নেন এফাং াট নীতত  মওৌর প্রণেন, ফাস্তফােদন যওাযদও ােতা ওযা  প্রদোজনীে সুাতয ওযা।  

 শ্রতভও, ওভ টচাযী এফাং ওভ টওতটাদদয প্রাপ্য আতথ টও এফাং অনাতথ টও সুতফধাতদ তনতিত ওযা।  

 

র্ফবেএভর্’য মূল্যবফাধ 

 াঅভযা মুর্িযুবেয চেতনাবক ধাযণ কর্য 

 োর্তয র্তা াঅভাবদয ানুচপ্রযণায মূর উৎ 

 চদবপ্রভ াঅভাবদয াগ্রার্ধকায 

 াঅভাবদয স্বপ্ন একটি উন্নত োর্ত গঠন 

 াঅভযা “র্ডর্েটার ফাাংরাবদ” গড়বত প্রতযয়ী 

 উন্নয়বনয েন্য াআর্তফােক র্যফতিন োাআ 

 শৃঙ্খরা াঅভাবদয বফ িাচ্চ াগ্রার্ধকায 

 াঅভযা কবভ ি র্ফশ্বাী 

 াঅভযা াট র্যফাবযয দস্য 

 র্ফবেএভর্ াঅভায, াঅর্ভ র্ফবেএভর্’য 

 াটণ্য ব্যফায কর্য, র্যবফ যক্ষা কর্য 

 

তফদজএভত’য মওৌরকত উদেশ্য 

 

মওৌরকত াধাযণ উদেশ্য  

 ন্যায্য মূল্য প্রদাদনয রদক্ষ্য কৃলদওয ওাছ মথদও যাতয ওাঁচাাট ক্রে; 

 স্থানীে  বফদদতও ফাজাদযয চাতদা অনুাদয াটজাত ণ্য উৎাদন;  

 াটজাত দণ্যয ফাজায ম্প্রাযণ  ফাজাযজাতওযণ;  

 ভানফম্পদ উন্নেন; 

 প্লান্ট  মভতনাযীজ ওাম টক্ষ্ভ যাঔা  উৎাদন ক্ষ্ভতায দফ টাচ্চ ব্যফায তনতিত ওযা ; 

 আথ টাভাতজও উন্নেদন অফদান যাঔা। 
মওৌরকত আফতশ্যও উদেদশ্য 

 দক্ষ্তায দে ফাতল টও ওভ টম্পাদন চুতি ফাস্তফােন; 

 দক্ষ্তা  বনততওতায উন্নেন; 

 তথ্য অতধওায  স্বত:স্ফূতট তথ্য প্রওা ফাস্তফােন; 

 ওাম টদ্ধতত  মফায ভাদনান্নেন; 

 আতথ টও ব্যফস্থানায উন্নেন; 
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ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফরী 

 

াটাতা মথদও বজফ ানীে উৎাদদনয ওাযঔানা স্থান াইরট প্রওল্প 

াইরট প্রওল্পটিয জাভ টানীয এওটি প্রততষ্ঠান Intertrop UG এয দমাতকতাে ভাতনওকদেয মরমুফাতড়দত ফাস্তফােনাধীন । ভাতনওকদেয 

মরমুফাতড়দত উৎাতদত মুদয় াটাতা (২টন ফা তদতাতধও ) Intertrop UG ওর্তটও ক্রে ওযায চুতি ওযা দেদছ । াটাতায গুনাগুণ 

এফাং তফতবন্ন Variety ম্পদওট Intertrop UG াদথ মদ তফদদদয ল্যাদফ কদফলণা অব্যাত যদেদছ । মায পরাপর  ীঘ্রাআ প্রওা 

ওযা দফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক াট াতা বত জেফ ানীয় জতযী প্রকবেয উবদষ্টায পুযস্কায গ্রণ

জাতীে াট তদফ উরদক্ষ্ াচঁতদন ব্যাী াটণ্য মভরা ২০১৮ 

াটণ্যদও জনতপ্রে ওযায রদক্ষ্য ৬ ভাচ ট জাতীে াট তদফ াতরত ে । ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কত ৬ ভাচ ট, ২০১৮ তাতযদঔ ফেফন্ধু আর্ন্টজাততও 

দেরন মওদে তদফটিয শুব উদদ্বাধন ওদযন এফাং াট তদল্পয তত জতড়ত তফতবন্ন প্রততষ্ঠানদও পুযস্কৃত ওদযন । এ উরদক্ষ্য ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রী ফেফন্ধু আর্ন্টজাততও দেরন মওে প্রােদন াটণ্য মভরা -২০১৮ উদদ্বাধন ওদযন। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী উদেঔ ওদযন-“আভযা াটদও 

আয আধুতনওীওযদণয ভাধ্যদভ াট উৎাদন , াট াংগ্র, াট াংযক্ষ্দণয ব্যফস্থা ওদযতছ”। তততন তফদজএভত’য স্টর তযদ টন ওদযন এফাং 

মানারী ব্যাক এয তফলদে মঔাঁজ-ঔফয মনন। এছাড়া ভাননীে স্পীওায াট াতায ানীে এয ভূেত প্রাংা ওদযন এফাং তা ান ওদযন । মভরাে 

আকত দ টনাথীকণ তফদজএভত’য স্টদরয ভূেত প্রাংা ওদযন। 
 

াট দত মানাতর ব্যাক উৎাদন ওাযঔানা স্থান 

েনাফ মুাাঃ াআভাে উর্িন প্রাভার্ণক, এভর্ রর্তপ ফাওয়ানী জুট র্ভবরয একটি াআউর্নট র্ববফ 

প্রকেটিয শুব উববাধন কবযন। এ ভয় ভাননীয় ভন্ত্রীয বে প্রর্তভন্ত্রী ও র্েফ ভবাদয় উর্িত র্িবরন। ীঘ্রাআ ফার্ণর্েযক র্বর্িক 

চানার্র ব্যাবগয উৎাদন শুরু বফ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী াট বত উৎার্দত র্রব্যাগবক “চানারী ব্যাগ” নাভকযণ কবযন। র্যবফ 

দূলণকার্য র্রর্থবনয র্ফকে র্ববফ র্যবফ ফান্ধফ “চানারী ব্যাগ” এয ভাধ্যবভ াবটয স্বণ ি যুবগয সূেনা বফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তিক চানারী ব্যাগ এয শুব উববাধন    াট বত র্রর্থন উৎাদন 

 

 

কর্তিক চানারী ব্যাগ এয শুব উববাধন     াট বত র্রর্থন উৎাদন 
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ঢাওা আর্ন্জটাততও ফাতণজয মভরা ২০১৮ 

 

এফাযই প্রথভ তফদজএভত তনজস্ব প্যাতবতরেদন যাজধানীয মদযফাাংরা নকদয ১ জানুোতয মথদও ৪ মপব্রুোতয  ২০১৮ ভদে অনুতষ্ঠত ঢাওা 

আর্ন্জটাততও ফাতণজয মভরাে অাংগ্রণ ওদয এফাং এ মভরাে তফদজএভত’য ২৫টি তভর অাংগ্রণ ওদয। প্যাতবতরেদন ফেফন্ধু ওণ টায , 

ইদনাদবন ওণ টায , ট্যাতডনার  এভতএ ওণ টায , ডাইবাযতপাইড ওন টায , াটানীে ওন টায , জুদটা-পাইফায গ্লা ওন টায , তভরস্ পাতন টতাং 

ওন টায, কারফ্রা-াফীফ ওন টায , এএভই প্রদভান ওন টায , মস্পাট ট  তএআয ওন টায , তথ্য/ অতততথ ওন টাদয বাক ওদয াংতিষ্ট ণ্য াভগ্রী 

প্রদ টন  তফক্রে এয ব্যফস্থা ওযা ে । আকত দ টনাথীযা প্যাতবতরেন এফাং ণ্য াভগ্রীয ভূেত প্রাংা ওদযদছন । াতফ টও তফদফচনাে মভরা 

ওর্তটক্ষ্ তফদজএভতদও তযজাব ট প্যাতবতরেনগুদরায ভদধ্য ৩ে পুযস্কায প্রদান ওদয । ভানী অনুষ্ঠাদন মক্রস্ট এফাং াটি টতপদওট প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

মভরা ওর্তটক্ষ্ তফদজএভত-মও ন্াননা প্রদান ওদয। এ উরদক্ষ্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদেয ভাননীে প্রততভন্ত্রী জনাফ তভজটা আজভ, এভত মভরাে 

তফদজএভত’য প্যাতবতরেন তযদ টন ওদযন এফাং াংতিষ্ট ওরদও ধন্যফাদ জানান।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঢাকা াঅন্তেিার্তক ফার্ণেয চভরা ২০১৮ চত র্যোব ি প্যার্বর্রয়বন র্ফবেএভর্’য ৩য় িান ার্ধকায 

 

মদব্যাী উন্নেনমভরা ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১-১৩ জানুোযী ২০১৮ তাতযদঔ ওর মজরা  উদজরাে উন্নেন মভরা অনুতষ্ঠত ে । উি মভরাে যওাদযয তফতবন্ন ভন্ত্রণারদেয উন্নেন মূরও 

ওভ টওাদেয তচত্র জনকদণয াভদন তুদর ধযা ে । তফদজএভত’য তনেন্ত্রনাধীন তভর  আঞ্চতরও ওাম টারেমূ ঢাওা , নযতাংতদ, চট্টগ্রাভ, খুরনা, 

মদায, তযাজকে এ ৬টি মজরাে অনুতষ্ঠত মভরাে অাং গ্রণ ওদয।  
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প্রতক্ষ্ণ  কদফলণা মওে স্থান 

 

তফদজএভত’য ওতযভ জুট তভদর র্ফর্েএভর্’য প্রতক্ষ্ণ  কদফলণা মওে স্থান ওযা দফ। এটি প্রথভ ধাদ প্রাে ৭৩৬.০০ রক্ষ্ টাওা ব্যবয় 

তনজস্ব অথ টােদন ফাস্তফােন ওযা দফ। প্রওল্পটিয ফাস্তফায়ন শুরু বয়বি ২১ র্ডবম্বয ২০১৭ তার্যবখ। মফইতরাং হুস্ ইউতনট স্থান 

প্রতত ফৎয তফদজএভত’য ২২ টি াটওদর প্রাে ১৮/১৯ মওাটি টাওায Bailing Hoops আভদাতন/ক্রে ওযা ে। এ ইউতনট স্থাতত দর 

তফদজএভত’য তভরমূদ Bailing Hoops আভদাতন/ক্রে ওযদত দফ না এফাং আতথ টও াশ্রে দফ। 

 

চরর্ভবনন প্লান্ট িান 

ফতিভাবন র্ফবেএভর্’য ১টি র্ভবর চরর্ভবনন প্লান্ট/কাযখানা যবয়বি। র্ফএর্ডর্, চকর্ভকযার, সুগায এন্ড ফুড  যকার্য/চফযকার্য িানীয় 

ফাোবযয োর্দা বৃর্েয র্যবপ্রর্ক্ষবত র্ফবেএভর্’য ান্যান্য র্ভবর াঅবযা চরর্ভবনবটড ব্যাগ উৎাদন/যফযা ফাড়াবনায উবিবে 

Lamination Plant স্থাদনয উদযাক গ্রণ কযা বয়বি।  

 

বয়র চবায প্লান্ট িান 

ফতিভাবন র্ফবেএভর্’য ১ টি র্ভবর Soil Saver প্লান্ট/কাযখানা যবয়বি। চদব/র্ফবদী ফাোবয োর্দা বৃর্েয র্যবপ্রর্ক্ষবত র্ফবেএভর্’য 

ান্যান্য র্ভবরয াঅবযা Soil Saver দন্যয  উৎাদন/যফযা ফাড়াবনায উবিবে Soil Saver প্লান্ট স্থাদনয উদযাক  গ্রণ কযা 

বয়বি।  

 

ফাদোদভতট্টও াতজযা 

Bio-metric attendance এয ভাধ্যদভ BJMC প্রধান কাম িারয় , আঞ্চতরও অতপ  ২৫টি তভদর াতজযা ব্যফস্থা চালু ওযায 

দদক্ষ্ গ্রণ ওযা দেদছ। শ্রতভও, ওভ টচাযী, ওভ টওতটাদদয াতজযা তনতিত ওদয আতথ টও কৃচ্ছতা াধন ওযা এফাং উৎাদন তথা াতফ টও দক্ষ্তা 

বৃতদ্ধ  শৃঙ্খরা আনেদনয জন্য এ ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দেদছ। 

 

চর চভবভা াআসুয ের্ত র্যফতিন 

প্রওল্প প্রধানকণদও Sales Memo Issue ওযায ক্ষ্ভতা প্রদান ওযা ে। এদত ওদয মমদওান অতনেভ দূযীওযদণ স্বচ্ছতা, জফাফতদততা 

তনতিত ওযা ম্ভফ দফ। পূদফ ট প্রধান ওাম টারে দত মর মভদভা ইসুয ওদয যিানী তফবাকীে প্রধানদও মপ্রযণ ওযা ত।  
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নর্থ ব্যফিানায় াংস্কায 

 

তফদজএভতদত পূদফ ট ৭ টি স্তদয নতথ ব্যফস্থানা দতা (এত, -ব্যফস্থাও, উ-ব্যফস্থাও, ব্যফস্থাও, উ-ভাব্যফস্থাও, ভাব্যফস্থাও, 

তচফ/তযচারও), মা তযফতটন ওদয ফতটভাদন ততন স্তযতফতষ্ট (নতথ উস্থানওাযী ওভ টওতটা, তফবাকীে প্রধান/ভাব্যফস্থাও, তচফ/তযচারও) 

নতথ প্রতক্রোওযণ ব্যফস্থা যীক্ষ্ামূরওবাদফ চালু ওযা ে। এ ব্যফস্থায ভাধ্যদভ ভদেয অচে মযাধ দফ এফাং জফাফতদততা, স্বচ্ছতা  এওও 

দক্ষ্তা বৃতদ্ধ াদফ। 

াাংগঠর্নক কাঠাবভাবত নর্থ ব্যফিানায় স্তযর্ফন্যাব ফতিভান াফিা ও প্রস্তার্ফত ব্যফিা চদখাবনা র:  

 

ফতিভান াফিা প্রস্তার্ফত ব্যফিা 

মচোযম্যান মচোযম্যান  

৬. তযচারও/তচফ ৩. তযচারও/ 

      তচফ 

 চফাড ি র্েফারয় 

 র্ফবাগ 

৫. ভাব্যফস্থাও/উ-ভাব্যফস্থাও ২. ভাব্যফস্থাও/উ-ভাব্যফস্থাও  উ-র্ফবাগ 

৪. ব্যফস্থাও ১. ব্যফস্থাও/ উ-ব্যফস্থাও/  ব্যফস্থাও/ 

     ভন্বে ওভ টওতটা 

 াখা 

৩. উ-ব্যফস্থাও   

২.  ব্যফস্থাও   

১.  ভন্বে ওভ টওতটা 

এরতডএ/ইউতডএ/ওতম্পউটায অাদযটয 

  

 

ERP (Enterprise Resources Planning) 

২০১৬ ার বত র্ফবেএভর্বক র্ডর্েটারাাআবেন কযায েন্য ERP এয কর প্রস্তুর্তমূরক কাম িক্রভ শুরু কযা য়। ERP এয চটন্ডায 

ডকুবভন্ট র্ববফ EoI, TOR, RFP, Budget প্রস্তুত কযা য়।  র্ফর্েএভর্’য কর র্ভর, চোন ও প্রধান কাম িারবয়য কর 

র্ফবাবগয কাবেয ভন্বয় কবয ERP এয software এয specification র্ববফ ১৬ টি ভর্ডউর জতর্য কযা য়। ERP 

software চক support চদয়ায েন্য র্ভর, চোন ও প্রধান কাম িারবয়য ভন্ববয় গঠিত কর্ভটি বাযা Hardware ও Network 

ভাঠ ম িাবয় ম িবফক্ষণ কবয াবব ি প্রর্তবফদবনয র্বর্িবত (Diagram ) Hardware ও Network এয র্ফর্বন্ন াঅাআবটভমুবয 

ফাবেট প্রস্তুত কযা য়। ফতিভাবন র্ফচেএভর্’চত কব িাবযট ম িাবয় ERP প্রস্তুত কযায কর কাে ম্পন্ন কযা বয়বি। পুনাঃবটন্ডায েরভান 

যবয়বি। Software Engineer এয াফর্ষ্ট কাে র software এয specification র্ববফ ১৬ টি ভর্ডউর এয ডাটা 

input & output  statement  জতর্য কযা। 

 

র্ফবেএভর্’য কাম িাফরী ২০১৭-১৮ 

টভূতভ 

ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযদনয মাত্রা মূরত শুরু ে ১৯৫২ াদর নাযােনকদে মফযওাযী তভর ফাো জুট তভর তরঃ স্থাদনয ভধ্য তদদে । 
ধীদয ধীদয নতুন নতুন তল্প ওাযঔানা স্থাদনয ভধ্য তদদে এ অঞ্চদর াট তদল্পয তফওা খটদত থাদও। ফাাংরাদদদ স্বাধীনতায পূদফ ট জুট তভদরয 

াংখ্যা তছর ৭৫। 
 

১৯৭২ াদরয ২৬ম ভাচ ট ভাভান্য যাষ্ট্রততয আদদ নাং P.O-27 (The Bangladesh Industrial Enterprises 

Nationalization Order, 1972) অনুমােী ব্যতিভাতরওানাধীন  তযতযি াটওর াদফও ইতআইতডত (East 

Pakistan Industrial Development Corporation) এয মভাট ৬৭টি াটওদরয তদাযতও, তযচারনা  তনেন্ত্রদণয 

রদক্ষ্য ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযন (তফদজএভত) কঠিত ে। ১৯৮১ াদর এয তনেন্ত্রণাধীন তভদরয াংখ্যা তছর  ৮২টি। 

 

১৯৮২ াদরয য মভাট ৮২টি াটওর এয ভদধ্য ৩৫টি াটওর তফযাষ্ট্রীেওযণ, ৮টি তভদরয পু ুঁতজ প্রতযাায এফাং ১টি াটওর (ফনানী) 

ভেভনতাং াটওদরয াদথ এওীভূত ওযায য তফদজএভতয তনেন্ত্রণাধীন তভর াংখ্যা ৮২টি মথদও ওদভ ৩৮টিদত দাঁড়াে।  
 

১৯৯৩ ার মথদও তফশ্ব ব্যাাংদওয াটঔাত াংস্কায ওভ টসূতচয আতাে এ ম টর্ন্ তফতবন্ন ভদে মভাট ১১টি তভর ফন্ধ/তফক্রে/এওীভূত ওযায পদর 

এফাং তফদল ওদয ২০০২ াদর আদভজী জুট তভর ফন্ধ োয য তফদজএভত চযভ আতথ টও দূযাফস্থায  েুঔীন ে। ২০০৫-২০০৮ াদরয 

তদদও খুরনা অঞ্চদরয তল্পনকযী তদদফ তযতচত ঔাতরপুয এরাওা মৃত নকযীদত তযণত ে। তফদজএভত’য াটওরগুদরাদত ৩০-৪০ 

িাদয ভজুযী এফাং ৬-৭ ভাদয মফতন ফদওো দড় মাে।  

 

াট  শ্রতভও ফান্ধফ ফতটভান যওায ২০০৯ াদর যাষ্ট্র তযচারনায দাতেত্ব গ্রদণয য যওাতয ততফর মথদও তফদজএভত’য াটওরগুদরায 

ফদওো ভজুযী এফাং মফতন তযদাধ ওযা ে। পূদফ ট ফন্ধ মখাতলত ২টি জুট তভর ঔাতরপুয জুট তভরস্ তর:  জাতীে জুট তভল  তর: ২০১১ াদর 

নতুন নাদভ আনুষ্ঠাতনওবাদফ চালু ওযা ে এফাং ২০১৩ াদর ৩টি জুট তভদরয পুনদযাৎাদন শুরু ওযা ে। তভরগুদরা চালু োে 
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ওভ টাংস্থাদনয সুদমাক সৃতষ্ট ে এফাং এরাওাফাীদদয ভাদঝ নফ উেীনায সৃতষ্ট ে। ফতটভাদন তফদজএভত’য তনেন্ত্রণাধীন তভদরয াংখ্যা ৩২টি। 

তন্দধ্য চালু যদেদছ ২৫টি  (ততনটি নন -জুট তভর  )। ৫টি তভর তনদে ভাননীে আদারদত ভাভরা তফচাযাধীন যদেদছ । এওটিদত Viscose 

উৎাদন প্রওল্প মনো দচ্ছ, অয ১টি তভর তনদে তফক্রদোত্তয ভাভরা যদেদছ। 
 

তফদজএভতয প্রধান ওাম টাফরী 

যাষ্ট্রীে এ ঐততযফাী প্রততষ্ঠানটি তফদশ্বয ফ টবৃৎ াটণ্য উৎাদনওাযী এফাং যিানীওাযী প্রততষ্ঠান। তফদজএভত’য মূর রক্ষ্য র ভেভত 

াটক্রদেয ভাধ্যদভ াটজাত ণ্য উৎাদন ওযা, উৎাতদত ণ্য স্থানীে  আর্ন্জটাততও ফাজাদয তফক্রে ওযা এফাং বফদদতও মুদ্রা অজটদনয 

ভাধ্যদভ জাতীে অথ টনীততদত উদেখ্যদমাগ্য ভূতভওা যাঔা। এ রক্ষ্যদও াভদন মযদঔ যওাতয প্রততষ্ঠান তাদফ তফদজএভত তফতবন্ন াভাতজও 

দাতেত্ব ারদনয াাাত াদটয ন্যায্য মূল্য প্রাতিদত কৃলওদও ােতা ওযা , দণ্যয উৎাদন ঔযচ হ্রা ওযা , প্রততটি মক্টদয স্বচ্ছতা  

জফাফতদততা তনতিত ওযা এফাং ওাদজয কততীরতা বৃতদ্ধয রদক্ষ্য তফতবন্ন ওাম টক্রভ গ্রণ ওযদছ। 

 

তযচারনা ল টদ  

ভাভান্য যাষ্ট্রততয আদদ নাং ২৭, ১৯৭২ অনুমােী তফদজএভত’য তযচারনা ল টদদ অতততযি তচফ দভম টাদায ১ জন মচোযম্যান এফাং মৄগ্ম তচফ 

দভমাদায অনুর্ধ্ট ৫ জন তযচারও থাওায তফধান যদেদছ। তফদজএভত’মত ওভ টযত তযচারনা ল টদদয দস্যকণ তনদোতজত দে তফদজএভত’য 

ওভ টওাে তযচারনা ওযদছন। তভরমূদয ওাম টক্রভ তদাযতওয জন্য প্রততটি তভর তযচারনা  ব্যফস্থানায জন্য এওটি ওদয এন্টাযপ্রাইজ মফাড ট 

আদছ। তফদজএভত’য তযচারওভেতরয এওজন তযচারও উি মফাদড টয বাতত। 
  

আঞ্চতরও দিয 

তভদরয ওাম টক্রভ ভতনটতযাং ওযায তনতভদত্ত তফদজএভত’য তভরমূদও ঢাওা, চট্টগ্রাভ  খুরনা এই ততনটি অঞ্চদর বাক ওযা দেদছ। অঞ্চর মূদয 

দাতেদত্ব যদেদছন এওজন ওদয তরোদজাঁ ওভ টওতটা । তরোদজাঁ ওভ টওতটা প্রধান ওাম টারে এফাং তভরমূদয ভন্বে াংতিষ্ট অঞ্চদরয তভরমূদয 

তদাযতওদত তনদোতজত আদছন। 

 

তফদজএভত’য তনেন্ত্ররণাধীন াটওর  তভরওাযঔানায াংখ্যা 

তভদরয ধযণ তভরাংখ্যা 

াটওর/ জুটতভর ২২টি 

নন-জুটতভর ৩টি 

ফন্ধতভর (ভদনাোয জুট তভর তরঃ ভাভরাজতনত ওাযদণ স্তার্ন্য েতন) ১টি 

পুনাঃ গ্রণকৃত তভদরয াংখ্যা ৬টি 

চভাট র্ভবরয াংখ্যা ৩২ টি 

 

পুনাঃ গ্রণকৃত তভরমূ 

যকায কর্তিক ২৭ চবন্ফম্বয ১৯৮২ াবর চগবেট ানুমায়ী র্ফবেএভর্’য াঅওতাধীন ৩৫টি র্ভবরয ব্যফিানা স্তান্তয কযা য়। উি 

র্ভরমূবয ভবধ্য তি ববেয কাযবণ র্নম্নর্রর্খত ০৬ টি র্ভর যকায কর্তিক Take back এফাং ব্যফিানায েন্য র্ফবেএভর্’য াধীবন 

ন্যস্ত কযা য়। 

১। ঢাওা জুট তভর তরঃ, মওযানীকে, ঢাওা 

২। এ, আয, ারাদায জুট তভর তরঃ, ভাদাযীপুয 

৩। মপৌতজ চটওর তরঃ, রা, মখাড়াার, নযতাংদী 

৪। তাজ জুট মফতওাং তরঃ, তভড়াইর, ততদ্ধযকে, নাযােণকে 

৫। সুরতানা জুট তভর তরঃ, ততাকুে, চট্রগ্রাভ 

৬। মওা-অাদযটিব জুট তভর তরঃ, মখাড়াার, নযতাংদী 

 

েনাংবমাগ উ-র্ফবাগ 

শ্রর্ভক, কিভোযী ও চক্রতা ভাবেয াংর্িষ্ট ব্যর্িফবগ িয াবথ ম্পকি উন্নত কযায প্রর্ক্রয়া র্ববফ র্ফবেএভর্’য েনাংবমাগ র্ফবাগ প্রোয 

ভাধ্যবভয বে ঘর্নষ্ট চমাগাবমাগ যক্ষা কবয েরবি।  

কাম িাফরী:  

প্রধান কাম িারয় এফাং এয র্নয়ন্ত্রনাধীন র্ভরমূবয র্ফর্বন্ন ধযচনয চটন্ডায, র্নবয়াগ র্ফজ্ঞর্ি, াঅাআনগত চনাটি, চক্রাড়ত্র, চপ্র র্যর্রে এফাং 

র্যেবয়ন্ডায র্নয়র্ভতবাবফ প্রকাবয ব্যফিা েনাংবমাগ র্ফবাগ কবয থাবক। এিাড়া - 

 ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত াংদীয় প্রবনািয কর্ভটি ও াংদীয় িায়ী কর্ভটিয কাম িাফরী ম্পাদন; 

 চেরা প্রাক বেরবনয র্োবন্তয ফাস্তফায়ন;  

 টির্বর্  ও ডকুবভন্টার্য র্নভ িাণ; 
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 ফার্ল িক প্রর্তবফদন, চাস্টায, র্রপবরট, ব্রর্উয, স্মযনীকা, চটর্রবপান র্নবদ ির্কা, াটক্রয় র্নবদ ির্কা ও র্ফবেএভর্য বুবরটিন 

মুদ্রণ চমবকান মুদ্রণ কাে; 

 াটোতবভাড়বকয ফাধ্যতামুরক ব্যফায াঅাআন ২০১০ এয প্রোযণামূরক র্ফর্বন্ন গুরুত্বপূণ ি কাে এফাং 

 চটর্রর্ববন র্ফজ্ঞান ও স্ক্রর প্রোয াংক্রান্ত কাম িার্দ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রান ও াধাযণ চফা 

 

জনফর ওাঠাদভা 

তফদজএভত প্রধান ওাম টারদেয ১৯৮৪ াদরয এনাভ ওতভটিয মটআ  তনেন্ত্রণাধীন তভরমূদয ২০১৩ াদরয মট আদয তবতত্তদত ফতটভান 

জনফদরয তযাংখ্যান 

ওযাটাকতয দ মট-আ ওভ টযত শূন্য 

এও নজদয 

ওভ টওতটা  

ওভ টচাযী 

ওভ টওতটা 

তক্ষ্ও 

ওভ টচাযী 

উ-মভাট 

শ্রতভও স্থােী ৩৯,২৪৩ ২৭,৭২১ ১১,৫২২ 

(স্থােী শ্রতভদওয শূণ্যদ) তদফ 

২৩,২৭৮ জন অস্থােী শ্রতভও 

তনদোতজত আদছ। 

 ফদরী - ২৩,২৭৮ 

 বদতনওতবতত্তও - ৬,৫৪৮ 

 উ-মভাট ৩৯,২৪৩ ৫৭,৫৪৭ ১১,৫২২ 

ফ টদভাটঃ ৪৭,৫২৬ ৬১,২৭৭ ১৬,০৭৫ 

দদান্নতত 

 

তফদজএভত প্রধান ওাম টারে, আঞ্চতরও ওাম টারে  তনেন্ত্রণাধীন তভরমূদ ওভ টযত ওভ টওতটা-ওভ টচাযীদদয দদান্নতত াংক্রার্ন্ ওাম টক্রভ 

মওেীেবাদফ দে থাদও। ২০১৭-১৮ অথ টফছদয তফতবন্ন স্তদয ওভ টযত ২১জন ওভ টচাযী  ৭২ জন ওভ টওতটাদও উচ্চতয দদ দদান্নতত প্রদান 

ওযা ে। 

অতবদমাক গ্রণ  তনষ্পতত্ত 

তফদজএভতদত ফভে মমদওান মমৌতিও অতবদমাক গ্রণ ওদয তা তনষ্পতত্ত ওযায ওাম টক্রভ আর্ন্তযওতা  অতযর্ন্ মাদাতযদত্বয াদথ 

ভাধান ওযা দে থাদও। ২০১৭-১৮ অথ ট ফছদয তফবাকীে ভাভরা ছাড়া তফতবন্ন ধযদনয ১৫টি অতবদমাক াো মাে । উি অতবদমাকগুদরা 

তদর্ন্ ওযা দেদছ । উি তদদর্ন্ ৫টি অতবদমাক প্রতততষ্ঠত োে াংতিষ্টদদয তফরুদদ্ধ তফবাকীে ভাভরা রুজু দেদছ । ফতটভাদন ১০টি 

অতবদমাদকয তফলদে ওাম টক্রভ প্রতক্রোধীন। 
তফবাকীে ভাভরা 

 

প্রততদফদনাধীন অথ ট-ফছদয 

(২০১৭-১৮) পুতেভূত মভাট 

তফবাকীে ভাভরায াংখ্যা 

প্রততদফদনাধীন ফছদয তনষ্পতত্তকৃত  ভাভরায াংখ্যা অতনষ্পন্ন  তফবাকীে 

ভাভরায াংখ্যা চাকুতযচুযতত/ 

ফযঔাস্ত  

অব্যাতত  অন্যান্য দণ্ড মভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০৩ ০৩ ৪৭ ৫১ ১০১ ১০২ 

 

অন্যান্য ভাভরা 
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তফদজএভত প্রধান ওাম টারে 

ওর্তটও দাদেযকৃত ভাভরায 

াংখ্যা 

তফদজএভত প্রধান ওাম টারদেয  

তফরুদদ্ধ দাদেযকৃত তযট 

ভাভরায াংখ্যা 

দাদেযকৃত মভাট 

ভাভরায াংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃত 

মভাট ভাভরায 

াংখ্যা 

ভাভরায ধযণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫৮ ৩০ ১৬৩ ১৪৬ প্রার্নক 

০৪ ৮ ১২ ০ ের্ভ-েভা াংক্রান্ত 

 

 

 

অফয প্রদান  অফদযাত্তয ানাতদ তযদাধ 

 

২০১৭-১৮ অথ ট ফছদয তফদজএভত প্রধান ওাম টারদে ভাব্যফস্থাও দত এত ম টাদেয ২২ জন ওভ টওতটা এফাং তভদরয ব্যফস্থাও ফা তদুদ্ধট 

০৫ জন ওভ টওতটা ফ টদভাট ২৭ জন ওভ টওতটা  তফতবন্ন দদ ওভ টযত ০৮ জন ওভ টচাতযদও অফয প্রদান ওযা দেদছ এফাং প্রধান 

ওাম টারদে মভাট ১৭ জন ওভ টওতটা  ১৮ জন ওভ টচাতযদও অফদযাত্তয চূড়ার্ন্ ানাতদ  (গ্রাচুইটি) তযদাদধয আদদ জাতয দেদছ । তদফ 

অথ টাবাদফ তফতবন্ন ভদে অফযপ্রাি ২৩৫৭ জন ওভ টওতটা,ওভ টচাযী  শ্রতভদওয আাংতও ানা তযদাধ ওযা দেদছ। ফতটভাদন 

তফদজএভত’য প্রধান ওাম টারে, আঞ্চতরও ওাম টারে এফাং তভর মূদয মভাট ৭৯৭২ জন শ্রতভও ওভ টচাতযয গ্রাচুইটি এফাং অন্যান্য ানা 

ফাফদ মভাট ২৪০৯.৪৮ মওাটি টাওা ফদওো যদেদছ। 

তচতওৎা 

 ২০১৭-১৮ অথ ট ফৎদয তফদজএভত’য প্রধান ওাম টারে, আঞ্চতরও ওাম টারে এফাং তভর মূদয মভাট ১,০৮,২১৭ জনদও প্রাথতভও স্বাস্থয 

মফা মদো ে; 

 প্রততটি তভদর যওাতয মখালনা অনুমােী টিওাদান ওভ টসূচী গ্রণ ওযা ে; 

 প্রততটি তভদর ফৎদয ২ ফায কৃতভনাও লধ মফন ওযা ে; 

 প্রততটি তভদর ডাোদফটি এফাং উচ্চ যিচাদয মযাকীদদয নাি ওযা ে; 

 প্রততটি তভদরয তিতনদও আকত মযাকীদদয ১০০ বাক প্রাথতভও স্বাস্থযদফা প্রদান ওযা ে ; 

 প্রততটি তভদরয ওর ওভ টচাযী  শ্রতভওদদয যদিয গ্রু তনণ টে  মাটাইটি-তফ বাইযা নাি ওযা ে। 
 শ্রতভওদদয ওযাতন্টন, টেদরট, শ্রতভও মওাোটায, আাদয মেন  তযদফ তযস্কায তযচ্ছন্ন যাঔায ওাম টক্রভ চরভান যদেদছ। 
 শ্রতভওদদয ব্যতিকত তযস্কায তযচ্ছন্নতায তফলদে যাভ ট মদো দে থাদও। 
 ওর ওভ টচাযী  শ্রতভওদদয যদিয গ্রু তনণ টে  মাটাইটি -তফ বাইযা নািওযণ  মাটাইটি -তফ টিওাদান ওভ টসূচী 

তনেতভতবাদফ মনো দে থাদও। 
াভাতজও দােফদ্ধতা 

ফাাংরাদদদয উন্নেদনয ধাযাফাতওতা ফজাে যাঔায জন্য ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযন এফাং এয তভরমূ প্রততষ্ঠায য মথদও ‘‘ওদ টাদযট 

মাার মযনততফতরটি (CSR)’’ এয আতাে মথাম্ভফ অফদান মযদঔ আদছ। ফাাংরাদদদয জনদকাষ্ঠীয তফযাট  এওটি অাং াট তদল্পয 

াদথ যাতয ম্পৃি যদেদছ। ওাঁচাাট উৎাদন মথদও উৎাতদত াটণ্য যিানী/ফাজায জাত ওযা ম টর্ন্ ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযন 

তফতবন্ন স্তদয গুরুত্বপূণ ট ভুতভওা যাদঔ। ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযন মদদয াট তদল্পয াদথ জতড়ত তফার জনদকাষ্ঠী , কৃলও, শ্রতভও, 

ব্যফােী, ওভ টচাযী  ওভ টওতটাদদয আথ ট -াভাতজও তনযাত্তা প্রদান ওযদছ। এছাড়া াভাতজও দােফদ্ধতায অাং তাদফ তফদজএভত তফতবন্ন 

তক্ষ্ামূরও, মফামূরও, ধভীে প্রততষ্ঠান তযচারনা ওদয থাদও, মায ভদধ্য যদেদছ ১৩টি তফযারে, ৩টি ভাদ্রাা, ২৫টি ওযাতন্টন, তিতনও, ২০টি 

প্রাথতভও তচতওৎা মওে এফাং এযাথদরটিও, াইতিাং, বতরফর (ভতরা), যােফর (ভতরা), ওাফাতড (ভতরা), বাদযাদত্তারন (ভতরা), 

তাইদওাোদো, উশু, তজভন্যাতস্টও, পৄটফর (ভতরা), পৄটফর (পুরুল) টিভ যদেদছ।  

 

 

 

 

 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-55  

ক্রীড়ােন 

মদ স্বাধীন োয য দত তফদল ওদয ১৯৮০ ন দত তফতবন্ন জাতীে মঔরাে পৃষ্ঠদালওতায ভাধ্যদভ তফদজএভত তফদল ভূতভওা যাঔদছ । 
টিভ তফদজএভত তফতবন্ন জাতীে মঔরাে াপদল্যয াদথ অাংগ্রন ওদয মদদয বাফমুততট উজ্জর ওদযদছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৭তভ তফদজএভত ফাতল টও মওেীে ক্রীড়া প্রততদমাতকতা ২০১৮ 

 

২৫-২৮ম ভাচ ট ২০১৮ তাতযদঔ মডভযাস্থ ওতযভ জুট তভদরয ভাদঠ তফদজএভতয মওেীে ফাতল টও ক্রীড়া প্রততদমাতকতা অনুতষ্ঠত ে । উি 

প্রততদমাতকতা অনুষ্ঠাদনয প্রধান অতততথ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদেয অতততযি তচফ মভা : আযাপ আরী ২৮ম ভাচ ট ২০১৮ তাতযদঔ উদদ্বাধন 

পুযস্কায তফতযণ  ভাতি মখালণা ওদযন । তফদজএভত’য প্রধান পৃষ্ঠদালও  ভাননীে মচোযম্যান ড : মভাঃ ভামুদুর াান উি অনুষ্ঠাদন 

বাততত্ব ওদযন। অনুষ্ঠাদন উতস্থত তছদরন তযচারওভেরী , তচফ, তফতবন্ন প্রওল্প প্রধানকণ , তফতবন্ন টিদভয টিভ ম্যাদনজায , তফতবন্ন ইদবদন্টয 

প্রতক্ষ্ও, কর স্তবযয শ্রর্ভক ও ওভ টচাযী। 
 

তফযারে ফাতােন 

তফদজএভত’য প্রাে ৫০ াজায শ্রতভও -ওভ টচাতযয র্ন্ানদদয স্বল্প ঔযদচ তক্ষ্া প্রদাদনয রদক্ষ্য মভাট ১৩টি তফযারে চালু যদেদছ , তন্দধ্য 

ভাধ্যতভও তফযারে ০৯টি , তনম্ন ভাধ্যতভও তফযারে ০৩টি এফাং প্রাথতভও তফযারে ০১টি । তক্ষ্ায ভান মফ বাদরা োে ওভ টচাযী -শ্রতভদওয 

র্ন্ান ছাড়া ফাতদযয অদনও তক্ষ্াথী অধ্যেন ওদয থাদও। ফ িবভাট ১৪০ জন তক্ষ্ও তনদোতজত যদেদছন। 
তফকত ২০১৭-১৮  অথ ট ফছদয অনুতষ্ঠত তফতবন্ন যীক্ষ্াে মমভন- তইত-মত ৭৬৭ জন, মজএত-মত ১০৪৯ জন এফাং এএত-মত ৯৩৪ জন 

যীক্ষ্াথী অাংগ্রণ ওদয  ৮৯% া ওদযদছ , মায ভদধ্য তইত-মত ৩৮ জন, মজএত-মত ৪৫ জন এফাং এএত-মত ৪৯ জন যীক্ষ্াথী 

তজতএ-৫ অজটন ওদযদছ। স্কুর গুদরায তক্ষ্ও-ওভ টচাযীয মফতন-বাতাতদ তনেন্ত্রণাধীন তভরমূদয পাে দত জাতীে মফতন মস্কর অনুমােী প্রদান 

ওযা দে থাদও। 
 

াট ক্রয় ও উৎাদন 

াটক্রে 

দুনীতত, অতনেভ, অব্যফস্থনা মূদর তনমূ টর ওযা এফাং জফাফতদত তনতিত ওযায রদক্ষ্য তডতজটার ক্রে ব্যফস্থানা ( Software  তবতত্তও 

Monitoring দ্ধতত) চালু ওযা দেদছ। প্রদতযও াটক্রে ওভ টওতটাদও এওটি ওদয Tab মদো দেদছ। তাযা প্রতততদন াটক্রদেয তথ্য 

তফদজএভতদত মপ্রযণ ওদয। কত ফছদযয তুরনাে প্রতত কুইন্টার (৪৭১৩.১৪-৪৩২৭.৮০) টাওা = ৩৮৫.৩৪ টাওা ওভ ব্যে দেদছ। ম তদদফ 

১৩.৪১ রক্ষ্ কুইঃ াটক্রদে প্রাে ৫১.৬৭ মওাটি টাওা াশ্রে দেদছ। 

২০১৭-১৮ অথ ট ফছদযয াট ক্রে 

াট ক্রদেয নীট রক্ষ্যভাত্রা ২২.০০ রক্ষ্ কুইন্টার 

ক্রেকৃত াদটয তযভান ১৩.৪১ রক্ষ্ কুইন্টার 

প্রতত কুইন্টার কড় দয (টাওা) ৪৩২৭.৮০ টাওা 

মভাট ক্রেকৃত াদটয মূল্য (মওাটি টাওাে) ৫৮০.২৩ মওাটি টাওা 

 

তফদজএভত’য তভর মূদয উৎাতদত ণ্য 

াটওর মূদ ওাঁচাাট প্রতক্রোজাত ওযদণয ভাধ্যদভ াটজাত দ্রব্য উৎাতদত ে। ফতটভাদন াটওরমূদ মতোন, স্যাতওাং, ততফত, ব্াাংদওট, 

এতফত (তজজুট) , উন্নতভাবনয াদটয সূতা, তফতবন্ন প্রওযদণয ডাইবাযতপাইড জুট ব্যাক  ওাড় (পাইনায জুট পযাতিও, ইউতনেন জুট 

পযাতিও, ইউতনেন ওযানবা) এফাং াদটয ফহুমুঔী ণ্য মমভন-পাইর ওবায, পযান ব্যাক, স্কুর ব্যাক, মরতড যাে ব্যাক,মতবাং তওট, না টাতয 

ট, না টাতয তট, জুট মট, কুন ওাবায, দ টা  ওাড়, তব্চড  তফতবন্ন  যেীন ওাড় ইতযাতদ ছাড়া যটপ্রুপ াদটয ওাড় এফাং ওাড় 

দ্বাযা যটপ্রুপ াদটয ওাদড়য ব্যাক ইতযাতদ উৎাতদত ে । এছাড়া নন -জুট ততনটি তভদরয ভদধ্য  (১) তভর পাতন টতাং এ স্ট্রদফাড ট  অন্যান্য 
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মওতভওযাদরয ভন্বদে মাযটিউফ (২) জুদটা পাইফায গ্লা ইোতস্ট্রজ এ াটজাতণ্য , প্লাতস্টও  অন্যান্য মওতভওযাদরয ভন্বদে জুট প্লাতস্টও 

াভতগ্র (৩) কারফ্রা াতফফ এ াট তদল্প ব্যফাদযয জন্য মন্ত্র  মন্ত্রাাং উৎাতদত ে। 
২০১৭-১৮অথ টফছদযয উৎাদন 

 ২০১৭-১৮অথ ট ফছদয ফাদজট উৎাদন ১ ,৫৫,৩১৭ মভঃটন এয ভদধ্য অতজটত উৎাদন ১ ,৩৩,৩৮৩ মভঃটন , অতজটত ায 

৮৫.৮৮%। 
 ২০১৭-১৮অথ ট ফছদয প্রতততদন কড় উৎাদন তছর ৪৭০.৫৭ মভঃটন, ক্ষ্ার্ন্দয ২০১৬-১৭ অথ ট ফছদয প্রতততদন কড় তাঁত উৎাদন 

৫১৬ মভঃটন। 
 ২০১৭-১৮ অথ ট ফছদয মভাট চালু তাঁত তছর ৫৬২৬ টি, ২০১৬-১৭ অথ ট ফছদয মভাট চালু তাঁত ৫৮৫৯টি। 

 

তফণন 

তফণন  তফক্রে তফবাদকয ওাম টাফরী মূরত অবযর্ন্যীন তফক্রে  বফদদতও তফক্রে এ দু’টি উ-তফবাদকয ভাধ্যদভ ম্পাদন ওযা দে থাদও। 

বফদদতও উ-তফবাদকয ওাম টাফরী ণ্য তবতত্তও মথা- মতোন, স্যাতওাং, ততফত ইতযাতদ াঔায ভাধ্যদভ ম্পাদন ওযা দে থাদও। ২০১৭ -১৮ 

অথ ট ফছদয তফদজএভত’য র্ফক্রয় রক্ষ্যভাত্রা তছর ১২৭০০০ মভ.টন। এ রক্ষ্যভাত্রায তফযীদত ১১২০৯৫ চভ.টন াটোত ণ্য তফক্রে ওযা দেদছ, 

মায মূল্য  ১১৬৪.৫৫ মওাটি টাওা । অথ টাৎ র্ফক্রয় রক্ষ্যভাত্রায ৮৮.২৭% অতজটত দেদছ। রক্ষ্যভাত্রা অজ মনয রদক্ষ্ তফণন তফবাক মদদয 

অবযর্ন্যীন ফাজায ফত:তফদশ্ব াটদণ্যয ফাজায সৃতষ্ট, ম্প্রাযণ  াংযক্ষ্দণ ফছযব্যাী ওভ টদওৌর গ্রন ওদযদছ। 
 

 ২০১৬-১৭ এফাং ২০১৭-১৮ াদরয স্থানীে তফক্রে  যিানী (মভঃ টন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ ট াংস্কাযমূরও দদক্ষ্মূ 

 

তফদজএভত’য ফাজায প্রততফন্ধওতামূ মভাওাদফরা এফাং মক্রতায মফা তনতিতওযদণয রদক্ষ্য মুিফাজায অথ টনীততয প্রততদমাতকতামূরও 

ফাজাদয তফদজএভত-য দণ্যয মমৌতিও মূল্য তনধ টাযণ ওযতঃ মক্রতাদদয াতফ টও দাদমাতকতাে তফণন তফবাক ওর্তটও গৃীত 

াংস্কাযমূরওদদক্ষ্ মূ:- 

 তফক্রে ফযাদেয মভোদ অতনতদ টষ্ট ভেওার এয তযফদতট ৪ ভা ওযা দেদছ। 
 স্থানীে এফাং বফদদতও তফক্রে মডস্ক আরাদাওদয ওভ টম্পাদন প্রতক্রো জীওযণওযা দেদছ। 
 অঞ্চর তবতত্তও মডস্ক এয তযফদতট ণ্যতবতত্তও মডস্ক ফন্টন ওযা দেদছ। পদর তফক্রে প্রতক্রো জ দেদছ এফাং মরাওফদরয সুষ্ঠু 

ব্যফায তনতিত ওযা ম্ভফ দেদছ।  
 তফক্রে মযতজস্টাদয মক্রতাতবতত্তও তাফ াংযক্ষ্ণ ওযা দচ্ছ। 
 মক্রতা তবতত্তও নতথ ব্যফস্থানা দ্ধতত অনুযণ ওযা দচ্ছ। 
 তফক্রে ফযাদেয তটমূ আয জীওযণ ওযা এফাং আয ব্যফা ফান্ধফ ওযায উদযাক গ্রণ ওযা দেদছ। 
 স্থানীে তফক্রে এয মক্ষ্দত্র াফততড ২৫-৫০% তডওাউন্ট তদদে মূল্য তনধ টাযদণয ব্যফস্থা চালু ওযা দেদছ। 
 খুরনা অঞ্চদরয তভরগুদরায তযফন ঔযচ ওভাদনায রদক্ষ্য ঐ অঞ্চদরয উৎাতদত ণ্য ভাংরা ফন্দদযয ভাধ্যদভ যিাতন ওযা দচ্ছ । 
 এপতফ যিাতনয মক্ষ্দত্র মক্রতাদদয stuffing charge ফন ওযায তনেভ যতত ওযা দেদছ। 

 ভধ্যফতী মক্রতাকণদও উৎাতত ওযা এফাং প্রততদমাতকতাে অগ্রয োয রদক্ষ্য তফদজএভত ’য Website এ মূল্য তাতরওা 

প্রওা ফন্ধ যাঔা দেদছ। 
 ভাতও মূল্য তনধ টাযণ এয তযফদতট চাতদা তবতত্তও মূল্য তনধ টাযণ প্রতক্রো চালু ওযা দেদছ। 
 যাতয তভর মথদও স্থানীে তফক্রে ওযায দ্ধতত চালু ওযা দেদছ। 
 ফাজায কদফলণা  উন্নেন (এভআযত) মর কঠন ওযা দেদছ। 
 বদতনও, ািতও, ভাতও প্রততদফদন প্রস্তুদতয ভাধ্যদভ তনেতভত তফক্রে তযতস্থতত ম টদফক্ষ্ণ ওযা দচ্ছ। 
 তফক্রে প্রতক্রোে তদাযতও ফাড়াদনায রদক্ষ্য ফযােত্র যিাতন প্রধাদনয তযফদতট প্রওল্প প্রধাদনয তনওট মপ্রযণ ওযা দচ্ছ । 
 Irrevocable L/C, confirm L/C, back to back L/C, Bank guarantee এয তফযীদত মূল্য প্রদান 

প্রতক্রো জীওযণ ওযা দেদছ। 
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তফদদ ভ্রভণ 

ফাাংরাদদ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদেয তচফ ভদাদে ০১/১০/১৭ মথদও ১০ /১০/১৭ ম টর্ন্ ভতযা, তফদজএভতয তযচারও  (কভাতন) ১৮/১০/১৭ 

মথদও ২৪ /১০/১৭ ম টর্ন্ াংওাং, প্রওল্প প্রধান , রততপ ফাোনী জুট তভর তরঃ ১৫ /১২/১৭ মথদও ২৫ /১২/১৭ ম টর্ন্ বাযত, বাতত ফস্ত্র  

াটভন্ত্রণারে ম্পতওটত াংদীে স্থােী ওতভটি ১৮ /০৫/১৮ মথদও ২৪ /০৫/১৮ ম টর্ন্ যাতো এফাং ২৭/০৫/১৮ মথদও ০১ /০৬/১৮ ম টর্ন্ জাান 

তফণন াংক্রার্ন্ তফলদে তফদদ ভ্রভণ ওদযন। এছাড়া াট দত মানারী ব্যাক প্রওদল্পয তফলদে ওাম টক্রদভয জন্য ভারদেতো, বাযত  ইউদও 

মদ ভ্রভণ ওদযন। 
 

তফদদদ তফতবন্ন মভরা  ব্যফাতেও অনুষ্ঠাদন অাংগ্রণ 

 

তফদজএভত বফদদতও ফাজাদয াটদণ্যয চাতদা সৃতষ্ট ওযায াাাত মক্রতাকদণয চাতদা পূযদণ দচষ্ট আদছ । তফতবন্ন মদদ াট দণ্যয 

চাতদা বৃতদ্ধয রদক্ষ্য তনেতভতবাদফ বফদদতও মক্রতাকদণয াদথ মমাকাদমাক যক্ষ্া ওযা ে । তাছাড়া ইততফ ওর্তটও আদোতজত তফদদদয ফাজাদয 

তফতবন্ন প্রওায মভরাে তফদজএভত অাংগ্রণ ওদয থাদও । ২০১৭-১৮ অথ টফছদয নতুন ফাজায সৃতষ্টয রদক্ষ্য তফণন তফবাক দত ভতযা, াংওাং, 

বাযত, চীন, জাভ টানী, যাতো, ইাংল্যাে, সুইদডন  জাান  -এ প্রতততনতধ মপ্রযণ ওদয । এফ পদযয পদর ইদতাভদধ্য ঐ ভস্ত ফাজায দত 

ইততফাচও াড়া াো মাদচ্ছ।  
 

র্যকেনা র্ফবাগ 

র

র্নয়র্ভত যক্ষনাবফক্ষণ Daily Maintenance

স্বে যক্ষনাবফক্ষণ Weekly Maintenance

যক্ষনাবফক্ষণ PreventiveMaintenance

যক্ষনাবফক্ষণ Major Overhauling

২০১৭-১৮ াথ ি ফিবয র্ফবেএভর্’য র্ভরগুবরাবত যক্ষণাবফক্ষণকৃত / াংযর্ক্ষত চভর্নাযী ও াআকুযাআবভন্ট এয াংখ্যা ২০৮০৪ টি। 

 

পুযদওৌর াঔা 

কভ ির্যর্ধ 

র্ফবেএভর্ ও এয াধীনি র্ভরগুবরায নতুন াফকাঠাবভা/বফন র্নভ িাবণয নকা, র্ডোাআন যীক্ষাকযণ ও ার্ধকতয স্বে ব্যবয় উবমাগী 

াফকাঠাবভা/বফন র্নভ িাবণ র্ভরবক কার্যগযী ায়তা, ানুবভাদন ও তদাযর্কয ভাধ্যবভ ফাস্তফায়ন কযা য়।  

াঅযএপর্কউ এয ভাধ্যবভ ম্পন্নকৃত কাে 

১। র্াফ র্ফবাবগয Interior Decoration এয কাে। 

২। াংিায ৪থ ি তরায় ক্রীড়া দিবয াতযাধুর্নক রাাআবব্রযী িান কাে। 

৩। ফন্ধকৃত াঅদভেী জুট র্ভবরয র্র্েযগঞ্জ চভৌোয় কাটাতাবযয চফড়ায কাে।   

৪। ফনানী াউর্োং কভবপ্লবে নফ-র্নর্ভ িত বফবনয গ্যাবযবে ষ্টীবরয চগাআট িান কাে। 

৫। ভার্নকগঞ্জি চরমুফাড়ীবত াট াতা চথবক ানীয় জতর্যয বাড়াকৃত গুদাভ াংস্কায ও চভযাভত কাে। 

র্নবম্নাি কাবেয েন্য াআ-র্ের্বত দযত্র াঅফান 

১। র্ফবেএভর্’য ৭ভ তরায কনপাবযন্প রুচভয র্যবনাববন কাে।   

২। কাবয়তাড়া চভৌোয় ভূর্ভ উন্নয়ণ কাে।  

৩। াঅধুর্নক প্রর্ক্ষণ, গবফলণা ও পযান র্ডোাআন চকন্দ্র িান কাে েরভান াঅবি (৪০% কাে ম্পন্ন চয়বি)। 

 

র্র্র্ প্রকে 

ননা-ভবউ নগষ্ট াউজ ীল ষক ভভভ প্রকল্প, চট্টগ্রাভ  
 

অথ ষননভতক ভফলয়ক ংক্রান্ত ভভিবা কভভটি কর্তষক নীভতগত অনুমভাদন প্রদান কযা য়। Project Delivery Team এফং 

Project Assessment Committee (PAC) কভভটি গঠন কযা ময়মে। ভভভ কর্তষক্ষ কর্তষক আইআইএপভ নাভক 

প্রভতষ্ঠানটি যাভ ষক ভমমফ ভনময়াগ প্রদান কযা ময়মে। যাভ ষক প্রভতষ্ঠান আইআইএপভ কর্তষক Feasibility Study  

প্রময়াজনীয় ডকুমভন্ট ততযীয কাজ চরমে। 

 



 ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ াতা-58  

প্রভকউযমভন্ট ম ষায় 

নখ াভনা নানারী আঁ বফন প্রকল্প, ভভতভির, ঢাকা 

প্রস্তাভফত স্থামন ফহুতর ভফভষ্ট অধ্যাধুভনক বফন ভনভ ষামণয জন্য ভাননীয় প্রধানভিী কর্তষক ানুগ্র নীভতগত ম্মভত প্রদান 

কমযন। জাভতয জনক ফঙ্গফন্ধু নখ মুভজবুয যভান নভমভাভযয়ার ট্রাষ্ট মত 49 তরা ভফভষ্ট “নখ াভনা নানারী আঁ 

বফন” নাভকযণ কযা য়। ফস্ত্র ও াট ভিণারয় কর্তষক নডনবরায এয ভাধ্যমভ বফন ভনভ ষামণয অনুমভাদন প্রদান কযা য়। 

নডমবরায ভমমফ 03টি প্রভতষ্ঠানমক প্রাকমমাগ্যতা ম্পন্ন কযা ময়মে। গত 11 জুরাই, 2018 তাভযমখ অনুভষ্ঠত 

নকভআইভডভ’য বায় (ভজ+24) তরা ভফভষ্ট বফন ভনভ ষামণয োড়ত্র প্রদান কমযন। নকভআই ভনযাত্তা নীভতভারা-

2013 এয অনুমেদ 5.1:6 অনুমায়ী বফন ভনভ ষামণয নক্ষমত্র ভফমল ভনযাত্তা ফভনী (এএএপ) নথমক চূড়ান্ত োড়ত্র 

গ্রমণয জন্য ত্র নপ্রযণ কযা ময়মে। প্রাকমমাগ্যতা ম্পন্ন 03টি প্রভতষ্ঠানমক 10/10/2018 তাভযমখয ভমধ্য কাভযগযী ও 

আভথ ষক প্রস্তাফ দাভখমরয জন্য আযএপভ নপ্রযণ কযা ময়মে।  

 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকে 

১। র্ফবেএভর্ প্রর্ক্ষণ, গবফলণা ও পযান র্ডোাআন চকন্দ্র র্নভ িাণ কাে (েরভান)। 

২। র্যলাফাড়ীি াট াতা চথবক জেফ ানীয় জতর্যয কাযখানা িান র্নভ িাণ কাে (েরভান)। 

৩। াট র্রভায চথবক চানারী ব্যাগ উৎাদন (াাআরট প্রকে র্নভ িাণ কাে ভার্িয ম িায়)। 

৪। াট াতা চথবক ানীয় উৎাদবনয েন্য াাআরট প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পন্ন বয়বি (চরমুফাড়ী, ভার্নকগঞ্জ)। 

 

র্যকেনা উ-র্ফবাগ 

 র্ফবেএভর্ কর্তিক গৃর্ত প্রকেগুবরায াগ্রগর্ত ম িাবরােনায েন্য প্রর্ত ভাবাআ ভার্ক ভন্বয় বা াঅহ্বান কযা বয়বি। 

 ফস্ত্র  ও াট ভন্ত্রণারয় বত র্ফর্বন্ন ভবয় োর্ত প্রকে ও র্যকেনা র্ফলয়ক তথ্যার্দ চপ্রযণ কযা য়। 

 র্ফবেএভর্ কর্তিক গৃর্ত প্রকেগুবরায ফতিভান াফিা ও াগ্রগর্ত প্রর্তবফদন জতর্য পূফ িক োর্দা ানুমায়ী ভন্ত্রণারয় াংিায র্ফর্বন্ন 

দিবয র্যবাট ি প্রদান কযা বয়বি। 

 াত্র দিচযয াবথ াংর্িষ্ট র্ফর্বন্ন র্ফলবয় োতীয় াংবদয প্রবনািয জতর্য কবয চপ্রযণ কযা য়। 

 ঢাকা, েট্টগ্রাভ ও খুরনা াঞ্চর বত প্রাি ধীযগর্ত ম্পন্ন ভারাভাবরয এফাং ান্তযফতীকার্রন ভবয়য েন্য সুাআাং াট ি, ফর র্ফয়ার্যাং ও 

চোআন াআতযার্দয িাড়ত্র প্রদাবনয েন্য প্রবয়ােনীয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কবয র্ভরবক াফর্ত কযা বয়বি। 

 ঢাকা, েট্টগ্রাভ ও খুরনা াঞ্চবরয র্ভবরয র্ফর্বন্ন প্রকায স্ক্রযা ভারাভার র্ফর্ক্রয চটন্ডায ান্যান্য কাম িক্রবভয র্নয়ভনীর্ত ানুযণ 

কযা বয়বি র্কনা তা মাোাআ ফািাাআ ও ম িবফক্ষবণয য কর্তিবক্ষয র্নকট উিান কবয ানুবভাদন প্রার্িয য র্ভরবক াফর্ত কযা 

বয়বি। 

 র্ভরমূব র্র্াঅয-২০০৮ (ারনাগাদ াংবাধনী) ানুযণ পূফ িক ক্রয়কাম ি গ্রবণয র্ফলয়টি ভর্নটর্যাং কযা বয়বি।  

 র্ফবেএভর্’য প্রধান কাম িারবয়য র্ফর্বন্ন প্রকায ভারাভার ক্রবয়য েন্য ০৭টি উন্ুি দযত্র এফাং ০৬টি াঅয এপর্কউ ের্তবত দযত্র 

াঅহ্বান কবয ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বি।  

 র্ফবেএভর্’য প্রধান কাম িারবয় াআ-র্ের্ ের্তবত ০৪ (োয)টি ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বি। র্ফবেএভর্’য াঅওতাধীন 

র্ভরমূবয াংর্িষ্ট কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষন প্রদান কযা বয়বি। র্ভরমূব াআ-র্ের্ ের্তবত ক্রয় কাম িক্রভ শুরু কযা বয়বি। 

 

বান্ডায ক্রয় 

 র্ফবেএভর্’য প্রধান কাম িারবয় এফাং এয র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভরমূব ২০১৭ -১৮ াথ ি ফিবযয েন্য Annual Procurement 

Plan (APP) প্রণয়ন কযা বয়বি এফাং চ ানুমায়ী র্ফর্বন্ন ভারাভার এয ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বি। 

 র্ফবেএভর্’য প্রধান কাম িারবয় াআ-র্ের্ ের্তবত ০৪ (োয)টি ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বি। র্ফবেএভর্’য াঅওতাধীন 

র্ভরমূবয াংর্িষ্ট কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বি। র্ভরমূব াআ-র্ের্ ের্তবত ক্রয় কাম িক্রভ শুরু কযা বয়বি। 

 র্ভরমূব র্র্াঅয-২০০৮ ানুযণ পূফ িক ক্রয়কাম ি গ্রবণয র্ফলয়টি ভর্নটর্যাং কযা বয়বি। 

 

ফন্ধ াঅদভেীজুট র্ভবরয িানা াাযণ 

াঅদভেী জুট র্ভর র্রাঃ ৩০ জুন ২০০২ াবর ফন্ধ চঘালণা কযা য়। ৩ োনুয়ার্য ২০০৫ তার্যবখ র্ফবেএভর্ ও চফোয ভবধ্য চুর্িত্র 

স্বাক্ষর্যত য় এফাং ১২/০৫/২০০৫ তার্যবখ র্ফবেএভর্ ও চফোয ভবধ্য স্তান্তয দর্রর ম্পার্দত য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয় র্নবদ িনা 

চভাতাবফক ফন্ধ াঅদভেী জুট র্ভবরয াফকাঠাবভা/িানা র্ফক্রবয়য র্নর্ভি গ্রু ১ ও ২ এয েন্য মথাক্রবভ ১১/০১/১৮ ও ১২/০৭/১৭ তার্যবখ 

র্ফক্রয়াবদ প্রদান কযা বয়বি। গ্রু-১ এ ৬৩টি ও গ্রু-২ এ ২৯টি িানা র্ির। ভাননীয় াঅদারবতয র্নবদ িনা ানুমায়ী র্ফক্রয়াবদ 

চভাতাবফক াটি ি কর্তিক ২ নাং র্ভবরয প্রায় ৪০% িানা চববে ভারাভারমূ  াাযণ কযবি মাবত ফাস্তফ াগ্রগর্ত ৩৫%।  

 

গৃীত উন্নেন প্রওল্প মূ 

তফদজএভতদও আধুতনও ওযায জন্য উৎাদন ব্যে হ্রা, াটন্য ফহুমুঔী ন্য উৎাদদনয জন্য ১৮টি নতুন উন্নেন প্রওল্প প্রস্তাফ প্রস্তুত ওযা 

দেদছ। এগুদরা তনেরূ 
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১। াট াতা মথদও বজফ ানীে উৎাদবনয েন্য কাযখানা িান প্রওল্প 

প্রওল্পটি তফদজএভত ’য তনজস্ব অথ টােদন ফাস্তফােন ওযা দফ । প্রাক্কতরত ব্যে ৩০৩ .৪৫ রক্ষ্ টাওা । ভাননীে প্রততভন্ত্রী ভদাদে কত ১৯ /০১/১৮ 

তাতযদঔ জাভারপুয  (তযলাফাড়ী) মত পযাক্টযী শুব উদদ্বাধন ওদযন । ফতটভাদন প্রওল্পটিয  Pilot Project জাভ টানীয প্রততষ্ঠান 

Intertrop UG এয দমাকীতাে ভাতনওকদেয মরমুফাতড়দত ফাস্তফােনাধীন । ভাতনওকদেয মরমুফাতড়দত উৎাতদত মুদয় াটাতা 

(২টন ফা তদতাতধও )  Intertrop UG ওর্তটও ক্রে ওযা দফ ভদভ ট চুতি ওযা দেদছ । াটাতায গুনাগুন এফাং তফতবন্ন Variety 

ম্পদওট Intertrop UG াদথ মদ তফদদদয ল্যাদফ কদফলণা অব্যাত যদেদছ । মায পরাপর ত্তয প্রওা ওযা দফ। উি Piloting 

Succesful দর যফতীদত এ তফলদে বৃত্তয প্রওল্প গ্রণ ওযা দফ। 
২। াট দত মানারী ব্যাক উৎাদন (াইরট) প্রওল্প 

েনাফ মুাাঃ াআভাে উর্িন প্রাভার্ণক, এভর্ রর্তপ ফাওয়ানী জুট র্ভবরয একটি াআউর্নট র্ববফ 

প্রকেটিয শুব উববাধন কবযন। এ ভয় ভানীয় ভন্ত্রীয বে প্রর্তভন্ত্রী ও র্েফ ভবাদয় উর্িত র্িবরন। ীঘ্রাআ ফার্ণর্েযক র্বর্িক চানার্র 

ব্যাবগয উৎাদন শুরু বফ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী াট বত উৎার্দত র্রব্যাগবক “চানার্র ব্যাগ” নাভকযণ কবযন। র্যবফ দূলণকার্য 

র্রর্থবনয র্ফকে র্ববফ র্যবফ ফান্ধফ “চানার্র ব্যাগ” এয ভাধ্যবভ াবটয স্বণ ি যুবগয সূেনা বফ। 

৩। “এএভএ তবতত্তও াটক্রে তফক্রে ওযায ব্যফস্থা” প্রওল্প 

তফদজএভত’য আতাধীন াটক্রে মওেমূ  “এএভএ তবতত্তও াটক্রে তফক্রে ওযায ব্যফস্থা ” প্রওদল্পয ভাধ্যদভ যাতয াটচালীদদয ওাছ 

মথদও াটক্রে ওযা দচ্ছ। প্রধানভন্ত্রীয ওাম টারদেয এটুআই ওভ টসূচীয ওাতযকযী  আতথ টও ােতাে প্রওল্পটি ফাস্তফােন ওযা ে । এয ব্যফাদযয 

ভাধ্যদভ কৃলওকণ প্রদোজনীে তথ্য াদচ্ছ এফাং যাতয  ঠিওমূদল্য াটক্রে ওভ টওতটায তনওট াটতফক্রে ওযদত াযদছন। 
৪। ফাাংরাদদ াটওর ওদ টাদযন এয আতাধীণ ০৩ (ততন) টি তভর তফএভআযইওযণ প্রওল্প 

যওাযী অথ টােদন ততনটি তভর (ইউএভত, মজদজআই, কারফ্রা াতফফ) তফএভআযইওযণ ওযায জন্য ১৭৩.৪৯ মওাটি টাওা প্রাক্কতরত ব্যে 

ম্বতরত প্রওল্প প্রস্তাফটি ২৬/০৬/১৮ তাতযদঔ অনুতষ্ঠত এওদনও বাে অনুদভাতদত দেদছ। ২৫/০৭/২০১৮ তাতযদঔ তস্টোতযাং ওতভটিয বা 

দেদছ। 

 

৫। মঔ াতনা মস্পারাইজড জুট মটক্সটাইর তভর প্রওল্প (ভাদাযকজ্ঞ, জাভারপুয) 

এ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ তফতবন্ন অনুাদত াট এফাং তুরায াংতভশ্রদণ ওাড় উৎাদন ওযা দফ । প্রওল্পটি ভাননীে তযওল্পনাভন্ত্রী ওর্তটও 

অনুদভাতদত দেদছ। প্রওল্পটিয প্রাক্কতরত ব্যে ৫১৮৮৫ .৩৭ রক্ষ্ টাওা । মা তজতফ অথ টােদন ফাস্তফােন ওযা দফ । প্রওল্পটি এওদনও বাে 

অনুদভাতদত দেদছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

         সুতা উৎাদন                     কাড় উৎাদন  চডর্নভ কাড় 

 

৬। ওতযভ জুট তভর তরঃ  মদৌরতপুয জুট তভর তরঃ এ মপল্ট ইউতনট স্থান এফাং মওএপতড তভর তরঃ এয ফহুমুঔী ইউতনদটয উন্নেন  

আধুতনওােন প্রওল্প 

 

ওতযভ জুট তভর তর :  মদৌরতপুয জুট তভর তর : এফাং মওএপতড তভদর প্রওল্পটি ৩৩৬০ .৯৪ রক্ষ্ টাওা প্রাক্কতরত ব্যদে তজতফ অথ টােদন 

ওযায প্রস্তাফ ওযা ে। প্রওল্পটি ভাননীে তযওল্পনা ভন্ত্রী ওর্তটও ২৮/৬/২০১৮ তার্যবখ অনুদভাতদত দেদছ। 

 

 

“ফহুমুঔীাটণ্য” 
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৭। মঔ াতনা মানারী আঁ বফন তনভ টাণ প্রওল্প 

প্রওল্পটিয নাভ  “মঔ াতনা মানারী আঁ বফন ” ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ওর্তটও ানুগ্র অনুদভাতদত দেদছ । প্রওল্পটি ততত এয ভাধ্যদভ 

কাম িক্রভ গ্রণ ওযা দেদছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (২০১৭-২০১৮)  

প্রস্তাতফত “মঔ াতনা মানারী আঁ বফন” 

 

৮। ফহুমূঔী াটণ্য উৎাদন পযাক্টযী স্থান, মডভযা, ঢাওা প্রওল্প (ওতযভ জুট তভর তর:) 

প্রওল্পটিয প্রাক্কতরত ব্যে ১৮৩০২ .২৪ রক্ষ্ টাওা । প্রওল্পটি তজতফ  তনজস্ব অথ টােদন ওযা দফ । অনুদভাদদনয জন্য প্রওল্পটিয াংদাতধত 

তডতত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদে মপ্রযণ ওযা দেদছ। 
 

৯।াট দত তবও উৎাদন প্লান্ট স্থান প্রওল্প 

তজতফ অথ টােদন ১২৯৮৪২ .৬৮ রক্ষ্ টাওা ব্যদে প্রওল্পটিয তডতত’য ঔড়া প্রণেন ওযা দেদছ। VISIONHUNTERS 

LIMITED OY, FINLAND এয াদথ প্রওল্পটি তফস্তাতযত ম্ভাব্যতা ভীক্ষ্া ওযায জন্য ০৭/০২/২০১৮ তাতযদঔ চুতিত্র 

ম্পাতদত দেদছ। ম্ভাব্যতা ৩০ মদেম্বয ২০১৮ এয ভদধ্য ম্ভফ দফ ফদর আা ওযা দেদছ। 

১০। তফদজএভত প্রতক্ষ্ণ  কদফলণা মওে স্থান প্রওল্প 

তফদজএভত’য ওতযভ জুট তভদর প্রওল্পটি স্থান ওযা দফ। এটি তনজস্ব অথ টােদন ফাস্তফােন ওযা দফ , এদত প্রথভ ধাদ প্রাে ৭৩৬.০০ রক্ষ্ টাওা 

ব্যে দফ। প্রওল্পটিয জন্য ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদেয নীততকত অনুদভাদন াো তকদেদছ । বফন তনভ টাদণয াইতরাং  মফইদভন্ট স্লাফ এয ওাজ 

মল দেদছ। 
১১। মফতরাং হু বততয ওাযঔানা স্থান প্রওল্প 

প্রওল্পটি ২০ .০০ মওাটি টাওা ব্যদে তফদজএভত ’য তনজস্ব অথ টােদন ফাস্তফােদনয উদযাক মনো দেদছ । প্রতত ফৎয তফদজএভত’য ২২ টি 

াটওদর প্রাে ১৮/১৯ মওাটি টাওায Bailing Hoops  আভদাতন ওযদত ে। এ ইউতনট স্থাতত দর তফদজএভত’য তভরমূদয জন্য  

Bailing Hoops  আভদাতন ওযদত দফ না।   

১২। তন  মষ্টব বততয ওাযঔানা প্রওল্প 

প্রওল্পটি ১২৭১ .৯৪ রক্ষ্ টাওা প্রাক্কতরত ব্যদে তফদজএভত ’য তনজস্ব অথ টােদন ওতযভ জুট তভদর ফাস্তফােদনয প্রতক্রোধীন যদেদছ । ফতটভাদন 

২০১৭-১৮ অথ ট ফৎদয ৫,৩১,৯৯,০৯৪ টাওায ১১,৫১,৪৯,৫৮৯ টি তন  ৬,৯৪৮ টি মস্টব ক্রে ওযা ে। প্রওল্পটি ফাস্তফাতেত দর উি 

তযভান অথ ট ব্যে ওযদত দফ না। 

১৩। তফদজএভত’য তনেন্ত্রণাধীণ চট্টগ্রাভস্থ মনা-তবউ মকষ্ট াউদজয জতভদত ভাদওটট, আফাতও ফ্ল্যাট  তযদাট’ তনভ টাণ প্রওল্প 

প্রওল্পটি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদেয তনদদ টনা মভাতাদফও ততত কাইডরাইন অনুাদয তফদজএভত ওর্তটও Project Delivery Team 

কঠন ওযা ে। ততত  দত অথ ট ােতাে PPTAF Application Form পূযণ পূফ টও ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদে মপ্রযণ ওযা দেদছ। 

Project Assesment Committee (PAC) ওতভটিদত তফদজএভত’য প্রতততনতধ তদদফ ০২ জন ওভ টওতটাদও ভদনানেন মদো 

দেদছ। 

 

১৪। তপ্রতভোয ল্যাতভদনন প্লান্ট মভতন স্থান 

আতভন জুট তভর তরঃ  তক্রদন্ট জুট তভর তরঃ এ তপ্রতভোয ল্যাতভদনন প্লান্ট মভতন স্থান ওযা দেদছ এফাং ফাতনতজযওবাদফ উৎাদন 

কাম িক্রভ শুরু দেদছ। ফাাংরাদদ জুট তভর তরঃ এ আদযা এওটি তপ্রতভোয ল্যাতভদনন প্লান্ট মভতন স্থান ওযা দফ । 
১৫। ফাাংরাদদ াটওর ওযদাদযন এয আতাধীন ২২টি তভর তফএভআযইওযণ 

প্রকেটি র্েটির্ে র্বর্িবত েীনা াথ িায়বন ফাস্তফায়বনয েন্য China

Texmatech Co Ltd., China Hi-tech textile Design Institute Co. Ltd. Ges Wahan Textile 

Design Gi Joint Venture চকাম্পানীয াবথ MOU

১৬। কারফ্রা াতফফ তরঃ এ দের মবায বতযীয জন্য প্রদোজনীে মভতনাযী উৎাদন প্রওল্প 

খার্রপুয জুট র্ভবর যীক্ষামূরকবাবফ র্েওজুট উৎাদন কযবি। কারফ্রা াতফফ তরঃ এ Roving Frame চভর্ন জতযী 

কযবি। ৮০% কাে চল বয়বি। 
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১৭। Enterprise Resource Planning (ERP) প্রওল্প 

তফদজএভত’য াটক্রে , াটণ্য তফক্রে , শ্রতভও উতস্থতত  ভজুযী , বাযটাইভ প্রদান , তফযভান স্টও ইতযাতদ এওটি পট্েযাদযয ভাধ্যদভ 

তডতজট্যারাইজড ওযায রদক্ষ্য তফদজএভত’য আতাধীন ওর তভদরয র্ফবাগীয় ওাম টক্রভদও ভন্বে ওদয ১৬টি ভতডউর বততয ওযা দেদছ । 
প্রওল্পটি দ্রুত ফাস্তফােদনয ওাজ চরভান। 
 

গবফলণা ও ভানর্নয়ন্ত্রণ র্ফবাগ 

াটদণ্যয তপ্র-তদভন্ট াদব ট 

ভানতনেন্ত্রণ তফবাক ২০১৭ -১৮ অথ ট ফছদয মদত /তফদদী মক্রতায চাত দা মভাতাদফও প্রাে ১ ,১০,৩২৯ ( এও রক্ষ্ দ াজায ততনত ঊনতত্র ) 

মফর এফাং ততযোন মক্রতায চাতদা মভাতাদফও প্রাে ১০ ,০০০ (দ াজায) মফর াটণ্য তপ্র-তদভন্টাদব ট এফাং মদীে মক্রতায  (ঔাযতফবাক) 

চাতদা মভাতাদফও প্রাে ৪১ ,৯৭৫ (এওচতে াজায নেত পঁচাত্তয ) মফর াটণ্য তপ্র -মডতরবাযী াদব ট ওদয মওাোতরটি াটি টতপদওট ইসুয ওযা 

দেদছ। এদত তফদজএভত’য প্রাে ১৭ (দতয) রক্ষ্ টাওা আতথ টও াশ্রে দেদছ। 
প্রতক্ষ্ণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ফবেএভর্’য প্রর্ক্ষণ র্ফবাবগয উবযাবগ ২০১৭-১৮ াথ িফিবয প্রর্ক্ষণ কভ িসূেীবত ২৮০৬ েন প্রর্ক্ষণাথী াাংগ্রণ কবযন। চমখাবন ২৩৬৭ 

েন পুরুল ও ৪৩৯ েন ভর্রা প্রর্ক্ষণাথীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। 

 

 

 

তফদদদ প্রতক্ষ্ণ 

ফাাংরাদদ ফস্ত্র  াটভন্ত্রণারদেয দমাতকতাে কত ২৮/৫/২০১৮ দত ০১/০৬/২০১৮ তাতযদঔ  Asian Institute Of 

Technology, Bankok, Thailand অনুতষ্ঠত Professional Development Course on 

‘‘Corporate innovation and financial project evaluation” ীল টও প্রতক্ষ্ণ ওভ টসূতচদত   ১০ (দ) জন 

ওভ টওতটায ভদধ্য তফদজএভত’য এওজন ওভ টওতটা অাংগ্রণ ওদযন। 
তফদদদ তক্ষ্াপয 

জাতীে তযওল্পনা  উন্নেন এওাদডতভ‘য উদযাদক  “Post Graduate Diploma in Information & 

Communication Technology for Development (PGDICT4D)” মওাদ টয অাং তদদফ ০৫/১২/২০১৭ 

মভোদদ ভারদেতোদত তক্ষ্াপয অনুতষ্ঠত ে । আদোজনকৃত এ তক্ষ্াপদয তফদজএভত মথদও ০৩ (ততন )জন ওভ টওতটা অাংগ্রণ ওদযন । 
উি তক্ষ্াপদয তাযা মওা ট াংক্রার্ন্ তফতবন্ন প্রততষ্ঠান তযদ টন ওদযন। 
 

এভাঅাআএ ও াঅাআটি র্ফবাগ 

Enterprise Resource Planning (ERP) ফাস্তফােন 

 “তফদজএভত’য াটক্রে , াটণ্যতফক্রে, শ্রতভও উতস্থতত  ভজুযী , বাযটাইভ প্রদান , তফযভান স্টও ইতযাতদ এওটি পট্েযাদযয 

ভাধ্যদভ তডতজট্যারাইজড ওযায রদক্ষ্য তফদজএভত’য আতাধীন ওর তভদরয র্ফবাগীয় ওাম টক্রভদও ভন্বে ওদয ১৬টি ভতডউর বততয 

ওযা দেদছ। 
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 ERP Software ক্রদেয জন্য মটোয ওাম টক্রভ চরদছ । ERP ফাস্তফাতেত দর ওর ওাম টক্রভ অন -রাইদন ম্পাদন ওযা মাদফ । 
পদর অতযর্ন্ দ্রুততায াদথ ওাজ ম্পাতদত দফ । ভে ফাঁচদফ/অতনেভ  দূনীতত দূয দফ / তথ্য বাোয মৃদ্ধারী দফ / মমদওান তদ্ধার্ন্ 

দ্রুত  তনখু ুঁতবাদফ ওযা মাদফ। 
ই-মটোতযাং/ইতজত 

াংস্থায ক্রে ওাম টক্রদভ স্বচ্ছতা  কততীরতা আনেদনয জন্য ই-মটোতযাং/ইতজত ওাম টক্রভ গ্রণ ওযা দেদছ। 
 

Group Message দ্ধতত 

২০১৭-২০১৮ অথ ট ফছদয অত্র াংস্থাে Group Message দ্ধততদত তফতবন্ন ধযদনয Message মপ্রযণ ওযা দেদছ। 
 

ই-পাইতরাং ওাম টক্রভ 

তফদজএভতদও তডতজটারাইজড ওযায রদক্ষ্য ই-পাইতরাং ওাম টক্রভ তফদজএভতয প্রধান ওাম টারদেয প্রদতযও দিদয শুরু ওযা দেদছ। 
 

ফাদোদভতট্রও তদস্টভ চালুওযণ 

তফদজএভত’য প্রধান ওাম টারে তওছু াংখ্যও তভদর ওভ টওতটা , ওভ টচাযী  শ্রতভওদদয াতজযা তনতিতওযদণয রদক্ষ্য ফাদোদভতট্রও তডবাই 

স্থান ওযা দেদছ। ওর তভদর ম্পূণ টবাদফ ফাদোদভতট্রও তডবাই স্থাদনয ওাক্রটভ প্রতক্রোধীন। 
 

াটক্রে ওাম টক্রভ অদটাদভন 

তফদজএভত’য তভরগুদরায াটক্রে ওাম টক্রদভ আদযা স্বচ্ছতা  কততীরতা আনেদনয জন্য াটক্রে মওদে অদটাদভন দ্ধতত চরভান। 
 

“এএভএ তবতত্তও াট ক্রে-তফক্রে ওযায ব্যফস্থা” প্রওল্প 

তফদজএভত’য আতাধীন াট ক্রেদওেমূ  “এএভএ তবতত্তও াট ক্রে -তফক্রে ওযায ব্যফস্থা ” াইরট প্রওদল্পয ভাধ্যদভ যাতয 

াটচালীদদয ওাছ মথদও াট ক্রেওাম টক্রভ ২টি তভদর ম্পন্ন ওযা দেদছ। 
 

তফণন ব্যফস্থাে মফা জীওযণ 

তফণন ব্যফস্থা জীওযদনয জন্য ফস্ত্র  াটভন্ত্রণারে এয দমাতকতাে এওটি ইদনাদবটিব অযা প্রওদল্পয প্রস্তাফ মপ্রযণ ওযা ে । মা 

ফাস্তফাতেত দর তফণন ব্যফস্থানাে ব্যফা জীওযণ  আয কততীর দফ। 
তাফ  অথ ট তফবাক 

আতথ টও  তাফ ব্যফস্থানাে গৃীত াংস্কায ওামক্রটভ আতথ টও মরনদদন , ক্রে ব্যফস্থানা , স্বচ্ছতা, জফাফতদততা তনতিত ওযায জন্য তনদম্নাি 

ওামক্রটভ গৃীত দেদছঃ- 

 াংস্থায তনেন্ত্রণাধীন  তভরমূদ ওভ টযত শ্রতভওদদয ভজুতয ব্যাাংও তাদফয ভাধ্যদভ মচদও /এটিএভ বুথ মথদও উদত্তারদনয প্রতক্রো চালু 

ওযা দেদছ; 

 পূফ টফতী অথ ট ফছদযয তাফ াংওরন যফতী অথ টফছদযয ১৫ জুরাইদেয ভদধ্য ম্পন্ন ওযা দচ্ছ।  

 A/C Payee মচও এয ভাধ্যদভ ওর মরনদদন ম্পাদন ওযা দচ্ছ। 

 

াঅয় ও ব্যয় র্ফফযণী (ার্নযীর্ক্ষত) 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রনাং র্ফফযণ চর্য়ান চর্কাং র্র্ফর্ াআয়াণ ি ান্যান্য চভাট 

১ িানীয় র্ফক্রয় 

২ জফবদর্ক র্ফক্রয় 

৩ াফর্র্ড 

৪ ার্যোরন াঅয় 

৫ চভাট াঅয় (১ – ৪) 

৬ কাঁো াবটয ব্যফায 

৭ ান্যান্য প্রতযক্ষ কাঁোভার 

৮ ভজুযী 

৯ চফতন 

১০ র্ফদ্যযৎ 

১১ জ্বারানী 

১২ চভযাভত ও যক্ষণাবফক্ষণ 

১৩ াফেয় 

১৪ ফীভা 

১৫ ান্যান্য কাযখানা উর্যব্যয় 
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১৬ প্রর্কয়াধীন বণ্যয ভন্বয় 

১৭ ভজুযী বণ্যয ভন্বয় 

১৮ প্রার্নক ব্যয় 

১৯ র্ফক্রয় ব্যয় 

২০ সুদ ফাফদ ব্যয়  

২১ চভাট ব্যয় (৬..+২০) 

২২ নীট রাব/(ক্ষর্ত) (৫ - ২১) 

ম্পবদয র্ফফযণ 

 

র্ফফযণ ঢাকা াঞ্চর েট্টগ্রাভ াঞ্চর খুরনা াঞ্চর নন-জুট চভাট 

ম্পর্ি ও র্যম্পদাঃ           

িায়ী ম্পবদয মূল্য 

ফাদাঃ পুর্ঞ্জভূত াফেয় 

*নীট িায়ী ম্পদ 

র্ফর্নবয়াগ 

েরর্ত ম্পদাঃ 

স্টক এন্ড চস্টায 

চদনাদায 

র্ভরমূবয াওনা 

ার্গ্রভ,েভা ও প্রদান 

প্রাপ্য াআনবটর্যভ চযর্বর্নউ  

র্ফবেএভর্ েরর্ত র্াফ 

নগদ এফাং ব্যাাংবক েভা 

চভাট েরর্ত র্াফ 

চভাট ম্পদ 

*িায়ী ম্পবদয চব্রক াঅ: ভূর্ভ, ভূর্ভ উন্নয়ন, দারান চকাঠা ও ান্যান্য, িানা ও মন্ত্রার্ত, াঅফাফত্র ও যঞ্জাভার্দ, র্যফন ও চভাটযমান, ান্যান্য ম্পদ 

 

অতডট আতত্ত াংক্রার্ন্ 

অতডট আতত্ত িডতদট 

জফাদফয াংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃত অতডট আতত্ত অতনষ্পন্ন অতডট আতত্ত 

াংখ্যা টাওায তযভাণ 

(মওাটি টাওাে) 

াংখ্যা টাওায তযভাণ 

(মওাটি টাওাে) 

াংখ্যা টাওায তযভাণ 

(মওাটি টাওাে) 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৬৩৭৪ ১৪০৪৩.৮১ ২১৮ ১২৯ ৭১.৫৫ ৬৪৬৩ ১৪৬৬৪.৩৭ 

 

২০১৭-১৮ অথ ট ফছদযয আে,ব্যে  মরাওাদনয তযাংখ্যান (প্রতবনার): 

মরাওাদনয ওাযণমূ 

২০১৬-১৭ াথ ি ফছদয তফদজএভত ’য মরাওাদনয তযভান তছর ৪৮১ .৫০ মওাটি টাওা এফাং ২০১৭ -১৮  ফছদয মরাওাদনয তযভান ওদভ 

দাঁতড়দেদছ ৪৬৬.২২ মওাটি টাওা অথ টাৎ  পূফ িতী ফছদযয তুরনাে ১৫.২৯ মওাটি টাওা ওভ মরাওান দেদছ। মরাওাদনয তচতিত চক্ষত্রমূ 

র্নম্নরূ: 

 অতততযি ৯১৭৭ জন অস্থােী শ্রতভও-৮২.৫৯ মওাটি টাওা (১৭.৭১%) 

 ব্যাাংও ঋদণয সুদ -৮০.৭৬ মওাটি টাওা (১৭.৩২%) 

 ক্ষ্ভতা অনুাদয উৎাদন না ো-১৮৩.০০মওাটি টাওা (৩৯.২৫%) 

 াভাতজও দােফদ্ধতা-২৩.৫৮ মওাটি টাওা (৫.০৬%) 

 মকট তভটিাং/শ্রতভও আদন্দারন-৩৫.৬৯ মওাটি টাওা (৭.৬৬%) 

 তফদুযৎ তফভ্রাট-৪১.৭৬ মওাটি টাওা (৮.৯৬%) 

 ততফএ এয ওাম টক্রভ ১২.৮৪ মওাটি টাওা (৪.০৪%) 

 

ফতটভান অফস্থা দত উত্তযদণয উায় 

 মভৌসুদভয শুরুদত চাতদা মভাতাদফও াট ক্রে; 
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 স্থানীে  আর্ন্জটাততও ফাজায ম্প্রাযণ; 

 তফদজএভত’য জতভদত ফাতণতজযও স্থানা তনভ টাণ; 

 তভদরয অব্যফহৃত জতভদত Jute Relatedওাযঔানা স্থান; 

 ম টােক্রদভ াটওরমূদয Demand-Based BMREওযণ; 

 প্রদোজন অনুাদয নতুন তাঁত স্থান; 

 দক্ষ্ জনফর সুলভওযণ; 

 ফাৎতযও টাদক টট অনুাদয  াটজাত ণ্য উৎাদন; 

 তনযতফতচ্ছন্ন তফদুযৎ যফযা তনতিতওযণ; 

 ততফএ  নন-ততফএয ইততফাচও দমাতকতা প্রাতি 

 সুষ্ঠু আতথ টও ব্যফস্থানা এফাং তনেতভত ম টদফক্ষ্দণয পদর তফকত ২০১৬-১৭ অথ টফছদযয তুরনাে ২০১৭-১৮ অথ ট ফছদয প্রাে ৫৬.৪৩ 

মওাটি টাওা মরাওান হ্রা ওযা ম্ভফ দেদছ। 
 

াঅবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাগ 

অবযর্ন্যীণ তনযীক্ষ্া প্রদতযওটি প্রততষ্ঠাদনয অবযর্ন্যীণ তনেন্ত্রণ ব্যফস্থায এওটি গুরুত্বপূণ ট াততোয ফা মওৌর। অবযর্ন্যীণ তনযীক্ষ্া প্রততষ্ঠাদনয 

আতথ টও শৃাংঔরা যক্ষ্াে ােও ভূতভওা ারন ওদয থাদও। াাংকঠতনও ওাঠাদভা অনুমােী ভাব্যফিাক (র্নযীক্ষা) এয তত্ত্বাফধাবন, র্যোরক 

(াথ ি) ভবাদবয়য ভন্ববয়য ভাধ্যবভ ও চেয়াযম্যান ভবাদবয়য যার্য র্নয়ন্ত্রণ ও ানুবভাদনক্রবভ াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাবগয কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কযা য়। র্ফবেএভর্ ও এয াঅওতাধীন র্ভরমূব ম্পবদয মবথাযুি ব্যফায র্নর্িত কযা বে র্কনা তা মাোাআ ফািাাআ ও যীক্ষা-র্নযীক্ষা 

কযায েন্য াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাবগয াধীবন ঢাকা, েট্টগ্রাভ ও খুরনা াঞ্চবর ৩টি র্নযীক্ষা টিভ যবয়বি। র্নযীক্ষা টিভ কর্তিক র্র্ডউর 

ানুমায়ী র্ফবেএভর্ ও যকাবযয প্রণীত নীর্তভারা, র্নবদ ির্কা ও াকুিরাচযয াঅবরাবক র্ভরমুবয (ক) ফাৎর্যক ফাস্তফ প্রর্তাদন 

(Inventory)  (খ) ফাৎর্যক র্াফ/াযপযবভন্প র্নযীক্ষা কযা য়। 

(ক) ফাৎর্যক ফাস্তফ প্রর্তাদন (Inventory): প্রবতযক াথ ি ফৎয চবল র্ফবেএভর্য র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভরমুব ভজুদ কাঁো াট, াটোত 

দ্রব্য, বান্ডায াভগ্রী ও প্রর্ক্রয়াোত ভারাভাচর চকান প্রকায ঘাটর্ত/ফাড়র্ত াঅবি র্কনা প্রর্তাদবনয ভাধ্যবভ তা উৎঘাটন পূফ িক এয প্রকৃত 

র্যভাণ র্নধ িাযণ কযা য়। ফাস্তফ প্রর্তাদন ম্পন্ন যফতী এ াংক্রান্ত একটি পূণ িাে  প্রর্তবফদন াংর্িষ্ট র্নযীক্ষা টিবভয প্রধান কর্তিক র্ভবরয 

প্রকে প্রধান ও ভাব্যফিাক (াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা) ফযাফয চপ্রযণ কযা য়। ভাব্যফিাক (র্নযীক্ষা) প্রর্তবফদনটি মাোাআ ফািাাআ পূফ িক 

কর্তিবক্ষয র্নকট উিান কবযন। কর্তিবক্ষয ানুবভাদন যফতী াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাগ চথবক াঅর্ি র্বর্িক র্োন্ত োর্যত্র াঅকাবয 

াংর্িষ্ট র্ভরবক াফর্ত কযা য়। র্ভর ব্যফিানা োর্যবত্রয র্োবন্তয াবরাবক যফতী ব্যফিা গ্রণ কবযন। প্রর্তফিয ১ চভ বত ৩১ াঅগষ্ট 

এয ভবধ্য েরর্ত ফিবযয ফাস্তফ প্রর্তাদন ম্পন্ন কযা য়। 
 

(খ) ফাৎর্যক র্াফ/াযপযবভন্প র্নযীক্ষাাঃ র্ফবেএভর্য র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভরমুবয মাফতীয় কাম িক্রভ র্ফবেএভর্ ও যকায কর্তিক প্রণীত 

র্নয়ভনীর্ত/াকুিরায ানুযণ পূফ িক ম্পার্দত বে র্কনা তা মাোাআ-ফািাাআ ও যীক্ষা-র্নযীক্ষায ভাধ্যবভ প্রবতযক ফিয র্নযীক্ষা ম্পন্ন কযা 

য়। র্নযীক্ষা ম্পন্ন যফতী াঅর্ি াংক্রান্ত একটি পূণ িাে  প্রর্তবফদন াংর্িষ্ট র্নযীক্ষা টিবভয প্রধান কর্তিক র্ভবরয প্রকে প্রধান ও 

ভাব্যফিাক (াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা) ফযাফয চপ্রযণ কবযন। ভাব্যফিাক (াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা) প্রর্তবফদনটি মাোাআ ফািাাআ পূফ িক কর্তিবক্ষয 

র্নকট উিান কবযন। কর্তিবক্ষয ানুবভাদন যফতী াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাগ চথবক াঅর্ি র্বর্িক র্োন্ত োর্যত্র াঅকাবয াংর্িষ্ট 

র্ভরবক াফর্ত কযা য়। র্ভর ব্যফিানা োর্যবত্রয র্োবন্তয াঅচরাবক যফতী ব্যফিা গ্রণ কবযন। প্রর্তফিয ১ চবন্ফম্বয বত যফতী 

ফিবযয ৩০ এর্প্রচরয ভবধ্য পূফ িফতী ফিবযয াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা ম্পন্ন কয য়। 

(গ) র্ভবরয াঅর্থ িক কাম িক্রবভয স্বেতা/েফাফর্দর্তা র্নর্িত কযা এফাং র্ফবেএভর্বক াঅযও াঅধুর্নক ও গর্তীর এফাং ফাস্তফ র্বর্িক কযায 

েন্য চেয়াযম্যান ভবাদয় াঅযও দ্য’টি কাম িকযী দবক্ষ গ্রণ কবযবিন। 

১। র্প্র ার্ডট টিভ গঠন - ঘটনা াংঘটিত ওয়ায পূবফ ি র্প্র ার্ডট ম্পন্ন কযা বর ার্নয়ভ াঅর্ি িবরাআ তা র্নষ্পর্ি কযা ম্ভফ বফ। 

২। ার্ডট াআবন্টর্রবেন্প Affairs টিভ গঠন - ার্ডট াআবন্টর্রবেন্প টিভ াংিায চেয়াযম্যান ভবাদবয়য র্ফবল ফার্নী র্ববফ র্ফবেএভর্য 

প্রধান কাম িারয় ও র্ফর্বন্ন র্ভবরয ভাভর্য়ক র্ক র্ক ার্নয়ভ বে ও ওয়ায ম্ভাফনা/াঅাংকা যবয়বি এফাং এ ার্নয়ভ চযাধকবে র্ক র্ক 

দচক্ষ চনয়া মায় ফা াঅর্থ িক ও প্রার্নক ার্নয়ভ ও াব্যফিানায তাৎক্ষর্ণক াফিা র্ের্িতকযণ, উদঘাটন ও র্ফীত ব্যফিা গ্রবণয েন্য 

াংিায চেয়াযম্যান ভবাদবয়য র্নকট যার্য র্যবাট ি কযবফ। মাবত কবয াঅর্থ িক ব্যফিানা াফ িক্ষর্ণক ম্পূণ িরুব র্নযািা ফরয় থাবক। 

তািাড়া, াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাগ চথবক প্রধান কাম িারবয়য ার্ডট পাভ ি র্নবয়াগ ও াফয প্রাি কভ িকতিা/কভ িোর্যবদয র্নযীক্ষা িাড়ত্র প্রদান 

কযা য়।  

২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ াবর ফাস্তফ প্রর্তাদন ও াবযন্তযীণ র্নযীক্ষায় উত্থার্ত ও র্নষ্পর্িকৃত াঅর্িয একটি র্যাংখ্যান িবকয ভাধ্যবভ 

র্নবম্ন উিান কযা বরা 

র্ফফযণ 
২০১৬-১৭ াবর উত্থার্ত 

াঅর্ি 

২০১৬-১৭ াবর 

র্নষ্পর্িকৃত াঅর্ি 

২০১৭-১৮ াবর 

উত্থার্ত াঅর্ি 

২০১৭-১৮ াবর র্নষ্পর্িকৃত 

াঅর্ি 

াবযন্তযীণ র্নযীক্ষা ৩১৫ ২৫৬ ৪৩৫ ১৫০ 

ফাস্তফ প্রর্তাদন ১৬৩ ৪১১ ১১৯ ৬০ 
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বফটিএভব বফন, ৭-৯, কাওযান ফাজায 

ঢাকা-১২১৫, ফাাংরাদদ। 

টেবরদপানঃ ৫৮১৫৩৯১৬,৯১৩৯০০৫ 

পযাক্সঃ   ৮৮০-২-৫৮১৫২৬৮০ 

www.btmc.gov.bd 

www.btmcho@gmail.com 
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1.00। েভূবভঃ 

  ১৯৭২ াদরয ২৬ ভাচ চ ফাাংরাদদ ইন্ডাবিয়ার এন্টাযপ্রাইদজ (যাষ্ট্রীয়কযণ) অর্ চায ২৭, ১৯৭২ এয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

টেক্সোইর বভর কযদাদযন (বফটিএভব) প্রবতবিত য়। ১৯৭২ াদরয ১ রা জুরাই দত ৭৪টি বভর বনদয় বফটিএভবয মাত্রা শুরু 

য়। যফতীদত বফটিএভব ও যকাদযয উদযাদগ ১৯৭৭ ার টথদক ১৯৮৫ াদরয ভদধ্য আযও ১২টি বভর প্রবতিা কযা য়। পদর 

বফটিএভব’য বনয়ন্ত্রণাধীন ফ চদভাে বভদরয াংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টি। যকাদযয বফ-যাষ্ট্রীয়কযণ বল্পনীবতয আওতায় ১৯৭৭ ার টথদক 

২০১0 ার ম চন্ত ফ চদভাে ৬৫টি বভর স্তান্তয, বফবি ও অফায়ন কযা য়। যফতীদত 2017-2018 ার ম চন্ত   স্তান্তবযত ও 

বফবিত ৭টি বভর যকায  কর্তচক পুনঃগ্রন  কদয বফটিএভব’য বনকে ন্যস্ত কযা য়।   পলর বফটিএভব’য বনয়ন্ত্রদণ ফতচভাদন চালু ও 

ফন্ধ টভাে 2৫টি বভর  যদয়দছ। এয ভদধ্য ৮টি বভর বাড়া দ্ধবতদত   চালু আদছ, ২টি ( খুরনা টেক্সোইর বভরস্, খুরনা ও বচত্তযঞ্জন 

কেন বভরস্, নাযায়ণগঞ্জ) বভদর টেক্সোইর ল্লী স্থাদনয কাম চিভ ফাস্তফায়নাধীন আদছ এফাং অয 15 টি বভদর উৎাদন কাম চিভ 

ফন্ধ যলেলে। এছাড়াও জাতীয়কযণকৃত নাভভাত্র (ফাস্তফ ম্পদবফীন) ৩টি বভর (১. ারুভা টেক্সোইর বভর বরঃ ২.এরাী কেন 

বভরস্ বরঃ ৩. রুারী কেন বভর বরঃ) বফটিএভবয তাবরকায় আদছ।  টিআইবর্ব নাভক প্রবক্ষণ ইনবিটিউে “বনোয” নাদভ  

ফাাংরাদদ টেক্সোইর বভর এদাবদয়ন (বফটিএভএ) কর্তচক ব্যফস্থানা চুবিয ভাধ্যদভ বযচবরত দে।  
 

২.০০। ববন ও বভনঃ  

ববন: রাবজনক বফটিএভব। 
বভন: ফস্ত্র খাদত চাবদা পূযণ ও কভ চাংস্থান সৃবিয রদক্ষয টদী-বফদদী টমৌথবফবনদয়াগ/ববব এয ভাধ্যদভ ফন্ধ বভরমূ    

চালুকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায। 
 

 

৩.০0। বফটিএভব’য প্রধান কাম চাফরী ও উদেশ্যমূ: 

3.01। ll, বফটিএভব’য প্রধান কাম চাফরীঃ 

1.  চালু বভরগুদরা সুিবাদফ বযচারনা ও ফন্ধ বভরগুদরা চালু কযা;  

2. টদী-বফদদী টমৌথ বফবনদয়াগ/ববব এয ভাধ্যদভ বভরমূ বযচারনায রদক্ষয প্রকল্প বচবিতকযণ ও চালুকযদণ 

উদযাগ গ্রণ; 

3. অধীনস্থ প্রবতিানমূদয ম্পদদয সুিু ব্যফায বনবিতকযণ, ভস্যা বচবিতকযণ, অচয় হ্রাকযণ এফাং প্রদয়াজনীয়  

বদক বনদদ চনা প্রদান কযা; 

4. উন্নয়নীর কভ চ বযকল্পনা প্রনয়ন ও উৎাদদনয গুণগতভান বনবিতকযণ; 

5. যকাযী ম্পদদয মথামথ ও যুদগাদমাগী ব্যফায বনবিতপূফ চক আবথ চক স্বেরতা আনয়দনয াদথ াদথ কভ চাংস্থান 

সৃবিয ভাধ্যদভ  াভাবজক উন্নয়ন; 

6. যকাযী বনদদ চনা টভাতাদফক ফস্তুবনি তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও টপ্রযণ; 

3.02। বফটিএভব’য টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 ক. টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

   ১. আয় বৃবদ্ধকযণ; 

   ২. বফবনদয়াদগয সুদমাগ ম্প্রাযণ; 

   ৩. ফস্ত্র বল্প উন্নয়দন ায়তাকযণ; 

   ৪. দক্ষতা উন্নয়ন। 

খ. আফবশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

   ১. দক্ষতায াংদগ ফাবল চক কভ চম্পাদন চুবি ফাস্তফায়ন;  

   ২. কাম চদ্ধবত ও টফায ভাদনান্নয়ন; 

   ৩. আবথ চক ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

   ৪. দক্ষতা ও ননবতকতায উন্নয়ন; 

   ৫. তথ্য অবধকায ও স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন।  
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4.০০।  বযচারনা ল চদঃ 

 ১৯৭২ াদর ২৬ট ভাচ চ ফাাংরাদদ ইন্ডাবিয়ার এন্টাযপ্রাইদজ আদদ নাং-২৭(১৯৭২) এয ১১ ধাযা টভাতাদফক বফটিএভব’য 

াবফ চক দাবয়ত্ব ও প্রাবনক কাম চিভ বযচারনায দাবয়ত্ব/কর্তচত্ব একজন টচয়াযম্যান ও  াঁচজন বযচারক এয ভন্বদয় গঠিত 

বযচারক ল চদ এয উয ন্যস্ত কযা য়। যকায কর্তচক বনদয়াবজত টচয়াযম্যান একজন অবতবযি বচফ দ ভম চাদায কভ চকতচা  

এফাং বযচারকগন যুগ্ম- বচফ দভম চাদায কভ চকতচা । ফতচভাদন বভদরয াংখ্যা হ্রা াওয়ায় বতনজন বযচারক দ্বাযা বফটিএভব’য 

বযচারক ল চদ  বযচাবরত দে। এছাড়া বযচারনা ল চদদয বচফ বদদফ যকায কর্তচক বনদয়াবজত একজন উ-বচফ 

দভম চাদায কভ চকতচা বনদয়াবজত আদছন।  
 

 

৫.00। টকাম্পানী টফার্ চঃ  
 

বফটিএভব বনেন্ত্রণাধীন ৫টি বভর মথা: (১) সুন্দযফন টেক্সোইর বভরস্ বরিঃ (২) দালযাোনী টেক্সোইর বভরস্ বরিঃ (৩) বদনাজপুয 

টেক্সোইর বভরস্ বরিঃ (৪) ভাগুযা টেক্সোইর বভরস্ বরিঃ  এফং (৫) যাঙ্গাভাটি টেক্সোইর বভরস্ বরিঃ ১৯১৩ ালরয ট াম্পানী আইন 

অনুমােী ১৯৯৪ ালর াফবর  বরবভলেড ট াম্পানী (বরবভলেড ফাই টোয) বললফ বনফবিত। উক্ত ট াম্পানী টফালড ে বফটিএভব’য 

বযচারক ল চদদয   একজন দস্য টচয়াযম্যান/বাবত বদদফ বনযুি আদছন । এছাড়াও বফটিএভব,   ফস্ত্র ও াে  ভন্ত্রণারয়, অথ চ 

ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় টজরা প্রাক, অথ চ রগ্নীকাযী ব্যাাংদকয প্রবতবনবধ এফাং াংবিি বভদরয প্রধান বনফ চাী, উি টকাম্পানী টফাদর্ চয 

দস্য বনযুি দয় থাদকন । টকাম্পানী আইদনয বফধানানুমায়ী টকাম্পানীয টফার্ চ বা এফাং ফাবল চক াধাযন বা অনুবিত য় এফাং 

বনয়বভত ফাবল চক প্রবতদফদন টমৌথমূরধন টকাম্পানী ও পাভ চমূদয বযদপ্তদয দাবখর কযা য়।  
 

 

 

6.০০।   ১৯৭২ ার টথদক ারনাগাদ বফটিএভব’য াবফ চক বভদরয াংখ্যাঃ 

িঃনাং বফফযণ বভর াংখ্যা 

১. ১৯৭২ াদর যাষ্ট্রবতয আদদফদর জাতীয়কযণকৃত ; ৭৪ 

২. ১৯৭৫-৮৪ ার ম চন্ত বফববন্ন ভয় বফটিএভব কর্তচক স্থাবত ; ১২ 

৩. টভাে (১+২) ৮৬ 

৪. ১৯৭৭-৮৭ ার ম চন্ত ভদয় াদফক ফাাংরাদদী ভাবরকদদয বনকে স্তান্তবযত; ৩০ 

৫. ১৯৮২-৮৩ াদর অফায়দনয ভাধ্যদভ বরকুইদর্ন টর কর্তচক বফবিত; ০৩ 

৬. ১৯৭৭-২০১০ াদর দযদত্রয ভাধ্যদভ বফবিত; 1২ 

৭. ২০০০-২০১১ াদর শ্রবভক-কভ চচাযীদদয বনকে স্তান্তবযত; ০৯ 

৮. ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয় এফাং ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয় এয বরকুইদর্ন টদর ন্যস্ত ; ০৪ 

৯. উদভাে (৪ টথদক ৮): 5৮ 

১০. বফটিএভব‘য ফতচভান বভরঃ  

(ক) বাড়ায় দ্ধবতদত  চালু; ০৮ 

(খ) উৎাদনফন্ধ অফস্থায়(পুন:গ্রনকৃত ৭টি বভয) 1৫ 

(গ) টেক্সোইর ল্লী স্থাদনয  কাম চিভ ফাস্তফায়নাধীন ০২ 

১১ উদভাে (১০): 2৫ 

১২ ১৯৭১-৭২ াদর জাতীয়কযদণয তাবরকায় নাভভাত্র বভর (ফাস্তফ ম্পদবফীন) ০৩ 

 টভাে (৯+১১+ ১২): ৮৬ 
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7.০০। বফটিএভব’য বভরমূদয টজরা বববত্তক বচত্র(ম্যা) ও বভরমূদয তাবরকাঃ 
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8০০।  বফগত দুই ফছদয (201৭-1৮ ও  201৬-1৭ )উৎাদন , আয়-ব্যয় ও রাব/টরাকাদনয তুরনামুরক বচত্রঃ  
 

 
 

 

 

 

ক্রর্িক  নং র্ববরন 201৭-1৮ 201৬-1৭ 

১. উৎাদন(রক্ষ ট বজ) *৪.৯৮ 20.47  

২. আে(ট াটি ো া) ৯.৫৬ 10.96 

৩. ব্যে (ট াটি ো া) ১৪.৮৪ 17.5০  

৪. রাব/(টরা ান) (ট াটি ো া) (৫.২৮) (6.54 ) 

           

*অলটাফয’১৭ ম েন্ত ৬টি  বভর াবব ে চাজে দ্ধবতলত চালু বের। নলবম্বয’১৭ টথল  ৬টি বভর বাড়া দ্ধবতলত চালু যলেলে। 
[ 

9.০০। একনজদয বফটিএভব’য  ফাদজেঃ   

 (ক) 201৭-1৮ অথ চ ফছয                (আং িঃ টকাটি োকায়)                

িবভক নাং বফফযণ প্রধান কাম চারয় বভর টভাে 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫(৩+৪) 

(ক) আয়ঃ ১৭.০২ ৪.২৬ ২১.২৮ 

(খ) ব্যয়ঃ    

 ১। ভজুযী ও টফতনবাতা ৯.৫২ ৬.৫২ ১৬.০৪ 

 ২। অন্যান্য ব্যয় ১৭.৩৫ ১৫.০৫ ৩২.৪০ 

(গ) ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় (৯.৮৫) (১৭.৩১) (২৭.১৬) 

(ঘ) মূরধন ব্যয় ২.০৭ ০.২৭ ২.৩৪ 

(ঙ) টভাে ব্যয়(খ+ ঘ) ২৮.৯৪ ২১.৮৪ ৫০.৭৮ 
 

 

 

 (খ) 201৮-1৯ অথ চ ফছদযয প্রস্তাবফত ফাদজে                                 (আং িঃ টকাটি োকায়)  

িবভক নাং বফফযণ প্রধান কাম চারয় বভর টভাে 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫(৩+৪) 

(ক) আে ১৯.৩৭ ২.৪৭ ২১.৮৪ 

(খ) ব্যেিঃ    

 ১। ভজুযী ও টফতনবাতা ৯.২৩ ৪.০৭ ১৩.৩০ 

 ২। অন্যান্য ব্যয় ১৮.১৬ ১৩.৩৬ ৩১.৫২ 

(গ) ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় (৮.০২) (১৪.৯৬) (২২.৯৮) 

(ঘ) মূরধন ব্যয় ৫.৫৪ ০.৫০ ৬.০৪ 

(ঙ) টভাে ব্যয় (খ+ ঘ) ৩২.৯৩ ১৭.৯৩ ৫০.৮৬ 
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10.00। অবডে আবতিঃ   

01জুরাই 201৭ টথল  30জুন 201৮ ম েন্ত বফটিএভব এফং বভর/প্রবতষ্ঠানমূলয আবতয ংখ্যা ও আবথ ে  ংলেলিঃ                                                                                                                             

 

 

11.00। জাতীয় অথ চনীবতদত একনজদয বফটিএভবয ভুবভকাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

12.০০। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ও কভ চাংস্থানঃ 
 

   (ক) কাদজয  গবতীরতা বৃবদ্ধয রদক্ষয কভ চকতচা/কভ চচাবযদদয 201৭-1৮ অথ চ ফছদয প্রবক্ষণ কভ চসূবচয আওতায় ১৪০ জন             

কভ চকতচা/কভ চচাবযদক বফববন্ন বফলদয় ৬৫০ শ্রভ ঘন্টা প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়; 
 

 

13.00। বফটিএভব প্রধান কাম চরদয়য জনফরঃ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফতচভাদন বফটিএভব প্রধান কাম চারদয় টেআ অনুমায়ী 307 জদনয বফযীদত 1২৯ জন কভ চযত আদছ। শূন্য দদয  াংখ্যা 17৮ টি। 

 ( অাংকঃ টকাটি োকায়) 

মন্ত্রণালয়/ 

সংস্থার নাম 

প্রারম্ভিক আম্ভি 

 (১লা জুলাই’১৭) 

ব্রডসীটে জবাটবর  

সংখ্যা 

ম্ভনষ্পম্ভিকৃত আম্ভি অম্ভনষ্পন্ন আম্ভি  

(৩০জুন’২০১৮) 

 সংখ্যা আর্থ িক সংবেষ 

(ককাটি োকা) 

 সংখ্যা আর্থ িক সংবেষ 

(ককাটি োকা) 

সংখ্যা আর্থ িক সংবেষ 

(ককাটি োকা) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ম্ভবটিএমম্ভস ২৮৩০ ৬২৪২.৬৫ ২২ ৫৫ ১০.১৬ ২৭৭৫ ৬২৩২.৪৯ 

কর্মরত:, ১২৯শূণ্য 
পদ:, ১৭৮

ম্ভবটিএমম্ভসর জনবল কসেআ

কম মরত: শূণ্য দ:
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14.00। ফাবল চক কভ চম্পাদন চুবি 201৮-1৯ ও ওয়াকচঃ 

201৮-1৯ াদরয জন্য ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদয়য াদথ এফাং বফটিএভবয াদথ বভরগুদরায ফাবল চক কভ চম্পাদন চুবি াক্ষবযত 

দয়দছ। এছাড়াও এবএ  ফাস্তফায়দনয রদক্ষয বফটিএভব ও বভদরয াংবিি কভ চকতচা-কভ চচাযীদদয প্রবক্ষদণয জন্য বফববন্ন 

কভ চারা কযা দয়দছ। চুবি স্বাক্ষয ও কভ চারায বকছু বচত্র  বনদে টদখাদনা দরাঃ  
 

 
 

15.00। টদী-বফদদী উদযািাদদয াদথ টমৌথ বফবনদয়াগ/ববব এয ভাধ্যদভ  বভরগুদরা আধুবনকায়দনয প্রদচিাঃ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনদদ চনানুমায়ী টমৌথ বফবনদয়াদগয ভাধ্যদভ বভরগুদরা আধুবনকায়দনয প্রদচিায আওতায়  টদী-বফদদী 

প্রবতিাদনয াদথ আরা-আদরাচনা অব্যত আদছ। ।  
 

 
 

 

২০/০৬/১৮বি:তাবযদখ ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদয়য াদথ 201৮-1৯ এবএ চুবক্ত  ম্পাদন। 

  

 

১৯/০৬/১৮বি: তাবযলে বফববন্ন বভলরয ালথ বফটিএভব’য 201৮-1৯ এবএ চুবক্ত স্বাক্ষয ম্পাদন। 
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16.00।  ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পঃ 
 

(ক) বচত্তযঞ্জন টেক্সোইর ল্লীঃ 

সরকাটরর ম্ভিল্প উন্নয়ন কম মসূচীর আতায় কগাদনাইল, নারায়নগঞ্জ ম্ভিল্প এলাকায় ম্ভবটিএমম্ভস ম্ভনয়ন্ত্রণাধীন ম্ভচিরঞ্জন রঞ্জন 

কেন ম্ভমটলর ২২.৬০ একর জম্ভম  বচতযঞ্জন টেক্সোইর ল্লী (Chittaranjan Textile Polli)-তি রুান্তর করা 

হটয়টে। এক কাটলর ঐম্ভতহাম্ভসক নদী বন্দর নারায়নগঞ্জ এর িীতা লক্ষা নদীর তীটর আধুম্ভনক প্রযুম্ভিসম্পন্ন বস্ত্রম্ভিল্প নগরী 

ম্ভহটসটব গটে কতালাই কেক্সোইল ল্লী মূল লক্ষ। এখাটন আধুম্ভনক এবং উন্নত প্রযুম্ভির কেক্সোইল ম্ভিল্প স্থাটনর জন্য সকল 

সুম্ভবধা ম্ভবদ্যমান রটয়টে। রটয়টে কনৌ, স্থল  করল টথ ন্য ম্ভরবহটনর ম্ভিমুখী সুম্ভবধা। ইটতামটে ৭টি প্লে বফত্রে  যা 

লেলে। অফবষ্ট প্লে বফক্রলেয জন্য দযদত্র আহ্বান  যা লেলে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) খুরনা টেক্সোইর ল্লীঃ 

সরকাবরর ম্ভিল্প উন্নয়ন কম মসূচীর আতায় খুলনা িহটরর ক বয়রা কমইন করাটড অবম্ভস্থত ম্ভবটিএমম্ভস’র খুলনা কেক্সোইল 

ম্ভমটলর ২৫.৬ একর জম্ভম খুরনা টেক্সোইর ল্লী Khulna Textile Polli)- টত রুান্তয কযা দয়দছ।  আধুবনক 

প্রযুবিয ফস্ত্রবল্প নগযী বদদফ গদড় টতারাই  খুরনা টেক্সোইর ল্লী Khulna Textile Polli)- রদক্ষয 

যলেলে। প্লে বফবক্রয জন্য  ১ভ দযত্র আহ্বান  যা লেলে; ব ন্তু ট ান দয না াা্ওোে পুন: 

দযত্র আফালনয প্রবক্রোধীন আলে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.০০। ববফষ্যৎ বয ল্পনািঃ 
 

     ফতচভাদন যকায যাষ্ট্রায়ত্ব বভরগুদরায ম্পদ অাংীদাবযদত্বয ভাধ্যদভ মথামথ ব্যফাদয টফযকাবয টদী-বফদদী উদযািাদদয 

উৎাবত কযদছ। শ্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষয (এবর্বজ)  অজচদনয আদরাদক ববন ২০২১ ফাস্তফায়দনয বনবভত্ত টদী-বফদদী 

বফবনদয়াগকাযীদদয াদথ ববব ও টমৌথ উদযাদগ আধুবনকায়ন ও নতুন গ্রীন প্রকল্প গ্রণপূফ চক আধুবনক বিবনাং , উইববাং, র্াইাং-

বপবনবাং ম্ববরত কদম্পাবজে টেক্সোইর বল্প প্রবতিান স্থান ও বযচারনায রদক্ষয  বফটিএভব’য ১৬টি বভর CCEA                 

( Cabinate Council on Economic Affairs)-এ নীবতগত অনুলভাবদত লেলে। ১৬টি র্িবের িবে প্রথি পর্ িাবে ১। 

আহবিদ বাওোনী তেক্সোইে র্িেস্, তেিরা, ঢাকা এবং ২। কাবদর্রো তেক্সোইে র্িেস্, েঙ্গী, গাজীপুবরর জন্য দরপত্র ২ে বার 

আহ্বান করা হবেবে। টদী-বফদদী বফবনদয়াগকাযীদদয উৎাবত কযায রদক্ষয বফববন্ন প্রবতবিত বল্প উদযািাদদয াদথ বনয়বভত 

ভত-বফবনভয় অব্যাত আদছ। 
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ফাাংরাদদ জুট কযদাদযন 

     

ফার্ল িক প্রর্তদফদন। 

 
র্ফ জজর্’য প্রধান কাম িারয় 

ফাাংরাদদ জুট কযদাদযন 

 আদভজী জকাট ি এদনক্স বফন-২ 

১১৯-১২০, ভর্তর্ঝর ফা/এ, ঢাকা। 
 ওদয়ফ াইড www.bjc.gov.bd 

ই –জভইর chairmanbjc@gmail.com 

 

http://www.bjc.gov.bd/
mailto:chairmanbjc@gmail.com
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২০১৭-১৮  অথ ি ফছদযয  ম্পার্দত কাদজয র্ফফযণ: 

 
০১।  উর্ির্িত ভদয় জকান ম্পর্িয র্ফক্রয় দর্রর ম্পার্দত য় র্ন। 
০২। ম্পর্ি াংক্রান্ত; 

 উর্ির্িত ভদয় ২৪ টি ভাভরা র্নষ্পর্ি দয়দছ।  ৩৩ টি নতুন ভাভরা রুজু দয়দছ। ৩০ জ জুন/২০১৮ ম িন্ত ২৭১ টি ভাভরা  আদছ।  
০৩।  র্নযীক্ষক আর্ি াংক্রান্ত: 

 উর্ির্িত ভদয় ০৮ টি র্নযীক্ষা আর্ি র্নস্পর্ি দয়দছ। ফতিভাদন র্নযীক্ষা আর্িয াংখ্যা ৩২৯টি।  

০৪।  অফয গ্রণ ও চূড়ান্ত াওনা র্যদাধ ২০১৭ জুরাই জথদক ২০১৮ জুরাই ম িন্ত াংক্রান্ত: 

 উর্ির্িত ভদয় ০১ জন কভ িকতিা/কভ িচাযী অফয গ্রণ কদযদছন,  এফাং ২ জন কভ িচাযী মৃতুু ফযণ কদযদছন। াংর্িষ্ট কভ িচাযীয 

চূড়ান্ত াওনা র্যদাদধয  র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন যদয়দছ । 

 

  াট চালীদদয  াদটয ন্যায্যমূল্য র্নর্িত কযা, াদটয মূল্য র্ির্তীর যািা  এফাং র্ফদদদ  াদটয ফাজাদযয প্রায  ও ভাদনান্নয়দনয  

রদক্ষু াট ক্রয় ও র্ফনদণয  াদথ  জর্ড়ত  র্নম্ম র্রর্িত ৫ টি প্রর্তষ্ঠানদক  ১৯৮৫ াদরয ১রা জুরাই ৩০ নাং অধ্যাদদ  মূদর একীভূত কদয 

যকায ফাাংরাদদ জুট কযদাদযন গঠন কদয:- 

০১। ফাাংরাদদ জুট ভাদকিটিাং কযদাযন(প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৫৭); 

০২। জস্পার প্রাটি ি জুট জর(প্রর্তষ্ঠাকার  ১৯৬৫); 

০৩। জুট জের্ডাং কযদাদযন (প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৬৭); 

০৪। এ র্ র্ i¨vjx ফাাংরাদদ র্র:(প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৭১); 

০৫। ফাাংরাদদ জুট এক্সদাট ি কযদাদযন (প্রর্তষ্ঠাকার  ১৯৭২); 

 

০২। র্ফশ্ব ফাজাদয াদটয চার্দা হ্রা , অব্যাত জরাকন ও প্রার্নক প্রদয়াজদন ০৮ ফৎদযয ভদধ্য  ১৯৯৩ াদর ২৪ নাং 

আইনফদর ফাাংরাদদ জুট কযদাদযনদক র্ফলুপ্ত কযা য় । র্ফলুর্প্ত’য য ১১-১০-১৯৯৩ তার্যদি াংিাটিয  ম্পদ / ম্পর্ি মূ র্ফক্রয় না 

ওয়া ম িন্ত যক্ষণা- জফক্ষণ  এফাং াংিা গুটাদনায কাম িক্রভ  র্যচারনায রদক্ষু ২৪৪ জন কভ িকতিা /কভ িচাযীদক র্নদয় র্ফলুপ্ত জর গঠন কযা য় 

।  ইদতাভদধ্য ২৫ ফৎয অর্তক্রান্ত  দরও র্ফলুপ্ত াংিায  ম্পর্ি মূদয র্ফক্রয় ও াংিা গুটাদনায কাজ  জল য়র্ন।  

 র্ফলুর্প্ত’য  ভদয় কভ িযত  জনফদরয ভদধ্য স্বাবার্ফক অফয গ্রন , মৃতুুজর্নত কাযদণ ৩০জ জুন ২০১৮ তার্যদি াংযর্ক্ষত ২৪৪ জন 

জনফদরয ভদধ্য জপ্রলদন  ২ জন জভাট ১৮ জন কভ িকতিা/ কভ িচাযী কভ িযত আদছন।  

০৩। াংিায  ভূ- ম্পর্িয ব্যফিানায় র্ফগত ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদয  ব্যাক র্যফতিন, র্যফধ িন ও াংদমাজন কযা দয়দছ।  

২০০১ াদর র্ফক্রয় নীর্তভারা অনুযন কদয র্ফর্ক্রত ম্পর্ি’য মূল্য র্যদাদধ জিরার্প জক্রতাদদয র্ফরুদে ইর্তপূদফ ি জকান ব্যফিা জনওয়া 

য়র্ন। গত ৩০-০৪-২০১৮ তার্যদি  ৪ টি জাতীয় দদর্নক র্িকায় র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকাদয ভাধ্যদভ জিরার্প জক্রতাদদয র্নকট জথদক র্ফ জজ র্’য স্বাথ ি 

াংযক্ষদণয জন্য এফাং রীদজয আওতায় আনায জন্য  র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা কযা দয়দছ। র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকাদয য ব্যাক াড়া াওয়া র্গয়াদছ।  এতর্দন 

র্ফ জজ র্’য ভূ-ম্পর্ি  রীজ গ্রীতা / বাড়াটিয়া  একনা রীজ/বাড়া র্নদয় আয  জকান নফায়ন না কদযই র্ফনা বাড়ায় জবাগ দির কদয 

আর্ছদরা ।  উদির্িত র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকাদয ভাধ্যদভ তাদদযদক  রীদজয আওতায় আনা দয়দছ ।  

 

০৪।  ইর্তপূদফ ি  রীদজয তিাফরী দুফ ির থাকায় র্ফ জজ র্’য স্বাথ ি াংযর্ক্ষত য়র্ন। ফতিভাদন রীদজয তিাফরী নতুন বাদফ প্রনয়ণ 

কযায়  এফাং রীদজয তিাফরী আইনগত  অদনক ভান ম্পন্ন ওয়ায় র্ফ জজ র্’য  জফয দির/ র্ফনা বাড়ায় থাকা কর ভূ-ম্পর্ি াংিায 

দিদর  ও বাড়ায আওতায় আদফ  । অদনক যাজস্ব আয় দফ ।  র্ফগত ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছদযয তুরনায় ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদয ৩ (র্তন) 

গুন  যাজস্ব বৃর্ে জদয়দছ। র্নধ িার্যত ছদক তদেয করাভ াংদমাজদনয য প্রকৃত ব্যফায়ীগণ ব্যর্তত অন্য কাদযা র্ফ জজ র্’য ম্পর্ি জনওয়ায 

সুদমাগ নাই।  ইর্তপূদফ ি গত ২৫ ফৎদয  জম ভস্ত ভূ-ম্পর্ি রীজ /বাড়া জদওয়া য়র্ন জই ম্পর্ি গুদরা র্িকায় র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকাদয য  

বাড়ায আওতায় আদছ । তা ছাড়া জম ভস্ত ম্পর্ি দীর্ ির্দন পূদফ ি  দযদিয  ভাধ্যদভ র্ফর্ক্র কযা দয়র্ছর র্কন্তু অর্ িত ম্পর্ি থাকায কাযদণ 

তা জক্রতায অনুকূদর জযর্জর্ি কদয জদয়া ম্ভফ য় নাই । গত অথ ি ফছদয ২০১৭-২০১৮ মথামথ  আইনানুগ কাম িক্রভ গ্রণ কদয জক্রতাদদয 

জযর্জর্ি কদয জদয়া দয়দছ।রীদজয তিাফরী দূফ িরতায কাযদণ রীজ গ্রীতা কর্তিক প্রায় অধ ি তার্ধক ভাভরায উদ্ভফ দয়র্ছর। ফতিভাদন রীদজয 

তিাফরী  নতুন বাদফ প্রনয়ণ কযায়  রীজ গ্রীতা কর্তিক এরু ভাভরা দাদয়য কযায সুদমাগ থাকদফ না ।  

০৫। ইর্তপূদফ ি  বাড়া/ রীজ গ্রদনয জক্ষদি  াংিায র্নধ িার্যত জকান পযভ না থাকায় অদনক তে ব্যর্তদযদক আদফদদনয ভাধ্যদভ 

বাড়া/রীজ জনওয়ায প্রচরন র্ছর। ফতিভাদন াংিা কর্তিক র্নধ িার্যত পযদভ এক টাকা জ-অড িায র্ন্নদফর্ত কদয র্ফর্বন্ন তে প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

বাড়া / রীদজয আদফদন  কযদত দে ।  াংিা কর্তিক র্নধ িার্যত পযদভ প্রর্তদমাগীতা মূরক আদফদন কযায় বাড়া/ রীজ  এয ায  ফহুরাাংদ 

বৃর্ে াদফ ।  
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ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড 

যাজাী। 

১. টভূমভ 

ঐমতযফাী রযভ মদেয ব্যাক  ম্প্রাযণ  উন্নয়দনয রদযয ১৯৭৭ াদরয ২৮ মডদম্বয ৬২ নাং অধ্যাদদদয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ রযভ 

রফাড ড প্রমতমিত য়। প্রর্িষ্ঠাকাবর রচয়াযম্যান মছদরন রফাদড ডয প্রধান মনফ ডাী কভ ডকতডা। আত্মকভ ডাংস্থান সৃমি, দামযদ্র মফদভাচন  আথ ড াভামজক 

অফস্থায উন্নয়ন ঘটাদনা  রযভ চাবলয র্ফকা ঘটিবে একটি অর্ িকযী র্ল্প র্ববফ এ র্ল্পবক প্রর্ির্ষ্ঠি কযা এ াং স্থায অন্যতভ প্রধান 

উদেশ্য। প্রমতিারগ্ন রথদক রফাড ড এ মদেয উন্নয়দন মনযরবাদফ কাজ কদয মাদে । ফতডভাদন রদদ এ মদেয াংদে জমিত ররাকাংখ্যা প্রায় 
৬.৫০ রয । রফাড ড সৃমিয পূদফ ড এ াংখ্যা মছর ভাত্র ৩৫ াজায । জমিত জনফদরয তকযা প্রায় ৮০ বােই গ্রাভীণ দুঃ স্থ নাযী  প্রার্িক 

জনরগার্ষ্ঠ।  

 

১৯৭৮ াদর ফাাংরাদদ রযভ রফাড ড প্রমতমিত দর রযভ েদফলণা  প্রমযণ ইনমিটিউট ফাাংরাদদ রযভ রফাদড ডয আতাধীদন 

আদ। ২০০৩ াদর ২৫ নাং আইনফদর ফাাংরাদদ রযভ েদফলণা  প্রমযণ ইনমিটিউটদক ফাাংরাদদ রযভ রফাড ড  রথদক পৃথক কদয 

যাময ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মনয়ন্ত্রদণ রনয়া য় । েত ০৭/০৩/২০১৩ র্রিঃ তামযদে ১৩ নাং আইনফদর ফাাংরাদদ  রযভ রফাড ড, ফাাংরাদদ 

রযভ েদফলণা  প্রমযণ ইনমিটিউট এফাং ফাাংরাদদ মল্ক পাউদেন এই ৩টি পৃথক াংস্থারক একীভূত কদয ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড 

প্রমতিা কযা য়। পুনুঃ প্রমতমিত াংস্থায প্রধান মনফ ডাী কভ ডকতডায দফী রচয়াযম্যাদনয মযফদতড ভামযচারক কযা দয়দছ। রফাদড ডয ামফ ডক 

কাম ডক্রভ মযচারনায জন্য রভাট ৪টি মফবাে যদয়দছ; মথাুঃ- (১) প্রান  াংস্থান মফবাে, (২) অথ ড  মযকেনা মফবাে, (৩) ম্প্রাযণ  

রপ্রলণা মফবাে,  (৪) উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ মফবাে এফাং (৫) েদফলণা  প্রমযণ ইনমিটিউট। এছাড়া এভআইএ রর, মনযীযা াো, 

জনাংদমাে াো যাময ভামযচারদকয অধীদন ন্যাস্ত যদয়দছ। ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয ৬২৭ ংখ্যক বদয নূতন অে ডাদনাগ্রাভ 

প্রণয়দনয মফলয়টি ফিিভাবন প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। 
 

২.  রফাদড ডয মযচারনা ল ডদুঃ 

 ২০১৩ াদরয ১৩নাং আইদনয (৬) ধাযাফদর মনম্নফমণ ডত দস্য ভন্বদয় রফাদড ডয মযচারনা ল ডদ েঠন কযা দয়দছ:- 

ক) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দাময়দে মনদয়ামজত ভন্ত্রী ফা প্রমতভন্ত্রী  : রচয়াযম্যান 

ে) জাতীয় াংদদয স্পীকায কর্তডক ভদনানীত একজন াংদ দস্য   : রজযি বাই রচয়াযম্যান 

ে) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য মচফ  : বাই রচয়াযম্যান 

ঘ) যাজাী মফবাদেয মফবােীয় কমভনায : দস্য 

ঙ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তডক ভদনানীত অনূূন যুগ্ম-মচফ দভম ডায একজন কভ ডকতডা : দস্য 

চ) অথ ড ভন্ত্রণারয় কর্তডক ভদনানীত অনূূন যুগ্ম-মচফ দভম ডায একজন কভ ডকতডা  : দস্য 

ছ) কৃমল ভন্ত্রণারয় কর্তডক ভদনানীত অনূূন যুগ্ম-মচফ দভম ডায একজন কভ ডকতডা  : দস্য 

জ) মে ভন্ত্রণারয় কর্তডক ভদনানীত অনূূন যুগ্ম-মচফ দভম ডায একজন কভ ডকতডা  : দস্য 

ঝ) ভামযচারক, ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড   : দস্য-মচফ 

ঞ) যাজাী মফশ্বমফদ্যারয় কর্তডক ভদনানীত প্রাণীমফদ্যা  উমিদমফদ্যা মফবাে দত মথাক্রদভ 

১জন কদয রভাট ২জন অধ্যাক (একজন দস্য ভমরা দফন)   

: দস্য 

 

ট) যকায কর্তডক ভদনানীত রযভ রাকা ারনকাযী, রযভ সুতা উৎাদনকাযী  রযভ ণ্য 

ব্যফায়ীেদণয ভধ্য দত ফ ডদভাট ৩জন প্রমতমনমধ (একজন ভমরা প্রমতমনমধ থাকদফন)। 

: দস্য 

 

 

  

৩. ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয মবন  মভনুঃ  

মবন : রদদ রযভ চাল  মদেয ম্প্ররাযণ  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ জনদোিীয কভ িংস্থাবনয ভাধ্যবভ দামযদ্র মফদভাচন; 

মভন :  

(ক)  রােই প্রযুমি উিাফদনয ভাধ্যদভ কাঁচা রযদভয উৎাদন বৃমি; 

(ে)  েদফলণারি উচ্চ পরনীর তুঁত  রযভ কীদটয জাত প্রফতডন; 

(ে)  রযভ রক্টদয দয  কামযেময জনমি সৃমিয রদযয প্রমযণ প্রদান;  

(ঘ)  কাঁচা রযভ  রযভ দণ্যয ভান  বফমচত্র উন্নয়ন  মফণদনয ব্যফস্থাকযণ; 

(ঙ)  রযভ চাল ম্প্রাযদণ জনদচতনতা বৃমি, রভাটিদবন  তদাযমক কাজ রজাযদাযকযণ।  
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৪. ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয ম্প্রাযণ রনটয়াকড : 

অমপ/স্থানায নাভ াং

খ্যা 

অফস্থান কাম ডক্রভ 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড প্রধান 

কাম ডারয় 

১ যাজাী।  

জাভ ডপ্লাজভ রভইনদটন্যান্স রন্টায ২ চন্দ্রদঘানা (যাঙ্গাভাটি)  াঁদকায়া (ঞ্চেি)।  

আঞ্চমরক রযভ ম্প্রাযণ কাম ডারয়  ৫ যাজাী, যাংপুয, ঢাকা, মদায  যাাংোভাটি।  

রজানার রযভ ম্প্রাযণ কাম ডারয় ৭ রবারাাট, ঠাকুযোঁ, াফনা, ভয়ভনমাং, ফগুিা, কুমভল্লা, যাজফািী।  

রযভ ফীজাোয ম৩, ম২, ম১ ১১ যাজাী,চাঁাইনফাফেঞ্জ,রবারাাট, ভীযেঞ্জ, ঈশ্বযদী, মঝনাইদ, 

ফগুিা,যাংপুয, মদনাজপুয, রকানাফািী এফাং ভয়নাভমত। 
 

তুঁতফাোন ৭ ব্রাক্ষ্ণনমবটা, ঠামেযাভ, াদাভর, যত্নাই, নকা, রযইচযা  রুীািা।  

রগ্রদনজ ২ ভয়ভনমাং  রবারাাট।  

রযভ ম্প্রাযণ রকন্দ্র ৪০ মফমবন্ন রজরা  উদজরা দদয অফমস্থত।  

রযভ ম্প্রাযণ উদকন্দ্র ১৬৪ মফমবন্ন ইউমনয়ন  গ্রাদভ অফমস্থত।  

চাকী মযয়ামযাং রন্টায ২৭ মফমবন্ন ইউমনয়ন  গ্রাদভ অফমস্থত।  

রযভ ল্লী ২৩ মফমবন্ন ইউমনয়ন  গ্রাদভ অফমস্থত।  

মভমনমপদরচায রকন্দ্র ১২ রবারাাট (চাঁাইনফাফেঞ্জ), ভীযেঞ্জ (যাজাী), রদৌরতপুয (কুমিয়া), 

ফােফাটি (মযাজেঞ্জ), ফিফািী (রারভমনযাট), জয়পুযাট, যানীাংককর 

(ঠাকুযোঁ), রকানাফািী (োজীপুয), মঝনাইদ, চাটদভায (াফনা), 

ভয়ভনমাং  রাভা (ফান্দযফান)। 

 

রযভ কাযোনা ২ যাজাী  ঠাকুযোঁ। ফতডভাদন রযভ কাযোনা দ’টি প্রাইদবটাইদজন 

কমভন রথদক প্রতযাায পূফ ডক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় ন্যাস্ত কযা দয়দছ। 

েত ২৭/০৭/২০১৮ তামযদে যাজাী রযভ কাযোনায ৬ টি ায়ায 

লুদভ যীযামূরকবাদফ রযভ ফস্ত্র উৎাদন কাম ডক্রভ  উদবাধন কযা 

দয়দছ।  

 

ফাাংরাদদ রযভ েদফলণা  প্রমযণ ইনমিটিউট এয ৫টি েদফলণাাো মথা: ত ুঁতচাল , রযভকীট, রময-যায়ন , 

রময-রযােতত্ত্ব, রযভ প্রযুমি াো একটি প্রমযণ াো যদয়দছ। এছািা ফাদযেপ্রই- এয মনয়ন্ত্রণাধীন যাঙ্গাভাটি াফ ডতয 

রজরায চন্দ্রদঘানায় একটি আঞ্চমরক রযভ েদফলণা রকন্দ্র (আদযেদক)এফাং ঞ্চেি রজরা য াদকায়ায় একটি জাভ ডপ্লাজভ 

রভইনদটন্যান্স রন্টায (মজএভম)যদয়দছ। 

 

 

  

ফিিভান রপ্রক্ষাবে ফাংরাবদব রযভ উন্নেন ীল িক সুধী ভাবফ  ভির্ফর্নভে অনুষ্ঠান 
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৫. ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয মূর কাম ডক্রভুঃ  

১.  রযভ মফলয়ক বফজ্ঞামনক, কামযেময  আমথ ডক েদফলণা  প্রমযদণয জন্য উদদ্যাে ায়তা এফাং উৎা প্রদান; 

২.  েদফলণা  প্রমযদণয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত পরাপরমূ ভাঠ ম ডাদয় ম্প্রাযণ  ফাস্তফায়ন মনমিতকযণ এফাং ফতডভাদন াংযমযত  বমফষ্যদত  

 াংগৃমতব্য কর রযভ রাকায জাত াংযযণ মনমিতকযণ; 

৩.  তুঁত, রবদযো  াংমিি অন্যান্য উমিদদয উন্নতজাদতয চালাফাদদয িমত উিাফন;  

৪. উন্নতজাদতয সুস্থ লুদাকায মডভ ারন, উিাফন  মফতযণ; 

৫.  রযভ গুটি দত সুতা আযণ এফাং কাঁচা রযদভয ভান উন্নত  উৎাদন বৃমি প্রদয়াজদন কর কাঁচা রযভ মথামথবাদফ মন্ত্রামত মিত  

 স্বয়াংম্পূণ ড মল্ক কমেমনাং াউ এয ভাধ্যদভ যীযা  রগ্রমডাং কযায য ফাজাযজাতকযদণয ফাধ্যফাধকতায গ্রণ; 

৬.  চযকা মযমরাং  মপদরচাদয মনদয়ামজত ব্যমিমদেদক কামযেময যাভ ড/প্রর্ক্ষণ প্রদান; 

৭.  কাঁচা রযভ  রযভ দণ্যয ভান উন্নয়ন; 

৮.  রযভ চাল  রযভ মদেয উয মফমবন্ন উাত্ত াংগ্র  গ্রন্থনা; 

৯.  রযভ চাল  রযভ মদেয াদথ াংমিিদদয ঋণদাদনয সুমফধামদ সৃমি; 

১০. ন্যায্যমূদে রযভ মদেয প্রদয়াজনীয় কাঁচাভার যাং, যাায়মনক দ্রব্যামদ, খুচযা মন্ত্রাাং  আনুলমঙ্গক দ্রব্যামদ মল্ক মযরায, উইবায   

 মপ্রন্টাযদদযদক যফযাদয ব্যফস্থা; 

১১. রদদ-মফদদদ রযভ  রযভ াভগ্রী জনমপ্রয়  ফাজাযজাতকযদণয জন্য প্রচাদযয ব্যফস্থা; 

১২. রযভ াভগ্রী যপ্তানী কযায জন্য রযভ াভগ্রীয ভাদনান্নয়দনয সুদমাে-সুমফধা সৃমি এফাং মল্ক মযরায, মযয়াযায, স্পীনায, উইবায এফাং  

 মপ্রন্টাদদযদক প্রমযণদাদনয সুমফধা সৃজন; 

১৩. রযভ চাল  রযভ মদে মনদয়ামজত ব্যমিদদয াধাযণ সুমফধায জন্য প্রকে প্রণয়ন, মযচারনা ফাস্তফায়ন; 

১৪.  কাঁচা রযভ, স্পান মল্ক  রযভ ণ্য উত্াদদনয জন্য মভর স্থাদনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

১৫.  র (cess) আদায়; 

১৬. উময-উি  কাম ডামদ  ম্পাদদনয  রযদত্র  রমইরূ  প্রদয়াজনীয়  ফা  সুমফধাজনক  য়  রইরূ  আনুলমঙ্গক  ফা  ায়ক  কর  মফলদয় ব্যফস্থা  গ্রণ; 

১৭. যকায কর্তডক আদযামত রযভ উন্নয়ন াংমিি অন্য রম রকান দাময়ে ারন৷ 

  

 
 

প্রর্ক্ষন রবল প্রর্ক্ষনার্ীবদয ভাবঝ প্রকল্প র্যচারক কর্তিক 

নদত্র র্ফিযণ 

ঐর্িার্ক ৭ই ভাবচ িয বালন “র্ফশ্ব প্রাভাণ্য ঐর্িূ” স্বীকৃর্ি রাব 

কযা আনন্দ রাবামাত্রা  

 

৬.প্রমযণুঃ 

৬.১.ভানফ ম্পদ প্রমযণুঃ- প্রমযণ কভ ডসূচীয রভাট াংখ্যা- ২ টি,  অাং গ্রণকাযীয াংখ্যা- ১৪০০ জন। তুঁতচাযা  উৎাদন  মযচম ডা- 

৮০০ জন, লুারন- ৬০০ জন এফাং অন্যান্য প্রমযণ ৫৮২জন, ফ ডরভাট - ১৯৮২ জন। 

৬.২.ইন-াউজ প্রমযণুঃ- ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয ৮টি মফলদয় রভাট ৪৫৪ জনদক ইন-াউজ প্রমযণ প্রদান কযা দয়দছ। 

 

প্রমযণ মফলয়ক তামরকাুঃ 

ক্রুঃনাং প্রমযদণয মফফযণ ভয় াংখ্যা ভন্তব্য 

১। ফীজাোয  কাম ডক্রভ মফলয়ক প্রমযণ ১ মদন ৪০ জন  

২। ফাদজট মফলয়ক প্রমযণ ১ মদন ২ জন  

৩। আইএম এয রোাটি দেরন ৫  মদন ১ জন  

৪।  SDG  A PA াংক্রান্ত  প্রমযণ ১  মদন ৭৯ জন  

৫। দূমন ডমত , A P A  ামজযা অধ্যাদদ মফলয়ক প্রমযণ ১ মদন ৭৮ জন  

৬। A PA, মটিদজন চাট ডায  মফলয়ক প্রমযণ ১ মদন ৭৪ জন  
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৭। রযভ গুটি  মডভ উৎাদন ১ মদন ৬৯ জন  

৮। অঞ্চর মবমত্তক রযভ চাল ১ মদন ৭৪ জন  

৯। ই-পাইমরাং মফলয়ক প্রমযণ ১ মদন ৩৮ জন  

১০। এভএ য়াড ড ৫মদন ৬৭ জন  

১১। এভএ এক্সদর ৪ মদন ৬০ জন  

২০। তুঁত চাযা উরত্তারন  মযচম ডা মফলয়ক প্রমযণ ২০ মদন 

(৩২টি ব্যাচ) 

৮০০ জন  

২১। লু ারন মফলয়ক প্রমযণ ১৫০ মদন 

(২৪ টি ব্যাচ) 

৬০০ জন  

 ফ ডদভাট  ১৯৮২ জন  

  

  

রফাবড িয বাকবক্ষ কভ িকিিা/কভ িচাযীবদয ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ 

 

৬.৩ রযভ প্রযুমি উন্নয়ন, মফস্তায  দয জনমি সৃমিয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃমিকযণ ীল ডক প্রকদেয আতায়ুঃ 

ক্রমভক 

নাং 

রকাদ ডয নাভ রভয়াদ ব্যাচ াংখ্যা প্রমযণাথীয 

াংখ্যা 

১। স্বেদভয়াদী তুঁতচাল  লুারন (রযভচালী) প্রমযণ রকা ড  ৩০ মদন ৯ ব্যাচ × ২০ জন ১৮০ জন 

২। স্বেদভয়াদী প্রমযক প্রমযণ (টিটি) রকা ড  ৩০ মদন ১ ব্যাচ ×২০ জন ২০ জন 

৩। স্বেদভয়াদী মল্ক মযমরাং এে মস্পমনাং প্রমযণ রকা ড  ৩০ মদন ২ ব্যাচ × ১০ জন ২০ জন 

৪। স্বেদভয়াদী মল্ক ডাইাং এে মপ্রমন্টাং প্রমযণ রকা ড ৩০ মদন ২ ব্যাচ ×১০ জন ২০ জন 

৫। স্বেদভয়াদী মল্ক ররাইাং এে উইমবাং প্রমযণ রকা ড ৩০ মদন ২ ব্যাচ ×১০ জন ২০ জন 

  ফ ডদভাট = ২৬০ জন 

 

 

 

 

 

 

প্রমযণযত প্রমযণাথী 

৬.৪ রদদ-মফদদদ প্রমযণ 

ক্রুঃ

নাং 

প্রমযদণয মফলয় আদয়াজক াংস্থায নাভ রভয়াদ  তামযে অাংগ্রণকাযী 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয 

াংখ্যা 

রদদ প্রমযণ 

1.  “কমম্পউটায মরটাদযী রকা ড” আঞ্চমরক ররাক প্রান 

প্রমযণ রকন্দ্র, যাজাী। 
৫মদন 

০৯/০৭/১৭দত১৩/০৭/২০১

৭ 

১জন 

2.  “রভৌর অথ ড ব্যফস্থানা রকা ড” আঞ্চমরক ররাকপ্রান 

প্রমযণ রকন্দ্র, যাজাী। 
৫মদন 

২৩/০৭/১৭ দত 

২৭/০৭/২০১৭ 

১জন 
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ক্রুঃ

নাং 

প্রমযদণয মফলয় আদয়াজক াংস্থায নাভ রভয়াদ  তামযে অাংগ্রণকাযী 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয 

াংখ্যা 

3.  েিা ফাদজট কাঠাদভা প্রণয়ন/ ারনাোদ 

কযণ 

অথ ড ভন্ত্রণারয়, অথ ড মফবাে, 

ঢাকা 

- ৩জন 

4.  ন্যানার এমগ্রকারচাযার রটকদনারমজ 

রপ্রাগ্রাভুঃ রপজ- ii প্রদজক্ট, মফএআযম 

অথ ডায়দন Public Procurement 

ীল ডক প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

১মদন 

জানুয়াযী’২০১৮  

১জন 

5.  ন্যানার এমগ্রকারচাযার রটকদনারমজ 

রপ্রাগ্রাভুঃ রপজ- ii প্রদজক্ট, মফএআযম 

অথ ডায়দন ICT in Bangladesh 

ীল ডক প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

5দিন 

28/01/১৮ তে 

০1 /০2/২০১8 

১জন 

6.  Technical Report Writing 

and Editing প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

5দিন 

২৫/0২/১৮ 

তে০১ /০৩/২০১8 

১জন 

7.  Intellectual property 

Rights প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

1দিন 

০8 /০5/২০১8 

১জন 

8.  Phytosanitary measures 

and food safety issues in 

Bangladesh ীল ডক প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

1দিন 

০9 /০5/২০১8 

২ জন 

9.  “কমম্পউটাযমরটাদযীদকা ড” আঞ্চমরকদরাকপ্রানপ্রময

ণদকন্দ্র,যাজাী। 
৫মদন 

০৯/০৭/১৭ দত 

১৩/০৭/২০১৭ 

১জন 

10.  “রভৌর অথ ড ব্যফস্থানা রকা ড” আঞ্চমরকদরাকপ্রানপ্রময

ণদকন্দ্র,যাজাী। 
৫মদন 

২৩/০৭/১৭ 

দত২৭/০৭/২০১৭ 

১জন 

11.  উিাফন চচ ডা ায়ক মযদফ বতযী মফলয়ক 

দযতা বৃমিমূরক প্রমযণ কভ ডারা 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম ডারয়, 

ঢাকা। 
১মদন 

২৩/০৭/২০১৭ 

২ জন 

12.  েিা ফাদজট কাঠাদভা প্রণয়ন/ ারনাোদ 

কযণ 

অথ ড ভন্ত্রণারয়, অথ ড মফবাে, 

ঢাকা 

- ৩জন 

13.  “ProjectDevelopment and 

Managementপ্রমযণ কভ ডারা 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

৫মদন 

১৪/০১/১৮ দত 

১৮/০১/২০১৮  

১জন 

14.  মডমজটার ামব ড ফাস্তফায়ন মযকেনা 

রযাডম্যা ২০২১ কভ ডারা 

ফস্ত্রাটভন্ত্রণারয়, ঢাকা। ২মদন 

২৪/০৬/১৮ দত 

২৫/০৬/২০১৮ 

৩জন 

15.  Crop production: 

Research progress 2016-

2017 & Research 

programme 201-2018 ফামল ডক 

কভ ডারা 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

৩মদন 

০৬/০৮/১৭ দত 

০৮/০৮/২০১৭  

২ জন 

16.  Annual Review workshop 

on crop protection কভ ডারা 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

১মদন 

০২/০৮/২০১৭  

২ জন 

17.  Annual Review workshop 

on crop improvement 

programme of NARS 

Institutesকভ ডারা 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

২মদন 

০৯/০৮/১৭ দত 

১০/০৮/২০১৭  

২ জন 

18.  Research Review and 

planning workshop on soil 

management program of 

NARS Institutes 2017 কভ ডারা 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

২মদন 

০৭/০৮/১৭ দত 

০৯ /০৮/২০১৭  

১জন 
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ক্রুঃ

নাং 

প্রমযদণয মফলয় আদয়াজক াংস্থায নাভ রভয়াদ  তামযে অাংগ্রণকাযী 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয 

াংখ্যা 

19.  Agricultural R&D 

Investment and capacity 

trends in Bangladesh 

প্রমযণ কভ ডারা 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

১মদন 

০৯/১১/২০১৭  

১জন 

20.  Research & Development 

of seed production in 

Bangladesh কভ ডারা 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

১মদন 

২৩/১১/২০১৭  

১জন 

21.  ন্যানার এমগ্রকারচাযার রটকদনারমজ 

রপ্রাগ্রাভুঃ রপজ- ii প্রদজক্ট, মফএআযম 

অথ ডায়দনPublic Procurement 

ীল ডক প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

১মদন 

জানুয়াযী’২০১৮  

১জন 

22.  ন্যানার এমগ্রকারচাযার রটকদনারমজ 

রপ্রাগ্রাভুঃ রপজ- ii প্রদজক্ট, মফএআযম 

অথ ডায়দনICT in Bangladesh 

ীল ডক প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

5দিন 

28/01/১৮ তে 

০1 /০2/২০১8 

১জন 

23.  Project development and 

managementপ্রমযণ কভ ডারা 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

5দিন 

14/01/১৮ 

তে18 /০1/২০১8 

১জন 

24.  Technical Report Writing 

and Editing প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

5দিন 

২৫/0২/১৮ 

তে০১ /০৩/২০১8 

১জন 

25.  Intellectual property 

Rights প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

1দিন 

০8 /০5/২০১8 

১জন 

26.  Phytosanitary measures 

and food safety issues in 

Bangladesh ীল ডক প্রমযণ 

ফাাংরাদদ কৃমল েদফলণা 

কাউমন্সর, পাভ ডদেট, ঢাকা 

1দিন 

০9 /০5/২০১8 

২ জন 

 

 

  

জার্িয র্িা ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জফয যভাবনয রাক র্দফব শ্রদ্ধাঞ্জর্র 

র্নবফদন 

জার্িয র্িা ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জফয যভাবনয রাক র্দফব আবরাচনা 

বা  রদাো ভার্পর 

 

৭. আইন,মফমধ, নীমত, মনদদ ডনা (াংস্কায কাম ডক্রভ) প্রণয়নুঃ 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন  রফাড ড আইন/২০১৩  এয ধাযাফামকতায় ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয াাংেঠমনক কাঠাদভা কভ ডচাযী চাকুযী 

প্রমফধানভারা  মনদয়াে তপমর প্রণয়দনয মফলয়টি ভন্ত্রণারদয় প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ।  
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৮.  ২০১৭-১৮ অথ ড ফছদযয গৃীত কাম ডক্রভ  অজডন 

 ক) ম্প্রাযণ কাম িক্রভ 

 ক্রুঃ নাং গৃীত কাম ডক্রভ অজডন 

১. তুঁতচাল  তুঁতজমভ যযনাদফযন ৩৮০ মফঘা 

২. তুঁতচাযা উৎাদন, মফতযণ  রযান ৩.২৫ রযটি 

৩. রযভ ফীজগুটি উৎাদন ০.০৬৪০২ রয রকমজ 

৪. রযােমুি রযভ মডভ উৎাদন ৪.১৫ রযটি 

৫. রযভ গুটি উৎাদন ০.৯৩  রয রকমজ 

৬. রযভ সুতা উৎাদন ৭৭৫.০০ রকমজ 

৭. রযভ চালী প্রমযণ ১৪০০  জন 

৮. চাকী মযয়ামযাং রকন্দ্রগুমরদত চাকী লু ারন কদয লু ারনকাযীদদয মফতযণ ১.৫০ রয টি মডদভয 

৯. আইমডয়ার রযভ  ল্লী  ম্প্রাযণ এরাকায চালীদদয লু ারন যঞ্জাভামদ  

লুঘয মনভ ডাণ ফাফদ  আমথ ডক ায়তা প্রদান কযা দয়দছ 

৮,৮৬৮ টি ডারা, ৮,৮৬৮ টি চন্দ্রকী  

১৫,৮০০ টি রনট। 

১০.   বফন রভযাভত      

  বফন ম্প্রাযণ  রভযাভত কাজ    

  ীভানা প্রাচীয মনভ ডাণ  রভযাভত  

  ীভানা প্রাচীয মনভ ডাণ 

  ভাটি বযাট  

 ৫ টি   

 ৩ টি  

২২০.০০ মভটায 

৩৯৪.০০ মভটায 

২৫২৬.০০ ঘন মভটায 

 

 
১১. উন্নেন রভরাে অংগ্রণ ফাংরাবদ রযভ উন্নেন রফাড ি রজরা 

ম িাবে অনুর্ষ্ঠি উন্নেন রভরাে 

অংগ্রণ কবয যাঙ্গাভাটিবি ১ভ 

পুযস্কায এফং যাজাীবি ১ভ যানায 

আ পুযস্কায অজিন কবযবছ। 

 

  

রবারাাে রযভ ফীজাগাবয তুঁিচাযা র্যচম িা  যক্ষনাবফক্ষন কাম িক্রভ রবারাাে রযভ ফীজাগাবয তুঁিপ্লে 
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ফীজাগাবয প্রকল্প র্যচারক কর্তিক তুঁিবাকা র্যদ িণ ফীজাগাবয চালী কর্তিক তুঁিবাকা র্যচম িা 

  

ফীজাগাবয রযভগুটি ফনীবদয ফাড়ীবি দস্য (অর্ ি  র্যকল্পনা) কর্তিক সুিা কাোই 

র্যদ িন 

 

  

 
 

যাজাীবি উন্নেন রভরা-২০১৭ রযভ উন্নেন রফাবড িয ষ্টর যাঙ্গাভাটিবি উন্নেন রভরা-২০১৭ রযভ উন্নেন রফাবড িয ষ্টর 

 

খ) গবফলণা কাম িক্রভ 

 

ফাদযেপ্রই, যাজাীুঃ 

 জাভ ডপ্লাজভ ব্যাাংদক তুঁত জাদতয াংখ্যা ৭৩ রথদক ৭৭ টিদত উন্নীত দয়দছ। 

 ২০১৭-২০১৮ অথ ডফছদয ফাাংরাদদদয আফায়া উদমােী ৪টি উচ্চপরনীর তুঁতজাত 

উিাফন কযা দয়দছ। এয পদর তুঁতাতাযউৎাদন ফছদয রক্টয প্রমত ৩৭.০০-৪০.০০ 

রভুঃটন এয স্থদর ৪০.০০-৪৭.০০ রভুঃটন এ উন্নীত কযা ম্ভফ দয়দছ।  

 রদদয আফায়া উদমােী তুঁত চাল ব্যফস্থানা প্রযুমি উিাফন কযা দয়দছ। 
 তুঁত োদছয রযাে-ফারাই দভদন প্রযুমি উিাফন কযা দয়দছ।    উিামফত তুঁতজাত ( BSRM-74) 

 তুঁত চাদল াথী পদরয চাল প্রযুমি উিাফন কযা দয়দছ এফাং ভাঠ ম ডাদয় ব্যফাদযয 

পদর রযভ চাদলয াদথ ম্পৃি চালীদদয ফািমত আদয়য সুদমাে সৃমি দয়দছ। 
 অম্লীয়  যাযীয় ভাটি াংদাধদনয ভাধ্যদভ তুঁতচাল উদমােী কযায প্রযুমিউিাফন 

কযা দয়দছ। 

 উিামফত উচ্চপরনীর তুঁত াতায পুমিভান মনধ ডাযদণয ভাধ্যদভ চাকী  ফয়স্ক লুয 

জন্য উযুি তুঁত জাত এফাং চালিমত মনফ ডাচন কযা দয়দছ। 
         

 উচ্চ পরনীর তুঁতজাত উিাফদন েদফলণা কাম ডক্রভ 

 জাভ ডপ্লাজভ ব্যাাংদক রযভ কীদটয জাত ১০১ দত ১০৬টিদত উন্নীত দয়দছ। 

 ফাাংরাদদদয আফায়া উদমােী ০ ৫ টি উচ্চ পরনীর রযভকীদটয জাত উিাফন 

কযা দয়দছ। 
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 বজযিা  বাদযী ফদন্দ আফায়া নীর রযভকীদটয ফহুচক্রীজাত উিাফন এফাং মপল্ড ট্রায়ার  ম্পন্ন কযা  রয়দছ। ভাঠ ম ডাদয় এয 

উৎাদন প্রমত ১০০ রযােমুি মডদভ ৪৫-৫০ রকমজ।  

 অগ্রায়ণী  বচতাফদন্দ আফায়া উদমােী রযভ কীদটয এপ-১ উচ্চপরনীর 

াইব্রীডজাত উিাফদনয েদফলণা ইদতাভদধ্য রল দয়দছ এফাং মপল্ড ট্রায়ার  ম্পন্ন 

উচ্চ পরনীর রযভকীটজাত উিাফদন েদফলণা কাম ডক্রভ কযা  রয়দছ। ভাঠ ম ডাদয় 

এয উৎাদন  প্রমত ১০০ রযােমুি মডদভ ৭০-৭৫ রকমজ। 

 

 লুদাকায রযাে দভদন রযভ লু াউডায  এফাং  লু রাকায কীটত্রু উমজভামছ 

দভদন  উমজনা উিাফন কযা দয়দছ। 
 ফতডভাদন ০১ রকমজ কাঁচা রযভ সুতা উৎাদন কযদত ১০-১২ রকমজ কাঁচাদযভ 

গুটিয প্রদয়াজন দে, মা পূদফ ড ০১ রকমজ কাঁচা রযভ সুতা উৎাদন কযদত ১৫-২০ রকমজ রযভ গুটিয প্রদয়াজন দতা। 

 প্রচমরত থাই মযমরাং রভমন টিদক ডুদয়র ড্রাইমবাং মদিভ (স্ত/ায়ায চামরত) রযভকীদটয জাভ ডপ্লাজভ াংযযণ 

এ উন্নীত কযা দয়দছ মায পদর অে ভদয় স্বে েযদচ অমধক রযভ সুতা কাটাই কযা ম্ভফ দে। 

 ভানম্পন্ন  স্বে ভদয় অমধক রযভ সুতা কাটাই এয জন্য ২ রফমন মফমি িীভ াপ্লাই  উন্নত ভামি এে মযমরাং রভমন প্রযুমি 

উিাফন কযা দয়দছ। 

 

আঞ্চমরক রযভ েদফলণা রকন্দ্র (আদযেদক), চন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি  ডাফতয রজরাুঃ 

 ১০টি তুঁতজাত  ২ ৮টি রযভকীট জাত াংযযণ কযা দে। তুঁত  রযভকীদটয জাদতয াংখ্যা ক্রভান্বদয় বৃমিয কাজ চরভান 

যদয়দছ। 

 াািী মযদফ উদমােী তুঁতজাত  রযভকীট জাত  মনফ ডাচন কযা দয়দছ।  

 

জাভ ডপ্লাজভ রভইদটন্যান্স রন্টায (মজএভম), াদকায়া, ঞ্চেিুঃ 

 ১২ টি তুঁতজাত এফাং ৫১টি রযভ কীট জাত াংযযণ কযা দে। 
 চাকী তুঁতফাোন বতময  মবচক্রী চাকী রযভ লুারদনয প্যাদকজ উিাফন কযা দয়দছ।  

 বজিা  বাদযী ফদন্দয Multi × Multi Combination বতময কদয এফ কমম্বদনন এয ভাঠ ম ডাদয় অমবদমাজন 

যভতা যীযণ কযা দয়দছ । 
 রযভ কীদটয F1 ফামনমজযক মডভ উৎাদদনয রদযয মফএমডমফ এয চামদা অনুমাময় P-1না ডাযীদত ২০১৭-২০১৮ অথ ডফছদয 

মবচক্রী জাদতয ২০০০ টি মডভ ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ডদক যফযা কযা দয়দছ। 
 

০৯.  রফাদড ডয ফাস্তফায়নাধীন প্রকে  ফাস্তফায়ন অগ্রেমত: 

প্রমতদফদনাধীন অথ ড ফছদযয প্রকে প্রমতদফদনাধীন অথ ড ফছদয 

এমডমদত ফযাে  

প্রমতদফদনাধীন অথ ড ফছদয ফযাদেয 

মফযীদত ব্যদয়য মযভান  

অগ্রেমত 

১ ২ ৩ ৪ 

(১) 'ফাাংরাদদর রযভ মদেয ম্প্রাযণ   

উন্নয়দনয জন্য ভমন্বত মযকেনা' 

(জুরাই, ১৩ দত জুন,১৮ ম ডন্ত)। 
প্রাক্কমরত ব্যয় ৩০৮৬.০০ রয টাকা 

৮৬০.০০ রয টাকা। (আট ত 

লাট দমভক শূন্য শূন্য রয 

টাকা)। 

৮৫৯.৬৮ রয টাকা । (আট ত 

উনলাট দমভক  ছয় আট  রয 

টাকা)। 

৯৯.৯৬%। 
 

 

 

েদফলণা  প্রমযণ ইন্সটিটিউদটয প্রকদেয তথ্যাফরী 
 

প্রকদেযয নাভ রভয়াদকার প্রাক্কমরত 

ফযাে 

জুন,২০১৮ ম ডন্ত 

ক্রভপুমঞ্জত ফযাে 

জুন,২০১৮ ম ডন্ত 

ক্রভপুমঞ্জত ব্যয় 

ফতডভান অফস্থা 

রযভ প্রযুমি উন্নয়ন, মফস্তায  দয 

জনমি সৃমিয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা 

বৃমিকযণ 

জুরাই, 

২০১৬ দত 

জুন ২০২১ 

২৪৭৪.৫১ 

রয টাকা। 
 

৯২৮.৫০ 

রয টাকা। 
৮২৪.৮৯ 

ক্ষ টাকা 

চরভান 
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১০. ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত র্নবদ িনায আবরাবক প্রস্তার্ফি প্রকল্প 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গে ১২/১০/২০১৪ দরিঃ বস্ত্র ও াট মন্ত্রণায় দরিল শনকাীন ভার কায শদববরণীতে “কৃদ মন্ত্রণায় ও 

দবশ্বদবদ্যাতয়র গতবকতির াতে যযাগাতযাগ রক্ষা কতর তুঁেগাতের উন্নয়ন এবং তুঁেচাতর উন্নে প্রযুদি যবর করতে তব” মতম শ দদ্ধান্ত গৃীে 

য়। উি দদ্ধান্ত বাস্তবয়তনর তক্ষে  “তুঁে ও যরলমকীতটর জাতের উন্নয়ন , প্রযুদি উদ্ভাবন ও দবস্তার ”  লী শক  প্রকল্প প্রণয়ন কতর দরকল্পনা 

কদমলতন যপ্ররণ করা তয়দে । যা বেশমাতন চমান প্রকতল্পর াতে একীভূে কতর RDPP  প্রণয়ন কতর গে ০৫/০৭/২০১৮ োদরতে 

মন্ত্রণাতয় যপ্ররণ করা তয়তে। 

 

১১.  নতন প্রকে গ্রণুঃ 

ক্রুঃ 

নাং 

প্রকদেয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রাক্কমরত ব্যয় ফতডভান অফস্থা ভন্তব্য 

১. রযভ চাল ম্প্রাযদণয 

ভাধ্যদভ বৃত্তয যাংপুয 

রজরায দামযদ্র হ্রাকযণ 

প্রকে 

জুরাই'২০১৭-

জুন'২০২২ 

প্রাক্কমরত ব্যয় 

২৪৫০.০০ 

রয টাকা। 

প্রকেটি ভন্ত্রণারদয় 

অনুদভাদদনয 

প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। 

প্রকেটি ঞ্চফামল ডক মযকেনায় উন্নয়ন 

কভ ডসূমচদত ফযাে মফীনবাদফ 

অননুদভামদত প্রকে মদদফ বুজ 

াতায় অন্তভূ ডি যদয়দছ।  
২. রযভ চাল ম্প্রাযণ  

উন্নয়দনয ভাধ্যদভ াফ ডতয 

রজরামূদ দামযদ্র মফদভাচন  

প্রকে 

জুরাই'২০১৭-

জুন'২০২২ 

প্রাক্কমরত ব্যয় 

২৫০৭.০০ 

রয টাকা। 

 প্রকেটি 

অনুদভাদদনয জন্য 

ভন্ত্রণারদয়  

প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। 

ম্প্রমত প্রকেটি অনুদভামদত দয়দছ। 

২০১৮-১৯ অথ ড ফছয রথদক কাম ডক্রভ শুরু 

দফ। 

 

 

১২. অমবদমাে প্রমতকাযুঃ 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয দনীমত  অন্যান্য অমনয়ভ াংক্রান্ত রকান অমবদমাে নাই। এাংক্রান্ত রফাদড ড একটি কমভটি আদছ। 

কমভটি অমবদমাে রদর ব্যফস্থা গ্রণ কদয। 

 

১৩. ফামল ডক কভ ডম্পাদন চুমিুঃ : 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয াদথ মনয়ন্ত্রণাধীন মডমড  এমড অমপদয ১৮/০৬/২০১৭ তা মযদে ফামল ডক কভ ডম্পাদন চুমি 

স্বাযমযত রয়দছ। ভাননীয় প্রমতভন্ত্রীয উমস্থমতদত ১৪-০৬-২০১৭ তামযদে ভন্ত্রণারদয়য াদথ  ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয চুমি স্বাযমযত 

রয়দছ।ভন্ত্রণারদয়য াদথ  ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয চুমি অনুমায়ী কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দনয ব্যফস্থা  গ্রণ কযা দে।  

 

রযভ েদফলণা  প্রমযণ ইনমিটিউট  রযভ রক্টদযয জন্য স্বাযমযত ফামল ডক কভ ডম্পাদন চুমিদত ২০১ ৭-২০১৮ অথ ড ফছদয 

মনদম্নাি রযযভাত্রা অজডন কযা দয়দছুঃ  

 জাভ ডপ্লাজভ ব্যাাংদক তুঁতজাদতয াংখ্যা ৭৩দত৭৭ টিদত উন্নীত কযাদয়দছ; 

 জাভ ডপ্লাজভ ব্যাাংদক রযভকীট জাদতয াংখ্যা ১০১দত১০৬ টিদত উন্নীত কযাদয়দছ; 

 ৪ টিতুঁতজাতউিাফনকযাদয়দছ; 

 ৫ টিদযভকীট জাতউিাফনকযাদয়দছ; 

 ২২,২০০ রকমজ উন্নত তুঁত কাটি ডাং যফযা কযাদয়দছ;  

 রযভদক্টদয২৬০জনদকপ্রমযণপ্রদানকযাদয়দছ। 
 

 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড (মফএমডমফ)য ফামল ডক কভ ডম্পাদন চুমি ২০১৭-১৮ এয  জুন/১৮ ম ডন্ত মূোয়ন প্রমতদফদন 
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তা 
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১৪. উত্তভ চচ ডা, দাচায, উিাফন (ইদনাদবন):  

ইদনাদবনুঃ  

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয কাদজয েমতীরতা বৃমি, উিাফনী দযতা বৃমি, নােযীক রফা প্রদান প্রমক্রয়া দ্রুত  জীকযদণয 

রদযয নতন নতন ন্থা উিাফন  রগুদরায চচ ডা কযায জন্য প্রধানভন্ত্রীয কাম ডারদয়য মনদদ ডক্রদভ ইদনাদবন টীভ েঠণ কযা দয়দছ । রফাড ড 
রথদক নতন নতন উিাফনী ধাযনা উিাফন কদয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ইদনাদবন রদর রপ্রযণ কযা দে। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদনক্রদভ ২টি ইদনাদবন প্রস্তাফ (১) এএভএ এয ভাধ্যদভ চালী/ফনীদদয কামযেযী যাভ ড প্রদান। এই উদদ্যােটি ফাস্তফায়ন কযা 

দে। (২) রভাফাইর ব্যাাংমকাং কাম ডক্রদভয ভাধ্যদভ রযভ গুটিয মূে মযদাধ উদদ্যােটি ফাস্তফায়দনয কাম ডক্রভ প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ।  এছািা 

তুঁতচালী  লুারনকাযীদদয রভাফাইর রপাদন যাভ ড দান ীল ডক ইদনাদবন প্রস্তাফটি যদয়দছ। 

 

উত্তভ চচ ডামূুঃ  

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ড কর স্তদযয কভ ডকতডা/কভ ডচাযীেণদক উত্তভ চচ ডা, দাচায  উিাফন মফলদয় উবুি কযায রদযয 

ভামক িাপ রকা-অমডদনন  ভন্বয় বায় আদরাচনা  যাভদ ডয ভাধ্যদভ অনুপ্রামণত কযা দয় থাদক । অমপদয মফমবন্ন জটির মফলদয় 
মিান্ত গ্রদণয জন্য য়াকড/রমভনায আদয়াজন কদয কদরয ভতাভত/যাভ ড গ্রণ কযা দয় থাদক । অমডট আমত্ত মনষ্পমত্তকযদণয 
মফলদয় মনয়মভত অমডট রর বা আহ্বান কযা দয় থাদক ।  দীঘ ড মদদনয ভাভরা মনষ্পমত্তয রদযয মনয়মভত ভামক বায ভাধ্যদভ মিান্ত গ্রণ 
কযা দয় থাদক । কভ ডকতডা/কভ ডচাযীেদণয দযতা বৃমিয রদযয ইন-াউ প্রমযণ/য়াকড আদয়াজন কযা দয় থাদক । সুিাচায রকৌর 
ফাস্তফায়দনয জন্য অত্র রফাদড ড বনমতকতা কমভটি েঠন কযা দয়দছ । তথ্য প্রদান জীকযদণয রদযয রফাদড ড য়ান ি ামব ড চালু কযা দয়দছ । 
তথ্য অমধকায আইন অনুমায়ী মনজস্ব দয়ফ াইদট কর প্রকায তথ্য প্রকাদয ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ এফাং রকান ব্যমি/প্রমতিাদনয চামদায 

আদরাদক তথ্য যফযা কযা দয় থাদক।  
 

১৫. ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয মডমজটার কাম ডক্রভ  চালী  ফনীদদয ডাটাদফইজ প্রস্তুতকযণ এফাং মডমজটার ভমনটমযাং : 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ড রভাট ৭০ টি কমম্পউটায যদয়দছ । ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয  www.bsb.gov.bd  

নাবভ  মনজস্ব দয়ফ রাট ডার যদয়দছ এফাং তা মনয়মভত আদডট কযা য় । দয়ফ রাট ডার তথ্যফহুর  আকল ডণীয় কযায রদযয এ,টু,আই এয 

দমামেতায় ন্যানার দয়ফ রাট ডাদর অন্তর্ভ ডি কযা দয়দছ । উি রাট ডাদর ভতাভত প্রদাদনয ব্যফস্থা যদয়দছ।  রফাদড ডয কভ ডকাণ্ড েমতীর 
কযায রদযয ইন্টাযদনট াংদমাে স্থান কযা দয়দছ এফাং কভ ডকতডােদণয দফী অনুমায়ী দয়ফদভইর চালু কযা দয়দছ । ফাাংরাদদ রযভ 
উন্নয়ন রফাদড ডয অধীন ৫টি আঞ্চমরক রযভ ম্প্রাযণ কাম ডারয়   ০৭টি রজরা কাম ডারদয়  ইন্টাযদনট াংদমাে প্রদান কযা দয়দছ । ভাঠ ম ডাদয়য 
উদজরা রযভ ম্প্রাযণ কাম ডারয় এফাং রযভ ফীজাোদয কমম্পউটায  ইন্টাযদনট াংদমাে প্রদান কাম ডক্রভ প্রমক্রয়াধীন । ফাাংরাদদ রযভ 
উন্নয়ন রফাড ড ১৭/১০/২০১৬ তামযে রথদক ই-প্রমকউযদভন্ট (ই-মজম) চালু কযা দয়দছ এফাং র অনুমায়ী রভাট ১৪টি ই-মজমদত রটোয প্রদান 

কযা দয়দছ। এছাড়া অত্র রফাবড িয www.facebook.com/bsdbmotj নাবভ রপইবুক রজ চালু যবেবছ। এয ভাধ্যবভ নাগর্যক 

ভিাভি প্রদান /যাভ ি গ্রবণয সুবমাগ যবেবছ।  
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ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড রযভ চাল ব্যাকবাদফ ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ দমযদ্র জনদোিীয কভ ডাংস্থাদনয সুদমাে সৃমিয ভাধ্যদভ 

দামযদ্র মফদভাচদন গুরুেপূণ ড ভূমভকা ারন কদয মাদে। াযা রদব্যাী রফাদড ডয অন্তডর্ভি ১৫,৫৫০ জন চালী  ১৯৯৬ জন লুারনকাযী(ফনী) 

যদয়দছ। অন্তডর্ভি এ কর চালী  ফনীদদয রফাদড ডয চরভান প্রকদেয আতায় মফমবন্ন ধযদণয আমথ ডক ায়তা প্রদান কযা দয় থাদক। রমভন- 

তুঁতচাযা রযান ায়তা, লুঘয ফাফদ আমথ ডক ায়তা, লুারন যঞ্জাভামদ মফদাধক দ্রব্যামদ ইতযামদ। প্রকদেয মফমবন্ন ধযদনয ায়তা 

প্রদাদনয জন্য চালী  ফনীদদয ডাটাদফইজ থাকা প্রদয়াজন। এ রদযয রফাড ড তায মনয়ন্ত্রণাধীন ম্প্রাযণ এরাকায অন্তডর্ভি চালী  ফনীদদয 

ডাটাদফইজ/ডাটা ব্যাাংক বতযীয মনমভত্ত নাভ, ঠিকানা, াদাট ড াইজ ছমফ, রভাফাইর নম্বয জাতীয় মযচয়দত্রয পদটাকম াংগ্রদয  

কাম ডক্রভ ইদতাভদধ্যই গ্রণ কদযদছ। চালী  ফনীদদয ডাটাদফইজ প্রস্তুত দর রযভ চাদল ম্পৃি তথ্যামদ দজই ভমনটমযাং কযা  ডাটা 

ব্যাাংক মিারী দফ। 
 

১৬.  চূাবরঞ্জ   

 মফদদী রযভ সুতা  ফদস্ত্রয আভদানী শুল্ক কভ য়ায় আভদানী বৃমিদত রদী সুতায ব্যফায হ্রা রদয়দছ। পদর চালীযা গুটি 
উৎাদদন উৎা ামযদয় রপদরদছ।   

 উৎামদত গুটি  সুতায ফাজাযজাত কযদণয ভস্যা যদয়দছ 

 রযভ চালীেণ প্রামন্তক  র্ভমভীন । তাদদয মূরধদনয অবাফ  প্রামতিামনক দমামেতা অপ্রতর;  

 রযভ কাযোনা ফন্ধ রঘালণা; 

 রযদভয  কাম ডক্রভ প্রকে মনব ডয;  

 প্রামতিামনক যভতায অবাফ ।   
 জনফর াংকট। 

 

১৭. ভস্যা-ভাধাদন সুমনমদ ডি সুামযুঃ 

 

জনফর মনদয়ােুঃ  

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয াাংেঠমনক কাঠাদভা ফতডভাদন অনুদভাদদনয প্রমক্রয়াধীন যদয়দছ। াংেঠমনক কাঠাদভা অনুদভাদন না 

য়ায় শূণ্যদদ জনফর মনদয়াে কযা ম্ভফ দে না। মায কাযদন জনফর েতায জন্য  রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয াভমগ্রক কাম ডক্রভ ব্যত দে। 

রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয ম্প্রাযণ কভ ডকাদেয েমতীরতা আনয়দনয জন্য শুন্য দগুমর জরুযী মবমত্তদত পূযণ কযা প্রবোজন। এ ব্যাাদয 
ভন্ত্রণারদয়য দমামেতা একান্তবাদফ অফশ্যক। এ জন্য দ্রুত াাংেঠমনক কাঠাদভা  প্রমফধানভারা  অনুদভাদরনয ব্যফস্থা কযা প্রদয়াজন। 

 

১৮. ফন্ধ রযভ কাযোনা চালুকযণুঃ 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয েত ১৪/১১/২০১৭ তামযদেয ৪থ ড মযচারনা ল ডদ বায় ফন্ধ রঘামলত যাজাী রযভ কাযোনায ৫ টি 

লুভ চালুয মফলদয় মিান্ত গৃীত দয়দছ। ইদতাভদধ্য স্মাযক নাং ২৪.০৬.০০০০.২০২.০৬.০১৫.১৪(২য় েে)৫৫৪ তামযেুঃ ৩১/১২/২০১৭ 

স্মাযদকয দত্র কাযোনা দদটা প্রাইদবটাইদজন কমভন রথদক প্রতযাায পূফ ডক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয় ন্যাস্ত কযা দয়দছ। ল ডদ বায 

মিাদন্তয রপ্রমযদত ২২/১১/২০১৭ তামযদে ১টি লুভ চালু কদয ট্রায়ার রফমদ রযভ ফস্ত্র বুনন কাজ শুরু কযা য়। যফতীদত ৫টি ায়ায লুভ 

 ব্যক মনাংদকদজয মন্ত্রামত রভযাভত কদয েত ২৭/০৭/২০১৮ তামযদে যাজাী রযভ কাযোনায ৬টি ায়ায লুদভ যীযামূরকবাদফ 

রযভ ফস্ত্র উৎাদন কাম ডক্রভ এ রফাদড ডয মযচারনা ল ডদদয মমনয়য বাই রচয়াযম্যান জনাফ পজদর রাদন ফাদা , এভর্ ভবাদে উদবাধন 

কদযন।   

 

১৯. স্বল্প রভোদী কভ ি-র্যকল্পনা (৩ ফছয রভোর্দ) (২০১৮-১৯ দত ২০২০-২১) ফামল ডক কভ ডম্পাদন চুমি (APA)অনুমায়ীুঃ  

ক্রুঃ নাং কাদজয মফফযণ রযযভাত্রা ভয়ীভা 

১. তুঁিচাযা উৎাদন (ংখ্যা) ৯.৬৫ রক্ষ ২০১৮-১৯ দত ২০২০-২০২১  

২. রযাগমুক্ত রযভ র্ডভ উৎাদন(ংখ্যা ১১.৪০ রক্ষ ২০১৮-১৯ দত ২০২০-২০২১ 

৩. রযভ গুটি উৎাদন ৪৫৬ রভিঃ েন ২০১৮-১৯ দত ২০২০-২০২১ 

৪. রযভ সুিা উৎাদন ২.৭৫ রভিঃ েন ২০১৮-১৯ দত ২০২০-২০২১ 

৫. তুঁি ািায উৎাদনীরিা বৃর্দ্ধ(প্রর্ি রক্টয 

প্রর্ি ফছয)। 

৩০-৪০ রভিঃ েন রর্বক ৪০-৪৫রভিঃ েবন 

উন্নীিকযণ 

২০১৮-১৯ দত ২০২০-২০২১ 

৬. রযভ গুটিয উৎাদীরিা বৃর্দ্ধ প্রর্ি ১০০ রকর্জ রযাগমুক্ত র্ডভ রর্বক 

রযভ গুটিয উৎাদন ৪০-৫০ রকর্জ 

রর্বক ৫০-৬০ রকর্জবি উন্নীিকযণ। 

২০১৮-১৯ দত ২০২০-২০২১ 

৭. রযনর্ডোয ভান উন্নেন   ১২-১৪ রর্বক ১০-১২ রি উন্নীিকযণ ২০১৮-১৯ দত ২০২০-২০২১ 

৮. দক্ষ  কার্যগযী জনর্ক্ত সৃর্ষ্টয রবক্ষূ প্রর্ক্ষণ ১৯৭০ জন ২০১৮-১৯ দত ২০২০-২০২১ 

৯ কভ িংস্থান সৃর্ষ্ট ৬.০০ রক্ষ বি ৬.৫০ রবক্ষ উন্নীিকযণ। ২০১৮-১৯ দত ২০২০-২০২১ 
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গতবণা ও প্রদলক্ষণ ইন্সটিটিউতটর ভদবষ্যৎ দরকল্পনা (দভলন-২০২১): 

 মাতবরী জাম শপ্লাজম ব্াংতক তুঁেজাতের ংখ্যা ৮১ যেতক ৮৪ টিতে উন্নীে করা; 

 দল্কওয়াম শ জাম শপ্লাজম ব্াংতক যরলমকীট জাতের ংখ্যা ১১১ যেতক ১১৪টিতে উন্নীে করা; 

 নতন আরও ৩টি তুঁেজাে উদ্ভাবন করা; 

 নতন আরও ৩টি যরলমকীতটর জাে উদ্ভাবন করা; 

 যক্টর প্রদে বেতর তুঁোোর উৎািন ৪০.০০ - ৪৭.০০ যম: টন এর স্থত ৪৭.০০ - ৫০.০০ যম: টতন উন্নীে করা; 

 প্রদে ১০০টি যরাগমুি দিতম যরলমগুটির উৎািন৭০.০০ - ৭৫.০০ যকদজ এর স্থত ৭৫.০০ - ৮০.০০ যকদজতে উন্নীে করা; 

 যরনদিটা (১ যকদজ কাঁচা যরলম সুো উৎ ািতনতরলমগুটিরপ্রতয়াজন) ১০-১২এর স্থত  ৮-৯ এ উন্নীে করা এবং যরলম সুোর মান 

উন্নয়ন দনদিে করা।  

 যরলম যক্টতর িক্ষ জনব ৬,৩৯৬ জন তে ৭,১২১ জতন উন্নীে করা।  
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অদভজী সন্স লরলভটেড 

 
মর্ির্িলস্থ আদমজী ককাট ভবনসমূহ   

 

 

যমোগোটমোটগয ঠিকোনো 

 

   অদভজী যকোে ট বফন (৪থ ট তরো)  

১১৫-১২০, ভলতলির ফো/এ, ঢোকো। 

যেলরটপোনঃ ৯৫৬০৩০২, ৯৫৬৫৮৪১ 

E-mail: acc.adamjeesons@gmail.com 
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েভূলভঃ 

১৯৪৭ সোটর োলকস্তোন প্রলতষ্ঠোয য বোযটতয গুজযোটেয ব্যফসোয়ী অদভজী লযফোটযয সদস্যযো তদোনীন্তন  

োলকস্তোটন লল্প প্রলতষ্ঠোন গটে যতোরোয জন্য এ যদট অগভন কটয। অদভজী সন্স লরঃ নোটভ গঠিত এ যকোম্পোনী ১৯৫২ 

সোটরয ১৯ যভ তোলযটে একটি োফলরক লরলভটেড যকোম্পোনী লিসোটফ লস/৩৫ এফং ৫৮৬ আলফ/১১/১৯৫২-৫৩ নম্বটযয ধীটন 

যযলজস্টোয, জটয়ন্ট স্টক যকোম্পোনীজ,  ফোংরো-য লনকে যযলজলিভূক্ত িয়। ১৯৭১ সোটরয স্বোধীনতো যুটেয য োলকস্তোনী 

নোগলযকটদয ভোলরকোনোধীন সকর লল্প প্রলতষ্ঠোটনয সোটথ ফোংরোটদ সযকোয ৩ জোনুয়োযী ১৯৭২ তোলযটেয লও ১ এয 

অটদ ফটর অদভজী সন্স লরঃ-যক একটি লযতযক্ত ফোলণলজযক যকোম্পোনী লিসোটফ গ্রিণ কটয।  
১৯৭২ সোর িটত অদভজী সন্স লরঃ লভলনলি ফ আন্ডোলিজ এন্ড ন্যোচোযোর লযটসোটস টয প্রোসলনক লনয়ন্ত্রটণ 

লযচোলরত িটত থোটক। এ ভন্ত্রণোরটয়য ৭ জোনুয়োযী ১৯৭২ তোলযটেয এক অটদফটর প্রোসক লনটয়োটগয ভোধ্যটভ অদভজী 

সন্স লরঃ লযচোলরত িয়। তঃয ৩ জুরোআ ১৯৭২ তোলযে িটত ফোংরোটদ জুে লভরস কযটোটযন এয যচয়োযম্যোনগণ 

ক্রটভ অদভজী সন্স লরঃ এয প্রোসক লিসোটফ দোলয়ত্ব োরন কটযন। যফতীটত ফোংরোটদ সযকোয  ১৯ এলপ্রর ১৯৯০ 

তোলযটেয এক প্রজ্ঞোন এফং ১৪ নটবম্বয ১৯৯১ তোলযটে প্রকোলত যগটজটেয ভোধ্যটভ োে ভন্ত্রণোরটয়য সলচফ তাঁয লনজ 

দোলয়টত্বয লতলযক্ত অদভজী সন্স লরঃ-এয প্রোসক লিসোটফ দোলয়ত্ব গ্রিণ কযটফন ভটভ ট অটদ জোযী কটযন। তঃয 

তৎকোরীন োে সলচফ জনোফ এভ, অসোপউটদৌরো অদভজী সন্স লরঃ এয প্রথভ প্রোসক লিসোটফ দোলয়ত্ব গ্রিণ কটযন এফং 

যস ধোযোফোলিকতোয় ১৯ ভোচ ট ২০১৭ তোলযে যথটক ফস্ত্র ও োে ভন্ত্রণোরটয়য র্সর্নয়র সলচফ জনোফ যভোঃ পয়জুয যিভোন 

যচৌধুযী ভোটন অদভজী সন্স লরঃ এয প্রোসটকয দোলয়ত্ব োরন কযটেন। প্রোসটকয লনয়ন্ত্রটণআ অদভজী সন্স লরঃ ১৯৯১ 

সোর িটত দ্যোফলধ লযচোলরত িটয় অসটে।  
প্রোসটকয দদনলিন কোটজ সিোয়তোয জন্য ভন্ত্রণোরটয়য লতলযক্ত সলচফ ম টোটয়য একজন  অদভজী সন্স 

লরঃ এয উ-প্রোসক লিসোটফ দোলয়ত্ব োরন কটয অসটেন।  ফস্ত্র ও োে ভন্ত্রণোরটয়য লতলযক্ত সলচফ যফগভ যীনো 

োযবীন, উ-প্রোসটকয দোলয়ত্ব োরন কযটেন। 

১৯৭২ সোটর অদভজী সন্স লরঃ অদভজী যকোে ট মূর ও এটনক্স-১ বফন লনটয় মোত্রো শুরু কটয। ১৯৯৫ সোটর অদভজী 

সন্স লরঃ লনজস্ব  ১০ যকোটি েোকো ব্যটয় ১৩ তরো লফলষ্ট অদভজী যকোে ট এটনক্স-২ 

বফন লনভ টোণ কোজ সভোপ্ত কটয। অদভজী সন্স লরঃ 

যকোম্পনী িটরও  ভলতলিটর ৪৮.৫ কোঠো জলভয উয লনলভ টত ৩টি ফহুতর বফটনয বোেো অদোয় ও যক্ষণোটফক্ষণআ 

এয মূর কোজ। বফন ৩টি িটছঃ 

(ক) অদভজী যকোে ট মূর বফন (৬ তরো প্রোয় ৬৬,০০০ ) 

(ে)  অদভজী যকোে ট এটনক্স-২ বফন (১৩ তরো প্রোয় ৮৮,০০০ ) 

(গ)  অদভজী যকোে ট এটনক্স-১ বফন (৭ তরো প্রোয় ৪৮,০০০  

বোেোটিয়োয সংখ্োঃ  

অদভজী যকোে ট মূর বফন, অদভজী যকোে ট এটনক্স-১ বফন ও এটনক্স-২ বফটনয যভোে বোেোটিয়োয সংখ্ো-৪১। 
জনফরঃ   

টি জন

২০১৮-২০১৯ সোটরয অয় ও ব্যয় ফোটজেঃ 

অয় ফোটজেঃ ২০১৮-২০১৯   ফেটয নুটভোলদত ফোটজটে যভোে অটয়য রক্ষযভোত্রো যভোে ১৬ যকোটি ৯৫ লক্ষ েোকো। 
ব্যয় ফোটজেঃ ২০১৮-২০১৯   ফেটয নুটভোলদত ফোটজটে যভোে ব্যয় ধযো িটয়টে ১৬ যকোটি ৫১ রক্ষ ৩০ হাজার েোকো। 

২০১৭-২০১৮ ফৎসটযয অয় ও ব্যয়ঃ  
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অয়ঃ ২০১৭-২০১৮ সোটর অদভজী সন্স লরঃ এয যভোে অয় এয লযভোণ ১৪ যকোটি ১৬ রক্ষ েোকো। 
ব্যয়ঃ ২০১৭-২০১৮ সোটরয ফোৎসলযক ব্যয় এয লযভোণ ৮ যকোটি ৪৩ রক্ষ েোকো। 
উদ্ধৃত্তঃ  ৭ যকোটি ৩৭ রক্ষ েোকো।  

ভোভরো সংক্রোন্ত তথ্যোলদঃ  

১৬টি

ন ন

 

লডে অলত্তঃ 

 ২১৬ সোধোযণ অলত্ত ১৪১টি, লগ্রভ ৭৪টি এফং 

সংকরনভুক্ত ১টি  

অটে।
 

সমূিঃ 

 অদভজী যকো  এটনক্স-১ বফন লনটয় জীফন ফীভো কযটোটযটনয সোটথ লফটযোধ লনষ্পলত্ত; 

 অদভজী যকো  

 প্রয়য়াজনীয়  

 সি সকর বফটনয যক্ষনোটফক্ষন; 

 অদভজী যকো লরফ্ট  

বলফষ্যৎ  লযকল্পনোঃ  

 অদভজী যকো মূর ও এটনক্স-১ বফটনয প্রোয় ৩৩ কোঠো জোয়গোয উয একটি তযোধুলনক ফহুতর ফোলণলজযক 

বফন লনভ টোটনয ভোধ্যটভ যকোম্পোনীয পূ ব্যফসোলয়ক ক্রভ লযচোরনো এফং প্রলতষ্ঠোটনয অয় বৃলে কযো।  
 বোেোটিয়োটদয উন্নতয যসফো প্রদোটনয রটক্ষয বফনসমূটিয লনয়লভত যক্ষণোটফক্ষন ও মোফতীয় যভলনোলযজ সচর 

যোেোয কো ক্রভ ত্বযোলিত কযো। 




